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  نحقوقدا -اميرفيض

ايام اداری است که روسا ومسئولين ادارات زيرنامه ھائی عبارت مزبوررا مينوشتند  عبارت مزبوريادگار
   .ن نامه بدون اقدام به بايگانی ميرفتآ و

علت اينکه عبارت مزبورزيربرخی ازنامه ھای متقاضيان نوشته ميشد اين بود که حقوق اداری به 
 متقاضی شخصی بدسابقه و اگر اشته باشد اجازه اقدام نداده ويادرخواستھائی که منبع حقوقی وقانونی ند

  .اط  دستور اقدام نميدادنديتنھا بود  مديران ومسئولين ازباب احآکالش وامثال 

اين است که تقاضای متقاضی بايد ازيک نص قانونی وحقوقی پشتيبانی شده  ،منبع حقوقی وقانونی معنای
   .باشد واال نظرويا درخواست خصوصی تلقی خواھد شد

  امـــــا بعد

خرين آبه  خرين ھشدارآباعنوان  )٢٠١۶ -١٣٩۵= ٢۵۵۵( امرداد ماه سال جارینامه مورخ سی ام 
  :بايگانی شود  زيرا فعال  زيرش نوشته شود اقدامی ندارددررديف نامه ھائی است که بايد  ؛وليعھد را ديدم

دارد ونه نشانی ونه امکان  نه نامه امضا ،درنامه معلوم نيست ،اسباب شناسائی وھويتی متقاضيان -١
نميتواند معرف  ن نامه نوشته شده وصرف عنوان کنشگرآ تحقيق ورجوع به کسانی که نامشان در
  ١. افراد شناخته شودشخصيت وامانت داری ومسيراعتقادی 

اين  در نان است وآنظر به اينکه نقد ھرنامه ويا التفات به تقاضای متقاضيان وابسته به صالحيت  -٢
مسئله صالحيت واھليت مدعی ويا  ،نسبت به موردی دعوا ويا اظھارنظر ست که قبل ازھرراستا

وسياسی کسانی نخست به صالحيت اعتقادی  ،ن مھمآاين تحرير به مالحظه  ؛متقاضی مطرح است
ن نامه رديف شده خواھد پرداخت واگرايراد وارده برصالحيت حضرات نامبرده آ که نامشان در
وارد اصل  با احترام واشتياق اين تحرير ؛شد فوع گرديد يعنی احرازصالحيتمر ،شده درنامه

  :زيرا موضوع مطرح شده درنامه خواھد گرديد

واحرازصالحيت متقاضايان است وگاه بی صالحيتی متقاضيان ورود به اصل مطلب به معنای قبول  
    .ودخالت بمورد  نوعی توجه اتھام ميشود به کشورتلقی درحدی است که خيانت

                                               
آمده » سياھی لشگر«ھمسر ھمديگر ھستند و تنھا برای نشانی از  برخی از امضا کننده ھا دوستان ويا فرزندان ومادر و دختر ويا - ١

 ک-پيشينه ھای مشابه دارند ھرجا امضا الزم باشد اين امضا ھا ھست. حاند و برخی 
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ن ليست آ حضورکسانی در ،شخصيت نمايد و تبارن افراد را شمول رد اعآقرينه ای که ميتواند ھمه  
 .ه ومعرفی شده ازسوی خودشان ھستندکه درجامعه ايرانی خارج ازکشور کامال شناخته شداست 
جمعی  حق است که اعتبار اين مورد جاری سازيم اصل تجمع ھمفکران وھم مسلکان را در اگر
سوال بی اعتباری برده شود وبه مالحظه ھمين  يف شده زيرن نامه ردآمه کسانی که نامشان درھ

  .>بايگانی شود فعال ،اقدامی ندارد< ن نامه نوشته ميشودآ اری است که زيربی اعتب

کم قواعد درکنارجمع ديده ميشود به ح هبد سابق و افراد شرور ی نام يک  يا دونفرت، وقدرسيستم بررسی
    :که سعدی گفتهمردم ھمان  ميشود  مورد باور

سگي دروي افتد شود منجالب    ازگالب    بركه ايرشود اگرپ  

  :ئيد وقبول فالسفه است کهمورد  تا ،به جبران خليل جبران منتسبِ  اين اصلِ 

 ،انسان ھای کثيف ی، ازکثافتھا. دستھای پاکيزهبدکاران درامان باشد ،دم نيکوکارنميتواند ازکارھای بدآ<
نھا نسبت آ، قربانی کسی ميشوند که جرم وجنايت به . بساميشود که انسان ھائی بی گناهنخواھد بود برکنار

بری الذمه ھا  اھان وـــ، بيگننگين را که گنھکاران بايد حمل کنندن بارسآ. چنانکه گاھی داده شده است
اند  بدين ترتيب نميتوان يک مرز واقعی بين اشرارونيکوکارانی که باھم تداخل کردهبدوش خود ميکشند و 

  >وردآبه وجود 

 مردمی وطن پرست و ،دربين نام داران درنامه یدرتطبيق مورد با نامه مورد بحث، ممکن است کسان
ھم به  ن افراد بيگناه راآ، نھاآبرخی ناپاکان وخيانت کاران درجمع  معتقد وپاک طينت باشند ولی حضور

   .ن نامه سلب صالحيت مينمايدآ کليه نام داران در از لوده وآن خيانت کاران آصفات 

شيادی وبی اعتباری کشيده است  وبراهه سلب ن نامآ ! که لياقت نامه بودن را ازدوفرد ممتازی 
   .قايان پرويز قاضی سعيد وسيروس شرفشاھی تشريف دارندآ

ت ايرانيان لوس رسلسله مبارزاــــــھارات اين حضرات که سش کوچکی ازاظـــاين تحرير بسيارفشرده بخ 
صبح  و -عصرامروزشناخته ميشوند ازروزنامه ھای خودشان ( ن نامهآھای  حتی پيش کسوت نام نجلسآ

، نوشته شده خودشانشخص شناخته شده قايانی که نامشان ھمرديف اين دوآورد تا آ) به اينجا ميايران
 »منجالب«به نامه ای که ازسوی وقبول کنند  بينندکشی واعتبارنامه مزبور متعھد بخودشان رابه وزن 

  .بنماينديت صالح نامه نگاران احراز تابايد منتظر بود  و ،تھيه وتائيد شده نميتوان جواب داد

د صالحيت موارد ر  
  مقدمه الزم

بخشيدن  ، استحکام واصالتنآ. نيت ازبکاربردن اصول) استفاده شدهدرابتدای نامه مورد بحث ازواژه (
ومبتنی براحترام به  اصولی بوده نچه گفته شدهآکه  است  تمعبه فعل وسخن وفھماندن اين نکته به مس

   .حق جامعه وخلل ناپذيراست

که اصول متعارف يا  رعصری ازاعصار، اصولی درجوامع انسانی ازجمله ما ايرانيان وجود دارددرھ
 نھا درآبرخی از و موضوعه ناميده ميشود که درطول زمان بصورت قانون مورد عمل مردم قرارميگيرد



 حقوقدان -اميرفيض -به آخرين وليعھد آخرين ھشدار -اقدامی ندارد، فعال بايگانی شود             ۶ از ٣ برگ ٢٠١۶/٠٨/٢٢، دوشنبه=شيدمه 

عايت ر جايگاه خاصی قراردارد که اصول مقدس وازقوانين بنيادی شناخته ميشود که ھمواره مورد عمل و
   .ن الھام حقوقی گرفته اندآ وقوانين موضوعه نيز از انسان ھا بوده 

  اصل توسل به بيگانه 

يکی ازاصولی که درجوامع بشری سابقه ای بسيارقديمی ودست نخورده دارد  محکوميت ونفی توسل به 
   .بيگانه ويا به حمايت ازبيگانه برخاستن است

که شکايت ايرانی نزد خارجی تاچه رسد به توسل اورابه  ن حد بودهآ حساسيت اين اصل نزد ايرانيان در
خطای کتابش نوشته است که < در دکترافشار دراين مورد ؛بيگانه گناه نابخشودنی وطرد ازجامعه ميدانستند

نميبايستی ازرنج اشرف افغان که خودی  ،به افعی پناه برد مار بزرگ شاه طھماست بسياربزرگ بود که از
   :. حافظ ھم بيتی دارد که پشتوانه محکوميت توسل به بيگانه است>پناه ميبربيگانه  بود به روسِ 

  شنايان ره عشق گرم خورند خون      ناکسم گربه شکايت سوی بيگانه برمآ

  شاهد سياسي روز

  موضوع شاه طھماسب شاھد روز نيست ولی نوشته حسنين ھيکل مورخ مشھورمصری شاھد روز است  

  :اودرکتابش نوشته است

. گيالن ھنوز فراموش نشده است ذربايجان وآ حمايت حزب توده ازجمھوری ھای دست نشانده شوروی در
  )٣۶۶صفحه به خاطراين مسئله حزب توده ھرگز سھم مھمی درمورد ايران بعھده نداشته است   (

  شاهد سياسي نزديك تر

   :نوشت ٨١ وريل سالآ ١۵مجله پرتيراژومھم اکسپرس درشماره 

گردونه خارج شده  از ينده ايران نقشی نخواھد داشت وآلودگی ھايش با عراق درآشاپوربختياربعلت <
  .>است

  نتيجه ازشهادت شهود

زنده وفعال بودن اين باورعمومی است که دشمن ياری وايجاد استعداد  بر ورده شد برای يقينِ آکه  شھودی
درمقام خيانت به کشور بلکه دراوج نفرت عمومی ھم  نکه شخص راآبرای دشمن عليه کشورعالوه بر

   .قرارميدھد

لمان دولت درتبعيد تشکيل آدرجنگ جھانی اول ھنگامی که سيد حسن مدرس وگروھی ديگربطرفداری از
ن جايگاه مذھبی وملی به خيانت ونفرت مردم گرفتارشد آ نکه اقدام عملی انجام ندادند مدرس باآدادند با 

   کنيد. محاکمه کنيد تا ازاين اتھام مبراشوم ويا اعدام که مرا مجلس فرياد کرد در و
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قانون مجازات عمومی مشروطه ايران برای اين قبيل اشخاص که ايجاد استعداد برای کشورھای خارجی 
   .عليه کشور مينمايد قائل به مجازات ھای سنگيئ حتی درحد اعدام شده

   :متن کلی قانون مزبور چنين است

نھا آن فراھم کند يا با آان مملکت رابه داخل خاک ايران يا متصرفات نورود دشمھرکس وسائل تسھيل و<
   >.نھا .......... محکوم به اعدام ميشودآمساعدت وتشويق کند وامثال 

  اكنون تطبيق اتهام 

  قايان قاضي سعيد وشرفشاهي آ

می به ايران بوده مله نظاــمريکا درحآشرفشاھی وقاضی سعيد  به اعتبارمقاالتشان کامال وصراحتا مشوق 
مقاله سپاس ازرئيس جمھوری مريکا درخواست مداخله درامورايران را کرده است (آ شرفشاھی از –اند 
وقتی سخنرانی  –ميز برای بوش آمريکا برای ارسال فکس تشکر آ تشويق  ايرانيان خارج از –مريکا آ

 مشروح در(ايران صبح  ايرانی ھا عاشق بوش ھستند سرمقاله  –بوش راشنيدم گريه کردم 
نھا آمريکا وھمکاری با آتشويق ايرانيان به خبردادن به کميته ھای وزارت خارجه  – )۴٢۶+٣٣٢سنگر

مريکا بايد به حيثيت جھانی خودش بيانديشد وبيش ازاين به جمھوری آ) دولت  -۴۵١مشروح درسنگر(
  .اسالمی فرصت ندھد .......... وموارد بسيارديگر

ميداند  سياسی روزنامه ايرانی را فراھم ميکند وخودش را کالبد شناس قاضی سعيد که نوشته ھای دو
فعال بوده که واقعا نگرانم فراھم کرد و مريکا به ايران آچنان درايجاد استعداد نظامی وسياسی برای حمله 

   .ازسرنوشتی که قانون مجازات برای امثال ايشان معين کرده است

 ) انسان حيرت ميکند ازاين بی مباالتی و۴١٣+٣٣٢مشروح درسنگر( ؛مريکاستآمينويسد  ايران سھم 
 مشروح در( –مريکا پول بگيرد خوبست آ از کنگره ايرانيان اگر –صفتی برای بيگانگان  نوکر
براين مژده اضافه کرده < و ؛ئی ھامريکاآائی ايران  ازطرف مژده جانبخش رھ –) ۴٢۵+٣٣٢سنگر

  .)٣٨٣+٣٣٢گرمشروح درسن( -> گرجان فشانم بجاست

   :نوشت ٣٠٩۶قاضی سعيد درسرمقاله  عصرامروز 

. جوانھا اما مردم گوششان به اين حرفھا بدھکارنيست ؛مريکا بترساندآرژيم سعی ميکند مردم را ازحمله <
رژيم  مريکا با اينآدرخدمت ارتش مريکا آفورم ارتش ينوي ماده ايم درآبدون ترس علنا ميگويند ما 

ھا نميخواھند به  یمريکائآدرصد مردم علنا ميگويند ما ميدانيم  که  ٩٠  ،نگيمن بجآومزدوران مسلح 
  نھا درخانه ھای خودمان غذا ميدھيم آايران لشگرکشی کنند  اما اگرھم لشگرکشی کنند ما به سربازان 

 و خواھر و رکه درخانه يک ايرانی غذا خورد ميل به ماد سربازی؛ ش را نگفتهآالبته قاضی سعيد ھم 
    .مريکائيھاستآ سررايرانيان ھم د ردخت
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  پاسخ قاضي سعيد به معترضين 

اينھا ميترسند < :نھا نوشتهآگذاشته وبه نمريکا را بالجواب آقاضی سعيد معترضين ومخالفان حمله پرويز 
   :نوشت ١٣٨٠ماه سال  بھمن در و ،>وميگويند که دخترخاله ما درايران است وممکن است کشته شود

اگرکشورھای اروپائی بگذارند واين ساده دالن تازه معلم سياسی شده بگذارند مريکا آ، قصد مريکاآھدف 
درصد  ٩٩زادی خواھان ايران يعنی آ) اين است که مريکا به ايران استآمقصودش ايرانيان مخالف حمله (

 را خود سرخود بکنند وحاکميت مورد نطر از ياری دھند تا شراين رژيم را مده ايران راآملت به خشم 
نشانند واگرھم خدای نکرده ضحاکان حاکم ازسرنفھمی وخشم وانتقامگيری ازملت ايران دست به بقدرت ب

 .بيند مطمئن باشيد که عاقالنه عمل ميکندمريکا خودراناچاربه دخالت نظامی بآکارخطرناکی بزنند که 
     .)٣٨٣+٣٣٢مشروح درسنگر(

    .)ازتحرير استھمانطور که درعراق عمل کرد (

درصد ايرانيان  ٩٩مريکا وآدرصد ايرانيان ازحمله  ٩٠انتشارمقاالت قاضی سعيد درباره حمايت پس از 
 ضو نئوکانیعن يمايکل ليد ،ن مقاالتآ انتشار از مريکا  درست يکماه بعدآنجات ايران بوسيله  انتظار در

وه مردم مريکا بعنوان ناجی به ايران برود حمايت باشکآاگر< :که طبل جنگ عليه ايران را ميکوبيد گفت
   .)۴١٣+٣٣٢سنگر(  >مده اين کشوردرانتظارماستآبه جان 

مريکائی را تحت تاثير آدرحمله به ايران کامال مايکل ليدن  توسط قاضی سعيد مريکاآيعنی اثرترغيب 
  .قرارداد

  واكنش ايرانيان 

 مريکا ازسوی قاصی سعيد وآطرح واکنش شديد ايرانيان نسبت به ايجاد استعداد نظامی وسياسی برای 
قای سياوش آل مشبھی است که اين تحرير را مفصل ميسازد ولی اين اشاره کافی است که شرفشاھی فص

 ن خارجيان رابه آديده ايد که اھالی  کدام کشوری راذری درھمان تاريخ درمقاله مستدل وعالی نوشت <آ
 که سنگرھم پاسخ درج کرد ۴١٣+٣٣٢شماره  در نراآفرين آ > که سنگرھم با ذکراشغال کشورترغيب کند

  .داد

  ورد اين تحريرĤدست

ارائه داليل واسناد واقرارھای موجود گواه ورود اتھام حمايت ازبيگانه وترغيب بيگانه به حمله  
ی اطمينان ھای امنيتی ورفاھی برای نيروھای نظامی به ايران وفراھم کردن استعداد ھای الزم وحت

درفعاليت ھای سياسی ملی وميھنی بنابراين متھمين اين جريان حق دخالت  ؛مھاجم به ايران است
   .را ندارند

 دليل وجود سنخيت فکری وتن ھمکاری وھم مقصدی دويا چند ، بنابراصل سنخيتنجا که آ از 
ترغيب  قايان متھمين به ايجاد استعداد وآ کنار ، ودرمورد حاضر کسانی که درنھاستآاعتقادی بين 
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کاروفعاليت مشترک قرارگرفته اند نمتوانند حمله نظامی به ايران  دريک  مريکا برای مداخله وآ
   :نجا  کهآ از امان بمانند و قايان قاضی سعيد وشرفشاھی است درآثار اتھاماتی که متوجه آ از

 انتظار لذا اين تحرير که با اشتياق تمام در ،انسان سياسی شناخته نميشوند ،نانآ تارفع اتھام از 
ن نامه ميباشد که آ منتظر تصميم نامداران در ن استآد اصولی ن نامه ورّ آ فرازھائی از تجليل از

پاسخ گرفتن نامه خودشان  خودشان را در، اصالت وصالحيت مورد اتھام قايانآ با اعالم جدائی از
 .نشان بدھند

***  

ديگری در ميان اين دو تن تنھا کسانی که تمايل به ھمکاری با بيگانه دارند نبوده و نيستند. کسان البته   
امضا ھا وجود دارد که منکر قانون اساسی، تمايل به ھمکاری با بيگانه ھايی از جمله جمھوری آذربايجان 

لی نامه بانی اص ھم طرفدار فدراليسم. ميباشند. کسانی  ايران استازی آذربايجان س شوروی که تشنه جدا
راد ھای اشاره ياد شده که گويا آقای اميد دانا است، مدعی شده است نامه توسط وکالی خبره تھيه شده، اي

  شده بخودی خود اعتبار آن وکال را بی اثر ميکند.
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