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  حقوقداناميرفيض 

اصرار دارد که واژه خيانت  در روحانی اصرار حبيب مھندس آقای مده بودآجاويد ايران که به يميلی ادر
ورده آدرباره اعليحضرت بکاربرند وجاويد ايران ھم بی تفاوت نمانده وھدايت ھای الزم را به ميان  را

   .ن ھدايت ھا موثراستآبتصور اينکه 

باونديان  تنھا شخصی  ھم  شايدان مھندس روحانی وآقايمد که درتاريخ مبارزه برون مرزی بغيراز آيادم 
رھبرجنبش  را نوری که خود آرمان دکتر آقایداشت  چسباندن جرم خيانت به اعليحضرت را در که اصرار

ايشان درمجله  ؛پاريس ميگرداند  بود در را »ارسسازمان پ«براندازی ميدانست وسازمانی ھم بنام 
 و عوعنرابه عادت آماھيانه پارس درھرشماره ای اتھامات بسيارسنگين وفحاشی ھای متوالی که ميتوان 

  .سگھا تشبيه کرد، متوجه رضاشاه دوم ميکرد

به  مه کنيادھای پيچيده وکم رنگ رازندازياد ناچيزی که ازجريان داشتم به روی سنگرھارفتم وتوانستم 
  .ميرويم ١٣٨٢مھرماه ١۵ ن مقاله سنگرآسراغ 

نوری مقاله ای داشت  آرمان آقای) ١٣٨٢شھريورماه سال  ٢۴شمارهنشريه پارس ( اخير درشماره ((
رضا پھلوی را  بار ٧ن مقاله آ> ودريا ازخاندان پھلوی کسی پاسخی برای اين نوشتارداردآزيرعنوان <

بوم خيانت ميکنند به وا نکرده واضافه کرده کسانی ھم که به اين مرزائن ناميده بود وبه اين ھم اکتفخ
  .کمک رضا پھلوی است

  :چه بوده است به خائن بودن اعليحضرت  شايد بی ميل نباشيد که بدانيد دالئل اصرارايشان

   .، پس خائن استرضا پھلوی صحبت ازنافرمانی مدنی ميکند -١
   .، پس خائن استھد وايشان نميکند، سازمان دھی وھزينه ميخوامبارزه رھبری -٢
پس  ،که ايشان مجبورشده دبيرخانه خودش را تعطيل کندبه دکترنصراصفھانی کمک مالی نميکند  -٣

   .خائن است
پس خائن  خائن است بدليل اينکه شاھين فاطمی وداريوش ھمايون ومروتی مشاوران اوھستند -۴

  )).است

اشاراتی  به ايشان داده است که تصورميکنم جوابی ١٣٨٢مھرماه  ١۵مورخ  ٣٣٢+٣٨٨نگرشماره س
   .روحانی باشد حبيب مھندس آقایميتواند مورداستفاده  ن آ از

  نوری  آرمان آقای((

 مھندس قای آدرتطبيق مورد بانوری کسی که مدعی داشتن تابلوی سازمان پارس است ( آرمان آقای
اه گآنھا آائن ومعانی وحد تسری وخ ی خيانتحداقل بايد به معنا )بديده ميداندآروحانی که خود را فوالد 

  .ن بااحتياط عمل کندآشد ودربکاربردن با
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اگرھمه برگ درختان نوری اين بود که ميگفت ومينوشت ( آرمان آقای= يکی ازشعارھای رايج  حاشيه

  )ايانپ( .بديده استآ) تا حدودی حد غلو نزديک فوالد مريکائی کنند نميتوانند من رابخرندآجنگلھارا دالر

، کرده يا خيانت درامانتآ، اسم مصدراست يعنی نميتوان گفت فالنی خيانت کرده بايد معلوم باشد که خيانت
 ويااصال خيانت ملیخيانت درکشورداری کرده ، خيانت درزناشوئی کرده، خيانت دردوستی کرده ويا خير

   .استرده ک

مھندس روحانی معلوم نيست که اصرارايشان به خائن بودن رضا پھلوی ازکدام صيغه  آقایدرادعانامه 
 هخيانت را ب ،ن  ولی اين تحرير حسب دريافت وارتباط موضوعآ است ازصيغه کارسياسی است ويا غير
   .حساب کارسياسی اعليحضرت ميگذارد

رتباط ا وء قصد برضد امنيت کشوربوسيله ايجادخيانت درکارسياسی ھمان خيانت به کشوروعبارتست ازس
   .باکشورديگری که دارای سلطه واقتداراست

 گرا رکن اصلی درھرگونه خيانتی که رکن معنوی گفته ميشود قصد فاعل به ضرررساندن به کشوراست و
   .به منافع شخصی باشد خيانت نيست قصدش رسيدن

ن داد مگراينکه دادگاه صالحه حکم برتعلق ھمين موضوع حساس است که نميتوان به کسی عنوان خائ
م ھدربين عوام  ،، شوخی بردارھم نيستفحش عادی نيست ،اتھام خيانت ،جرم خيانت رابه متھم صادرکند

   .معمول است ولی ازسوی اھل علم ودانش سياسی نميتواند ارمغان مردم شود بسيار

يارتفاوت بس، شد با خائن شناختن افراد بسياراظھارنظر نسبت به فعلی که ممکن است خيانت باشد يا نبا
   .دارد

ن نيامده  بعنوان يک نظرشناخته ميشود ولی آاعتبارنظری دارد يعنی مادامی که نظرديگری مقابل اولی  
   .شناختن افراد بعنوان خائن حکم است نه نظر

ھم  فتوا ميدادند و دردوران قاجارعلمای وقت ھم< ،، نظرمراجع تقليد ھمان حکم استتنھا درجامعه تشيع
  .)تاريخ اجتماعی ايران( خودشان مجری حکم ميشدند

  )بوستان سعدیراشرع فتوا دھد برھالک       اال تا نداری زکشتنش باک     (گ                  

اعالميه جھانی حقوق بشرھم به اين محظور توجه داشته وبرائت افراد راتا صدورحکم قطعی دادگاه محترم 
   .))ستشناخته ا

 برای من وطن فروشی ونوکربيگانه ھرکسی باشد اورا خلع لباس ميکنم در< :روحانی نوشته است آقای
  .>است ومدارک علمی افراد پس گرفته ميشود رلمان ھم ھمينطوآ

روحانی درعبارت <من خلع  آقایدرھيچ جامعه مترقی ويا عقب مانده ای اين حق به افراد داده نشده که 
جامعه  درجايگاه مرجع تقليد ومگراينکه ايشان  خودشان رادرجايگاه دادگاه قرارداده اند> لباس ميکنم

  .جھانی را جامعه تشيع زده  ميدانند
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وحانی ر آقایحکم خيانتی راکه  ؛، شکسته شدن قانون بوسيله متھم استيکی ازعناصر ورود اتھام خيانت
انون اساسی جمھوری اسالمی ويا تداوم اجرائی برای اعليحضرت صادرکرده براساس کدام قانون است ق

  ؟قانون اساسی مشروطه

مھندس  آقایيا آ ،مقصود ازاشاره باال مالحظه ابعاد واشکاالت حقوقی حکم خيانت نسبت به افراد است
   ؟لحوظ داشته اندطرح ھنری برشت را م نسبت به اعليحضرت  روحانی  درمحاسبات نظری خودشان

   ؟ه درزوايای کدام قانون اساسی حاکم برمبارزه سياسی ايرانيان قرار دارنديا خودشان ميدانند کآ

  ؟يا ميدانند که فرض توقع مترتب برقبول رابطه استآ

  توصيه علم اخالق 

ستون نظرات وادعاھای خويش  را» مـــــن«روحانی اين است که ھيچگاه  آقایتوصيه علم اخالق به 
   .قرارندھند که سست ترين ستونھاست

 آرمانمن < ؛نوری ھم بيانيه ھايش مستقر بر واژه من بود آرمان آقایاتفاقا عجيب تقارنی است که 
من شمارابه ونيز< ٢٠٠۵/٠۶/٠١نوری بعنوان رھبرجنبش براندازی حکومت اسالمی ......> بيانيه 

  .سوی روشنائی ھدايت ميکنم> کتاب ايشان

   .کنددوبيتی معروف شيخ بھائی را ھمراه مي ،اين تحرير 

  ند منی ــميشود که توچــمعلوم ن    ست وجود توزيک قطره منیــای ھ           

     نيکو نبود منی زيک قطره منی     تا چند منی زخود که کو ھمچو منی           

  

  

  

  

 


