
  حقوقدان -اميرفيض  د  آش سرد شد...پري از قفسمرغ                             ١از ١برگ           ٢٠١٨/١/١١  هجشنباورمزد شيد= پن

  ش سرد شدآمرغ ازقفس پريد  
  حقوقدان -يضاميرف

لمان توانست بسوی جمھوری اسالمی آ از درحاليکه معالجه بيمارستانی او ناتمام ماند شاھرودی
  .فرارکند

 ازخبرھا معلوم شد که شاھرودی  دارای گذرنامه سياسی ومصونيت نبوده ويک فردعادی بوده است 
ازبکستان که  يشينپ کشور > وزيرZokir Almatov فتلماآر ياين مورد تفاوت دارد با مورد <زک و

 و ومحاکمه اورا داشتند مده بود وعده ای درخواست توقيفآن لماآدرست ھمانند شاھرودی به ھانور 
 دارای گذرنامه سياسی ومصونيت بود ١ Zokir Almatov فتلماآر يزک  لمان را ترک گفتآاو 

  .ی نبودوشاھرود

رشاھرودی را تحت الشعاع يھمواره مسائلی نظ درست است که روابط اقتصادی وسياسی بين کشورھا
توقيف  ایلمان برآولی طرزعمل وتقابل با دولت  لمان)آقاچاق ترياک طباطبائی در -نمونه ( قرارميدھد

   .موثربودموقت شاھرودی بسيار

شاکی جلوبرد  نيازبه فرم ھای متنفذ وذی  اوی را نميتوان به قوت وکالی ايرانی  ويا اين قبيل دع
  .که اگردرطيف مشاوره جای موفقيتی نباشد مطرح نگردد صالحيت وسابقه دار دارد

ضعيف  ھمان موقع دانستم که قضيه بسيارلمان راديدم آبنده وقتی تصويری ازنماينده سابق سبز 
است ويک شکايتی که ميتوان گفت اعالم  هسپر مجاھدين خلق بودا که نماينده مزبور ظاھر چرا ؛ستا

لمان حق دخالت وتعقيب موضوع را ندارد آن نماينده سبز آجرمی به دادستان داده است  دراين حال 
   .او درخواستی بنمايد نکه دادستان ازآ مگر

بوسيله ھيئت قضات  اعدام ن ميداد مادران دخترانی که نطور که برنامه ھای مجاھدين نشاآحاليکه  در
شکايت نبايد بعنوان اعالم  ،لمان حضور داشته اندآ در بدون محاکمه اعدام شده اند ۶٨ھای سال  

اين نوع شکايتھا که ، مطرح ميشد لمانی)آنه فرم حقوقی لمان (آنھم ازسوی يک نماينده سابق آجرم 
   .سنگ مفت وگنجشک مفت استدرماھيت اعالم جرم است  ھمان 

 ھای ايران قبل از قرينه اين مورد دردادگاه گاه نيستم ولی اگرآلمان آئين دادرسی کيفری آبنده به 
 حق بود که شاکيان ضمن اعالم شکايت درخواست صدور قرارعدم خروج از شورش مطرح ميشد

الزم را برای جبران خسارات مادگی نيز مينمودند که وثيقه آھم  ازدادگاه ميکردند واعالم  ايران را
   .احتمالی طرف قرارعدم خروج  خواھند سپرد

                                                            
وزير کشور ازبکستان بود و  ٢٠٠۵يا آمده و تا سال دن ١٩۴٩در دھم اکتبر   Zokir Almatov فتلماآر يزک  - ١

گفته ميشود عضو گروه بسيار قوی سياسی که مرکز آن سمرقند است ميباشد. او از دوستان رستم اينوياتوف که 
  ک-. حتف به دليل مشکل بيماری استعفا داده بود. زکير الماميباشد بود، رييس بنياد امنيت ملی ازبکستان یزمان
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لبته درحاليکه موضوع شکايت ازشاھرودی بصورت اعالم جرم بوده است فصل درخواست صدور ا
 در چراکه اعالم جرم با شکايت بسيارمتقاوت است وبوده است  لمان ھم منتفیآ قرارعدم خروج از

  .شاکی مدعی العموم است نه اعالم جرم کنندهاولی که اعالم جرم است 

درخبرھا خواندم که دادستان ھانور گفته است بصرف اينکه کسی حکم اعدام را امضا کرده باشد 
بوده است که  لمان درجريانآيا دادستان آاستدالل کامال درستی است ولی  ،نميتوان مجرم شناخت

يا آ ،اند يا سرموضع ھست يا خيرحکم اعدام ميدادهآزندانی که  قاضيان کسانی بوده اند با پرسش از
  ؟يدھدبه چيين احکامی ھم اعتبارقضائی ملمان آدادستان 

 ھمانطور که وکالی ايرانی در ؛ن اين استآو ما ايرانيان بايد به يک نکته اساسی بی توجه نمانيم
 ای خارجی ما بکل ازدردادگاه ھ  ؛تجربه وتخصص خاصی دارندايران   دادگاه ھا وپيچ وخم محاکمات

ن موقعيت ھای محروم ھستيم وبايد به پذيريم که مشکالت بزرگ ايرانيان را بوسيله فرم ھای معروف آ
  .حل وفصل کنيم  مانند ھمان تعقيب خامنه ای

ھمينکه شاھرودی ناچارشد درمانش  به نتجيه دلخواه منتج نشد ولمان ھرچند آ تعقيب شاھرودی  در
ع مبارزه ايرانيان  نشان خواھد داشت يکی ازوقاي به ايران فرارکند  درحدکرده ونيمه کاره رھا  را

نچنان وسيع وفراگيراست که آولی تالی فاسد اين شکست درابعاد مبارزه عليه جمھوری اسالمی 
     ينده ممکن خواھد شدآن درآارزيابی 

 


