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  حقوقدان -اميرفيض

 ھای خبریِ ولی رويداد  ،داشتسش وپاسخ اعليحضرت نوبت اين تحرير اختصاص به ادامه نقد برنامه پر
اظھارات  با ن دوخبرآ روز متفاوت انتشاريافت وتقارندريک يا دو آمريکا ايران و مقارنی که در

 اين فرصت  فرا قانونیايات ندرمورد ج آمريکامھمترمصوبه کنگره ن آ از و  ،وايران آمريکاوزيرخارجه 
اکنون که فرصت خدمت وبقولی < مناسب دانست موضوع  نآرا برای تعلق تحريری به  استنثنائی وفوری

شايد حق است که گفته شود  .فرصت تنظيم وتقديم گشت ، اين تحرير ھم بپاس اين >نازل گشت به عدالت
سان آرويداد ھا  زمينه سازی برای حرکت  ست که بحث درآمريکامصوبه کنگره  توجه به  رتحري زھدف ا

   .استقبال ازعدالت است ترِ 

  خبري ايران رويداد 

ھمين ديروز  ،يت هللا امام جمعه تھران وعضو ھيئت رئيسه مجلس خبرگانآاحمد خاتمی معروف به 
بوده تن  ۴٧٠٠به عبارتی زندانيان را که  گروھی از ١٣۶٧کسانی شده که درسال  مدال بهخواھان دادن 

 امام راحل بود و گفته است برخورد با اينھا وکندن کلک منافقين  ازعمليات صالح . اواعدام کرده انداند 
  .کردند مدال داداجرا  نھا که فرمان امام راآبايد  به ھمه 

   آمريكارويداد خبري 

ئی بنام آمريکاجھان منتشرشد که يک گروھبان ن اخباراکرا خبری در ،ايران خبر بفاصله يک روز از
تل عراقی را به ق٢٧۴۶تعداد  ٢٠١٠تا  ٢٠٠۵سال خدمت درعراق ازسال  ۵ديالرد جانسون  درطول 

ن تعداد افراد عراقی ھيچ احساس آکشتن  جانسون درمصاحبه نيوزويک گفته است که از .رسانده است
دريافت کرده است او گفته  مدال ٣٧تاکنون ئی به علت اين خوشخدمتی  آمريکاجانسون  .گناھی نکرده ام

ھو آ رش شکارورود به ارتش کا قبل از او ،به بھانه ھای گوناگون کشته است است ھمه اين افراد را
   .بوده است

   تقارن وافتراق ها 

باب  تقارن دراين دوخبرفقط دردو محورقابل مالحظه است يکی فصل تعلق مدال است وديگری از  
ن که مورد آخبر که تقريبا بايک روز تفاوت عنوان شده است ولی جھات  افتراق  تاريخ  انتشار

   .ای قابل توجه داشته باشدنظر اين تحريراست ممکن است دامنه ای وسيع ونتيجه 
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تعلق مدال که حقوق  فقط ازباب  عنوان است نه واقعيتِ  آمريکانخست اينکه  تقارن مدال درخبرايران و
زيرا ھمه فداکاری ھا  ،اسالم مدال وجود ندارد در ،قوانين اھدا ميگردد مزايای خاصی دارد وبه اعتبار و

مدال  تنھا سابقه ای که از هللا اکبر گفتن جمعی به معنای تشويق ومدال است  .برای خداستقربت الی هللا 
   .اسالم يافت شده  اشعاری است که نشان ميدھد مدال دراسالم تشيع نام رقيه است در

  مدال سينه ھا نام رقيه      وجود ھستی ھم رام رقيه

خليل طھماسبی قاتل سپھيد رزم  است ازجبھه ملی  خو هوپرداخت هساخت ھنگامی که مجلس شورای ملیِ 
   .عنوان قھرمان ملی به او داد که درحقوق اسالمی چنين عنوانی ديده نميشود ؛را تجليل کندآ

مداری عالمت ويا مدالی برای ايرانيان با مراجعه به شريعت ی ازيادم ھست درسالھای قبل ازشورش عده ا
و گفت دراسالم اين چيزھا الزم  ه با رد او مواجه شدتقاضا کردند ک ووجه تمايز با مسيحيان   مسلمانان
   .نيست

  هدف ازبحث تعلق مدال 

ولی اين معلوم مسلم است که ھدف او  ؛ن مدال کدام استآ نميدانم مقصود محمد خاتمی ازمدال چيست و
است برای رفع اتھام وايجاد مصونيت اسالمی برای  ۶٧حجت دادن به جنايات سال  ،عنوان مسئله از
   .او برای خامنه ای مطرح است یراھيم رئيسی که احتمال جانشيناب

اھميت فتوا ونظر خاتمی دراين است که ازنظرمرجعيت واينکه مرجعيت ونظرمراجع ازمبانی  
 قانون اساسی وفصل قانونگزاری جمھوری اسالمی است  وبا توجه به اينکه نظرشرعی او از

ه ازنظرقانون اساسی وفقه تشيع متوجه اين نظريه ثاری کآجانب مراجع مذھبی ديگری رد نشده  
   .است ۶٧ميگردد غيرقابل تعقيب ومحاکمه متصديان جنايت مسلم سال 

** ھمين مورد باالست که بنده تصورميکنم که مسدله اظھارات خاتمی يک امرسرخود واجتھاد  
ئله عدم صالحت مس یاينکه درجريان انتخابات وکانديدای ابراھيم رئيس از بعد ؛شخصی نبوده است

 ٢٠١٧/۴/٢٢(تحرير مورخ گوشه وکنارمطرح شد در ۶٧او بعنوان اتھام ارتکاب جنايت سال 
اظھارنظرخاتمی درواقع واکنش حقوقی وشرعی بود  )تیآتحت عنوان  ابراھيم رئيسی ولی فقيه 
د تصورميکنم اگرموضوع کانديدای رئيسی مطرح نبوبنده  ؛به اتھامی که مردم به رئيسی ميدادند

   .نميشد شايد ھرگز فتوای خاتمی بصورتی که مالحظه کرديد ھم صادر

استفاده  آمريکاحق عفو رياست جمھوری  قای ترامپ ميخواھد ازآاين روزھا خبری منتشرشده که  
   .کرده وگناھان فک وفاميل خودش را عفو وغيرقابل تعقيب اعالم کند

قای ترامپ آقای ترامپ است با اين تفاوت که خواست آعمل سيد محمد خاتمی چيزی شبيه به خواسته 
ن کشوراست درحاليکه عمل محمد خاتمی ناشی ازفقه تشيع است نه قانون آاجازه قانون اساسی  ناشی از

   .اساسی ونه فقه اسالمی

که مادمی که  ضمن اين معناستفتوای خاتمی وسکوت مراجع تقليد وھمچين قوه قضائيه مت   
ده ن جنايت واجد مصونيت خواھند بود واين مژآعاملين ری اسالمی برقراراست  تمام جمھو
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نھا آ زندانی که برخی از ۴٧٠٠است که کشوری به قاتلين  مزايای بسيارمھم بی سابقه ای
   .خرمجازات زندان را ميکشيدند داده استآروزھای 

ان خارج ازکشور ودرصدر ھمه شادروان شھريارشفيق به استناد فتوای نجا که قتلھای ايرانيآ از 
ه اعتبارھمين فتوای محمد خاتمی ب ی زنجيره این قتلھاآھمه قاتلين  ؛مرجع وقت صادرشذه است
  .ازمصونيت تعقيب بھره مند خواھند شد وموافقت جھوری اسالمی 

قبيل عدم تعقيب مجرمين متوجه  از نآ جوان زندانی وپيامد ھای ۴٧٠٠کل اين جنايت يعنی اعدام  
ن قاتلين ھرکدامشان که زنده آکل نظام جمھوری اسالمی است ونميتوان قائل به جناحی شد زيرا 

جمھوری اسالمی   ھسنتد واجد مقامات مھم دردولت جمھوری اسالمی ميباشند واين دليلی است که
نايت را بدون محاکمه به مقامات شخص متھم به ج ؛نھا نميداند زيرا نميشودآاتھامی متوجه 

  .ومسئوليت ھای دولتی گمارد

که باتغيير جمھوری اسالمی  امکان محاکمه ومجازات  اينکه برخی ازما ايرانيان تصورميکنيم  
مجازات مرتکبين  امر ؛دلخوشی فصلی است ين به حقوق ملت فراھم خواھد شد قاتلين ومتجاوز

ميسراست که جمھوری اسالمی ازبنياد براندازی شود   جنايات ومتجاوزين به حقوق ملت زمانی
تفويض حقوق  و ميزآصورت گيرد.  ھرنوع تغيير مسالمت  ، براندازی انقالب ملت ودرماھيتِ 

 ناشيه ازحقوق بشربه ملت ايران تاثيری درجنايات سران وعاملين فرقه تبھکار نخواھد داشت و
  .ن حقوق تازه عطف به ماسبق نميگرددآ

  قوقيافتراقهاي ح

ليات نظامی قابل بحث ئی ھرچه باشد به اعتبارزمان جنگ ودرمحدوده عماآمريکعمل گروھبان  
    .ن مقتولين ازاھالی کشور ديگری بوده اندآاست 

ھيچيک  ھمه مقتولين ايرانی واسير دردست حکومت بوده اند  و ۶٧جريان اعدام ھای سال درحاليکه در
 ،گاه داشتند وعليرغم حکم دادگاهنھا زندانی بودند يعنی حکم دادآ ؛به مجازات اعدام محکوم نشده بودند

به                             پورمحمدی   و ، ميراشراقی، نيریابراھيم رئيسی بوسيله جوخه مرگ مرکب از
ل به ھيچوجه قابل مقايسه با عم . ماھيت عمل اين جانياندام محکوم وبالفاصله حکم رابه اجرا گذاشتنداع
   .ئی نيستآمريکان  گروھبان آ

 در نھم درحال ماموريت جنگی آ کشته عراقی را ٢۴۶٧سال جمعا  ۵ئی ظرف آمريکاگروھبان  
مقام  در را اعدام کرده اند نفر ۴٧٠٠روز  ۵٠تا ۴٠درمدت  ۶٧ سال حاليکه قاتلين زندانيان

 را اعدام ميکردندتن  ١۴١،٠٠٠قاتلين زندانيان اگرفرضت داشتند  ،مقايسه عددی ومالحظه زمان
ئی کشته شده اند درھمان مدت که آمريکاگروھبان مقايسه معکوس تعداد کسانی که بوسيله  درو

تفاوت را مالحظه  جنايت ميتوانسته صورت گيرد ٢٠قاتلين زندانيان عمل کرده اند  روزانه حدود 
  .ميفرمائيد

دم کش داده آمدال به گروھبان  ٣٧ آمريکا ،انسان عراقی ٢٧۴۶دم کشی جمعا آسال  ۵برای  
به  اگر ،مدال تعلق خواھد يافت ٧٠حدود  ۶٧شده است با اين حساب به قاتلين زندانيان سال 
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ين سال ـــاستقبال جمھوری اسالمی ازعمل قاتل واين نشانی است از نان توجه نشودآسرعت عمل 
۶٧  

عراقی ھا احساس نامطلوبی  ئی قاتل عراقی ھا ازکشتنآمريکاچنانکه مالحظه داريد گروھبان  
ھا وکتاب منتظری نشان ميدھد که قاتلين زندانيان ايران با درحاليکه اسناد گفتگو ،نداشته است

ات برای کشتاربيشتری اززندانيان ولع خاص وشتاب فوق العاده ای خواھان تجديد مدت واختيار
ه مواج نامن کشتار بيرحآ ھمين فتوای خاتمی مالحظه کرديد که احساس رضايت از در ،بوده اند
  .است

بسيارسخت  قوه قضائيه درفشار< :گفت ۶٧مرداد سال ا ١۴يلی درخطبه نمازجمعه ايت هللا موسوی اردب
؟ اينھا محاکمه ندارند  حکمشان معلوم  وجزايشان ھم افکارعمومی است که چرا اينھا را محاکمه ميکنيد

    .اعدام نميشوند  ويک دسته زندانی ميشوندقوه قضائيه درفشاراست که چرا تمام اين ھا   ،معلوم

ولی قائلين زندانيان ايران  ؛ھو بوده استآئی قبل ازورود به ارتش شکارچی آمريکاگروھبان  
 اين نشان ميدھد ھمانطور که در و ؛ومقامھای دينی ومذھبی بوده اند ھمگی درلباس روحانيت

دارد ھمان روحيه بمراتب شقی تر قصابھا وشکارچيان يک روحيه خونخواری وخونريزی وجود 
   .روحانيت ايرانی وجود دارد در

 ئی اکنون به بيماری روانی سختی مبتالست  وآمريکاجانسون  ؛بنابرمصاحبه با فاکس نيوز 
  .شده است اوی جد ھمسرش نيز از

کامال سرحال ودارای سالمتی وزندگانی مرفه ھستند واين  ۶٧افراد جوخه  مرگ سال درحاليکه ھمگی 
وابسته به دم کشی يک حالت طبيعی وعمومی است برای روحانيت آ ان ميدھد که خصلت جنايات ونش

سال بوده  ١٧جوانان زير  یکتاب منتظری تعداد که بنابر تن ۴٧٠٠گرنه ھرانسانی که درقتل عام و ايران
حيوانات  ه که  دريدند حيوانات درندناند نميتوانند سبب دگرگونی روحيه وسالمتی انسان نشود درست مان

  .نھا نميشودآديگر سبب ناراحتی 

واجد مقامات بلند جمھوری اسالمی  ۶٧ولی قاتلين سال  ؛ئی اکنون کاره ای نيستآمريکاگروھبان  
   .ھستند

 حسينعلی نيری رئيس ھيئت جوخه مرگ امروز معاون ديوان کشور جمھوری اسالمی است.   

 بوده واکنون وکيل است دادستان جمھوری اسالمی ن موقعآ مرتضی اشراقی  در.  

 مصطفی پورمحمدی نماينده وزارت اطالعات واکنون وزيرداد گستری روحانی است.   

 عضو مجلس خبرگان رھبری است ن زمان معاون دادستان بوده اکنون آ ھيم رئيسی  که درابرا
ت نسآحضور ابراھيم رئيسی بعنوان معاون دادستان به معنای  ؛که کانديد رياست جمھوری ھم شد

بگندد نمکش  هھرچ< .که نظارت کند که تصميم  جوخه مرگ با قانون وعدالت موازی است
وزير دادگستری جمھوری اسالمی يکی  ؛قضيه کوچک نيست )ميزنند وای بروزی که بگنند نمک

   .ازھمان قاتلين است
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  ورد اين تحريرĤدست

  دستاورد يكم

 آمريکادولت مرداد ماه سال جاری آخ يکم استحضارداريد که بموازات انتشاراخبارباال درتاري -١
 آمريکا ،زادی شھروندان کشورش درايران شد که درزندان جمھوری اسالمی ھستندآخواھان 

ئی ھارا محکوم کرده آمريکامدعی شده که درايران قوه قضائيه مستقل نيست ودادگاه ھائی که 
    .ه استدادگاه ھای عادالنه نبود

سخنگوی وزارت خارجه  ؛ن استآجوابی داده که اين تحرير پاسخ وزارت خارجه جمھوری اسالمی 
کشورھا مستقل  جمھوری اسالمی اعالم کرده  که قوه قضائيه وقاضی درجمھوری اسالمی مانند ساير

   .بوده ودرچارچوب اصل تفکيک قوا اقدام کرده است

 ست که درباره کشتارپاسخ متناسب به ادعای وزارت خارجه جمھوری اسالمی ھمين خبرمتقارنی ا
    .اخيرا بمناسبت پيشنھاد مدال به قاتلين زندانيان مطرح شده است ۶٧زندانيان سال 

را قتل عام کند نميتواند ازاستقالل قوه  نھاآ کشوری که بازندانيان کشورخودش باچنين روشی رفتارو
را دارد عالوه به  زندانی ۴٧٠٠ن اتھام مشارکت درقتل آ. کشوری که وزيردادگستری قضائيه ياد کند

اين چنين شخصی درھيچ کشوری درمقامات قضائی گمارده  ؛حقوق داخلی يک جاينتکارعليه بشريت است
قوه قضائيه وقاضی مانند سايرکشورھا مستقل است که  مدعی نميشود که وزارت خارجه جمھوری اسالمی

   .است

زخدمت کنارگذاشته ميشود نه اينکه درھمه کشورھا شخصی که متھم شد حتی به ارتکابی نه چندان مھم ا
  .باشد وبعدھم متصدی مقام وزارت عدليه گرددانسان  ۴٧٠٠کسی متھم به قتل عام 

  ورد دومĤدست

انتخابات رياست جمھوری  -قای تيلرسنآ ؛آمريکاوزيرخارجه  قای تيلرسنآدرگفتگوی ظريف با   -٢
   .زاد خواندآ نرا ناآ را زيرسوال برد و

قای ظريف گفت چندين ساعت ايرانيان درصف بودند که به دولت روحانی رای دادند  بنابراين انتخابات آ
   .زاد ودرست بوده استآرياست جمھوری 

  وردĤحقيقت دست

ه جريانات بگاھی مردم نسبت آعدم  ،درانتخابات دخالت نکند زاد ودرست تنھا اين نيست که دولتآانتخابات 
رای مردم دليل صالحيت منتخب نيست < .فت بی اعتباری انتخابات استآگترين کشور وجھل عمومی بزر

گاھی مردم نيست مشروعيتی آ اسالم ھم چون قائل به بصيرت و >بلکه عالمت فھم وبصيرت مردم است
   .برای انتخابات منظور نداشته است
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بلکه  ونيست  نبود شورای نگھبان ،زادی انتخاباتآتنھا مانع  ژيم اسالمیردرانتخابات رياست جمھوری 
 در پنھان کاری واستفاده از روابط تقليد درمذھب مردم  و سياست عمومی جمھوری اسالمی است در

کردند خاصه که عدم شرکت درانتخابات نميتوانست بدون نتيجه مردم درغفلت تمام درانتخابات شرکت 
   .باشد کيفری دولتواکنش ھای 

که اھميتی نميدھند واصال  ه گله ھای گوسفندی اشاره کرداگر تشبيھی دراين مورد الزم باشد ميتوان ب
  .ن چرا ميکنند مال صاحب گوسفند است ياخيرآ که مزرعه ای که در نميدانند

تشبيه گوسفند ومردم را برای اولين بارنيويورک تايمز دررابطه بايک دانشجوی ايرانی نوشت که او 
  ١. هللا خمينی ميخواست حرکت ميکرديم يتآمانند گوسفندانی بوديم که ھرجا  ۵٧شورش  در ما ؛گفت

 دم سياسی نبايد مانند گوسفندی باشدآ< :دم سياسی دارد که ميگويدآ بالزاک ھم تشبيھی بين گوسفند و
  .) خودش را ازدست بدھدعقيده سياسیپشمش ( تماس با تيغ ھای جنگلی قسمتی از که دراثر

  اين تحريرحقانيت  سند ،نظرسنجي

قای آبه ثبت رسيده وبوسيله  آمريکاکه در  »ايپو«جمھوری موسسه نظرسنجی بموازات انتخابات رياست 
  .ماری منتشرساخته که ميتواند پشتوانه اين تحريرباشدآ ،حسين قاضيان مديريت ميشود

ان گرای دھند درصد از ٣۶رای دھندگان به رئيسی و درصد از ۴٠اين نظرسنجی حدود  در   :نوشته است
اصالح طلب اند يا اصولگرا ياميانه رو واعتدال گرا  حتی حدود  انھآيدانند که به رئيسی  گفته اند که نم

نھا رئيسی را آ درصد از ١۵درصد ازپاسخگويان حسن روحانی را جزء اصولگرايان ميدانسته اند و ۶
   .اصالح طلب قلمداد کرده  اند

ميليون به رئيسی رای داده اند اصال نميدانسته اند که  ١٨گان درانتخابات که گفته شده يعنی شرکت کنند
   !نھا اجازه شرکت درانتخابات را نميدادآزندانی است بدون شک اگرميدانستند وجدان  ۴٧٠٠رئيسی قاتل 

 ،دانسته به يک قاتلــديدا نــــکان گاھی از سابقهآ نا زاد تلقی گردد که مردم دراثرآچنين انتخاباتی نميتواند 
اين انتخابات اصالت واعتبارداده ميشود درکدام جھنم دره ای به  ،ندھميليون رای رياست جمھوری بد ١٨

   ٢؟ کشيده است آمريکابرخ وزيرخارجه  نراآکه ظريف 

  آمريكاكنگره  حطر
 تاموظف ميسازد  را ن کشورآوزيرخارجه  آمريکابطوريکه ازاخبارمستفاد ميگردد طرح مصوبه کنگره 

دست داشته اند فراھم  درقتل ھای فراقانونیکسانی که  ومی تباع رژيم اسالا فھرستی از روز ٩٠ظرف 
   .وبه کنگره تسليم کند

                                               
  ک-آيت هللا خمينی ھم به رعايت سفارش ھای کانال ھای بی بی سی عمل ميکرد .... حالبته  -١
استناد به ھمين بند، که نا آگاھی مردم مانع از آزادی انتخابات ميشود، کسانی که بالفاصله پس از سرنگونی با  -٢

 و دنيای متمدن نوع رژيم ھستند تنھا با شامورتی بازی خواھند توانست مردم آگاهی رفراندم رژيم دنبال گرفتن را
-استفاده از نا آگاھی مردم ھمان شيوه رای قرمز و سبز رژيم اسالمی را تداعی خواھد کرد. حقانع کند. زيرا را 
  ک
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نسبت  آمريکادرمصوبات کنگره  ینجا که بياد دارم ممکن است برای اولين بارعبارت قتلھای فراقانونآ تا
ن آابعاد  ايات عليه بشريت ويا ترور است وجن از حساس تر اين عبارت بسيار ؛به ايران بکاررفته است

  .وردآبسياری ازعدالت ھای پايبند شده را به حرکت درخواھد  درصورت  اجرا

کوشش کرده اند که قاتالن زندانيان سال  گذشته  در البته کسانی ،ارزشمندی است و گورد بسياربزرآدست
نھا فصلی بوجود آرتائيد اقدامات عالوه ب آمريکابه جامعه بشريت معرفی شوند ولی اقدام کنگره  ۶٧
وقی وتطبيق مورد با جنايات عليه قسترش وفراگيری خاصی را ازباب حن ميتواند گآ ثارآورد که آمي

   .نات ايران را بکاھدينده جرياآنگرانی  از ھم  قدری بشريت داشته  و

قايان ابراھيم آموقعيت  آمريکاوبا استقبال ازطرح کنگره  فرصت استفاده کرده اينجاست که اين تحرير از
 – ن وزيردادگستری جمھوری اسالمی اکنومصطفی پورمحمدی  –کانديد احتمالی واليت فقيه  رئيسی 

مصطفی اشراقی که اکنون وکيل  -حسنعلی نيری  که امروز معاون ديوان کشور جمھوری اسالمی است
 اعدام کرده اند ن عده را آ دخالت و زندانی بدون حکم قانون ۴٧٠٠راسا درقتل  و دادگستری است 

ن شمول دارد  را اعالم آ است که اليحه مصوبه کنگره بر فراقانونی وعملشان کامال منطبق با قتل ھای
محفوظ   دارند وقطعی مسلم  مندرج درطرح کنگره  فراقانونی تا جای حضرات که ازباب قتل ھایميدارد 

  . ومنظور شود

  

        

 


