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  خیرخواهی هویدا درحق خلخالی وکین خواهی خلخالی درحق هویدا
  حقوقدان - اميرفيض

ن آن مقاله راخواندم واکنون باارسال آقای حسين رجبی  که منھم آبقلم  ،چندی قبل کيھان لندن مقاله ای داشت باتيتر باال
ن رابه اطالع آن مقاله وحاشيه وارد برآيران مقدور بود ن وارد ميدانم  تااگربرای جاويد اآبه جاويد ايران حاشيه ای بر

  ١ .ايران ياران برسانند

  حاشیه اول 

ی درکيھان نوشته اند درسابق يعنی زمانی که موضوع اعدام قای حسين رجبآنميدانم حقايق حساس وپرمعنائی راکه 
تاريخی رامنتشرکردند ويا خير  شادروان ھويدا مطرح بود ورؤسای کشورھا خواھان توقف اعدام ھويدا بودند اين شھادت

مانم غافل ن ۵٧نکه سعی کرده ام از جريانات شورش آبا ،اکنون وبرای باراول است که شھادت ايشان استماع ميگردد
   .ولی چنين شھادتی رابياد ندارم

يقين دارم که چنين  .ويا تفويط حقنه بعد از اعدام  ،حق است                      ِ درھنگام طرح دعوی مفيد   شھادت راجع به موضوعات
ی اگر درھمان زمان به جرائد ورسانه ھای گروھی خارجی ميرسيد پاسخی بود به  اصرارخمينی وخلخالی دراعدام تشھاد

وعلت قتل بی محاکمه ھويدا  شھادت ايشان درکيھان لندن بود                    ِ ن روزھا ھزاران برابر  آشھادت در اينھويدا وتاثير
نان خاصه رعايت آنيان بويژه شخصيت ھای متقاضی توقف اعدام ھويدا از علت بی توجھی به درخواست موجه ابرجھ

  .گاه ميشدندآ احقوق بشردقيق

> اين رويداد درسی است نوش دارو بعد از مرگ سھراب استا <قای حسين رجبی جای تشکر دارد معھذآنکه شھادت آبا
   .برای ما  که دفاع  وشھادت درراه حق راموکول به فردانکنيم

  حاشیه دوم

ھويدا وسبعيت  خلخالی رانشان ميدھد  ولی                                              ِ ھمان است که عنوان مقاله رادارد  يعنی انسانيت   ٢ ،شھادت شاھد درمنطوق
قاضی شرع  رھبرو خمينی وخلخالی درمقام ۵٧اسالمی در شورشار درستی باشد که اين برداشت درحالی ميتواند معي

معيارھای انسانيت وحقوق  بشرومصونيت شخصيت ھای البته  اصل اين است که   ،واصوال شورش اسالمی نبود نبودند
   .سنت محمد) از اين ضوابط خبری نيستحکومت درتغيير حکومت رعايت شود  ولی درحقوق اسالمی (

  هــونــمــن

تطبيق باھويدا) حضرت مد (آ> يکی ازسرداران دشمن بدست قوای محمد به اسارت درعقيت بن ابی محطدرجنگ بدر <
ور طنما) عقيت بن ابی محط ھتطبيق بفرمائيد بادستور خمينی> گردن اورابزند  (ثابت يکی از سرداران محمدفرمود که <

نقل ازتاريخ اسالم (   > به جھنمحضرت فرمود < ؟>ندانم چه ميشودفرز، پيغمبرخداای که دستش بسته بود فرياد کرد  <
  )٩٧۶وتاريخ طبر ی صفحه 

  نمونه دیگر

مرد  نآوسرھمسريک مردمسلمان تجاوز نموده به  نکه برمحمد ثابت شده بود که اوآخالدبن وليد سردارمحمد بود با
جنايات محمد  ،لد يک مسلمان مومن بود که درفتوحات اسالم موثربودرابريده ودرتنور انداخته معھذا بمناسبت اينکه خا

  )تاريخ ا سالم( اوراناديده گرفت            

                                               
 ک-ح .گراور شده است ٣ مقاله کيھان در آخر نوشته در برگبريده  - ١
و  مضمون || .(االطباء شده . (ناظم و تلفظ نطق شده و گفته شده || .) و کالم . (غياث ) (آنندراج     ِ      ص ، ا ) سخن  َ      م   ] (ع[ ]منطوق[  منطوق- ٢

 ک- ح -برگرفته از لغت نامه دھخدا  ...غ)معانی .
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  نمونه دیگر

   .بوده است درنمونه زير خواھيم ديد که موضوع مسلمان مومن بودن يانبودن حتی درمورد خليفه مسلمين ھم الزم االجرا

اھم مسلمان نبود ورعايت فسق وفجوررا نميکرد وادعا ميشد که احکام اسالم ربعلت اينکه مومن سوم عثمان خليفه 
تش زدند  جمله ای که تاريخ اسالم دررابطه آ وبامحاصره کاخ عثمان اورابقتل وکاخ را ناديده مگيرد عايشه براوشوريد

که معيار انسانيت وعدالت ورحم تامالحظه شود  ينجا مياوريمبه ا دارد  ازجريان قتل واتھام عثمانباموضوع اين تحرير
عايشه بعد از ( وغيره دراسالم فقط مسلمان مومن بودن است واين ضابطه تفاوتی بين حتی خليفه وسايرمردم نميگذارد

  اثر کورت فريشلر) ،پيغمبر

يک ماميدانيم که اين پيرمردعياش وشھوت پرست و< :کرده بود گفت رامحاصره نفرمانده محمدبن ابوبکرکه کاخ عثما
  مسلمان واقعی نيست وبخداوند عقيده وايمان واقعی ندارد>

که نمونه ھای بسياری دارد نشان ميدھد که انسانيت وخيرخواھی  ويابرعکس کشتار وکين خواھی   اين سنت  اسالمی 
 ،ی ھرجنايتینيست بلکه دررابطه باباورھای اسالمی است يعن رابطه بامسائل شخصی ويا اخالقی رنھا در اسالم دآوامثال 

خيرخواھی است وبرعکس اگر کسی  ن عملآبيرحمی وتجاوزی که ازکسی سرزد اگرمتھم مسلمان مومن باشد 
وحقيقتا يک انسان نمونه باشد ولی مسلمان مومن نباشد پشيزی ارزش حيات  ھزاربارخوبی کند ومردم رانجات دھد

   ،ندارد

درفلسفه وديانت اسالم وجود  »»نت دھد بازباکه ايزد دربيا ،زدردجله اندان وتونيکی ميک««عبارت مشھور اخالقی که 
ازمرگ رھانيد ولی اين خيرخواھی اوپاداش  ن سرلشگر پاکروان است که خمينی راآنمونه صادق  .عينی وعملی ندارد

   .مرگ گرفت

ايران نه از اين باب بود که ادعای کم کاری وياسوء استفاده  کشتار ھويدا وپاکروان وديگر شخصيت ھای دوران سلطنت
به مسائل اقتصادی ورفاه  جرم است ونه شخص خمينی ويا اسالمنان گردد که نه دراسالم اين قبيل اعمال آزقدرت متوجه ا

   .اد مال خراست ثابت کننده کل مسئله استشعار اقتص نھا اھميت ميدھدآاجتماعی  وامثال 

لق به بطن علی وفاطمه ميداند که مجتھد جامع الشرائط باشد عحکومت حق رامت ،امامی ١٢تشيع  لسفهنجا که فآاز 
ادامه حکومت ناحق ونامشروع  سببخدمت ووفاداری افراد رابه طاغوت  ،نراناحق وغاصب وطاغوت ميشناسدآوغير

  .نھاراھرچه باشد ويران ميکند که کرده اندآد ودستاوردھای افرا نآدانسته وقلع وقمع 

  دو روی قضیه

 ی قضيه بود ويک رو شاه، شخصيت ھای زمان تشيع يک روی قضيه درکشتار سريع وبدون محاکمه ناگفته نماند که 
بود که  درايرانمريکا آبرخورد سياسی انگليس وکه درماھيت  ۵٧شورش  ،کهآن بود  ،شکارنبودآروی ديگرقضيه  که 

 پيروز شدند  وانگليسی ،مريکا بکل ناراضی ومنتظرفرصت بودندآن شاھنشانی درجانبداری از انگليسھا از سياست ايرا
مريکانشان بدھند کشتار ھويدا وشخصيت ھا آازايران بکنند وزھر چشم کافی به ا ر مريکاآنکه ريشه آھا برای 

   .) انجام شدخمينیيعا بوسيله رھبرشورشيان (بدون محاکمه سر  ان ايرانوفرماندھان نظامي

نھا پشت اين کشتار پرسروصدا نبودند خمينی باھمه قدرتی که داشت جرات آبنده معتقدم که اگرخواست انگيسيھا نبود و
ھا مخالفين خودشان رابدست مشروطه خواھان سربه ی درانقالب مشروطيت ايران ھم انگليسانجام چنين کاری رانداشت 

  . ندنيست کرد
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  منوچھر آزمون (وزير) سمت راست در حال بررسي سخنراني امير عباس ھويدا در تور انتخاباتي از طرف حزب نوين ايران  - ١٩٧١سال  -در ھواپيما  -ايران 
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  امير عباس ھويدا به ھمراه ھمسرش ليال امامي

 

 

 ١٩٧٩سال  - د از اعدام جنازه امير عباس ھويدا در سردخانه بع
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