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  حقوقدان -اميرفيض

الزم   ،يم شدتقد  حضرتخری علياآار اعليحضرت ودراين چند تحريری که دررابطه با ھتک حيثيت واعتب
. افترا وتوھين وحتی اتھام دادخواھی ويا تعقيب مفتريان توضيحی داده شود و درباب واکنش تاگرديد 

 که  مگرنسبت به اشخاصی ،يعنی بدون شکايت شاکی خصوصی قابل تعقيب نيست ؛ازحقوق شخصی است
اين صورت نيازی  در .ولی فقيه به پادشاه درسوئد وياقانون خاصی وجود داشته باشد مانند قانون اھانت 

   ت.شاکی خصوصی نيسبه شکايت 

زيان مادی نيست   و قصود ازاقدام عليه توھين کنندگان ويا اتھام زنندگان تعقيب کيفری ومطالبه ضررم
 اقدام به اين مھم فقط  و ؛تھاجم است و بلکه ھدف درمبارزه سياسی اعاده حيثيت وجلوگيری ازتکرار

 قضيه مورد نظر اعليحضرت نيست که نيازبه شکايت ورضايت توھين شونده ودر منحصربراه قانونی 
   .باشدوعلياحضرت 

سببی خواھد شد که اتھام ويا توھين  متھم  ذرخواھید يعنی محکوميت ويا عاقدام قانونی تاثير فردی دار
 معدودی از بسيار کم است وچه بسا که افرادِ  قدرت اين جريان بسيار ولی  ؛ددمتوقف گرورواج نيابد 

   .نرسد ھمگانی گاھیآموال سعی ميکند که محکوميتش به گاه گردند خاصه که محکوم معآن آجريان 

که بصورت  گروھی است اقدام وکار محکوم کردن عمل نادرست بوسيله ،کارسياسی شنا درآاما راه 
نمونه ھای  و ؛از حکم دادگاه است ن به مراتب بيشترآ که اثر صورت ميگيرد قطعنامه ويا تظاھرات

  بسياری درتاريخ سياسی کشورمان ديده ميشود.

 اين اعتبار اگر و ؛ن شخص درکالم وبيان وقول وقرارداردآاعتباری است که  ،سرمايه يک فرد سياسی 
 و ن شخص فروخواھد ريخت آسرمايه اعتباری  برود وحتی مورد شک قرارگيرد مخدوش ويا برباد

   .جائی نخواھد داشت جامعه فعال  در ،بی اعتبار شخِص 

 ،زجانب ھواداران شخصيت ھا ورھبران مبارزه صورت ميگرداين قبيل تنبيه که کارسياسی است ومعموال ا
يک  از صدا تر و سر پر و مطلوب تر ن بسيارآ ھيچ نيازی به موافقت ويا کمک رھبران ندارد وتاثير

  .مد احتماال طرف رابه عذرخواھی ويامبلغی محکوم سازدآ حکم دادگاه است که بعدازسالھا رفت و

  گاليه ناموجه

يد که چرا ازسوی  اعليحضرت آن اين سوال وابھام بوجود ميآات ھشدار وتبعدرمواردی ازجمله ھمين نامه 
ن آورد آر تنھا بفکر دستطبيعی است که معموال منتظَ  . البته اين يک انتظارواکنشی نشان داده نميشود

  .لنگش کن چوب ضرب المثلی قراردھيم ميشود ھمان باالی گود نشستن و چار نرا درآاست  واگر 
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  هموضوع گمشد

کمتربه اين موضوع  توجه شده است که اتھاماتی که به اعليحضرت ويا علياحضرت نسبت داده شده است 
موقعيت ھويتی  نھاست يا متوجه مردمی که ميخواھند ازآيا متوجه آ ؟ن متوجه کيستآتاثير واثرات منفی 

   .نھا استفاده کنندآوملی وتاريخی 

 اننآ شخصيت ھائی که اعتبار ؛خصيت ھا يکسان نيستتاثيراتھامات وفحاشی ھا وتحقيرھا نسبت به ش
 البته که موثراست ولی شخصيت ھای نمادی و مدهآبوجود  به مالحظه فعاليت ھای شخصی خودشان
مانند ھمان پرنده ای است که به کوھی  ,فاقد تاثيرمعنوی است ،منصوبين الھی مانند پيامبران وپادشاھان

  د.ورآی درعظمت کوه بوجود نميمی نشيند وبعد پروازميکند وھيچ اثر

نکه به خود ايشان مربوط آ بنابراين مسئله تجاوزبه حيثيت واعتباراعليحضرت امری است که بيش از
  .او نيست چراغی که توسل جوئييم>غيرازايرانيان است که ميگوئيم وميدانيم که < شود مربوط به ما

 استفاده ازن جلوگيری کنيم تا محروم آقوط ساز ن چراغ بزدائيم وآ از غبارو ديعنی ماھستيم که بايد گر
ن چراغ است آ دگان ازونمستفيض ش ؛خودش حراست کند . چراغ خودش که تکليف ندارد ازن نگرديمآ

  .ن چراغ حفظ شودآئطی اول سعی ميکنند که روشنانی اکه سراسيمه درھرشر

خاموش کردن چراغ متاسفانه کارما ايرانيان اينجوری شده که ازيکسو به ھجوم بادھای فاسد برای 
ن بادھای مخرب با آاعتباری خودمان درحدی به اھميت شده ايم که بجای قرارگرفتن درممانعت فعاليت 

ن آتوجه تحريربه محکمه صحرائی وتبعات ( ن بادھای مخرب ميافزائيم آسکوت ويا بی اعتنائی به اثرات 
کاش  . این ھم درک نداريمآقبح  ه ازاساسا درحدی به سقوط اخالقی واحساسی کشيده شده ايم ک و )است

حد سقوط اخالقی درھمان که عرض شد بود خيرازباب مثال کسانی مانند کنگره ھمبستکی که ازشکايت 
بھنگامی که منکران  اعليحضرت عليه خامنه ای جانبداری کرد ومردم رابه پشتيبانی ازان مشوق شد

   .تی کوچکترين اعتراضی به منکران نکردح مدندآن عليه اعليحضرت برآ درمقام سوء استفاده از

  بزرگنمونه شرمساري 

اعليحضرت تلگرافی به دبيرکل سازمان ملل متحد ارسال فرمودند  وضمن محکوم  ۶۶دراسفندماه سال 
کردن  بمباران شھرھای ايران توسط عراق  ازدبيرکل سازمان ملل متحد خواستاردخالت وتوقف تجاوز 

  .عراق شدند

طنت طلبان به پشتيبانی ازنامه اعليحضرت قرارگرفت وطرح پشتيبانی را بمنظورجمع سنگربه عنايت سل
متضمن   برگ  ١٩٢٨وحمايت ازخواست اعليحضرت به اجرا گذاشت ودرمدت سه ماه ونيم  وری امضاآ

سازمان ملل متحد ارسال جلد  به دبيرکل  ١٢ی ودو گرم  درلو ونھصدوسامضا  بوزن  ده کي  ٢۵،۶۵٠
درسنگر  ملل  مفصل وفتوکپی مدارک ونامه سازمانش متحد ھم اعالم وصول نمود که گزاروسازمان 

   .درج است ۶٧شماره  اول تيرماه سال  
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اعليحضرت درنامه ای خطاب به ھمان سازمان ملل  ،سال بعد ٢٧يعنی  ١٣٩٣حال مقايسه کنيد  درسال 
درخواست  رانيان ھيچ پشتيبانی ازخواست تعقيب کيفری خامنه ای را کردند  نه تنھا ازسوی ما اي در

 بھانه کرده و ن نامه راآ ازکشورايرانيان خارج  ی ازاضرت نشد بلکه درسه سال بعد عده موجه اعليح
 يک محکمه صحرائی متضمن محکوميت اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران بعالوه کلی اتھامات و

امضا  ٢۵،۶۵٠ال قبل ما ايرانيان س ٢٧نامردی ھا متوجه ھمان اعليحضرتی شد که در فحاشی ھا و
   .يحضرت  بدرقه نامه شان به سازمان ملل  شددرحمايت ازاقدام اعل

نفربا فحشنامه ھا و محکمه  ۵٠ن آنامه اين ميشود که  اگربخواھيم که داستان مقايسه را تمام کنيم
 ازمان مللن درسآملت ايران وتبعات  موجوديت ايران و صحرائی محکومت اعليحضرت به دشمنی با

   .رت مبنی بر تعقيب خامنه ای  ميشود تا پرونده ناقص نماندمتحد ضميمه ھمان درخواست اعليحض

  يا نيازبه توضيح بيشتری ھست که حد سرافکندگی ما مردم سست عنصرھويدا گردد؟آ

ضا عمل وری امآيا ما ايرانيانی که درطرح پشتيبانی مشارکت کرديم نميتوانستيم با ارسال نامه ويا جمع آ
گروھی  يک کار ؟يخی مان اعتراض کنيم  چرا نکرديمتعدی به نمادملی وھويت تارمتجاوز وماين منکران و

نھا چنان محکوميتی آی غيرانسانی وری امضا درجھت محکوميت عمل منکران وبد اخالقی ھاآوجمع 
کشور واکنش مناسب  ز. ايرانيان خارج انھا ميساخت که نفسشان ديگرشنيده نميشدآنان وسران آبرای 

  .نان شده است که ديديدآ نھا سبب تجری بيشترآوماندگاری نشان ندادند وھمين کوتاھی 

چگونه ازاعليحضرت ميخواھيم که بفکر اعاده  ما ؛که برگردن ماستاين لوح شرمشاری وخجلت ابدی  با
وفحاشی را متوجه ن وقاحت ونامردی ھمه اتھامات آ نفربا ۵٠وقتی که  مگر ؛حيثيت سلطنت ايران باشند

وقتی ما حثيت  ؟مدآن رذالت ھا برآنمادملی ما کردند کسی درمقام دفاع ازاعليحضرت ومحکوم کردن 
 يا خودِ  و که ازنماد ملی  ما حمايت کنندواعتباری برای سلطنت قائل نيستيم  چگونه توقع ازديگران داريم 

يا  ملت بايد مامردم دفاع وحراست کنيم وازپدرومادران معنوی  ؟نماد ملی حمايت کند از ؟؟نماد ملی
  ؟؟خودشان

  ؟ ن شده استآ واقعا اين افول بسيارعجيب چرا وچه عاملی سبب تحقق

   .ن منور وتحصيل کرده اند کامال غيرطبيعی استآاين افول ودگرگونی دريک جامعه ای که اکثريت 

  علت چيست 

ن طرح بنام طرح سربه نيست کردن مبارزه ياد کرده آ نسکی ازبنسکی است که خود برژبعلت طرح برژ
مريکا بتصويب رسيد ونسبت به مبارزه ايرانيان مخالف جمھوری آبا ھمين عنوان دروزارت خارجه  و

 ند که مشروح اين جريان را درتحريرات پشت جبھه سلطنت گروگان خواھيد خوا شديقا پياده قاسالمی د
ايستی بايد گفت اصال ھيچ مبارزه ای عليه جمھوری اسالمی وبخواسته رژيم برحق ب بدون رودر امروز و

   .سلطنتی وجود ندارد که ندارد


