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  حقوقدان -اميرفيض

حقوقی بين عمل استومن عامل تيراندازی به شاگردان مدرسه فلوريدا با مخملباف وجه مشترک 
   .دراشتراک قصِد قتل است

مخملباف  ،را به قتل ديگران اعالم کرده بود قصد خود ،که استومن قبل ازاقدام به عمل ھمانطور** 
ضاپھلوی که مورد تقديس قتل ر دربرنامه تلويزيونی قصد خود بر ،ھم به موازات اقدام استومن

   .اعالم داشته است را ايرانيان داخل وخارج ازکشور است

 تنائی نکرد واين فاجعه رويداد وکه دادستان فلوريدا به اعالم قصد وتھديد استومن اع ھمانطور** 
اکنون نيز مورد مشابھی است که نبايد  ؛انيان به اين بی توجھی دادستان فلوريدا اعتراض کردندجھ

ايرانيان ايشان را  رضاپھلوی که بخش عظيمی ازمحل اقامت مخملباف به تھديد به قتل  دادستان
   .دايران ميدانند  بی اعتناء  بمان متصدی پادشاھی

تابعيتی را دارد که استومن دارد بنابراين بدون ھيچ ترديدی مخملباف درموقعيتی  مخملباف ھمان** 
مل نکند درمقابل فاجعه ايکه ازھم اکنون اعالم قراردارد که اگردادستان بوظائف قانونی خود ع

   .خطرشده مسئول خواھد بود

 رضاپھلوی يکی ازھدفھای مشخص جمھوری اسالمی است برای ازميان برداشتن  و که از آنجا** 
   .اشته استکه جمھوری اسالمی سابقه ممتدی درترور مخالفان خودد از آنجا

سوال  رن زيآمی بوده است واکنون موضع که مخملباف سالھا درخدمت جمھوری اسال از آنجا و **
جريان مزبور ميتواند مد نظرقرارگرفته ومسئله تھديد به قتل  رضاپھلوی را به  ؛بی اعتمادی است

  .الئلی محکم سازدقرائن ود

 مادگی خودآ بعنوان يک چريک معرفی و را خود ۵۶مخملباف درسالھای قبل ازشورش  که از آنجا** 
ن است که مخملباف با قصد آه ايران اعالم کرده بود  سابقه مزبور مويد برای قتل وترور شاھنشا را

سال مترصد اجرای ھمان قصد  ۴٠ھنوز بعدازجنايت وترور رشد جسمانی وعقلی داشته است و
   .بصورت ترور فرزند شاھنشاه ايران ميباشد

  .ميرساندنرا نزد مخملباف به اثبات آاين مسئله ای است که اھميت قصد وزنده بودن 

مريکا آدولت رضاپھلوی وليعھد قانون اساسی بوسيله ، طرح ھنری پرشت خرآکه طبق بند  از آنجا** 
حمايت  مريکا تمکين نکند نبايد انتظارآرضاپھلوی به طرح وزارت خارجه  تھديد شده است که اگر

  .باشدمريکا را داشته آدولت 

رضا  مريکا ازآديد  ميتواند به عدم حمايت تھديد به مرگ  رضاپھلوی ويا خدای نکرده عواقب اين تھ
نجا رود که جمھوری اسالمی آکه درطرح ھنری پرشت پياده شده است تلفيق يابد وحتی تا پھلوی 

آمر اصلی جنايت را  مريکا درطرح ھنری پرشت معرفی وآشخص مخملباف را مامور اجرای تھديد 
  .مريکا بداندآدولت 
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اقامت مخملباف به تھديد به قتل رضاپھلوی سبب ايجاد يک واعتنای دادستان محل  عدم توجه**  
که  ايرانيان ازسوی عوامل جمھوری اسالمی  رويه حقوقی ميشود وامرتھديد به جان ومال وناموس

  .زدای ومعمول بودن تھديد گرددآنان  محسوب ميگرديد وارد دوران آخط قرمزی برای اکنون ت

  دستاورد

اليحه حاضر بدان جھت تقديم شد که ايرانيان مقيم منطقه دادستانی مخملباف  متوجه اين تکليف 
اعالم  ، سوی مخملباف رابه دادستان منطقه از قانونی خود بشوند که مراتب تھديد به قتل رضاپھلوی

ضممه اظھارات مخملباف را ھم  برای کمک به دادستان نوار . وجرم کنند، نه بصورت شاکی وشکايت
   .بقيه اش با دادستان است نه اعالم کننده کنند 

  

    

 

 


