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  حقوقدان -اميرفيض

   سمانھا آ برواين دام برمرغ دگر نه      که عنقا را بلند است

  )(عنقا= اعليحضرت

درقسمت سی ام  که عنوان  مستحضرند که )ادعا موجود، ، مفقوداصول( ،خوانندگان محترم تحريرات
اشاره به تشکيل دھندگان اعالم گرديد که  مطالب ادعا شده ازسوی منکران ( ؛خرين دفاع را داشتآ

 قانونی است ونه اصولی  و امر ادعا وعملشان نه متوقف بر )محکمه صحرائی عليه اعليحضرت است
وردم که چگونه ادعای مدعيان آسياسی دردادگاه جنائی تھران ای دکترعلی قآشادروان  خاطره ای ھم از

  .نداشتن پشتيبانی قانونی به محکوميت کشيده شد به اعتبار

تسليم  ظاھرا به اين امر و منکران که درمقابل تحريرات واستناد به عدم امراصولی وقانون مواجه شدند
  ،بفکررھائی ،را کرد ين چنين ترکتازی ھان اآ گرديدند که نميشود بدون ضابطه قانونی واصول ناشيه از

          :ابتدای نامه حکم ومستند نامه خودرا چنين اعالم کردند در و تمسک به حق الھی شدندم

     .) ھيچکس نيستالھیپرسش  ناپذيری حق االھی (

ه ی عمدی وبرای گيج ساختن خوانندنھم امرآعبارت مزبور که قدری ثقيل متبادربه ذھن ميگردد وثقالت 
  .اين معناست که خودداری ازپاسخ دادن به سواالت حقی نيست که خداوند به بندگانش داده باشد است به

نھا ميشود پاسخ آ که از ھر سوالی چنين نتيجه گيری شده که بندگان خدا مکلف وموظف ھستند که به
د که به ناگرقانون ويا اصولی نيست که اعليحضرت مکلف باشد که ندرنھايت ميخواھند گفته باش و دھند

ن اعليحضرت را موظف به آقر و منکران وتشکيل دھندگان محکمه صحرائی پاسخ بدھند ولی حکم خدا
ونتيجه شرعی اينکه استنکاف اعليحضرت ازجوابگوئی به منکران نقض حکم الھی  پاسخگوئی مينمايد

   .است

  جعل  ادعا
ميرود درزبان فارسی وعرب  عنوانی است که درمناجات ھا بکار ،االھی ؛ستنخست اين توجه بجا **

موصوف  ويا حق هللا ن متعلق به حقوقی است که بنام حقوق الھیآبصورت الھی نوشتته ميشود ومعنای 
 ن به نمازآقر در به حقوقی اطالق ميشود که برای تقرب بندگان به خدا انجام ميگيرد و  ن حقوقآ است و
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نھا محصورومعروف شده است وبھيچوجه کوچکترين آامثال وجھاد وزکات و حدود وروزه وحج  و
ومسائلی که مربوط به روابط مردم است سوال وجواب ندارد تاچه رسد به  ارتباطی به مسائل اجتماعی

ن مباحث مفصل چيزی که اصال وجود ندارد ھمان ادعائی است که آودر بنام حق الناس ناميده ميشود
  کرده اند.منکران جعل 

  اهميت ادعاي مزبور

گذاردن عبارت باال درابتدای نامه واجد اين مفھوم است که تمامی مراتب نامه مستند به ھمان عبارت  **
ماده مورد استناد قاضی اين ترسيم ذھنی به حکم داده ميشود که  چنانکه دراحکام دادگاه ھا با ذکر ،است

وباز چنانکه درابتدای نامه اوليه ھشدار ھم عبارت  است  درحکم مستند صدور حکم ھمان ماده انشائیِ 
  .شده بود بودن نامه به اصول نوشته  د ومحصورمحدو

  افترا به خداوند

 ،سوال وجواب وجود ندارد ادعای منکران درمورد حق الھیِ  ،نآيات قرآدرھيچيک از افزون براينکه **
فقط متوجه مرسلين يعنی پيامبران  ،سوال ِامر هبقرسوره   ١٠٢و اعراف يات پنجم سورهآ در برعکس و

ميگويد و گمراه ميداند اسالم مردم راواساسا  نه برمردم  ،ن تسلط معنائی وتفسيری دارندآشده که برقر
نچه که منکران درمورد ايجاد حق آيقين  لذا بطور گمراه خواھی شد  دمردم پيروی کنياکثريت  اگراز

يه آ ٨ ن درآبه خدا محسوب ميشود  که قر افترا ؛اند وتکليف برای سوال وجواب بعنوان حق الھی گفته
کسی  از چه کسی ظالم تر<: ميگويد بقره سوره ١۴۴يه آ باب نمونه در از نان را محکوم کرده است وآ

يعنی سخن وکاری رابه کسی نسبت دادن که  افترا( فترا ميزنداست که دروغی را ازقول خدا ميکويد وا
   .دقيقا عملی که منکران انجام داده اند )حقيقت ندارد

چنان انطباق موضوع  و چسبيده است دامن منکران ران آصراحتی ھست که عينا شمول  سوره ٧٩يه آ در
  .نان است  ميگويدآ يه فقط برای رفتاروکارآدارد که گوئی 

   .جانب خداست زبعد ميگويند اينھا ا ) ونامه مينويسندفرادی که بادست وفکر خود کتاب مينويسد (وای برا

  توضيح مكمل  **

  سوال درتشيع

ھم فصلی ن الزام وتکليفی برای انسانھا درپرسش ومتقابال جوابگوئی نيست بلکه درمنطق آنه تنھا درقر
اگرسوال  رايج است که امرسوال درامورشرعیتنھا درمذھب تشيع  ،نيست يا اشاره ای بدان موضوع و

ھمان  در .ه باشدنھم سوال بايد فقط ازمرجع تقليد شخص سوال کنندآکننده خود مجتھد نباشد واجب است 
  .مذھب تشيع  ھم برمجتھد الزم وواجب نيست که بھرسوالی جواب بدھد
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 نھا به سوال اھل تشيع ازآ> توجه وجواب واجبسوال مستحب است شيع نوشته اند <برخی ازفقھای ت
مجتھد حاظربه جواب نيست بايد وقت ديگری برای جواب  نھا عقيده دارند که اگرآ مراجع تقليد است و

   .واستنکاف ازجواب جايز نيست فراھم کند 

   ن وسكوتآقر

بلکه سکوت انسان دارای  ؛ن الزام وتکليفی برای انسانھا درپاسخگوئی نيستآدرقر عالوه براينکه **
  .)نآقر کتاب اخالق در( الھی ياد کرده اند  »يتآ«ن بنام آ نی ازآخاصی شناخته شده  ومفسرين قر ارزش

  نتيجه حقوقي اين بحث 

  :نجا کهآ از ، اصول وياقانون باشد  ونجا که ھربحث اساسی که موثردرنتيجه باشد بايد متکی به نصآ از

ن رد به نقل قول آ نھا با تسليم برآ به ھمين اعتبارادعا ھای مطرح شده درنامه اول منکران رد شد و 
  :نجا کهآ کاذب ازخداوند بنام حق الھی متوسل شده اند واز

اين نامه ھم سرنوشت  نھا درآنھا جعل وافترای به خداوند محسوب است بنا براين ادعای آاين توسل  
  .را نداردواعتباروجوازپاسخ حقوقی قوقی خواھد داشت ح نظر نھا را ازآنامه اول 

عائی درمحکمه دارد که رد  ن است که کسی ادآقضيه فوق ھمانند  ،يک تشبيه مسئله را ساده ميکند
ی ارائه ميدھد که اين تحرير نشان داد که نجا سندآ محکوم به دادگاه باالتری رجوع ميکند ودرميشود 
سوی تحريرات  از راين ھمان تصميم اوليه که نسبت به نامه ھشدارقول خداست بناب از افترا مجعول و

  .ن برنامه اخيرھم ھست  وقضيه ميشود مختوم بھاآگرفته شده شمول 

  توضيحاتي  درباب كليت موضوع

   .مدآدراين تحريرخواھد  کليت موضوع  بلکه ازباب توضيحات زير نه ازباب  پاسخ 

زيرا مسائلی ازقبيل تامين  ؛قی ومعقول بنظرنميرسدرابطه سوال وجواب امرمنط در باراقتضای اج **
اھداف ديگری را دنبال  گاھی وتحصيل مطلب نباشد وآ قصد واقعی سوال کنندهال اينکه احتم وامنيت 
يک امرمعمولی  وسوال را به سوال شونده حق ميدھد که احتياط کند مانند ھمين نامه ھشدار)( ميکند

مقام وجايگاھی نميداند که سوال مطروحه  در ال شونده سوال کننده راگاه اصال سو و وعادی تلقی ننمايد 
حقوق  بسيارمھمی است وبه ھمين دليل مسئله خبرنگاری و واين امر ھشدار) هنام( را مطرح کند

ن ترديد آويا سوال شونده نسبت به پاسخی که دارد دراصالت ودرستی  نھا پياده واجرا ميشود آمخصوص 
فه توضيح داه ويا سوال شونده بارھا موضوع را درموارد مختلموجه داده باشد نميخواھد پاسخی نادارد 

چقدرمشکل است مدام به کسانی که ھيچ اھميتی به فھميدن < اھل فھميدن نيست است وسوال کننده
که  درمقابل  وموارد عديده بسياری که برای سوال شونده  ايجاد تکليف ميکند  نميدھند توضيح داد>

  .سوال سکوت اختيارکند
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  سوال گروهي
زيرا سوال ممکن است ازنظرگروه يکی باشد ولی مسلما جواب  ،سوال گروھی اصال درست نيست **

به اين مناسبت   و ن جواب را قبول وبرخی قبول ندارندآن برای ھمه افراد گروه يکسان نخواھد بود برخی آ
   .درابطه سوال وجواب گروھی معلق ميمان

اينجاست که برای سوال وجواب گروھی  وجود شخصيت حقوقی ويا داشتن نمايندگی رسمی برای  در
داده شود وبگوئيم سوال  بخواھيم به صورت مسئله اعتبار اگر و  مصاحبه ويا سوال وجواب الزم است

اسخ تک پ ،تک نفر ۵٠ن آيد که سوال شونده به تمام آھم ندارند کرده اند الزم مي که امضا نفر ۵٠را 
 ازن وقتی ھويدا ميگردد که موضوع سوال مطرح يک گروه آ. نامعقولی اين امرمعقولی نيست وبدھند 

  .سوی  تعداد بسيار زيادی باشد

    سكوت درقضاوت عوام

عوام نوعی تعبير به رضايت شود ولی درمحافل علمی  ممکن است سکوت درقضاوت توده مردمِ  **
وسکوت گاه مشتی به دھان ستيزه جوست  بقول ارھرکسی نيست که ک خاصه سياسی بھای پرارزشی دارد

 بسياری از . سکوت >نراميداندآفقط معنای  سکوت خود پاسخی است که سوال کنندهيکی ازحکما <
واالئی  ويه سکوت احترام ون به رآتاجائی که ھمه علمای منطق واخالق وحتی قر ،مفاسد را مانع ميشود

   .نشان داده است

   سوال وجواب موقعيت، در

موقعيت است يک سوال علمی را ھميشه ميتوان مطرح  ،يتدرمورد پرسش وپاسخ نکته بسياربااھم **
ضعيف ممکن است بنفع دشمن باشد نميتوان  حتی با احتمال بسيار نآکرد ولی يک سوالی که جواب 

يا يک سرباز آست ن چيزی شبيه به جنگ فيزيکی اآمبارزه سياسی وبحث ھای يا جواب داد  مطرح کرد و
  ؟ فرمانده يا يک شخصيت طرف مقابل سواالتی بکند ميتواند از

   تطبيق نمونه

منتسب به  جمله ھمين نامه اخير ن ازآمد ھای آدرتطبيق مورد تشکيل دھندگان نامه ھشدار وپی  **
اب عناوين جن نھا ازآ. درست است که مخالفين تداوم سلطنت ايران وحتی اعليحضرت رضاشاه دوم است

بنابراين نبايد موقعيت استفاده کرده اند ولی ھمواره دشمن بالباس وکلمات وعالئم دوست رخنه ميکند 
  .مبارزه را درطرح سوال وجواب منظورنداشت

   نيش عقرب 
دشمنی وکينه توزی خودشان رانسبت  ،جنات نامهدروامه اخير خيلی سعی کرده اند که نويسندگان ن **
    .ثيل نيش عقرب نه ازره کين است اقتضای طبيعتش اين استولی به تماعليحضرت مخفی دارند  به



 حقوقدان -اميرفيض -٢-باز درمنکران غريو افتاد -منکران اصول                                     ٧از  ۵برگ  ٢٠١۶/١٢/١٧، شنبه=شيدکيوان 

ايشان ميخواھند فقط  از خويانه قرارميدھند ودرھمان نامه چنان اعليحضرت راطرف سوال بی ادبانه وتند
   .ری يا نه بدھندآجواب سوال را با 

 وفقدان شرافت و ھمه ميدانند که اين قبيل تحکم ھا فقط درمستنطقينی که دراداره پليس جنائی کارميکنند
  .م قدری ھم مکث کند با سيلی ويا لگد مستنطق روبرو ميشودھمعمول است  که اگرمتاخالق ھستند 

    ن با بازجوئيآمصاحبه وتفاوت 

 ،اس ادب وحفظ شخصيت مصاحبه شونده استومصاحبه ھم براس ھمان مصاحبه است سوال وجواب **
بازجوھاست  ن کارآاعتراف که  و نه کسب اقرار ،ماھيت مصاحبه ھم کسب نظر مصاحبه شونده است و

   .نه مصاحبه کننده

مقام  ازيکطرف ازسوال شونده با عنوان جناب ياد شده وازسوی ديگر درعرض يک متھم جنائی در **
اصی که ابدا توجه به حيثيت واعتبارکسی که اورا جناب خطاب يا اين چنين اشخآ ،تحقيق قرارگرفته است

يتوان با اين يشده مازھمان شخص بنام نماد ملی ياد م ميکند ودرنامه ھای قبل ومصاحبه ھای ترتيبی
   ؟سوال کرد خفت  وخشونت 

  پشه يا جناب وليعهد

 اشی بی شرافت واتھام وفح کسی که اعليحضرت را پشه وعروسک ناميده وکسی که از ؛دانستنی است
جزء سوال  ،ن به اعليحضرت دريغ نکرده وکسی که باشعارمرگ برشاه شناخته ميشودآ نظاير و خائن

نوقت شرم آ .انسان معقول است ويا کسی امثال ھيئت منکران يا اتخاد اين رويه يک کارآ ؛کنندگان است
اين خواھد بود که تمام نسبت  د که معنای اين جوابنبدھ پاسخنھا آھم ندارند وميخواھند اعليحضرت به 

  .ھائی که اين منکران به اعليحضرت نسبت داده اند مورد تائيد اعليحضرت ھم قرارگرفته است

  كنشگرسياسي يا چهارپادار

جالب اينجاست که خود منکران به تاثيرناھنجارمصاحبه ھا واتھامات وفحاشی ھائی که متوجه اعليحضرت 
افراد دشنام دھنده ھمان  حضور ،نھا مربوط نميشودآن مصاحبه ھا به آاند واقف شده ومدعی اند که کرده 

 نامه سوم ھم حضوردرھمين حاميان  را تشکيل دادند که تبعات نامه ھشداراعليحضرت  متھم کننده و
   .نھاستآبيتی دارد که پاسخ ادعای بيھوده  دارند  ناصرخسرو

  تفاوت دان زديده تا شنيده  مکن ھمرھی کس نازموده

  منافق را منافق دان منافق    منافق را ندان يارموافق

نکران بی انصاف  متوجه اعليحضرت دارد يک بارديگرليست فحاشی ھا واتھاماتی که اين م جا جانھمي
 پا چھارسياسی نيست   نھا کنشگرآبدانند که نام  لت شدهآورده شود تا اين منکران آه اينجا کرده اند ب

   .ھم زيادی است دار
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است که درجھت خواست مجاھدين خلق وجمھوری اسالمی اين صحيفه فحش واتھام سند تاريخی کسانی 
   .ن چه کرده اندملی وقطب اميد ملت ايرا دبا نما

کوته  –احمق  –شارالتان  –بيکاره  –مرگ برشاه  –دشمنی با ملت ايران  –دشمنی با موجوديت ايران 
 -حقه باز –عروسک  –پشه  –مفتضح  –برو آبی  –بی شرف  –خائن  –پول پرست  -بيسواد –بين 

  .، تھی مغزغيرقابل اعتماد

، غرور، دشمنی وماموريت يدھد  نادانیاماراتی است که نشان م ن قرائن وآ اينھا ومسائلی نظير **
اب است که اين ماموريت شت در نقدرآو نه سوال وجواب ساده  اعليحضرت درميان است خريب اعتبارت

   .ھری سوال وجواب وابتدائی ترين اصول اخالق وانسانيت را زيرپا گذاشته اندحتی موازين ظا

  سكوت به معناي اعراض ازحق نيست 

توجه به حق وتعقيب موضوع اعراض ازجواب ويا ازحق نيست بلکه ازاسباب  سکوت نه تنھا به معنای
به ھمين دليل است که به متھمين ابالغ ميشود که درصورت تمايل ميتوانند سکوت کنند تا مورد را  .است

  .به مشورت وکال بياورند

دل وقانونی را ھمانطور که اگرمتھمی خودش وارد دفاع ازخود شد احتماال ممکن است صحنه دفاع مست
اجتماعی  ه اخالقی وارھم بھيچوجه نه درتکليف سياسی ونجمله نامه ھشد مورد اتھامات از در ،ضعيف کند

ھواداران ايشان  اين تکليف مرئوسين و ؛اعليحضرت است که جواب منکران ناشناخته وبی ادب را بدھند
 طريقی که در دامات تنبيھی ازاست که براساس تناسب حمله با دفاع وبه اصطالح گرز خورند پھلوان اق

وری را آولی اين ياد  .عمل کنند ويا بطريقی که خود مناسب ميدانند ،تحريرات قبلی مشروح شده است
ميتوان دشمن را به انصراف واداشت  البته اين تذکرات نفراموش نکنند که با سکوت به حمالت دشمن 

  .پاسداری باشند و حراست ه تکليفِ حيثيت اعليحضرت قائل ب و برای کسانی است که برای اعتبار

  سكوت اولين حق سوال شونده است 

برای اينکه موقعيت سکوت دراين تحرير ازدرخشندگی الزم محروم نماند به مواردی ازحق سکوت که 
  .مده اشاره مختصری ضروری استآ بصورت قانون درجامعه جھانی در

جھانی حقوق بشرذکرشده است  ترديد سکوت يکی ازحقوق ناشيه ازاصل برائت، اصلی که دراعالميه 
نيست که وقتی متھمی بتواند وحق داشته باشد که ازسکوت درمقابل پرسشی که ازاوميشود استفاده کند، 

   .انسان ھا بطورکلی ازپاسخ بھرپرسشی ميتوانند ازحق سکوت  استفاده کنند

  مستندات اين برداشت 

  .اعالميه جھانی حقوق بشر ١١ماده  - 

   .ميه حقوق بشرفرانسهاعال ٩ماده  - 

  ١۴سازمان ملل ماده  ١٩۶۶ميثاق  حقوق مدنی وسياسی مصوب  - 
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  .منشورحقوق وازادی ھای کانادا ١١ماده  - 

   ۶٧و  ۵۵اساسنامه ديوان کيفری بين المللی مواد  - 

   .حق سکوت متھم درحقوق کيفری اسالمی - 

   ١٢۵حق سکوت درقانون جزای ايران شاھنشاھی ماده  - 

  برداشت حقوقي 

نتيجه وبرداشت حقوقي ازاين تحرير اين است كه سكوت اعليحضرت درمقابل 
نكه موجب اسقاط حق آن عالوه برآاتهامات اشاره شده درنامه هشدار وتبعات 

ويا تائيد اتهامات نيست بلكه با موازين حقوقي وحقوق  بين الملل واعالميه 
   .جهاني حقوق بشرهم كامال منطبق است

  

  

  

     

  

  

  


