
 حقوقدان -اميرفيض -ريو افتادباز درمنکران غ -کران اصولمن                                       ۶ از ١ برگ ٢٠١۶/١٢/٠۴، يكشنبه=شيدمھر 

  

  حقوقدان -اميرفيض

ن تحريرات بدون رسوب آ ھمانطور که انتظارميرفت ١ >، ادعا موجوداصول مفقودپس ازتحريرات <
پيامد ھای  و داردرفاجعه نامه ھشقايان که آ ھا و نبود و قرائن موجود نشان ميدھد که برخی ازخانم موثر

فراھم کرده است  ش کسوت نامه ھشداريداشته اند درغريو تازه ای که ھمان پ قاطع وموثر ن حضورآ
   .شرکت نداشته اند

  :ستگفته اباب بيان ويکتورھوگو باشد که  قايان ازآ ھا و ن خانمآاگراعراض 

که اميد است چنان  >ن استآتوقف وجبران  ، مھم مھم نيست ،يدآبوجود مي یدردل انسان ھا خرابی ھاي<
  .مد عرض ميشودآنھا درود وخوش آ باشد با نھايت احترام حضور

  تفاوت دوغريو

مفھوم ويا  نظر با اين نامه چه از به تفاوت نامه ھشدار کوتاه اشاره ای ،بد نيست قبل ازورود به مطلب
   .منطوق داشته باشيم

 ھيچ جای پائی نگذارد  اتبود  اطالعاتی تنظيم شدهدم آيک ھدف مشخص وبوسيله يک  با نامه ھشدار
نظر  چه از خبرنامه اگر مبتدا و ؛شخص اعليحضرت رضا شاه دوم بود کردن بی اعتبارن آ مفھوم وھدف

    .ن حفظ وتا ممکن است کارسياسی تلقی گرددآ ی تالش شده بود که ظاھراصولی کامال نادرست بود ول

وسايرمراتب که ھمگان برداشت ومصاحبه ھا  ازنامه ھشدار روکش ھای مصنوعی راتبعات نامه مزبور 
   .کرد شکارآنرا کامال آ وکريه  زشت گاھند ماھيت آ

نظرمنطوقی  از و وحتی متضاد، قابل استيضاح ومشمئز کننده و فقير مفھوم بسيار ازنظر ؛نامه دومھرز 
اقتباس  شباھتی دارد ونه حالت نامه ھشدار نه با که به ھيچوجه ؛بسيارضعيف تنظيم شده است ھم و در

زمينه ھائی که نامه روی  نامه اخير ساختن اعليحضرت بود ھدف بی اعتبار رولی ھدف نامه ھشدار اگ
ای است   مقدمهسا ميتوان گفت که نامه دوم اسا و هرا مستقرساخت خود ، جريانساخته بود فراھم  ھشدار
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رھمين تحرير توضيح الزم دراين مورد د( معرفی کند را پادشاه نوظھور که برای شناخت ذوی المقدمه ای
  .مد)آخواھد 

   وامـــــــا بعد 

  قضيه مختوم بها 

قابل ه بصورت ارکان ازقوانين جاری ک ؛ات وحتی معامالتماايرانيان نميتوانيم درجريان مکاتبات ومباحث
  .کنيم نھا تبعيتآ ويا بيان ادعای خود از مده دوری کنيم وناچاريم برای تفھيم موضوعاتآدرقبول ومعمول 

چه ازباب مدنی ويا کيفری  یتوم بھا ست يعنی اگرموضوعاصل قضيه مخ ،ن اصول وقواعدآ يکی از
ن قضيه مجددا قابل رسيدگی آ ،زاد ومسلم واردشدآ ن اقرارآ بر ويا رسيدگی شد ويا  مورد تائيد قرارگرفت

   .يستــــويا ادعا ويا مطرح کردن ن

شود برای اين است که دامنه اختالفات تا ابد وجود وضع اين قاعده که درحقوق ھمه کشورھا ديده مي
  .و موضوع تمام ومختوم شده تلقی گردد ،طی ازجمله مختوم بھا بودن قطعنداشته باشد  ودرشرائ

قبيل  به امضای گروھی ازافراد امضا کننده نامه ھشدارسابق منتشرشده  از لی که درنامه تازهئمسا **  
نھا اتھاماتی است که قبال درنامه ھشدار به اعليحضرت نسبت آوامثال  ، خليج فارساتھام  جزاير سه گانه

   .شده وھمان اشخاص ھم حکم محکوميت اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران صادرکرده اند داده

 رسيدگی و !!به اتھامات مزبور که حکم نآ گاناين قضيه مشمول قضيه مختوم بھاست يعنی صادرکنند
داده اند  واين موضوع  عليه اعليحضرت نھم درحد دشمنی باموجوديت ايرانآ و حکم به خيانت به ايران

، موضوع مشمول قضيه ھا شنونده رسانده ليونيگاھی مآبه  زعم خود هب را دربرنامه ھای تلويزيونی
ن حکم محکوميت اعليحضرت آپيامد  . فراموش نفرمائيد که انتشارادعانامه ھشداروبھا ستحقوقی مختوم 

با اھيمت ترازحکمی  بسيار ،ليون پخش شد بسياريايران که ازرسانه ھا درسطح م به دشمنی با موجوديت
   .ومولد حق مختوم بھا ميگردداست که يک محکمه درباره موضوعی صادرميکند 

ان تائيد کنندگان ويا اول ديگر ھمگان نامه !! اعليحضرت بوسيله تائيد کنندبا مختومه شدن اتھام **
ان محکوم کنند گان  د که به ھمان محکوم!! اعتراض کنند که خالف انتظاردی نميتواننيدحتی کسان ج

انھم عمل کرده است  . عنوان کردن چنين مطالبی که فاقد حضوردرجايگاه ھای اصولی ومنطقی است 
  درموضوعی چنين مھم مصداق بيت سعدی است که ميگويد

  )يدآيا فرزندی چنين ( دم فرزند پری زايدآ درعقل نمی گنجد      کزتخم بنی  ،يدآدرفھم نمی             

 جای حيرت است کسانی که خودرا کنشگرسياسی ميدانند چگونه است به اين اصول اوليه که نميشود از
   .ء ميباشند، بی اعتناکسی که اورا محکوم کرده اند  انتظاری خالف حکم محکوميت داشت

زاد است نه انسانی که آانسان  يا دوست  و توقع از مده،آبصورت خواست  که درنامه دوم یانتظار **
يوناليستی وملی گرائی شده است محکوم به مخالفت با ناس کوم به دشمنی با کشورش شده است ويامح
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محکوم به  . کسی را که متھم ومعرفی شده است وبی شرافتی یبی لياقتبه کسی که به خيانت متھم و ويا
ن شخص انتظارات وطن پرستی وملی آ د دشمنی با ميھن  نميشود ازنھم درحآ ،فساد اخالق وعمل ميدانيد

تبعيت  نشان ميدھد واينھا درتضاد است وحالت نفھمی وابتدائی بودن مدعی ويا مدعيان را  ،گرائی داشت
به نمونه ھائی ازاين تضاد  ،نوعی بيعت وھمفکری وھماھنگی را مويد است نھاآخط  يا و ن افرادآ از

را  که خود جريان گان با اين ن بنام بيھوده گوئی ياد کرد توجه نمائيد تا بيعت کنندآ فکری که ميشود از
   .کز فکری پيدا کنندقدری به موقعيت خودشان تمر سياسی معرفی کرده اند  کنشگر

  زبان ساده 

اين است که اعليحضرت به زبان ساده نه سياسی بيان مطلب بفرمايند  ،درخواست نخست منکران **
  .ليون ھا ايرانی با ايشان روشن گردديمکه تکليف 

 و که اين درخواست را مطرح کرده اند درنامه ھشدار ھمين منکران ايشان با ليون ھا ايرانی رايتکليف م
 ن وآدشمنی با موجوديت ايران سرحکم  ن معلوم کرده اند که محکوم ساختن اعليحضرت بهآپيامد ھای 

    .ن استآھای مھم شواره گو ،ومردم مخالفت با ناسيوناليستی 

  توضيح الزم 

 در ن متوجه اعليحضرت شده وآپيامد ھائ  و گان نامه ھشداردرليست اتھاماتی که ازسوی تائيد کنند
اتھام مخالفت با ناسيوناليستی وملت  ،به ھمين تحرير ھم منتقل شده و ھم درج گرديده تحريرات قبلی

  .است بوده تحريرات ازاشتباه مزبور  مده وآايران دررديف اتھامات ني

وی شخص شده است که ازس توضيح اينکه اتھام دشمنی ومخالفت با ملت ايران يک اتھام کامال حساب
به جمع اتھامات افزوده شده است تا اتھام دشمنی با موجوديت ايران که  اميد دانا سرسلسله منکران

   .درنامه ھشدارمتوجه اعليحضرت شده معنا پيدا کند

يانت به يا خ و : دشمنی با موجوديت ايران که اتھامی کامال جدا ازاتھام وطن فروشیاينکهتوضيح مکمل 
با اين معضل مواجه ميشود که خوب  اسالمی است (خمينی وموسوی) واقع يک باور در وطن است و

ند، نکه با دشمنی با ايران موافقآ با اسالم گرايان افراطی  ؟ايران نابود شد تکليف مردم وملت چه ميشود
 ،است با ملت قائل به دشمنی ونابودی باملت نيستند ولی ملت را امت ميدانند که حقوقشان کامال متفاوت

نابودی ايران   ،داده شدهنسبت دشمنی با ناسيوناليستی ومخالفت با ملت که به اعليحضرت ولی اتھام 
يران را معنا دارميسازد اتھام دشمنی با ا واول اتھامات اعليحضرت نشانده  يکسره دررديف وملت ايران را

                     )پايان توضيح الزم(                                          .وايرانيان ايران وميشود دشمنی با موجوديت

چنانکه ھمان قانون وفرھنگ  ؛تکليف اعليحضرت را قانون اساسی وسنت سلطنت مقررکرده است **
   .ه سلطنت روشن کرده ااستنسبت ب ھم را ايرانی تکليف ايرانی ھا

بی سواد  –کوته بين  –احمق  –شارالتان  –بيکاره  – و ملت ايرانان صفات دشمنی با موجوديت اير آيا
قابل ، غير حقه باز و –عروسک  –پشه  –مفتضح  –برو آبی  –بی شرف  –خائن  –پول پرست  –

رسانه ھای  در )رانــنکـــم( ھا قايان وخانمآاعليحضرت که شما  کافی نيست برای شناخت مردم از اعتماد
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تکليف مردم رانسبت -ازاعليحضرت تقاضا داريد که واکنون  ليون ھا ايرانی رسانده ايديعمومی به اطالع م
وھمايون ھوشيارنژاد  يعنی بيايند بگويند که بنده ھمانطورکه اين عده گفته اند ؛بفرمايند تعيين  به خودشان

وبی شرف دشمن ملت ايران  وھم دکلمه کرده اند دشمن موجوديت ايران و شھرام ھمايون  صدرمسعود  و
  ؟ر منکران که خودشان را کنشگران سياسی ميدانند ھمين استبا عقل و ؟نھا ھستمآواحمق وامثال 

ان ايش انتشارداديد ديگرھرتقاضائی ازه ازاعليحضرت خصوصياتی ک از بعد منکران ٢ شما مواضعه **
   .شناسنامه سياسی خودتان زده ايد را مکرر بر حماقت ھرد مُ يداشته باش

کافرھمه رابه کيش خود د که مصداق (ننميفھم یاگرتصورميکنيد که مردم اززبان سياسی چيز **
؟؟ راھم نميفھمند ودشمن ملت واحمق وشعارمرگ برشاهتصورميکنيد که معنای بی شرف  ياآپندارد) 

  ؟کنشگران سياسی

 نميدانند که نميشود ازکسی که به حماقت وکه خودشان راکنشکرسياسی مينامند چگونه منکران  **
خائن به ملت  ؟کرد را نھا معرفی خاص وعام شده است تقاضای صحبت با مردمآشارالتانی وامثال 
ھمان کسانی  نجاست کهآعجيب  ؛>وجود است عدمش به زاست  <ازخط مردم خارج  ،وغيرقابل اعتماد

 ايشان توقعات و از ،ھم برسرپای خود ايستاده اند ھنوز داده اند وبه اعليحضرت  ھا را ن نسبتکه اي
چقدردشواراست کسی <ست بروآ انتظاراتی دارند که مختص انسان ھای واقعی وطن پرست وبا شرافت و

  ٣. را که نميخواھد بيدارشود بيدارکرد>

طبيعی بايد  سياسی ميدانيد بطور ھم سخنان اعليحضرت را کنشکرسياسی ميدانيد و را شما که خود **
ھدايت شده  ت به درک درستابا توضيحات وتحرير اگرابھامی ھم بوده يا کرده باشيد و درک مطلب را

 به دشمنی ايشان با موجوديت ايرانوقتی درک شما ازسخنان سياسی اعليحضرت برای شما  ،باشيد
 ختم مقال است و ديگر ،شاه منتھی ميشودبرواستاری مرگ خالتانی ودرنھايت به روحماقت وشا ميرسد
وبی شرفی  وباملت ايران  سياھی رنگ دگرنيست  = باال ترازاتھام دشمنی باموجوديت ايران از باالتر

  ؟ھستھم وخائن بودن مگراتھامی 
  

  ايراد به نقش سمبوليك 
قائل  نميتوانند اعليحضرت، تنعليه سلط ه کنندهمواضعمنکران نميدانم باچه عبارتی بايد گفته شود که 

 وخائن ودشمن موجوديت ايران  زيراکه ايشان را باشندسلطنت  برایبه صالحيت و شخصيت ايشان 
 را دارد. لذا ديگرامل با نماد بودن سلطنت اين خصوصيات مانعيت ک وحتی بی شرافت ميدانند وايرانيان 
ارث يت راثابت کن وبعد ادعای ل <اول برادروان شاه مطرح باشد مثامسئله اختيارات ايشان بعن نميتواند

بعلت که  را کسی خرآ ؛عبارت ساده در و رابطه علت ومعلول است گويای الزمه وجود >ميراث کن و

                                               
آگاھی از رای يکديگر  . ض ِ ع ِ ] (از ع ، ِامص ، ِا) مواضعة. مواضعت . قرارداد و شرکت با ھم / َ م ُ ض َ ع ] . مواضعه -٢

امری . نھادن بر... بر چيزی با يکديگرسازواری و موافقت نمودن  و ھمرايی و گفتگوی با ھم . (ناظم االطباء). موافقت در
  .قرار امری دادن . با يکديگر

به اين منکران است ھمين کنايه و استعاره ھارا ھم به حساب پذيرش اتھام ھايی که به اعليحضرت زده شده از سوی اگر  - ٣
که ھمه کنايه ارا تاييد کرد. درصورتی ام ھھم اتھ -اميرفيضاليحه  –ورد و مدعی خواھند شد اين نوشته به حساب خواھند آ

  ک-و انتقاد منطقی است. ح
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 قبول کنيم و اين را ؟را مطرح ميسازيد نميدانيد چگونه فصل اختيارات او ، اليق درمقاماتھامات کوھی از
    .>دم ھای  لجوج راقانع کردنآچقدرمشکل است  < ؟نراآيا 

اظھارنظراعليحضرت را نسبت به نقش سبموليک  معيارگرفته واين برداشت را کرده اند که  ،منکران
  .>ينيدبسامانه شھرياری کشورب در را خود ينده ايرانآ شکارا اعالم داشته ايد که نميخواھيد درآ<

اگراعليحضرت نسبت به موضوع اختيارات وسمبوليک اين است که  ،مفھوم مخالف اين ادعای منکران
ورد تائيد پس صالحيت قانونی واخالقی ايشان برای تصدی سلطنت م دنداشتن یتببودن مقامشان صح

 منکران نظر که ازن اتھامات چطورميشود وچگونه ممکن است يک شخصی آ پس . خوبميباشدمنکران 
   ؟ت شناخته شودھمه اتھامات را دارد متصدی سلطن

عليه اعليحضرت است که ھمه راھم بی سواد معارضين  منکران و شد براساس فھم   ا که عرضھاين
  .ولی نظرحقوقی چيز ديگری ميگويد .ميدانند

   ازنظرحقوقي

قانون اساسی  اختيارات شاه درنکه آ نقش سمبوليک  با از اظھارنظراعليحضرت به داشتن اختياراتی بغير
معھذا اين حق اعليحضرت است که ازمجلس موسسان اختيارات بيشتری درخواست  ،ستسمبوليک ني ابدا

دارد کمترھم  ارات ايشان را بيشترنکند که حقکنند وھمچنين حق مجلس موسسان است که نه تنھا اختي
 دوران مشروطيت ايران سابقه دارد که ضميمه متمم  تجديد نظر درحقوق واختيارات پادشاه در .بکند

   .استقانون 

  واالت ودرخواستها س

يا نسبت به سامانه پادشاھی  سان وآجمله صحبت بکالم  از ،ھمه درخواست ھای منکران درنامه موردبحث
    .نھا فرع برموقعييت وصالحيت سوال شونده استآيا تماميت ارضی وامثال  و

ی منکران مطرح شده است سوال بی موردی است که ازسو سوال درمورد تماميت ارضی بسيار **
 اتھام ناديده گرفتن استقالل وتماميت ارضی محکوم به دشمنی با بهشخص اعليحضرت را ،ا ممنکرانزير

يا به آاعليحضرت که  اکنون سوال کردن از ،ن جريانآ د وپس ازکرده ان و ايرانيان موجوديت ايران
قی نادرست است ولی اين طمن نظر گرچه چنين سوالی اصوال از ؛استقالل وتماميت ارضی معتقدند يا خير

به ادعای ناديده گرفتن استقالل ايران  را سوی کسانی که خودشان حکم محکوميت اعليحضرت سوال از
ن بوده اند آعاملين  ازت نامه ھشدار که خود اين منکران واقعا چيزی جزحماقت ونادانی ازتبعاداده اند 
     .نيست

ويا  شان بايد شرم کنند ازطرح ه اند خودعليه اعليحضرت رديف کرد با اتھاماتی که منکران **
 و نھاآوحتی دينی  اجتماعی . مردمی که درتربيتی مردمازاعليحضرت بمنظور صحبت برا خواستاری

درتاريخ ايران کامال بيسابقه چنين موردی اھانت به شاه نھی ابدی است  و اننآ فرھنگ ملی  وقاموس 
مات را متوجه کسی کنند که بھرحال اورا نماد نھم تحت پوسش ھواداری ازپادشاھی اين اتھاآاست کسانی 

  .ملی ايران ميشناسند وبقبول دوست ودشمن قطب اميد مردم ايران ھمو است وبس
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  فراموش نكيند

به اعليحضرت زده تاکنون  ۵٧ که مجموع اھانت ھا واتھاماتی که ازجانب شورشيان ياد تان باشد **
 ، بمراتب زده اند ماه اخير ۴ظرف سه يا  اين منکران تحقيرھائی کهحاشی ھا وھمين اتھامات وف شده از

اتھاماتی  از به شاھنشاه ايران ھم بسيارسبک ترکه وزن اتھامات شورشيان  يادتان باشد باز و کمتراست
ليونھا يگاھی مآرسانه ھا به  در داده و نسبت !! به اعليحضرتھواداران پادشاھیبه اصطالح است که اين 

   .ايرانی رسيده است

وابستگی  – بی دينی -زن بازی  –تجاوزبه قانون اساسی  -اتھامات به شاھنشاه ايران ازقبيل ديکتاتور
مقايسه  .ن بودآوامثال  )اعراب ھستند ازطريق وابستگی دينی نوکر اتھام زننده ھا که خودمريکا (آبه 

وامثال  ، پشه، عروسک، احمق، دشمنی با موجوديت ايران، مخالفت با مردمکنيد با اتھامات بی شرافتی
  .روشن خواھد شد اين حضرات ادعای ادعای کنشگری کنار درداری ازپادشاھی نوقت معنای ھواآ ،نھاآ

متوجه اعليحضرت ساخته اند به ھيچ وجه قابل  اعتباری اتھاماتی که اين منکران که وزن يادتان باشد
ن فحش ھا حرف آ ،نيست معمول درجامعه ولگردھا  چھارپاداری رکيک و قدر مقايسه با فحش ھای ھر

است  فحاش ونيت ازقصدبدور  رام ساختن ھيجانات درونی وآن آوجه شخص است وانگيزه ومتاست  باد
 پيگيری اقط کردن حقوق اجتماعی وسلب اعتبارعام وسبب سبه اعليحضرت  ن منکررانيولی اتھامات ا

   .تعلق مجازات حتی درحد اعدام است

واھی موضوع مختومه يا بايک عذرخ و نباشد زاد فحش وناسزا ممکن است قابل تعقيبآ دريک کشور
تعقيب مواجه را متوجه کسی کرده با  اتھام خيانت به وطنرھمان کشورھا محال است کسی که شود ولی د

          .نشود

  ناتمام 

  

  

    

 


