
 -اميرفيض -١۶-موجود، ھشدار به وليعھد ی، مفقود، ادعالاصو                            ٧از  ١برگ  ٢٠١۶/٠٩/٢٣، جمعه=شيد ناھيد
  حقوقدان

  موجود ياصول، مفقود، ادعا
  هشداربه آخرين وليعهد
<مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند 

  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند
  کامال غيراصولی باشد>

  دهــــمشانزبخش 
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  حقوقدان -اميرفيض

  

تا حدودی مورد نقد وبحث قرارگرفت   ر،ن با نامه ھشداآمحکمه صحرائی وشباھت  ،پيشيندرتحريرات 
ن درماجرای نامه ھشدار بسيار آن بحثھا  نکته مھمی که جايگاه برجسته ای دارد ونتيجه آ متاسفانه در

  .ن ميرويمآموثراست دررديف قرارنگرفت واکنون به اتفاق به سراغ 

  سابقه محكمه صحرائي

موضوعاتی بوده که  ن اشاراتی دارد تنھا درآ نجا که تاريخ ازآسابقه محکمه صحرائی درکشورما تا 
نھايت تنھا  در و ،حقوق مراجع تقليد شناخته شده است ن، ازآصالحيت اظھار نظر وتشخيص نسبت به 

   .دين ويا جرائمی که مجازات حد داشته محدود ميشده موضوعاتی که به ارتداد از

 ١ حد شرعی جاری ،وبيواسطه حکومت مستقال بادی نوشته است که روحانيون عھد قاجارآيحيی دولت 
 بدست خودش رشته حيات و رشتی ھم حکم ميداد وھم خودش اجرا ميکرد ميکردند. حاج سيد محمد باقر

                  -دخالت بدھد وديگر روحانيون ھم ........... ن کارآ درنکه حکومت محل راآبدون  ،قطع ميکرد را نھاآ
  (تاريخ اجتماعی ايران جلد سوم)

                                               
اعمال می کند از قوانين  و اخالق است که آخوند زمانه در برابر کارھای خالف عفت حد شرعی بخشی از قوانين کيفری اسالم - ١

مان، يک بحث جدی شرعی اسالم و در ايران از قوانين شيعه اثنی عشری و مشخصی پيروی دارد. اجرای حدود در زمان غيبت امام ز
ای ديگر فقھی است که اآخوند ھا باھم اتفاق نظر ندارند.  برخی فقھا، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان غيبت ھستند و عده

شود و صرفاً بايد به دست امام معصوم اجرا شود. در قانون مجازات اسالمی موارد نيز معتقدند که حدود در زمان غيبت جاری نمی
طبق  --(آميزش جنسی مقعدی دو مرد، » لواط«(آميزش جنسی مرد و زن بدون ازدواج)، » زنا«ميشود: » حد شرعی«وجب زير م

(آلت » مساحقه«)، -زنان مزرعه شمايند از ھر سو بر آن وارد شويد –سوره نساء آميزش مرد با زن مجاز است  –آيه ھای قرآن 
(خوردن » شرب خمر«(خارج شدن از اسالم)، » ارتداد«ه شخصی با لفظ صريح)، نسبت دادن لواط يا زنا ب» قذف«مالی دو زن)، 

الب راھزنی (ھمه جنگ ھای پيامبر و جانشينانش در ق» قطع طريق«(دزدی بيش از ربع دينار)، » سرقت«، شراب و يا آبجو...)
 ک-غزوه ھمگی راھزنی بوده است). ح
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  ورد نخستĤدست

نخست اينکه محکمه صحرائی که حضرات برای اعليحضرت تشکيل داده اند نه ازنظرصالحيت  وردآدست
متصديان محکمه صحرائی  انمونه ھا وسوابق محکمه صحرائی ندارد زيرنه موضوعا تشابھی با  و

 که موضوعی که مورد حکم قراردوم اين دارندگان حق فتوا نبوده اند و گروه ماليان و از ،اعليحضرت
کاری شبيه به محکمه  متصديان محکمه صحرائی موضوع مذھبی وشرعی نبوده است بنابراين گرفته،

  .نھا)آ(حسب اعالمات   .به حکم رسانده اند نراآ تدارک ديده و رتعليه اعليحض را صحرائی

 ادعاي ممكن

ا وجود ب يا دادگاه کيفریِ  نجا که درشرائط حاضر تشکيل دادگاه صحرائی وآ از ممکن است ادعا شود،
راه ممکن تشکيل چنين  رديای قالبی تنھابقايان اميد دانا وآممکن نبوده ھيئت منصفه درخارج ازکشور

  .مه ای را برای طرح موضوع  کافی دانسته اندمحک

  باقبول فرض باال موضوع صالحيت برپا کنندگان محکمه ديگر نميتواند مطرح باشد زيرا يک امرخود
  ساخته وفارغ ازسابقه است.

است که  رای کرده است نا چار اصدار نجا که اين محکمه صحرائی درکشورھای خارجی تشکيل وآ اما از
وارد مقوله اتھام  بشود ويا براساس قانونی که متھم  ،انين کشور محل برپا شدن محکمهيا براساس قو

  .دارند نراآويا برپا کنندگان محکمه،  تابعيت 

  فرض نخست 

 فاز تابعيت استفاده کرده اند وچون ھم خودشان و فرض نخست اينکه برپا کنندگان محکمه صحرائی از
انون جزای ايران محکمه صحرائی ھم ازمعيارھای حقوقی ق ،تندھم اعليحضرت دارای تابعيت ايرانی ھس

    .استفاده کرده است (جمھوری اسالمی)

معيارھای جمھوری اسالمی  ورداين فرض اين ميشود که محکمه صحرائی عليه اعليحضرت حتی ازآدست
الف امال برخکبلکه  نه تنھا استفاده نکرده  ارد نيزاعتناء به حقوق انسان رادعدم  که شھرت عام در

   .ھمان معيارھا تصميم گرفته است

  توضيح اينكه 

 حقوقدانان کشورھای خارجی ازجمله جمھوری اسالمی ومفسرين ومتخصصين حقوق جزای قبل از
ن قصد ارتکاب جرم است  وبقيه آمرحله ھستند  که اولی  ۴قائل به   ،برای تحقق جرم  ۵٧شورش 

   .را واجرای جرمعبارت است از تھيه مقدمات، شروع به اج

مورد رای محکمه صحرانی قابل توجه است فقدان قصد ارتکاب جرم دراظھاراتی است که  نچه که درآ
   .ن شده استآ مرتکب! نرا مبنای تحقق جرم گرفته وقائل به مجازات برایآمحکمه 
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دوحتی تصميم به ارتکاب جرم ميگير ،وامکانات ص با درنظرگرفتن منافع وضرريعنی شخ ،قصد ارتکاب
   .مقدمات عمل راھم فراھم ميکند

يا واقعيت ھای خارجی را مورد بررسی قرارداده قانونگذار جمھوری اسالمی فعل وانفعاالت ذھنی مرتکب 
   .اما اگرشخصی ازاين حد تجاوز کند قابل مجازات است ،انديشه مجرمانه را جرم ندانسته است و

   :ورده شده استآچنين  ،قصد ارتکاب تفسيروارده برموضوعِ  عين 

لی خارجی پيداکند ميتواند به عنوان عنصرمعنوی جرم تلقی شود <قصد ارتکاب جرم چنانچه ظھوروتجّ 
  .چنانچه قصد وانديشه مجرمانه به منصه ظھورنرسد قابل مجازات نيست> و

   :بادی معاون امور بين الملل جمھوری اسالمی گفتآقای عزت آتائيد ھمان اصل است که   در

  .نکه عمل مجرمانه انجام دھد>آدرايران به خاطر داشتن عقيده ونظر تعقيب نميشود مگر <کسی 

  .)٩۴اسنفد  ٢٧( .     (مقصود حکم است نه عمل درجمھوری اسالمی )

  ورد دومĤدست

 اشارات باال نشان ميدھد که طبق قوانين جمھوری اسالمی که عينا اقتباس ازقانون جزای دوران قبل از
رف اظھار وعالقه به انجام عملی که مجرمانه است جرم تلقی صِ  ،ون فرانسه استوقان ۵٧شورش 

   .بشود تبديل به عمل ،نميشود مگراينکه  قصد

  مريكا آقانون اساسي 

اکنون فرض رابراين ميگذاريم! که چون دست 
 مقيم خارج از ،اندرکاران محکمه صحرائی اعليحضرت

قوانين  نھا متمايل بهآھستند وطرزفکروعمل  کشور
نھا محکمه صحرائی را آمريکائی است لذا آاروپائی و

   .مريکا به رای رسانده اندـ بنابرمعيارھای معمول در

قانون اساسی اياالت متحده دربخش سوم چنين تصريح 
   :دارد

شکارويا آگواھی دوشاھد بريک اقدام <ھيچ فردی به جرم ارتکاب خيانت محکوم نميشود مگربراساس 
  . گاه علنی>اعتراف درداد

 بر جرم نگرفته مگراينکه دوشاھد  مريکا حتی قصد تبديل به عمل راھمآمالحظه ميکنيد قانون اساسی 
 قابل مالحطه باشد که فارغ از و شکارآيعنی اقدامی که درحدی  شکارآاقدام  .گواھی بدھند شکارآاقدام 

   .ترديد وشک باشد
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  تطبيق مورد 

فدراتيو حتی به مرحله  به خليج فارس ويا امارات ويا  ت نسبتيا اظھارات منتسب به اعليحضرآ **
 به خليج عربی و ن اظھارات واشارات مويد اقداماتی است که خليج فارس راآيا آقصد وارد شده است؟ 

ويا ھمان اشارات راجع به فدراتيو کافی است که ايران  ؟سه گانه ايران بسازد مالک جزاير امارات را
مريکا آاست پس برطبق حقوق جزای ايران وحتی  هــــــــــحتما ننه که اگر  فدراتيو شود؟

نرا اتھامی آجرم نيست که کسانی  مده،آمواردی که درنامه ھشدار به عنوان اتھام  نسبت به نظر اظھار
   .ن مشخص ساخته اندآيران را برای گرفته ومجازات دشمنی با موجوديت ا

تصميم  اريھا اززھمين امروز خبرگ ؛تعريف وجرم شناخته باشد نراآعملی جرم است که قانون قبال  **
 دادند اگر مريکا حق ندارد پول نقد به ايران ارسال کند خبرآمريکا مبنی براينکه دولت آمجلس نمايندگان 

جرم وقابل استيضاح مريکا پول نقد به ايران داد آنوقت اگردولت آطی کرد  را اين قانون مراحل قانونی خود
  ٢. قبل ازوضع قانون است نه

  اشتباه نشود 

ميت کشور امری اين تحرير نميخواھد گفته باشد که اظھارات خالف مصالح ملت وکشور ويا استقالل وحاک
 ولی ميخواھد گفته باشد که ؛خير بسيارھم ناشايسته است وايجاد سند ميکند ،نيست ناستوده وزيان بار

 ن مجازات بیآشناخته نميشود تا چه رسد که برايش  رماست وج نظرن اظھارات چه منفردا وچه جمعا آ
  .محروميت ازھرنوع حقوق اجتماعی است قائل شد ،ن تا اجرای مجازاتآرحمانه که حد اقل 

  عقده هاي حقارت

کوچکترين احتمال وشکی وجود ندارد که  نجا که مسئله مطروحه چيز غيرعادی نيست وآ از
دشمنی  تصميم اعالم شده خود مبنی بر اثرات دست اندرکاران محکمه صحرانی به

گاه بوده اند  بنابراين ميتوان گفت که  آاعليحضرت ويا يک فرد عادی با موجوديت ايران 
نسبت به  سيمای مجازی محکمه صحرائی برای تسکين عقده ھای درونی وکينهِ  نھا ازآ

   .کاری مردمی کرده اند رت استفاده کرده اند که گفته باشند شخص اعليحض

  داليل 
کنجکاوی نسبت ماھيت ھرچند عملی که ازقانون واصول نشأت نگرفته باشد علتش مھم نيست و **
جستجو برای يافتن داليل درموردی است که شک وترديد باشد به عمل قانونی وغيرقانونی ولی  و اعمال

                                               
مجلس پشتيبانی سيستم بانکی ثروتمندان وبانکداران است، زيرا انتقال پول نقد ھزينه  البته در حاشيه دليل طرح چنين اليحه ای در - ٢

 ک-ھای بانکداری را از صاحبان بانک ھا دريغ ميسازد. ح
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سکين عقده ھای مسيرانتقام وت در گاھی وآ معھذا قرائنی وجود دارد که نشان ميدھد حضرات با علم و
   .به اين عمل دست زده اند وغرض ورزی حقارت

 "شاھزاده رضاپھلوی"سال مشاور ونويسنده پيام ھای  ۴حدود  :گفت (برديا پارس) قالبی یبرديا **
   .وازاين سمت برکنارشده است بوده است 

  .قالبی ايجاد عقده حقارت کرده است یدربرديا  بطورطبيعی ،روند مزبور

اين عقده درھمه انسانھا وحتی حيوانات ھم وجوددارد  *عقده حقارت ناشی ازسرخوردگی درکاراست<
وتحصيل موفقيت ھای  بران سرخوردگی وعقب ماندگی انسان ھا سبب فعاليت وج منتھا دربرخی از

ی چشمگيری ميگردد ودربرخی اشخاص بصورت کينه ودشمنی وتبديل به يک قدرت مخربی ميشود که حت
يکنند با . اين اشخاص غالبا سعی م*ت شخص عقده ای رابطرف جنايت وياخودکشی ھم ببرداس ممکن

 تسکين دھند و را عقده ناشی ازسرخوردگی ھا ،نشان دادن خودشان متکی به نفس و بزرگ نشان دادن
ويا کسانی که ممکن است سبب  اين کارمعموال با ناچيز وبی ارزش دانستن کاری را که ازدست داده

  *.نھا شده باشند ھمراه ميشودآماندگی وا

  (گرفته شده ازنظريه ژان پياژه فرانسوی روانشناس وشناخت شناس معروف)                              

تمامی ارکان وموجباتی که سبب رشد وتحرک عقده حقارت برديا شده درتوضيح وتشريح پياژه ديده  **
ه ھای حقارت وحسادت او سبب دبجای اينکه عق ھستنداد ن دسته افرآ از و ھمفکرانش ميشود برديا

شاه  نعمت خودش يعنی رضا ولی ديگران و شود براه کينه توزی ودشمنی با ترقی او فعاليت ھای مثبت و
   شده.دوم صرف 

نشد بلکه  نطورکه پياژه اظھارنظرکرده عقده ھای حقارت وحسارت برديای قالبی سبب خودکشی اوآ **
که طبق  کاش عليه جمھوری اسالمی ميشود وای ن متوجه مبارزات يک ملتآکه زيان سبب جنايتی شد 

  . نظريه پياژه عمل ميکرد

دم ھای عقده ای سعی ميکنند که ديگران خاصه کسی که آکه ميگويد  ،نجاستآ شاھد نظريه پياژه **
 کامال حاضر کرده اند بانیاين مورد در مورد ھمه آنانی که امضا يا پشتي ،تحقير کندرا او مقدم است  بنظر
داران به ايشان را اوف درنھايت خودخواھی اعليحضرت و قالبی یبرديا نجاست کهآمقصود  ،ناظراست و

متناسب با  ،اين تحقيرھای بی سابقه .اعليحضرت را عروسک خواند، ھيچکاره ناميد ؛پشه خطاب کرد
 ی اورامش ھيجان عقده ھاآ تسکين وعقده ھای حقارت اوست که ھرچه تحقيرھا بيشتروسنگين ترباشد 

    . اين مورد درباره ھمه امضا کننده ھا و پشتيبانانش ھم ساری وجاری است.خواھد شد کمتر

 در يعنی مالحظات اخالقی ،ظرفيت انسانی است تنھا چيزی که باعث کنترل عقده حقارت ميشود **
يکی ازعوامل تشکيل  .وگيری کندطبيعی ازسرکشی عقده ھای حقارت جل گردد که بطورميانسان سبب 
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وردن خوبی ھائی که آھا روحيه سپاسمندی است (قدردان بودن) است که انسان با بياد  ن ظرفيتآدھنده 

   .را مھارميکند ھای حقارت خوده ، سرکشی ھای عقدطرف داشته وبدھکاری ھای اخالقی از

ت قدردانی وسپاسمندی بکلی مفقود ظرفي و ھمفکرانشان واميد دانا درکمال تاسف دربرديای قالبی **
زندان  برديا از ،نطورکه برديا حکايت ميکند به لطف وتوجه خاص وحمايت واقدام اعليحضرتآ ،است

 ،اھميت اين کمک به اين موجود ناسپاس کم نيست ،جمھوری اسالمی خالص وتوانست ازايران خارج شود
راست وارد اھميت اين کمک به اين قاص ن تحريراي ؛خروج ازايران ھستند ايرانی درانتظار ھزاران ھزار

 ھا شده و چه مصيبت ايران گرفتار شود. نگاه کنيد ھزاران ايرانی درراه خروج مخفيانه از ناسپاسان 
ويا بی چشم  ايرانی ھا به اين قسم عمل نامردانه نمک خوردن ونمکدان شکستن .خرھم موفق نشده اندآ

   :تمام کرده است رن غائله را دربيتی مشھود ولی سعدی اينميگوي ووقاحت وروئی

  د نوبتش سنگـــردد ورزني صـنگ    گي را لقمه اي هرگزفراموش ـــس

  تندي ايد با تو درجنگه كمترـــــب  مري نوازي سفله اي راـــــواگرع

سروده  و ھمفکرانش دی اين ابيات را درست وصف الحال اميد دانا وبرديا قالبیواقعا چنان است که سع
احتماال  اعتبارواحترام وپول اعليحضرت زندگی و سال از ۴ساله خارج ازکشور  ٨درعمر دومی ست کها

 نطور که برديا ميگويد)آ( گيری او اراده فرمودنده استفاده کرده وھمينکه اعليحضرت به کنارتحصيل و
حکم دشمنی  تا مرحله صدور و انداختمتقلبانه راه  محکمه ای و مدآنعمت خود در به جنگ با ولی

اکنون ھم ھردوی اين ناسپسان درمقام دفاع ازناسپاسی خودشان  ايران رفت و اعليحضرت با موجوديت
 و وبه اين ھم اکتفا نکرده ت خود منتشرکرده اند سماجت واصراردارند نعم وحکمی که عليه ولی

   .دناعليحضرت را پشه ميدان

 ھم درمصاحبه با ريامھرآشاھنشاه  ؛تشريف دارند بسياری عقيده دارند که ايرانيان متاسفانه ناسپاس
شاھنشاه به اقدامات مردم ايران درخروج شاه سوال ميکند  نجا که مصاحبه کننده ازآديويد فراست 

 و شکر را نا ن ھم انسان ھاآقر شاھنشاه ميفرمايند <درجائی خواندم که ناسپاسی خصيصه مردم است>
     .ناسپاس مينامد

 نوشته بود اساسا دست خاندان پھلوی نمک ندارد و یويد ايران خواندم که يک ايرانجا نوشته ای ازدر
 بنده ھم قبول دارم وميتوانم موارد عديده ای مانند فردوست و ؛که کمک کردند خصم جانشان شد بھر

حمايت وکمک اعليحضرت بھره مند شده وبعد  ازھم اکنون ھم کسانی که  شاھنشاه ون زما ديگران در
کوتاه  محال است کسانی درحد اين دوناسپاس درياد کنم ولی درکمال اطمينان ميگويم که  دبرداشته انتيشه 

تيمارش  مدت اينقدر لگد اندازی کنند يک حيوان چارپا الاقل به مھترخودش که قدری به اوعلف ميدھد و
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ع وباترتيب دادن مصاحبه مغرورانه دفا ھم ميکند لگد نميزند که اين اقايان بدون شرم وحيا ازعمل خودشان
  ٣. ھا کسانی مانند خودشان تالس دارند به عمل کامال زشت خودشان وجاھت بدھند

که محال است دردنيا نمونه ای  ن نوبرھای بيسابقه استآ نھا برای بحق نشان دادن عملشان ازآتالش 
 ، تنھا يک!م نجات دادبيماری جذا از راتن  ١٠يک روز عيسی  مده است که درآانجيل  در. داشته باشد

برای مسيح  را چوبه دارتن  حتی يکتن  ٩ن آ ولی جائی ننوشته که از ،کرد مسيح تشکر نھا ازآ ازتن 
تحقير واتھام  اھانت، ناسپاسی،قايان ناسپاس بجای تشکر کاری کردند که واقعا ازنظرآبرافراشت که اين 

   .نھم با موجوديت ايران کارستان استآدشمنی با ايران 

  .........قايانآ

طريق ناسپاسی، کينه ورزی، صحنه سازی،  از شماجوان ھستيد طالب جاه ومقام ونام وثروت ھستيد شما
اغفال ديگران وازھمه مھمتربی اعتبارکردن قطب احترام واميد مردم نه اينکه بجائی نميرسيد که 

 ،دامنه رسوائی با دقت نگاه کنيد قدری به خودتان بيائيد به ،درمنجالب بدنامی واتھام فرو خواھيد رفت
ديگران  ازدست داده ام. ناسپاسی، خودخواھی، تحقير دراين راه اميد دانا گفته است من دوستان زيادی را

   .نھا بنده ھستمآ يکی از ميسازد شما دور وپنجه کشيدن شما برروی ولی نعمت است که مردم را از

  تح دل ھرکه اين سپاه نداشتسپاه خوبان است      نگشت فاوفا ومھرومحبت 

***  

 دانست، در انکار بماندـــــکار ن  نـــــآن که اي و  ر که شد َمحَرِم دل، در حرم يار بماندـــــــھ
 ی پندار بماندردهـزد که نه در پــــــــکِر ايــــــشُ   ! من، عيب مکنر از پرده برون شد دلِ ـــاگ
 ی َخّمار بماندانهـــــــود که در خــــــِق ما بـــــَدل  َرْخت رِو ِمی ھمهآوفيان واِستُدند از گـــــص

 است که در ھر سِر بازار بماندــــــــی مصهـــــق  !خ شد و فِسِق خود از ياد ببُردـمحتسب شي
 د و در چشِم ُگھربار بماندــــــــسرت شــــــآِب حَ   ل کز آن دسِت بلورين ستديمــــــــھر مِی لع

 ه در کار بماندــــس نشنيديم کـــــــاودان کــــــج  ابد عاشق رفتَز ازل تا بهـــــــجز دِل من، ک
 !و نشَدش حاصل و بيمار بماندــــــی تيوهــــــش  ت بيمار که چون َچشِم تو گردد نرگســــگش

 نبد َدّوار بماندــــــــه در ايِن گــــــادگاری کــــــي  ترخِن عشق نديدم خوشــــــدای ســــــاز ص
 د و ُزنّار بماندــــــرقه رھِن ِمی و ُمطرب شـــــخِ   ...پوشيدقی و صد عيب مرا میــــــداشتم َدل

 وار بماندـــجا بر در و ديديثش ھمهــــــه حــــــک  حيران شد چين ماِل تو چنان صورتـــبر ج
ُ ش  روزی، حافظ ش، دلِ ـــــــه تماشاگِه زلفـــــب  ار بماندـــــــــد و جاويد گرفتــــــد که بازآيــــــ

  

                

  

                                               
اينان تنھا در مورد اعليحضرت وولينعمت خود نمی کنند ھم فکرانشان در باره ھمه ديگرانی که ياری شده و شناسانده شده اند  - ٣

 ک-ر حقارت و حسادت و کينه ورزی را بکار ميبندند. حھمين رفتا


