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

  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند
  کامال غيراصولی باشد>

  بخش چھارم
  حقوقدان -اميرفيض

  اتهام جنگ طلبي 

پرونده جنايت عليه  خواستاربررسی ٢٠١٢<حضرتعالی، عليرغم مخالفت باحمله نظامی به ايران، درسال 
خواستی که درصورت جدی گرفته شدن  بشريت درايران توسط شورای امينت سازمان ملل متحدد شديد. *

اراده ونيت حضرتعالی که دربھترين فرض ضد جنگ بوده * بالقوه ميتوانست تحت  موفقيت، خارج از و
زوربيانجامد *......... اين اقدام شردوستانه به توسل به يمنشورسازمان ملل زير عنوان مداخله ب ٧فصل 

  که خوشبختانه معدوم ماند> حضرتعالی بالقوه نقض استقالل سياسی ايران بوده *

  (ازنامه ھشدار)                                                                                                       

اصول، (ورده شده درسھم قسمت سوم تحرير آر که درباال نامه ھشدا گاھيد نقد قسمتی ازآھمانطورکه 
  .ن ورود ميشودآبود که فرصت نشد واکنون باتفاق به  )مفقود، ادعا موجود

  اراده وقصد دراتهام جنگ طلبي

اتھامی که درنامه ھشداربه اعليحضرت زده شده ھمراه با تائيد خواست وقصد ضد جنگ بودن  
   .يشود به اراده قاطع واستواردرحفظ استقالل سياسی ايرانن مآاعليحضرت است که الجرم تسری 

 نھم تائيد وآ، نتيجه باشد اجرا ودارای جواز ن تائيد واصلحآبنابراين نتيجه گيری ازموضوعی که مقدمه 
نگ با ايران معرفی بعنوان يک مخالف ج را اعليحضرت ،. درحاليکه نويسندگان نامهاست  نه اتھام اصلح 
مردم منصف نيست  کار بيان، در. اين تعارض دنبه ايشان منتسب کن رااتھام جنگ طلبی  ،ندد نميتواننميکن

  .مردم بھانه جوست نِ آ ومعموال از

عملی به منظورانجام يک کارخيرمبادرت کند وبواسطه قدرتی که خارج انجام  اگرکسی باقصد واراده به 
   .ود مسئوليتی متوجه فاعل نميشودپيش بينی منجرش ن عمل به عواقب غيرآن کس است آحيطه  از

يک حق وجوازعمومی برای ھمه مردم جھان است  ،به علت جنايت ضد بشريتعليه خامنه ای  ** شکايت
وراھی راھم که حقوق بين الملل برای رسيدگی به مسئله جنايت عليه بشريت پيش بينی کرده است  ھمان 

نجا آ از و  ،اه حقوق بين الملل کامال موازی استکه با ر ؛راھی است که اعليحضرت انتخاب فرموده اند
 عاملين جنايات ضد بشری و ايرانيان منھای مورد تائيد گروه عظيمی از عليه خامنه ای  که طرح شکايت
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دعلی خامنه ای قرارداشت لذا اقدام اعليحضرت نه تنھا وفق اصول حقوق بين الملل بلکه ينھا سآراس  در

 که حتی بصورت تظاھرات وبا شعارھای حمايت ھم ن وجھان برخورداربودهوم مردم ايراازپشتيبانی عم
   .ثبت درتاريخ است درخارج ازايران 

اقدام  باشد اين است كه اگر ه رد ادعاي نامه هشدارددليل ديگري كه ميتواند توجيه كنن 
 به ايران فراهم ميساخت  چگونه است كه نويسندگان باب احتمال حمله نظامي رايحضرت اعل

ن زمان حيات سياسي داشته اند وارد مقوله مزبور نشده اند كه آ نامه هشدار كه مسلما در
شكاربه حساب كينه توري آاجازه بدهيد كه اين تعارض  .سهل است جانبداري هم كرده اند

  .وفرصت طلبي گذاشته شود نه هشدار

  فصل هفتم  

شورای امنيت سازمان درجريان فصل ھفتم  ادعای نامه ھشداربه اينکه ممکن بود شکايت ازخامنه ای در
<ميتوانست بالقوه سبب حمله نطامی به ايران شود> قصاص قبل ازجنايت است که تھيه کنند گان نامه 

کم بايد براساس عمل انجام شده صورت گيرد بنا کرده اند. حُ  نراآازترسيم ذھنی وبراساس فرض واحتمال 
   .ويا بالفعل قابل انجام باشدنه اعمالی که ممکن است احتماال بالقوه 

 ؛ف عمل خالف حقوق بين الملل صورت ميگيرد نه  جنگفصل ھفتم منشور ازطريق توصيه وتوق 
نبود اقدامات تنبيھی ازقبيل تحريم ھا جريان پيدا ميکند حالت جنگ زمانی است  توصيه موثر اگر و

ن وقت ھم تحميل جنگ کلی آ نباشد در که ھيچيک ازطرق پيش بينی شده درمواد بند ھفتم موثر
   .ومحدود ومنحصربه زمان وموارد استنيست 

درقضيه فعالييت ھسته ای جمھوری اسالمی ديديد که باھمه مخالفتی که عموم کشورھای عضو شورای 
داشتند اقدامات تنبيھی ازقبيل تحريم با جمھوری اسالمی  امنيت وحتی کشورھای عضو سازمان ملل متحد

مريکائی آ. درجريان گروگان گيری کارمندان سفارت ويا انفجار خوابگاه سربازان جريان يافت نه جنگ
ھيچيک منجربه تصميم شورای امنيت لی مريکا به سازمان ملل وشورای امنيت شکايت برد وآ ،درلبنان

   .مبنی براقدام نظامی عليه ايران نشد

وری امضا وبه استناد آھائی ازايرانيان مکرر درمکرر باجمع ه شاھد وناظر ھستيم که گرو 
گزارشات حقوق بشری، جمھوری اسالمی رابه نقض فاحش حقوق بشر وارتکاب جنايات بشری 

قف اين جنايات جمھوری واعدام ھای ناموجه محکوم وازسازمان ملل خواستاراقدام برای تو
 ،منھا به شورای امنيت رفت وشورای امنيت ھم طبق بند ھفتآ يا ھيچيک ازآ ؛اسالمی شده اند

  مله نظامی عليه ايران را صادرکرد؟ قطعنامه ح

  نقض استقالل سياسي 

نجا کشيده شده که اقدام به شکايت ازخامنه ای <بالقوه نقض استقالل آدرنامه ھشدار دامنه اتھام به 
  .بوده است سياسی ايران>
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ده واقدام اعليحضرت جمھوری اسالمی دارای استقالل سياسی بو ادعای نامه ھشداربه اين معناست که ايرانِ 

   .به شکايت ازخامنه ای اسقالل سياسی ايران را نقض کرده است

جمھوری اسالمی  ادعای ارث وميراث کن>  اول ثابت کن که ايرانِ  د<اول برادريت راثابت کن وبع 
به دليل طرح شکايت ازخامنه ای  نآدارای استقالل سياسی بوده وھست وبعد مدعی نقض کردن 

   .شويد

ملتی که حاکميت ندارد  .اينکه ھرنوع استقالل اعم ازسياسی واقتصادی متغيرازحاکميت ملی استتوضيح 
وصغيراست وبقول امام ھفتم  درحد کف است کجا استقالل سياسی دارد که شکايت عليه خامنه ای سبب 

   ن شود؟آنقض 

 ٢۵کنند و ريش ھم بتون پُ اوراق کنند وجا ھا تمام تاسيسات ھسته ای ايران را پياده و مريکائیآاينکه 
 و خانم ھای قايانآ؟ زمائی وسلطه برايران را داشته باشند اين استقالل سياسی استآسال ھم حق راستی 

  ١ ؟؟!کنشگر

مريکاھستند (اظھارات مقامات آوگماشتگان  وزيرخارجه ورئيس انرژی اتمی عوامل رئيس جمھوری و
  ؟نرا نقض کرده استآکايت عليه خامنه بازھم ايران استقالل سياسی دارد وش مريکائی)آ

خوند) تخم وترکه ھای اعراب متجاوز به آ» نفر« ھزار ۴٠٠يل (ذ مسئولين حکومت ايران ازصدر تاتمام 
ھنوز ھم ايران استقالل سياسی  ياآايران وملت ايران حکومت خودسرانه دارند  وبر ايران بوده وھستند

يت عليه خامنه ای برباد رفت؟ واقعا که مردم بھانه جو ومستعد اين استقالل محکم سياسی!! با شکا دارد و
  .فعل وگفتارنامردان ھستيد

  ماهيت حقوقي نامه هشدار

زيرا ھمانند ادعانامه  دارد. کم راماھيت حقوقی نامه ھشدار، نه ھشدار است ونه انتقاد بلکه صورت حُ 
تعليق  ،النھايه نوع حکم ؛م کرده استاعالھم  را قرارداده وحکم مجازات موارد اتھامی را مورد تائيد

برائت نکند حکم مجازات نھا) اقدام به اعالم آمتھم (شاھزاده  برائت متھم است که اگراعالم  بر ،مجازات
  چی ھست؟؟ (نامه ھشدار) نھا درحکمآدرباره شاھزاده . ميدانيد حکم مجازات اجرا خواھدشد درباره او

   :حکم اين است

    >مده استآه جرگه دشمنان وجودی ايران در برائت نکند)ب<شاھزاده (اگراعالم 

  ؟چه چيزی است جزمرگ ونابودیوجودی خواننده محترم جزای دشمنان  

ن آھمانند  خجالت ھم نميکشند ومدعی اند که نامه مزبوريک نامه انتقادی است (رودست)عيجب است، 
  .د که طرف را قلقلک دادمتکه شود وبعد عامل جنايت مدعی شو ،است که کسی با کارد تکه

  قد قسمت معرفی شده ازنامه ھشدار)(پايان ن                                                                       

                                               
تن) ھرگز به آن مورد اعتراض نکرده اند و تنھا  ۵١تن (حاال شده  ۵٢اگر اين مورد نقش استقالل سياسی کشور بوده چرا  - ١

 ک-اعتراض خودشان را در ھشدار مطرح ميکنند. آيا اين نقض غرض نيست؟؟ ح
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  فصل برائت 
که  است  ازاقداماتیبرائت اعليحضرت  خواستن  که بسيارسنگين است ،بت نامه ھشدارازمتغيرھای ثا

   .درنامه مزبور بشرح رفته است

برائت که به معنای توبه وپاک شدن ازگناه درحقوق اسالمی است ودرحقوق مدرن به معنای  
خالف  بازگشت به اصل است وقتی ظھورپيدا ميکند که عمل شخصی بموجب حکم دادگاه جرم و

وجدانی  و نوع ديگربرائت ھم ھست که برائت اخالقی  .نرا ميگويند برائت قانونیآکه  .شناخته شود
نادرست  کار دوری از تعھد ندامت وبرائت يعنی سان درمقابل خدا ويا وجدان خود اظھاراست که ان

  .رعی است که شرع مقرر کرده استکار نادرست دراين مقوله متوجه کارھای ش .ميکند

اصل استصحاب قراردارد يعنی ھيچکس مجرم شناخته نميشود مگراينکه حکم دادگاه  ،درمقابل برائت
نکه حکم دادگاه آبرائت نميتواند جامعيت پيدا کند اال  ،بنابراين ؛وعه صادرشده باشدمستند به قانون موض

   .متھم را محکوم کرده باشد

  زيربناي برائت ،اصول
نچه درباره برائت عرض شد متاثر ازنص واصول است  ورساگر اين منطق اصولی وقابل احترام است که آ

اختيار افراد  نجا که اثبات جرم درآ اقتدار افراد باشد واز ديگران امری نيست که درحيطه برائت خواستن از
   .تحميل برائت ھم دراخيتارافراد نيست ،نيست

ن شخص آ اگر و !تحميل کنندبرکسی اصولی است که چند نفرمجھول الھويه امربرائت را  رويداد اين ايآ
ی ھايادگار از نعمتی ،حيدری ونعمت ،؟ اين کار معمول حيدرروبروشود با واکنش ھای نفرينیمقاومت کند 

کسانی که  از. حيرانم ناشی از تعصبات عوامانه بوده است و ،که فاقد منشاء حقوقی ايام صفويه بوده
   .گشته اند نعمتی باز ی وبه دوران حيدر ، ولیبنای نامه ھشدارخود قرارداده اند رزي اصول را

نميگفت  وھرکه مرگ برشاه برائت بسيارمعمول شدشی ھم تحميل بابی کُ  زمان ويا ۵٧شورش جريان  در
کس ھر و که سرموضع ھستی يا خير، ۶٧. ھمان پرسش اززندانيان سال ذاب وشکنجه روبرميگرديدا عب

روش تحميل  نميگفت که سرموضع نيستم اعدام گرديد از و يعنی چه  که دانسته يا ندانسته که موضع
  .برائت استفاده شده بود

  رقصيد به كدام ساز بايد
ن فردھم يک آکه  خواستن برائت ازکسی کنارکشيده) حکمسه تن منھای  نفردرنامه ۵۴( نفر ۵١تعداد 

ن شخصيت سياسی به حکم برائت تمکين کامل کرد يعنی جای آفرض کنيد که   شخصيت سياسی است
رنسيب وفاقد ھرھری، دمدمی، بی پ نھا مردمیآ ديديد بخشی از که» نفر« ۵١ن آحرفی باقی نماند وتمام 

ن آ بعد از جشن ھم گرفتند. اگر ن شخصيت را تائيد وآمسئله برائت جستن  ،اعتبارقضائی ونظر ميباشند
ن آ مجدد برائت خواستار تلقی کردند وعده ديگری با تعداد زياد تری اقدام برائت جسته را انحراف  ،برائت

ن شخصيت بايد تاکی آيا آ عمتی کيست ون رشخصيت شدند واين مسئله ھمچنان دوام يافت مسئول اين حيد
   ؟وبه سازکدام دسته برقصد
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واجد  (مشت نمونه خرواراست)معلوم شده   ،نھا درکالمآ م ھائی که حال واحوال واعتبارتن آد ۵١يا تعداد آ

به  ناچيزی را وادار بلکه حتی يک فرد کوچک و، اين صالحيت ھستند که نه يک شخصيت سياسی معتبر
دوسره بارکن ھمان  از یاحد ،وحدتی حميئ قایآ بايد از فکرميکنم پاسخ اين مھم را ؟کنندبرائت خواھی 
  .قای وحدتی)آدارد پرسيد (ازنامه خود  مريکاآ اف بی ای ھم در ھا که يک سر

 ،دم بادیآ تننقدر که چند آ است که خرھم صاحبش را نميشناسد ولی نه خر خرتو نقدرآگفته اند که اوضاع 
  .ه بياندازندطوفان! برا

  مفهوم برائت چيست  

قايان اميد دانا آکسانی که نامه ھشداررا امضا کرده اند وھمچنين  است براين باشد،تصورممکن  
مفھوم برائت  به معنا و ؛ عالما و عمالن نامه را مدعی ھستندآ ازاميرابراھيمی که دفاع غالمعلی و

انسانی است که حتی  غير کامال  عمل د يککه تحميل برائت به افرا توجه درست نداشته اند چرا
 اسالم ھم که دھانه اسالم را بنام امربه معروف بدست عوام داده اجازه نداده که امرمعروف کننده 

   .اجباربه برائت کند طرف را

اجباربه برائت يعنی خلع سالح انسان ازاعتقادی که دارد واين خود جنايتی باال ترازجنايت نفس  
 ترين شکنجه ھا حاضربه اعالم برائت نشده اند سختاد با ايمان ومعتقد حتی با اری افراست بسي

)  بيشترکسانی که درجمھوری ،  حسن بن منصور حالجابن مقفع -(بابک خرمدين شونديونم
(تيمسار رحيمی، تيمسار خسروداد،  اميران ارتش شاھنشاھی خاصه برخی از نداسالمی اعدام شد

ھمه کسانی که زيرشکنجه کشته  .وگرنه ممکن بود اعدام نشوندنبودند  ربه اعالم برائتحاض  ...)
   .ميشوند ناشی ازمقاومت درمقابل برائت است

رياکار نميدانند که اعالم برائت يک مجازات معنوی است که شخص  رو و دم ھای بی اعتقاد، دوآ 
د بريده وبه جمع وکسی که اعالم برائت کرد ازجمع دوستان وھواداران خو برخود تحميل ميکند

   .کارمردان معتقد نيست نامردی، واين دشمنان دوستان اعتقادی خود پيوسته است 

<مست  :. ھمان است که عبيد زاکانی گفته استاست »ه خوردنگُ  غلط کردن و« ؛معنای عاميانه برائت 
  >.ه فراوان خورند مستاناگِ      خوردم ھیگُ  بودم اگر

نکه آطرف خطای کوچکی کرده بود(تعزيرات) فلک ميکردند اگر درزمان قديم وقتی کسی را چوب  
اھل مقاومت  غلط کردم> که طرف ھم اگر؛ <بگو :ضربه ای ميگفت ھر مجری چوب فلک بود با

   .اعالم برائت  نبود اين عمل چيزی جز !ھم اضافه ميکرد ه خوردن راگُ  نرا تکرارميکرد وآنبود 

نھا آ ويکی از ٢ ندنامه ھشدار ھمه دوستدار شاھزاده ھست کسانی مدعی شده اند که تايئد کنندگان 
يا دوستداران آقای شھرام ھمايون) آشاھزاده است (ازبرنامه  ،ندشعرب سوگمصطفی قای آبنام 

نھم آ فضوالت خودشان را بخورند ويا به فرزندانشان بدھند رضاپھلوی!! حاضرند قدری از

                                               
 ک-ه خانم رکسان گنجی در برنامه رودست. حاز جمل - ٢
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نرا مصرف آمقابل عامه مردم  در يت ايرانيان علنا وملی وھودارند نماد  اصرارنھا آکه  محرمانه؟

  .(اعالم برائت کند) کند؟

ن نامه آيک انتقاد وتائيد کنندگان  را نامه ھشدار ؛رودست (تلويزيون پارس) و صدر مسعود قایآ 
 برائت، انتقادکاش چنين بود ولی نبود وانتقاد ھمراه با تھديد به  ؛را انتقاد کنندگان معرفی کردند

انتقاد سفيردوست خدمت دوست ، شداوری نداردي. انتقاد پندارد . انتقاد نفرين والتيماتوم نيست
  .پرھيزدارددھنی واتھام زدن  بد وارعاب  تھديد و از است و

  رابطه دوستي درنامه هشدار

ائيد کنندگان نامه به شخص شاھزاده نمونه دوستی وعشق وعالقه ت قای شھرام ھمايون فصل مشبھی ازآ
   .اين نتيجه را گرفتند که نامه ھشدار براساس عالقه به شاھزاده تنظيم شده است ند ووردآ

 راه جاه طلبی وخود نمائی سر ھم دوست دارد ولی در انسان مرغ خانه اش را ،قای شھرام ھمايونآری آ
 را عام تائيد کنندگان نامه ھشدار، خفت  رد ودرمھيمانی اسباب تشخص وخونمائی ميسازد. ميب آن مرغ را

نندگان نامه روی صحنه که تائيد کبنمايشی منجرشد کرده اند که تحميل (به زغم خودشان) برشاھزاده!! 

نھا آنھا شد که آ چه تعريف وتمجيد ھائی از قای شھرام ھمايون آه دربرنامه . کما اينکمطرح شدند مدند وآ
    .خوابش راھم نميديدند

كه حاضرشود پادشاه كشورش را كه ميداند دراسارت  دم معتقد به حقانيت سلطنت ممكن نيستآ
    .هاست به خفت غلط كردم (برائت) دعوت كند مريكائيآ

  اركان برائت 

برائت گيرنده  ،و رکن دوم ن کارآن حکم اصولی بودن آازکارغيراصولی ارکانی دارد که نخستين  برائتِ 
   .صولی استاست که کسی است که مجری نظارت وتشخيص کاراصولی ازکارغيرا

نه مقامی ھستند که  ن نامه ھشدارھستند نه ادعايشان اصولی است وآ اين کسانی که مدعی حمايت از
مشوق مجری  ن جھت بود مدافع دعوای عليه خامنه ای وآ باد از ٢٠١٢درسال  .شناخته شوند برائت پذير

کوم کننده ھمان مجری طرح مح ،مدهآطرف نقار وکينه توزی وبی بند وباری  طرح بودند واکنون باد از
ھم بخود داده اند  (موش به سوراخ نميرفت جارو  تعقيب خامنه ای به اضافه اينکه مقام برائت پذيری را

  .به دنبش ھم بسته بود)

  مقاومت درمقابل برائت
، ا قطعهدرصورتی که شخص درمقابل اعالم برائت خود مقاومت کند اور ،درگيرتعصبات توده مردم عوامِ 

درصورتی که شخص اعالم برائت  وپليسی مقامات قضائی .ساواک) افسر و ميکنند (فاجعه مشھدقطعه 
  است:اينجا اين سوال مطرح  ؛يا اعدام ميکنند ات وزسخت مجان شخص مقاوم را آ نکند ومقاومت کند
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 به اعالم برائت تن ندادند هشداردهندگان و!! به درخواست هشداردهنده ها درصورتي كه شاهزاده

 يا يك كارعمومي كفايت ميكنند وها براهيمي چه خواهند كرد به همان نفرين اميرا قايان اميد دانا وآ

البته يك سابقه اي ازشهرام همايون هست  انجام ميدهند )اميرابراهيمي قايافاضه هاي آاز (كلكتيو

   :كه گفت

 يا ازآ شنوندگان)ي ازظ(ازبرنامه خدا حاف >باالخره رضاپهلوي هست چكارش كنيم سمش بدهيم<
پيروي خواهند كرد ويا خير اصل قضيه را فراموش ميكنند يعني راضي ميشوند كه  والگو همين سابقه

  ان بوسيله شاهزاده!! برباد برود؟استقالل سياسي!، وحدت ملي ، تماميت ارضي اير

  دو مقوله مجزا 

نه ھپ ميدانيم که کارسياسی برسال کارسياسی (خواندن نوشتن وگفتن) ن ٧٣ نجاست که بعد ازآبدبختی 
. اعتقاد حرکت دارد و قانون ھنگی اعتقادآھای عشق ودوستی حرکت اساسی وحقيقی ندارد بلکه درھم

پديده ای نيست که به شخص وابسته باشد بلکه حتما شخص است که به اعتقاد پيوند خورده است، دوست 
تقادی. دوست داشتن ديگران موجد ايجاد داشتن ديگران يک امرعاطفی وموسمی  است نه کارسياسی واع

ن عقيده ھم آت داشتن صاحبان اعتقاد نميشود وحتی الزمه اعتقاد داشتن به عقيده ای مالزمه با دوس
. بنابراين دوست داشتن شاھزاده!! ھيچ ارتباطی به اعتقاد حقانيت به سلطنت وتالش برای حفظ نيست

   .ن نداردآوبازگشت 

قانون اساسی و شاھزاده! روی اعتقاد به ست که نميشود درلباس دوستی مقصود ازاين مختصراين ا
ن پل زد. مقصود اين است که مقوله دوست داشتن خاندان پھلوی بامقوله اعتقاد آتداوم  حقانيت سلطنت و

       .ن برای ايرانيان دومقوله مجزاستآبه حقانيت سلطنت وتداوم 

  مه پاکی دگرو پاکی دامان دگراستبحث ايمان دگرو جوھرايمان دگراست      جا

***  
   

   ه خرسه....دوستي خال


