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  آخرين دفاع.. 
  حقوقدان -اميرفيض

                                                   

  ندارد، سخنش ازاصول وقانون است ن بافته ازخود اين تحرير سخ

درباره اصول باشد به معنای دفاع  خرين تحريرآتحريرکه اميد وارم  خرين دفاع دراين سی امينآعنوان 
مده واکنون ھم خواھيد ديد اساسا آزيرا ھمانطورکه درتحريرات مفصل ومشروح  ؛اعلحيضرت نيست از
 آنامع بشری اتھامی متوجه اعليحضرت نيست که فصل دفاع ازتمام جو برطبق اصول مورد اعتبار و

   .مفتوح باشد

اين طريق  ازمتوجه تطبيق مراتب توضيح شده درتحريرات با اصول وقانون است که ، خرين دفاعآعنوان 
  .قطع الکالم برسيم و خرآبه حرف 

  شرح يك واقعه مربوط
 در ايام، آنکترعلی سياسی وکيل باسابقه ای دقآسال قبل باتفاق  ۶٠حدود ؛درسالھای نخست وکالتم بود

قای آموضوع دادرسی اتھامی بود که يادم نيست وکيل شاکی  .داشتم جلسه ای درداد گاه کيفری حضور
عمليات شده  آنقای دکترسياسی مرتکب آبرای اينکه ثابت کند که موکل  شخص ديگری،مروستی بود ويا 

 کرد و دفاع وکيل شاکی خيلی درمن اثر ،ونده را خوانده بودمبنده که پر ؛، دفاع مفصلی ايراد کرداست
به وکيل  قای دکترسياسیآقای دکترسياسی ممکن است محکوم شود ھنگام دفاع، آ کردم که موکلِ  فکر

گفت اعمالی راکه بموکل من نسبت داده ايد کال قبول دارم ولی به دادگاه اعالم کنيد که اتھامات  مدعی 
ا منطبق با کدام ماده قانون جزای عمومی است (ھيچ عملی جرم شناخته نميشود اعالم شده ازسوی شم

 و (اعالميه جھانی حقوق بشرھم ھمين را ميگويد)، شد)را جرم شناخته باآنن جزا صراحتا مگرقانو
چه به موکل آنزيرا داد بدست وکيل شاکی  ورد وآبيرون  بالفاصله دکترسياسی ازکيفش کتاب حقوق جزا را

   .د جرم شناخته نميشدکترسياسی نسبت داده شده بوقای دآ

  رويداد آناس ازاقتب

  خرين دفاع استفاده ميشود وصراحتا اعالم ميکنم که آ سال ازھمان رويداد دراستفاده از ۶٠اکنون پس از
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 نظر اتھامات مشابه از شاه دوم منتسب شده است که درکنارچه درادعانامه ھشدار به اعليحضرت رضاآن

را امری آنالل کشور که قھا اظھارات اعليحضرت نسبت به استآنودرراس  ،است ناچيز سيارتعداد ب
   .استوارشود آنکال جرم نيست که فصل اتھام بر آنرمانتيکی اعالم فرمودند وبيانات نظير 

  ماهيت دفاع 
ی، بنابرقاعده حقوقی درھمه کشورھای جھان وھمچين اقتباس ازرويداد محاکمه موکل دکترعلی سياس

م است تکليف اينکه نظرات اعليحضرت وحتی عقايد ايشان دررابطه با مراتب عنوان شده درادعا نامه جر
نيست  جا که ھيچ کس حاضرآن معھذا از ،ادعانامه (نامه ھشدار) است ازتکاليف ووظائف طراح ونويسنده

ی دشمنی با موجوديت را محکمه صحرائی ويعنی  آنمد آرا مدعی ومدافع ادعانامه وپی  که مردانه خود
طرح نامه  ،طراح پنھان شده اند اال وعامالن مانند موش کور دان را عليه اعليحضرت برعھده بگيراير

 بلی موردتحريرات ق در و ،دفاع ازنامه ھشدار عنوان کرده اند که ايشان ازطرح مسائلی که در ھشدار
ارتباط به موضوع اصلی  ی و کمتر درحاشيه امسائل  گرفت سطح دفاعشان پائين ومحدود به نقد قرار

اين تحريرمطرح خواھد شد  برای مسائلی که درکه ايشان  مراتب اين برداشت حاصل شد آن از و ،بود
  .)مدآخواھد  دليل اين برداشت درھمين تحرير( ،ممکن است فاقد صالحيت شناخته شوند

ام به کل وجزء اظھارات اعليحضرت لذا اين تحرير تصميم دارد که خود پيشقدم دراثبات عدم توجه اتھ
   .را ارائه دھدآنداليل  شده و

  اعالميه جهاني حقوق بشر
  :ميگويد آن ١٩نخستين دليلی که ارائه ميگردد اعالميه جھانی حقوق بشراست که ماده  

 داشتن عقيده خود بيم و است که کسی از آنزادی عقيده وبيان دارد اين حق، مستلزم آھرفردی حق <
کسب ودريافت اطالعات وانتشاراطالعات وافکاربه تمام وسائل ممکن بدون  در داشته باشد ونگرانی ن

  .>زاد باشدآمالحظات مرزی 

زاد است تا بوسيله قلم وياشفاھا ھرگونه آ<ھرشخص : مونتسکيو درروح القوانين خود ميگويد 
   >.نظری درھرموردی دارد بھرشکلی بيان کند

 ھرکس صالح انديشی درنظر داشته باشد در< :صل سيزدھمدرقانون اساسی مشروطه ايران ا 
   >.پرده ھيچکس مستور نماند در امور روزنامه عمومی بنگارد تاھيچ امری از

ھيچکس را نميتوان بصرف داشتن عقيده < :درقانون اساسی جمھوری اسالمی ماده بيست ودوم 
  .>ای مورد تعرض قرارداد

قای آذيل نظريه امام جمعه جاری وساری کرده است حرف  قای ھاشمی رفسنجانی نظريه خودشان راآ(
بخاطر اينکه طبق قانون اساسی ھرکس ميتواند نظريه رفسنجانی بعنوان يک نظراجتماعی اشکالی ندارد 

  ان شورای نگھبان)آن(نظريه حقوقد                                           ........> خويش رابدھد
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گوش ميدھند  آنھا که به سخنان اين وآن<: زادی بيان درعبارت زيرآمر سوره ز ٢٠يه آدراسالم  

   .زادی بيان ونظر تعبيرشده استآوبھترين را انتخاب ميکنند> به 

زادی بيان ونظروعقيده آدرماده دھم حق  ١٩۵٠کنوانسيون اروپائی حقوق بشرمصوب سال  
  .>محترم دانسته استرا

زادی عقيده پذيرفته آبدون حق  زادی بيان راآحق  ٢۴و ١۵افغانستان درمواد  یقانون اساس 
   .است

  استفاده ازاصول فوق

بيان وعقيده ازاصول  و زادی نظرآکه قبول کنيم  اين تحريرالزم شد بدين سبب در ؛استفاده ازاصول فوق
 ھر اشخاص در نظر اظھار انسان ھا نميتوانند به اعتبار و، قبول کرده است راآنبنيادی است که بشريت 

سالمی تنھا درقوانين کشورھای ا باوری که باشد محکمه صحرائی برای صاحبنظر تشکيل دھد  مورد و
   .مورد تائيد قرارنگرفته است نداده و دين تسری زادی عقيذه درآبه  زادی عقيده راآاصل 

محقق  و <ھرشخص متھم به جرم کيفری سزاوار :براينکه اعالميه جھانی حقوق بشرناظراست ١١ماده 
مين درمحکمه علنی که تمام حقوق وی دردفاع ازخويش تض زمان احراز واثبات جرم دربرابرقانون است تا

  .شده باشد بيگناه تلقی ميشود

جرم شناخته است  = عمل  راآن(عملی که صراحتا قانون  ؛است عمل غيرقانونی يعنی کسی که متھم به
اثبات جرم درمحکمه علنی با تمام حقوق  و احرازبيان وعقيده) بيگناه شناخته ميشود تازمان  و نه نظر

   .قانونی برای دفاع

اظھارنظرو بيان عقيده جرم نيست يعنی اصال قابل ارجا ع به دادگاه ھم نيست ولی کسی که که آنيعنی با 
   .متھم به جرم قانونی است مجرم شناخته نميشود مگربا انجام محاکمه ای ورعايت حقوق قانونی متھم

صراحت اين است كه افراد نميتوانند خودشان تشكيل محكمه صحرائي بدهند وهرگونه  معناي اين
حكمي كه بنحوي به اعتباراشخاص لطمه ميزند صادركنند يعني درتطبيق مورد ادعانامه نامه 

نحوه عمل مدعيان  ،صرفنظر ازاينكه اتهامات متوجه اعليحضرت جرم نيست آنمد هاي آهشداروپي 
   .روابط حقوقي انساني وبرعكس بسيارشبيه به محكمه شرعي اسالمي است ايشان هم بدور از

  جرم ونظر
اعالميه  ولی نظر که مورد توجه اين تحريراست و ؛را جرم شناخته باشدآنجرم عملی است که قانون 

انسان  متراکم و احساس متبلور از عبارت ؛ارايه شده را دربرميگيردجھانی حقوق بشرومستندات قانونی 
 از فکر ويا نوشته منعکس ميشود. تمام تحوالت زندگی بشر آنکه بصورت  فکر وسپس بيان  ،است

بيان ويا  و نظر و تفکر مسير از عبور مجرای احساس ونياز و اقتصاد وسياست وغيره نگاه کنيم از
  .بشریادامه تحوالت  ممنوعيت نظروبيان يعنی قطع نابرايبن، رسيده است تحرير به منصه ظھور
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بيرونی قضاوتھای  مظھر خارجی و زاديھا وتبلورآل سرسبد تمام را گُ  زادی بيان ونظرآاستوارت ميل جان 

   .ذھنی وعقالئی ما ميدانسته است

  :ازاعليحضرت بيانی است  دررابطه با اظھارات جان استوارت ميل که ميفرمايند

    >تزادی بيان وعدالت بناشده اسآقدرت واعتبارجوامع دمکراتيک بردوبال < 

  بطور كلياشاراتي به نظرات اعليحضرت 
 ١٣۶۵درسالھای بعد ازازنظرحقوقی دفاع بيشتری ضرورنيست زيرا تمام فرمايشاتی که اعليحضرت 

ھا ھم وجود آن از ومسائل بسيارمھم تر درادعانامه ھشدار عنوان شده آنفرموده اند وبخش ناچيزی از
 ھرمورد ھم مورد اعتراض و در گاھی نداشته اند وآ آنبر ادعانامه ھشداردارد که طراح ومنشی طرح 

زياده  آنحالی که جرم نيست  نقد وفصل وتعلق سخن به  در ؛تحريرات قرارگرفته است و انتقاد سنگر
   :نوشته اند قای فراستیآی  که کاری است ولی وقتی بنده نوعی  مواجه ميشوم با اظھار

امثال  رات اعليحضرت درباب فدراتيو ويا تقسيم قدرت وفت که ميفرمايند (مقصودشان بنده است) اظھاشگ
زادی بيان شناخته ميشود ومشمول اتھام وخيانت به کشور محسوب آھا بعنوان يک شھروند درکالس آن

  .نميگردد

 ،ذوق وظرفيت طرفمطابق طبع وناعت به ارائه اصول قانونی نکند، بلکه مکلف ميشود که تنھا ق ،تحرير
    :که گفته اند مسئله را مطرح سازد 

  سخن برمزاج مستمع گوی     اگرخواھی که دارد باتوميلی

داده شده  آنپاسخی که درابتدای تحرير وعده  (مامور امنيتی پيشين) فراستیاحمد قای آاکنون با رضايت 
    :عرض ميشود

قای فراستی که با وجود کاراطالعاتی درايران و سی وچندسال اقامت درخارجه ھنوز به آشگفت برشما 
 به فدراتيو ونسبت داريد که اظھارنظر اشخاص  واصرارگاه نيستنيد آايتدائی ترين مراتب حقوق انسانی 

يران دشمنی با موجوديت ا اتھام محکوميت  راران گسکوت درمقابل ادعاھای دي يا تقسيم قدرت واختيار
   .به صاحبنظر بدھيد

  بفرمائيد دراين سايه قدري قدم بزنيم
درمورد مملکت داری وجود داشته است عده ای ازجامعه شناسان که اخيرا يه ازقديم دوطرزفکر ويا نظر

ھنگی ملت الزم آورده عقيده دارند که برای حفظ استقالل ووحدت ملی وھمآھا به فراگيری روی آننظريه 
ايالت کشور دارای بودجه ومجلس تصميم گيری  زی بين اياالت کشور تقسيم شود واست که قدرت مرک

ھم  انوشورای تجزيه طلب نظرتبعيت ميفرمايند و اين فکر اعليحضرت از ؛وحتی نيروی محلی باشند
 را جا که سوگند سلطنت پادشاه مقيد گرديده که تمام ھم خودآن و ؛شکل گرفته است برھمين اساس

 اعليحضرت  بنظر تقسيم قدرت بين استانھا ويا اداره مملکت بصورت فدراتيو ،قالل نمايدمصروف حفظ است
  .!انتخاب طريقی است که تامين کننده سوگند سلطنت است
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تنھا اعليحضرت وشورای ايشان نيست که ازفکروعقيده سياسی تقسيم قدرت وفدراتيو کردن  

رون رفت ازمشکالت اقتصادی وسياسی اتفاقا جمھوری اسالمی ھم راه ب ؛کشور حمايت ميکنند
   :مبه اين سند نگاه کنيرا ھمين تقسيم قدرت ميداند 

پژوھشھای مجلس شورای اسالمی گزارش مفصلی برای رفع موانع توسعه  مرکز ١٣٩١ماه سال  نابآدر
   :مده استآگزارش  آنکشوربه مجلس داده است که دربخشی از

 قتصادی وعمرانی کشورتمرکزنظام معرفی شده است وبرایعلت نارسائی وعدم موفقيت برنامه ھای ا<
زدائی پی درپی توصيه شده است که از دوطريق  تمرکز ،عمرانیرفع اين مشکل وکارسازی وفراگيری 

 منطقه ای شامل قوه مجريه وقوه مقننه و و دوم برپائی دولتھای تمام عيار و يکی تفويض اختيار
 نظام و به سمت نظام فدرالی نزديک ميکند و چشم انداز در را شھرداری ھای محلی که نظام اين کشور

زمان کنارگذاشته ميشود وبه مناطق استانھا وشھرستان ھا وشھرداريھا  برنامه ريزی فعلی به مرور
   >.محول ميشود

 تفويض اختيار لی پيشنھاد تشکيل نظام فئودالی وپژوھشھای مجلس درحا مرکز< :مده استآش ردرگزا
بارھا ازسوی محسن  آن رازلت ھای تمام عيارمنطقه ای ومحلی درنظام کشورميدھد که پيش تبرپائی دو و

  >ديدای رياست جمھوری دھم ودبيرتشخيص مصلحت نظام مطرح شده استرضائی کان

اولين باردرتاريخ مشروطيت ايران فراکسيون مناطق ترک زبان ماه سال جاری برای  بانآنھم  در 
 انتخاب و آنقای پزشکيان به رياست آ و عضو تشکيل شد ١٠٠ايران درمجلس اسالمی با 

حفاظت ازمنافع کشوروتقويب  نطور که اعالم شده آ آنمد وھدف آی نيز بوجود ئکميسيون ھا
 آن ھاست (توخودحديث مفصل بخوان ازآنوحدت ملی وتوسعه اقتصادی متوازن وحرکت بسوی 

   .ماست)  ھمه مقايسه با مانيفست پيشه وری ھم مقابل مجمل و

سخت بدنبال ناسيوناليستی واستقالل وتماميت را  ھم خودھای فعال سياسی که ه خيلی ازگرو 
پيروان تقسيم قدرت واقتدارمالی  ئين پادشاھی ازآد مانند سربازان معرفی ميکنن ارضی کشور

   ند. وقانونی استانھا ھست

  نظريه مقابل 
جمله اينجانب که فدراتيو ويا تقسيم قدرت ويا ايجاد کسانی از ،فدراتيو وتقسيم قدرت نظريه درمقابل 

 ،ميدانند سبب تجزيه وازبين رفتن استقالل وتماميت ارضی را کشوراستانھای نيروی نظامی مستقل برای 
را اعتراضات خودشان  نسبت به ھرنوع حرکتی که احتماال به تجزيه کشور ختم شود سخت نگرانند و

 شيخ محمد ين گروه به مالحظه تجربه ھای سياسی مانند استقالل طلبیا ؛توام با حساسيت نشان ميدھند
شدند مختاری وتجزيه کشور خواھان خود و سربلند کردند انجمنھای ايالتی ی وپيشه وری که ازخيابان

پسيان  محمد تقی  قشقائی وخزعل و سرھنگ برادران نھضت جنوبکردستان و وھمچنين قاضی محمد در
اسرائيل که دقيقا روی  مريکا وآھمچين سياست  بودند و کشور تجزيه وجدائی از و امثالھم که خواستار

بينی نسبت به فعاليت تجزيه  بد نميتوانند از و ورندآتجزيه کشورھای خاورميانه تنظيم شده را درنظرمي
  .طلبان بکاھند



  حقوقدان -اميرفيض -  ٣٠ -آخرين دفاعموجود،  ی، مفقود، ادعالاصو                        ٧از  ۶برگ  ٢٠١۶/١١/٠٢، چھارشنبه=شيد تيرر

  زيرنگاه كنيم به اسناد
بقلم رالف پترس با عنوان مرزھای  مريکا وابسته به پنتاگون درمقاله ایآ<مجله نيروھای مسلح  .١

  نوشت: ٢٠١٢ماه می   ٢٧خونين درتاريخ 

. نويسنده مقاله که درجھان بدون تغييرمرزھای کشورھای خاورميانه امکان پذيرنيست دمکراسی استقرار
برای گسترش وازميان برداشتن ريشه ھای <که تائيد دارد  ؛يکی ازاستراتژيست ھای مشھوراست

  .نه بازنگری وتغيرکند>امرزھای خاورميتروريسم بايد در

درتاريخ بيست ونھم شھريورماه سال جاری مصطفی ھجری رئيس حزب دمکرات کردستان ايران  .٢
مختاری است وھم  او خواھان خود ،<پيشمرگان کرد با جمھوری اسالمی وارد نبرد شده اند :گفت

 .داشته باشند ن حضوراکنون ميخواھد که پيشمرگان کرد مسلحانه درجامعه سياسی کردستا
  .(مصاحبه بابی بی سی)

 اينھا وموارد عديده بسياری ديگر دليلی است برای گروه دوم که سخت با نظرگروه اول مخالف باشند و
ھم ھمينطوراست يعنی گروه اول ھم با گروه دوم آنوبه نظرگروه اول اعتراض ميکنند وبرعکس ند تھس

نده اند <ھرکس با عقايد من مخالف است من با اوکاری ندارم> جا که اعليحضرت فرمودآن سخت مخالفند و
    .چنين فکری تضاد عقايد ايشان با عقايد افراد گروه دوم است علت ظھورمفھوم و

مرحله تضاد وبرخورد عقايد گرچه بايد درمسيرمالحظات ادبی ونزاکت ھای سياسی حرکت کند ولی 
که   خائنيد مانند آمصرف مي نيست به ميدان  با موضوع واژه ھائی که متناسب انحرافاتی پيدا ميکند و

   .دارد ونبات درجامعه سياسی ما رواج مثل نقل متاسفانه 

   واژه خائن درادبيات سياسي ما 
رمان ھا وعقايدی است که آبه گروه مخالف ميدھند معنايش مخالفت  خائن که افراد يک گروه به عنوان 

 نظرات استفاده از ،نياز به اسم فاعل دارد ودربرخورد ی است وکه خيانت صفت فاعل چرا ؛طرف دارد
مخالف  حزب توده درسالھائی که فعاليت مشھود داشت بھر .واژه خائن مترادف با عقيده مقابل ميشود

 بقائی ھم در رتدک -ژی حزب بودولئوکه مقصودشان خائن به ايد ؛عنوان خائن به ايران ميداد، حزب توده
کسی است که دوکلمه حرف يکجورنميزند> صفت خائن دراين جمله متوجه کسی <خائن  :مجلس گفت

  .است که متلون است نه اينکه خائن به کشوراست

   خاطره اي ازخائن 

 آنبه بمناسبتی  ه درکتاب خاطرات وکيل دربار بهبنده خاطره ای ازيکی ازافراد فعال حزب توده دارم ک
  .اشاره شده است

مادرش کمی  خردسال او که از گلستان ميھمان او بودم سرميز نھار دخترسترانچدرمن ۵٧بعدازشورش
من به دوستم گفتم اين بچه معنای خائن را  که  ،خائن ،ناراحتی يافت به مادرش با پرخاش گفت خائن

   .کلمه خائن استفاده ميکنيم واين بچه ھم ياد گرفته است خنديد گفت ما بجای فحش از ؛نميداند
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صراين است که  اظھارنظرھای مخالف نظرديگران ويا حتی اظھارنظرھای مخالف با مقصود ازاين مخت

  نصوص وقانون به ھيچوجه به مفھوم خيانت به ايران تا چه رسد به دشمنی با موجوديت ايران نميشود

  واكنش نسبت به رمانتيكي استقالل 
 مد وآنتيکی است فريادم دريادم ھست ھنگاميکه اعليحضرت درمصاحبه ای فرمودند استقالل امری رما 

درحاليکه حقوقدانان مشھوری ھستند که عقيده  ؛»اعليحضرت اگرنجات نميدھيد غرق نفرمائيد«نوشتم 
 ٣٢د دارند کشورھا با عضويت درسازمان ملل متحد وتبعيت ازقطعنامه ھای شورای امنيت خاصه موا

    .ستکرده ارا تبديل به استقالل فانتزی  حقيقت استقالل کشورھا ٣٣و

ل وتماميت ارضی استقال از می دارند صحبت ھای ناھنجارولی برای کسانی که تربيت ھای سياسی قدي
مقابل نظرات  و بعد ھم تحريرات در تقريبا ميتوان گفت که سی سال است سنگر ،غيرقابل تحمل است

رھرمرحله ای که ولی مخالفت با نظروعقيده د ؛تجزيه طلبی ويا کم التفاتی به استقالل کشور ايستاده است
به عمل  خيانت ناظر ،باشد نميتواند عنوان خيانت به ايران ويا دشمنی با موجوديت ايران بخود بگيرد

   .ناظربرسوء نيت است ،قصد واراده سالم وقصد بر است وعمل ناظر

 . البته اگرحسن نيتکافی وجامع باشد آنخرين دفاع برای طراح نامه ھشدارو طرفداران آاميد وارم اين  
   .باشد

  مده استآروايت  ، کاندراست ازحقيقت موجی    شما تقديم  است   که به افکار اين کتابت 

   

   

   

                      

 


