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  هشداربه آخرين وليعهد
  <مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند يکسره

  کامال غيراصولی باشد> بی اساس باشد ولی ميتواند 
  نجمپبيست و بخش 

  .. دفاعخرين آ
  حقوقدان -اميرفيض

                                      

خرين دفاع دررابطه با نامه ھشدار که درماھيت محکمه صحرائی عليه اعليحضرت آاين تحريربا عنوان 
بخش  ٢۴ در پيشين است تنظيم ميگردد والبته بدان معنانيست که اگرادعائی دررابطه با لوايح تقديمی

   .عوق ماندن مآ ، تکليف دفاع ازوارد شود

   :موضوع بنظرميرسد که ازتوجه دورمانده باشدچند   بی که درتحريرات بيان شده استبا دقت درمرات

  موضوع جزايرسه گانه  - 1

مصاحبه الوطن با داده است  رابھانه گيری واتھام سازی  !!جان، اميد دانا  يکی ازموضوعاتی که به
   :مصاحبه کننده الوطن پرسيده است .است درمورد جزايرسه گانه ايران درخليج فارس  اعليحضرت

  ؟>) مورد اختالف با ايران چيستايرانینظرشما * نسبت به جزايرسه گانه اماراتی (<

  :پاسخ اعليحضرت چنين است

روابط سازنده ای  *برادران درامارات  نھا باآ<بسياری بين ما مسائل مشترک ھست که ميتوان برپايه 
  .روياروئی به دوره اعتماد ودوستی تبديل خواھد شد> کشمکش و دور –داشته باشيم 

 ندخ )  يک پوزبا برادران دراماراتاميد دانا وقتی عبارت مزبوررا دربرنامه اش خواند ورسيد به جمله (
   .اتھام! اعليحضرت، شکل قبول داده شود به اتوحرکاتی ھم نشان داد  گينی زدآ زھر

 اميد داناست  است که خارج ازصالحيت عبارت کامال ديپلماسیضرت يک عبارت بکاررفته ازسوی اعليح
اساسا تحصالت سياسی ھم ندارد  وعقل  ،کارسياسی نميکند وعالوه براين اعالم ،که صريحا اعالم داشته

يعنی   نميدھد ايشان ھم درھمان حد است که گفت عقلمون اجازه حمايت وتائيد شاھزاده رضا پھلوی را
اعليحضرت  و شود سياسی نميکند نبايد دراين معقوالت وارد حد نيست که کسی که کار نآ حتی عقلش در

     .را که شخصيت سياسی ايشان مورد تائيد عام وخاص است ھجو کند

نھم درحدی که نه حمايت ونه تائيد ميکند آ ؛درحاليکه اميد دانا برای اعليحضرت مشروعيتی قائل نيست
پاسخ روشن   ؟يد سببی برای ايجاد اتھام عليه اعليحضرت گرددبا ايشان درمصاحبه مزبور چرا نظر اظھار
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سه گانه ايران درخليج  تباروشخصيت اعليحضرت است نه جزايرزيرا ھدف ايشان تھاجم به اعاست  
   ١. فارس

، ھيچ نکته ای که اشاره ای به تضييع حقوق مالکيت ايران برجزايرسه درعبارت منتسب به اعليحضرت
  .ندارد ، وجوددگانه خليج فارس باش

درگفتگو با مجله دينفس  درھمين سال جاریيکی ازمقامات بلند پايه امارات  ؛درتحريرات قبل اشاره شد که
مريکائی نوشت مقامات آ. اين نشريه نيوز مدعی شد که ايران جزايرسه گانه اماراتی را واگذارکرده است

توافق رسيده اند ودراين ميان عمان نقش  جزايرسه گانه به سر امارات درگفتگوھای محرمانه بر ايرانی و
ماه بطول انجاميده  ميگويد  ۶وی که مدعی است  اين گفتگوھا درمدت  ؛پررنگی را ايفا کرده است

رداند گخواھد  بزرگ وکوچک رابه امارات باز سه جزيره نھائی شده وايران دوجزيره تنب مذاکرات برسر
   د.........ابوموسی نيز واگذارخواھد کر بر را وحاکميت خود

چنان عليه اعليحضرت دررابطه با جزايرسه گانه ايران اتھام سازی ميکند کوچکترين نآيا اميد دانا که آ
ری فقط کاری آ )ميگويد من کارسياسی نميکنم(؟ البد مزبور ازخود نشان داده است نگرانی نسبت به خبر

 چون به ايشان ؛نھم فقط نسبت به اعليحضرتآ رام شودآقدری  ميکند که عقده ھای حقارت وساديسمی او
  ٢ !خيلی وفاداراست!

قانون  درست بکند يعنی با الھام ازمشروعيت تداوم سلطنت و بنده ھرگز اصرارندارم که ايشان کارسياسیِ 
است  اخالق ولی اين انتظار حق و ،قبال ھم روی مسئله مزبور تحرير تنظيم شده است ،اساسی فعاليت کند
با شخص اعليحضرت که بھرحال موقعيت خاص وکامال  بيشتر ودشمنی با ھيچکس و که  کينه ورزی

يکی ازمخالفان  است یبسيارنفرت انگيز دارد کاربی سابقه ورا حترام واعتماد ايرانيان استثنائی درقطب ا
   .>ھردری که درھرمحفلی بازميکنی نام رضاپھلوی مطرح است< :سلطنت نوشته است

 برداشت وعداوت خمينی با شاھنشاه ايران است درفرھنگ ايرانی منفورِ ه افکاروداين روشھا که زائي 
 بارگاه خاقان چين درعھد شاه عباس و يک بازرگان ايرانی را در . درتحريرات قبل حضوراست منفور

  .ارائه گرديد شاه عباس نھم درحد سبک ناميدنآن بازرگان درمقابل تحقير شاه عباس آمقاومت 

. زيرا ايشان درچنبره مانعی ممکن نيست(اميد دانا)  اخالقی ازسوی او واستِ درخقبول اين ميدانم که 
اينکه  مگر ،ن يک کارمعمولی نيست ونيازبه اراده وانصاف ومردانگی خاص داردآاست که دفع  گرفتار

خود دفع کند   را از و مردم آزاری زاریآايشان اول اين پديده دشمنی وانتقام گيری وغده سرطانی شاه 
سپس درجريان کارسياسی  و ،ای مبارزه تا کنون سابقه نداشته استابتد مده که ازآکه بصورت بالئی در
حتم مبتال  بطور ،زاریآبا عدم موفقيت درشاه آن است  با اين روش که ايشان پيگير .قراربگيرد يا نگيرد

     .که عواقب وخيمی برای خودش خواھد داشت زاری خواھد شد آبه خود 

جزايرسه گانه نمايد مشاھده  بر مالکيت ايران رايا تضعيف ودرعبارت اعليحضرت ھيچ نکته ای که اسقاط 
 کسی که مطالعات سياسی داشته باشد وازسوابق واسناد تاريخی واسناد سياسی جزاير مزبور نميشود 

                                               
رسيده بلکه ھرکس که در ارتباط با تداوم پادشاھی است و طرفدار قانون ننتھا اين ھدف در قالب توطئه نه تنھا در اعليحضرت به ا - ١
اد و در ايميل ھدف اين توطئه ميباشد که در نوشته ھای پيشين استاست در راستای تداوم سلطنت  که مستند و متمم ١٩٠۶ساسی ا

 ک-حھم به آن اشاره شده است. دفاعيه برخی از ايرانياران از انتقاد ھای جاری 
 ک-ديگر ھم نشده است. ح» دستينه گذاران«چنين مورد دفاع از جزاير سگانه و خليج پارس از سوی مدعيان و  - ٢
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حمل برتضييع حقوق مالکيت  به روابط دوستانه بين ايران وامارات را نظر محال است که اظھار گاه باشدآ

   .مگرکسی که منتظربھانه سازی باشدجزايرسه گانه ايران بداند  برايران 

ه ايران شاھنشاھی دنماين ،يت سازمان ملل متحد رفتنموضوع ادعای امارات به شورای ام ١٩٧١سال  در
، مسئله خليج فارس در جزاير سه گانه به اثبات مالکيت ايران بر مدارک تاريخی دائر با ارائه اسناد و

ن موقعيت چه لزومی دارد که آ با ؛شورا خارج شد کار دستور ادعای امارات از و ايرسه گانهجز
   :مثالش اين است ؛رنگارجبھه گيری کندباعليحضرت درمورد اظھارات يک خ

رسيده ومتصرف ھم ھست يک  کسی صاحب خانه ای است که سند مالکيت ھم دارد ونسل به نسل به او
به اينکه ھمسايه شما برسراين خانه نظرشما نسبت کسی به شخص متصرف ومالک خانه ميگويد <

 راه دارد يکی اينکه تا اين حرف راشنيد دوتامشت ولگد به اينجا صاحب خانه دو >؟چيست اختالف دارد
کرده اند پس خائن که چون اعليحضرت چنين ن ،راھی که امثال اميد دانا خواھانند ،سروسينه گوينده بزند

  .به ايران وبی تفاوت نسبت به جزايرسه گانه ايران

برفرض  الوطن ماموريت چنين پرسشی را داشته باشد  و راه دوم اينکه  اوال دليلی نيست که خبرنگار 
موضوعی که به حکم شورای دوم اينکه اسی ازجانب امارات تلقی نميگردد، ، ماموريت سيداشتن ماموريت
پاسخی بوده  از چه جوابی ميتواند بھتر ؛فيصله يافته ومالکيت ايران تثبيت شده است ملل، امنيت سازمان

جزاير سه پاسخ اعليحضرت متضمن اين معناست که ايران با امارات درمورد  ؛که اعليحضرت داده اند
 ۴۵يعنی  ١٩٧١اشته درسال د وجود مزبور درسابق نسبت به جزاير اختالفی که الفی ندارد يعنیگانه اخت

مطلبی درتائيد اختالف با امارات اعليحضرت درپاسخ خبرنگارمزبور اگر وسال قبل حل وفصل شده است 
عائی ضعيف واد نشانی و ١٩٧١، نوعی تضعيف تفاھم نامه سال نطور که خبرنگارخواسته بود ميفرمودندآ

   .ائيد ادعاھای احتمالی امارات ميگرديدت بر بازاری 

وامثال بنده ميکرد جوابی  ھرايرانی از خبرنگارمزبور ھمين سوال رابا اطميان ورجاء واثق ميگويم اگر
 ،< قند . ولی وقتی پای بھانه  گيری ودشمنی باشدوسنگين وبا محتوای سياسی نداشت به اين پرمعنائی

   .>ھالھل شکر،زھراست و

  شرط است نه حكم  -٢

مده آنچه که درابتدای نامه آکه اگرشاھزاده به  ،شرط است نامه ھشدار ؛نوشته است حمد فراستیاقای آ
  .عمل وتمکين نکند دشمن موجوديت ايران شناخته ميشود

ن امضای آالزمه  مراتب حقوق مدنی وتبعات عقد است و از ،اين است که  شرط ،خرين دفاعآتوضيح 
نشده وبه  نميشود و حاليکه اوال محکمه صحرائی به مسائل حقوق مدنی وارد در ؛متعھد شرط است

مسائل کيفری که خيانت به ايران است وارد شده ودوم اينکه  چيزی که دال برشرط باشد به امضا ويا 
ست  بنابراين ادعای شرطی بودن نامه ھشدار که بصورت محکمه ) نرسيده ااعليحضرتموافقت طرف (

   .واھی است صحرائی عمل شده  بکل بی اعتباروتصور

بيان  نرا درآقصدشان ازبيان شرط ھمان تعليق مجازات ويا حکم تعليقی است که  حمد فراستیاقای آشايد 
 ،حکم تعليقی دارای مدت است اوالاين توضيح برای بطالن تصورشان الزم است که  ؛کرده اند شرط تصور
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تعليق ابدی ھم حکم تعليقی محسوب  و ،مدتی ديده نميشودچنين  ،که درمحکمه صحرائی مورد بحث

   .نميشود

جنحه  دوم اينکه تعليق مجازات که ازحقوق قضات دادگھاھای قضائی شناخته شده مربوط به اتھامات
 مورد و ۴نھم به حالت تکرار درآشور استقالل وتماميت ارضی ک است نه اتھامات خيانت وپايمال کردن

   .که به اعليحضرت نسبت داده شده است متوالی سال ١٠بمدت 

تعليق زای مدون نيست که فصل جسوم اينکه عمل برگذارکنندگان محکمه صحرائی منطبق با حقوق 
 مده اقتباس ازآمحکمه صحرائی عليه اعليحضرت ھمانطور که درتحريرات  ؛مجازات قابل طرح باشد

  .اردفتوا ھم تعليق مجازات وجود ند در و ق عرفی مذھب تشيع است که بصورت فتوا عمل ميشودحقو

  دالئل محكم ومتقن

مصرف  ! موردواژھای محکم ومتقن درمورد داليل قای اميد دانا به کرات ازآدرعبارات مورد استفاده 
يشان را پس بگيريند  گان امضاھابرفرض ھم که ھمه امضاکنندادعانامه بھره گيری شده است وجمله <

   .ه کردنی استظمالح به مضمون)اين داليل محکم ومتقن چه خواھيد ويا چه خواھند کرد> ( با

  .پاسخ تصورخام ايشان است ،ضرب المثل تنھا به قاضی رفته خوشحال بازميگردد

 .حمل کندداليل طرف را تسنگينی  و ن است که درجريان دادرسی وقضاوت بتواند بارآدليل محکم ومتقن 
   .ه ميشود که طرف ازدالئل قانع وتسليم شودن دليلی گفتآدليل متقن به 

زادی آھنگامی مکشوف ومعلوم ميشود که درجريان دادرسی صحيح وبدون غل وغش وبا  ،ھردوی موارد
  .تميز ودرمراحل تجديد نظر و ینھم نه دريک مرحله قضائآ کامل متھم وداشتن وکيل صورت گيرد و

ونام  نيك، درخلوت ادعا نامه اي نوشته شود تن صالحيت قضائي وحتي شهرت ناماينكه بدون داش
 وازان نامه خودسرانه نتيجه دشمني با موجوديت ايران بگيرد ونام اين عمل غير نوشته را هشدارنهند

 برخي  ن طريق هائي است كه درآ از راه هم داليل محكم ومنطقي گذاشته شود منطقيغيراصولي و
   .دادگاه هاي جمهوري اسالمي معمول است از

 ن معلوم نيست که کيست وچه مقام وموقعيتی دارد که نميتواند مبنای حکم وآادعا نامه ای که مدعی 
نشان را ازحقوق ملی محروم ومحکوم به دشمنی با  تصميمی شناخته شود که يک ايرانی حتی بی نام و

   .ران کنداي يت بادموجو

ن عمل راتقبيح کنند ويا درجھت درست آنکه آخوب يک کسی اين کاررا کرد چرابايد چند نفری بجای 
تفاوتی نميگذارند اين بی تفاوتی ين انتقاد خيرخواھانه وحذف طرف کسانی که ب ؟، حمايت کنندھدايت کنند

   .يکسان عمل کنند را نميتوانند درھمه موارد
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ط اعتقادي سلطنت طلبان امري نظري نيست منبعث ازسنت وقانون اساسي نظام حقوقي حاكم بررواي
اين بدان معناست که حد وحدود سلطنت طلبان وحقوق شاه ھمان است که درمتمم قانون  ؛متمم است و

رابطه  نميتواند در ،قاعده عرفی بين مردم که فرقی بين انتقاد وحذف نميگذارند ،اساسی پياده شده است
   .واعليحضرت جاری باشدبين سلطنت طلبان 

ما بايد مشترکا ازاحساس اين شرم غافل نباشيم که ھمين ديروز باصطالح وزيراطالعات جمھوری اسالمی 
راه  نه در ولی ما ،تھمت جاسوسی برای اھداف سياسی را محکوم کرد استفاده از ،خوند استآکه يک 

ايران عليه  تھام دشمنی با موجوديتا ی حقارت ازمقاصد سياسی که درراه دشمنی وکينه توزی وعقده ھا
قای اميد دانا نماد ھويت ماست آشخص اعليحضرت ويا بھرحال کسی که قطب اميد واحترام وبقول ھمين 

     .استفاده ميکنيم

  سوء نيتوجود بارزه  

ختصارعرض شد مھمترين عالوه برشيوه دادرسی که با ،درجھت استحکام وحقانيت درراه ارزيابی دالئل
   .است بيطرفی وعدم وجود  سوء نيت وسابقه دشمنی ونقار ،عامل

چه درمحاکم صحرائی وچه دردادگاھای صحرائی ارتش ويا محاکم قضائی وجود واحرازسوء نيت وحالت 
مراتب بطالن  نه تنھا از ھای انتقام گيری شخصی وتصفيه حسابھای خصوصی درتشکيل دھندگان محکمه

. شايد بتوان گفت که تنھا اصلی که درکليه محاکم حکم بلکه حتما ازمبانی تعقيب ومجازات قاضی است
دشمنی خاص  وجود ومداخله کينه وعداوت وبيطرفی قاضی وعدم  لزوم ھمين ،حتی فتاوی قتل وجود دارد

   .قاضی با متھم است

   وجود كينه ونقار 

شخصی است که خودش را برديا پارس معرفی ميکند ونام حقيقی وحتی سن او  محکمه صحرائی  محرر 
اخيرا دريک مصاحبه ای ناچاربه  دردست است ھمان است که خود او او نامعلوم است وسوابقی که از

زندان  زندانی جمھوری اسالمی بوده وبه کمک وعنايت اعليحضرت از(باصطالح) ن اينکه آ اذعان شد و
. چنين رودکنارميسال ھم درخدمت اعليحضرت بوده وسپس  ۴ورده ميشود وآج ازايران زاد وبه خارآ

کينه وعداوت وقصد  از شخصی خيلی بايد انسان وبا انصاف باشد که نسبت به ولينعمت خود قدرشناس و
داغش  ،اولين مصاحبه در داری کند و که ديديم نبود ودرحدی ھم نبود که نتوانست خود ،انتقام بدورباشد
برنامه تلويزيونی که  نھم درآرام نگرفت آوتا اھانت ھای شديدی نثار اعليحضرت نکرد  را تازه کرد

  .گان ان محدود باشندبينندگان عام دارد نه درمقاله ای که خوانند

 !متھم ،محکمه است ولی محرر »حضرت وليعھد«دار درست است که خطاب نامه ھش 
 البته که با چنين برداشتی رعايت اصول عدالت و ه و) را بمثابه يک پشه ميدانستاعليحضرت(

ھم دربرنامه تلويزيونی به اعليحضرت داده است راعجيب اينکه اين صفت  ،منتفی استنصفت 
که چون اعتراض نشد نوعی تائيد  ،شده استنن متکی به سلطنت طلبی خوانده آکه متصدی 

  .ممکن است محسوب شودسلطنت طلبان رسانه ای 
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 ممکن نيست مگر ؟شودتبديل به پشه ب »حضرت وليعھد«است ظرف يکھفته   چگونه ممکن 

متھم را دررديف پشه ميدانسته ولی برعايت اغفال ومسائل ديگر  ،قبل ازاينکه محرر محکمه 
ن حال احترام را که حالت بی طرفی ودرعيرا برای پشه انتخاب کرده است  »حضرت«عنوان 

   .رعايت کرده باشد

وعداوت وحس انتقامجوئی ازمتھم درحدی برای قاضی حالت سرکشی دارد که  برخی اوقات کينه 
اطواری عقده ھای درونی  نکند وبا ابراز کلمات و شکارآنرا آقاضی عليرغم ميل باطنی نميتواند 

حکم ھم  انتشار از حکم! بوده  بعد برديای قالبی که محرر ،را نسبت به متھم نشان ميدھد خود
دانستن متھم! وعروسک رام کند وبا پشه آتوزی خودش را قدری  هنتوانسته حالت انتقامی وکين

جمله اينکه ھمانطورکه کشتن پشه  از :که نخواسته بگويد با ھمين تشبيه گفته است نچه راآ
   .تکليف ھمه است اجرای حکم محکوميت اعليحضرت ھم تکليف ھمه است

  دامنه بهانه 

حرکات  که تمام اظھارات ووسيع ومتنوع دارد  بسيار یوردآ، دستدقت درکم وکيف بھانه ھای اميد دانا
  :مورد کامال مشھود اشاره ميکند اين تحرير به دو وداعليحضرت را شامل ميش

 ؛واژه [پھلوی] درست نوشته نشده ،نامه آنِ  تحرير ، دردرنامه ای که شورای تجزيه طلبان نوشته 
نکه کشف مھمی کرده آی مانند چه شور وشعف با و ھمين را دليل گرفته ،قای اميد دانا بھانه گيرآ
حتی دقت  ،شورای تجزيه طلبان اصال اھميتی برای پھلوی ھا قائل نيست<که  دليل گرفته  نراآ

اين چنين  )کاه کوه ساختن از(. اين را ميگويند بھانه >نميکند که نام پھلوی را درست بنويسد
 وقتی کسی دائما واژه پھلوی را ،ممکن است ه برای ھم اشتباھاتی چه لفظی ويا ماشينی ھمواره

نبايد اسباب اتھام بشود مگر اينکه قصد  ملتفت اشتباه ماشينی نميشود يکبار درست مينويسد و
  .بھانه گيری باشد

يکدفعه  »جرايد«درتنظيم اين تحرير ھنگام نوشتن واژه جزايرسه گانه اشتباھا نوشته شد  –حاشيه 
اميد دانا فرياد ميکرد که فالنی جزايرسه گانه را مال ايران  ،الح نميشدمتوجه شدم که ای وای که اگراص

  >  پايان حاشيهھرچيزی را حدی است اال بھانهچه درست گفته اند < ؛درست نمی نويسد نراآنميداند که 

  تاباي وهمسرش آضياء 

ھم بحساب  د دانا اين راامي ،ازھمسرشان جدا شده اندتابای آقای ضياء آطورکه اميد دانا گفته است آن
اتھام  بارِ  دم بھانه گيربه مفھوم وآ. اين اتھام خيلی معنای غيراخالقی دارد ؛اعليحضرت گذاشته است

فقط مترصد ضربه  ن به چه بيگناھانی سرايت ميکندآکه چه خانه ھائی را خراب ودامنه  توجھی ندارد
   .ريک دستمال>اتش زدن قيصريه بخاطآطرف است درست مصداق < زدن به اعتبار

 شاه غيرقابل تحديد ويا توصيف است در ھستم که انتظارات مردم از شناآبنده با فرھنگ عامه مردم 
 ولی تاکنون نديده بودم که اگرخانمی از ؛ورده امآ کتاب شادروان ھدايت نمونه ای از تحريرات سابقه ھم

 ه که جدائی نزديکان محمد ازالبته درزندگانی محمد بود !شوھرش جدا بشود تقصير پادشاه دانسته شود
   .شايد ھم اميد دانا قياس بمورد کرده است ،ھمسرشان بواسطه چشم چرانی محمد بوده
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  تبعات حكم

مد نظربود ومتاسفانه درتحريرات جاسازی نشد  تبعات  ،يکی ازموضوعاتی که ازشروع تحريرات اصول
شمول  کمه صحرائی چيست وتبعات حقوقی مح و ثارآن بدان معناست که آ و ؛حکم محکمه صحرائی است

   .خواھد شد هن پرداختآمد به آن چه کسانی خواھند بود  که اگرمناسبتھائی پيش آ

  )(پايان تصديعات ھمراه با عذرخواھی

 


