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  ازسربي ميلي 

. زيرا درکمال تاسف بحثی ازسربی ميلی وبااحتياط غيرالزم تنظيم ميگردد ،حقيقت اين است که اين تحرير
نھم درحد غيرمتعارف وجود داشت آکه دريک جريان سياسی ودرراستای نظرمشترک بمنظوررفع ابھامات 

ھست صالحيت بنده  شده که نه در ی کشيدهئافکنی شخصی مبدل شده وبه ماجرا به جريان خصومتھا وفرا
د ازجرقه ھای اھانت ھا مصونم ن نميتوانآ وميدانم که حضوردرن دارم آ ونه عالقه ای به مشارکت در

  .دارد

  تش تا نسوزیآتش نيفتی       نگردی گرد آاگرخواھی که در

الويت خاص است پرداخته شود و حتی قصدم اين بود که درچند تحرير به مسائل ديگری که کامال دارای 
طرح مسائل  از مھمه تحريرات محسوب ميشود به فرصتی بعدتبعات حکم محکمه صحرائی که از ترادفات 

   .تقديم شود ن تحرير حاضرآموکول شود ولی دريافت نامه ای سبب شد که قصد مزبورمعوق وبجای ديگر

  .نقد نامه مزبور پرداخته ميشوددراين تحرير نخست تبعات  حکم محکمه صحرائی وسپس به 

  تبعات محكمه صحرائي

، رسيدگی وحکم ميگردند قابل اھميت است واساسا دادگاھا برای ھمان وارد ،نچه بطورکلی دراحکام محاکمآ
حکم نسبت به چه کسانی بطورمستقيم وبه چه کسانی  جنبه مادی تبعات احکام است يعنی دامنه تسریِ 

  .حکم با چه تبعات غيرمادی ھمراه ومتوجه چه کسانی خواھد بودواجرای بطورغيرمستقيم است 

 اده شده است که دريپروشن است وھمان ميباشد که درحکم  ،حکمری ويا تاثيرمستقيم مقصود ازتسّ 
 ، مورد اتھام ميشود خيانت به استقالل وتماميت ارضی ويق مورد با محکمه صحرائی اعليحضرتتطب

مجازاتی که قانون تعيين ھم ميشود ن حکم آ مادی وتبعات ،ذشتهسياسی کشور بطورمکرردريک سده گ
درفقه تشيع قانون حضوری ندارد برپاکننده محکمه ( ،که چون در محکمه صحرائی مورد نظرکرده است 

 ورده است آمحرری است که ادعا رابصورت  حکم  در ،مالی حاکم است) ودرمحکمه صحرائی مورد نقد
  .د که معموال اعدام ويا مثله کردن استتعيين مجازات واجرا ميکن
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  )برای توضيحات بيشتر ميتوان به تحريرات قبل رجوع کرد(

ري حكم دامنه تس  

که چون حکم محکمه بنام شاه  بدين معنا ؛شمولی عام دارد ،دامنه تسری حکم  درمحاکم قضائی مدون
ھمه مردم موظف به احترام  )اسیمتمم قانون اس(صادر واجرا ميشود  است  که مظھرعدالت ونماد ملی

جاری است  یخوندآيا نيست وحکم فردی و ن ميباشند ولی درمحکمه صحرائی چون قانون ناظرآتائيد  و
 فتوا ويا حکم محکمه صحرائی را مورد تائيد وتسری اعتباری حکم منحصرا متوجه کسانی است که 

درمورد محکمه م با صلوات است (داده اند که غالبا بصورت صلوات تائيد واجرای حکم ھ حمايت قرار
نھا روش آجود ايميل وامثال وھستند  رج ازکشور که غالبا سکوالرصحرائی بمناسبت موقعيت ايرانيان خا

   .)درتحريرات قبلی توضيح داده شده است ،مقصود ازصلواتی بودن – نوظھوری است 

مرحله دوم برائت که به معنای  ،يعنی مرحله اول اتھام ،تمام سه مرحله محکمه صحرائیدرتطبيق مورد 
 سوم تبعات معنوی مجازاتِ  و ،تسليم به حکم وتعھد به خودداری ازارتکاب مجدد استقبول اتھامات و

 از وتائيد  غيرقابل منفک بوده ومورد تائيد کسانی خواھد بود که به حمايت ،دشمنی با موجوديت ايران
  .مده اندآتصميم محکمه صحرائی بر

به  گان محکمه صحرائیمجازات درحکم اين است که حمايت وتائيد کنند معنویِ مقصود ازتبعات  
اعتبارحکم مزبور، متھم را منتزع ازھرنوع شخصيت اعتباری سياسی ويا اجتماعی خواھند 

ھرنوع حقوق وشخصيت اسالمی  از . درست ھمانند فتوای ارتدارد که متھم به ارتداد راشناخت
  .را مھدورالدم ميسازد او فارغ و

نھا درفصل محکمه صحرانی که با مجازات آثارتبعات مجازات معنوی بسياراست که مھمترين آ 
  : ميتواند اينھا باشددشمنی با موجوديت ايران خودنماشده 

اعليحضرت بعنوان نماد  ازنرا حمايت ميکنند نميتوانند آکسانی که محکمه صحرائی وتصميم  .١
نظرفلسفی ھم  از و ؛نميدھد را اجازه مزبور کمه صحرائی،مح زيرا تبعات حکم ؛ملی ياد کنند

    .ممکن نيست که دشمن با موجوديت ايران نماد ملی شناخته شود

شاھنشاه  يا اعليحضرت ويا اعليحضرت ھمايونی و ؛عناوين مختص به سلطنت مانندز ا نميتوانند .٢
اعتماد عمومی  ريخی از. زيرا عناوين مزبور که نشانه ھای حقوقی وتانھا استفاده کنندآوامثال 

ساقط شده  اعتبار گان حکم  ازحمايت کنند برای ،به اعليحضرت است با حکم محکمه صحرائی
  .است

ان محکمه صحرائی حتی نميتوانند باشخص شاھزاده ويا رضا پھلوی بنام يک گتائيد کنند .٣
ھمکاری با  عدم د زيرانشھروند عادی ھمکاری ھای سياسی دررابطه با منافع ايران داشته باش

ماھيت قبول اتھام دشمنی  و ،کسی که دشمن موجوديت ايران شناخته شده ازتبعات حکم است
   .با موجوديت ايران با ماھيت ھمکاری منافی است

متھم است  ، سلب مصونيت اجتماعی ازيکی ديگرازتبعات محکمه صحرائی برای پيروان محکمه .۴
حقوق  يت ھای سنگين که مستلزم محروميت ازتاقبل ازصدورحکم محکوم ،بدين معنا که افراد
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حصار  ،احکام جنائی با و احترام جامعه قراردارند حصار در اجتماعی ومجازات اعدام ھستند

قسم که ھوس  احترام متھم برچيده ميشود ومردم عوام وھمچنين طرفداران محکمه صحرائی بھر
اين فحش ھا سنگين ترباشد د ودرواقع ھرقدرکه نکنند به متھم به احترامی وفحش وفضاحت ميدھ

اين موضوع کامال درمصاحبه  و ن بيشترنشان ميدھندآوفاداری خودشان رابه محکمه وتصميم 
برديا  اميد دانا و را وآرزم  ھمه دکتر ميليونی وخانم ممتاز وخانم گنجی وبيشتراز ٢٠ھای مرد 

   .قالبی ديده ميشود

ويا تصميم محکمه صحرائی متھم ھمانند يک کيسه شايد اين تشبييه زياد بيجا نباشد که بعدازصدور فتوا 
   .ن ميزندآن رد شود يک مشتی به آ بوکس ميشود که ھرکه ازکنار

 محله ويا مرجع تقليد حکم مھدورالدم بودن و ِخوندآودمان نشان ميدھد که ابتدا تاريخ تشيع درکشورخ
خوند شروع به اھانت وفحاشی وحتی حمله به زن وفرزند وخانه آن آھواداران عد ب و ارتدارد را ميداد
   .متھم ميکردند

اول خمينی فتوای طاغوت بودن شاھنشاه ورضاشاه را صادرکرد وبعد خلخالی بلدزر برای ويران کردن 
 اول خمينی فتوای عدم مشروعيت سلطنت را صادرکرد وبعد شعارھای مرگ ؛رامکاه رضاشاه فرستادآ

   .برشاه جريان يافت

  تطبيق مورد 

ن ازجمله مرگ برشاه واتھامات ديگر آبه عينه ھمان جريان فتوای خمينی نسبت به سلطنت وپيامد ھای 
درجريان  محکمه صحرائی اعليحضرت قابل مالحظه است يعنی پس  ،که فصل مشبھی است وھمه ميدانند

، اعليحضرت را دشمن موجوديت ايران شناخت (قابل تطبيق با مرتد بودن ويا نکه محکمه صحرائیآ از
 ھر و شد غازآبت به اعليحضرت رضاشاه دوم بسرعت وبشدت ) فحاشی ھا نسسلطنت عدم مشروعيت

 نھارا بطورمترادف متوجه اعليحضرتآاحاطه شان به الفاظ رکيک قايان وخانمھا به فراخور آ يک از
  .کردند وطرفدارانشان

   شعارمرگ برشاه 

درميان  الفاظ سبک ولی پرمعنائی که ازجانب ھواداران محکمه صحرائی متوجه اعليحضرت شده است 
    .خودنماشده استبتازگی قای مصطفی عرب پيچيده درلفافه آيکی ھم شعارمرگ برشاه است که بوسيله 

 نميشود ھم اعليحضرت را ھمايونی يعنی )نآبدون توجه به قانون اساسی ومتمم (ظرمنطقی وفلسفی  ازن
 یانتخاب شعار .ھم اورا محکوم به دشمنی با موجوديت ايران دانستدانست و ھا فرخندگی ندارنده برتري

کسانی  ھمه !کاردرستی است بظاھررابطه با حمايت ازحکم محکمه صحرائی اعليحضرت  قای عرب درآ
قای عرب درواقع آوچون  دارند  قای عرب قرارآعمال درجريان اقدام  ؛که حامی حکم محکمه مزبور ھستند

اقدام انفرادی را الزم  ،قای عربآحاميان محکمه صحرائی است شايد ديگران به اعتباراقدام  مياندار
   .)دسته کافی است رھبر مخالفت ھم رئيس قبيله ويايعت ويا موافقت ويادربندانسته اند  (
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مه صحرائ يکی ازقرائنی که به اين برداشت کمک ميکند اين است که ازناحيه ھيچيک ازحاميان محک

   .نشده است کترين اعتراض وحتی توجھی به اين موضوع نامه ھشدار کوچ

سال خارج ازکشور ازيک مدعی سلطنت طلبی شعارمرگ برشاه ديده  ٣٧برای اولين باراست درمدت 
خوندھای داخل کشور ديگرشعارمرگ برشاه نميدھند ولی آ، درحاليکه سرافکندگی ما دراين است ميشود

ولی چون  ،مرده جمھوری اسالمی را زنده کردند سلطنت طلبانی ھستند که برای اولين بار اين شعار
ه ھمه <معامل بنرا درلفاف عرضه کرده اند غافل ازاينکه آنيستند  خودشان غافل ازننگ ونکبت اين کار

  ١ گاه بود>آعيب نھان 

به  اگر قدری صبر ميکردند  ؛اده را ازسلطنت خلع کردنداينکه برخی نوشته اند که سلطنت طلبان شاھز
    .ندی ظھورکرده ھم ميرسيدشعارمرگ برشاه که ازناحيه طرفداران محکمه صحرائ

  تاثير عام محكمه صحرائي

رباشد  اگر دامنه تبعات محکمه صحرائی بطورکلی سبی جامعيت برخوردااين تحرير نميتواند ازمراتب نِ 
  .مورد توجه قرارنگيردن آيعنی خارج از طرفداران 

نرا نوعی مواضعه يعنی موافقت برای آطرفداران ن ت  ۵٢حقوقی ميتوان محکمه صحرائی و نظر از
تجاوز  ن يک خودسری وآ ررارتکاب جرم دانست زيرا وقتی محکمه صحرائی خالف قانون وپيشگامی محّ 

) مشارکت ويا حمايت موافقتھمه کسانی که دراين مواضعه ( ؛، که ميشودبه حقوق عمومی تلقی شود
  .شريک جرم محسوبند يا معاون و ،دخالت  مرتکب خالف وقانون شکنی شده اند  وبه نسبت کرده اند 

م االجرا قابل قبول و به صورت حکم الزصحرائی فقط برای مواضعه کنندگان نجا که تصميمات محکمه آ از
   ؛مدهآ در

گان  تائيد کنندن ت ۵٢رر و ھمان ری جرم تشکيل محکمه صحرائی محدود به محّ نجا که شعاع تسّ آ از
يقا محدود ومحصوربه ھمان تعداد ايرانيان مادی ومعنوی محکمه صحرائی نيز دق، لذا تبعات الغير ،ميباشد
    .است

  اما ازنظرروابط حقوقي 
متمم  بين سلطنت طلبان وسلطنت بطورکلی ناظربر قانون اساسی مشروطيت ونظربه اينکه روابط حقوقی 

  ن است  وآ

نظربه اينکه شاه درقانون اساسی مشروطيت واساسا درقاموس فرھنگی ايرانيان فارغ ازمسئوليت شناخته 
خالف قانون اساسی بوده  به اعلحضرت شده است  لذا توجه اتھام درنامه ھشدارومحکمه صحرائی

که  باشد تا چه رسد دريک محکمه صحرائی خالف قانون  اثر ءند حتی دردادگاھای قانونی منشاونميتوا
  .ان عليه سلطنت شناخته ميشوندگن مواضعه کنندآتشکيل دھنده وحاميان 

                                               
ننگ و نفرين بر فدراليستھا؛ تجزيه طلبان «شعاری که آقای عرب درپاسخ تک تک نوشته ھای مربوط به ھشدار نوشته است:  - ١

 ک-ح »و مخالفان يکپارچگی و تماميت ارضی ايران از شاه ... تا گدا
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ن ادعانامه منجربه حکم آرای چندمين بارتکرارميشود که نامه ھشدارنامش نامه است ولی محتوای ب(

  .)ندست بکلی اشتباه ويا جاھل به موضوع ادعی اند نامه ھشدارانتقاد امجازات است وکسانی که م

ن درافکارعوام غافل آ اثراجتماعی وتاثير نچه عرض شد ماحصل نظرحقوقی است ولی نميتوان ازآالبته 
ن ت ۵٢. درست است که ور موضوع استآدقيقا ياد  ديوانه سنگی به چاه می اندازدضرب المثل  ؛ماند

است ولی فراموش نکنيد که بيماری ھای خطرناک  ناچيز ن بسيارآيت ھوادارسلطنت وتداوم نسبت به جمع
  .سرايت ميکندتن ابتدا به يک ويا چند 

   براي ثبت درتاريخ وانصاف مردم

 که طرفداران محکمه صحرائی به اعليحضرت یيکبارديگربه اتفاق به الفاظ رکيک وزننده ودورازانصاف
يا آوبعد ازانصاف خود داوری جوئيم که  يکنيم که ازخاطره ھا نرود که نميرود نھا نگاه مآونام  داده اند

 و ؟سھم برده اند افتراھا وزخم زبانھا واھانت ھا جمھوری اسالمی حتی از نيمی ازھيچکس ازسران 
سابقه درتاريخ مبارزه ايرانيان عليه جمھور ياساسا اين اتھامات سنگين واين اھانت ھای غيرقابل تحمل وب

   ؟ويا اھداف ديگری درنھان است مده اندآکوتاه  (فارس) برای اين بوده که درمقابل نام خليج ،سالمیا

   صورتي ازفحاشي ها

ينده نيازبه آ تابه امروز که شايد ھم کامل نباشد وشايد ھم درصورتی ازفحاشی ھای به اعليحضرت، 
  :اينھاستصورت ديگری باشد 

پول  –بی سواد  –کوته بين  –احمق  –شارالتان  –بيکاره  –مرگ برشاه  –دشمن با موجوديت ايران 
  ...غيرقابل اعتماد -حقه باز –عروسک  –پشه  –مفتضح  -بی آبرو –بی شرف  –خائن  –پرست 

برنامه  نھا درآنفرمائيد که اين فحاشی ھا واتھامات درمحافل خصوصی گفته شده است خيرھمه  تصور
فرامزفروزنده وبرنامه تلويزيونی رودست جريان داشته  -مسعود صدر –ھای تلويزيونی شھرام ھمايون 

  .ن بوده اندآ ليونھا ايرانی درسراسرجان ناظريکه م

  اما اسامي مواضعه كنندگان عليه اعتباراعليحضرت 

اولين کسی بود که قلم بطالن بر حق حاکيمت ايران برخليج فارس وسيستان وبلوچستان ( ھومرابراميان
 ندا اصغر –انوش اردالن  –قائی آميالد  )عدول ازحمايتتابای (آضياء  –روين ادريان آ – ايران کشيد)

 –بابک اسحاقی  –انی يبيتا ب –ژاله عبدهللا زاده در آخر ليست)(ھردو فرزندان  نويد اصغرزاده  –زاده 
 ھمه جا حضور حتی در اف(زاده يپرويز حداد –سام توکا  –اريون برزن  -)شوبآبرديا قالبی (سرسلسله 

اميرحکيم که  -مھشيد خشرو -نويد خشرو –گفت من شربپا کردم)  خودشرمان چاروستانی (آ –)بی ای
شاه  بيمار( اميد دانا -رضاجرجانی - )ميھن -پشه  –ازخداشاه ميھن تغيير مييابد به خدا ( شعارشان

فحاشی ھای بشاه  بخش عمده ای ازرا (آمنوچھررزم  -ذرآھيربددھقانی  –داريوش دولتشاھی  -)زاریآ
علی شقاقی  –سيروس شرفشاھی  –نيما زرتشت زاده  –(ھمسر اميددانا) ن کاله ) نازنين زرياوست از
 –دی محمد گنابا -رکسانا گنجی -بابک کيانپور -سينا کيانپور –کوروش کلھر  –رش کمانچه آ –

ازمشوقين اميد دانا) ( شھال ممتاز –مھرداد ملک زاده  –ھومن مرزبان  –سعيد محمدی  -نيلوفرمحتشم 



  حقوقدان -اميرفيض -٢۶-آخرين دفاعبقيه  موجود،  ی، مفقود، ادعالاصو                     ۶از  ۶برگ  ٢٠١۶/١٠/١٣، پنجشنبه=شيد اورمزد
فيروزه  –حسين علومی پور  –پريدخت موسوی  –ريا آوريا مھرش –مھدی منزوی  -کاظم موافق  –

 -عدول ازحمايتاحمد فراستی ( –(دوست در لباس خرس) فتحی  شھريار –) !چه عرض کنم( غفارپور
 حميد وحدتی -پرويز قناتگر - )عدول ازحمايتپرويز قاضی سعيد ( –فدوی  جعفر -)افسر اطالعاتی ساواک

ھم حامی مصطفی عرب ( –(طرفدار آذربايجان)ژاله عبدهللا زاده   -علی لشگری  – (سربرخی شر ھا)
  .ژينوس ھمايون - )؛ ھم فحاشی رکيک ميکندھست وھم نيست

گان عليه نھا مواضعه کنندآقايان عنوان کنشگرسياسی داده شده ولی عنوان حقيقی آ ه ھمه اين خانمھا وب
   .اعتباراعليحضرت رضاشاه دوم است

ھمفکران  قايان رابطه اعتقادی شما با محکمه صحرائی اعليحضرت واتھامات وفحاشی ھائی کهآ خانمھا و
ورده شده آشما به اينجا  ن برای استحضارآ شما به اعليحضرت دررسانه ھای گروھی داده اند وبخشی از

بفکرحيثيت سياسی  ،ن حمايت ميکنيدآچون شما ازمبدا ومنشاء  ؛قرارميدھد ھانآرا شريک ومعاون  شما
    .ن باشيدآينده سلطنت ودشمان مقابل آقتدارفکری واعتقادی خودتان وبيشتر وا

      

   

    

  

 


