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  تجليل از انسانيت و تجليل از انسان ها

خالق وخوی تجليل از انسانيت، متوجه ا. معلوم است که تجليل از انسانيت با تجليل از انسان تفاوت بسيار فاحشی دارد
ع، وپديده هايی از اين دست ولی تجليل از انسان ها متوجه ونانسانی است مانند عدالت پروری، مهربانی، کمک به هم

  . عملکرد واخالق و رفتار شخصی آنهاست

ل از از آنجا که درفعاليت های سياسی، انسان ها بنابراعتقادات سياسی وخواسته هايشان از هم متمايز ميگردند لذا، تجلي
  . انسان ها درواقع تاييد وبيعت با عقيده سياسی و خواسته های تجليل شونده است

بجای ) ٢۵۴٩( ١٣٨٩ديگر از مبارزان بی گناه مورخ بيستم ارديبهشت تن  ) پنج( ۵درپيام اعليحضرت بمناسبت اعدام 
ن بدتر اين است که بخواسته وآرزو های اعدام تجليل از انسانيت از عقيده سياسی اعدام شدگان تجليل گرديده است و از آ

  . شدگان عنوان راستين يعنی اصالت داده شده وآرزو گرديده که بخواسته آنها جامع عمل پوشانيده شود

اين چنين تجليل ها سند حقانيت خواسته های اعدام شدگان است و واجد اصليتی محکم ميگردد، چرا که بيانيه ها در 
  . م و مسئوليت افراد است که اعتبار اجرايی و حقوقی پيدا ميکندرابطه با شخصيت ومقا

آيا حقيقتا و براستی و بدون ترديد، خواسته های سياسی اعدام شدگان که وابسته به گروهی بوده اند که خواسته های 
است که از آن سياسی آنها با حاکميت واستقالل و تماميت ارضی ايران منافات داشته براعليحضرت مسلم و روشن بوده 

  ياد شده و تحقق آنرا بوسيله مردم ايران خواهان شده اند؟ » آرزو های راستين«خواسته ها بعنوان 



 ٢ رگ ب  فيض حقوقدانامير  –و انسان نسانيت ا
 

ک است که اين کار مهم در شرايط کنونی کمتر اردزيرا چنين امری مستلزم احاطه به موضوع و اسناد وم ،مسلما خير
الفاظ هم احتياط بشود و به چيزی که رسيدگی نشده وعلم و  مقدور است بنابراين اصل احتياط الزم می سازد که در خرج

کيسه شرافت وتماميت ارضی کشور و ملت ايران ميرود  زاطالع کافی بدست نيامده ولخرجی در بذل و بخشش هايی که ا
  . امساک کنيم

سيری قرارگيرد که انسانيت پيام ميتوانست در راه تجليل از انسانيت، اعدام را محکوم کند نه اينکه براه تعصب پيام در م
  . تحت الشعاع قرارگيرد

پيام بنام شاه با پيام يک فرد عادی ويا سازمان وحزب تفاوت بسيار دارد، پيام بنام شاه نياز به زيربنای قانونی دارد که 
ر واجرا می بهمين دليل است که احکام دادگاه ها وقتی قطعی شد بنام شاه صاد. برمبنای حکم لزوم اجرای آن واجب گردد

  . گردد

از آنجا که قدرت غاصب ايران امکان برقراری عدالت قضايی را نمی دهد، نه تنها اعليحضرت که هر انسان منطقی به 

اساسا لذا، . خودش اجازه نمی دهد که افرادی را محکوم ويا محکومانی را به صفات انسانی وفارغ از آتهام متصف سازد

ئ  رت  ورود   ددخا اع ی ر ی   ه عادال  حاک دون  سان   د ا ضاوت   عمل و احتياط بيش از حد را  ه 

  . و اينجاست که تجليل از انسانيت به مسئله وجاهت های الزم را خواهد داد. الزم می سازد

  . يک نمونه بياوريم که گفته هارا به باور نزديک سازد

وکشور  ا آنکه جنايت عينی استببه مردم غزه،  کها به کشتی های غيرنظامی حامل کمدر همين فاجعه حمله اسرائيلی 
آمريکا طرح مسئله را وتـــــو کرد و اين لی های ترکيه و ديگران خواستار محکوميت اسرايل درشورای امنيت شدند و

محکوم کند، اين استدالل  ادعا را عنوان کرد که موضوعی که هنوز رسيدگی نشده چگونه ممکن است آنرا شورای امنيت
  .پذيرفته شد و قطعنامه شورای امنيت بدون محکوم کردن اسراييل رسيدگی به موضوع را در قطعنامه پياده کرد

آنچه که شورای امنيت تصميم گرفت کامال زيربنای حقوقی دارد و آن اين است که بدون رسيدگی های الزم نمی توان 
با آنکه . مشهود نگاه کنيم تادر جناي نمونه رايج اين امررا می توانيد. ل اورا دادکسی را محکوم ويا حکم برائت وتجلي

جنايتکار بهنگام جنايت دستگير شده و اعتراف هم می کند معهذا بدون محاکمه و محکوم کردن او نه عنوان مجرم به او 
  .زاد می سازندآميدهند و نه اورا 

: نشئت يافته از اظهارات نادرست و جاهالنه ميرحسين موسوی است که گفته نفر،) ۵(پيام اعليحضرت درباره اعدام پنج 
  ميرحسين موسوی » ما بدون توجه به طرز فکر آدم ها وحتا وابستگی جمعيتی وحزبی آنها بايد از حقشان دفاع کنيم«

آيا خيانت به كشور، تالش براي تجريه كشور، حق قابل احترام است كه ازآن 
  ؟؟ .دفاع بشود
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