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  زادي زندانيان سياسيآ، پيشگام اعليحضرت
  

  حقئوقدان - اميرفيض

  توضيحي براي اتصال موضوع

زادی کليه زندانيان سياسی ايران آر م جبھه وحرکتی عام شده اند بمنظوھمانطور که استحضار داريد اعليحضرت پيشگا
پيش نويس نامه ای که بنظرمبارکشان  موثر درنتيجه گيری است برای تسليم   ،ودرراستای اين تصميم واال وقابل تحسين

  .ماده شده استآوسازمان حقوق بشر  متحد ملل به سازمان

شرحی حضورايشان فرستادم   اعليحضرت به ساز مان ملل متحد مطلع شدم به مجرد اينکه ازمتن پيش نويس نامه
  .ه طبق معمول انتظار ناموجھی بودک  يدموبانگرانی منتظر جواب وھدايت گرد

زادی زندانيان سياسی تاکنون درصالحيت سازمان ملل آعلت نگرانی من از پيش نويس نامه مزبور اين بود که 
خاصه که درپيش نويس نامه به سازمان ملل  ،وياشورای امنيت سازمان نبوده وسابقه ای ازاين بابت درميان نيست

  .ن شورا ھم گنجانيده شده بودآاقتدارات شورای امنيت وصالحيت  با درخواستھای بسيار بيگانه

کمپين نجمله است <آواز  زادی زندانيان سياسی درسی ساله اخيرايران بيسابقه نيستآھای  تاانجاکه بياد دارم  کمپين
 ند درھمين ماه زب کمونيست ايران درھلکمپين تشکيالت خارج از  کشور ح، >زادی زندانيان بيمار ملکی وحسين رونقیآ

  >زادی زندانيان سياسی ورھبریآگام نخست کمپين جبھه مشارکت تحت عنوان < نوامبرسال جاری

يد عربستان سعودی درنامه ای خطاب به وليعھد جديد نود ويکنفراز استات  ١٣٩٠بانماه آدرعربستان درتاريخ ھشتم 
  .کرده اندزادی زندانيان سياسی را آعربستان شاھزاده نايف تقاضای 

زندانی سياسی  ٢٠٠٠زادی زندانيان سياسی بموفقيت رسيد وتعداد آ> کمپينی برای ميانماردراستان سياسی < دررانگون
 دولت موافقت کرد  ميانماراعمال کرده بود مريکا ھم تحريم ھائی عليه حکومتآزندانی بوده اند و ١٩٩٠که از سال 

ن کشورخواست آخواھند شد وگزارشگرويژه حقوق بشردرسازمان ملل از دولت  زادآبشرط برداشتن تحريم ھا زندانيان 
  .زاد گردندآکه تاپايان سال جاری تمامی زندانيان سياسی 

عنوان مجرمان امنيتی ميدھد  ،نآغاصب ايران به  زادی زندانيان سياسی  که حکومتآ درمجلس اسالمی زمزمه لزوم
 که ازمنابع مطلع خبرميرسد < :شھريورسال جاری نوشت ١٧می درشماره شروع شده است وروزنامه جمھوری اسال

ت ايام مذھبی حدود بتوضيح اينکه بمناسه ادامه خواھد يافت (دينآرد ٨٨محکومان حوادث بعد از انتخابات سال زادی آ
  .)زندانيان سياسی مورد عفو قرارگرفته اند ١٠٠

درنتيجه يک انقالب وياشورش عمومی انجام شده ويا تغيير  غالبا زادی زندانيان سياسیآسوابق دردست نشان ميدھد که 

واهرم ھرگز سابقه ندارد که بنابردخالت شورای امنيت  ،برنامه عفو عموميحکومت بوسيله ھمه پرسی ويا اجرای 
    .دزاد کرده باشآ کشوری زندانيان سياسی خود را ،آن اجرائي
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  توجيه نگراني ها 

، ن پيش نويسآن نشان ميداد که تنظيم کننده آه پيش نويس نامه مورد بحث خاصه بند ھفتم نخستين نگرانی اين بود ک 
  که:گاه به مسائل حقوق بين الملل نبوده است زيرا آ نا

  

> است که عھد نامه مزبوز درچندين سال قبل از ی ومدنیميثاق بين المللی حقوق سياس< مستند او درنامه مزبور
رھای جھان ازجمله ايران شاھنشاھی رسيد ودرواقع مکمل اعالميه جھانی حقوق به امضای کليه کشو ۵٧شورش 

به کننده    ّ متن   يضمانت اجراينی اين است که درميثاق مزبور ھيچگونه دنکته يادکر ،بشرومنشورسازمان ملل است

حد اکثرضمانت  ،د ديده نميشودياسی ومدنی افراد  تعدی رواميدارويابازدارنده ای نسبت به کشوری که به حقوق  س
پاسخگوئی بشود  نتيجه رسيدگی حاضربه  ،مشتکی عنه نھم درصورتی که کشورآکايت  ھمين است که پس ازرسيدگی ش

استفاده از اهرم هاي اجرائي ونه  ،ھمين وھمين به کليه کشورھای عضو سازمان ملل متحد ابالغ خواھد شد
  .ميشوداثری ديده ن ويابمباران كشورخاطي وياتحريم هاي سفت وسخت

به  نراآگاه بوده چطوروچرا آستناد خودش اين بود که بفکرافتادم درصورتی که تنظيم کننده پيش نويس از ميثاق مورد ا
 اعليحضرت بوده است که خود را  شاکی  بی اعتبارساختن  يا ھدفشآ ؟!متصل ساخته است اھرم اجرائی شورای امنيت

به خامنه ای وجمھوری اسالمی سبب اين اتصاالت ناموزون گرديده  يا کينه ھمگانیآ شکايت معرفی فرموده اند؟ ناي
   ؟!عمل کرده است يا برميزان سنگ مفت وگنجشگ مفتآ ؟است

سان است وھرکس ميتواند از ديگری شکايت کند ولی وقتی به شکايت ترتيب اثر داده نشد  تحمل آزيرا شکايت 
   .سان نيستآن آسرافکندگی رد شکايت واثرات بعدی 

ن بويژه درخواست آپای سازمان ملل وياشورای امنيت  ،زادی زندانيان سياسیآ ھای درھيچيک ازکمپين اينکه دوم

که نمونه اجرائی  ١ منشورسازمان ملل است ۴٢که ھمان اجرای ماده   >اهرم هاي اجرائي سازمان مللبکارگرفتن <

                                               
١ -  

  از مفاد منشور سازمان ملل

Article 41 

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give 
effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may 
include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other 
means of communication, and the severance of diplomatic relations.  

   ۴١ماده 

يت اجرا شورای امنيت ممکن است تصميم بگيرد چگونه ابزاری برای اينکه نيروی نظامی را بکار نگيرد بکار ببرد تا تصميمات آن شورا را قابل
ر بگيرند. اين تصميمات ممکن است بطور کامل يا بخشی از ابدھد، و ممکن است از اعضای سازمان ملل درخواست کند تا چنين ابزاری رابک

    يس در برگ پسين آمده است...  مانده زيرنوقطع
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ش نويس نامه به سازمان ملل متحد خواستھائی از ن درليبی قابل مالحظه است ديده نميشود درحاليکه دربند ھفتم پيآ
    .امال بيسابقه  وتوھم برانگيز استن سازمان مطرح شده است که کآسازمان ملل وشورای امنيت 

دف بازمانی است امصاعليحضرت  زادی زندانيان سياسی آ طرحغاز فعاليت آری حساس است اين است که که قد -سوم 
ّ  زاد وجو  آ زندانی را ١٠٠که جمھوری اسالمی حدود  قای آاست از باب نمونه تزايدزادی زندانيان سياسی کشورروبه آ      

مده بود که فصلی از توافق آھای سياسی بيانگربزرگی نظام است> وھمين امروز دراخبار زادیآدھقان درمجلس گفت <
زاد سازی زندانيان سياسی ھميشه آ.  وبطور کلی ن وقايع اخير سوريه استزاد کردن زندانيانآسوريه واتحاديه عرب 

  وری دارد که تقريبا چنين است آيکی از قضات انگليس دراين باره يک ياد  مطرح عام وسياست جاری دولتھا بوده است

اشد ھرلحظه ای که به اوست واگرواقعا زندانی درزندان متنبه شده ب                                 ّ ازمحکوميت متھم به زندان تاديب وتن   ھدف««
زمايش ھای روانی آاواضافه کرده است اميدوارم روزی برسد که از طريق  ،زندانی است ،درزندان باقی بماند عدالت

زاد شود ومدت زندانی درحکم کان لم آيازندانی متنبه وتاديب واقعی شده است واگر شده است بالفاصله آتشخيص داد که 
  »»يکن گردد

زاد سازی زندانيان که آزندانيان سياسی اعليحضرت بابرنامه احتمالی جمھوری اسالمی برای  زادیآھمزمانی طرح 
ورد  که حکومت آجمھوری اسالمی بوجود  ممکن است برای ميشوند اين توھم وايستادگی رامجرمين امنيتی معرفی 

زاد آ، به منظور گرديده خامنه ايعليه  نآوتھديداتی که در اعليحضرت                    ِ زادی زندانيان سياسی  آاسالمی به مالحظه طرح 

زادی زندانيا ن داشته آواين بھانه ای ميشود که جمھوری اسالمی اگربرنامه ای برای  ،کردن زندانيان دست زده است
برعکس باشد  نھا افزوده ايم وشايد ھم قضيهآدراين جريان بجای خدمت ما به زندانيان  به مدت زندان  باشد متوقف کند

که  زادی زندانيان سياسی است آزندانی جمھوری اسالمی ترس ووحشت خامنه ای از طرح  ١٠٠زادی ھمين آوعلت 
  .چکدامين تصميمی کرده است  وشايد ھم ھيخامنه ای رانا چار به چن

  اين استنبودن مصلحت هم آمهمترين نگراني هاكه شايد طرح 

که شخصيتی درموقعيت رھبری اپوزيسيون  درجھان  ابقه حقوقی استدرخواست وياشکوائيه اعليحضرت اولين س
مقام وموقعيتی که اعليحضرت برای خودشان درکتاب  زمان انتخاب  اعالم داشته اند) ومقامی جممھوری اسالمی (

                                                                                                                                                     

  پيش: مانده از زير نويس برگ

  ردنديگر گزينه ھای ارتباطيی را در بر بگيرد، ويا محدود ک وروابط اقتصادی ويا راه ھای ھوايی، دريايی و راه آھن و پست و تلگراف وراديو
  (قطع) روابط ديپلماتيک را شامل شود. 

Article 42 

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to 
be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore 
international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, 
sea, or land forces of Members of the United Nations.  

   ۴٢ماده 

می تواند  موثر واقع نشده است، يا نشان از آن دارد که نا مساعد است  ۴١ده ھرآنگاه که شورای امنيت گمان کند گزينه ھای اشاره شده در ما
ن آنگونه کنش (اقدامی) را که ازراه نيروھای ھوايی، دريايی ويا زمينی برای حفظ صلح و امنيت جھانی اعمال می شود را بکار گيرد. اين چني

ھای ھوايی، دريايی و نيروھای زمينی را با ھمکاری اعضای سازمان ملل  کنش ھايی ممکن است شامل اقدامات (تظاھرات)، تحريم ھا ويا کنش
 بربگيرد. رد
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 د کهشورای امنيت سازمان ملل خواستار ميشون از تاريخی وھويتی که نماد ملت ايران است صدور قطعنامه ای را
نطورکه  درپيشنويس نامه به سازمان  آ. خامنه ای که  بکارگرفته شود عليه خامنه ای اھرمھای اجرائی شورای امنيت  

يعنی تفسيرقطعنامه مزبور ميتواند به اينجا کشيده  وستھمه قدرت ھای نظامی وسياسی وحکومتی دريد ا مده است آ

   .قدرت نظامي وسازماني واقتصادي ايران الزم وضروري استازبين بردن شود که برای ازبين بردن خامنه ای 

اگرقذافی درعمليات نظامی ناتوکشته شود اين رويداد از برای نمونه  ديويد ريچاردز درمصاحبه باديلی تلکراف گفت <
  چھارچوب قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل درمورد ليبی خارج نخواھد بود>

چه تفسيرھا واختيارات نامحدودی مواجه که بمنظور حمايت از مردم ليبی صادرشده بود  باقطعنامه ای  مالحظه ميفرمائيد
محمود جبرئيل رئيس بخش ««وبرای ازبين بردن قذافی ليبی به چه خرابه غيرقابل جبرانی تبديل شده است شده است 

او اضافه کرده که  ن بنظرميرسدسانی نيست وتاحدی غيرممکآباز سازی ليبی کار«اجرائی شورای موقت ليبی گفته است 
  »»ميليارد دالر ٢۴ميليارد دالر احتياج دارد ومدت بيست سال ھم طول خواھد کشيد يعنی ساليانه  ۴٨٠بازسازی ليبی به 

ناخوشايند بوجود ميايد که اعليحضرت بعنوان وسيله      ِ ذھنی  ن اين توھم وتبادرآيبی وقطعنامه ل درنھايت بمناسبت قضيه
 ن گرددآوناتو مامور  اجرای تسھيل از شورای امنيت  راه اند که مجرای صدرو قطعنامه  کمک به ايرانيانای انتخاب شد

  .يدآو الگوی ليبی درمورد ايران به اجرا در

ن درزيرقابل آمتن مه مورد اشاره به حضورشان تقديم  که باری نگرانی ھائی که به اختصارعرض شد سبب گرديد که نا
   .مالحظه است

 متن نامه  تقديمي  

  ٠۴/١١/٢٠١١بتاريخ   [[

  پيشگاه اعليحضرت رضاشاه دوم             

  رزوی آزادی زندانيان سياسی رابه پيشگامی اعليحضرت شادباش وآاجازه ميخواھم تشکيل جبھه              

  نراداشته باشمآموفقيت وسرافرازی              

   :وان سرشاررئيس کانون وکال توصيه ای دارم که ميگفتاز شادر             

  »کاھدتقاضای ناموجه وغيرقانونی ازاعتبارتقاضاھای قانونی مي«                        

رکل سازمان ملل متحد ناموجه وغيرقانونی است واولين شرط ھردرخواستی قانونی بودن ان يقای دبآبند ھفتم نامه به 
   .است

  .اھرم ھای اجرائی سازمان ملل متحد عليه خامنه ای استبخشی از درخواست بند ھفتم ناظربه کاربردن 

منشورسازمان احصاء شده وشامل اقدامات نظامی وھوائی  ۴٢اھرمھای اجرائی سازمان ملل ھمان است که درماده
   .،  ناتو استسازمان تامين ميگردد وامروزه عمال اين قوه اجرائیی عضورھاوزمينی ميباشد که بوسيله کشو ودريائی

رھبران جنبش ليبی از جامعه جھانی درخواست کمک کردند ماھم ربه اينکه درمصاحبه اخيرخانم کلينتون گفته شده <نظ
 خواستار اخالت وکمک جامعه جھانی ربرخاستيم وناتو وارد عمل شد ولی رھبران مقاومت سوريه دنھاآحمايت  به

  نشدند>

   ،ن کشورھاآ متوجه کشورھاست نه افراد ورھبرانظربه اينکه منشور سازمان ملل متحد نو
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  شورای امنيت سازمان ملل متحد درمورد کشورھاقابل اجراست نه رھبران کشورھا  ونظربه اينکه اھرم ھای اجرائی

ممکن است تبادرذھنی درخواست اقدامات نظامی عليه ايران رابوسيله ناتو توجيه  نامه مورد بحثلذا بنظر اين ارادتمند  
ت عربی شده اس ليبی اکنون نمونه الگوئ تازه ای برای روند جنبشھای<    :کند خاصه که مفسران سياسی گفته اند

نرادارد که الگوئی از موفقيت شود  آانسيل خارجی به ثمررسيده است وپت ونخستين جنبشی است که بامداخله مستقيم
  )سی –بی  –تفسير سياسی بی (      .جنبش ليبی وامدار ارتش خارجی است

کسی بغيراز  ن بهآ. بھتراست اجرائيات رائه شده يک کارتبليغاتی بدون دستاورد مورد نظر اعليحضرت استطرح ا
از خلل ومعذورات احتمالی فی نيست وااعليحضرت محول باشد چنينن تصميمی با فلسفه رھبری مطلوب اعليحضرت من

    .خواھد کاست

  ]]بااحترامات عاليه  اميرفيض                                                                                          

  تقاي ميبدي واعليحضرآمصاحبه 

انجام  ی زندانيان سياسیدزاآقای ميبدی درمورد اقداما تی که برای آی  با يسال جاری اعليحضرت گفتگو نوامبر دوم در
جمعی از حقوقدانان  یيا شکوائيه باھمکارآقای ميبدی از اعليحضرت اين است که <آ، داشته اند اولين سوال گرديده

مد که اين پيش آاعليحضرت پاسخی به اين پرسش نداند ولی درپھنای فرمايشاتشان چنين   >؟ووکال تھيه شده است
الحظه ھيئتی از حقوقدانان مشھور بين المللی خواھد نويس نامه به سازمان ملل پس از اظھارنظرھای اينترنتی به م

   .رسيد

  .نخواھد شداقدام  اين نويد اعليحضرت حقيقتا شادمان کننده بود که بدون اظھارنظر متخصصين وحقوقدانان

وعضويت زادی زندانيان سياسی را محصوربه دارندگان وبسايت وفيس بوک آاعليحضرت ميدان اظھارنظرنسبت به طرح 
گ ايشان روارتباطات اينترنتی فرموده اند والجرم کسانی مانند اين ارادتمند که ازبچه ھای قديم عھد پدربزترين در باال

 وسيله تماس بنده بادبيرخانه اعليحضرت تنھا فکس و ،ريمار نظرنسبت به طرح مزبوررانداھبه ميدان اظودھستم حق ور
  .است والغير فکسنی 

اعذرخواھی ازاين فضولی وبه اعتبار اينکه پيشا پيش نامه ای درخصوص طرح مذکور ، اين ارادتمند ببنابراين مالحظات
مطرح واز دارندگان فيس بوک ووبسايت تقاضا کنم  احضوراعليحضرت تقديم داشته ام بخود حق ميدھم که نکته ھائی ر

    .تقديم ميدانيد  به وبسايت اعليحضرت منتقل کنند نراشايستهآاگر  که

  نكته هـــــــا

مالحظه ھيئتی از حقوقدادان  به سازمان ملل متحد پس از اظھارنظرھای اينترنتی به                    ِ اينکه پيش نويس نامه   -١
اظھارنظراينترنتی که ممکن است ھمان نظرخواھی باشد ميتواند  .مشھوربين المللی خواھد رسيد  درست نيست

يعنی  ،نه تنظيم پيش نويس نامه ای که حقوقی است ،زادی زندانيان سياسی باشدآنسبت به کل موضوع 
ن سواالت ناموجه است چراکه بقول آ زنھم اآزادی زندانيان سياسی پرسش شود  که آاظھارنظرنسبت به  عمل 

 حتی يکنفرموافق با ،>  گمان نميکنم که حتی درجمھوری اسالمیحاجت ھيچ استخاره نيسترنيک ادرکا <قدم
واگرکسی ھم موافق نباشد ابراز موافقت او حتمی است  فکرميکنم بايک مثال قضيه روشن  زادی زندانيان نباشدآ

  .ترشود

ر ولی ھرگز ياايجاد سد موافق ھستند ياخيا بآدھات مجاورسد پرسش ميکند که  بی از اھالیآحکومت برای ايجاد يک سد 
   .واھد که طرح ونقشه سد راھم بکشنداز اھالی نميخ
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زاد ساختن زندانيان آور ھم تنظيم نامه ای بمنظھمانطور ن يک کارتخصصی استآمان ھمانطور که طراحی سد وساخت
نترنتی ھا ين به اآی است  وارجاع طريق سازمان ملل ويادادگاه ھای بين المللی وغيره يک کارتخصصی حقوق سياسی از

  .باصرف قرنھاھم به يک پيش نويس بدرد بخور منجر نخواھد شد

چنين  –مده بود که تالش خواھد شد که نام کليه  زندانيان سياسی ضميمه شکوائيه بشود آدرگفتگوی اعليحضرت  -٢
  اختالفات مرزی بين دو وياچند وقتی حکمی نسبت به موردی  مثالنيست < کاری معمول رسيدگی ھای بين المللی

حکم کلی است وجزئيات حکم بوسيله کميسيون ھای مربوطه  کشوراز سوی دادگاه ھای بين المللی صادرميشود
رسيدگی وتکميل ميگردد> يعنی اگر فرضا وبرای اولين بار شورای امنيت سازمان ملل باصدور قطعنامه ای 

ئی ماموريت بررسی وشناخت زندانيان کميسيونھا انيان سياسی کردزاد سازی زندآجمھوری اسالمی را مکلف به 
   .مده استآزاد شوند که نامشان درشکوائيه آسياسی راعھده دارخواھند شد نه اينکه کسانی 

  بااھميت ترين توجه  -٣

و وجه زادی زندانيان سياسی  به مالحظه ماھيت انسانی که دارد وجريانی که بتصدی شخصيتی واال ومورد تآطرح 
   .غاز گرديده  حساسيت خاصی راطلب ميکندآرھبران وقانونگزان کشورھا  باگفتگومقبول در

زادی زندانيان سياسی کشوراست بايک دفتر حقوقی آ پيشنھاد اين رادتمند اين است که اعليحضرت خواسته خودشان که
ن دفتر بخواھند آرميان بگذارند  وازمتخصص مسائل حقوق بشروبين المللی که چه بھتردرکشوری مانند سوئيس باشد د

ن دفتر اين مسئوليت آواگر  وحتی سايرکشورھا پيدا کند زادی زندانيان سياسی ايرانآکه راھی حقوقی وقانونی برای 
نرا ونيروھای انسانی آنوشت وھم تعقيب  دحقوقی راتقبل کرد ھم پيش نويس شکايت ودادخواست راھمو خواھ

  .نراخواستارشودآف خواھد شد که دفترحقوقی مزبور اعليحضرت ھم درراھی مصر

   .ن کار تخصصی وحرفه است که کارھرکسی نيستآدادخواست وشکايت کردن کارساده ای است تعقيب ودنبال کردن 

به  مانعی  نبايد ن از قبيل ھزينه متعلقه آعی که مسائل تببا اھميت است   اھميت اجرائی اين طرح چنان برای مبارزه  
ل زادی زندانيان سياسی شامآيد پيشنھاد ميکنم که اولين پرداخت به دفتر حقوقی بوسيله بنياد ميھن که موضوع آحساب 

از  ميز طرح آايرانيان عالقمند به اجرای صحيح وموفقيت  ،گردد وبه تناسب پبشرفت کار انجاماساسنامه بنياد ھم ميشود 
   .الزم مشارکت خواھند داشت درتامين ھزينه ھایجمله اين ارادتمند 

                                                                                                        

 


