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  زادي زندانيان سياسي  دربوته صبرآ

   اميرفيض حقوقدان

بانماه سال جاری اعليحضرت پيش نويس شکايت نامه ای آدرابتدای ھمانطور که ايران ياران گرامی استحضار دارند 
 واز سازمان ملل متحد وشورای امنيت سازمان و ،منتشرفرمودند است ن عنوان رسمی وبين المللی داده شدهآراکه به 

که چون خواستارشدند زادی زندانيان سياسی آالزام جمھوری اسالمی به  شورای حقوق بشراتخاذ تصميماتی رابرای
اعليحضرت بنده ھم تحريری زيرنام < نسبت به پيش نويس شکوائيه مزبور ايرانيان اظھارنظر کنندتاعالقمند بودند 

به سايت  ن ھمآيران منتشرگرديد وطبق معمول نسخه ای ازا > تنظيم که بوسيله جاويددی  زندانيان سياسیزاآپيشگام 
  ١ .> منتقل شدسال ١۴٠٠<

  :> پيامی ديده ميشود باتيتر زيرذرماه است درسايت اعليحضرت <باالترينآم ھفتامروز که 

  ٢ »زندانيان سياسی زاديھایآت اقدام برای نامه جھ اجرائی شکايتگزارشی از مراحل «

رسيدم خوشحال شدم که شکايت اعليحضرت  >مراحل اجرائی شکايتھنگاميکه تيتر گزارش راخواندم وبه عبارت <
گزارش راجع به تنظيم  ،ديدم خير تامل شد یکم ن منتشرشده است ولی وقتیآائی راطی کرده که گزارش مراحل اجر

ودرکالمی ديگر ھنوزشکايت نامه تنظيم نشده تاچه رسد که به مراحل اجرائی  شکايت نامه است نه مراحل اجرائی
از  >  که عبارتتشکاي پيش نويس فکر ميکنم نويسنده گزارش خواسته است بنويسد <گزارش تنظيم ،نزديک شود
   .تنوشته شده اسمراحل اجرائی  کنترل خارج و

ونويسنده  رسيده است پيام دررابطه باپيش نويس شکوائيه  ٣٢٠٠مده است که تاکنون يعنی ظرف يکماهآدرگزارش 
بعلت گستردگی وبالگھا وعدم وجود امکانات <ت اين تعداد شايد منقلب بوده اضافه کرده است که            ّ که خود ازقل   ،گزارش

  >ين دراختيار قرارداده اين گزارش تنظيم ميگرددوباتوجه به توانائی ھاوامکاناتی که وبگاه باالتر

دراختيارگذاشته است يعنی اگرباال  مديون امکاناتی است که وبگاه باالترين ،مضمون گزارش مزبوراين است که گزارش
ن آخبری نبود  پس برماست که به باالترين وارباب ھم  نفر ٣٢٠٠اين  از اين ترحم وبذل وبخشش دست نميزد ترين به

  !سرائيل است يک خدا بيامرز بفرستيمکه ا

بنده متخصص نيستم ونميدانم که چه امکانات فوق العاده ای برای انتشاريک  پيش نويس شکايت نامه الزم است که  
  .ستولی باالترين قادراھستندن آتامين عاجز ازاعليحضرت وگروه سلطنت طلبان، 

بارمراجعه داشته  ٢٨،٠٠٠ھرروز بطور متوسط  ١٣٧٩بنابراعالم خودشان  درسال  که چگونه سايت اعليحضرت
نفر به پيش نويس نامه مورد  ٣٢٠٠اکنون بعد از يکماه فقط   ،سايتشان شده مراجعه  به ٣،٢٠٠،٠٠٠ماه   ٢وظرف 

نفر بوده است ودرمقايسه ديگر  ١٠٠ر فقط نف ٢٨٠٠٠بجای  ١٣٧٩نظرشان رجوع کرده اند يعنی درمقايسه باسال 
   .ارباب رجوع داشته اند ٣٢٠٠نفر فقط  ١،۶٠٠،٠٠٠نفردردوماه که ميشود ماھی  ٣،٢٠٠،٠٠٠بجای  

ين . چرا حاال به ادانمليون بارمراجعه داشته  ٧٠سال  ۴ظرف  ،مريکاآبنابراعالم اعليحضرت درانجمن ملی مطبوعات 
گزارش  ،نفرت ھمه ايرانيان                                                ِ يد باعصا وامکانات يک سايت وابسته به بيگانه مورد  که با متالم کننده رسيده ايموضع 
  الترين مزين گردد؟ااز سايت ب     ِ تشکر  به زيورمزبور

                                               
١ - 6Nov2011.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/AzadeZendanianRPAhromEjraii   
٢ e=548http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?persian&articl  



 اميرفيض حقوقدان - آزادی زندانيان سياسی در بوته صبر      ٢ برگ  ٢٨/ ١١/ ٢٠١١ 

الترين است ولی ستکی اعليحضرت به سايت اسرائيلی  باواب ،شکارآنميخواھم بگويم علت اين افت عظيم وسرشگستگی 
 ،من باھمه اشتياقی که به قرائت سايت پادشاھم دارم بمناسبت سايت باالترين حق دارم ازخودم اين مايه رابگذارم که

    ٣.ن امساک ميکنمآدردستيبابی به 

   :فرمودند ١٣٧٩بيان اعليحضرت است که درشھريورماه سال  

  >، يک جای کارمی لنگد وبايد ديد ايراد کارکجاست<اگرحرکتی ازجانب مردم استقبال نگردد منجمله کارخودم

علتی که دالئل عالقمند به شناخت علت باشند  اعليحضرت بايد نسبت به اين ريزش استقبال عمومی ھمه زراين بيش ابناب
  .ن اظھرمن الشمس استآشکل گيری 

  عجله كارشيطان است 

 ممکن است در ،تامل برانگيزاستخيلی  نھم به کمال نرسيدهآبرای تنظيم يک پيش نويس نامه که  يکماه صرف وقت
خراين آ .رد پيشنويس يک نامه بی سابقه استنياز بشود ولی درمو نامه بين الملی به چنين صرف زمانیتنظيم يک عھد

ما مغزتصميم که پيش نويس يک نامه با صالحديد ھزاران ويامليون ھا مردم ايران تھيه شود از کجا تيرخالصش به 
  ؟خورده است

   :يفرمايندست که ماين  بيان اعليحضرت ا

پيشرفت کارھا از طريق  زيادی بهعلتش ساده انگاری من بود که اعتقاد ورمآاگرموفق نشديم ھمه رازيرچترواحدی در«
   )کيھان - (مصاحبه بااحمد احرار»           دموکراتيکی داشتم

 به مبارزه وصله يق دموکراتيکیطراری ورعايت بارنگ ساده انگ  ،ھا چرابايد يک کاراداری دفتریبااين تجربه گرانب
  ؟شود

 ٣٠ اکنون. ،  حالت ووضعيت تغييرکنداست که اگرشتاب نشودموجه زمانی  ا، شتاب درکارھ!اصال چرا ما تعجيل داريم
وھم سازمان ملل وشورای امنيت برقراراست چه  زندانيان درزندان ھااسيرم ھم جمھوری اسالمی باقی وھسال است که 
صبرتلخ است <الصبرومفتاح الفرج> که نامه مزبورفورا به سازمان  داده شود  صبر داشته باشيم که < !ت تعجيلی اس

  >ببھتردرنگ از شتا ،بھرکار< اسدی شاعرھم گفته  >ولی ميوه شيرين دارد

ش نويس ھسته سرفرصت بانظرمردم پيآھسته آ ،ماسی سال است صبرکرده ايم  حاال به دست انداز عجله افتاده ايم خير
وبرای اينکه نشان بدھيم که ما دموکرات ھستيم شايد الزم باشد که پيش نويس نامه ھم به ھمه پرسی  دونامه تھيه ش
  (!!)گذاشته شود 

مبارزه ما قيم  بهوقتی جامعه جھانی که مثل دعای بي شود تاتعلل  نيست بھتراست !نھم ھيچ شتابیآ                    ِ برای بجريان انداختن  
شکايت مورد بحث ھم به شورای امنيت نوقت آو بردب به شورای امنيت  ،بنابراعتباراتی را ايرانمسئله مسلط است  و

ه عليه ايران چنانک  ۴٢ستفاده از اھرم ھای اجرائی ماده تسليم گرددکه پايگاھی باشد برای تصميم شورای امنيت و ا
   .ن اشاره شده استآبه  ھم ه نامهدرپيش نويس اولي

  

                                               
) مسلما تعداد مراجعه کننده به تارنمای رسمی اعليحضرت کاھش يافته زيرا blogspot.com(زيرساخت باالترين زمان بازگشايی بالگ در از  ٣

 ,Diggوت، ــف پراکنده کرده است؛ فيس بوک، تويتر، باالترين، اورکنی و روابط عمومی مردم را بين چند جای مختلھمين مسئله از نظر ف
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  رحقوق بشرحساسيت حركت درمسي

  حرکت مبارزاتی درجھت استفاده از اعالميه جھانی حقوق بشربسيارحساس است  به اين توضيح :

 محور توسل به نقض حقوق بشردرکشورھائی است که  در مريکا درتوجيه مداخله درامورکشورھا،آيکی از تاکتيک ھای 
که  است پروژه ای متصدی تنطيم >خطر جاری کميتهاين تاکتيک يک امر تصادفی نيست  <  ،مريکا قرارندارندآسياسی 

 ،نآ ١٢مريکا وايران ميباشد  ماده آيافت  هن استفاده ازامکانات بمنظور راآن داده اند  وموضوع آبه  را نام  < دلتا >
   :مده استآکه چنين  شکاراست آيک پيام 

زمان مريکا ومتحدانش بايد درھمکاری باساآنيروھای اطالعاتی وامنيتی وقضائی «
مسئولين ايرانی اقدام وری مدارک وشواھدی درمتھم کردن  آھای حقوق بشربه جمع 

  »کنند

درلندن بوسيله سنگر تحت عنوان  ١٣۵۶اولين اقدام عليه جمھوری اسالمی بخواست رعايت حقوق بشر دراوايل سال 
ن سالھا مسئله آولی در ،دن داده خواھد شآدادخواھی صورت گرفت که درفرصتی وبمناسبتی شرح وتفصيل  منشور

 امور مريکا درمداخله درآاينکه مانند اين سالھا از اسباب شناخته شده  نبود ودومرعايت حقوق بشرمانند امروز حاد
  .نرسيد ھم بيش نبود وبه نتيجه ای ونمايشی ن منشوريک حرکت مبارزاتیآوخالصه اينکه   محسوب نميشد کشورھا

باجمع کردن امضا يک صورت مسئله فراگيربرای مبارزه عليه جمھوری اسالمی اخيرکمپين ھای حقوق بشری  یدرسالھا
  .١٣٨٩زنان  سال  زادی دوفعال حقوقآمضا برای مانند کمپين يک مليون ا ،شده است

 -ليونی برای مخالفت باقوانين تبعيض نژادیيکمپين يک م - ٢٠١١کمپين برای لغو مجازات اعدام  اکتبر  -
فراخوان بين المللی برای توقف اعدام  – ١٣٨٠بھمن الغای مجازات اعدام  برای گفرخوان استراسبور
نھا به نتيجه ايکه خواست وھدف کمپين بود نرسيد ولی آام از دوامثالھم ولی ھيچک  ١٣٨٧نوجوانان  شھريور

 .مريکا قوام بخشيدآطرح يالتا رابرای  ١٢پرونده حقوق بشرجمھوری اسالمی راسنگين ودرحقيقت ماده 

درمسير نقض حقوق بشردرايران نياز به دقت وحساسيت فوق العاده اي دارد  چراكه اگر به نقض حركت 
وكنترل  حقوق بشر درايران اهميت داده نشود به تكليف انساني عمل نكرده ايم واگردرمسيران حركت كنيم

نظامي عليه كشورمان نرااز دست بدهيم مسلما به ابزاربيگانگان درمداخله درامورايران ونهايتا  اقدامات آ
   .تن داده ايم

  
  ؛به دليل باالست که

  

زادي آدراين تحرير از حضور اعليحضرت استدعا ميگردد كه اگرطرحشان سبب  
اسباب تصيمم جامعه زندانيان سياسي نگردد درمسيري قرارنگيرند كه طرح 

    .جهاني به اقدامات نظامي عليه كشورمان گردد
  
 


