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  نادقوقح -ضيفريما

ايران بدنبال امپراطوری است و ايران را متھم اسست گفته   نتانياھو آقایامروز خبری منتشرشده که 
  .ميانه صادرکنند ميخواھند  شيعه ھارا ھمه جای خاورنھا آکرده که 

  .ا  تداعی ميکنديره را خورد وگفت شيرين است رمصداق  ش نتانياھو آقایاظھارات 

    .ن عمل استآن شخص منکر ارتکاب  آبه شخصی که  نادرست ن عملیاتھام يعنی نسبت داد

 خاور ايجاد حکومت شيعه درتالش برای جمھوری اسالمی ھرگز منکر ،نتانياھو آقای برخالف تصور
خاورميانه  شيعه فقط دربه صدور حکومت ھم محدود  دامنه قصد جمھوری اسالمی و ،نشدهميانه 

برای اصالت اظھاراتش نتانياھو آقای .تمام کشورھای جھان است ن درآسترش وبرقراری نيست بلکه گ
است که  جمھوری اسالمی واين ھا درحالی  يد> آمتوسل شده که <قسمش راست در به نقشه کشی ھم

ھمه کشورھای جھان  راسا وقاطعانه اھداف ونيت خودش را درصدور انقالب وايجاد حکومت شيعه در
نچه ھم که درقانون اساسی اش دراين باب نوشته حب وبغض آ اسی اش نوشته است ودرقانون اس

موی <بقول خودمانی  ن وسنت تشيع گرفته شده است  وآقر نھا ازآويا نظرشخصی نيست فلسفه دينی 
  .>ن نميرودآالی درز 

  خبرنادرست  رتاثي

المی درصدور انقالب جوری اعالم خبرميکند که گوئی کسی ازمقاصد جمھوری اس نتانياھو آقای
ايشان اولين وتنھا کسی ھست  گاه نيست وآ جھاناسالمی وبرقراری حکومت تشيع درھمه کشورھای 

   .که فالن غول راشکسته است

  اتهام نيست 

که  ب اسالمی به تمام کشورھای غيراسالمی الصدور انقاعالم واقرارجمھوری اسالمی مبنی بر  
نقدر جدی واصولی است که درقانون اساسی جمھوری اسالمی پياده شده است را آن آرعايت واجرای 

درحاليکه درقانون اساسی  ،اتھام نسبت به موردی است که بايد به اثبات برسد  نميتوان اتھام ناميد
می است  جمھوری اسالمی صدورانقالب اسالمی وبرقراری حکومت تشيع تکليف دولت جمھوری اسال

دائره اتھام  اعتراف قرارگيرد از و چيزی که مورد اقرار ؛استفاده کردواژه اتھام  ديگر نميتوان از
بصورت  اکه مورد اتھام ر نھم قانون اساسی کشوریآ تاچه رسد که بصورت نص و ،خارج است

   .ورده استآتکليف دولت در
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درصدور  د  وقصد جمھوری اسالمی ميکاھ ازاھميت موضوع  واژه اتھام درمورد مزبور استفاده از
ھم  نظر را< ومينمايد رزو آ وتبديل به نظر  درکشورھای جھان را انقالب وايجاد حکومت شيعه

  .>ن نيستآمکافاتی بر

  ن بي توجه است آواقعيتي كه بشريت به 

ن کشور پياده شده  آحقيقت اين است که سياست خارجی جمھوری اسالمی چنانکه درقانون اساسی 
 ل انقالب اسالمی به تمام کشورھای غيراسالمی است وبا دقت بيشتردراصل اول قانون اساسی وانتقا

اينکه جمھوری اسالمی براساس فلسفه تشيع تشکيل شده است مفھوم اجرائی صادرکردن انقالب 
و گماردن برميگردد به تحميل حکومتی ازنوع شيعه به تمام کشورھای جھان ازمسلمان وغيرمسلمان 

   .ن ملتھاآه ولی فقيه برحکومت نمايند

برای دولت خود معين کرده نيازبه جمھوری اسالمی بديھی است اين اقدام وتکليفی که قانون اساسی 
تلفيق خواست جمھوری اسالمی با اعتقادات  ن وآتجسم  ،جنگی وسيع وکشتاری بيسابقه خواھد بود

 بدون گفتگو مغاير با منشور کشورھای جھان که بحث حيات وممات را پيش ميکشد مردمبنيادی 
   .سازمان ملل متحد است

 جامعه جھانی بايد به اين مشکل عظيم بشريت ونيز سازمان ملل توجه جدی ھمراه با بصيرت و
عضو سازمان که نميشود کشوری با چنان خواسته وھدفی که تشريح شد چرا ؛دورانديشی داشته باشد

  .باشد ملل متحد

 ورھائی که درمورد نبوده است ودرمورد جمھوری اسالمی ويا کشمنشورسازمان ملل بی توجه به 
ششم منشور تعيين تکليف کرده  منشور سازمان ملل اصرار ميورزند درماده تخطی ازاصول مندرج از

   .است

  ماده ششم

ھرعضو ملل متحد که درتخطی ازاصول مندرج دراين منشور اصرار ورزد  ممکن 
  .رتوصيه شورای امنيت ازمجمع اخراج گردداست بوسيله مجمع عمومی بنا ب

درحاليکه قانون اساسی جمھوری اسالمی را نمايندگی ميکند جمھوری اسالمی  ،چرابايد رئيس جمھور
نوع تشيع به تمام  نھم ازآکرده ويکی ازمراتب سوگند او صدورانقالب اسالمی  دن سوگند ھم ياآوبه 

کند وھيچيک ازاعضای سازمان به اين حضور  کشورھای جھان است  درمراسم ساليانه مجمع شرکت
سازمان ملل  موازين منشوربا يرت قانون اساسی جمھوری اسالمی وبحث مغا داو اعتراضی نکن

  ؟مطرح نشود

  تالي فاسد بي توجهي به فساد جمهوري اسالمي 

يت حقوقی جمھوری اسالمی درعضويت بی اعتنائی وگذشت زمان وعدم اعتراض قاطع به موقع
  .باشد زير ن ممکن است بقرارآ خواھد شد که بخشی از یملل متحد موجب عوارض سازمان
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  اعتراض ناوارد
ذکر ھدف صدور   دليل بهرا  جمھوری اسالمی درسازمان ملل موقعيت  ھمه کسانی که اعتراض 

 پايگاه انقالب  اسالمی  درقانون اساسی  زير سوال ميبرند ويا کمک وحمايت جمھوری اسالمی را از
تحميل  يا اقدام شورای امنيت سازمان را بر و ،عنوان کمک به تروريسم ميخوانند ،ھای اسالمی

   :زيرا ت ناوارد ودرخور تجديد نظرخواھد ساخوحتی برجام را   ۴١قطعنامه ھای ذيل ماده 

  َھرگاه طرف مقوله ای  درعين  ،ويه حقوق بين الملبنابراصل رضايت ضمنی درعقود ويا ر
معھذا بدون  ی تعدی برحق خود ميداندنرا نوعآ ام طرف مقابل مخالف است واقد اينکه با

اين مورد معطوف به رضايت  ،کندھمکاری  ،، با ھمان متجاوز به حقعنوان کردن مورد
  .و تحت شرائطی سبب سقوط حق وادعا ميگردد ت است ود ومعامالضمنی درعق

کشوری که برخالف اعالميه جھانی حقوق بشرويا  ؛ين الملل ھم ميتواند چنين باشدنمونه حقوق ب 
گيرد  نرا ناديده ميآسازمان ملل بمناسبت ھائی  ،سازمان ملل مرتکب اعمال ورفتاری ميشود منشور

اين ميشود يک رويه بين المللی که بسيارخطرناک است برای امنيت  مريکا به عراق،آمانند حمله 
بصورت قرينه ای درموارد مشابه قابل  ولی بھرحال چون مورد عمل سازمان ملل قرارگرفته ،جھانی

  .ن عمل را محکوم کندآاينکه سازمان ملل  مگر ،اجراست

  رضايت ضمني درعمل جمهوري اسالمي سايه هاي ظاهري 

ن آقصد امروز اسالمی دربرقراری حکومت شيعه درخاورميانه وجھان قصد جمھوری  .١
ای حصول مقاصدی است که بر ۵٧اين قصد ناشی ازانقالب  اسالمی سال  ،مھوری نيستج
و کشورھای جھان به جريان افتاد  انقالب  اسالمی به کشورھای کفر جمله ھمين صدور از و

اساسی کنونی برسمت شناخته ودرررديف ء جمھوری اسالمی را با ھمين قانون بال استثنا
   .کشورھای عضو سازمان ملل متحد قرارگرفت

تحميل حکومت واسالمی چھل سال است با قصد اسالمی کردن ھمه کشورھای کفر مھوریج .٢
اھل تسنن ايستاده  روبروی کشورھای غيرمسلمان جھان وحتی مسلماناسالمی ازنوع تشيع 

المی با ھيچ پنھانکاری و وسواسی قصد ونيت کشورش ودرتمام اين مدت جمھوری اس ،است
شکارا عمل آ روبرو نبوده است وعلنی ورا درصدور انقالب اسالمی به تمام کشورھای جھان 

ھان کاری ويا ترديد درصدور انقالب اسالمی به تمامی کشورھای نواساسا فرض پ کرده است 
   .مينمايد تغيير ناپذيرو رازاصول اعتباری دين ومذھب جمھوری اسالمی است کف

درکنارکشورھائ عضو سازمان  شکارآواراده  سال است با اين قصد ۴٠جمھوری اسالمی   .٣
درکنارسايرکشورھا بعضويت سازمان ھای  .ن کشورھا ھمکاری داشتهآبا  ه ونشستملل 

يعنی کشورھای   درعھدنامه ھای بين المللی شرکت داشته مده آ سازمان ملل در منشعب از
ميل حکومت درتح بطورضمنی قصد جمھوری اسالمی ازمان ازجمله ھمين اسرائيل  عضو س

  .اسالمی به کشور ھايشان را پذيرفته اند
فصل صادرات اسالم به کشورھای کفر) مورد تائيد وقتی قانون اساسی جمھوری اسالمی ( .۴

ن تکليف مقرر آحق خواھد داشت که برای انجام ملل قرارگرفته  جمھوری اسالمی  سازمان
ن ھدف آقانون اساسی کشورش به سالح ھای پيشرفته وھرنوع سالحی که برای انجام  در

! عليه تواندانتقال اسالم به تمام کشورھای کفر الزم باشد مجھزشود وشورای امنيت نمي
   .جمھوری اسالمی تصميمات سخت خاصه درمورد سالحھای ھسته ای بگيرد
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   كج دارو مريز

جمھوری اسالمی عضوی ازسازمان ملل است که سرجنگ وکشتار وخونريزی وسيع برای تحميل 
 مريکا وآ ن کشورھا ازجمله اسرائيل وآ ؛دارد را دين ومذھب خود به تمامی پيروان مذاھب وکشورھا

فرانسه وغيره که ھدف صدور انقالب اسالمی قرارگرفته مجھزبه سالح ھای ھسته ای وموشک ھای 
موجوديت وھدف جمھوری اسالمی  ،ن سازمانآدرحاليکه سازمان ملل وشورای امنيت  ،خاص ھستند

نميتواند  اقل سالح اتمی است منع کند  وکه حدن اھداف آرا تائيد ميکند نميتواند اسباب رسيدن به 
سوی ديگر شورای امنيت ھمان  از ازطرفی سازمان ملل عضويت جمھوری اسالمی را پذيرا باشد و

رابه سالح ھائی که الزمه موفقيت  یمنشور وبرجام دست جمھوری اسالم ۴١سازمان با اجرای ماده
بندد اين عمل کج دارو مريز وقابل بمجھزند  نسبی عليه کشورھائی است که عموما به سالح ھسته ای

  .قبول نيست زيرا ھدف مشروع سبب مشروعيت ابزار رسيدن به ھدف ميگردد

جمھوری اسالمی ھمان داعش است با اين تفاوت که جمھوری اسالمی ازبيحالی سازمان ملل وکشورھا 
معيارھای  صد داعش را دراستفاده کرده ودرکنار وزير چتر مصونيت وعضويت سازمان ملل  ھمان مقا

داعش حدش قسمتی ازخاک عراق وسوريه بود وحد جمھوری  ؛حقوق بين المللی ميخواھد اجرا کند
   .قاره جھان ۵اسالمی 

   برداشت 

 وحتی ايجاد رابطه سياسی ووگذشت زمان ميتوان گفت که عمل جمھوری اسالمی وسکوت کشورھا 
صراحت قانون اساسی  کهيد آمي که بنظردشوارمده آ بصورت رويه ای در  ،ھمکاری ھای بين المللی

برای اصالح کشور ن آ جمھوری اسالمی را که مخالف منشورسازمان است ازاسباب استيضاح واجبار
وتقاضای اجرای ماده ششم منشور را درباره  وتطبيق قانون اساسی خود با منشورسازمان دانست 

 اين موانع درابعاد موضوع نشان ميدھد که  مالحظه  ؛بامشکل روبرو ميسازد جمھوری اسالمی
نوشته شد به قوت   »راھی بسوی تامين امنيت جھانی«که رساله    ١٣٨٢سالھای قبل وازجمله سال 

 ٢٢٣١و اگر کشورھا ازموقعيت کنونی جمھوری اسالمی ومالحظاتی که قطعنامه  اين روزھا نبود
کشورھای  شوبھا درآو تحريم ھائی که بواسطه نقض حقوق بشروايجاد  شورای امنيت ايجاد کرده

درمقام تغيير موضع حقوقی جمھوری  و ، استفاده ننمايندديگرعليه جمھوری اسالمی استوارشده
قانون اساسی جمھوری اسالمی  اصالح رد اسالمی برنيايند وشرط رفع تحريم ھای خارج ازبرجام را

  .ماده ای را ازدست داده اندآ فرصت بسيارمناسب و قرارندھند

 اين تحرير دربردارنده اين نيت نيست که جمھوری اسالمی با اصالح  قانون اساسی خود و  –توجه 
  )پايان( .ن  با منشورسازمان ملل مورد تائيد خواھد بودآتطبيق 


