
  اعتراض و معترض دیگر
  حقوقدان  –اميرفيض 

   ٢۵۴٩خرداد  ٢۶چهارشنبه 

  ٢٠١٠جون  ١۶

  

حاکميت جنبش سبز از آن «نسبت به تحرير ) به تصور اينکه نام مستعار است ذکر گرديد(» شهافر«ايرانيار آقای 
  . دو ايراد را مطرح کرده اند» کيست؟

حق دارد از جنبش حمايت کند و حتا در آن سرمايه گذاری هرکس از جمهوری اسالمی صدمه ديده «: نخست اينکه
  » نمايد

درحاليکه ايشان . راه  نشان داده نشده»  حاکميت جنبش سبز از آن کيست؟«در تحرير اينجانب، مقصود :  دوم اينکه
و  ت ها و گروه های سياسی دعوت شود تا شورای انقالب را در خارج تعيينيپيشنهاد کرده که ميبايست از شخص

شخصيت مورد قبول اکثريت را با مشخصات ويژه ای که من فقط در شاهزاده رضا پهلوی سراغ دارم بعنوان رهبر يا 
  .... سخنگو انتخاب و 

توضيح اينکه . ان در چار چوب کليت وارد نيست ولی در محدوده شخص و اعتقاد سياسی وارد استشايراد نخست اي
مده، عام است و کليت آن متوجه دولت ها و شخصيت های حقوقی وابسته به که در عبارت اعتراضی ايشان آ »هرکس«

  . دولت ونيز مستقل از افراد است

که شامل دولتها هم می شود حق دارند چنانچه از رژيم اسالمی ايران » هرکس«اين فکر ويا نظريه معترض محترم که 
کنند، نه تنها فاقد منطق حقوقی است  رمايه گذاریصدمه ديده اند به جنبش های مردمی کشور های ديگر حمايت وحتا س

اهميت اين نفی در حقوق بين الملل آنچنان عظيم است که در . بلکه صريحا در نفی حقوق بين الملل قرار گرفته است
موادی از قانون مجازات عمومی برای افرادی که به حمايت های  تحقوق داخلی کشور ها نيز بدون تاثير نبوده و بصور

  . ت های خارجی و يا سرمايه های آنها تن دهند پياده شده استدول

مسئله عدم . اج نسبت به آن جايز نيستجبرای کوتاهی بحث اين توجه الزم است که هرجا نص قانونی وحقوقی باشد، احت
ور سازمان ونيز منش) فنالند(مداخله کشور ها در امور داخلی کشور های ديگر به موجب عهدنامه بين المللی هلسينکی 

برای اينکه معترض محترم توجه به مفهوم وابعاد دخالت کشور ها در امور کشور های ديگر . ملل متحد منع گرديده است
که شاهنشاه ايران برای ديدار با کارتر به آمريکا رفته  ١٩٧۵آشنايی بيشتری پيدا کنند بد نيست ياد آور شوم که در سال 

ند دستگاه اتوبوس برای تسهيل ايرانيانی که عازم واشنگتن بودند فراهم کرد، همين بودند، سفارت ايران در آمريکا چ
  . ده و پيش پا افتاده از طرف جرايد وزارت خارجه آمريکا دخالت در امور داخلی آمريکا از طرف ايران تلقی شداعمل س

  : توجه دیگر

طه با حق حاکميت وحقوق سياسی داخلی است و ضرر و يا نفع تحوالت داخلی کشور ها و حتا عملکرد دولت ها در راب
به . ت شود، نميتوان حد وچارچوبی برای آن قايل شدلاخکه معترض آنرا بکار گرفته زمينه حق د» صـــــدمــــه«اگر باز 

همين دليل منشور سازمان ملل متحد زيان احتمالی از اقدامات دولت ها که ممکن است متوجه کشور های ديگر گردد 



رسيدگی آنرا در صالحديد خود يعنی سازمان ملل و شورای امنيت ) معترض صدمه ای که بکشور ثالث برسدبقول (
که به آنها صدمه وارد شده ويا خواهد شد دست بکار بشوند و در امور  ددانسته نه اينکه دولت ها همينکه احساس کردن

  . کشور های ثالث دخالت نمايند

ازمان ملل متحد حق مداخله، سرمايه گذاری کشور هارا در امور داخلی کشور های مالحظه می کنيد با آنکه منشور س
ديگر ممنوع کرده معهذا، کشور ها برای حفظ مطامع خود به انواع بهانه ها متوسل می شوند تا دخالت در امور داخلی 

  . کشور های ديگر را توجيه نمايند

از جمله حمايت وسرمايه گذاری در جنبش ها و تجزيه طلبی ها واقعا اگر دخالت کشور ها در امور کشور های ديگر و
يک رسم بين المللی گردد و هر کشوری بمناسبت صدمه ای که از کشور ديگری کشيده ويا خواهد کشيد دست به سرمايه 

ج سنگ روی سنگ در جهان بين المللی قرار نخواهد داشت و هر. گذاری وحمايت از آشوب های داخلی کشور ها بنمايد
  . و مرج جهانی غير قابل کنترل خواهد شد

آمريکا با . شاهد قضيه را می توان در همين قطعنامه اخير شورای امنيت که با پشتکار آمريکا عليه ايران صادر شد ديد
ش آنکه با سرمايه گذاری در جنبش سبز و نيز اعالم حمايت علنا در امور داخلی ايران دخالت می نمايد معهذا، آمريکا تال

تا الاقل آشفتگی های دولت آمريکا در کمک به جنبش . کرد که تحريم عليه ايران از سوی شورای امنيت بجريان بيافتد
  ١. تا حدودی ماست مالی کندرا سبز ودخالت در امور داخلی ايران 

  : ت های طبیعییاما شخص

البته اگر عقيده سياسی او . است» هرکس«شخصيت های طبيعی يعنی افرادی که در اعتراض معترض از ابوابجمعی 
آن وحفظ  واليت فقيه باشد و تنها در عمليات  همراه و منطبق با عقيده بر مشروعيت جمهوری اسالمی وقانون اساسی 

سگ خواهان سگ توله باشد، طبق اصول دموکراسی حق دارد که از جنبش سبز رژيم طالب تغييراتی باشد يعنی بجای 
وجود دارد و آن اين است که آيا مبارزه » امـــای کوچکی«ی کند ولی در اين جا يک حمايت ودرآن سرمايه گذار

سی ساله ايرانيار معترض وايرانيان خارج از کشور با هدف براندازی جمهوری اسالمی آغاز شد و سی سال ادامه يافت 
  ويا جابجايی عمله های جمهوری اسالمی؟  

  : اعتراض دوم پل زدن ممنوع

  .... ارادتمند راه نشان نداده ولی ايشان» فالنی«نوشته معترض محترم 

اگر هرکس در انتظار راهی باشد که ديگران برای نجات ايران ارائه می دهند ويا راهی را که خود اصرار دارد، راه نجات 
ن قافله تابه حشر لنگ است، کما اينکه سی ايران شناخته شود، بعلت کثرت نظرات وراه ها که به ميليون ها ميرسد، آ

   .سال است لنگ است

                                                 

ی شورای امنيت و دارای حق وتو الزم به يادآوری است که اگر مشابه همين اقدام از سوی کشور های ديگر بجز پنج کشور اصل - ١
سال است اسراييل  ۴٠چه می بينيم بيش از . صورت گيرد بالفاصله شورای امنيت برعليه آن کشور ها اقدام های جابرانه انجام می دهد

هم االن . به خيلی مسايل دخالت می کند ولی همان شورای امنيت و ديگر کشور ها اين امر را ناديده می گيرند خاورميانه در منطقه
وجود کشور های صاحب قدرت در افغانستان و عراق به چه معنی است؟؟ اگر يک سوماليايی درمرز خويش با اريتره ای مشکل پيدا 

درهنگاميکه در بالکان مسئله بين مردم آن منطقه رخ داد . می کند چه لزومی به حضور نيرو های نظامی آمريکا وکانادا پيدا می شود
  ک-ح ت نيروهای بين المللی و دخالت آمريکا وانگليس و روسيه بود؟ چه لزومی به شرک



سنت و منش و عادت ايرانی وسپس قانون اساسی برای جلوگيری از تعاطی راه ها  ونظرات، بطور قاطع وصريح راه را 
وکیفیت اجرای آنرا هم ترسیم کرده سال و نيز يکصد سال دوران مشروطيت به اجرا درآمده  ٢۵٠٠نسخه کرده و 

وآن تشکیل دولت موقت بفرمان شاه است و این یادآوری سی سال است که مکرر در سنگر ها تجدید و تکرار شده و 
وقانون وانگهی راهی را که سنت ايرانی  ٢ .در چند مقاله منتشر شده توسط جاوید ایران هم موجب تصدیع گردیده

  ی سنت و قانون اساسی پل بزنيم؟ اساسی نشان داده بنده وسرکار چکاره وکجای اين حدهستيم که رو

  : سرمایه گذاری کشور ها در امور داخلی کشور های دیگر

يکی از مراتبی که در برنامه مبارزه بخشی از ايرانيان خارج از کشور ديده می شود، دعوت آمريکا وکشور های ديگر 
ت، باطنش هولناک و بسيار خطرناک اين دعوت هرقدر که ظاهرش فريبنده اس. است به سرمايه گذاری روی ملت ايران 

  . ومجازات آور است

هم پايه در آمد کشور و هم کيفيت مخارج آن معلوم )بغيراز عربستان سعودی(توضيح اينکه، در کليه کشورهای جهان 
مورد عمل است واين بدان معنی است که دولت هرخرجی ويا سرمايه گذاری که می کند » تفريغ بودجه«گرديده که بنام 

به همين دليل است که کشوری که می خواهد در تحوالت . يد در چهار چوب بودجه باشد واال تخلف وقابل تعقيب استبا
کشورديگری سرمايه گذاری کند به کيفيتی مطمئن حق نظارت و دخالت را بطور غير مستقيم برای خود منظور ميدارد و 

بازگشت سرمايه خود، سرمايه کشور را برای به ثمر ميتوان گفت که هيچ کشوری بدون اطمينان وبرنامه مصوبه و
  . نمونه حاضر پاسخ مسئله است. رساندن تحوالت وتحرکالت کشور ثالث مصرف نمی کند

شرطی دارد که همان شرط، ناظر به عمل کليه کشور هايی ) درکنگره( ٢٠٠۵تصويب قانون آزادی در آمريکا در سال 
  . به قانون مزبور رجوع می کنيم قافبه ات. ديگر سرمايه گذاری کننداست که ميخواهند در تحرکات کشور های 

  : در قانون مزبور آمده است

 .آمريکا بايد از نيروهايی که خواهان دموکراسی هستند حمايت کند -١
 .همچنين اپوزيسيون خارج از کشور مشمول اين قانون است -٢

ين طرح است اعالم کرد که بايد يک استاندارد ويژه ای رييس کميته فرعی خاورميانه که تهيه کننده ا» روزلتين«خانم 
برای کمک ها وجود داشته باشد به اين صورت که نبايد هرکس که خودرا آزاديخواه و دموکرات تلقی کند از اين کمک ها 

  . استفاده نمايد

  ؟ اکنون ببینیم که استاندارد ویژه یعنی چه

: ظهارات خانم روزلتين توضيح ميداد در باره استاندارد های ويژه گفترييس سازمان سيا که در کنگره آمريکا متعاقب ا
  » آمريکا بايد روی کسانی از کشور های خارج سرمايه گذاری کند که آنها بتوانند منافع آمريکا را تامين کنند«

. رمايه گذار استبنابراين، سرمايه گذاری دولت های بيگانه در تحوالت داخلی کشور با هدف تامين کردن منافع کشور س
به کجا محدود می شود؟ به آنجا که آمريکا ميخواهد نه ايران، ) آمريکا(ميدانيد که دايره تامين منافع کشور سرمايه گذار 

                                                 

. به تاريخ سپرده شده و در هر زمان قابل دسترسی و مطالعه است www.1400years.org/amyrfeyz.asp اين نوشته ها در تارنمای  - ٢ 
  ک- ح



ميدانيد که اين برنامه چگونه اجرا می شود؟  همانطور که قانون آزادی آمريکا مقرر کرده با خريدن ايرانی ها تبديل 
  . ها چلبیکردن آنها به احمد 

مــــــا ایرانیان اگر با جمهوری اسالمی مبارزه می کنیم، برای این نیست که ایران را از سگ های انگلیسی 
حاکم وغاصب کشورمان پس بگیریم وآنرا تحویل سگ های آمریکایی واسراییلی بدهیم آنهم با دعوت به سرمایه 

  . گذاری

  : پرده هایی که نجات پیدا کرده اند

ی در امور داخلی کشور ها سرمايه گذاری می کنند و سبب براندازی دولت ها می گردند و از طريق پرداخت دولت ها وقت
اعانه و کمک به برخی از سران آن تحريکات اين موفقيت ها را برای آن مردم فراهم ميکنند، حالت پرده های نجات يافته 

. بواسطه ارباب همان کشور خارجی هستند نجات داده شده در مردم کشور های زير سرمايه می بينند که جان آن پرده ها
بنابراين رابطه بنده و ارباب حکم می کند که هرچه ارباب می گويد بنده بی نوا انجام دهد نمونه اين فصل دل آزار 

  . درراديو هلند قابل مالحظه است

کنار شد؛ کارمندان ايرانی آن راديو بخش فارسی از کار بر) وابسته به دولت هلند(هنگاميکه سرپرست راديو زمانه 
ِ        شما پرده هستيد و ما برای آزادی شما اقدام کرده ايم بنابراين هرچه م يگوييم «اعتراض کردند، پاسخ اوليا اين بود که                                                                  

  » بايد اطاعت کنيد

  

  

  

     

  

  


