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  زندانيان سياسي آزاديانتظار، درطرح 
  حقوقدان - اميرفيض

زندانيان سياسی وعقيدتی شدند ودرراستای اين  آزادیبانماه سال جاری، اعليحضرت پيشگام حرکتی عام باھدف آدر اول 
شد  به سازمان ملل وشورای امنيت فراھم ،برای اجرای طرح بود تصميم پيش نويس شکوائيه ای که بنظرمبارکشان الزم

  .ندانيان سياسی> گرديدمز آزادیعنوان <اعليحضرت پيشگام که اينجانب ھم مفتخربه تقديم نقدی زير

 مزبورمنتشرگرديد که نويد ميداد ذرماه گزارشی با بيان  اعليحضرت راجع به اقدامات انجام شده درباره طرح آدرششم 
مادگی خودرابرای کمک به آان ايرانی وخارجی ايرانی طرح راطرف توجه قرارداده وگروھی ازحقوقدان ٣٢٠٠حدود 

   .طرح اعالم داشته اند

  انتظار -وامـــا بعد

د ازمرگ ميدانند  انتظارراميتوان مرگ                                    ّ انتظارخيلی دشواراست برخی انتظاررااش    ِ ل                                      ّ انتظار، حالتی است بين بيم واميد  تحم  
يشود تازنده است درانتظاراست ولی اگرھمان تدريجی ويا شکنجه روحی دائمی پنداشت. انسان وقتی فرزندش مفقود م

   .يکباره فوت کند بعد ازمدتی مرگ اوفراموش ميشود ولی انتظارفراموش شدنی نيستز عزي

 نھا باآزندانی جمھوری اسالمی ھستند ونھا آزندانيان سياسی نويدی بود برای ھزاران ايرانی که عزيزان  آزادیطرح 
ِ        ِ رسنت  اعتماد  شنيدن پيشگامی اعليحضرت، به اعتبا  آزادیبه بيان وقول وتعھد شاه از حالت بيم به دوران انتظاربرای     

نھا ھم درنظرداشتند آعزيزانشان قدم گذاشتند وچه بسا اگراقداماتی وياھزينه ھای برای کوتاھی مدت زندان ويا رھائی 
  .زندانيان سياسی غيرضرورشناخته شد آزادیبمناسبت طرح 

زندانيان به ھمين اعتبار طرح، موقعيت   برخی ازوياعزيزانشان بھم وعده رھائی ميدادند وچه  نھاکه درزندان بودندآچه 
   .ازدست ميدادند وبراه عزت نفس خود بازميگشتند ،آزادیھای مناسبی راکه درزندان يافته بودند بااطمينان به 

ھم نپيمود  واز بعد ازگزارش ششم درکمال تاسف طرح مزبوردرمسيرحرکت قرارنگرفت وحتی مرحله تھيه پيش نويس را
> زادسازی زندانيان سياسی ميباشمآ<تازنده ھستم دنبال : نکه اعليحضرت درمصاحبه ھای اخيرشان فرمودندآ ماه با ذرآ

   .فعال بودن طرح باشد ديده وشنيده نشده  است ولی حرکتی وياخبری که نشان از

زندانيان سياسی رانيز دربرميگيرد  آزادیمنه ای کلی است که تصوربه ميان بيايد که طرح محاکمه خاممکن است اين 
ن آکه البته دراجرای کامل الگوی ليبی باشد  محاکمه خامنه ای،                                         ِ اين تصوردرحالی درست است که ھدف واقعی طرح  
ژيم استآتحريمھا واقدامات <: صورت ھمانطورکه وزيرخارجه روسيه اظھارداشت ِ        مريکا برای تغييرر  ه  طرح محاکم ،>                

، زندانيان سياسی ايران زاد شدندآ که زندانيان سياسی ليبی درکنارنابود شدن ليبی الگوی ليبی بھمان طريق خامنه ای با
   .زاد خواھند شدآببھای نابودی ايران  ھم 

زندانيان سياسی  آزادی، طرح مزبور ھيچ ارتباطی به طرح ولی اگرطرح محاکمه خامنه ای رايک فصل حقوقی بدانيم 

زندانيان سياسي وپيشنهاد  آزادياستفاده ازاهرمهاي بين المللي درطرح ن دوطرح آرد وتنھا وجه اشتراک درندا
که چون درخواست ھای مزبوربموجب   بكارگرفتن الگوي ليبي به شوراي امنيت درطرح محاكمه خامنه اي است

  .زياده خواھی است اساسنامه دادگاه کيفری بين المللی درصالحيت شاکی نيست لذا ازنظر حقوقی

 یزندانيان سياسی است با منتطرين محاکمه خامنه ای که اول آزادیمنتظرين مقصود از اشاره باال نشان دادن خط وسطح 
   .حاد وناشی از علقه ھای فاميلی وخانوادگی است ودومی يک مسئله حاکميتی وسياسی است
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  انتظار منتظرين 

زندانيان  آزادیدانيان سياسی رادرسردابه سردرگمی وانتظار طاقت فرسای زن آزادیمـــــــا نبايد منتظرين به طرح 
 آزادیزندانيان سياسی نشان دھيم که لياقت تنظيم يک نامه برای درخواست  آزادینبايد به منتظرين  ،سياسی دفن کنيم

   .زندانيان سياسی رانداريم که متاسفانه نشان داده ايم

حقوقدان ايرانی وخارجی سه ماه بطول  ۵٠ايرانی و ٣٢٠٠ھمکاری  مادگیآ مه باردنی است که تھيه يک نايا باورکآ
 ياآزندانيان سياسی تاثيری به حال وروزگارماندارد اما  آزادیدرست است برای ماکه درخارج ازايران ھستيم  ؟انجامد

  اسالمی ھستند ھم ھمين وضع ماست؟برای کسانی که عزيزانشان درزندان ھای جمھوری 

  نکه دوچشم انتظارش بردرآنکه يارش دربر        باآفرق است ميان 

  :يکی ازحکما ميگويد مردم درقول وفعل چھارگروھند

  اين شيوه منافقان وبخيالن استنکه بگويد ونکندآاول . . 

  دميان وجوانمردان استآ. اين عادت نکه نگويد وبکندآدوم . 

  ين سيرت مردم معاش دانستوا نکه بگويد وبکند.آسوم . 

  نکه نگويد ونکند  واين خصلت دونان استآچھارم.   

م اين يمــــــا نبايد درگروه اول قرارگيريم مانميتوانيم  طرحی راکه ارائه داده ايم ومتضمن قول وتعھد است ھمچنان رھاکن
ب آاست که ھم سودی ندارد وھم  بآکه گفته اند اميد نااصل چون نفت برروی  >دادناميد نااصل <عمل راميگويند 
  .راضايع ميکند

 ح ممکن است باموانعی غيرقابل پيشاجرای طرن نيست آجرای درست وکامل ا متضمن موفقيت ويا حتما الزمه ھرطرحی
طرح ويامجری طرح سکوت وعقب نشينی نيست بلکه بايد موانع ومشکالت وعلت                               ِ بينی مواجه شود ولی تکليف طراح  

ممکن است طرح مورد بحث   ،راف ازاجرای طرح رابيان کند ومردم راازانتظار تحقق طرح خارج کندتوقف طرح وياانص
قتدارطراح طرح نباشد ولی تسليم يک شکوائيه که ان درحيطه آتی روبروشود که دفع امحظور ادرشورای امنيت ب

ايرانی فعال  ٣٢٠٠وخارجی و حقوقدان ايرانی  ۵٠رھبراپوزيسيون ورھبرفکری بانضمام اقتدار زنميشود گفت خارج ا
  درمسائل مبارزه است؟

  :ويکتورھوگو ميگويد

   .نھا مشکل است ولی حتما الزم استآرائی مجدد آ،  صف شونديباشکشت مواجه مھا افکاروانديشه ھا مانند لشگر

ه ھرطرحی که ارائه يندآمــــــا بی اعتبار ميسازد ودر تیآ نھا رابه عھد ووفایآضربه ای که به انتظارمردم وارد ميشود 
  .زندانيان سياسی تلقی خواھد شد آزادیپشتيبانی مردم شوند  به مثابه طرح  خواستار و

اعتماد ولزوم حرکت مبارزه دربستراعتماد توجه وتوضيح مناسبی  ، روی موضوعدرمصاحبه اخيردرانجمن سخن
اعتماد عمومی رابه فعاليت ھای اعليحضرت زندانيان سياسی بستر  آزادیباطرح                      ِ اين نحوه عمل وبرخورد   ،درجريان بود

  .بکلی ناھمواروغيرقابل عبورميسازد

   .زندانيان سياسی به ملت ميگويد که مــــا اھل حرف ھستيم نه اھل عمل  آزادینحوه مديريت مــــــا باطرح 

بستگی گرگ وميش مــــا که ازتھيه يک نامه به سازمان ملل بااين ھمه داوطلب عاجزيم چگونه ميخواھند اتحاد وھم
  ؟ورندآرابوجود 
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بارمبارزه ايراني

وسی تحقق يابد

زندانيان صوص

           شکاروبی اعتنآ
مادهآنفری که  

  ١ ؟ھند کرد

ت دوبارصريح و
 نرسيد که دامنه
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ن در امور امالک
شتباه است. يک وک
ب در اتاق عمل قر

   ٣برگ  ٢٠/ ٠١

ت مبارزه واعتب

زندانيان سياس

ومردم بخصارند

آ             ِ ل اين کوتاھی  
٣٢٠٠ن آد ويا

ن خواھآوطراح 

قبل اعليحضرت
ه تنھاوقت عمل

لبرايت وآخانم
رھا وظرفيت اش

          

                  
سته می بود اين ح
است، يک حقوقدان
گری بزرگترين اش
 پيوند رگ ھای قلب

 ١/ ٢٠١٢
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