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  حقوقدان -اميرفيض

که اشاره منتشرساخته حقوق شھروندی  منشور ماده تحت عنوان ١٢٠دولت شيخ حسن متنی مشتمل بر
   .ن استآ ای کلی سزاوار

  بی محتوای منشور عنوان

 اال متن مزبور منشور و ؛است کوروش کبير منشور عنوان منشوربرای متن مزبور اقتياس از 
به متنی گفته  ،است يا امير لغت به معنای فرمان شاه و زيرا منشور که در ،شناخته نميشود

 سياردوم که ب به طی تشريفاتی را نداشته باشد و نياز باشد و ن متن الزم االجراآاوال  :ميشود که
ن آ مطرح ميشود وسابقه ای از نسبت به مسائلی باشد که برای اولين بار ،قابل اھميت است

   .درميان نيست

  نکته با اھميت که اساسا اعتبارمتن مزبوررا حتی ازيک متن واليحه قانونی نيزکمترميکند اعالم
ور! را مستند ھريک ازمواد منشمنشوراست که بطوردقيق وروشن  ١٢٠پايان ماده  مفصل در

يکی  رديف است يعنی ھريک ازمواد منشور! اقتباس شده از ١٢٠اعالمات خود ن آ کرده که ذکر
يا عھدنامه ھای بين المللی  ن وآيا قوانين منتبع  اصول قانون اساسی جمھوری اسالمی و از

مسئله پيوستگی مواد منشور!! به قوانين جمھوری اسالمی وعھدنامه ھای مورد  نقدرآ .است
اتکای  است که بنده حتی يک مورد را نتوانستم فارغ از شکارآ وری اسالمی معلوم وتعھد جمھ

   .يا عھدنامه ھای مورد تعھد جمھوری اسالمی پيدا کنم به قوانين جمھوری اسالمی و

  مستند تحرير

اعالميه جھانی  تصريحات قانون اساسی و از ایمجموعه شيخ حسن منشورادعائی  ،بنا براين  -١
ن وجود ندارد که حتی عنوان آ ھای بين المللی است وھيچ مطلب تازه ای دروعھدنامه  حقوق بشر
  :برای نمونه ،ن دادآطرح را بتوان به  يک اليحه و

اصول بيست ودوم وسی وششم  وسی وھفتم قانون  ؛ماده يکم منشور! چنين معرفی شده است مستند
قانون مجازات اسالمی  و ٣٩٢١ئين دادرسی کيفری مصوب آقانون  واساسی جمھوری اسالمی ايران 

     ١٣٨٣زاديھای مشروع وحفظ حقوق شھروندی آوقانون احترام به  ١٣٩٢مصوب 
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استناد  ١٣٨٣! به قانون مصوبه حفظ حقوق شھروندی درسال درنمونه باال می بينيم که ماده يکم منشور
   .تازه ای نيست تا چه رسد که منشورناميده شود ادعائی شيخ حسن ھيچ چيز کرده بنابراين منشور

  >يک نمونه ديگرھم بياوريم که نگويند <يکی چشم گاو است -٢

 و ١۴۴اصل سوم اصول  ١١د شده به بند ح منشورحقوق شھروندی استناباصطال ١٢٠باره ماده  در
   .قانون اساسی جمھوری اسالمی ۵١

نشور بدون مستند ماده باصطالح م ١٢٠تی يک ماده ازورده ميشود که حآ ربارديگراين تاکيد دراين تحري
   .قانونی نيست

   :مده استآدرمقدمه ھمان باصطالح منشور   -٣

مسئوليت اجراو پاسداری ازقانون اساسی برعھده رئيس جمھوراست   ١٢١و ١١٣بموجب اصول <
شھروندی را به مثابه برنامه وخط مشی دولت برای رعايت وپيش برد حقوق  منشور ،رئيس جمھور....

   .اساسی ملت ايران اعالم ميکند

ی اصول ، برنامه وخط مشی دولت برای اجرای تکاليف ومسئوليت ھابنابراين باصطالح منشور -۴
   .تصميمات جديدیحتی  است  نه  ١٢١و ١١٣

ھمينجا اين سوال استيضاحی روبروست که چرا شيخ حسن سه سال است به مسئوليت ھای اشاره  -۵
ن تنظيم کرده آاعتنائی نداشته واکنون خط مشی برای رعايت  ١٢١و ١١٣شده درھمان اصول 

   ؟است

منشوربمنظور تدوين برنامه وخط مشی دولت  اين بازدرقسمت دوم ھمان مقدمه ميگويد < -۶
  .>قانون اساسی تنطيم شده است ١٣۴موضوع اصل 

 ،برنامه وخط مشی نداشته است ١٣۴ای اجرای اصل اعتراف اين است که دولت تاکنون برمفھوم اين 
   .ياد ھندوستان کرده استحسن نمانده  خواکنون که چند ماھی به پايان رياست جمھوری شي

که دقيقا تاسی به رويه  توريه معمول بين  ميخی کوبيده شده ان مقدمه باصطالح منشوردرپاي -٧
ن چيزی درک کنند که با درک واقعی آ يعنی مطلبی گفته اند که مردم از ،فقھای اسالمی است

   :نوشته شده  ،باصطالح منشور ھماھنگ نيست

چھارچوب نظام حقوقی موجود تفسير مواد مختلف اين منشوربايد درھماھنگی وسازگاری بايکديگر ودر<
   >،واجراشود

ودوم درچھارچوب نظام  اول ھماھنگ وسازگاری بايکديکر يعنی تمامی مواد مختلف باصطالح منشور بايد
  .حقوقی جمھوری اسالمی صورت گيرد

 دا ممکن نيست کما اينکه اگرمفھوم شرط اول که ھماھنگی وسازگاری مواد منشوربا يکديکراست اب
که مستند مواد باصطالح منشور معرفی شده  درمقام اجرا قرارگرفته بود  ن قوانينیآتا کنون  بودممکن 
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باصطالح اجرا شدنی بود واجراشده بود که قوانين مستند  اگر ،که ميدانيم درمقام اجرا قرارنگرفته است
  .ديگرنيازی به بازی منشورنبود

يعنی اجرای ھريک ازمواد باصطالح منشور  ،درچھارچوب نظام حقوقی جمھوری اسالمی مفھوم شرطِ 
ن آکه درحاليکه بنابرتصريح قر چرا ؛شورای نگھبان را دارد احتماال نظر نياز به موافقت  سيد علی و

ن است آجمھوری اسالمی ھم مقيد به رعايت  ن پياده شده وآقر مورد نياز انسانھا در واقعی و حقوق بشر
  ؟دن چه معنائی دارآپل زدن روی قر وديگر منشور 

  ھدف جمھوری اسالمی

ممکن است شيخ حسن  ازبازی منشورشھروندی بھره برداری ھای انتخاباتی را منظورداشته باشد ولی 
پيش اقدامی است برای جلوگيری ازتحريم ھای جديد کنگره که جمھوری  بعقيده اين تحرير بازی منشور

   .نرا ميکشدآتوام با نگرانی  اسالمی انتظار

ھای حقوق بشری عليه ايران شدت خواھد  با انتقال رياست جمھوری به ترامپ ترديد نيست که تحريم
   .يافت

گفته است که جمھوری اسالمی خود را جھانيان  مريکا وآجمھوری اسالمی با انتشارمتن باال به کنگره 
که به امضای ته اعالميه جھانی حقوق بشرساخ از ماده بمراتب دقيق تر ١٢٠مقيد به رعايت منشوری در

ھم رسيده است وکافی است که به جمھوری اسالمی فرصت وشانس داده شود تا جمھوری  رئيس جمھور
  .اعداد کشورھای مراعی اعالميه جھانی حقوق بشرقرارگيرد اسالمی در

ساختن تحريم  بتواند زمينه ھای الزم رابرای سبکجمھوری اسالمی با چنين ترفندی اميد واراست که 
   .نھا جلوگيری کندآقل ازتجديد االبشری ويا  ھای حقوق

نھا که آ چيزی که ھمه ايرانيان وجھانيان ميدانند اين است که جمھوری اسالمی را دولت اداره نميکند و
   .اداره اسالمی ميکنند واسالم ھم بکل با اعالميه جھانی حقوق بشرمخالف است ،اداره ميکنند

    .ت سنگرمراجه فرمايندبه رساله  اسالمی وحقوق بشرازانتشارا عالقمندان به مخالفت اسالم با حقوق بشر


