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 مپااصالح پيشنهاد تر
  

  حقوقدان -اميرفيض

مريکا موضعی خاص نسبت به آمپ کانديد رياست جمھوری اتردانالد قای آھمانطور که استحضارداريد 
ھا شده  مريکائیآن به آن موضع گيری خواستار علت نفرت و توجه آ او در ؛اتخاذ کرده استمسلمانان 

   ١ .ن تعلق يافتآثی به حب ٠٨/١٢/٢٠١۵است که درتحرير مورخ 

   .مپ نسبت به مسلمانان استاتر قایآ مت اين تحرير متوجه لزوم اصالح موضع       ِ اکنون س  

انی نگر  ؛مريکاستآالی مسلمانان عليه کشورش اقدامات احتم مپ وحشت ازاقای ترآ گيری انگيزه موضع
ن  قابل قبول آمپ وارد است ولی کليت اقای ترآ

   .بنظرنميرسد

فرق گذاشت بين مسلمانان  دباي ،دراين مقوله
وکشورھای اسالمی ازيکسو وکشورھای اسالمی 
   .که حکومت اسالمی وقانون اساسی اسالمی دارند

ی مسلمانان بطورکلی اعم ازاينکه درکشورھا
نند ويادرکشورھای غيراسالمی اسالمی زندگی ک

م ازجمله جھاد نان به احکام اسالآندی پايب
رعايت  اجباری در مسلمانان و ،بسيارسست است

محل اقامت            ِ حکومت کشور  نيز . وندارند احکام  نآ
ن مسلمانان رابه اعتبارعدم رعايت احکام آ ،اننآ

ن آد ومجازات ناسالمی بطورکلی مجازات نميکن
   .به دنيای ديگری موکول شده است افراد

بيشترمسلمانان جھان دراين طبقه قراردارند 
، صرف مشروب ھم ممکن است نماز نخوانند

 ھم بخورند با کفار را گوشت ذبح کفار بکنند و
رجھاد با کفارھم کوصلت ھم بکنند واصال بف

ن بدانند وازدين خودھم مسلما را نباشند ولی خود
   .نددفاع ومتعصب به اسالم ھم باش
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تعصب مذھبی نيست بلکه چيزھای  دھا ھرچه باش مريکائیآ نفرت اين گروه وطبقه عظيم مسلمانان از
  .ن پرداخته گرديده استآديگری ھست که درتحريراشاره شده به 

  كشورهاي مشمول 

نھا اسالمی است آد کشورھائی ھستند که اوال حکومت نشومپ اقای ترآميتواند شامل طرح  کشورھائی که
ويا اساسا فاقد قانون اساسی  سنت شکل گرفته است  ن وآمنبع قر ن کشورھا ازآقانون اساسی وثانيا 

   ٢ .يات وبينات استآنھا ھمان آميباشد وقانون اساسی 

 نجا که حکم جھاد عليه کفارآ از احکام اسالمی است و ھا از مريکائیآجمله  نجا که مبارزه با کفار ازآ از
 طبيعی و که بطور يیکشورھاتابعين چنين  ،ن کشورھا مقيد ومصرح شده است لذاآقانون اساسی  در

ی قانون اساس ملزم به تبعيت از ،شندابه رعايت قانون اساسی خودشان ميب قانونی متعھد ووفادار
در عبارت  و ،مريکا خواھند بودآدشمنی وحتی جھاد با کشورھای غيراسالمی ازجمله  کشورشان در

قانون اساسی اش جنگ وخصومت بين جمھوری  که درماليان جمھوری اسالمی  ،توضيحی وتطبيقی
ان سرباز ن کشورآحقيقت ھمه تابعين  در ن کشورھا ابدی ميداندآرا تا تسليم  اسالمی وکشورھای کفر

اجرای اصول قانون اساسی ازجمله اصول مربوط به سياست خارجی  ی اسالمی درحکومت جمھور
    .جمھوری اسالمی خواھند بود

 مسلمانان جمھوری اسالمی  دراين شرائط نميتوان گفت که اقدام کشورھای کفربرای جلوگيری ازورود
 عمول وبلکه يک مورد م ،مريکا يک موضع خصمانه يکطرفه استآه ب )سربازان جمھوری اسالمی(

  .منطقی است

ماده آجوانان خودرابرای جنگ با استکبار< :تير ماه سال جاری خامنه ای درسخنرانی خود گفت ٢١در

ورود جوانان ايرانی که بدستورخامنه ای  مريکا مبنی برآ> دراين حالت چگونه ميتوان به تصميم کنند

مان جنگ بسربازان کشورمتخاصم ؟ مگر درزماده ساخته اند ايراد گرفتآمريکا آبرای جنگ با  را خود

حق داده ميشود که به کشورطرف جنگ وارد وخارج شوند؟ مگرکسی که قصد جان شمارادارد واعالم 
  .ھم کرده معقول است که شما اورابه منزل خودتان راه بدھيد

درست است که روابط بين المللی وانسانی وحتی حقوق بشری دراين مورد ناظرومانع است ولی اين 
    .ند نميتواند جاری باشدب حقوقی درباره کشورومردمش که اعالن جنگ به تمام کشورھای کفرکرده امرات

                                                
يک سری اصولی را بنام قانون اساسی تنظيم کرده است  ١٩٩٢عربستان سعودی از اين دست است. عربستان سعودی در سال  - ٢

 ه شده است: ولی در بند يکم آن نوشت
The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; 
God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are 
its constitution, Arabic is its language and Riyadh is its capital. 

سعودی يک کشور اسالمی عرب است که دين رسمی آن اسالم است؛ کتاب خدا و سنت پيامبر؛ دستورات خدا که درود بر ادشاھی پ
 ٨٠سفارت عربستان سعودی در واشنگتن اين  ست و رياض پايخت آن کشور. البتهعربی زبان آن ا ت،او باد، قانون اساسی آن اس

  ک-. حاستمنتشر کرده » مقررات حقوقی اداره دولت«اده مقررات را نه به عنوان قانون اساسی بلکه با عنوان م
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حالت جنگی وخصومت ودشمنی مسلمانان با کفار که دردين اسالم مقرراست وقتی درجھان حقوقی امروزه 
 اين حالت ا در. تنھدنصحه بگذار ،ن حکمآکشورھا براصالت  یقابل توجه واجرا ميگردد که قانون اساس

 مفراھ کفر یاست که امکانات مالی وحمايتی ازمردم وسازمان ھای دولتی برای مقابله با کشورھا
توسعه  مزبور با کشور دامنه ھمکاری خودشان را سازمانھای تروريستی عليه کشورھای کفروميگردد

و نه  ن خواھد بودبين خدا ومسلما یاحکام اسالمی يک امرخصوص، اجرای درغيراينصورت .خواھند داد
   .تنھا رشدی نخواھد داشت که بسرعت بفروکشی خواھد رفت

  جمهوري اسالمي تنها كشوراست 

اين تحرير تصورميکند که جمھوری اسالمی تنھا کشوری درجھان است که حالت خصمانه  وجنگ با  
ضويت جمھوری . مسئله ای که کامال با عکشورھای کفررا صريحا درقانون اساسی اش مقررساخته

ودرنھايت تنھا کشوری است که ميتواند  دارد يد)(قابل لمس ود                                   ّ اسالمی درسازمان ملل متحد منافات بين  
   .مپ شناخته شوداقای ترآمشمول موضع گيری 

نظرحقوقی سربازان جمھوری  به اعتبارقانون اساسی جمھوری اسالمی تمام دارندگان تابعيت ايرانی از
قانونی  ود که يکی ازطرق خارج شدن ازحيطه اقتداريند مگرخالفش ثابت شآاسالمی به حساب مي

ی اسالمی خروج مشروط ازتابعيت ايران است مادامی که قانون اساسی جمھوری جمھور )سربازی(
  ٣  .اسالمی دروضع کنونی دوام داشته باشد

  گزينه نظامي درقانون اساسي

درقانون اساسی چندان مھم ممکن است برای کسانی مسئله اعالم جنک وخصومت بين جمھوری اسالمی 
گزينه مريکائی که <آمقامات                                        ِ نھا به حساسيت جمھوری اسالمی دراين عبارت  آ تلقی نگردد ولی  اگر
ھا گھگاھی ازروی ميزبودن گزينه  مريکائیآ > توجه کنند خواھند يافت که اگرنظامی روی ميزاست

ذکرشده واعتبارقانون اساسی  کشور نآنظامی ياد ميکنند گزينه نظامی جمھوری اسالمی درقانون اساسی 
   .ن ھزاران مرتبه مقدم برروی ميزبودن گزينه نظامی استآولزوم اجرای 

مده ولی آ مريکا بصورت تکليف قانونی جمھوری اسالمی درآخصومت وجنگ با کشورھای کفرازجمله 
يد ی با تھداعالم اينکه گزينه نظامی ھم روی ميزاست يک تھديد توخالی است وفرق بين تکليف قانون

   .الی کامال معلوم استختو

                                                
يا در مرز ھا ھنگام ورود از ايرانيان مھاجرت چه در ھنگام اخذ کارت سبز يا تابعيت واداره  يکی از پرسش ھايی که ماموران  - ٣

 ک-ه سربازی در دوران رژيم اسالمی است. حمی کنند مسئله رفتن ب
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 بسياری ممکن است قيد قانون اساسی جمھوری اسالمی را درقانون اساسی مبنی بروجودحالت جنگ و
ن نی رجوع کنند جدی بودآمفسرين قر ن وآنھا به تاکيدات قرآ خصمانه با کفارکم اھميت بگيرند ولی اگر

   ٤ .را بوحشت خواھد انداخت نھاآاين حکم 

ھای مقيم ی به کشورش ممنوع کرد وقيودی ھم برای ژاپن ھا را گ دوم جھانی ورود ژاپنیمريکا درجنآ
 و مريکاآتازمانی که پيمان صلح بين  ،که دارای تابعيت دوگانه بودند معمول ساخت انینآمريکا حتی آ

اعالن جنگ درقانون اساسی جمھوری اسالمی يعنی تکليفی که ھرزمان ايران توانست  ٥. ژاپن منعقد شد
الح قانون اساسی اص تازمانی که جمھوری اسالمی به  چنين شرائطی  ورد درآمي قوه به فعل در از انرآ

م نشده تما قانونا حالت صلح بين جمھوری اسالمی وکشورھای کفربرقرار وعمال و ،اش اقدام نکرده
  .اسالمی به کشورشان خودداری کنند ورود سربازان جمھوری که ازکشورھای غيراسالمی حق دارند 

گردد که کشورھای جھان به پ عليه مسلمانان زمينه وسبب اين اقدام قای تر ومآاميد وارم موضع گيری 
عضويت  نسبت به  موضع خصمانه جمھوری اسالمی باھمه کشورھای غيرمسلمان توجه عاجل يافته و

 - جمھوری اسالمی درمجمع عمومی سازمان ملل مقيد به تصميمات الزم درجھت منشورسازمان گردند
بفارسی وانگليسی  >راھی برای تامين امنيت جھانی<عالقمندان به موضوع ميتوانند به رساله 

   .رجوع فرمايندد بوازانتشارات سنگر

  

 

                                                
آن  ھم در اين جايگاه قراردارد، ولی مھم را نمی شناسد اسالمعربستان سعودی که قانونی جز دستورھای موکد قرآن و پيامبر - ٤

و القاعده و داعش عربستان را  است که اسراييل و البی اسراييل با توجه به ھمکاری ھای عربستان در ھدايت و پشتيبانی از طالبان
   ک-تلقی نمی کنند. ح و خطری عليه امنيت اسراييل دشمن خود

جنگ به دنبال تجاوز ژاپن به ھنگ کنگ، و مااليا و حمله ھواپيما ھای ژاپنی به پرل ھاربر و اعالم جنگ کانادا عليه ژاپن در   - ٥
ترل ميشد؛ دستوری برای ت کانادا که در آن زمان بسيار ھم تحت نفوذ دولت انگلستان و تقريبا بحالت استعماری کنجھانی دوم دول

کانادا شغل ھا و دارايی ھای خودرا به ھا و بازجويی از آنان را داد و گذشته از آن ژاپنی ھای مقيم در  نگاھداری و جدا کردن ژاپنی
يل ، زيرا دلبود) ام ليون مک کنزی کينگي(نخست وزير آن زمان ويلدانست ادا اين کاررا الزم ميکاندستور دولت از دست دادند. دولت 

 پی حمله ھفتم دسامبر.  در ستندمی آورد درحاليکه برخی آن کاررا غير قانونی و ضد بشری و تبعيض عليه برخی شھروندان ميدان
بودند و تا سال  خاردارتورھای سيمی يا  به پرل ھاربر آمريکا، اين مقررات جاری بود و ژاپنی ھا در پشت در ھای بسته و  ١٩۴١
اد ژاپنی بودند از خانه ھايشان بيرون مردمی که از نژيعنی چھار سال پس از پايان جنگ جھانی دوم ھنوز ادامه داشت. تمام  ١٩۴٩

روزنامه ھای ژاپنی زبان تعطيل شد و تجارت رانده شدند تجارت ھای خودرا از دست دادند و در کمپ ھای ويژه ساکن شدند. تمام 
، اتومبيل، اسب وگاری و ھرچه وسايل شخصی بود خانه ھا وخانه ھای مردم از سوی دولت تصاحب شد و حتا قايق ھای ماھيگری

     .فته شد و سپس فروخته شد تا ھزينه کمپ ھای نگاھداری ژاپنی ھا را بدھدگرژاپنی ھا  از دست
در جريان جنگ اول جھانی رخ نداده بود بلکه برخی از ژاپنی ھايی که در کانادا زندگی ميکردند در ارتشی که از سوی کانادا اينکار 

  رپا می جنگيد شرکت کرده و برای حفظ منافع کانادا جان باخته بودند. در جنگ اول در ا
  ک-ح


