
 ض حقوقدان

نگران  ،نآ 
که نجاسات 

 ما ھمسايه 

ش سازمان 
الل وارائه د

 نظر سال و
اھی بسوی 
ی عضويت 

 ن ملل مسير
ی ديکر به 

ت به نقض 

رواج  –ی 

ميل تا تک و 
صادره لحاظ 

اميرفيض - رديگری

رائه مشابھات
ھم حاضرنيست ک

ه چماق ھن ،ھد

نرابنمايشآدرون 
دد مراتبی بااست
ضو سازمان ارس

ه را(رسال شد 
ل موقعيت حقوقی

مانطعنامه ساز
ساخت ودرکالمی

ق خود ر انسبت

تبعيض جنسيتی 

ظرخواھی است
رادرقطعنامه ص

دگشايش –قضاييه 

   قضائيه

  ي

وارخواست ت در
لی حتی يکنفرھ
ه وھمت ميخوا

   درديگری

ن رخنه کنيم ود
نکه دراين مور
 کشورھای عض

وردهآبا بدست 
مشکله بتواند 

ود دررابطه باقط
ان روشن  س

ی نگرانی عميق

–قطع اندام  

س درمرحله نظ
ح اعليحضرت ر

جانی رييس قوره ق

رئيس قوه

ـــــي

  

ست ولی کيفيت
اسات ھستند ول

اراده ،وفضوالت
  :ت که

ه رحمت گشايد

نآداريم به الش
نآ شناسازيم وبا
به ن جمھوری

کتب مريکاآان و
ی قرارنگرفت که

   .حل کند

ی بااظھارات خو
ن سازماآی در

صدور قطعنامه ای

 - ازات شالق 

صورت پيش نويس
خواست وطرح

اعتراف مھم الريج

ريجاني  ر

ي اسالمـ

شم گيرودل افزاس
رکت از نجايرح

حشرت موذی و
ستن اين اآرد و

د دری         به

که سالھاست تال
شآن روبروست
نآناظر برعمل

انگلستا - کانادا
ششھا درمسيری
 بشرسازمان ح

مھوری اسالمی
جمھوری اسالمی

****  

باصسال جاری

مجا شامل : ،د
ت 

سياسی ھنوز بص
مان ملل متحد،

                    

اف مهم الر

جمهوري

چشم، ظ منطوق
 پاک کردن مسي
 کردن خانه ازح
ه متافيزيکی دار

ددنگرزحکمت بب

ست کا گشوده ا
نآامعضلی که با
حقوق اسالمی ن
ت ھای سياسی

ولی کوش  )١٣
وشورای حقوق

قوه قضائيه جم
عيت حقوقی ج

  شانيد

ذرماه سآ ٢٩س
  . اعالم کرد

دکشورصادرش
ازات اعدام است

دی زندانيان سي
سازم، زم دارد

                    

اعترا

  ن

ای گرچه بلحاظ
ھمه مردم طالب

. پاکيدآفرود 
يم که ريشهھست

خدا گ

ی رابه روی ما
اسازمان ملل راب
ری اسالمی وح
زجمله شخصيت

٣٨٢ض خرداد
رسازمان ملل و

ست که رئيس ق
 متحد راباموقع
جامه يقين پوش

ن ملل دراجالس
جمھوری اسالم

٨٩رای مثبت
استفاده ازمجا –

  

زادآمبنی بر ضرت
زمان الزن ملل 

   ١برگ  ٢۴/ ١٢

حقوقدان -يض

محاکمه خامنه ا
ھ ،چراکه .ست

ته شده برسراوف
شناھآن باکالمی 

  ش درديگري

ری اسالمی دری
وريم وسآحد در

ساسی جمھورا
ن کشورھا ازآ

جھانی  اميرفيض
ری اسالمی رادر

رضايت اس جای
سازمان ملل ی

ھای گذشته ما ج

عمومی سازمان
 حقوق بشردرج

مزبورکه باره
–نان ت عليه ز

 : شايان توجه

اعليحضر   طرح
ن به سازمانآم

 ٢/ ٢٠١١

اميرفيض

طرح م
کننده اس
برداشته
ايرانيان

ايشگش

جمھور
ملل متح
قانون
موافق

امنيت ج
جمھور

اکنون ج
ِشنائی آ     

کوششھ

مجمع 
فاحش

قطعنامه
خشونت

حاشيه

نکهآبا
وتسليم



 ض حقوقدان

سياسی  يان
ر به ارجاع 

 بدون قيد و
 درخواست  
وق قطعنامه 
  سياسی و

  کشورھا و
ه جمھوری 

بشردرايران  
    .است

ت نمايندگان 

الس مقامات 

نين اسالمی 

موارد  ،راکه

حدود نيست 

  رد

تب اصالت 

ران وجنگ 
مان ز به سا

اميرفيض - رديگری

زنداني زادیآليه 
عليحضرت دائر

   .است 

دانيان سياسی ب
که رسيدگی به
شان مورد لحو

دی زندانيانزاآ

امه ھائی عليه
کنش قوه قضائيه

ت که حقوق ب
ه ھم بی اعتبارا

ھای سال است

ودراجال رد کرد

ه منطبق باقوان

  .ستند
زير گيری کنند

، اجرای ح عام

ری  صورت گير

 ايشان از مرا

قانون اسالم وقر
 اطمينان راھم

دگشايش –قضاييه 

نويس طرح اولي
 به تقاضای اع
ترتيب اثر نداده

زندزادی آبرای 
اثرھم ھست که
خواست کتبی ايش

آجاع موضوع 
  حاشيه)

دورچنين قطعنا
واکن حساب ميايد

يعنی گفت ع کرد
والجرم قطعنامه

 کرده که سالھ

رمه مزبوربرخو

مات قوه قضائيه

   .اسالم است
ع بين المللی نيس
قطعنامه موضعگ

   .ت
يااعدام درمالء

نظرسئله تجديد 

عتبار اظھارات

متحد برخالف ق
 قرارگيرد واين

جانی رييس قوره ق

فته که درپيش ن
مل کرده و ع
ت بين المللی ای

ت اعليحضرت ب
ااين رفی واجد
ز درخرت قبل ا

خودشان به ارج
پايان ح(رباشند

مان ملل به صد
ستاورد مھمی بح

شردرايران دفاع
ومجعول و دوش

ی روالی راطی

ح تری با قطعنام

وتصميم ؛ست ا

ملل خصومت با
فرمايشی مجامع
المی عليه اين ق
رکان اسالم است
امگرقصاص وي

ويابايد دراين مس

واع ،ائيه کامل

ه سازمان ملل م
ت ھای قطعنامه

اعتراف مھم الريج

عباراتی بکاررف
ملل درحد خود

م ھاواعمال اھر

لل به درخواست
برباشد واز طر
واست اعليحضر
 به خواسته خ
ی  ھمچنان پايدار

ست بارھا سازم
ال بيسابقه ودست

وضع حقوق بش
احمد شھيد مخد

سالمیمھوری ا

صولی وصحيح

ح اسالم وقران

می درسازمان م
امه ھای ف قطعن

 کشورھای اسال
ردن پايه ھا وار

ياآ< سارکرد که
  ؟ت

 :ضرين داد که

که گو  ميکشاند

ياست قوه قضا

ست که قطعنامه
درمسيرخواست

                    

سازمان ھمان ع
البته سازمان م
شورای امنيت و

ِّ جو  ان ملسازم   
ی معتبرت نويد

 موضوع درخو
اعليحضرت که

مھوری اسالمی

ائی ومھمی نيس
چه کامالنآ ولی

 سازمان از و
قای اآ زمان ملل

نی نماينده جم
   .اند

 قضائيه ازديد اص

ف نص صريح

جمھوری اسالم
ت ايران ) تابع
ن بود که تمام
 که زيرسوال بر
 درجلسه استفس
ريح نشده است
ھم راھم به حاض

رابه اين سمت

ناسبت مقام ري

ل تاسوم اين اس
سالمی نميتواند د

                    

که درقطعنامه س
ا .ته شده است

سياسی به شان 

            ی مساعد بودن
برای اعليحضر
م سازد چراکه

مگراينک ھاست
عليه جم

  المي

ھيچ چيز استثنا
است کردهدرت 

   .زبوراست

دراجالسالمی 
ش نماينده ساز

عادی است يعن
 مرعی داشته ا

انی رئيس قوه

زمان ملل مخالف

امه محکوميت ج
رو ھوشيار( ملت
وری اسالمی اين
،نه عليه ايران
نی ازحاضرين

ئله درقران تصر
نی اين ھشدارمھ

وری ا سالمی ر

  جاني 

الريجانی بمن ی

 درفرازھای اول
سالجمھوری ا جه

   ٢برگ  ٢۴/ ١٢

ست وجالب اينک
ضرت بکارگرفته

زادی زندانياآع

       که گويای ،ويداد
بميتواند  است

ضرت راغيرالزم
رفته ومختوم بھ

ش جمهوري اسال

ه مورد بحث ھ
مبادری اسالمی 

ی به قطعنامه مز

 جمھوری اسال
 ميگردد وگزارش

 قضيه کامال ع
نراآری اسالمی 

ی صادق الريجا
   :ضائيه گفت

قطعنامه ساز -
   .است

صدور قطعنا -
ملتھای بيدار -
انتظار جمھو -

مطرح شده ن
قای الريجانآ -

اين مسئ ياآو
ی الريجانیآقا -

ع انتقادھا جمھو

 اعالمات الريج

قایآحقوقی  ت
   .است دار

اعالمات ايشان
ودرنتيجه م است

 ٢/ ٢٠١١

کرده اس
اعليحض
موضوع

اين رو
شرط ا
اعليحض
قرارگر

واكنش

قطعنامه
جمھور
اسالمی

نماينده
رعايت

تااينجا
جمھور

قایآ اما
قوه قض

١-

٢-
٣-
۴-

۵-

۶-

اين نوع

تحليل

صالحيت
برخورد

ا      ِ تحليل  
بااسالم



 ض حقوقدان

ملل اعتنائی 

، ان واسالم

رسما اعالم 
سالم وقران 
رض وبھانه 

عيت حقوقی 

ی جمھوری 

            می نميتواند 
ردد والجرم 
شرتن بدھد 
 سومی ھم 

نرا آ ،خودش

مه سازمان 
مخالف  ست

عيت حقوقی  

با نمييتواند 

ض  ين تعار

ريکا تسليم 
به دبير کل 

اميرفيض - رديگری

ھای سازمان م

که به اعتبارقرا

 سازمان ملل ر
ولی به بھانه اس

واين تمارکنند 

درموقعکه بايد 

ی است ھم برای

          جمھوری اسالم
سالم تلقی ميگر
جھانی حقوق بش
خاتمه دھد وراه

خانون اساسی ق

ه رعايت قطعنام
اس وری اسالمی

ن ملل به موقع

،قران وسنت

ست که ايگونه ا

مرآن به دولت 
ت متقاضی راب

دگشايش –قضاييه 

) به قطعنامه ھ

   :است

سازمان است ک

بت به قطعنامه
حفوظ ميدارند و
 شانه خالی نميک

وقعيتی ميبيند ک

رش يقين عينی

             ست،  زيراکه  ج
م وجنگ با اس
امات اعالميه ج
 ضد اسالمی خ

سالم وقران وق

راعالم ميکند که
ن اساسی جمھو
ست که سازمان

ونيزاسالم وق 

چگ

ضويت درسازمان
) عضويتسازمان

جانی رييس قوره ق

) اسالمی ايران

طلب مھم وتازه 

ھا کشورعضوس

کشی خودرانسب
اسالم وقران مح
منشورسازمان

اسالمی رادرمو

اصولی وحضور

              دارد اصولی اس
ن واسالمآف قر

زمان ملل والزا
 دريک سازمان

مغايرات بااس علت

ام صالحيت دار
که مبنای قانون

چگونه اس يداند

،نآی محکم 
رحاليکه

ی متقاضی عض
ن بامنشورسآ

اعتراف مھم الريج

خوانيد حکومت

حاوی دومط ئيه

ری اسالمی تنھ

ه ميگيرد وسرک
 خودشان رابه ا
ی حقوق بشر وم

شان جمھوری ا

  .گيرد رت

 است يک امرا

            درسازمان ملل
ن سازمان خالف

تصميمات سازه
 عضويت خود

ی اسالمی ھم بعل

ی عاليترين مقا
ااسالم وقران ک
سالم وقران مي
 ؟ تفاوت است

لت صراحتھای
ود م بسترباشد

 ؟ قرارنميگيرد

قوقی کشورھای
يعنی تطبيق( ی

                    

بخ(ملت ايران

رئيس قوه قضائي

ست که جمھور

سازمان راناديده
ن جھان اعتقاد
 اعالميه جھانی

   .ست

ه ايشن است ک

ديد نظری صور

ن اشاره کردهآ
.   

             درموقعيتی که د
نآه تصميمات
به ا به تعھدات

د ويا اينکه به
   .ج است

رکند وجمھوری

  ل متحد

ری اسالمی يعنی
بشراست باوق

سازمان ملل بااس
ن ملل متحد بی

ی بعلسالمی ا
ی حقوق بشرھم

زمان ملل متحد

اسناد حقو< ست
ن اسناد حقوقی

                    

وان دادند که م

ششم اعالمات ر

ن اسـشان مؤيد

ق بشرومنشورس
سلمانورھای م

 خود نسبت به
ھوری اسالمی اس

يجانی نشانگران

سازمان ملل تجد

   

آی الريجانی به
متحدزمان ملل

د ،می ِ تجديد نظر          
امتعھد شود که
 قرارميگيرد يا

ن رابزندآالم وقر
مين ھرج ومرج

ب قطعنامه صادر
   .گذارد

اي سازمان ملل

 قضائيه جمھور
ميه جھانی حقو
رادرحد جنگ س
سالمی درسازمان

ساسی جمھوری
واعالميه جھانی

رفع تناقض ساز

مده اسآسازمان 
کا بامالحظه ان

   

   ٣برگ  ٢۴/ ١٢

کشورھای عضو
  .د کرد

زھای  پنجم وش

اعالم ايش

ه جھانی حقوق
ودرحاليکه کشو
دات بين المللی
فقط خاص جمھ

اعالم الري

می درسری اسال

د نظر دو طرفه

قایآ نظری که 
ی وھم برای ساز

جمھوری اسالمی
 از سازمانی را
ل يک دوراھی
يد قيودات اسال
جود دارد که ھم

بترزمان ملل م
ه بی اعتنائی بگ

وتكليف مهم برا

که رئيس قوه 
ه مبتنی براعالم
ر واين مخالفت

ت جمھوری اس

که قانون اس
رسازمان ملل و

 مورد توجه ور

منشورس ١١٠
مريکآ ودولت 

.ن اعالم ميدارد

 ٢/ ٢٠١١

ملل وک
نخواھد

اما فراز

 

اعالميه
و ميکند
از تعھد
جوئی ف

جمھور

تجديد

تجديد 
اسالمی

برای ج
تبعيت

درمقابل
يعنی قي

لبته وجا

که ساز
درکوزه

الزام و

درحاليک
ملل که
است و
عضويت

درحاليک
منشور

شکارآ

دربند 
ميشود

ازمانس



 ض حقوقدان

 مقرردربند 
راين اساسا 
ی درمجامع 

ه جمھوری 
برای  نراآه 

 زمان ملل و

 ازعضويت 
ک کاراداری 

 سال جاری 
 ای بارز از
 بدون قطع 

شورسازمان 

اميرفيض - رديگری

نشده تشريفات
 اسالمی  بنا بر
جمھوری اسالمی

به .است شھود
نموده ومصوبه
ی درمجامع ساز

ھد کشوری را
ن يکآوتکميل 

ذرماهآدردوم ی 
نشانه  درباکو

ھوری اسالمی

 وابسته به منش
 - يرفيض

دگشايش –قضاييه 

ابدا انجام ن خير
ساسی جمھوری
رديده وحضورج

مش ک دوراھی
ين حقوق بشرنز

جمھوری اسالمی

لل متحد بخواھ
سناد عضويت و

 فاضل لنکرانی
 توسط شخصی
نين کيفری جمھ

ھای بين المللی
احترام اميبا  .د

جانی رييس قوره ق

؟ خت شده است
ده نه قانون اسا
تحد رعايت نگر

 دارد درطی يک
ل منطبق بامواز
بور عضويت جم

اکرسازمان مل 
ی درخواست اس

يت هللاآ فتوای
ذربايجانیآنده

که اصالح قوان

د وعھد نامه ھا
رايشان قرارگيرد

اعتراف مھم الريج

 اسالمی رعايت
طه انجام گرديد
سازمان ملل متح

لل متحد وجود
 درمدتی معقول
س از مدت مزب

ی امنيت ندارد
 امنيت باشد ولی

ربايجانی که به
رفيق تقی نويسن
موش نفرمائيد ک

     .ست

زمان ملل متحد
عاليت ھای اخير

         

                    

ساسی جمھوری
 اساسی مشروط

اسالمی درسری

ابل سازمان ملل
ی کشورش را

ارسال دارد وپس

يازی به شورای
صميم شورای 

ذرآقتل نويسنده
قتل ر««وشت
فرام »» است

سالمی ممکن نيس

ی اسالمی درساز
فته ودررديف فع

                  

                    

ت به قانون اس
 اجرائی قانون
عضويت جمھور

  .فضولی است

طعی که درمقا
که قانون اساسی
ه سازمان ملل 

   .ھد شد

داری است وني
حتمل نياز به تص

  لي 

لی دررابطه باق
ن نوآاد که در د

کيفری درايران
سی به حقوق اس

  ضرت

ضويت جمھوری
حضرت قرارگرفت

                  

   ۴برگ  ٢۴/ ١٢

 تشريفات نسبت
نسبت به تداوم
ت الزم برای ع

ن فضآن وتبعيات 

ت مشخص وقاط
ی اخطار شود ک
عضويت خود به

ن معلق خواھآ

صميم يک کاراد
ن خارج کند يح

ن عفو بين الملل

ن عفو بين الملل
شد اعالميه ای
صالح قوانين ک
کی قانون اساس

واري به اعليحض

رم موقعيت عض
ورد توجه اعليح

                 

 ٢/ ٢٠١١

اين ياآ
ن ١١٠

تشريفات
سازمان

الزامات
اسالمی
ادامه ع
تبعيات

اين تص
زمانسا

 .است

سازمان

سازمان
انجام ش
لزوم اص
وابستک

اميدو 

اراميدو
ملل مو

       

   

       

  

  

   

 


