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ه ای  ورمان          :حا ی   ظا ه  م ناب از ای ا ی  م م دا   ایپم ا
   حقوقدان - اميرفيض

ست درحاليکه اھميت موضوع پيام يعنی محکوميت حمله از اھميت وقاطعيت پيام  کاسته ا دو اشاره درپيام اعليحضرت
  .شفتگی ھا وحواشی وتفسيرھا برکنارباشدآ، از پيام الزم داشت کهنظامی به کشورمان 

  اشاره اول خشم جامعه بين الملل

ميز خشم جامعه بين المللی آبااتخاذ سياست ھای ماجراجويانه وتحريک  ايران حاکمان اسالمی«مده است آدرپيام    
  »رابرافروخته وکشورمان راباخطرگسترده حمله نظامی روبروکرده اند

غيرقابل کنترل صاحب                                                             ِ حالت ھای انسانی وحيوانی است که باعث حرکت وتصميمات شديد وتند  خشم وغضب از -١
 برواحساس برتری انسان برانسان ديگر                                  ِ انگيزه بروز خشم رادرانسان وحيوان ک   ،متخصصين .خشم ميگردد

رتتد از تندشدن ورده نشد پای خشم به ميان ميايد عالئم ومعلول ھای خشم عباآميدانند  که وقتی اين انتظار بر
چنانکه مالحظه ميفرمائيد   .وبلند شدن صدای انسان وياحيوان خشمناک مدن رگھای گردنآ، برضربان قلب

 .خشم ازصفاتی است که به انسان وحيوان تعلق  دارد نه به شخصيت ھای حقوقی واز جمله جامعه بين المللی
نميتوان اوال  یھمبنابراين درپيامی به اين م يابد بعالئم خشم عالئمی نيستند که درشخصيت ھای حقوقی بوجود 

اقدامات   ودوم اينکه به جامعه بين المللی حق داده شود که بعلت ائل به خشم برای جامعه بين الملل شدق
  .دنحاکمان جمھوری اسالمی خشمگين گرد

 گين باشد درقدرسنمنشور سازمان ملل متحد جائی برای توجه به خشم باقی نگذاشته است وبھانه خشم ھر -٢
 اعتبار نقدرآپيام نبايد به يک امرواھی يعنی خشم  ،پرکاھی راھم ندارد ترازوی منشورسازمان ملل متحد وزن

 .بدھد که مسئله حمله نظامی رابه کشورمان مطرح سازد
يا آشفت آن موضوع زندان ابوغريب خشم تمامی انسان ھای گيتی رابرآمريکابه عراق ومتعاقب آدرحمله نظامی 

 نھم آبکی وشل به انتقاد کشيده شد؟آمريکا مطرح شد يا فقط بوش آحتی يکبار حمله نظامی به 

ورند وبايد به مراجع قانونی رجوع آھمانطور که افراد ھنگام خشم حق ندارند که خشم خودراازقوه به فعل در -٣
ت نظامی ويامداخله کنند کشورھاھم حق ندارند بمناسبت عدم رضايت از اقدامات کشورھای ديکر به اقداما

اين واقعيت صراحت منشورسازمان ملل متحد است واساسا سازمان  ملل برای    درامورکشورھا مبادرت کنند
  .مدهآجلوگيری از جنگ بھردليل بوجود 

نکه خشم صفت وحالتی نيست که به جامعه بين المللی يعنی کشورھای جھان تعلق گيرد ولی اين سوال آ با -۴
غاصب  بيانيه چه دليلی دارد که تمامی کشورھای جھان از اقدامات حاکمان جمھوری ميتواند مطرح شود که

واسرائيل  مريکاآجامعه بين المللی رافقط در ،؟ ماھيت اين اشکال نشان ميدھد که بيانيهمده اندآايران به خشم 
 ؟ياواقعيت اين استآ ،دليس ميدانگوفرانسه وان

شم ونيز بين خشم وجامعه بين المللی چنان رابطه مستقيم واجرائی قائل بيانيه بين اقدامات جمھوری اسالمی وخ -۵
ا واکنون ما باست ن حمله نظامی به کشورما در حقممعه بين المللی برای اطفاء حالت خشم خود شده که جا

 ن!اعمال حقشا       ِنھاراز  آحمله نظامی به کشورمان رادارند  انصراف حق که  التماس واقدامات ملی از کشورھائی
 خواھانيم 

 

  اشاره دوم  كمك جامعه جهاني

م بست تا خواست صلح طلبانه مردم کشورمان رابگوش جامعه جھانی تمام تالش خود رابکارخواھ«مده است آدرپيام 
وياحمايت جامعه نه بادخالت نظامی بلکه تنھا توسط مردم ايران که سرنوشت ايران  نان تاکيد نمائم آانم وخطاب به برس
  »تعيين ميشود المللی بين
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دارد وبه قول حکما از  یدمی است وريشه ای بسيار قوی وقديمآصلح ورفاه وپرھيز از جنگ وخشونت درذات  -١
وش جھانيا ن رسانده شود  يکی گانيکی است  صلح خواھی يک ملت موضوعی نيست که بگقوانين نھادی وار

حمايت از قانون طبيعيی صلح خواھی است بلکه مھمترين وظائف شورای سازمان امنيت  حظ صلح يعنی  و
به ن صدای صلح خواھی مردم ايران دخالت وکوشش اعليحضرت دراين زمينه که اشاره فرموده اند يعنی رساند

  .مليون جمعيت کشورمان گردد ٧٠چگونه ممکن است جوابگوی جھانيان ھرقدروسيع باشد 

محكوم كند چه لزومي  نهارادراموركشورمان كالآبيانيه مي بايد قاطع وصريح حمله نظامي خارجيان ومداخله  
از اصل كناربكشد وبه فرع غيرالزم بپردازد   ؟د وصداي صلح خواهي مردم رابه گوش جهانيان برساننددارد كه برو

  .مت و اكثريت واقليت سرنگون گردد                كه درگرداب هاي س 

سرنوشت ايران «داشته واعالم داشته که ـــــحتی به محکوميت حمله نظامی ھم توجه الزم رامبذول ن بيانيه -٢
يعنی حمله نظامی عليه ايران محکوم نشده است بلکه چون بنظر بيانيه » بادخالت نظامی معين نميشود

 ، اگرسرنوشت ايران راستهيران راحمله نظامی تعيين نميکند  مورد تائيد بيانيه نيست  وبه کالمی وابسرنوشت ا
   .حمله نظامی روشن ميکرد  بيانيه  حساسيت الزم رادربی ميلی به حمله نظامی نشان نميداد

ست اصال وجود يشان منتسب شده اميدانيم چنين نيتي كه از بيانيه برداشت ميشود براي اعليحضرت كه بيانيه بنام ا 
   .ليحضرتاين نقد متوجه بيانيه است نه نيت اعلي ندارد و

   .تعيين ميشود وباحمايت جامعه بين المللی توسط مردم ايرانمده که  سرنوشت ايران تنھا آدربيانيه  -٣

چنانکه مالحظه ميشود واکنش بيانيه نسبت به حمله نظامی به کشورمان محصور به دو شرط شده است يکی توسط مردم 
باشد سرنوشت نقائم به حضورنھا آويا ھريک از  اين دوعاملايران وديگری حمايت جامعه بين المللی  وبکالمی ديگر اگر

   .ايران روشن شدنی نيست

شنا وسنتی ايران درمقام رھبری قرارنداشته باشد آين است که تارھبرن، جامعه شناسی وفرھنگ مردم ماچدرمورد مردم   
قرارنداشتن عامل رھبری درجايگاه سنتی  عامل مردم درمحاسبات سياسی واجتماعی بسيارکمرنگ است  ومی بينيم که

   .عامل مردم رادرمعادله بيانيه از حيز انتفاع ساقط ساخته است ،وقانونی خود

  اما حمايت بين المللي

   .مده نياز به شناسائی داردآھم  ودربيشتر پيام ھا وحتی مصاحبه ھای اعليحضرت مدهآفاز حمايت بين المللی که دربيانيه 

بين المللی درحقوق بين الملل امری نظری بود وبه ھمين دليل بامشکالت اجرائی وتفسيرھا مواجه  حمايت ١٩٧۶سال  تا
ميثاقی بنام ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی واجتماعی وفرھنکی بتصويب  ١٩٧۶ميشد سازمان ملل متحد درسال 

  .تفسيرومعلوم کرد کشورھای عضو سازمان رسيد که حمايت بين المللی را

از حمايت  حق برخورداری انسان ھابور منحصربه جرای ميثاق مزن منشورمی بينيم که ھدف ودائره اآبه  مراجعه با
موزش وپرورش آحق  –درشرائط مساوی وعادالنه  حق کارکردن –داشتن رفاه جسمی وروانی  –ھای اجتماعی 

  .استعلمی  ھایواستفاده از مزايای فرھنگی وپيشرفت

مداخله سياسی  کمک به مخالفان حکومت ويا به نراآوچکترين اشاره ای که بتوان يثاق مزبور کم مواددرھيچيک از
حقوق  ن استناد ميشود فاقد ضابطه درآ مده وبکرات ھم بهآونظامی وصل کرد ديده نميشود  بنابراين حمايتی که دربيانيه 

   .بين الملل است
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درمنشورسازمان ندارد ولی عمال جاری است واين نوع يک نوع ديگری ھم ازحمايت وجوددارد که گرچه نصی اما 
مريکا دارد  آنھا آکه چون اختصاص به چند کشور متجاوز ودرراس  حمايت از ابزار دخالت درامورکشورھا ست

> نوعی کسرشان متقاضی حمايت است واستراتژی مداخله مريکا وياانگليس وفرانسهآحمايت کشوره از عنوان <دواستفا
نرا يافته آنرامطلوب نميداند عنوان حمايت بين الملی وياحمايت جامعه بين المللی جای مصرف آله گرھم کشورھای مداخ

نراھم جريان ليبی آنراباز کردند  ونمونه اجرائی آاست واين نوع حمايت ھمان است که خانم کلينتون درمصاحبه اخيرشان 
   .معرفی کردند

 

 

 

 

        

 


