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  حقوقدان -اميرفيض

رای موافق تصويب کرد که درنوع خود  ٨١ديروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای بااکثريت 
 به دليل نقض حقوق بشرقطعنامه محکوم کردن ايران ن آموضوع  و ؛کامال بيسابقه وغيرمترقبه است

متعاقبا ودرھمان قطعنامه تجليل ازحسن روحانی بمناسبت حمايت ازحقوق اقليت ھای  و جمھوری اسالمی
  .بود بيشتر زادی ھای بيانآونيز ارايه  –بين بردن تبعيض عليه زنان  از –قومی 

 . حسنروحانی است وحسنوايران ازعجايب اين قطعنامه  تفاوت گذاشتن بين جموری اسالمی 
که جمھوری اسالمی يک ھويت سياسی  روحانی رئيس قوه اجرائيه جمھوری اسالمی است

را بمناسبت نقض حقوق بشرمحکوم نکرد ورفت سراغ نميشود جمھوری اسالمی ) ايران است   غاصب(
. يل کردتجل جمھوری اسالمی   ِ، رئيس جمھور از ودرعين حال ايران که يک سرزمين ونام ھويتی است 

 مستتر ن شخصيتآتجلی اعمال يک شخصيت حقوقی ازجمله جمھوری اسالمی دراعمال رئيس ومسئول 
مغروق درفتنه سازی با ھدف  يک کشور ازکل نظام يک امر تفکيک وجداسازی عمل رئيس جمھور. است

   .خاص است

ت مسئولي رميگذرد درمنطقتفکيک عمل رئيس ومسئول شخصيت حقوقی (کشور) ازاعمالی که درکشو
  نآات ومحکوميت رئيس ومسئول درمجاز ،قابل قبول نيست چنانکه مجازات شخصيت حقوقی حقوقی

ايران بجای ودرنھايت وازباب تطبيقی محکوم کردن  )حقوق مدرن وحقوق اسالمی(است مورد حکم 
  .دشمولی برقواعد حقوقی ومسئوليت ھای حقوق بشری ندارن آجمھوری اسالمی وتجليل ازرئيس 

مريکا را تصدی دارد انجام آقطعنامه سازمان ملل بنابرپيشنھاد کانادا که معموال خواست ھا وبرنامه ھای 
. درست است ن رای موافق داده اندآمريکا قراردارند به آسياسی  قمر کشوری که در ٨١گرفته است و

جھان  کشور ٨١ميگويد  که محتوی اين قطعنامه دارد ولی  یکه قطعنامه سازمان ملل جنبه نمادی ونمايش
ازکودتای شيح حسن روحانی جانبداری خواھند کرد ومديريت اورا منطبق باسازگاری ھای حقوق بشری 

عليه اقليت ھای ! تبعيض وازھمه مھمتر –تبعيض عليه زنان  –زادی بيان آباذکرمورد که عبارت از 
   .دانسته است  است قومی 

  دستاورد قطعنامه سازمان ملل

که  چرا ،ازنگرانی ھای مھم يک کودتا واکنش کشورھای جھان نسبت به اقدام کودتا گران است 
. ددرمسيرتائيد جھانی قرارگير دنميتوان ل وتائيد کشورھا روبرونشود کودتااگر کودتا با استقبا

 ، پيشاپيش موافقت کشورھای اقمارقطعنامه اخير که با واسطه گری کانادا جريان يافته است
اصالح طلبان  تقديم  ق اخالص َ ب  ـــ ُ ط   نسبت به کودتای شيخ حسن واصالح طلبان در يکا رامرآ
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واين بھترين تضمين به شيخ حسن است که نگران ) کرده است ريکامآبازان وگماشتگان سر(
   .حرکت وتائيد جھانی کودتا نباشد

، گزارشگران درست قبل از تصميم اجالس سازمان ملل درمحکوميت ايران وتجليل ازشيخ حسن 
  ايران رتبه سوم جھان را ازنظرزندانی کردن روزنامه نگاران را دارد>بدون مرز اعالم کردند <

  )دسامبرسال جاری ١۵(                                                                                            

 زيک برنامه ريزی منظم ونشان ا گزارشگران بدون مرز با قطعنامه سازمان ملل  گزارش تقارن زمانی
والجرم به قطعنامه سازمان ملل وجاھت  ،استناد سازمان ملل به گزارشگران بدون مرز استاستفاده و

  .حقوقی خواھد داد

  ن ندارد ولی مستند احرازحق شناخته ميشودقطعنامه سازمان ملل قدرت اجرائی نسبت به ايرا 
يض وازبين بردن حقوق اقليت ھای قومی شده واين قطعنامه  متکی به تبعنجاست که آمقصود 

تجزيه طلبانی است که به بھانه مزبور خواستارخود مختاری وجدائی  ادعای تصريح به منزله تائيد
   .ازايران ھستند

 گزارشگران بدون مرز ،گرکمی دقت کنيم خواھيم ديد ھمانطور که قبل ازصدور قطعنامه سازمان مللا
ماده ساختند  دقيقا چند روزی قبل ازصدورقطعنامه سازمان ملل مبنی آ !ايران زمينه رابرای محکوميت

ادعای  ذربايجان وآومقاالتی ھم درباره جدائی  حبه ھا وجلساتتضيع حقوق اقليت ھای قومی! مصا بر
زمانی با  ن سرعت وتقارنآ اينھا ھمه نشان ميدھد که قطعنامه سازمان ملل که با و ترکيه مطرح شد

 ران بدون مرز وتجزيه طلبان کشور صورت گرفته ازيک برنامه ريزی دقيق ودماتی گزارشگاقدامات مق
   .با ھدف سياسی مھمی برخورداربوده است

تي تجزيه طلبان آي قطعنامه سازمان ملل محدود به اقدامات                ّدركمال تاسف تجر  
راهم قطعنامه شوراي تجزيه طلبان  11 نجاست كه مادهآن آبلكه قبح وزشتي نميشود 

ن اين خواهد آ! هاي شوراي مزبور ورئيس تائيد ميكند ودرنهايت يكي ازسرافرازي
 !كشورجهان درسازمان ملل متحد به تضييع حقوق اقليت هاي قومي81 بود كه 

   .قطعنامه شوراي تجزيه طلبان راي مثبت داده اند 11وحقانيت ماده 
شورای  ١١سن ازطرفداران ماده ن اينکه شخص شيخ حآ قطعنامه حاوی يک پيامی ھم ھست و 

 تجزيه طلبان است زيرا يکی ازصفاتی که سبب تجليل سازمان ملل ازشيخ حسن شده طرفداری و
قطعنامه شورای تجزيه  ١١است يعنی ھمان چيزی که درماده حمايت او ازحقوق اقليت ھای قومی 

   .طلبان منعکس است
ند داشت سی اظھار –بی  –بی  رمصاحبه ای باص رئيس شورای تجزيه طلبان ددرھمين حيص وبي 

که <حساسيت ھای جديدی که درغرب نسبت به حقوق بشردرايران ايجاد شده نتيجه گفتگوھای 
                  .من با مسئوالن غربی بوده است وبرای اينکه مدافع حقوق بشرباشم نيازبه رای کسی ر ا ندارم>

  )(متاسفانه تاريخ مصاحبه ثبت نشده است
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نه جمھوری سازمان ملل به محکوم کردن ايران (ه رئيس اشاره کرده اند تصميم وقطعنامه يا ھمانطور کآ
اد ی قومی! به استن) وتجليل ازشيخ حسن درمسئله حقوق بشرخاصه ادعای تضيع حقوق اقليت ھااسالمی

 دست نيست ولی پاسخ روشن در ؟اظھارات ودرخواست ھای رئيس شورای تجزيه طلبان بوده است
  .است حجت اظھارات رئيس شورا وشخصيت ايشان بنا براصل استصحاب 

شورای  ١١بھرحال نميتوان باورکرد که مسئله تجزيه ايران به بھانه حقوق اقليت ھای قومی که درماده 
ن اساسی تجزيه طلبان به عنوان رک

و رئيس شورا  قطعنامه شورا ذکرشده
نرا شخصا عھده آ ھمواره دفاع از

وجھه ھمت  روبدرمذاکرات مز ،دارھستند
   .رئيس شورا نبوده است

 مھم نيست مھم  وانگھی بوده يا نبوده
نرا مورد آاست که  قطعنامه سازمان ملل

) به خوانيد نکبتباين موفقيت ( ورقرارداده است کهکش ٨١نھم با رای آو لحوق قطعنامه  دی      ّ توجه ج  
ن آرئيس متاسفانه حساب اپوزيسيون خارج ازکشوروبيش ازھمه به حساب شورای تجزيه طلبان و

  .  محسوب خواھد بود

محکوميت  ؛اين نام قابل محکوم کردن نيست ،ايران يک نام جغرافيائی وھويت سياسی است 
 که غاصبانه بر است  مين  جمھوری اسالمی وحاک وھمچنين تجليل متوجه مسئولين ومديران

   .سرزمين ايران حکومت دارند

مجازات ھای جنايات در و ؛ھاراعالميه جھانی حقوق بشرھم افراد طرف تعھد قرارگرفته اند نه سرزميند
   .مسئول وقابل تعقيب وکيفرشناخته شده اند نه کشورھا ،عليه بشريت ويا جنايات جنگی ھم افراد

، قوه قضائييه وھيئت دولت ، رئيس جمھور، مجلساعمال رھبرجمھوری اسالمیتفکيک کردن  
غيرممکن  ن کشور آحقوقی به اعتبارمبانی  درقائمه حقوق سياسی  درنظام جمھوری اسالمی

قابل تشخيص نھا آوامثال است وفقط درمحدوده جرائم شخصی مانند سرقت وتصرف دراموال 
   .است

  = حاشيه

ِ       عبارات دراين تحرير به معنای توقف ورسوب درمعانی حقوقی وسياسی  متاثربکاربردن واژه ھا و  از                                                           
                       .عقيده سياسی نويسنده تحريرنيست

  

 


