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  حقوقدان -يضاميرف

زادی آبه دبيرکل سازمان ملل متحد برای  مقام رياست ۴٢٠١جوالی  ٢۶ نقد نامه  ، موضوع اين تحرير
  .قای بروجردی اززندان ايران استآ

**  

ا مقام ن بآتبعيت ازيک اصل کلی درنامه مزبور ممکن است مفقود باشد که البته رفع شبھه واثبات وجود 
   .رياست است

قاعده واصل کلی براين پايه است که ھرکس درمقام رياست ويا وکالت وياحتی پادوئی يک شخصيت 
  .حقوقی دارد ن شخصيتآحقوقی مانند شرکت ھا وسازمان ھا وغيره فعال است تصديق به وجود 

ی > يعنمتضمن اثبات وجود هم هست ،اعتقاد وادعاي بروجود حق ويا عين ويا مقامحکما گفته اند <

   .ادعا ويا استفاده ازعنوان رياست شورای ناپيدا متضمن تائيد وجود شخصيت حقوقی شوراھم ھست

  .واال استفاده ازسمت مجعول تلقی ميگردد

تظار اين انيده سن تاکنون به اثبات نرآشرشده ونقيض منت !!ملیبامراتبی که درباره شورای باصطالح 
حق وقانونی است که باارائه اسناد ثبت وانتخاب خودشان بعنوان مديريت ((!!))  ،ازمقام مديريت شورا

  .نچه که ايجاد رسوب وباورذھنی ساخته رفع شبھه بفرمايندآ از

  كارزار بين المللي

برای حمايت ازرضا  ازشھروندان افغانستاناری خبری منتشرشد که شم ،جوالی  ھمين سال ٢۵روز 
جمع  بادآمقابل کنسولگری ايران درجالل  شرکت واحد تھرانشھابی عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران 

  خبرگزاری بی بی سی)(  .زاد کندآشدند  وازجمھوری اسالمی خواسته اند که رضاشھابی  را فورا 

 ت افغان چه دران خود زندانيان بيشماری دارند چه درزندان دولزيرا مردم افغ  ؛ازخبرمزبور حيرت کردم
له طالبان ھستند، مسئ آمريکا، گرفتارقرارداد امنيتی ، گرفتارانتخابات ھستنددرافغانستان آمريکازندان ھای 

شھابی عضو سنديکای اتوبوسرانی تھران  افغانھا بفکررضا ،نھا به کنارآچطور شده که ھمه  ...رادارند
ايران  ؟اصال زنان ومردان افغانی که تصويرشان ھمراه خبربود رضاشھابی را ميشناختند ؟ندافتاده ا

 زندانيان کشور خيلی بی سابقه است که مردم يک کشوربجای اينکه بفکر ؟نرا ميشناسندآوحکومت 
 مين. درھنھم کشوری چون افغانستانآ ،زادی يک زندانی بخصوص درايران باشندآ خودشان  باشند بفکر
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نچه آولی  رنظاميان  درافغانسان جريان يافتروزھا راه پيمائی چند نفره ھم دراعتراض به کشتار غي
   .زادی رضا شھابی استآعجيب واستثنائی است ھمان تظاھرات افغانھا برای 

 زادی بروجردی منتشرشدآبرای  مقام رياست به دبيرکل سازمان ملل متحددرھمين افکاربودم که نامه 
وموضوع نامه کارزاربين المللی برای   تاريخ اين نامه درست يک روز با تجمع ايرانيان افغان فاصله دارد

   .بروجردی نوشته شدهسيد حسين کاظمينی قای آزادی آ

  .ميکند را دعوت به پژوھش ھائی است که تحريرته نامه متضمن نک

  موضوع نامه ،كارزاربين المللي

ه دبيرکل سازمان ملل ازعنوان کارزاربين المللی استفاده برای اولين باراست که درنامه ھای اعليحضرت ب
شده است  کارزاربه معنای صحنه جنگ است ودرنامه مزبور به معنای يک حرکت بين المللی است برای 

  .برای خالی نبودن عريضهورضا شھابی وقدری ھم سايرزندانيان سياسی ايران  ؛زادی بروجردیآ

غاز وعنوان شده  که گفته شده درمذاکرات وين آلی زمانی لمالاين دقت بجاست که اين کارزار! بين 
مده آسوی جمھوری اسالمی بعمل راراضی به تمديد مدت کرده است ازآمريکاتوافقھای محرمانه ای که 

   .دارد را آمريکاندانيان سياسی مورد توجه زادی برخی اززآ شمولی بر که

محکم کاری به توافق جمھوری اسالمی درتوافق با  ن متوجهآمفھوم اجرائی و يا اين کارزاربين الملی آ
 ئیآمريکاعوامل فعال  سبب گردد که ازطرفی؟ تائی درزندان ايران نيستآمريکا زادی عواملآ در آمريکا

، نه موافقت زادی احتمالی زندانيان رابه حساب تالش وفعاليت خودشان بياورندآايران وافغانستان  در
  ؟آمريکاپنھانی جمھوری اسالمی و

ن ھمزمان بايک روز آفرمانده عمليات کارزاربين المللی که حرکت ھای ، که قبول کرديا دشواراست آ
ست که نقش اول را درمذاکرات آمريکانھم آافغانستان وايران براه افتاد واجد يک سرفرماندھی  در تاخير

  ؟وين با جمھوری اسالمی داشته است

   رنامه مقام رياستد

   .زادی بروجردی اقدام کندآدبير کل سازمان ملل خواسته شده که بدون درنگ برای  زا

ه گاآوحدود اختيارات دبيرکل سازمان ملل متحد  ن ازحدآن نامه وامضا کننده آنده سنامه ميرساند که نوي
ا مه اينھارويا ھ وتصورميکند که دبيرکل سازمان ملل ھرکاری که دلش بخواھد ميتواند انجام دھد ،نيست

    .تير درتاريکی استميداند ولی 

اھل تشيع است که خيال ميکنند ھرامامزاده وگنبد وبارگاھی ھرکاری                                ِ اين طرز تفکرھمانند تفکرات عوام  
ی که معلوم نيست محلبت اھل تشيع ھرچه ميل دارند ازبه ھمين مناس دد انجام دھکه دلشان بخواھد ميتوان

   .س ميکنندميد تمام تقاضا والتماست با اکرای دفن است ويا زمين بسگ
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اھل تشيع مناسبتی داشته      ِ عوام  ی ازدبيرکل ھم مطرح نيست که با رفتار، بحث تقاضادرنامه مقام رياست
  ازشما ميخواھيم که بدون درنگ دخالت کنيد ........>باشد بلکه امراست <

  ودت رابشناس بعد حد ديگران را>اول حد خ< :يکی ازحکما دراين مورد عبارتی دارد که ميگويد

لو نسازادی منصور اآائی کارگران برای کازسوی جوامع سنديفکر ميکنم رجوع فشرده ای به اقدامی که 
  .مد بتواند قياسی باشد برنامناسب بودن کار مقام رياستآل بعم

راسيون جھانی رانان ايران، مورد حمايت کنفد سوانلو بمناسبت موقعيت درسنديکای اتوبسمنصور ا
ن کنفدراسيون نامه امرانه آ. اقدام اتحاديه قرارگرفت ۶٨١ميليون عضو و ۵کارگران درسراسرجھان با 

انلو نبود بلکه ازرئيس جمھور جمھوری اسالمی سزادی بی درنگ اآبه دبيرکل سازمان ملل برای 
 نامه به رئيس جمھوری به مگر کنفدراسيون نميتوانست به جای .انلو شدسدرخواست رسيدگی به اتھام ا

گاه بود ونخواست يک آبه حد اختيارات دبيرکل  البته که ميتوانست اما ؟لل بنويسددبيرکل سازمان م
   .کارفکاھی وبی نتيجه انجام دھد

  تصميم اداري نسبت به نامه مزبور

نامه ھائی که به شخصيت ھای حقوقی ويا شخصيت ھای سياسی واداری ازسوی افراد ميرسد  ،بطورعموم
الحيت ص رموضوع نامه درگا ،ان شخصيت بازبينی ميشود که به کدام قسمت ارجاع شود                 ِ ابتدا بوسيله دفتر  

ن اداره وتشکيالت نباشد  نامه ازجريان خارج ودرقسمت خاصی آن شخصيت حقوقی ويا اقتداررئيس آ
  .دون اقدام ضبط ميشودب

يا يک مقام دولتی است ويا آ ست و؟ منتسب به کجاکيست هنويسنده نام ،اولين اقدام بعدی احراز اينکه
مقام شخصی است که درصورت دوم بدليل اينکه سازمان ملل نه دادگاه است ونه به اختالفات ملت با  يک

، نامه بدون اقدام ق سياسی ملتھا راداردرسيدگی ميکند ونه حق دخالت درحقوويا مردم بامردم  دولت 
   .بايگانی ميشود

به قسمت خاص  ،بدون ارجاع روبرو و هبا قدری خنده ومضحک ،به دبيرکل مقام رياست امه آمرانه ن
   .) فرستاده ميشوددفن نامه ھای رسيده(

ند دبيرکل خنده ومضحکه ازاين جھت که نميتوان باورکرد که درجھان سياسی کسی يافت شود که ندا
 را سازمان ملل متحد وحتی سازمان ملل حق دخالت دراموری که مربوط به حاکميت ملی کشورھاست

   .ندارد

ورده دليلش اين است که بروجردی جانش درخطر آبرای دخالت فوری دبيرکل دليل ھم  ؛مقام رياست
     .درزندان است ٢٠٠۶ميباشد وازسال 

 ن تکليف اينآ و ، جلب کندداردان ملل را به تکليقی که زميعنی نامه مزبور خواسته توجه دبيرکل سا
سازمان  جانش ھم درخطرباشد دبيرکلوحالش نامساعد وبنظر مقام رياست است که ھرکس درزندان است 

   .زادش کندآايد فورا وبال درنگ ب ملل
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ار فقط انحص رھائی بروجردی  بنظر مقام رياست  شايد ھم تکليف دبيرکل سازمان ملل به اقدام فوری به
   .ه بروجردی دارد نه تمام زندانيان زيرشکنجه اعم ازباگناه وبی گناهب

اين برداشت ازاين جھت است که نامه مزبور، اعالم کرده است <که بروجردی يک روحانی است که برای 
  .بلغ سکوالريسم ازداخل زندان بوده است>           ّ مدت زيادی م  

ّ     را دارد که اوال روحانی باشند ودوم اينکه م بلغ  انیزادی کسآقابل مالحظه است که نامه فقط درخواست                                         
ن شخص درتمام زندان ھای ايران فقط يک نفراست آ ،وتازه بنظر مقام رياست  ،ھم باشندسکوالريسم 

  )حد خاصه خرجی را مالحظه ميکنيد؟(. نھم بروجردی استآ

م ان تبليغ سکوالريسنويسنده نامه ازاين درک حساس غافل بوده که تائيد اينکه بروجردی درزند -١
واين دوستی خاله خرسه است که  قانون جمھوری اسالمی جرم ارتداد محسوب است ميکند در

  .زادی وکمک به بروجردی منافات داردآبادرخواست 
بروجردی واينکه درخواست ھای  ی وارده بردرقسمت ديگر نامه شرح مفصلی ازشکنجه ھا -٢

برای رسيدکی به ازمان ملل را درعرض دادستان حکومت چه بوده  داده شده يعنی  دبيرکل س
 اال اينکه به ادعاھای مقام رياستنميتواند تصميم بگيرد دبيرکل  قرارداده که ادعای مقام رياست

    .رسيدگی کند

ت رياسولی به زعم مقام ؟ البته که خيرقبيل رسيدگی ھا درحد واختيارات دبيرکل سازمان است يا اينآ
  . ریآ

ژيم ايران بخواھند  زادی خواھان جھان ميخواھيم که ازآ از مامده است <آدرنامه  -٣ که به اعالميه ِ                   ر 
  .>جھانی حقوق بشراحترام بگدارند

اوست چه ربطی دارد که خوب اين يک حرف معقول است ولی به دبيرکل سازمان ملل که نامه خطاب به 
   .ندچه کسانی چه ميخواھند وچه نميخواھاز مقام رياست 

  پنهان كاري درنامه مزبور

نھم درزندان تبليغ آبروجردی روحانی معرفی شده که سکوالراست وبرای سکوالريسم درنامه مزبور 
   .ميکرده است

رفدارسکوالريسم باشد . ممکن است دردين مسيح روحانی طاين ادعا پنھان کاری دربيان حقيقت است
وقتی به مقام باالی روحانيت که بروجردی غ ميکند وتبلي روحانی کسی است که شريعت را ولی دراسالم
د بلکه واجد اين حق ھم ميشو نه تنھا تبليغ شريعت تکليف شرعی  ،رسيد ميداندن مقام نھائی آ خود را در

    .ا نميکنند  مجازات وحتی به قتل برساندکه سکوالرھا وکسانی که رعايت شريعت ر

، تقيه اگرادعای سکوالريسم را داشت دروغ ميگويدن است آاين چنين مقامی که بروجردی ھم مدعی 
شناخته  »روحانی« در آنصورت ادام بی وجدان وبی اعتقاد است کهآويايک   ،فريب ميدھد  ،ميکند
   .نميشود
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د ايجا ومتقابال يده گرفتن احکام اسالم وقران عيات ومطالب دينی ونادرسکوالريسم به معنای مخالفت باش
ودستورات عرفی است  وسکوالريست کسی است که مخالف با روح دنياداری وطرفداری ازاصول دنيوی 

  رينپور)آفرھنگ ( .شرعيات وطرفدار اصول دنيوی وعرفی است

دروغ ميگويد وبدترازاوکسانی ھستند که اين  ،يت هللا قرارداشته باشدآاين چنين شخصی نميتواند درمقام 
 ه بھای رسوائی خودشان ونھم بآ ،جدی رانمی بينند وبه باوروتبليغ اوبرخاسته اند      ِ تعارض  

   .سکوالريسمشان

يا ذلتی که آ ؟باشد -روحانیـن فرد آتاچه رسد که  ،اساسا سکوالر چه نيازی دارد به حمايت ازيک فرد
ادان ن شيآرفته کافی نيست که ازھم اکنون ميخ  »روحانيون«به اصطالح  برمردم کشورما بواسطه ھمين 

  کوبيده ميشود؟

  ا؟خته ميشودنھم ازطرف کسی که پرچمدارسکوالريسم شناآ

  ، زده به صحراي كربال نامه

 درنامه .کوتاھی راسزاواراست نقد انه ھست که وئی کاسبکاريک اضافه گ ،درپايان نامه مقام مديريت
  :مدهآ

منصفانه وشفاف  ،زادآيک انتخابات                                                       ِازاين روست که شورای ملی ايران برای رسيدن به ھدف نھائی  <
زادی زندانيان سياسی ايران آ ھدف مھم درصورت حمايت جامعه جھانی ازاين ، درايران ايجاد شده است

  >عملی خواھد بود

نيت براي ايجاد حقان آ خرنامه زدند به صحرای کربال وآدر ،مقام رياست ،به روش سی سال گذشته
وبرای اينکه بدانيم جامعه  يعنی تکرارمقوله سی ساله  امورايران استجامعه جهاني درمداخله در

چيست به موافقتنامه ژنو رجوع کنيم که ازاين عنوان وراھکار، برای تسلط برايران استفاده کرده جھانی 
   .است

   .، منصفانه وشفاف را مداخله خارجيان درامورداخلی ايران قراردادهزادآجالب ديگر اينکه شرط انتخابات 

   باشد. زاد ومنصفانهآان انتخاباتی عجب که چن

  پاسخي براي رفع ابهام

؟ پاسخ اين دزاد چه ارتباطی به حمايت خارجيان دارآد که انتخابات ن است اين پرسش مطرح شوممک

وھمچنين  ميليون بودجه   ٧٢وتخصيص  آمريکازادی ايران مصوب کنگره آپرسش رابايد در قانون 

نی ن بودجه به کساآتعلق  ! دمکراسی برای ايران ديد که نگاھی به احصائيه تخصيص بودجه به فعالين

 :ن قانونآبرحسب تخصيص داده شده که 
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مبارزه با تروريسم  و اجرای  –زاد آانتخابات  –حفظ حقوق اقليت ھا  –زادی زندانيان سياسی آخواھان 

اينکه يک کلمه ويااشاره به ضمنی . بشرط باشند آمريکااعالميه جھانی حقوق بشربوده وحافظ منافع 

يعنی درست درراستای فعاليت ھمه الشخورھائی که حتی نام دکانشان راھم با   ؛حقانيت سلطنت نکنند
     .زادی تلفيق داده اندآ دمکراسی و

  درس پيرزن افغاني 

 ھنگاميه مشکل قرارداد امنيتی درافغانستان مطرح بود پيرزنی ھنگام سخنرانی کرزی به ميان صحبت او

ن آ> عجبا که ذلت وپريشاني است اورند،ي كه خارجيان براي ما بيتزادي وامنيآ< :مد وگفتآ

     .دخالت خارجيان نشسته ايم پيرزن افغانی ميداند ولی ما با حسرت به انتظار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    

 


