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 محظورات سياسي تحميل شده به اعليحضرت
  و ھمه ايرانياران  A.Hقای َآيارگرامی  ايران

  حقوقدان -اميرفيض

صميمانه شاد باش  را مريکا عليه اعليحضرتآبه مورد محظورات سياسی  توجه حضرتعالی    ،بادرود
به سپاسگرازی ازتوجه شما نمود که ساليان  اين جھت مرا وادار اين احساس از .شادزی ميگويم و

قای ھنری برشت پيشنھاد ومورد عمل وزارت آمريکا که بوسيله آمتمادی است که طرح وزارت خارجه 
ن به مطبوعات ايرانی لوس آھمراه با اسناد ومدارک وجريان اجرائی  ،هن کشور قرارگرفتآخاررجه 

 محظورات سياسی تحميل شده به اعليحضرتت درمورد تحريرا ،بعدھا که به اينترنت وارد شدم نجلس وآ
و کيھان لندن  فروزنده وفرامرز  به کرات به استحضارايرانيان خاصه رسانه ھای شھرام ھمايون و

گرفته ام  نجا که درجريان قرارآولی متاسفانه تا کنون تا رسيده مدعيان محکمه صحرائی اعليحضرت 
  .اال توجه اخيرسرکار ،يرانی نداشته استمطبوعات ورسانه ھای ا ھيچ بازتابی در

 فکر مريکا ھستم وآمدتھاست که بفکرکمپينی برای برداشتن محظورات سياسی اعليحضرت ازسوی 
شود  درسالھای نخست مبارزه انجام شد تکرارکه  ايران  امور مريکا درآميکردم کمپينی ھمانند مداخله 

مريکا فعاليتی آسياست  غيری مسير مريکا که نميخواھند درآولی نگرانی ازعدم استقبال ايرانيان مقيم 
اين  در خيلی نگران کننده است شخص اعليحضرت است که اگردوم که  و ؛مانعی است ،دنداشته باش

ت کمپين باشد  ازجمله بفرمايند که متضمن قلب ماھي یکمپين مداخله تائيدی نداشته باشند ويا اظھارات
 شدهت که درسابق ھم درپرسشی درلوس انجلس به ان اشاره فرمودند  کارکمپين ناموفق انکارمحظورا

   .بروريزی سياسی خواھد شدآومتضمن 

 مريکا با ايران  تلقی کرده ايد بنظرآقای اوباما را تاسی  ازروش سابق دولت آ اينکه حضرتعالی ادامه کار
مريکا عملی خالف آسوی وزارت خارجه  از >حصر اعليحضرت<ر زيرا بقول سرکا ؛قابل تامل است

مبنی برعدم مداخله مريکا آمنافات با قانون اساسی  و (سلب حقوق سياسی) اعالميه جھانی حقوق بشر
واين موردی است که بايد به صورت اصولی روی ميز  ،امورکشورھا ومنشورسازمان ملل متحد است در

ن حفظ گردد واال اگر محدوديت آر جنبه اعتراضی کالمی ديگ در و ؛مريکا قرارگيردآرئيس جمھوری جديد 
مريکا تلقی گردد آابواب سياست اصولی دولت ھای گذشته  ی سياسی اعليحضرت بطورضمنی ازفعاليت ھا

قانونی ھمواره  عمل غير هن بدون اشکال نخواھد بود. اصلی درحقوق ھست کآ درخواست تجديد نظر در
   .زمان تبعيت نميکند قاعده مرور که ازمريکا آ غيرقانونی است خاصه برای کشور

واجد محمل حقوقی نيست ودرنھايت نه يا سازمان ملل مريکا آنيز درخواست ارجاع ھمه پرسی ازدولت 
 ۵٨ری عدم مشروعيت رفراندم سال تنھا درخواست موجھی نيست بلکه بدعتی ميشود که مانع ازپيگي

   .خواھد شد

راه حقوقی اين منظور  ؛بسيارقابل اھميت است سپاسگذارمازتوجه سرکاربه موضوع محظورات که بازھم 
   :ممکن است درحول وحوشی چنين باشد
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باھدف  توجه دادن به ايجاد محظورات   مريکاآپس از ارسال نامه ای برای رئيس جمھور جديد  
 و خالف حقوق بشر که کامالمريکا آازسوی دولت  برای اعليحضرت ايجاد شده، سياسی

تماس گرفت يک فرم حقوقی معتبرحقوق بشری  بايد بتوان با ،مريکاستآ انتظارايرانيان ازکشور
حمايت  دامات ھمگانی ازاقدامات فرم مزبورن فرم واگذار نمود وايرانيان با اقآوانجام کاررا به 

احتماال  و دقراربدھری را متوجه ودرجريان کارکنند وفرم حقوقی بتواند کميسيون ھای حقوق بش
واال صرف نوشتن   ؛رساند ورود به افکارعمومی  و بتوضيح نراآبا ترتيب دادن مصاحبه ھائی 

نامه ويا شکايت به کميسيون حقوق بشر با اھميت موضوع واقدامات متقابل جمھوری اسالمی 
   .ھم وزنی نخواھد داشت

موضوع رھبری   ،نگران ھزينه ھای فرم حقوقی نيستم ،کشی اعليحضرت ھستم نقدر که نگران کنارآمن 
حضوراعليحضرت درموقعيت قانون اساسی که تنھا راه مبارزه سياسی مطلوب مردم است  بدون  و

  .برداشتن محظورات سياسی ممکن نيست

    رزوی پيروزیآبااحترام و

***   
است سازمان ملل يک » انتخابات به سازمان ملل«تنھا مورد اشکال سپردن —بسيار عالی نوشته شده

سامانه تحت کنترل پنج کشور صاحب وتو و از جمله و به ويژه آمريکا است و يک سامانه قابل اعتماد 
ران به حساب می آيد زيرا کنترل سازمان ملل در نيست و ھمان کار ھم يک دخالت در امور داخلی اي

 دست صاحبان وتو است. 

ايرانی بايستی خودش در اداره امور خودش صاحبنظر باشد وال غير... ھيچکس نوع حکومتش را به 
 بيگانه محول نکرده که ايران دومی باشد.» التاری«

 ک-ح

From:  .de]  
Sent: 01 November, 2016 9:09 AM 
To: 'JavidIran > 
Subject: نامه سرگشاده به رئيس جمھور آمريکا 

  

 رياست جمھوری ايالت متحده آمريکا،

 آقای رئيس جمھور باراک اوباما درود بر شما و خسته نباشيد!
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شما ھشت سال مقام مھم رياست جمھوری بزرگترين و قدرتمندترين کشور دنيا را برعھده داشتيد. اکنون 
که چند روز ديگر اين مقام را واگذار ميکنيد اجازه ميخواھم تا بعنوان يک ايرانی چند کالمی با شما سخن 

دست يافت بتواند بميل  بگويم. از آنجائيکه مقام رياست جمھوری آمريکا مقامی نيست که ھرکس به آن
و خواسته خود حکومت کند بلکه بايد رھروی خط مشی سياسی از قبل تعيين شده ای باشد که منافع ملی 
آمريکا را حفظ ميکند، شما ھم دنباله روی سياستھای قبلی اياالت متحده آمريکا بوديد، که از زمان آقای 

 جيمی کارتر ببعد در سرزمينتان ادامه يافته است.

الھای طوالنی بين ميھن من ايران و کشور شما اياالت متحده آمريکا بھترين روابط بر پايه مودت و س
دوستی دوجانبه برقرار بود. روابطی که برای ھردوکشور ما منافعی سرشار و برای صلح جھانی بويژه 

  در منطقه خاورميانه پيام آور صلح و دوستی مسالمت آميز بوده است.

ز آن تاريخ ميگذرد که با دخالت مستقيم سياستمداران آمريکا و کمک و ھمراھی چند سال ا ٣٧اکنون 
  کشور اروپائی در نشستی در گوآدلوپ تصميم به براندازی سامانه پادشاھی ايران گرفته شد.

تصميمی که منجر به جانشينی مشتی مرتجع و افراطيون مذھبی در کشور من ايران گرديد. رژيم اسالمی 
از ھمان آغاز تمامی آثار پيشرفت و ترقی را که از زمان پادشاھی رضاشاه کبير آغاز و در زمان در ايران 

پادشاه آريامھر ايران محمدرضاشاه پھلوی تکامل يافته بود را بنام هللا و با تکيه بر کتاب قرآن که در 
 سال پيش نگاشته شده بود را با بيشرمی تمام در زير پا له کرد. ١۴٠٠

به جامعه امروز ايرانيان مھاجر به آمريکا به آسانی نشان ميدھد که چه در مقامات علمی يک نگاه 
کارھای مھم مديريت  اءدانشگاھھا و چه در ناسا و ديگر سازمانھای کشور آمريکا ايرانی نژادھا منش

خابات ھستند. در زمانيکه ھنوز در بيشتر کشورھای جھان منجمله در کشور سوئيس زنان از شرکت در انت
کشورشان محروم بودند در ايران و در اجرای انقالب سفيد شاه و ملت، زنان ايران به آزاديھای اجتماعی 
خود دست يافتند، کارگران در سود ويژه کارخانه ھا سھيم شدند و دختران و پسران ايران در نقش سپاه 

و ساير طبقات جامعه به روستاھا دانش و سپاه ترويج و آبادانی برای باسواد کردن و پيشرفت روستائيان 
و نقاط دوردست ايران اعزام گرديدند. تحصيالت برای نوباوگان ايران از کودکستان تا پايان دانشگاه 
رايگان گرديد. ايرانيان نميتوانند اين پيشرفتھای اجتماعی را که در زير سايه رھبری پادشاه ايران 

 نصيبشان گرديد را فراموش کنند. 

ما آخرين روزھای رياست جمھوريتان را ميگذرانيد شايد زياده اکنون که ش
خواھی نباشد که از شما بخواھم تا ھمچنانکه کاخ سفيد و ساير امور را 
به جانشين خود که ملت آمريکا انتخاب خواھد کرد، ميسپاريد به اين نکته 

سال گذشته چشمش به کشور و  ٣٧ھم اشاره کنيد که ملت ايران ھمچون 
االت متحده آمريکاست. نه، اشتباه نکنيد، ملت ايران در انتظار دولت اي

دخالت نظامی يا غيرنظامی کشور شما نيست. ملت ايران مايل است تا خود 
به تنھائی به آزادی ميھنش اقدام کرده و سرنوشت کشورش را بدست 
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بگيرد. دخالت نظامی آمريکا يا ھر کشور ديگر در ايران سرنوشتی بھتر 
عراق، افغانستان و سوريه و ساير کشورھا را در ايران نخواھد  از ملتھای

 داشت.

ملت ايران خواستار آنست تا ھرگونه تعامل و حمايت و پشتيبانی از 
حکومت ماليان حاکم بر ميھن ما ايران سريعا قطع گرديده و با 
  ياری سازمان ملل متحد انجام يک ھمه پرسی در ايران ميسر گردد.

اه ملت ايران بوده و ھست. ھمانگونه گميھن" خواست –شاه  –ھزاران سال است که در ايران جمله "خدا 
که در کشور شما از آغاز تا کنون روش جمھوريت ادامه داشته در ايران ھم حکومت از سامانه پادشاھی 

مزار کوروش بزرگ به تجمع جوانان پرشور ايرانی در ھفتم آبانماه امسال برگرفته و ميگيرد.  اءمنش
بنگريد. در ھيچ کجای دنيا رفتن به مزار درگذشتگان ممنوعيت نداشته و ندارد ولی حکومت واپسگرای 
حاکم بر ايران از چند روز پيشتر با ممنوع کردن تورھای گردشی که شامل بازديد از پاسارگاد و مزار 

د. طبق روال ھميشگی حکام تازيمنش استوره بزرگ تاريخ ايران کوروش بزرگ ميبود را ممنوع اعالم کر
در ايران از ھمان لحظات آغازين حضور جوانان ايران در مراسم بزرگداشت کوروش کبير اقدام به ضرب 

  و شتم و دستگيری کورکورانه شرکت کنندگان نموده.

در انتظار محاکمه ظالمانه جوانان ايرانی که در يک حضور ما بايد در چند روز آينده ھمچنان روال گذشته 
مسالمت آميز بر مزار کوروش بزرگ گردآمده بودند باشيم. محاکماتی فرمايشی که منجر به آرای فرمايشی 

  شالق، شکنجه و زندان و يا حتی اعدام ھم خواھد گرديد.

و ملت ايران به جانشينتان بکنيد. يکبار  من عاجزانه از شما ميخواھم تا سفارشات الزم را در مورد ايران
ديگر ميگويم که ملت ايران درخواست ھيچگونه دخالت نظامی و سياسی برای مداخله در امور ايران را 
نه از شما و نه از ھيچ کشور و ابرقدرت ديگر دنيا را ندارد، تنھا خواسته من بعنوان يک ايرانی که 

ت که ھرگونه تعامل با اين حکومت تروريست پرور و زورگو عاشق آزادی و سربلندی ميھنش است اينس
را فورا قطع کرده و دست حمايت خود را از پشتش برداريد تا ببينيد که ملت ايران چگونه در کوتاھترين 

   زمان اين ضحاکان را سرنگون کرده و سرنوشت ميھنش را خود بدست خواھد گرفت.

الت متحده آمريکا با پابرجائی سياست ملت ايران آگاه است که ھنوز ھم کشور ايا
موسوم به "برشت" سامانه پادشاھی ايران را بشکلی ظالمانه ای از دخالت و 
نزديکی با ملت ايران منع ميکند و اين معنائی جز دخالت مستقيم در امور داخلی 
کشور آزادی چون ايران را ندارد. اين بی احترامی به خواستگاه ملتی با سابقه 

. چگونه است که با کوشش و ھمکاری شما تحريمھای متعددی را ارساله تاريخی استچندين ھز
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که در اثر کجرويھای رژيم اسالمی حاکم بر ايران برقرار کرده بوديد را فسخ کرديد ولی حصر سامانه 
  پادشاھی ايران را ھمچنان پابرجا نگاه داشته ايد؟

ن روابط مودت و دوستی بين دوکشور ايران و آمريکا مگر در زمان برقراری سامانه پادشاھی ايران بھتري
 برقرار نبود؟ 

مطمئن باشيد که در فردای آزادی ايران و برقراری سامانه پادشاھی که خواست اکثريت قريب به اتفاق 
 ملت ايران ميباشد، بازھم ھمان روابط دوستانه که حافظ منافع ھردو کشور خواھد بود برقرار خواھد شد. 

خواھم که بخاطر عدم آزادی قلم و تفکر و انديشه در ميھنم ايران و ھمينطور عدم امنيت جانی پوزش مي
ھنوز ھم اکثر ما ايرانيان مجبور به استفاده از نامھای اختصاری در نگارشھايمان ھستيم ولی ھرگاه اراده 

  کنيد نام و نشان اصلی نگارنده در اختيار شما قرار خواھد گرفت.

  دای آزادی و بازگشت به دمکراسی در ميھنم ايران. با اميد به فر

  ارادتمند

A.H. 

  

  


