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  حقوقدان -اميرفيض

 ۵+١به سران کشورھای اين تحريربرداشت ظاھر ويا منطوقی ازنامه رئيس شورا  ١ درقسمت نخست
  .مطرح شد واکنون بنابرقراری که درھمان تحرير داشتيم به مفھوم وانگيزه نامه مزبور پرداخته ميشود

  هماهنگي درقالب نامه 

 دهتھيه ش آمريکانامه کامال درقالب تصميمات کنگره وسنای برداشت تطبيقی ازنامه مزبور اين است که 
 درايجاد مشکل و آمريکاوبطورکلی سياست کنگره  مريکاآنای تازمينه جا انداختن خواسته ھای س

رج مند اکنون به اتفاق به موارد مزبور ،جلوگيری ازايجاد امکانات برای برداشتن تحريم ھا رافراھم سازد
  .ن نامه پرداخته ميشودآ در

  كليد هاي اعتباري  

ست ا ) »!رضا پھلوی«( انموقعيت شخص رئيس شورای تجزيه طلب ،نخستين کليد ويا عامل مھم وارزنده
  :نرا به خالصه زيرمورد استناد قراردادآکه ميتوان 

دراين مورد الزم نيست که معطل ماند شخص  -  آمريکاگرايش شخص رئيس شورا به سياست  .١
  .نرا تائيد فرموده اندآايشان خودشان 

   .شماشخص مستقلی نيستيد وانگشت اتھام ووابستگی بيگانه بسوی شما کشيده شده است –سوال 

اگراتھامی ھست برميگردد به ھمه ايرانيان که من بدون اتکای  ،نھا کورخوانده اندآ -عليحضرت  پاسخ ا
  ) ٢٠١٢(مصاحبه دراطاق انجمن سخن                                                  .نھا کاری نميکنمآبه 

ولی  ،يستموقعيت تاريخی وسنتی گرچه مورد استفاده رئيس شورا ن -موقعيت سنتی وتاريخی .٢
. ھمين اعتباروجودی موقعيت تاريخی ايشان نرا نميتوان ازطرف ثالث ناديده گرفتآوجودی  اعتبار
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اين  ياآ. امضا کردند را قطعنامه تجزيه کشورھزارايرانی  ٢٠وعلياحضرت بود که بقول خودشان 
رکه ھ< :ن موقعيت را داشت که بگويدآيا کسی آ؟ مسلما خير. ديگری ممکن بود ازکس کار

   >.امضا کند را ميخواھد بامن صحبت کند اول برود وقطعنامه شورا

به کرات بگويد  يا کسی درخارج ازکشورويا حتی درداخل کشور به خود اجازه ميداد که به مردم گرفتارآ
  ؟کاری برای نجات کشوروخودتان نکنيد تا من بشما بگويم که چه بکنيد وچگونه بکنيد

من با شخصيت ھای سياسی وروسای  ؛رسراغ داريد که گفته باشدخارج ازکشو در يا ھيچ ايرانی راآ
  ؟کشورھا دائم درتماسم

 پا متملقين و ،داشتن چاپلوسان و زادی گفتارآ را درمصاحبه ھا ويا ھيچکس موقعيت رئيس شورا آ
  ؟را دارد )، نازيال گلستان، رضا پيرزاده...اندازھا (شھرام ھمايون

ئيھا روی ايشان حساب ابزاری آمريکااينھا ومواردمشابه کليد ھا وعالئمی ھستند که خارجيان بخصوص 
له ن مقاصد ھمين مسئآ که يکی از يعنی ايشان را وسيله ای برای پيشبرد مقاصدشان ميسازند ،ميکنند

   .درايران است آمريکامذاکرات ھسته ای وتحريم ھا وبطورکلی جاانداختن سياست طويل المدت 

  وامـــــا محتواي نامه وخواست كنگره 

پيوست ومربوط ساختن حقوق   ۵+١دومين درخواست رئيس شورای تجزيه طلبان ازسران کشورھای 
، تضمين فعاليت ھای اتحاديه ھای ، احترام واجرای حقوق زنانزادی زندانيان سياسی وعقيدتیآ بشرو

قيم ھای مست تحريموزادی بيان آ زادی رسانه ھا وآ حق گرد ھمائی و ،سازمان ھای غيردولتی ،کارگری
  ٢ )(ازنامه ايشان .عليه مسئولين رژيم است

                                               

نامه در زير بخش يک در آدرس زيرنويس شده. اصل ده متن مفاد يک تا چھار از نامه اعليحضرت به سران کشورھا به اينجا آور - ٢
  ک-حقابل دسترسی است:  ١شماره 

گذشته رژيم می بايست اجازه دھد از آن  .درونمايه تمامی اين مذاکرات و توافق ھا، می بايست در دسترس مردم ايران قرار گيرد. ١
که موسسه ھای نظرسنجی جھانی و رسانه ھای بين المللی، بدون ھيچ قيد و شرطی، به مردم ايران دسترسی داشته باشند تا بتوانند 

 .به نظرسنجی واقعی و تھيه گزارش بدون سانسور بپردازند

  :ه حقوق بشر در ايران باشدبرداشته شدن تحريم ھا می بايست به شرط پيشروی در احترام ب .٢

برداشته شدن قرارداد تحريم ھا که به صورت مستقيم به  موضوع حقوق بشر می بايست بخش جدانشدنی در روند مذاکرات باشد. 
احترام و اجرای حقوق زنان، تضمين  آزادی تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی،  مسئولين رژيم سود می رساند، می بايست مشروط به

 .ت اتحاديه ھای کارگری، سازمان ھای غير دولتی، حق گردھمايی و آزادی رسانه ھا و آزادی بيان بشودفعالي

 .برداشته شدن تحريم ھا و بازگرداندن پول به حکومت می بايست زير نظارت کامل سازمان ملل و نھادھای مربوطه انجام شود .٣

در خارج از مرزھای ايران ارسال نشود. بنابرگفته جمھوری اسالمی، نيمی  تا بار ديگر اين سرمايه ھای ملی به گروه ھای تروريستی
  .ميليارد دالر آزاد شده برای پشتيبانی از حکومت بشاراسد به سوريه ارسال شده است ٩از 

 .درنھايت، از نھادھا و گروه ھای سکوالر در منطقه می بايست پشتيبانی شود .۴
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ت درس دررعايت حقوق بشراست  آمريکامالحظه ميکنيد خواست نامه خيلی بيشترازخواست کنگره       
  .>ازتوبيک اشاره ازمن به سردويدنمصداق <

عنوان شده  آمريکادرنامه مزبور اين است که شرط رعايت حقوق بشرکه ازجانب کنگره  نکته جالب
 که اکنون در ،ھای ناشی ازقطعامه ھای شورای امنيت ھای کنگره است نه تحريم ربوط به تحريمم

ورده که به کسی آ ن شکل درجريان را به اي ،درخدمت به خواست کنگره      ِ اصرار   .قراردارد ۵+١دستور
  .>وردآبروکاله بياور ورفت وسر<: گفتند

ن خنديد آايران دانست که دنيا به  با ۵+١اکرات ئی را شرط  انجام مذآمريکازادی سه آتنھا  آمريکاسنای 
وين  ن درخواست اھميت نداد ومذاکرات بدون رعايت شرط مزبور درآھم به  آمريکاوحتی ھمان دولت 

ولی اکنون می بينيم که درنامه رئيس ھمه موضوعاتی که ھيچکدام ارتباطی به مذاکرات  ؛ادامه يافت
   .ندارد شرط برداشتن تحريم ھا شده است ،امنيت مقرراست ھسته ای که درچارچوب قطعنامه ھای شورای

  )زادی ھمجنس گرائی استآخواسته نشده  ۵+١تنھا موضوعی که درنامه رئيس ازروسای کشورھای (

 ی شورایرا برای رفع تحريم ھا چنين طومارمفصلی ازشرط وشروط ئیآمريکاازسناتورھای ھيچيک  چرا
گاه وعالقمند بودند بدين جھت آوحفظ شخصيت واعتبارخودشان  زيرا به درک مردم جھان ؟امنيت ندادند

   .فتندربه سراغ رئيس شورای تجزيه طلبان واستفاده ابزاری ازايشان 

  بهانه وارفته 

ن داده شده ودرواقع بيان آوجواب رد وبی اعتباری بھانه وارفته به بھانه ای گفته ميشود که قبال عنوان 
   .مان قضيه مختوم بھاستکننده ھ

ھای متوجه مسئولين جمھوری اسالمی وتحريم  نجاست که بين تحريمآبھانه وارفته درنامه رئيس شورا 
   .ھای تحميلی برمردم قائل به تفاوت شده است

 ئی بصورت جامع مطرح وازرديف بھانه ھا خارج گرديده وآمريکااين تفاوت گذاری قبال ازسوی مقامات 
   .ن اشاره ميشودآبه جريان کوتاه  ؛تمختوم بھا شده اس

تحريم ھای  ملل، قای بان کی مون دبيرکل سازمانآخبری منتشرشد که  ٢٠١٢روز ششم اکتبرسال 
نھاراغيرقانونی خواند وازفشارتحريم ھا به مردم ايران آ به چالش کشيد و راعليه ايران  آمريکايکطرفه 

  ٣)اليیطازمان درتحرير  فرصت مشروح اظھاررات دبيرکل س( ناراحتی کرد  ابراز

عده ای گفت < آمريکاومايکل پارنز معاون وزارت خارجه درمقابل اعتراض دبيرکل ساکت نماند  آمريکا
ه ھا دردرج . تحريمب مردم ميدانند من ميگويم چنين سياستی الزم استسيآتحريم ھارا سبب مشکالت و

 نخست مردم عادی وطبقات ضعيف کشوررا تحت فشارقرارميدھد اما چاره ای وجود نداردونميتوان تحريم
نی که درداخل کشورھستند ما بايد به ندای کسا  فقط مقامات کشوررا ھدف گيردراچنان طراحی کرد که  ھا
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خواھان اعمال فشارازطريق  ،. روشن است که گروھی ازرھبران دمکراتنھا الھام بگيريمآ گوش بدھيم واز
   .تحريم ھا ھستند

بنام  ھای مستقيم به بان کی مون دليل براين است که نميتوان بين تحريم آمريکاپاسخ معاون وزيرخارجه 
بھانه عليه ايران قائل به تفاوت شد  ودرخواست رئيس شورا < ھای عمومی مسئولين کشور وتحريم

   >وارفته وتکراری ومختوم بھاست

  ن درخواست يسوم

م حک ،قناعت نکرده  درفرازسوم درخواست ن اشاره رفتآکه به  ن سنگ اندازی سنگين آنامه رئيس به 
بايستی زيرنظرسازمان ملل ونھاد ھای  اسالمی داده که برداشتن تحريم ھا وبازگرداندن پول به حکومت 

  .مربوطه انجام شود

  توضيح درباره مبناي تقاضا

تقاضا ازدولت ويا شخصيت ھای حقوقی مانند سازمان   تقاضا ازيک شخص طبيعی برمبنای کرامت است.
   .کرده است ن سازمان مقررآا اساسنامه راساس اختياروحقی است که قانون ويھا وازجمله سازمان ملل ب

 و ، درخواست لغو وبی ثمراست ، درخواست ويا توقع ازدولت ھا وشخصيت ھای حقوقینآارج ازخ
 ت وايجاد درداگريک شخص عامی وبی اطالع نباشد مسلما چنين درخواستی بمنظوراتالف وق متقاضی

ه ب مستقيما تقاضا کند تاچه رسد واال ھرکس ميداند که نميتواند ازسازمان ملل يا خودشيرينی است  و سر
ی دولت ھا ازملتھا عمل ميکند سازمان ملل به نمايندگ قاضائی که درمنشورسازمان ملل قيد نشده واساسات

   .نه ملتھا بطورمستقيم

درباب دخالت درپولی که ممکن است حق ايران  ازسازمان ملل  درخواست رئيس شورای تجزيه طلبان
ف وقيدی برای سازمان  وجود ندارددرخواست لغو نکه درمنشورسازمان چنين تکليآبه دليل شناخته شود 

    .وبيھوده ای است

عدم رعايت  .سازمان ملل متحد از ،درنامه        ِ درخواست  لی و است ۵+١نامه بعنوان روسای کشورھای  

نشان ازخودشيرينی درجھت انتظارات  ،نھمه کپ کپهآازسوی شورائی با  ابتدائی ترين مبانی مکاتبات

  .وايجاد دردسربرای رسيدن ايران به حقوق حقه خود است آمريکاکنگره 

 ،! قائل به مشروعيت است۵٧وياسازمانی که برای جمھوری اسالمی به اعتبارانقالب  اساسا برای کس
تحريم ھا با درخواست ازسازمان ملل برنظارت بروجوه متعلق به حکومت ويا نظارت بربرداشتن 

اعتبارومشروعيت داد وھم حکومت برخاسته   ۵٧! نميشود ھم  به انقالب .کارسياسی اعتقادی منافات دارد
   .بی اعتبارمعرفی کرد را !ازھمان انقالب
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ھول حليم موضوع شامل از ؛ن نداندآاينھا که عرض شد اصولی نيست که شورای تجزيه طلبان ورئيس 
ش وحليم ھم فرق آای خودشرينی به حدی فراھم است که طرف بين . موقعيت برافتادن است گدردي

  دنميگذار

  شيطنت هاي خاص 

ن آتاسف مشترکمان به  الکه  ؛نتظار نبود ديده ميشوددرنامه مورد بحث  شيطنت ھای خاصی که ھرگز ا
   :ھا نگاه ميکنيم

  مرزھا بايد برداشته شود  -١

ايرانيان که بمناسبت توافق لوزان شادی خيابانی داشتند < :نوشته ۵+١طاب به سران کشورھای نامه خ
  >»برداشته شودمرزھا بايد پيام ماروشنه  –توافق بعدی حقوق شھروندی ماست «شعارميدادند که 

نکه شادی خيابانی بمناسبت توافق لوزان دو روز بيشترطول نکشيد وشادی کنندگان آ تعجب اينجاست با
 ) رامتکای نامهسرباال    ِ فالن  ن واقعه (آفته وساکت شدند  معھذا رئيس دانستند که چه کالھی بسرشان ر

   .قرارداده اند خود

   .حساب مرزھای کشورراھم رسيده است ،اما شيطنت به ھمينجا ختم نشده ودرميان نرخ گذاری موھوم

 نجا که سابقهآ تا  ؟> يک شعارملی وھمگانی شناخته شده استمرزھا بايد برداشته شودکی کجا شعار<
خوبست رواديد نشان ميدھد دردوران جمھوری اسالمی غاصب محمد تقی مدرسی ساکن نجف گفته است <

  .ز>مر نھم  برای شھروندان کنارآ ،ه شودبين ايران وعراق بمناسبت ايام عاشورا واربعين برداشت

  ؟ديد با مرز کجاااين کجا وشعارمرزھا بايد برداشته شود کجا  وتفاوت رو

کارزمينه . را نداشتند> مرزھا بايد برداشته شودذربايجان ويا حزب توده شعار <آتی فرقه دمکرات ح

ممکن  يا يک ايرانی وطن پرستآ. دبرای شورا کم بود مرزھا را ھم مزاحم ميدانن تجزيه کشور سازی 

ھد که حساب مرزھای نھا بخواآ بداند واز است نامه به سران کشورھا بنويسد ومرزھای کشورش را مزاحم
  ؟ايران رابرسند

تنھا مسئله مرزھا نيست  ،واقعا مانده ام اين مھمالت بی سابقه راچه کسی دراين نامه پياده کرده است
   ٤. ن اعليحضرت معرفی شده استآفته  ومتقاضی خواھيد ديد که چه شيطنت ھائی دراين نامه بکارر

  ؟مده که ايران بدون مرز باشدآمگردراساسنامه اش ؟ اين شورای وامانده  به مرزھا چکاردارد خرآ

 .ن باشدآنشنيده بوديم که ايران دومی  »کشوربدون مرز«ولی  شنيده ايم  »گزاشگران بدون مرز« ما
درکشورھای خارجی وجود دارد که معتقد به عدم وجود  »سازمان جوانان بدون مرز«گفته اند که يک 

                                               
 ک-ضرت که دانای ھمه چيز ھستند چنين نامه ھايی را امضا و در سايت خود می گنجانند. حپرسش اين است که چرا اعليح - ٤
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نظررئيس ازکشوربی مرز ھمان جامعه بدون مرز اخالقی  بين جوانان است  تصورنميکنممرز اخالقی 
  .باشد

نطرف مرزھای کھن کشورھا آ ھمچنين می شنويم که برای يک وجب ازخاک کشورويک قدم اينطرف و
انی کس ديده نشده که !ب وخاک کشورتااين حدآ، ولی بی غيرتی نسبت به چه خونھا وفداکاری ھا ميشود

    .حساب مرزھای ايران رابرسند  اين ديگر واقعا نوبراست پيشاپيش ازخارجيان بخواھند که

جمهوري اسالمي كه فلسفه مذهبي وديني اش قائل به مرزبين كشورهاي مسلمان نيست ازاين 
   .مده ميكنندآفضولي ها نسبت به مرزهاي ايران نكرده كه اين جوجه هاي ازتخم شورابيرون 

يک روز ميخواھيد  ؟ن شمارا قلقلک ميدھدآھای يا ھمه مشکالت مملکت درست شده که مسئله مرزآ
را  مرزھا ۵+١ميخواھيد کشورھای وحدت وتماميت ارضی ايران به فدراتيو تبديل شود وامروز ھم 

ست  چقدر شيرين بدھان روسھا ھزارنفره تجزيه طلبان  ٢٠رای شو يا ميدانيد که اين شعارتازه آ ،ردارندب
  ؟نھا خواھد بودآم و ھمواره سندی برای تحقق خواسته شو

ی کس يتيم وب                                     ِ مدام ھم به استقالل وتماميت ارضی ايران   ،يد ھيچـــسياسی حکمتی واصولی  که نميکن کار
   ؟خر چراآانگولک ميکنيد 

  خطاب به اعليحضرت 

 نام خليج فارس ر ابه خليج عربی تغيير ،گرافيکئی نشنال جئوآمريکاموسسه ھنگاميکه  ١٣٨٣درسال 
ک گرافيجئواين تغيير نام را دراطلس جھان نفرمودند ودرمالقات با رئيس نشنال  اعليحضرت تحمل ،داد
به  ٨٣وسنگرھم درشماره اول بھمن  ،شخصيت نام خليج فارس ھمچنان دراطلس باقی ماند ابراز و

   :اعتباراطالعيه دبيرخانه  نوشت

  شادباش به  رضاشاه دوم ((     

فارس دراطلس جھان خاصه مالقات رضاشاه دوم با اعتراض گسترده ايرانيان به تغييرنام خليج 
   .رافيک سبب گرديد که نام خليج فارس ھمچنان دراطلس جھان حفظ شودگمدير موسسه نشنال جئو

  ييم                            ِ دوم رابه معظم له شادباش ميگو   ما اين پيروزی وموقع شناسی رضاشاه

  ))سنگر                                                                                   

رضی وحتی نام به تماميت ا نطورآ ٨٣که درسال  تاکنون اينقدرتغيير کرده اند ٨٣چرا اعليحضرت ازسال 
وحاليه حتی اولين نفری باشند که بی عالقگی خودشان  مقيد وحساس بودند ،وميراثھای تاريخی ايران
   .روسای کشورھای جھان اعالم کنند مرزھای کشوربه ومردم تخيلی شان رابه

زاد که ھدف شورای آزادی وچه ارتباطی با انتخابات آاين حرکت زننده ونفرين ساز چه سودی بنفع  خرآ
   ؟چه گره ای ميکشايد ازحضور اعليحضرت درمبارزه  جز وحشت ايرانيان بشماست  دارد، 
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 د چراانھای ايران احاطه کرده ه يدن پاربلع نرا دشمنان تاريخی قسم خورده ومنتظرآکشوری که ھرطرف 
يد وبيگانگان ھم بايد اين سخنان ازناحيه شخص اعليحضرت که خودتان ميدانيد تقرب خاص ملی دار

   ؟دارد مطرح بشودمحکم  ميدانند اظھارات  اعليحضرت اعتبارسندی 

شتوانه ريربيان شد پ، کليد ھای اعتباری که درابتدای اين تحتصور نفرمائيد يک اشاره گم وبی ارزش است
   .تبديل ميکند یبه واقعيتی تلخ وتاريخ ،ھای گمه اشار از نراآھای سنگينی است که 

چرابايد اين فاجعه با حرکت فکری وبيانی نماينده مظھراستقالل وتماميت ارزی کشور که سوگند وفاداری 
  ؟غازشودآبه مرز وبوم کشورياد کرده 

نوشته ويا اعليحضرت خوانده يا نخوانده به جريان رذلي است كه اين نامه را  ن كدام ناپاك وآ
 ،اطمينان ندارند و ئی واطمينان به کسانی که يک جو لياقتاينقدربی حالی وبه اعتنا ؟؟انداخته است

   .برای اعليحضرت است وقبول بی اعتباری وخوارین برباد دادن شخصيت واعتبارآدرست نيست نتيجه 

 گ رای ھمراه اين گاف بزرئيد که کمترگاف شود چرا اين سند کتباعليحضرت که دربياناتشان دقت ميفرما
   .ان جھانی ميفرمائيدبنام خودت

بيانات بفرمائيد برای جلوگيری ازھمين گافھا وسخنان نچندان الزم  اصراراست که کمتر در اگراصرار
  ؟امضا کردن وفرستادن به کشورھای جھان کجا ا وچنين نامه ای رانھا کجآ ،است

  که مراچيزی اززبان بجھد             سخنم شد بلند وميترسم   

   .افسوس که درادامه اين رنجنامه گرفتاريم

  چھارمين درخواست 

  

   

   

 


