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 كرتشم ياهش زرا
 )مجنپ(قسمت 

  حقوقدان -اميرفيض

يا مايل ھستيد اياالت متحده ويا اعضای ديگرجامعه ملل نقش فعالی درتغيير آ ،وال مصاحبه کنندهس
   .ايران بازی کنند رژيم 

  )٢(ارزش ھای مشترکی داريم  )١( بلی بخاطراينکه  :اعليحضرت

ر رژيم موافقت با دخالت جامعه ملل ويا اياالت متحده برای تغيي ،عرفی پاسخ اعليحضرت ازنظرکالم
مريکا آفلسفی وسياسی به ھيچوجه به معنای موافقت با دخالت جامعه ملل ويا  نظر اما از ،ايران است

   .برای تغيير رژيم ايران نيست

  به دليل اين مورد حساس توجه كنيم

رابطه  ن موجود باشدآ که رابطه علت ومعلول در  بشرطی ناظربراصالت است ھراعالم ويا تعھدی 
 ودرکالمی ديگر معلول وقتی ظھورمتوقف به وجود علت باشد  ،تحقق معلول معلول يعنی علت و

کسی ميگويد فالنی را مشغول به  ؛ورده شود بجاستآ. مثالی مستقرشده باشد ،پيدا ميکند که علت
علت  اگر و اينجا قرارداد استخدامی علت است ؛داد استخدام دارد کارخواھم کرد بعلت اينکه قرار

وجود  )معلول(دامی وجود نداشته باشد  تعھدی ھم برای شخص دراستخدام يعنی قرارداد استخ
   .نخواھد داشت

داشتن  معلول و  >مريکا ويا کشورھای جامعه مللآموافقت با دخالت < :عبارت بيان اعليحضرت در
مشترکی که  بنابراين درصورتی که معلوم شود که ارزش ھای ،ارزش ھای مشترک علت است

مريکا ويا يکی ازکشورھای عضو جامعه جھانی را بدون آن فرض دخالت آ باراعليحضرت به اعت
معلول که مجاز دانستن  ،اشکال دانسته اند وجود ندارد ودرکالمی ديگر علت وجود خارجی ندارد

    .تغيير رژيم ايران است تحقق پذيرنيست دخالت خارجی در

ميتواند مالک ت تصورفرموده اند ربينيم که ارزشھای مشترک چيست که اعليحضاکنون الزم است ب
  .مريکا و يا ديگرکشورھای عضو جامعه جھانی درنجات ايران باشدآدخالت 
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  ارزشهاي مشترك 

دقت درتعريف مزبور دامنه  ؛ن دلبستگی وعادت دارندآارزشھای مشترک  چيزھائی است که مردم به 
نرا نشان ميدھد که ھرعادت ويا رفتاری که مورد عالقه واحترام وتاسی آوسيع وشمول نامحدود 

   .ارزشھای مشترک  يک ملت باشد جامع است  ميتواند جزئی از

را  ھمه ارزشھا مده وآجامعه  واقعی گردش سالم اجتماع استيی اجتماعی مالت نجا که ارزشھاآ از
که مفيد ومنظم است بنام قانون مورد تانيد وحمايت قرارداده است بنابراين نآ غربال وبررسی کرده و

ن چيزھا واعمالی است که قانون اساسی وقوانين آن باشد که ارزشھا  آ دتعريف جامع ارزشھا ميتوان
   .ن تصويب کرده استآمنتبع 

 ،ھمين قاعده باال درروابط کشورھا ھم جاری است يعنی کشورھا برای تاسی به ارزشھای مشترک 
 سازمان ملل و توافق کرده اند که ارزشھای مشترک بين کشورھا برپايه حقوقی باشد که درمنشور

 ،تشتت وھرکه از تا لایراعالميه جھانی حقوق بشرونيز کنوانسيون ھای بين المللی پياده شده است
   .جھان جلوگيری شود رھرکی د

رکن وپايه اساسی ارزشھای کشورھا درمعيار ھای محدود بين المللی ازحد قوانين داخلی بدين ترتيب 
بھمين دليل است که قوانين داخلی کشورھا  و ؛خارج ودرمحدوده حقوق بين الملل مستقرشده است

بين الملی واعالميه جھانی نميتواند ھماھنگ با ارزشھای جھانی  يعنی منشورسازمان وعھدنامه ھای 
  اشند ــبــــن حقوق بشر

  وامــــــا بعد 

بايک نگاه سطحی وغيرکارشناسی می بينيم که ھمان ارزشھای مشترکی که مورد نظروشرط  **
ارزشھای مشترک   دخالت کشورھا درامورکشورھا را ممنوع وبدور از ،اعليحضرت قرارگرفته

حمايت ارزشھای مشترک قرارندارد نتيجه معکوس بنابراين نميتوان ازماخذی که در ؛دانسته است
   .ارزشھای مشترک را دليل مداخله کشورھا درامورداخلی کشورھا شناخت گرفت  و

 يد  وآارزشھای مشترک ھمانطور که دربين مردم يک کشور بنابرتغييرات وتحوالت بوجود مي **
ی درقوانين عادات وابسته ھرحدی که باشد نميتواند تغيير در ھمانطور که تغييرات وتحوالت ھرچه و

) ازباب مثال تحوالت اجتماعی نميتواند درمسيری قرارگيرد که افراد طبيعی باشدبه قوانين ارگانيکی (
انيکی گغريبه حق داشته باشند دررابطه زناشوئی افراد دخالت کنند وچنين عملی برخالف قوانين ار

ورھا درامورکشورھای ديگر بھربھانه ای حتی درروابط بين المللی ھم اساسا دخالت کش ،جامعه است
 نھا ازآارزشھای مشترک محکوم است زيرا برخالف حق حاکميت ملی واستقالل کشورھاست که 

   .انيکی استگقوانين ار

قبيل   از نھم آدانسته اند  نھا را معيار دخالت خارجی درامورايران آ ارزشھائی که اعليحضرت **

الزمه  ،نھاآ، شغل مناسب  وامثال ، ازداوجومرد، داشتن زندگی خوب ، برابری حقوق  زنزادی دينآ
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تحقق  اسباب ھای انحصاری نھا نه مداخله خارجيان است درتغيير رِژيم ونه تغيير رژيم ازآتحقق 

   .است ھا نآ

زيرا نمونه ھای  ؛نچه اعليحضرت خيال فرموده اند نيستآمداخله خارجيان ازاسباب تحقق  **
وليبی  نوعراق وافغانستا ۵٧ايران خودمان بمناسبت دخالت بيگانگان درشورش نرا درآاجرائی 

ر الزمه ايجاد وضع نامناسب مانند گواساسا فلسفه دخالت خارجی درامورکشوردي وسوريه می بينيم
  .ن خالف اصل استآعراق وغيره است وخالف 

 زيرا  ؛ضرت نيستتغيير رژيم ھم ازاسباب انحصاری تامين ارزشھای مشترک مورد تفسيراعليح
، حاصل تغيير دگرگونی حالت است ومعلوم نيست که با تغيير درجمھوری اسالمیمعنای  ، بهتغيير
   .ی باشد که مطلوب اعليحضرت استين چيزھاآحتما 

وردھای آته گشای موضوع نيست ولی بازگشت به رژيم گذشته رابطه مستقيم باھمه دسااگرتغيير ر
ن زمان وحتی آ نچه درآ از نھا بمراتب بيشترآکه ميدانيم ھمه  ؛دارد ارمورد خواست اعليحضرت 

    .ارزشھای مشترک سرافرازانه ملت را تشکيل ميداد ؛اکنون تصورش ميشد

تغيير که به معنای تغيير وضع است   مرتبا شعارتغيير داده ميشود وکمترکسی متوجه ھست که  **

زمودن آزموده را اينکه گفته شده آ ،دھم تغيير باش ممکن است وضع رابد ترکند ونه بھترونامش
يا وضع بھترشد يا بد آ ؛رژيم سلطنت مشروطه ايران تغيير نکرد خطاست  ھمين مورد است  مگر

  ؟تر

   گنگي مقصود 

ن مِ  خله درامورايران وايجاد ارزشھای مشترک  نوعی ايجابِ اانتظاروتوقع ازخارجيان برای مد
ن با طرف آن زمان اقدام  وکيفيت اجرای بتعي  فضولی تلقی ميشود وچون ذکرمدت نشده غيرحق و

   .قبول يعنی خارجيان است

نجاست آمقصود  ؛درحاليکه درمصاحبه مورد بحث تعيين زمان مزبور به عھده مردم گذاشته شده است
پيامھای قبلی تصريح  در و > ئيمآوقتی زمانش فرابرسد به خيابانھا ميکه  نقل ازمردم شده که <

االخره معلوم ب و ؛توام با تاکيد شده که مردم کاری نکنند تا ازسوی اعليحضرت تعيين تکليف شود
يا مردم تحت اراده خارجيان ويا ھردو تحت فرمان  نيست که   خارجيان تحت فرمان مردم ھستند و

    !!واراده اعليحضرت

  تفسير اعليحضرت ازمداخله

بازھم < :تجانسی ندارد ميفرمايند رند که با تعاريف حقوق بين المللاخله دااعليحضرت تفسيری ازمد
يت اخالقی  حمايت اطالع حمايت ازنوع حما ؛ورمآخله به ميان نمياميگويم حمايت وسخنی ازمد

  .>ترسی که منجربه قدرت گرفتن جامعه مدنی درايران بشوددس رسانی و
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 مواجه است  مگر یتعريف قانونی ونمونه ھای اجراين با دخالت با آيا حمايت بين المللی ومرز آ

دخالت عملی ونظامی خودرابه  ،سوريه دخالت ميکنند امور نيستيم که  کشورھائی که عمال در ناظر
مريکائيھا ازدخالت وقيحانه آنيستم که  ناظر رگم ؛حمايت ھای انسانی ومشاوره عنوان ميدھند

  .بشرنام مينھند حمايت ازحقوق ار کشورشان در افغانستان ودرتمام جھان 

ن آدرتعريف حقوق بين الملل ھرعملی که ازسوی کشوری نسبت به کشورديگری بدون اجازه دولت 
ن ازسوی آدخالت ناموجه وغيرقانونی تلقی ميگردد مگردخالت وحد وحدود کشور صورت گيرد 

   .شورای امنيت سازمان ملل باشد

 ھمه وھمه فرار مستشاری –اطالع رسانی  - حمايت کارشناسی –بنابراين واژه ھای حمايت اخالقی 
ازعبارت ھرنوع  ھم یگنيکشورھاست  درقرارداد ھلس امور رھا درممنوعيت اصل مداخله کشو از

  .ھا مسدود گردد هبرای اينکه راه توسل به واژ ؛استفاده شده است ،عملی که به دخالت تعبيرشود

نجا که اعليحضرت درنقش يک ايرانی آ واز  متقاضی دخالت جامعه جھانی دولت است نه مردم **
اساسا تفويض چنين حقی به  و ؛درخواست حمايت ميفرمايند درخواستشان موجه شناخته نميشود

مزبور مردم کشورھا نظام حقوقی جھان را مختل ميکند به ھمين دليل قوانين کشورھا نسبت به مورد 
  .حساسيت درستی نشان داده است

موقعيتی را بخود  دولت است که ميتوانند تنھا درجايگاه اقتدارحقوقی اينجاست که اعليحضرت  **
کشورھا  اختصاص دھند که نزديک به موقعيت مصرحه درحقوق بين الملل برای درخواست کمک از

فرق است بين موردی که اعليحضرت خودشان را يک شھروند عادی ميدانند  با موردی که   .باشد
خودشان را رھبروشاه ايران  ۵٧اساسی وعدم مشروعيت شورش  مشروعيت تداوم قانون به اعتبار
   .ميدانند

  سد راه 

. تنھا چيزی که ما ازجھانيان تنھا مانعی که سد راه  ما شده اين رژيم است< ،اعليحضرتتشخيص  
   .>ميخواھيم  حمايتشان ازاين تالش ماست

سد راه مبارزه ماست   . تشخيص درست اين است كه تنها چيزي كهتشخيص درستي بنظر نميرسد
. وتنها چيزي كه ما ازجهان ميخواهيم رفع تحريم هاي تحريم هاي سياسي اعليحضرت است

مريكا عليه آباوجود تحريم سياسي  ازمبارزه ما . حمايت جهانيان سياسي رهبرمعنوي ماست
را ازفشارتحريم  سي اعليحضرت چه سودي دارد مگركشورها ميتواند كشورخودشان فعاليت سيا

  ؟دنمريكا نجات دهآهاي يكجانبه 
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ورد باشد کجايش آ؟ تالشی که فاقد دستتالشکدام  ؛شده استبه تالش دربيان اعليحضرت اشاره  

فرموده اند که تالم خودشان رابا عبارت کاری نقيصه خود اعليحضرت دقيقا احساس  ؟ تالش است
ن است آ نشان از ،سال رکود مبارزه وفقدان تالش ۴٠  .برای نجات کشور نکرده ايم بيان کرده اند

  وجود  دارد که ن خارج ازحيطه اقتدار اعليحضرت وھوادارانشان ھستآکه مانع برزگی که رفع 
سال بسرعت الک پشت ھم حرکت  ۴٠اين واال اگرمانع اساسی نبود  اگردر ،تالش است نتيجه مانع

 انسانی که دربند است دست وپای وزبان  ،ن ھستيمنبوديم که اکنو نقطه صفر کرده بوديم الاقل در
 وتعامل با جمھوری اسالمی وتجزيه کشور زادی انتخاباتآسياسی اورابسته اند  که فقط موضوع 

    .داردـــــ، که چنين تالشی  نيازبه حمايت جامعه جھانی را نمريکا حرف بزندآ را ھدف ودرکل در

سال اين محروميت سياسی غيرانسانی   ۴٠قل بعد ازالا ؛نھاآش ت وياحمايت جامعه جھانی پيش کدخال
را  نسبت به رھبريک ملتی که جھانيان  تسلط يک فرقه تبھکارکه زيرلوای طرح ھنری پرشت را 
   .، بردارندن ملت  تصديق دارندآ بر

   پايان  

  

  

  

  

 


