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 نگاهي به تصميم اجالس سازمان
 همكاري اسالمــــــي

  حقوقدان -اميرفيض

بيانيه ای داده اند  ،بطوريکه استحضارداريد سران سازمان ھمکاری کشورھای اسالمی  درپايان اجالس
ن به بيانيه مزبور معترض وبه مناسبت آووزارت خارجه محکوم شده  مھوری اسالمیجن بيانيه آ که در

   .دراجالس پايانی سازمان ھم مشارکت نداشته اند ،اعتراض

ز اعتراض ايران نگاه مشترکی با خوانندگان ميت ايران ونيدرباره علت محکو تا است اين تحريرقاصد
   .ه باشدمحترم داشت

 وری مجدد وآغازتحرير توجه زيردرمعرض ياد آ اھميت اين توضيح الزم ساخت که قبل از =  توجه مهم
   :مکرر قرارگيرد

سران اجالس ھمکاری اسالمی ذکرشده است واال ايران نام ايران دربيانيه  ،برسم ادبيات حقوق بين الملل
نکه عضو سازمان ھمکاری آ باشد ووواجد شخصيت حقوقی نمي يک ھويت تاريخی وجغرافيائی است

الجرم  و ، بنام  جمھوری اسالمی برايران حکومت داردنظامی است که باھويت سياسی ،اسالمی است
  .ازجمھوری اسالمی نام ميبرد بجای ايرانبيانيه ميبايست 

ه مزبور ، لذا  بيانينجا که تسلط جمھوری اسالمی برکشورايران تسلطی غاصبانه وفاقد مشروعيت استآاز
  پايان توجه مھم)(    تاثيری درحقوق ملی ايرانيان ندارد

  مباني تصميم اجالس 

  :، مبانی تصميم اجالس برمحکوميت جمھوری اسالمی بردوپايه استمدهآنطور که دربيانيه اجالس آ

ی ميزنسبت به اعدام يکآاتھام تھاجم به سفارت عربستان درتھران ونيز اعتراض تحريک  –پايه نخست  
  .بنام شيخ نمرازرھبران شيعه عربستان 

  با تھاجم به سفارت عربستان کامال وارد وصادقانه است به داليل زير:اتھام  جمھوری اسالمی دررابطه 

  شھادت عامل تھاجم به سفارت عربستان 

روحانی معروفی است که  مديريت سه موسسسه فرھنگی ايران بنام موسسه فرھنگی  ،قای کرد ميھنآ
را  موسسه فرھنگی دينی بھشت  درتھران وموسسه علميه امام محمد باقر –ين، نورمعرفت درکرج د

ن سازماندھی ھيئت آبعھده دارد وبودجه ھای سنگينی نيز به فعاليت او تخصيص داده شده است  عالوه بر
 در او ونيزاست که ھردوازتشکل ھای بسيجی است  اوست با الرضا رادرکرج  وسيده زينب درتھران
  .، شاھد موضوع استزمزه اعزام شدگان به سوريه ھم ميباشد
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شنا شديم به شھادت او ناظرميشويم او دردفاع ومسئله حمله به سفارت آاکنون که باشخصيت شاھد 
   :عربستان درتھران گفته است

المللی  اين قا دراين فضای بين آقا رازودترمتوجه ميشده واضافه کرد که انتظارنداريم که آھميشه حرف <
  >کاررا تائيد کنند ولی تقبيح نکردند

 نسبت  خواست ومنويات خامنه ایخود، به  نرابه آعامل حمله به سفارت عربستان ضمن قبول توجه عمل 
تھاجم به سفارت عربستان اقرارميکند.  ولی درعين حال رعايت موضع خامنه ای  راھم فراموش  داده وبه

ن معاونت خامنه ای در تھاجم به آمرتلقی ميگردد وعنوان حقوقی کند واين نوعی وفاداری مامور به آنمي
   .سفارت عربستان ميباشد

 قای خامنه ای دريکی ازآ< :راديو فردا دررابطه با حمله حسن کرد ميھن به سفارت عربستان گفت
اضافه  سخنرانی ھای خود با اشاره به حمله به سفارت عربستان صريحا ازجوانان حزب الھی دفاع کرد و

  .رد که نبايد ھمه کارھارابه اين جوانان نسبت دادک

ھمين خامنه ای وقتی مسئله حمله به سفارت دامنه بين المللی پيدا کرد درصحبت با دست اندرکاران 
 بسيارقضيه ای مانند سفارت عربستان وانگلستان پيش بيايد که کاری به صرف اينکه < :انتخابات  گفت

   >.ھانه نکنند که جوانان مومن را مورد تھاجم قراردھنداين را ب  بد وبه ضرر اسالم است

انکاررھبری برای اپوزيسيون نجا رسوا کننده بود که کسانی نوشتند <آاين عقب نشنی وغلط کردم تا  
  )١٣٩۴( نھم بھمن ماه                                                  .                          >نان نميشود

  شاهد ديكر

شاھد   ،انی رئيس کميته امنيت کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلسقای محمد رضامحسنی ثآ
کرد ميھن است او با تائيد نقش حسن کردميھن درحمله به سفارت عربستان توجه فعل حمله به سفارت به 

قای کردميھن که برای مدتی درکشورسوريه بسرميبرد پس ازورود به تھران توسط مقامات آاعالم کرد <
   >.رودگاه دستگيرشدامنيتی درف

  شاهد ديگر

من بودم که اولين کوکتل مولوتف  ؛) است که به روحانی نوشته استتت هللا ھمّ يآشھد ( شاھد ديگرفززند
  )٩۴ششم بھمن (                         پرتاب کردم                   سفارت  راازشيشه به داخل 

  كه ننتيجه اي

مد ھای سفارت واظھارات آونظربه پس  نظربه شھادت شھود واقرارمرتکبين حمله به سفارت عربستان
 مادگی جبران خسارت وآلود متصديان غاصب جمھوری اسالمی بجای عذرخواھی واعالم آسخيف وقھر

ای خارجی درايران ومسائل خانه ھمھوری اسالمی درحفظ امينت سفارتجبين المللی  مسئوليت به  نظر
   .نسبت به تھاجم به سفارت وارد استيتوان گفت که ايراد اجالس سران کشورھای اسالمی م ،تابعه
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  ا نيه پايه دوم بي

اعتراض به دخالت جمھوری اسالمی درامورکشورھاست  اين مورد درموقعيت تکذيب  ،پايه دوم بيانيه 
  رنکه امرمزبوآگيرد زيرا عالوه برجمھوری اسالمی دراجالس مزبور قرارنگرفته ونميتوانسته ھم قرارب

، شخص سيدعلی ن جمھوری پياده شدهآبصورت تکليف قانونی دولت اسالمی ايران درقانون اساسی 
مريکا ميخواھد آجمله يکھفته قبل ازتشکيل اجالس سران کشورھای اسالمی گفت <خامنه ای نيزبارھا از

ما  کمک نکنيم واين غيرممکن است و وحماس ، سودان وحزب هللا، سوريهکه ما به کشورھای يمن
  .>بھرنھضت اسالمی عليه استکبار کمک خواھيم کرد

 ايرانی ويک بند ضد حزببند ضد  ۴گنجاندن < قای ظريف بنمايندگی جمھوری اسالمی اينجور بودآدفاع 
> ودرراستای منافع اسرائيل دانست برخالف روح ھمبستگی اسالمیهللا درپيش نويس بيانيه پايانی را 

   .ھمين وھمين

  سقوط حق اعتراض

عليرغم و ،عليرغم اينکه دخالت جمھوری اسالمی مورد تائيد مسئوالن غاصب جمھوری اسالمی ميباشد
 و يارحرف برداربس، ی بسيارگاينکه دفاع جامعی ازطرف ظريف عنوان نشده واستناد او به روح ھمبست

اسالمی  عليرغم اينکه دخالت جمھوریو ،ازمواردی نيست که درحقوق بين الملل قابل استلناد باشد
 ، معھذادرکشورھاازجمله سومالی ويمن با دالئل عينی ازقبيل توقيف کشتی ھای حامل سالح ھمراه است

  اعتراض سازمان ھمکاری اسالمی نسبت به مداخله جمھوری اسالمی درکشورھا قابل قبول نيست زير:

رتکليف گديجمھوری اسالمی با ھمين قانون اساسی که صدورانقالب اسالمی رابه کشورھا   
به  ،ميداند نرا دروظيفه سپاه پاسداران آواجرای  قانونی دولت وازحقوق ثابته جمھوری اسالمی

 مده است وايراد به عمل جمھوری اسالمی با توجه به اينکه خارج ازآعضويت سازمان مزبور در
است سازمان علم داشته احد مصوبه قانون اساسی جمھوری اسالمی نيست وارد  نخواھد بود زير

ھا که جمھوری اسالمی بموجب قانون اساسی اش برای خود حق مداخله درامورکشور
    .بمنظورصدورانقالب را قائل است

ن است که کلوپی برای عضويت خانواده ھا يعنی مردان وزنان متاھل تشکيل ميشود آال مورد، ھمانند مث
که متاھل نيست ودرکارنامه درتشبيه سازمان کشورھای اسالمی ) يک شخصی ( وعده ای ھم عضودارد

درتشبيه جمھوری ( سابقه تجاوزبه زنان شوھردار راداردن شخص آاوھم نوشته شده که اخالقی وکيفری 
ضی ازتجاوزات مد وبعآن کلوپ درآاگربعضويت   )وتکليف دخالت درامورکشورھارادارد اسالمی که سابقه

) (جمھوری اسالمی ن شخص متجاوزآيتواند به ، کلوپ مزبور نمودخالت درامورخانواده ھارامرتکب شد
 ) است که جمھوری اسالمی را بااعتراض کند بلکه اعتراض متوجه کلوپ (سازمان کشورھای اسالمی

ورده است  واينطورميتوان نتيجه گرفت که تمام آن سابقه وقانون اساسی به عضويت سازمان درآ
ن سازمان آاحتياطی وبی تدبيری مسئولين کشورھای اسالمی عضو سازمان مذکور حق دارند به بی 

  .اعتراض نمايند
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 عضويت جمھوری اسالمی درسازمان مزبور به معنای عضويت ايران با ھويت جغرافيائی و 
نظامی است که بنام  معنای عضويت شخصيت حقوقی وسياسی ن نيست وحتما بهآتاريخی 

  .جمھوری اسالمی برکشورايران حکومت ميکند

رمان وتعھدات جمھوری اسالمی ھمان قانون اساسی آ ند معتبردرمعرفی ماھيت وبنابراين يگانه س
 ن بدان معناست که اوال معرف جمھوری اسالمی ھمان قانون اساسی است وآ جمھوری اسالمی است و

سازمان  ثانيا ھرکس ميخواھد با جمھوری اسالمی رابطه سياسی وحقوقی داشته باشد ازجمله عضويت در
) بايد با توجه به اسناد حقوقی جمھوری اسالمی يعنی سازمان کشورھای اسالمی( ھای سياسی وحقوقی

جمھوری اسالمی را  قوق مندرج درقانون اساسی نميشود ن اقدام کند  وخارج ازحق وحآقانون اساسی 
متحمل تصميمات واقداماتی نمود ودرتطبيق مورد سازمان کشورھای اسالمی نميتواند ازجمھوری اسالمی 

   .ميز درامورکشورھا ويا کمک به فعاليت ھا تروريستی بشودآتوقف اقدامات دخالت  خواستار

درسند  کسی خانه ای راميخرد باحق ارتفاقی که برای مالک مجاورمقررشده و  -ورده شود بجاست آمثالی 
ست . پرواضح اخريداربعد ازخريد خانه به استفاده ھمسايه ازحق ارتفاق اعتراض ميکند ،ھم قيد گرديده

که اعتراض مزبورھمانقدربی ربط است که اعتراض سازمان کشورھا به مداخله جمھوری اسالمی 
    .درامورکشورھا فاقد وجاھت حقوقی است

سازمان کشورھای اسالمی يک پايگاه حقوقی بين المللی است که بعد ازسازمان ملل متحد واجد  
الت دارد منشور دارد ودرسال ن است رئيس وتشکيآکشور عضو  ۵٧موقعيت بين المللی است 

   .تشکيل شده است ١٩۶۵

  شرائط عضويت درسازمان كشورهاي اسالمي 

اصلی الزمه  عضويت کشورھا ويا صفت  وجود  دوشرط  ،بموجب اساسنامه سازمان کشورھای اسالمی
   .ن سازمان استآ در

  . ، جغرافيائی وفرھنگیتاريخی وجه مشترک ھای -١

  .قادی کشورھانقطه اشتراک دينی واعت -٢

شامل ھيچيک ازشروط  شرط عضويت درسازمان مزبور می بينيم که جمھوری اسالمیدوبا توجه به  
  .. اين تحرير دليلش را مقتخربه تقديم استنميتوانسته عضو سازمان مذکورباشد دوگانه نبوده و

   شرط وجه مشترک  

صدور انقالب اسالمی به کشورھای ديگرجھان که مسلما با تبعات کمک به تروريستھا واقدامات خشونت  
ی ازکشورھای مسلمان ھمراه است  وجه مشترکی نيست که ھمه ويا تعدادودخالت درامورکشورھا ميزآ

نچه آزمان با . حتی به جرات ميتوان گفت که ھيچ کشوراسالمی عضو سان تبعيت نمايندآعضو سازمان از
که درقانون اساسی جمھوری اسالمی درصدورانقالب وحفظ حالت جنگ وخصومت با کشورھای جھان 

ن آراين صورت جمھوری اسالمی نميتواند درگروه وجه مشترکی که قيد شده وجه مشترکی ندارند  د
   .ن منتزع است عضويت داشته باشدآ جمھوری از



 حقوقدان -اميرفيض -نگاھی به تصميم اجالس سازمان ھمکاری اسالمی                             ۵ از ۵ برگ ٢٠١۶/٠۴/١٨، دوشنبه=يدمھرش

  دراعتقادات دينی اشتراک  

. بروشنی شرط دوم عضويت درسازمان کشورھای اسالمی داشتن نقطه اشتراک دراعتقادات دينی است
ن براصول مذھب تشيع جاری است با اعتقادات دينی آھويداست که جمھوری اسالمی که قانون اساسی 

ا اکثريت کشورھای عضو سازمان که تسنن ھستند نه تنھا مشترک نيست که بسيارھم متضاد است واساس
ازطرف ھمان کشورھای عضو سازمان شناخته مذھب شيعه بعنوان پيروان رافضی يعنی جداشده ازاسالم 

   .ميشوند

اعتقادات دينی جمھوری اسالمی پيرومذھب تشيع وکشورھای  مايل نيست که وارد تفاوت بّيناين تحرير 
دو اشاره کافی فقط اين   ؛که تحريررا دنباله دارخواھد کرد اھل سنت که عضويت سازمان رادارند بشود

  است:

که سه اصل است باورندارد ودو اصل ) حتی به اصول دين اسالم ھم جمھوری اسالمیشيعه ( -١
 اگر جعل دردين وشرک به خداست  و ،ن اضافه کرده واين الحاقآبه امامت وعدل را خودسرانه 

ھم کم کند باشد دواصل ه شته باشد که دواصل به اصول دين اضافه کند چراحق نداشتمسلمانی حق دا
يا اين سياق اعتقادی جمھوری اسالمی را ميتوان عنوان ھماھنگی آ. مثال منکر اصل توحيد شود

 واشتراک اعتقادات دينی کشورھا عضو سازمان با جمھوری اسالمی دانست؟
قانون اساسی جمھوری اسالمی حق حاکميت ازمردم ايران سلب شده است وچنين سلب حقی در  -٢
درقانون اساسی کويت صريحا حق حاکميت ورھای عضو سازمان منظور نگرديده (قوانين کشھمه  در
 .)ن مردم شناخته شده استآ از

 دراينصورت عالوه برعدم اشتراک ونبود ھماھنگی دراصول دينی بين جمھوری اسالمی و
ھنگی دراصول حقوقی آکشورھای عضو سازمان، ازنظر حقوق دمکراتيکی وحقوق بشرھم ھم

لذا جمھوری اسالمی اساسا  دنداروری اسالمی وسايرکشورھای عضو سازمان وجود جمھ
   .نميتوانسته  ونميتواند عضو سازمان مزبور شناخته شود


