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خ و ی    ت ا
  و

ی   وری اسال
  حقوقدان -اميرفيض

 فوريه سال جاری تشکيل شد جبھه گيری سختی عليه ايرانِ  ١٨نشست امنيتی اجالس مونيخ  که در
وزيرخارجه عربستان سعودی درکناراظھارات وزيرجنگ اظھارات  .جمھوری اسالمی به ھمراه داشت

   .ن الزم ساختآوزيرخارجه ترکيه  بخشی ازنگرانی ھائی است که تخصيص تحريری رابه  و اسرائيل 

   :نرا ميخوانيمآمھمترين اظھارات درنشست امنيتی مزبور اظھارات وزيرخارجه عربستان بود که باھم 

. گذشته ينده سخن ميگويند نه ازآ نھا ازآ ،شائی فصلی جديد ھستندگ تاربازايرانی ھا ميگويند که خواس<
منطقه ناديده  در را نھاآمانميتوانيم اقدامات  ،اما درشرائط فعلی چه کاری بايد انجام داد ؛اين خيلی خوبست

فش ملتی که ھد چگونه ماميتوانيم با ،نھا خواستارصدور انقالب ھستند*آفتم گھمانطورکه قبال ھم  ،بگيريم
ن آپايه  بر تازمانی که ايران دررفتارش ودراصولی که اين کشور ،*نابودی ماست ارتباط داشته باشيم

   .تغيير ندھد بسياردشواراست که با چنين کشوری درارتباط بود> ،اداره ميشود*

ری آ >ايران بزرگترين حامی تروريسم درجھان است< :وزير خارجه عربستان سعودی اضافه کرد
گروھای  زيرا تنھا کشوری درجھان است که حمايت از ،ی يگانه کشورحامی تروريسم استاسالم جمھوری

   .مخالف دولتھا وصدور انقالب رابه کشورھای غيرمسلمان جھان تکليف خود دانسته است

 ولی چون در ،شوبھای داخلی کشورھا کمک ميکنندآخيلی ازکشورھا درامورکشورھای ديگر مداخله وبه 
ن آن کشورھا مقرر نشده اصل اين است که آھا چنين تکليفی برای دولت ھای ن کشورآقانون اساسی 

دولنھا برخالف قانون اساسی خود عمل نميکنند مگرخالفش ثابت شود ولی اين قضيه عمومی واصل 
کشورھا وکمک به  امور نجا که اصل دخالت درآ از درمورد جمھوری اسالمی مصداق ندارد وبرائت 

دخالت  بر ،اصل مدهآدر درقانون اساسی جمھوری اسالمی ت تکليف دولتوصدورانقالب بصور شوبھاآ
جمھوری اسالمی درامورکشورھا بقصد صدور انقالب است گرچه جمھوری اسالمی حقيقا دخالت ننمايد 

   .قصد صدورانقالب راھم نداشته باشد و
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 در ررفتارش وتازمانی که ايران د <جمله ای بود بشرح زير عربستان درعبارت اعتراضی وزيرخارجه
مقصود ازاصول ھمان قانون اساسی جمھوری اسالمی  ......ن اداره ميشود آن کشوربرپايه آاصولی که 

  .وتکليف صدورر انقالب است

  تاوان سنگين 
جمھوری اسالمی مطمئن باشد که با چنين قانون اساسی که نوعی اعالن جنگ به کشورھای غيرمسلمان 

با کشورھای جھان زيست حقوقی واجتماعی داشته باشد  وحشت  رامآاست نميتواند درمحيطی نسبتا 
به قدرتمندی ونابودی کشورھا برھم زننده معادله مورد جمھوری اسالمی عمومی مردم جھان درکنارتظاھر

  ١   .قبول جامعه جھانی است

  تثبيت موقعيت تررويستي جمهوري اسالمي 
ھم  کانادا تروريست بين المللی ميشناسد کشورا کشوری حامی مريکا نيست که جمھوری اسالمی رآتنھا 
 که ازيکی ازدادگاه ھای انتاريو صادرشد جمھوری اسالمی را یدرراي ٢٠١۶ژوئن سال  ١١تاريخ  در

ميليون  دالر بنفع شاکيان وعليه جمھوری اسالم رای  ١٢حامی سازمان ھای تروريستی شناخت ومبلغ 
  .داد

 مريکا نيست درآ ور تروريستی تنھا دردادگاه کانادا وسابقه شناسائی جمھوری اسالمی بعنوان يک کش
    .رژانين ھم ھستآ –فرانسه  –اتريش  –لمان آدادگاه 

مققصود ازاشاره باال اين است که کشورھای جھان درمقابل صراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی به 
محکوميت  حمايت ازسازمان ھای تروريستی وصدور انقالب به کشورھای جھان نميتوانند ازحکم

   .جمھوری اسالمی درطرح دعاوی خودداری کنند

رف استناد به قانون اساسی جمھوری اسالمی دربحث روابط نقدر محکم است که صِ آحقيقت اين واقعيت 
محکوميت جمھوری اسالمی به تروريستی بودن وحمايت از  کافی برای صدور حکم ،کشورھا سياسی با

  .نيستاست ونيازی به اثبات مورد  تروريستھا 

خ وزيرخارجه ترکيه مدعی شد که جمھوری اسالمی قصد مسلط ساختن شيعيان را درھمين نشست موني
زيرا قانون اساسی جمھوری اسالمی چنين  ؛. اين ادعای ترکيه قابل تائيد استدرعراق وسوريه دارد

    .قرارداده است ماليانامری را درتکليف حکومت اسالمی 

  

                                               
که رژيم اسالمی تشکيل شد و قانون اساسی اش در سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت ولی بدون توجه آنروزی  -١

تند، به فکر امروز کشور ھای عضو سازمان ملل پذيرفه می را از جملبه آن گذشتند و رژيم فاشيستی جمھوری اسال
پيشنھاد شد به دليل ھمين قانون اساسی رژيم، به سازمان ستاد اميرفيض و ديگران در گذشته از سوی ابارھا نبودند. 

منع گردد، اگر آن فشار ھا پيگير بود تا بحال رژيم اسالمی ملل فشار آورده شود تا از عضويت در سازمان ملل 
  ک-ح ھم دير نيست.ھنوز  منزوی و نابود شده بود.
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  دفاع جمهوري اسالمي 
 ی وزارت خارجه جمھوری اسالمی درکمال تاسف ونا باوری ادعای ترکيه را وارد دانست وسخنگو 

ری آيعنی  ،>درسودای خام بازگشت به امپراطوری است ھم بدون تکذيب ان مدعی شد که <ترکيه
ولی ترکيه  ،درعراق وسوريه درست است مبنی برقصد مسلط ساختن شيعيان اظھارات وزير خارجه ترکيه

   .ازگشت به دوران امپراطوری گذشته استھم بفکرب

   !دم ھای کوچک ونفھمی قرارداده شده استآدفاع ازمنافع ايران را مالحظه ميکنيد دراختيارچه 

  راه حل معلوم

نه برای حفظ جمھوری اسالمی است که ايران بدون جمھوری اسالمی چه سربلند روزگاری  ،اين راه حل
ولی  ،به درک واصل شدن جمھوری اسالمی مليت است رزوی ھمه ايرانيان باآ و انتظار و خواھد داشت
که دقيقا قابل پيش  جمھوری اسالمی  یھا ندانمکاری وش بينی درگيری ايران دراين معرکه نگرانی وپي
اشته باشد که با د وجودن رضايت داد ھرچند اين احتمال آوحشتی است که نميتوان به وقوع  ،بينی است

   .وحشی نجات خواھد يافت راز ھایگايران ازجنگال اين  ،نآقبول مصائب 

 نآ ن بدست بيگانه باشد وآولی نه اينکه تحقق  ؛سترزوھاآزنده وپاينده ترين  ،رزوی نجات ايرانآ
تخم وترکه اعراب  ننگين ترازحاکميت ھمين خوکان وحشیِ  بعميقترين ذلت وخواری است که بمرات !نجات
  .است

بدون اقدام نظامی ويا دخالت ط جمھوری اسالمی بدست بيگانه با بقای جمھوری اسالمی درتوازن سقو
 اھ مريکا وسايرکشورآوکشور را درسقوط جمھوری اسالمی بوسيله اقدامات  بيگانه نميتوان منافع ملت

، ليبی عراق سوريه، ،الگوی کارکه ميتواند مارا مصمم دراين انتخاب نمايد پيش روی ماست ؛دانست
    .دراتخاذ تصميم به ما کمک کند دشکاری است که ميتوانآی نمونه ھا

تصويب قانون  که از سال است ۴٠مقابل عقل اين است که جمھوری اسالمی به بھانه اينکه راه کارِ 
گذشته وتحوالت داخل وخارج نياز به اصالحاتی را درقانون اساسی الزم  اش، اساسی جمھوری اسالمی

ورد آازقانون اساسی بيرون بيوصدورانقالب رابه کشورھا  يت ملترتيکل ھای انقراض حق حاکمآ ؛ميداند
  .دورکند ايران را از سيب پذيری بين المللیآواين 

   پاسخ ترديد

رس  ممکن است کسانی فکرکنند که راه حل مزبور سبب استواری جمھوری اسالمی ميگردد وازتير
اين يک راه حل ولی  ،اين برداشت نادرست وبی وزن نيست ؛زاد جھان مصون خواھد ماندآکشورھای 

ن آت قب، عااست برای دورساختن سايه جنگ ويا اقدامات جھانی ديگر که اثراتش اگرکمترازجنگ باشد
   .منافع کلی مطرح است ؛. درراه حل  اعتقاد مطرح نيستارائه ميشودقوط بدون برنامه ايران است س،
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ويکپارچگی ايران را مقدم برکم وکيف حقوق بشرويا انتخابات وانگھی دراين برھه حساس بايد منافع 
اسالمی  اعليحضرت ھم بھنگام حمله عراق به ايران بدون توجه به غاصب بودن جمھوریازاد دانست 

   .را مقدم برمسائل سياسی ايران دانستند مادگی به دفاع ازکشورآوھمه جناياتی که مرتکب شده بود 

سال گذشته درحاليکه ازپشتيبانی افکارعمومی مردم ايران  ٣٨ما ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ظرف 
مقصود اين نيست که کدام  ؟راه نجات ايران برداشته ايم بت را دروجھان برخورداربوديم کدام گام مث

اصال روحيه براندازی جمھوری  ،برای براندازی جمھوری اسالمی مد نظرداشته ايم اقدامات عملی را
که درمعنا ايجاد مشروعيت وحقانيت  زاد داده ايمآملت ايران گرفته ايم وجايش انتخابات  اسالمی را از

، به دنبال چه نظامی که کجا قرارداريم ما دراين مدت نتوانستيم بفھميم ،برای جمھوری اسالمی است
بايد به بھای  ين وضعيت ورسوائی چراا با ،رئيس ميخانهيا  و ، پادشاه داريم يا رئيس جمھورھستيم

ن معلوم ومقابل ماست تن به خفت دخالت بيگانگان دربراندازی جمھوری اسالمی آجنگی که سرنوشت 
  .بدھيم

  ايراد حقوقي
ودرھمين  ) مشخص شده درمواردی که با عالمت *خارجه عربستان (اظھارات وزير نکه برخی ازآ با

طرف اعتراض قراردادن جمھوری اسالمی بوسيله ولی  ،رفت وارد استگ تحرير ھم مورد بحث ونقد قرار
عربستان واسرائيل واحتماال کشورھای ديگرعملی خالف اصول حقوق بين الملل وسازمان ملل متحد است 

  ا:زير

به عصويت  باھمين مبتدا وخبرھا که درقانون اساسی ومذھب تشيع پياده شدهجمھوری اسالمی  .١
ن با شتاب فوق العاده آائی ـــناســــمريکا واسرائيل به شآ مده وھمين عربستان وآسازمان ملل در

ای تن داده اند وسی وچند سال است که ايرادی که امروز به اصولی بودن تصميمات جمھوری 
صدورانقالب  يعنی بطور ضمنی به قانون اساسی جمھوری اسالمی درد اسالمی گرفته اند نگرفته ان

  .وکمک به سازمان ھای تروريستی رضايت داده اند

انه ويا گرشوبآت مونيخ يک دسته بندی برای دخالت درامورايران واحتماال دخالت ھای نشس .٢
  .نظامی است واين اقدامات کال خالف منشورسازمان ملل است

 ازجمھوری اسالمی  وحشت ھمه کشورھای غيرمسلمان جھان کنار در یدوحشت عربستان سعو .٣
 حکم صراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی است که ازوحشت ناشی اززيرا  ،قابل انکارنيست

عضويت جمھوری اسالمی وسايرکشورھائی که احتماال  ،با اين وجود ،پشتيبانی داردن آيات قرآ
 را ناچاربه تبعيت از نھاآرسازمان ملل امان نيستند د موقعيت جمھوری اسالمی در از

  .د نه نشست ھای امنيتی ودسته بندی ھای سياسیمنشورسازمان مينماي

 مريکا اگرازجانب جمھوری اسالمی احساس خطروعدم امنيت ميکنند بايدآعربستان واسرائيل ويا  .۴
نه اينکه  ،بشودبه سازمان ملل وشورای امنيت ارجاع  لغو عضويت جمھوری اسالمی موضوع

 .بزنند وبه اقدامات خودسرانه متوسل بشوند روی منشورسازمان پل
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ی منطقه سابقه اين عمل را ميتوان درفعاليت ھسته ای جمھوری اسالمی ديد که نگرانی کشورھا .۵
شورای امنيت با صدورقطعنامه ھا وجھانی سبب ارجاع موضوع به شورای امنيت گرديد و

جمھوری  و  جمھوری اسالمی گرديد سبب رفع نگرانی کشورھا ازفعاليت ھای ھسته ای ،واقدامات
 .ژانش بين المللی را پذيرفتآاسالمی درمقابل قطعنامه ھای شورای امنيت راه 

مشارکت دارند که چرا کشوری که قانون  عضو سازمان ملل متحد دراين اتھام تمام کشورھای  .۶
ت سازمان اساسی اش دقيقا خالف منشور سازمان ملل واعالميه جھانی حقوق بشراست به عضوي

ملل پذيرفته شده است  و پذيرش عضويت جمھوری اسالمی درسازمان ملل به معنای حقانيت 
 . جمھوری اسالمی درصدور انقالب اسالمی به معنای اسالمی کردن ھمه کشورھای جھان است

بنظرميرسد برای اينکه جامعه جھانی بتواند ازمسيرشورای امنيت سازمان، مالحظات اجباری  .٧
اسالمی درجھت رفع تشويش ونگرانی جھانی وارد سازد الزم است دفترحقوقی  برجمھوری

 يعنی تطبيق قانون اساسی کشورھای عضو با منشور ؛سازمان ملل به تکليفی که بران مقرر است
عضويت  موقعيت جمھوری اسالمی را در و ،سازمان واعالميه جھانی حقوق بشر اقدام نمايد

  .سازمان بازنگری نمايد

معلومات برای > ونيزتحقيق <مين امنيت جھانیراھی برای تارساله < به موضوع ميتوانند ازعالقمندان 
  ٢    .>    انتشاريافته  استفاده کنند٢٠١٧/٢/١۵رفع مصائب جھانی که بتاريخ  
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