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)3(  
  حقوقدان -ضاميرفي

فاق ن باتآ، مقدمه ای ازحظه ابعاد وتاثيرات نگرانی حقيقی است که درتحرير قبلجريان اين تحرير درمال
   .گفتگو قرارگرفت ١درمحط 

 ی مجازی ازنجا که نگرانآاز ،وحشت وتالم سنگين ميکند ،عب                                  ُ نگرانی ازشقوق تھديد است که ايجاد ر  
که  تدرمدارتوجه اين تحريرقرارندارد وتنھا نگرانی حقيقی اس ،شخص است بافته ھای فکری واحساس

  .يدآاين تحرير به حساب مي   ِ بار  

امنيت مانند ظروف  .امنيت بين المللی است وجود نگرانی حقيقی متاثربرامنيت فردی واجتماعی وحتی
تی عدم امنيت وھراس ونگرانی برامنيت غالب گردد گسترش مييابد وامنيت فردی وحتی قمرتبطه است و

   .بين المللی راھم به مخاطره ميکشد

 ،ه، دادگامراجع نگرانی حقيقی درمکتب حقوقی به تھديد وارعابی گفته ميشود که بموجب حکم قطعی
   .به استناد اقرارواعتراف طرف باشدودرمواردی  قانون

موافقتنامه ژنو) از ناحيه ايران تنھا ازباب اقرارجمھوری اسالمی ( ۵+١نگرانی عنوان شده ازسوی 
عمال قدرت برای اسالمی کردن                                                                ِ نيست بلکه ھمانطورکه درتحرير قبل ارائه شد تعھد جمھوری اسالمی به ا  

   .انون اساسی جمھوری اسالمی پياده شده استق تمام کشورھای جھان است  که در

  اسناد قطعي نگراني حقيقي 

ازجمھوری اسالمی است بجاست که اسناد قطعی ومسلمی که موجب نگرانی حقيقی ھمه کشورھای جھان 
  .مستند باشد ،خاصی که مورد نظراست ارائه شود که نتيجه گيری

  مستند اول قانون اساسي جمهوري اسالمي است

  :مده استآن کشورآدرقانون اساسی ی وبيان شيوه حکومت درجمھوری اسالمی درمعرف

 >  انقالب ايران که حرکتی برای پيروزی تمام مستضعفين                                     ِ قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی
، زمينه تداوم اين انقالب رادرداخل وخارج کشورفراھم ميکند بويژه درگسترش برمستکبرين بود

ا ر تشکيل امت واحد جھانیميکوشد تاراه  المللی با ديگرجنبش ھای اسالمی ومردمیبين  روابط
. رسالت قانون ھموارکند واستمرارمبارزه درنجات ملل محروم وتحت ستم درتمامی جھان قوام يابد

                                               
 ...محط به از مھبط رحم چون :فرودآمدن . محلفرودآمدن االطباء). جای . (ناظماالرب ). موضع و منزل . (منتھیِ       ا ) منزل          َ  َ        محط. [ م   ح  طط ] (ع - ١
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که  وردآرابوجود شرائطی  زمينه ھای اعتقادی نھضت را عينيت بخشد و اساسی اين است که
  .دپرورش يابن اسالمی ی جھان شمولیارزش ھای واال بان انسان ھا آدر
 اساس وضابطه باشد ن است که ايمان ومکتبآکشور، توجه بر یدرتشکيل وتجھيزنيروھای دفاع ،

بدين جھت ارتش جمھوری اسالمی وسپاه پاسداران انقالب درانطباق باھدف فوق تشکيل ميشوند 
گسترش جھاد درراه خداومبارزه درراه  رسالت مکتی يعنی                             ِ وتنھا حراست ازمرزھا بلکه بار  

   .درجھان را فراھم سازند حاکميت خدا
  قوه مجريه جمھوری اسالمی به دليل اھميت ويژه ای که دررابطه بااجرای احکام ومقررات اسالمی

ه گشای ايجاد جامعه ابمنظوررسيدن به روابط ومناسبات عادالنه حاکم برجامعه دارد، بايستی ر
که وصول به اين ھدف را  محصورشدن درھرنوع نظام دست وپاگيرپيچيدهتيجه . ناسالمی باشد

  .کند ويا خدشه دارسازد، ازديدگاه اسالمی نفی خواھد شد
  ميزمتقابل با آسياست خارجی جمھوری اسالمی عدم تعھددربرابرقدرتھای سلطه گروروابط صلح

   .>است غيرمحاربدول 

  :است زير مشخص اسالمی يافته ھای جمھوری درمستندات ارائه شده ازقانون اساسی 

  حمايت وھمکاری با جنبش ھای اسالمی -١

، درتعھد )دم ربائی کشيده اندآووحشت وترور وب ع                ُ تمام دنيا رابه ر   هامروز ئی کهھمان جنبش ھا(
، لحالظ شده  ۵+١مع ازسوی ن چيزی که درموافقتنامه جاآ. يعنی وازتکاليف جمھوری اسالمی است

نرا درتعھد دولت قرارداده است آواجرای اعالم  قبال نراآون اساسی جمھوری اسالمی مشروعيت قان
ايجاد نگرانی برای جامعه جھانی ازسوی جمھوری اسالمی بصورت حکم قطعی پياده  ودرکالمی کوتاه

    .شده است

  تشکيل امت واحد جھانی -٢

د کرده ھمان ام القرای اسالمی است (فرھنگ ن ياآامت واحد جھانی که قانون اساسی جمھوری اسالم از
مد است که ھمه براطاعت حاکم آقرارگرفتن جھان تحت يک مديريت واحد وکار) وبه معنای تشيعاسالمی و

مت ا م واحد مقتدر درحاک ،دين ھمه مردم جھان فقط اسالم خواھد بود .مقتدرجھانی اتفاق خواھند داشت
امام  ،ن حاکم واحد  مقتدرآ ،مھدی وبعد ازظھور امام ميباشدنسل علی وفاطمه  يک شيعه از  واحد جھانی

   .نفرازھمراھانش رابه حکومت قسمتھای دنيا حاکم ميکند ٣١٣مھدی ميباشد که 

نھا بگيريم آ زا ما که نميخواھيم حکومت را) نوشته است <القرای اسالمی امخمينی دررابطه با (
  >ھرکدامشان که اليق بودند ما سرجايشان ميگذاريم

جمھوری اسالمی که درقانون اساسی اش پياده  اين خواست وھدف ازنگرانی وتھديد ووحشت مردم دنيا 
 یتحت حکومت اسالم  ومليت گرائی  اگونگون ، باورھا وفرھنگاديان مختلفکه ميليارد ھا مردم با   کرده
قرارنگرفته وبه نگرانی ھای  ۵+١، چرا مورد توجه حاکم مانند سيد علی خامنه ای قرارگيرند ويک واحد

  .حاشيه ای پرداخته است

  ؟يا نگرانی از برنامه تشکيل امت واحد جھانی برای مردم جھان خطرناکتراست يا غنی سازی اورانيومآ
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  ارزشھای واالی جھان شمولی اسالم -٣

وری اسالمی برای خود قائل شده است قراردادن ارزشھای واالی جھان رسالتی که قانون اساسی جمھ
   .ت کرده انددن عاآ ن ارج ميدھند وبرآشمولی اسالم است به جای ارزشھائی که مردم ھرکشوری به 

ن ارزشھا آبحث وشمارش ارزشھای اسالمی خود موضوع مفصل ديگری است ولی بھرحال نتايج 
   .زاديھا واسارت جامعه چيزی نبوده استآفقر وعقب ماندگی وتعدی به حقوق و زدرکشورھای اسالمی ج

 یدنيادر ،جابجائی بی حجابی زنان با چادروحجاب اسالمی که يکی ازارزشھای اسالمی است ،ازباب نمونه
اين جابجائی که  ؟وحشت عمومی ھمراه استومت عمومی وقامرانی وبا چه مخاطره ونگ امروز زادآ

 ۵+١و چراازاھميت توجه دورمانده است  اجتماعی وفرھنگی ومذھبی وجود خواھد داشت درتمام شئون
  ؟بجای دزد واقعی جويای جای پای دزد است

ھا درحفظ  . جمھوری اسالمی به اجبارخانمنگاه کنيد به ھمين مقاومت خانمھا درمقابل حجاب اجباری
رادان معاون پليس گفته است <طرح امنيت اخالقی  قایآ طرح امنيت اخالقی> داده است وحجاب عنوان <

  )ديروز دوم خرداد(    .>با فرمان ويا دستور تعطيل بردارنيست

زاد جھان آاسالمی به ملت ھای  يا دشواراست به دامنه تھديد وخونريزی جانی درانتقال اين ارزشآ
    .ن دررفع نگرانی جامعه جھانی نيستآبه ھيچ روی متوجه  ۵+١فکرکرد که 

  سلب حاکميت ملی  -۴

ھمه  از ، سلب حاکميت ملیتکليف ووظيفه مھم ديگری که قانون اساسی جمھوری اسالمی مقررکرده
حاکميت خدارادرروی زمين که خدا  نمايندگیه خوند بآن بنام خدا وبعد يک آمردم کشورھای جھان وثبت 

   .که درمحدوده کوچکی چون ايران جريان يافته است یيعنی ھمان طريق ؛ن استوردآبه اجرا در

ومردم کشورھارا به يا سلب حاکميت ملی مردم کشورھا که درتکليف وتعھد جمھوری اسالمی است آ
   .ن عنوان نگرانی دادآان به ورد  امری است که بتوآصورت صغير وغافل ازمنافع کشورخود درمي

فقط  ۵+١ن نيست وعجيب است که کشورھای آصد برابرجنگھای اول ودوم جھانی ھم قادربه انجام 
سوراخ دعارا کم چھارچشمی به نقض حقوق بشروغنی سازی نگاه ميکند  براستی که ضرب المثل <

   .نھاستآ> مصداق عمل کرده

  ن المللیبی اعتنائی به مقررات ومحدوديتھای بي  -۵

دف نھائی جمھوری اسالمی قانون اساسی جمھوری اسالمی چون ميدانسته که بلند پروازيھائی که ھ 
اازتبعيت جمھوری اسالمی ر داردی حقوق بشرمغايرت با مقررات سازمان ملل واعالميه جھان ،قرار گرفته

ی است  منع کرده  مانع وياسبب کند شدن خواستھای جمھوری اسالمھرگونه مقررات ونظاماتی که 
   .استداده  ھا نآبه  >مقررات دست وپاگير< وعنوان

مام تصميمات جھانی ومنشورھا را که بی اعتنائی به ت ،بااين صراحت قانون اساسی جمھوری اسالمی
   .چه ضمانتی برای رفع نگرانی ھای جامعه جھانی دارد اال حفظ وازدياد تحريم ھا ۵+١  حکم داده،
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ملتی که بموجب قانون اساسی فاقد حق حاکميت است ودرواقع  ؟پاسخ اين سوال رادارد ۵+١يا آ
 .خودسری ھای قيم وولی خود خسارت بدھد ومجازات شودولی وقيم است چرابايد بابت  صغيروتحت اراده
  يعنی اينکه بجای مجازات مجرم فرزند صغيراو شالق بخورد؟ ۵+١عدالت وانصاف 

   یستی فقط باکشورھای اسالمصلح وھمزي -۶

خاصه برای  ،قانون اساسی خودش صراحتی دارد که بسيارقابل توجه ١۵٢جمھوری اسالمی دراصل 
   .ن بردوبخش استآاست  و ۵+١گروه 

  عدم تعھد دربرابرقدرتھای سلطه گر –اول  

نوع ن کشور را ازھرگونه تعھدی درمقابل کشورھای سلطه گر ممآ ،قانون اساسی جمھوری اسالمی
   .ساخته است

 گنجا که درفرھنآ را کشورھای سلطه گرميشناسد واز ۵+١نجا که جمھوری اسالمی کشورھای آ از
جھانی، کشورھای سلطه گر معرفی نشده اند بنابراين کشورھای سلطه گردرقانون اساسی جمھوری 

می حق نداشته لذا جمھوری اسال  .دررديف اول قراردارند ۵+١اسالمی ھرتعدادی که باشند کشورھای 
اجرائی برای  نچه که درموافقتنامه ژنو صورت گرفته اثرآ تعھدی بنمايد و ۵+١ندارد که درمقابل  و

نبايد استنکاف جمھوری اسالمی راازموافقت وتعھداتش درمقابل  ۵+١وگروه  ،جمھوری اسالمی ندارد
عھد برای ت ليت وصالحيت. جمھوری اسالمی به اعتبارقانون اساسی اش فاقد اھنقض تعھدات بگيرد ۵+١

احراز صالحيت واھليت برای طرف تعھد  کشورھای سلطه گراست  واحرازاين موضوع مھم که درمقابل 
  .ن توجه نکرده وھنوزھم نداردآبه  ۵+١است  که  ۵+١برعھده   است

  حالت جنگ دائم باکشورھای غيراسالمی  –دوم  

با کشورھای جھانی که اصل  ميزآلح ساسی جمھوری اسالمی روابط صقانون ا ١۵٢ھمان اصل 
قط با کشورھای جمھوری اسالمی را فميزآذاشته وروابط صلح گرا به کنارمنشورسازمان ملل است 

   .) ميداندکشورھای غيرمحارب يعنی کشورھای مسلماندرحقوق اسالمی ( بغيرمحار

لمان جھان ازجمله ھمين درحاليکه قانون اساسی جمھوری اسالمی به تمامی کشورھای غيرمس بنابراين
اعالن جنگ داده گشودن فصل نگرانی ازسوی گروه مزبور يک ندانم کاری ونتيجه نشناختن  ۵+١ گروه

   .ھويت اسنادی جمھوری اسالمی است

  اهميت تصريحات درقانون اساسي كشورها

درصدور انقالب وتشکيل ملت  قانون اساسی جمھوری اسالمی ممکن است بسياری به اھميت اصول  
نرايک سياست اسالمی برای بزرگ نمائی ورعايت آواقف نباشند و واحد وانتقال حاکميت مردم به خدا

   .حکم قران بگيرند
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 حکم ملت شناخته ميشود. که ازدين مردم پشتيبانی شده است. ،، حکم قانون اساسیستولی چنين ني
مصرف دينی وقانونی وجھانی  مصرف داخلی ندارد ،رخیب تصور      ِ برعکس   ؛ن فوری وقطعی استآاجرای 
   .دارد

درصدوراسالم به تمامی جھان کافی است توجه  جمھوری اسالمی  درباب اھميت تصريح قانون اساسی
 از > و، دين بودائی ھاستھندوستانمعتقد است < حزبش نخست وزيرجديد ھند که تاراندا مودیکنيم که 
اکنون که به نخست وزيری رسيده سخت سبب نگرانی م ھند طرفداری ميکرد عليه مسلمانان مقي تبعيضات
ميليون مسلمان مقيم ھند شده است وروزنامه نيويورک تايمز ھمين ديروز مقاله ای دروحشت  ١۶٠

   .عمومی مسلمانان ھند منتشرساخت

، موضوع ايران شدهمدعی صدور دين بودا به تمام کشورھای جھان نشده  که  ،ھند با يک ميليارد جمعيت
ن کشورپياده نشده آدرقانون اساسی  ھم تبعيض برمسلمانان ويا اختصاص سرزمين ھند به بودائی ھا

اتھامی است که به حزب نخست وزير جديد ھند زده ميشود  واينھا با موقعيت جمھوری اسالمی که بلکه 
اسی ھمان اعتبارراداده که مشروعيت قانون اساسی کشورش ميداند يعنی به قانون اس ن رامنشاءآقر

   .ن داده تفاوت داردآاسالم به قر

ھنجاريھائی رابا ھا تصريح شده اگردولت نادرقانون اساسی کشوری که به روابط دوستانه بين کشور
مجلس وارد ميشود وحرکت دولت وحکومت را متوقف ميکند ولی درجمھوری اسالمی  دولتھا پيش گيرد

با دولتھای اگردولت راه سازش وروابط دوستانه را ن کشوراستآ با صراحتی که درقانون اساسی
   .درپيش گيرد روی قانون اساسی پل زده وبا اعتراض مجلس روبرو ميشودغيراسالمی 

ميز جمھوری اسالمی ازنقض آبايک بررسی جامع اين حقيقت خود نماميشود که تمامی اقدامات خشونت 
که دراتھام جمھوری به فعاليت ھای ھسته ای مشکوک وتوسل  دولتی حقوق بشرو حمايت ازتروريسم

دررابطه باھمين تکليفی است که قانون اساسی جمھوری اسالمی برای حکومت کنونی اسالمی قراردارد 
ازاسالم است به وخطرناکترايران قائل شده است که اسالم وانقالب اسالمی که دومی به مراتب پست تر

   .کشورھای جھان صادرکند

احمد < س يک کشوربمناسبت عقده ھای درونی جنگ با کشورديگری رادنبال ميکنديک وقت رئي
  >ن جھت با عراق جنگيد که صدام به پدرم گفت يا از عراق برو ويا ساکت باشآ پدرم از :پسرخمينی گفت

 يگر دياده شد اين ی وقتی جنگ بايک کشورويا تمامی کشورھای جھان درقانون اساسی يک کشوری پلو
ن دولت امکان اجرای حکم قانون آتکليف ملی است که چه  ، حتما نيستويا شوخی  قده شخصی ُ ع   يک

ھمه کشورھای جھان وبه مخاطره افتادن        ِ نگرانی   ،نآ اقل تاثيراساسی راداشته باشد ويانداشته باشد حد
  :چراکه ھانی رادربرداردامنيت ج

بدون مدت است به ھمه مده اعالن جنگ آ) جمھوری اسالمین کشور متجاوز (آنچه درقانون اساسی آ
   .دولتھا وکشورھای جھان

   .موکول ميشود به تحريرآتی ،دوم د، مستناتفاقبه   


