
 

 

  ه اعليحضرتلتحليلي برمقا

  سپتامبر 30در ديلي تلگراف لندن  

وان  ان«ز  ه ا م  ع یارا اعمال    »روش 
  

در مورد برنامه اتمی ايران  یمنظور کاستن از تشويش بين المللببعالوه يک؛ که  ۵به اجالس گروه ربوزمقاله م
اينک زمان آن است که «گذشته ميداند و عقيده دارد که و آنرا تجديد بازی های . تشکيل گرديده خوشبين نيست
  » .راه جديدی را آزمايش کنيم

  : راه پيشنهادي مقاله

اکنون زمان آن فرا رسيده است که رهبران جهانی از حقوق بشر مردم ايران پشتيبانی کنند، با چنين اقدامی «
  . می را حل کنندد مسئله اتنآنها به ملت ايران چنان قدرتی خواهند داد که بتوان

غرب با حمايت از مردم ايران و مبارزه آنها برای دستيابی به حقوق بشر تاکيد براهميت آزادی های آنان 
  » ن متحد خويش را در موضوع اتمی خواهد يافتريبزرگت

  :چگونگي اجراي طرح پيشنهادي

  : ه انداعليحضرت در مقاله خودشان کيفيت اجرای طرح پيشنهادی را چنين ارائه فرمود

اگر غرب تحريم های جديدی برقرار کند که حقيقتا به فرياد آزادی ملت ايران مرتبط باشد بزرگترين متحد خود «
اين قيام می . با رژيم اسالمی، با سالح قدرتمند همبستگی بين المللی مجهز و مسلح ساخته است را در مبارزه

درحاليکه جهان در جر و بحث کيک زرد بسر ميبرد، مردم . دهد رتواند ثبات خاورميانه را از پيايه و اساس تغيي
  » .ايران هنوز به جنبش سبز خود برای آزادی، اميد وحقوق بشر اعتقاد و باوردارند

  : شرح طرح

  : طرح مورد نظر مقاله و توضيحات وابسته به آن ناظر است که طرح بر دو پايه زير استوار است

 ربتحريم های اقتصادی ايران بوسيله غ -١



 

 

 کمک به جنبش سبز -٢

صادی –ت  ی ا   م 
ويا  نحرام کرد. تحريم، به معنای حرام کردن وقدغن ساختن چيزهائی است که مورد تحريم قرار گرفته است

حرام بودن اشياء برای مردم روشن است زيرا يک اصطالح شرعی است ولی در مورد حقوق بين المللی يعنی 
دم چندان روشن نيست؛ معنی و رور می گردد مفهوم آن مانند تحريم دينی برای موقتی تحريم متوجه اقتصاد کش

  .مفهوم آن وقتی روشن می شود که تحريم اقتصادی به اجرا درآيد

تحريم کشورها سابقه ای بسيار قديمی دارد، در قديم، تحريم از طريق محاصره شهروياکشور صورت می گرفت 
گی ودرماندگی حتا حيوانات وحشی يا خانگی را هم مانند سگ و گربه و مردم کشور تحريم شده از فرط گرسن

در کشور خودمان افاغنه هنگام حمله به اصفهان چنان آن شهر را به تحريم کشيدند که بنوشته . ميخوردند
به تحريم شهر ها تاحدی که مردم  در تورات مکرر در مکرر يهوه. تواريخ مردم جسد حيوانات را هم می خوردند

  . ندان خودشانرا هم می خورند اشاره کرده استفرز

  :تحريم كشور ها؛ نوعي جنگ است

مختصر باال بدين سبب به تصديع رفت که اين تحقيق بتواند نگاه را متوجه اين حقيقت سازد که تحريم اينک 
به همين دليل منشور سازمان ملل . جنگ و مخاصمه است که بين يک يا چند کشور صورت می گيرد ینوع

ار سازمان ملل و شورای امنيت قرار متحد، تحريم اقتصادی کشورها رااز حقوق کشور ها خارج و آنرا دراختي
  : منشورسازمان ملل براين اين قرار استوار است ۴١ماده . داده است

شورای امنيت برای عملی ساختن تصميمات خود ميتواند تصميم به اقداماتی که مستلزم بکار بردن نيروهای «
ح نباشد بگيرد و اعضای ملل متحد را دعوت کند که آن اقدامات را به موقع اجرا بگذارند اقدامات مزبور مسل

بی سيم يا با  -هوائی، پستی- ممکن است شامل قطع تمام يا قسمتی از روابط اقتصادی ويا ارتباط راه آهنی، بحری
  » .سيم وساير وسايل ارتباط جمعی و همچنين قطع روابط سياسی باشد

درمقاله (بنابراين، به حکم منشور سازمان ملل متحد، نه کنگره آمريکا و نه هيچ کشوری وچه غرب ويا شرق 
) هم از نوع جديد آن به اجرا درآوردنمورد نقد، از غرب خواسته شده که تحريم های اقتصادی عليه ايران را آ

از حقوق شورای امنيت سازمان ملل متحد اينکار و تصميم . حق ندارد که کشور ثالثی را طرف تحريم قراردهد
  : است لذا

اين چنين انتظار و . مقاله نميتوانسته است که از غرب درخواست اعمال تحريم های جديد عليه ايران را بنمايد
درخواستی، نه تنها بی اعتنائی به موازين منشور سازمان ملل است بلکه بطور حتم نوعی همکاری وايجاد 

  . يان به تحميل مصائب ناشی از تحريم به مردم ايران هم هستحقانيت ودعوت خارج

به تحقيق و بطور مسلم، تحريم های اقتصادی آنهم از نوع جديد آن که متوجه تحريم بنزين مصرفی مردم است، 
  . بالئی به سرمردم خواهد آورد که فشار های ناشی از سلب آزادی قطره ای در مقابل آن محسوب نمی شود



 

 

ايت حقوق بشر و خشونت های رژيم حاکم، گروهی از فعاالن سياسی را در عذاب قرار ميدهد تحريم اگر عدم رع
اقتصادی، خاصه از طريق انرژی سوخت، کل و جزء مردم ايران را به استيصال و گرفتاری غير قابل 

نزين آن موجب تصورودرعين حال سبب سلب روحيه مقاومت از مردم ميگردد، بدون آنکه تحريم ها حتا از نوع ب
چنانکه چنين تحريم هائی سبب سقوط حکومت های زيمبابوه و کوبا و کره شمالی حتا ايران . سقوط رژيم گردد

  . که سالها است در چنبره انواع تحريم ها قرار دارد نشده است

دند و درسالهای قبل بطور اصولی وقطعی با تحريم های اقتصادی مخالفت ميفرمو) نويسنده مقاله(اعليحضرت 
طبقه غير حاکم کشور می دانستنددرحاليکه مقاله مورد بحث می علت را هم فشار غير قابل تحمل به مردم و

  : گويد

گرچه ثابت شده است در ديپلماسی، برقراری تحريم ها می تواند وسيله مفيدی باشد؛ اما نتيجه آن به زحمت «
  »اد بی گناه به سبب خطا های عده ای لجوج استافتادن شهروندان يک کشور وصدمه خوردن به بسياری از افر

ملت بيگناه ، با اين برداشت درست و حکيمانه چرا بايد بخاطر لجاجت معدودی افراد به عدم رعايت حقوق بشر
  . ايران گرفتار تحريم ها آنهم از نوع جديد بشود

ال فاصله هزينه زندگی در د، بيه توهم از بروز جنگ قيمت نفت به بشکه ای صد دالر رسطدرزمان بوش بواس
آيا دشوار . جهان بطور سرسام آوری باال رفت و بحران کنونی جهان نتيجه همان باال رفتن مواد سوختی است
  است که بعد از تحريم بنزين، تصوير سختی معيشت مردم بی نوای ايران را از هم اکنون ترسيم کرد؟ 

ازمان ملل متحد؛ عدم رعايت حقوق بشر از ناحيه کشور در هيچ کجای اعالميه جهانی حقوق بشر ويا منشور س
ها آنچنان خطری که بتواند امنيت حياتی را مختل کند ويا در حدی شناخته شود که تصميم گيری شورای امنيت 

کدام کشوری در جهان بواسطه عدم رعايت حقوق بشر از سوی شورای . را الزم داشته باشد، ديده نمی شود
  حکوم به اجرای تحريم های اقتصادی شده است که ايران دومين آن باشد؟ امنيت سازمان ملل م

پرسيده شد آيا شما موافق  یاز آن ايران) تلفنی(تلويزيون کانال يک مصاحبه ای داشت بايک ايرانی داخل کشور 
؛ آيا با تحريم بعد پرسيده شد. حمله آمريکابه ايران هستيد؟ آن ايرانی گفت؛ ابدا زيرا مردم بيگناه کشته می شوند

آقا شما از وضع معيشت مردم ايران بی اطالع هستيد که مسئله تحريم «: گفت یهای اقتصادی موافقيد؟ آن ايران
  » ...را مطرح می کنيد، تحريم يعنی قحطی، چپاول دولتيان، مرگ خانواده ها که هم اکنون در حال نزعند

  :سازمان حقوق بشر و تحريم اقتصادي

ی آماری از سوی سازمان حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد صادر شده است که رژيم درهمين هفته جار
  . بار در سال گذشته نقض فاحش حقوق بشر داشته است ٢۵ايران 

دراين حال، چرا کميسين حقوق بشر سازمان ملل متحد از رهبران کشور ها درخواست نکرده ونميکند که تحريم 
  به اجرا بگذارد؟  ی عليه ايرانتهای جديد و سخ

زيرا که؛ نه کميسيون حقوق بشر اين حق را دارد و نه رهبران کشور ها تا چه رسد به اينکه شهروند يک 
  . کشور از رهبران کشور های خارج درخواست تحريم هموطنان خودش را بکند

  : تحريم ونقل قول



 

 

ده است، با اين توضيح که مقاله خواسته، مقاله، برای طرح مسئله تحريم و لزوم آن، راه نقل قول را اتخاذ کر
در اين باب اينطور نوشته . مسئله لزوم تحريم را از قول ديگران عنوان کند نه عقيده شخصی نويسنده مقاله

  : است

 یشوند و مطمئن باشند که برقراربسياری از هم ميهنانم به من خاطر نشان ساخته اند؛ در صورتيکه معتقد «
وبيداد روحانيون پايان خواهد داد ونياز مردم ايران را به رعايت موازين حقوق بشر تامين  تحريم ها به عمر ستم

  »د کرد آماده اند درکوتاه مدت سختی های ناشی از آنرا تحمل کنندــخواه

تحريم از امور . به کشور ديگر تحميل می کند یتحريم اقتصادی يک امر يکطرفه و تحميلی است که کشور
قائل  است در تحريم، تحميل کننده است که ممکن. ی الطرفين نيست که قابل شرط و شروط باشدقراردادی و مرض

  . (!) به شرط بشود نه مردم کشور زير تحميل

  :بنابراين

درمورد موافقت با تحريم مشروط بکلی بی اعتبار و غير قابل » بسياری از هم ميهنانم«نقل قول از   -١
 .توجيه است

رائه شروطی برای وجاهت دادن به طرح تحريم است که مقاله از آن استفاده ه قول ديگران واب لتوس -٢
کرده است و مقاله از اين شگرد خواسته است از نويسنده رفع مسئوليت بنمايد زيرا، نويسنده مقاله 
دقيقا متوجه اثر زيان بار چنين طرحی برای مردم ايران خاصه مسئوليت های ناشيه از آن بوده است 

 . (!) قول را برگزيده است که راه نقل
، »معتقد شدن«برای مزيد استحضار اين اشاره بجاست که شروطی که در نقل قول آمده از قبيل  -٣

شروط مجهول و غير » کوتاه مدت«رابطه مثبت تحريم ها يا با پايان ستم روحانيون و » مطمئن شدن«
بور که موهوم است استوار  نمی قابل اثبات است، يعنی رابطه حقوقی مسئول بين تحريم و شرائط مز

 . باشد و درنتيجه، شروط باطل و عمل تحريم وموافقت با آن جاری خواهد بود

  : نقل قول در جايگاه مسئوليت

به اين دليل » بسياری از هم ميهنان«درخواست تحريم اقتصادی ايران بر پايه نقل قول زيرعنوان عرض شد که 
  . ليت نويسنده مقاله گردداست که درخواست تحريم فارغ از مسئو

درست است که درباب افترا درحقوق کيفری عقيده عده ای از حقوقدانان چنين است که نقل قول از ديگران رافع 
  : باور مذهبی را در بيت زير پياده کرده استمسئوليت مفتری است وقآآنی نيز 

  تاگر صواب بود ور خطا معذور اس    حکايتی که کس از قول ديگران گويد 

اين است که صاحب اوليه قول، معلوم و ) حکايت کننده(ولی شرط حقوقی ونيز شرعی برای رفع مسئوليت ناقل 
مشخص باشد، بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد و دسترسی به او ممکن باشد، انتساب موضوع به او هم مشکوک 

ب قول را بخوبی دريافت و اين رابطه بايد نباشد و يا اثری از او باقی باشد که بتوان رابطه بين ناقل قول و صاح
حق در «زيرا . چنان باشد که بشود به سراغ صاحب قول رفت و اگر خطائی باشد، خطا صاحبش را پيداکند

  .»گمراهی و جهل شناخته نمی شود



 

 

است که در تطبيق مورد بااستفاده مقاله از نقل قول؛ نه معلوم است که هم ميهنان چند نفر بوده اند و نه معلوم 
چه کسانی بوده اند، نه ميتوان به آنها رجوع کرد ونه معلوم است که عاقل وبالغ ورشيد بوده اند و اصال معلوم 

   ١. نيست که آنها چه صالحيتی داشته اند که از جانب مردم ايران مسئله تحمل تحريم را تجويز کنند

ائل به تفسير شده اند و می گويند اهميت برخی از حقوقدانان در قضيه مسئوليت در نقل قول از ديگران ق
نقل قول «آنها به اتفاق عقيده دارند . موضوع افترا ويا نقل قول؛ مسئله ای است که بايد مورد توجه قرار گيرد

از ديگران بايد در حدی باشد که به جان و ناموس وحيثيت ديگران چنان لطمه ای وارد نکند که با رضايت شاکی 
  : قاآنی در بيت دوم بيتی که مورد استناد قرار گرفت گفته است» ير باشدخصوصی جبران نا پذ

  مخوان کافر کز رسم مردمی دور است      حديث کفر کسی گر ز ديگری شنوی

که کيفر ارتداد را دارد و در حقوق اسالمی همعرض جنايت است مرز بين مسئوليت و » کفر«قاآنی واژه 
  . معذوريت گرفته است

  :نظريه حقوقي
 
ظربه اينکه تحريم اقتصادی يک کشور از اسباب قحطی، مرگ و مير، بيماری و سختی معيشت  ن -١

ته باشد و عاقل و رشيد و بالغ هم شعمومی است لذا نقل قول از ديگران، گرچه ديگرانی وجود دا
 . باشند، سالب مسئوليت در خواست کننده، تحريم اقتصادی کشور نمی شود

: درحاليکه در زير همان مقاله آمده. با مقام و موقعيت مسئول است مسئوليت و درجه آن دررابطه -٢
مسئوليت » شاهزاده رضا پهلوی از پيشروان دفاع از حقوق بشرو دموکراسی سکوالر در ايران است«

حد اقل پيشرو  اعليحضرت را از حد يک شهروند عادی که انتظار خودشان است خارج و در مقام
دموکراسی سکوالر قرار ميدهد ودر نهايت اثر مقاله مزبود دامان همه  ايرانيان طرفدار حقوق بشر و

طرفدارن دموکراسی سکوالر وحقوق بشر را در خارج از کشور وداخل کشور خواهد گرفت و ميشود؛ 
تحميل اقتصادی به ملت ايران بنا به درخواست طرفداران حقوق بشر و دموکراسی سکوالر در خارج 

 .است کشور بوده است

  : يك مساعي و هم آهنگي مقاله با طرح تحريم ايران در كنگره آمريكاتشر

ی ودرجهان حقوق مطرح رمسئله نقض فاحش حقوق بشر از سوی رژيم غاصب ايران سال ها است که جا
است ولی همزمانی طرح آن در کنگره آمريکا آنهم تحت عنوان يک تحريم جدی جديد؛ با همزمانی مقاله 

  . زمينه مساعد ساختن کنگره با اجرای تحريم بسيار موثر شناخته شود مزبور ميتواند درباب

  :تاثير مقاله در تصميم كنگره آمريكا

                                                            
مردم را به حقوق بايستی مدعی شده است بايستی پيش از همه گونه ادعای دموکراسی ويا آزادی  تايپ کننده اين خطوط،؛ همواره  -  ١

د؛ چنانچه شخص از اين کنيک حقوقدان کار کشته به نکات ظريفی اشاره مي نيزهمانطور که می بينيم در اين جا . کردآشنا حقه شان 
بطور . د دفاع کند، رفع مسئوليت بشود و يا حق خود را در دادگاه ها بستاندحقوق آگاه باشد، به آسانی می تواند در مقابل قانون از خو

نمونه قانون اساسی جمهوری اسالمی حق انتخاب لباس را درنظر گرفته است، ولی هيچ ايرانی تا بحال نتوانسته از آن ماده بهره بگيرد 
  ک-ح. انسته استزيرا يا قانون را نخوانده ويا درک نکرده ويا نحوه عنوان حق را نمی د



 

 

آمريکا بمناسبت حق وتوئی که کشور های روسيه وچين در شورای امنيت سازمان ملل دارند براحتی 
ی نشان می دهد که آنها جهان عوقاي. نميتواند خواسته های خودش را از جمله تحريم کشور ها پياده کند

همواره شورای امنيت را دور می زنند و در کالمی روشن، شورای امنيت را در مقابل عمل انجام شده قرار 
ميدهند و شگرد معمول آنها يکی اين است که سعی می کنند در انجام کاری که خود ميخواهند ونميتوانند از 

قدر هم که ناچيز باشند را همراه خود نمايند تا به طريق شورای امنيت حرکت کنند، کشور های ديگر هر
   ٢. عمل خالف خود، مقبوليت جهانی بدهند و از طرفی مانع طرح محکوميت در سازمان ملل متحد گردند

انون بکار گرفته می شود؛ کسب نظر ق فشگر ديگر آنان که بسيار معمول وبرای زمينه سازی اعمال خال
طريق مصاحبه و يا مقاالت به اعمال خالف قانون خودشان مقبوليت می شخصيت های صاحبنظر است که از 

  . دهند

تمايالت رونامه ها، اظهار نظر شخصيت ها، مفسرين سياسی و اجتماعی، در حقيقت نماينده افکار وعقايد 
امه ها و در مناقشات بين المللی بين کشور ها همان روزن. جوامع به مسائل ومشکالت وراه حل آنها است

ظهار نظر شخصيت ها اسناد قاطع برای حل و فصل موضوعات است واساسا حقوق بين الملل برپايه همين ا
را در پيشبرد مقاصد  نتصور می کنم چند نمونه کوتاه موضوع را بهتر روشن ونقش اين ارگا. ابزار است

  .کشور ثابت می نمايد

  : نمونه ها

  : شهود قضيه

نگره از نظر شخصيت های صاحبنظر ميتوان به نمونه های زير که در در راستای استفاده آمريکا، خاصه ک
  : جهت زمينه سازی تصميم گنگره به تحريم اقتصای ايران است اشاره کرد

  :شاهد اول

اين روزها مسئله تحريم فراگير ايران در راستای آمريکا مطرح است و يا بود، تحريم بنزين از جمله تحريم 
اتور کريستوفر، رئيس دموکرات کميته امور بانکی سنا دنبال اين کار است او سن. های فراگير ايران است

اياالت متحده نبايد موضوع حقوق بشر را درايران فراموش کند و درکنار مذاکرات اتمی نبايد «: گفته است
  » .مسئله تحريم ها به کنار گذاشته شود

  :شاهد دوم

رانند که آمريکا در موقع مذاکرات اتمی با ايران، مسئله مردم ايران نگ«: شيرين عبادی در مصاحبه ای گفت
  » حقوق بشر را فراموش کند ويا معامله کند

  : شاهد سوم

                                                            
تجزيه و تقسيم کشور هائی همانند يوگسالوی وتکه پاره کردن ترفند از شگرد های ديگرشان بوجود آوردن کشور های کوچک با  -  ٢

در برابر اکثريت گوش به با اکثيرتی مصنوعی  بتواننددر مقام اقليت واقماری برای خود درست کرده  تا کشور های آفريقائی و آسيائی
اين روش در بين کشور های مشترک المنافع انگلستان و مستعمرات پيشين انگلستان و کشور . خودرا در مظلوميت قرار دهند ،فرمان

  ک-ح. های تحت نفوذش بسيار مرسوم است



 

 

چينی واز  کسال معاون دي ۴که » جان هانا«روزنامه لس آنجلس تايمز اشاره ای داشته ازگفتگوی 
تگان به جنبش سبز که از اعضای موثر موسسه واشنگتن در سياست خاور نزديک است با افرادی از وابس

من از برخی از آن افراد .... «در بخشی از اين گزارش نوشته  است؛ . ايران خارج و در آلمان اقامت دارند
که در ميان آنها بعضی شخصيت های نزديک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند شنيدم که گفتند؛ اين 

ر باشد، تحريم محدود ويا تدريجی فقط به رژيم اين تحريم بايد اعمال بشود و اين تحريم بايد هرچه شديدت
ق دهد آنها گفتند برای اينکه تحريم موثر باشد بايد يامکان را می دهد که با وضعيت جديد خودش را تطب

  » بصورت شوک وارد شود که فلج کننده باشد نه بصورت واکسن

  : شهادت مقاله

القی برای مهمترين آزادی بنيانی واساسی انسان، ن مبارزه اخاگر درمسئله غنی سازی اورانيوم همچنا«
نظر برخورداری از آزادی و حق انتخاب آزاد و منصفانه را تحت الشعاع قرار دهدبرآن ارجحيت بدهند آنگاه 

بعلالوه يک مردم ايران را در مخمصه وگرفتاری شديد آنها را به  ۵چنين بنظر خواهد رسيد که گروه 
  » ه حال خود رها کرده استفراموشی سپرده و آنها را ب

  : شاهد ديگر

» چرا بايد به مخالفان رژيم ايران کمک کرد«مايکل تالمن سردبير مجله ديموند در مقاله خود زيرعنوان 
زادی و صلحند واقعا بهترين متحد جامعه بين المللی بشمار آمردم ايران که خواهان ودلبسته ... «نوشت؛ 
ستند که ميتوانند بمب ايرانی را بی اثر سازند بايد از حقوق آنان برای نيل اين مردم بمب زدايانی ه. ميروند

  » .به آزادی بيان وآزادی رفتار جانبداری وپشتيبانی کرد

  : حكم به استناد شهادت

بعد از اين شهادت ها که جاده صاف کن دولت آمريکا در تصميم گيری تحريم های فراگير ايران می باشد، 
با رئيس دولت چک در پراگ اظهار رئيس جمهوری آمريکا همين روزها در کنفرانسی آقای بايدن معاون 

ما نه تنها به هيج . ايرانيان را به خاطر مذاکرات هسته ای خالی نخواهد کرد کاخ سفيد هرگز پشت« داشت؛ 
کنيم بلکه حتا فکر قربانی کردن آنها را بخاطر پيشرفت مذاکرات  ینيروی دموکراتيکی در ايران پشت نم

اظهار نگرانی برخی از ايرانيان موجه نيست ما به آنها پشت نمی کنيم . داريمنهسته ای هم در ذهن خود 
  . »چرا که به ضرر منافع دراز مدت ماست

م غاصب از نظر حقوقی نوعی روشن است که اظهارات بايدن در رابطه با تحريم وحمايت از مخالفين رژي
اما، اين اشکال و نگرانی . دخالت در امور کشور ها و خالف موازين منشور سازمان ملل متحد است

 که مترادف با معنای خواست جنبش سبز را» شخصيت های نزديک به رهبری سبز«درآمريکا با درخواست 
ايزه صلح شناخته می شود واز همه مهمتر ميرساند وبا درخواست خانم شيرين عبادی که باالخره دارنده ج

مقاله مورد بحث که منتسب به شخصی است که شهرت جهانی دارد ودر حفظ حقوق ملت ايران هم سوگند 
ياد فرموده اند وزير همين مقاله هم بعنوان پيشگام دموکراسی وسکوالر معرفی شده  اند، سالب اشکال 

   . ن می شودونگرانی و موجب تصميم کنگره واظهارات بايد

   



 

 

  : تصادف نا خوش آيند

اين تحرير، قاصد اين مطلب نيست که گفته باشد بين مقاله مورد بحث و اظهارات شهود و تصميم کنگره 
وباالخره اظهارات بايدن؛ يک همآهنگی قبلی وجود داشته است؛ بسيار هم ممکن است همه اين جريانات 

وش آيند و اتخاذ سندی است که برای آمريکائيها ايجاد تصادفی باشد ولی بهرحال، تصادفی شوم و نا خ
  . می نمايد) و سخت و شوک آور تسف[حقانيت در تحميل تحريم های جديد 

ز ش    پا دوم   
دوم لزوم کمک به  –تحريم های اقتصادی ايران بوسيله غرب و  –عرض شد مقاله مورد بحث بردوپايه 

  . جنبش سبز استوار است

مقاله با هدف کمک به جنبش . م مورد نقد و تحليل قرارگرفت اکنون باتفاق به پايه دوم ميپردازيمپايه يک
  سبز نوشته است؛ 

قدرت بخشيدن به اوپوزيسيون ناراضی اختالفات داخلی را ترغيب و طوالنی تر می کندو تداوم ناآرامی «
  » .ن استوهای داخلی کليد اصلی شکستن طلسم روحاني

  : سيون ناراضی را چنين تشريح کرده استمقاله اوپوزي

هنوز به جنبش سبز خود برای آزادی  ندرحاليکه جهان در جروبحث کيک زرد به سر ميبرد، مردم ايرا... «
  » اميد و حقوق بشر اعتقاد وباور دارند

  : به گوشه هاي از كمك به جنبش سبز نگاه كنيم

ضی قوت بخشد تا تداوم نا آرامی های کشور ادامه پيدا مقاله؛ از غرب خواسته است که به اوپوزيسيون نارا
  . کند

تصور نمی کنم کسی باشد که ادعا کند تظاهرات و ناآرامی های بعد از به اصطالح انتخابات رياست 
نمونه های زير ميتواند تصور را . جمهوری وابسته به جنبش سبز بدون کمک خارجيان صورت گرفته باشد

   .در مسير يقين قرار دهد

  : گزارش خزانه دار سابق آمريکا و مفاصا حساب قبل از صورت حساب:  نمونه اول

ژنرال ميرزا اسلم، فرمانده سابق ارتش پاکستان در مصاحبه » آلرت پرس«بنابرنوشته روزنامه پاکستانی 
ر ميليون دال ۴٠٠گفت شواهد و مستندات محکم اطالعاتی وجود دارد که سازمان سيا » پشتوئی«راديوئی 

  . درايران هزينه کرده است تا يک انقالب رنگين براه بياندازد



 

 

خزانه دارد سابق آمريکا در باب انتخابات ايران گزارشی منتشر کرده و درآن   ٣ » رابرتز گريکپل «
گزارش اظهارات ژنرال اسلم پاکستانی را تائيدنموده خزانه دار مزبور در گزارش خودش نظريه ای به 

  :ب ومورد استفاده اين تحرير است گفته استليکا داده که بسيار جاوزارت خارجه آمر

برنامه ريزی برای حمايت انقالب مخملی در ايران خيلی بيش از اين که تاکنون واشنگتن هزينه کرده برای «
فساد مالی در ارتباط وهزينه سفر ها و ديگر هزينه ها وغيره به پول نياز دارد، آمريکابايد واقعيت 

  » .يون را وهدر رفتن بخشی از اين پول ها را بپذيرداوپوزيس

يعنی آمريکا چراغ سبز ميدهد که ما هيچ حساب کتابی از پولهائی که برای انقالب مخملی ميدهيم نميخواهيم 
  . (!) هرقدر حيف و ميل شود، اشکالی ندارد فقط انقالب را جلو ببريد

از صورت خرج را ناديده گرفت وادعا کرد که  آيا دشوار است که ارزش چک سفيد و مفاصا حساب قبل
  (!) جنبش سبز از کمک خارجيان منتزع است؟ 

  : ميليون دالر کمک ۵٠ -نمونه دوم

ميليون دالر جهت کمک  ۵٠حدود پنجم امرداد ماه سال جاری بود که واشنگتن تايمز خبرداد سنای آمريکا 
  .گذاشت  Levisبه نهضت های ايرانی اختصاص داده و نام آنرا هم 

  : قربانيان سانسور -نمونه ديگر

» قربانيان سانسور«ميليون دالر زيرعنوان  ۵۵مبلغ  ٢٠١٠دربودجه سال دفاعی پنتاگون برای سال 
ميليون از آن برای جمع آوری مستندات نقض حقوق بشر از انتخابات اخير  ۵اختصاص داده شده است که 

  . رجه آمريکا قرار داده شده استايران است و مبلغ مزبور در اختيار وزير خا

  : خانم کلينتون - نمونه سوم

ماکار های زيادی انجام ميدهيم تا معترضين را واقعا قدرتمند کنيم و «خانم کلينتون وزير خارجه آمريکا گفت 
  » به حمايت از اوپوزيسيون ادامه خواهيم داد

  : نمونه ديگر

با عده ای از اعضای کنگره، يکی از اعضای کنگره  معاون وزير خارجه آمريکا در نشستی» جری فلتمن«
استراتژی کاربرد ديپلماسی به موازات تحريم برای مهار برنامه های هسته ای ايران «: به  جری فلتمن گفت

يک استراتژی سست است وبايد روش فراگيری در پيش گرفته شود، از جمله جنبش سبز درايران پشتيبانی 
زمان ناآرامی های چند ماه پيش زيرکانه بود اما اکنون سکوت ما قابل توجيه شود، کنار ايستادن ما در 

  ) ٢٠٠٩اکتبر  ٢٨سايت صدای آمريکا (نيست 

که يا جنبش ارائه همين سه نمونه کافی است که تصور به يقين مبدل شود حال اين مسئله قابل طرح است 
  . خواست داردسبز به اين کمک ها قانع است و يا کمک هائی از نوع ديگر در

                                                            
3   - Paul Craig Roberts 



 

 

  : انتظار جنبش سبز؛ اقدامات نظامي آمريكا

و اظهارات سران جنبش » جان هانا«درقسمت اول تحرير در باب تحريم اقتصادی ايران و به گزارش 
اکنون به قسمت ديگر همان گزارش که در باره جنگ و کمک . سبزکه در خارج از کشور هستند استناد شد

  : آمدن آن جنبش است اشاره می شود آمريکا به جنبش سبز وروی کار

معاون ديک چينی واز شخصيت های » جان هانا«روزنامه لس آنجلس تايمز خبری داشت از مالقات «
موسس واشينگتن در سياست خاور ميانه و خاور نزديک باعده ای از کسانی که خود را نزديک به رهبری 

  ». جنبش سبز معرفی کرده اند

ی درباره تحريم اقتصادی ايران که شرح آن در همين اليحه به ميان آمد درباره جان هانا، پس از گفتگوي
حمله نظامی آمريکا به ايران از افراد وابسته به رهبری جنش سبز نظر خواسته است؛ دراين باب اينطور 

  : نوشته است

آنها می گفتند  اکثر. باب اختالف نظر داشتند اين درباره حمله نظامی از حاضرين نظرخواستم، آنها در«
ور ااما عده ای که من با آنها مذاکره کردم اين ب. مردم ايران در برابر تهاجم خارجی بسرعت متحد می شوند

ا نگران هستند که رژيم براثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن جنبش درا ندارند و در عين حال شدي
مباران همزمان تاسيسات اتمی ومراکز سپاه پيشنهاد دادند ب آنها سرکوب شود باوجود اين نگرانی ها

ت پاسداران و بسيج هرچند که مردم را هم نابود ميکند موجبات جمع کردن بساط حکومت اسالمی به دس
  (!) » .اوپوزيسيون را تسريع خواهد کرد

  . با مالحظه آنچه ارائه شد اين برداشتها حاصل است

ی حقوق بشر، در گرو حيات سياسی وموفقيت جنبش نويسنده مقاله، اميد مردم را به آزادی و اجرا -١
 .سبز ميدانند

نويسنده مقاله، در مقاله ديگری .  مقاله از کشور های آزادجهان ميخواهد که به جنبش سبز کمک کنند -٢
نوشته بطور جدی وآشکار جنبش سبزرا تنها  ٢٠٠٩بتاريخ دوم نوامبر  ٤ »هوفينگ تن«که در نشريه 

 .ت کمک معرفی کرده استمرجع ذيصالح برای درياف
در  نشرح آ(نمايندگان جنبش سبز که از ايران فرار کرده ودرخارج هستند در گفتگوئی با جان هانا  -٣

داشته اند کمک های مورد نياز خود را بر دو پايه يکی تحريم های ) همين تحرير منظور شده است
د که با تلفات جانی مردم ايران سخت و سفت که ايجاد شوک کند و ديگری حمله نظامی به ايران هرچن

تا با اجرای آن دوبرنامه، سبزی ها بتوانند به حکومت برسند،  –همراه خواهد بود، اعالم کرده اند 
درست همان برنامه احمد چلبی عراقی که حاصل اجرائی آن درعراق کامال مصداق اجرای خواسته های 

 . جنبش سبز از بيگانگان است

اله که در سی سال گذشته به حمايت از هيچ سازمان ويا اعتقاد سياسی برنخاسته بيقين برای نويسنده مق
واز قبول هرگونه مسئوليتی شانه خالی کرده اند، حيرت آور خواهد بود که با توصيه به بيگانگان دائر به 

 خواهان حمله نظامی آمريکا به ايران و در عين حال تحريم های سخت و سفت میکمک به جنبش سبر که 
  .مسئوليت بزرگی يعنی مشارکت در مجوز سازی برای حمله نظمی به ايران را مطرح می سازد باشد

                                                            
4   - http://www.huffingtonpost.com/reza‐pahlavi/iran‐with‐whom‐to‐engage_b_344194.html  



 

 

بعنوان يک «در مصاحبه با راديو صدای ايران می فرمايند  ١٣٨۵ه که در خرداد ماه سال لنويسنده مقا
بخواهد به  ايرانی اصيل و ميهن پرست محال عقل است که بتوانم تصور کنم که يک قدرت خارجی، ارتشش

  ) ۴۵١- ٢٣٢مشروح در سنگر  –رضا شاه دوم (» مملکت من حمله کند

از آگاهی از مقاصد جنبش سبز وانتظار ودرخواست آنان از بيگانگان برای حمله نظامی به ايران حق  سپ
آنقدر قرص و محکم خواستار ادامه کمک خارجيان به » هوفينگ تن«نبود که در مقاله ديگری در نشريه 

جنگ طلب سبز گردد برعکس بجا و بسيار هم بجا بود که در مقاله مزبور اثرات حمايت از جنبش جنبش 
و » جان هانا«چرا که پس ازاظهارات نمايندگان جنبش سبز به . سبز را منظور وآنرا خنثی ميفرمودند

جنبش سبز،  انتشار آن در روزنامه لس آنجلس تايمز؛ متاسفانه حمايت و تکليف به خارجيان برای کمک به
  . مشارکت و تنفيذ جنگ عليه ايران تلقی ميگردد

  : زمينه هاي حقوقي براي حمله نظامي آمريكا به ايران

زمينه های حقوقی مساعد «اشاره شد و گفتگو در باره » اتخاذ سند«از آنجا که در اين تحقيق به موضوع 
بجاست که در باره اتخاذ سند مختصر  مطرح شد، لذا اتخاذ سندبه اعتبار » برای حمله نظامی به ايران

  : توضيحی همراه با نمونه هائی ارائه  شود

اتخاذ سند يک اصطالح حقوقی است وآن بدان معنی است که يک طرف مرافعه، به سندی ويا وضعی استناد 
  . کند که آن سند ويا آن وضع از طرف مقابل صادر و يا ايجاد شده باشد

وق خصوصی؛ اتخاذ سند سابقه مفصل وفراگيری دارد؛ چند نمونه اتخاذ سند درحقوق بين الملل، همانند حق
  : در مراجع حقوقی بين الملل ارائه می شود

   -نمونه اول

دولت انگلستان برای پيشبرد ادعای مالکيت خود بر بحرين به نامه ای استناد کرد که يک بازرگان ايرانی 
بحرين «نوشته بود و در آن اشاراتی داشت از قبيل اينکه مقيم بحرين به يک بازرگان انگليسی مقيم لندن 

زير سايه دولت فخيمه انگليس از امنيت وفراوانی برخوردار است و مردم عموما دعا گوی دولت آن 
    ٥» ...کشورند

   -نمونه ديگر

غاز گر در جنگ عراق و ايران، نماينده عراق در سازمان ملل متحد برای اثبات اين ادعای واهی که ايران آ
استناد نمود و همچنين ) ارتش رهائی بخش سرتيپ معين زاده(جنگ بوده است به شماره های روزنامه آرا 

  .به اظهارات مکرر بختيار که ايران را آغاز گر جنگ می شناخت، يعنی به اين اسناد وشواهد اتخاذ سند شد

  . منعکس است ٢۶٢وبسيار موارد ديگر که بخشی از آنها در سنگر 

  - ا بعدوام

                                                            
-ح. نمودهيچ بعيد نيست آن بازرگان ايرانی از سوی مقامات ويا عوامل انگليسی تطميع هم شده بوده تا بتوان روزی از آن اتخاذ سند  -  ٥
  ک



 

 

اسناد و شواهدی که زمينه های حقوقی مساعد برای حمله آمريکا به ايران را فراهم ساخته است بشرح زير 
  : ميتواند باشد

درخواست نمايندگان رهبران جنبش سبز از آمريکا برای حمله نظامی به ايران عليرغم اينکه کشتار  -١
 .مردم نيز مورد توجه قرار داشته است

م نهضت دموکراسی وسکوالر درخارج از کشور که شخصيتی است جهانی ومورد برجسته ترين پيشگا -٢
اعتماد و اميد بخش عظيمی از مردم ايران می باشند واين شخصيت به آمريکا و اروپائيان توصيه 

واين اميدواری را به جهانيان داده اند که با پيروزی جنبش . حمايت از جنبش سبز را نموده و مينمايد
رامش به خاور ميانه نيز باز خواهد آمسئله منازعات اتمی حل و فصل خواهد شد بلکه  سبز، نه تنها

 .گشت و در کالمی ساده، کلک حزب اهللا لبنان وحماس و فلسطين کنده خواهد شد
البته دائره اتخاذ سند آمريکا محدود به همين مراتب عرض شده نيست، آمريکا به روزنامه های ايرانی  -٣

مردم گوششان به «: که نوشت عصر امروزاد خواهد کرد، از جمله روزنامه خارج از کشور استن
بدهکار نيست جوان ها  –مردم آمريکا قصد حمله به کشور شما را دارد  –تبليغات رژيم که می گويد 

اين رژيم  ابدون ترس و هراس ميگويند ما آماده ايم در يونيفرم آرتش آمريکا ودرخدمت آرتش آمريکا ب
يخواهد به ايران لح آن بجنگيم، نود درصد مردم علنا می گويند ما ميدانيم که آمريکا نمو مردان مس

. لشکر کشی کند اما اگر لشگر کشی کند ما به سربازان آنها درخانه های خودمان غذا و جا ميدهيم
     ٦) ٣٠٩۶عصر امروز شماره  -قاضی سعيد (

  : نوشت) نصبح ايرا(وروزنامه ديگر ايرانيان مقيم لس آنجلس 

همه . اين روزها همواره مردم چشم به آسمان دوخته اند تا هواپيما های جنگی آمريکا را مشاهده کنند«
. اينها که ژست جنگ گرفته اند؛ سرنخشان در دست حکومت تهران و برای مواجب و رونق کارشان است

عات خود را دراختيار مقامات وظيفه ما ايرانيان خارج از کشور اين است که در هر زمينه ای آخرين اطال
  ... وزارت خارجه آمريکا بگذراند تا در تصميماتشان دچار اشتباهاتی نشوند

درشرائط کنونی مهمترين مسئله مورد توجه جامعه ايرانی درخارج از کشور برقراری ارتباط های مستقيم با 
  ٧) شرفشاهی  ٢٧۶۵مقاله صبح ايران سر(کميته ايرانيان در وزارت خارجه آمريکا خانم چينی است 

هنگاميکه بوش صحبت از حمايت از ايرانيان مخالف جمهوری اسالمی را به ميان آورد؛ صبح ايران در 
  : نوشت» شرفشاهی«سرمقاله خود بقلم 

حاال که سياست آمريکا با ما ايرانيان خارج از کشور همراه شده است و وزيردفاع آمريکا اعالم کرده که «
هفته ای که پيش رو داريم رژيم جمهوری اسالمی را ياری خواهد داد ما وظيفه داريم که در  ايرانيان مخالف

  (!) » .با فکس از رئيس جمهوری آمريکا تشکر کنيم

  : ودر شماره ديگری نوشت

                                                            
خيانتی است غير . به ميهن کرده است که به يک سرباز بيگانه در خانه خود خوراک و جا بدهداين وقيح ترين نوع خواست يک پشت  -  ٦

  ک-ح. چرا که هيچ هجوم کننده ای به نفع مورد هجوم قرار گرفته جان به کف نخواهد شد. قابل بخشش
در همه جای دنيا مردم . شور را داردتشويق مردم به جاسوسی به نفع بيگانه ای که قصد حمله نظامی به ک –پست ترين نوع خيانت  - ٧

همراه کرده اند زشت ترين حرکت های ضد ملی را مرتکب » شرف«تشويق می شوند از دشمن خبربگيرند اين کسانی که نام خود را با 
  ک- ح. می شوند



 

 

هزار فکس از ايرانيان مقيم خارج به فکس رئيس جمهور آمريکا رسيده آنطور که فکس رئيس  ٢٠٠«
، درست است که کامال دروغ نوشته ولی اين دروغ مسلم سندی محکم برای »ل بشودجمهوری ناچار شده قف

هزار فکس  ٢٠٠حقانيت حمله نظامی آمريکابه ايران آنچنان مورد استقبال ايرانيان خارج از کشور است که 
در حاليکه در دنيای مطبوعات جهان هيچ . يکروزه به فکس رئيس جمهوری آمريکا مخابره می شود

ه ای پيدا نمی شود که با درخواست از خوانندگان خود اين چنين اشتياق فراگير به درخواست آن روزنام
روزنامه نشان بدهند، بنابراين آسان است که اهميت اتخاذ سند به نوشته های روزنامه های صبح ايران 

  .وعصر امروز دربرداشت عمومی مردم آمريکا و جهان ارزيابی کرد

  : عه مجازپازل ها در ترسيم فاج

قاطع برای  زوجپازل هائی را که مالحظه نموديد و اندکی از بسيارانست، اگر در کنار هم قراردهيم يک م
حقانيت آمريکا در حمله به ايران بوجود می آورد که اگر آمريکا از آن استفاده نکرده ويا نميکند مسئله 

کشورها، ويا نگرانی از منشور سازمان  مربوط به ضعف ودرماندگی آمريکا است نه احترام به حق حاکميت
زيرا نمايندگان افکاری عمومی مردم ايران بوده است  که دخالت نظامی آمريکا را در امر . ملل متحد

  . براندازی جمهوری اسالمی طلب کرده است

  

  حقوقدانامير فيض                   

    ٢٠٠٩ - ١٠نوامبر 

  

  

   

  

   

    

  

  


