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 يك موقعيت استثنائي
 براي اپوزيسيون

  حقوقدان -اميرفيض

کيفيت دوم  مسير و ،شنائی با موقعيت استثنائیآست مسيرنخ ؛مت اين تحرير متوجه دومسيراست َ س  
   .ن موقعيت استآ استفاده اپوزيسيون از

  استثنائيشنائي با موقعيت آ، مسيرنخست

ن ھستند وايرانيان آن موجد آموقعيت استثنائی دستاوردی است که سازمان ملل متحد وواحد ھای تابعه 
   .ن نداشته اندآمخالف جمھوری اسالمی نقشی درايجاد 

   :بقرارزيراست يک موقعيت استثنائی ياد شد ن بعنوانآ ورد سازمان ملل که ازدستا

ان ملل روز يکشنبه پانزدھم بھمن ماه سال جاری  براساس ازموابسته به س کميته حقوق بشرکودک

ايران درارتباط با وضعيت حقوق کودکان درايران اعالم کرد که  *کارشناس مستقل   نت ١٨گزارش 

شوند ويا تن به سالگی به علت ارتکاب جرائم اعدام  ٩قوانينی که اجازه ميدھد دختران حتی در بايد
    .شوئی ميدھند اصالح کندزنا

> که مورد استفاده سازمان ملل وخطاب به ايران بکارگرفته شده ھم بيسابقه است اصالح کندجمله < 
.  اصالح کنيد به مفھوم اصالح کنيدنه  ،ھمواره سازمان ملل خواستارتوقف ويا تجديد نظرميشده است

نداشته بودن وخالف واقع بودن است ودرواقع يک حکم است که اگرچه ممکن است ضمانت اجرا  خطا
  .ذاردگنرا باقی نميآباشد ولی ختم الکالم است وجای بحث وادعای رد 

با تعھدات بين المللی اين کشوردرزمينه  جمھوری اسالمی کميته مزبور با مغايرخواندن قوانين
  )١( .ن قوانين شده استآکنوانسيون حقوق کودک خواستاراصالح 

انونی بتصويب رسانيد  که کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفت وق ١٣٧٢مجلس اسالمی درسال 
کنوانسيون حقوق کودک درھرمورد وھرزمان  درتعرض با قوانين داخلی وموازين شرعی باشد ازطرف 

  )٢(  .جمھوری اسالمی الزم الرعايه نيست

  ورد استثنائي  سازمان Ĥدست
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 ورد استثنائی سازمان ملل براين پايه مستقراست که برای اولين بارآچنانکه مالحظه شد  دست) ١(
وردن جمھوری اسالمی وارد مسئله تعارض قوانين جمھوری اسالمی با قوانين ناشيه آازتاريخ بوجود 

) کارشناس خواستاراصالح ١٨( شده است  وبه اعتبارنظر ازحقوق بين الملل وازجمله کنوانسيون ھا
درمورد حقوق کودک  که با کنوانسيون بين المللی حقوق کودک  یقوانين داخلی جمھوری اسالم

   .مغايراست شده است

قيد شده است که   ١٣٧٢رغم اينکه درماده واحده تصويب کنوانسيون حقوق کودک درسال علي )٢(
 ؛نجا الزم االجرا خواھد بود که مغايربا قوانين داخلی وموازين شرعی نباشدآکنوانسيون حقوق کودک تا 

 سازمان ملل به اين شرط قانونی مجلس اسالمی اعتباری نداده وخواستاررعايت کنوانسيون و ،معھذا
   .اصالح قوانين داخلی ايران ازباب حقوق کودک شده است

اين اقدام سازمان ملل به اعتبارنظرحقوقدانان بين المللی وصراحت منشورسازمان ملل است که قوانين 
   .عھدنامه ھای بين المللی باشدداخلی کشورھا نميتواند مانع اجرای 

  مشكل مخالفان جمهوري اسالمي

وعقايد خاصی را  يک گروه ازمخالفان جمھوری اسالمی که خودرا اپوزيسيون جمھوری اسالمی ميدانند
مورد نظراين ، بقرارزيرخالصه کرد ار نھاآسابقه اسناد وبيانات ميتوان عقايد به  و ،دنبال  ميکنند
  .تحرير است

  .انقالبی اصيل است ۵٧انگرسال شورش وير 

 ٩٠دم به جمھوری رای دھند به واگرمر تفاوتی بين نظام سلطنت مشروطه وجمھوری نيست 
 .عمل شده استدرصد خواست ھای من 

نھا آختم شده وبا رسيدن به اين خواست  فعاليت سياسی  آزادنھا به انتخابات آخواست مبارزاتی  
نھا ھم فقط ازطريق مبارزه مدنی بدون خشونت بايد انجام آواست پايان يافته است  وتحقق اين خ

  .پذيرد

وباالطبع رعايت حقوق بشراست تنھا بايک مانع  آزادنھا که انتخابات آمانع اصلی خواست مبارزاتی 
ن قوانينی است که به اعتبارقانون اساسی جمھوری اسالمی وقوانين آ اساسی وحقوقی روبروست و

   .اجازه فرمائيد با ارائه نمونه ودليل جلوبرويم ،را نميدھد نھاآخواست سياسی ن اجازه حرکت آمنتبع 

   آزادخواست انتخابات  –نمونه 

انتخابات يکی ازتبعات حق حاکميت است   .نھاستآخواست نھائی  آزادانتخابات  که  گروھی 
نھا آن مطرح شود آيعنی اول بايد حق حاکميت باشد وبعد مسئله انتخابات واحتماال چگونگی 

 يعنی از ؛شده اند آزاددازند خواستارانتخابات ن بپرآبه مسئله حق حاکميت ونبود بدون اينکه 
بيعت خودشان راھم اعالم  و نرا مشروع وقانونی ميدانندآوردھای آودست ۵٧سوئی شورش 

عای تبعات ومحصوالت آزاداينکه فاقد حق حاکميت ھستند ب کرده اند  وازطرفی با وجود تائيد 
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وجالب اين است که دعواھم  ؛. اين جمع اضداد ومحال استرادارند يعنی انتخابات حق حاکميت
رند که باقبول قانون اساسی نرا تحريم کنند واصال توجه نداآدارند که درانتخابات شرکت کنند ويا 

 نظر اظھار نھا سلب شده است ودعوا وآ جمھوری اسالمی حق انتخاب شدن وانتخاب کردن از
  .نرا اسقاط کرده اند خيلی فکاھی استآنسبت به حقی که ندارند وخودشان 

نون قا ۵۶ھستند ھرگزبه اين پرسش وپاسخ رسيده اند که اصل  آزاديا اين اشخاص که دنبال انتخابات آ
 با که ميگويد خدا انسان رابرسرنوشت اجتماعی خويش غالب ساخته است  اساسی جمھوری اسالمی

سوره انعام وباورواعتقاد قلبی ھمه مسلمانان منافات ومتضاد  ۵٩يه آ مان قانون اساسی واصل دوم ھ
   ؟است

  حقوق بشر –نمونه ديگر 

می است چه ازسوی ايرانيان ويا بزرگترين ومشخص ترين اعتراضی که متوجه جمھوری اسال 
    .ی ھای فردی استآزادخارجيان عدم رعايت اعالميه حقوق بشروتضييع 

به اين دليل که درفصل حقوق ملت  ؛اين اعتراض که درواقع پرچم عمومی معترضين است ناوارد است
 حقوق بشراعالميه جھانی شناخته شده است نه  معيارحقوق ملت موازين اسالمی، قانون اساسی در

يھا وحقوق آزادورود استيضاح به جمھوری اسالمی بايد با تذکره بنابراين دريک جامعه سياسی امروزه 
معترضين به عدم رعايت حقوق بشرازجانب  لذا .اعالميه جھانی حقوق بشر بشردراسالم باشد نه

ی تذکره ورود است جمھوری اسالمی اصال تذکره ورود به اعتراض را ندارند  زيرا اعتراض وقتی دارا
  .که عملی خالف قانون صورت گرفته باشد

   نبود رفاه عمومي  -نمونه ديگر

نھاست  آاعتراض عمومی متوجه نبود رفاه عمومی وفقرومعيشت وبيکاری واعتياد وامثال  
 و متاسفانه دامنه اين اعتراضات که کامال مقبول ھمه جوامع بشری است (انسان گرسنه دين

دوم  اصل ١٢درجمھوری اسالمی مقامی ازتوجه ندارد زيرا دربند بختانه ) معھذا بدايمان ندارد
پی ريزی اقتصاد کشوربرطبق شرائط اسالمی مقررشده نه  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی

نرا دردنيای آ کامال دراسالم تعريف شده است وحضور ،رفاه              ِ . ضوابط اسالمی  اصول علم اقتصاد
واين دنيا را با رفاه کاری نيست  وبا تاسی ازھمين تعاريف ازرفاه است ديگر وعده داده است 

ن درحقوق اسالمی توجه کنيم آنکه به مبانی وماخذ آما بدون  اقتصاد مال خراستکه گفته شده 
  .من بوسيله خمينی حيرت ميکنيآاعالم از

   شتاب فقر -نمونه ديگر

عوارض زنمونه ديگری که ھمين روزھا مطرح است شتاب تند فقردرجامعه است که بسياری ا 
   .ن دانسته ميشودآ فحشا وکودک فروشی ناشی از زغيرانسانی ناشی ا
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مورد تحسين وتشويق  درجای ديگری بجز اسالم، ،ھيچيک ازپديده ھای اجتماعی واقتصادی مانند فقر
درمقاله ای تحت  محمد خاتمی ١٣۶٠سال درھمين جمھوری اسالمی در وحمايت اسالم قرارنگرفته است

بزرگترين گام انقالبی درزمينه اقتصادی توزيع نوشت < >اصول گرائی شرط زمامداری استعنوان <
نه چنين  فقروتقسيم فقرريشه داروگسترده درميان جامعه است نه تالش برای تقسيم رفاه بين مردم که

  )١٣۶٠شھريور١١کيھان ھوائی جمھوری اسالمی ( >   امری ممکن است ونه اگرھم ممکن باشد مفيد

شايد دردنيا ھيچکس جرات چنين اظھارنظری را نداشته باشد زيرا با اعتراض سخت مردم مواجه 
ازشخصيت ھای شاخص جمھوری اسالمی زده  یميشود ولی درجمھوری اسالمی اين حرف از سوی يک

   .ت زيرا تشريح  رفاه وفقردراسالم استميشود  و قابل اعتراض ھم  نيس

  حمايت ازتروريسم -رگنمونه دي

وحفظ حالت خصمانه با کشورھای مسلئه حمايت جمھوری اسالمی ازگروھای تروريستی  
مريکائی درواقع يک خصيصه اختصاصی جمھوری اسالمی است که مورد اعتراض آ اروپائی و

   .فته استسياسی قرارگر ھمراه با فشارھای اقتصادی وجھانی 

اين اعتراضات کشورھای خارجی با اين مانع بزرگ روبروست که قانون اساسی  جمھوری اسالمی 
 حفظ اصل خصومت با کشورھای غيراسالمی  وکمک به سازمان ھا وافرادی که عليه کشورھای کفر

ساسی مبارزه ميکنند درتکليف دولت جمھوری اسالمی قرارداده ودولت ھای غربی با قبول اين قانون ا
بنابراين  ن پذيرفته استآن کشوررا به عضويت سازمان ملل وواحد ھای تابعه آ ،جمھوری اسالمی

 ن جمھوری بارای ھمين کشورھای معترض امروز عضوآنکه آاعتراض به جمھوری اسالمی به دليل 
   .سازمان ملل شده موجه بنطرنميرسسد

  دستاورد ازاين نمونه ها 

  .شد تا حصول مقصود براحتی وبدور ازشک ممکن گردد وردهآ اين نمونه ھا ازکل بسيار

نقالبی اصيل نرا اآ و ۵٧اپوزيسون جمھوری اسالمی که قائل به مشروعيت شورش  گمشکل بزر
بنابراين مھمترين واولی  نھاست آی است که مانع اجرای قوانين مترقی ودلخواه ميداند  وجود قوانين

ی وانسانی است  يعنی ھمان کاری که  کميته حقوق بشر نھا رفع موانع اجرای قوانين مترقآ ترين کار
نرا ازجمھوری آکودک سازمان ملل انجام داد وقوانين ازدواج ومجازات کودکان را محکوم واصالح 

   .اسالمی خواست

  اثيرخواست سازمان ملل ت

 ن ملل دراصالح کردن قانون ازدواج ودرست است که خواست قانونی کميته حقوق بشرکودک سازما
جازات کودکان سبب قبول واقدام فوری جمھوری اسالمی نميشود واصوال کنوانسيون حقوق کودک ويا م

 اعالميه جھانی حقوق کودک فاقد ضمانت اجراست ولی محکوم کردن ھای متوالی جمھوری اسالمی از
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اجه بعنوان واکنش مو یسوی سازمان ملل زمينه ھائی را فراھم ميکند که ميتواند با يک اقدام قانون
  .شود

از انتشارات  ١٣٨١اين ھمان است که دررساله راھی برای تامين امنيت عمومی درسال  
  .سنگرمنتشرگرديد

  مده آمسيردوم  كيفيت استفاده ازموقعيت پيش 

با  یشاھراھی را ميگشايد  که مفروش ازموازين ،اين مسير
، راھی اين طرح راھی ساده  شنا که گمشدن نداردآ عالئمی

برخوردارازضوابط مورد  بدورازخشونت وخطر، راھی است
 استپيروزی کشيده شده  که به زمايش شده آ و  احترام بشری

 تھائی است که بعدا ياين طرح بی نيازکمک مالی کشورھا ويا حما
 سبب طلبکاری کشورھا بشود ويا فصل مداخله رادرکشورمـــــا

  ١  .دنمفتوح ساز

  كليد دروازه اين مسير

ن به اجرای آغازميشود ومسيرنھائی آدروازه اين مسيرازھمين اقدام حقوق بشرکودک سازمان ملل متحد
که اصالح تمامی قوانين وحتی قانون اساسی جمھوری اسالمی  >راھی برای تامين امنيت جھانیطرح <

ن با اعالميه جھانی حقوق بشرومنشورسازمان ملل متحد است ختم ويا جمھوری اسالمی نا آتطبيق  و
  .چاربه ترک سارمان ملل متحد خواھد شد

  چگونگي اقدام حقوق بشركودك سازمان ملل

، مستند ورود حقوق راداشت *اشاره تاکيدی چنانکه مالحظه کرديد وابتدای اين تحرير ھم  

کارشناس است   ١٨گزارش  به رفتارجمھوری اسالمی باکودکان  بشرکودک سازمان ملل متحد
 رددگاين بدان معناست که حقوق بشرسازمان ملل بدون نظرکارشناسی وارد موضوع نمي و

 ،درمسيرطرح بنابراين ابزارمھم اقدام اپوزيسيون جمھوری اسالمی برای شروع وحرکت
   .نظرکارشناسی است

  نظركتبي كارشناسي  20

ازشخصيت ھای   تن ۴٠) رساله مزبور برای راھی برای تامين امنيت جھانیبموازات  تھيه رساله (
بطورکتبی خطاب به اينجانب ن ت ۴٠ن آ ازن ت ٢٠مريکا وکانادا وانگليس ارسال شد وآسياسی معروف 

 نسبت به مطالب رساله مزبور که بيان کننده تضاد حقوقی جمھوری اسالمی با منشور ؛اميرفيض
ن نامه آھمه  سازمان ملل واعالميه جھانی  حقوق بشراست اظھارنظرکارشناسی کرده اند که رونوشت

                                               
١ - AmirFeyz.pdf-years.org/Amirfeyz/RaheTarikhiNejat1400http://     .رساله را در اينجا بخوانيد 
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منتشروبصورت جزوه خاصی ھم به دفترسياسی  ٣٣٢+٣٩۴بشماره  ١٣٨٣ديماه سال  ١۵ھا درسنگر
   ٢.اعليحضرت تقديم شده است

موجود وفراھم است واگرھم دردسترس  ،بنابراين مھمترين رکن اين حرکت يعنی اظھارنظرکارشناسی
   .ن بال اشکال خواھد بودآاعليحضرت نيست ارسال مجدد  دفتر

   .ازاعليحضرت استقبال ميكند ،ازه مسيررا دروچ

اين ، دروازه مسيراجرائی چراازبين اپوزيسيون ھای متعددی که درخارج ازکشوروجود ادعائی دارند
  ؟ زيرا:طرح به روی اعليحضرت بازاست

نکرده  شرمنده ام که کاری برای نجات ايران<اعليحضرت تنھا کسی ھستند که دوبارفرموده اند  
ميتواند حمل  ،درحاليکه چنين اقراری ازناحيه ھيچ مدعی اپوزيسيون بودن شنيده نشده ام>

   .برعالقه ايشان به اقدامی مثبت وجوابگوی نيازمبارزه باشد

مادگی دخالت درمسائل ايران آ وای قرينه است که ايشان عالقه اقدام به تعقيب نا موفق خامنه  
   .ددارن را درسطح ونھاد ھای بين المللی

 اعالم ايشان به اينکه با تمام شخصيت ھای خارجی در تماس دائم ميباشند واينکه بسيار 
   .مريکا راازحمله به ايران منصرف کنند وکاربسيارسختی ھم بودآ اتکوشيده اند 

اعالم ايشان به اينکه توجه کشورھای جھان به مسانل حقوق بشری ايران بواسطه تذکراتی  
برای  ايشان  نھا گوشزد کرده اند  دليل وجود حتی صالحيت علمیآبه  است که ايشان مرتبا

   .حرکت دراين مسيرميباشند

نرادارد که اعليحضرت جبران مافات  آمد  اقتضای آاصل جبران مافات که درتحريرسابق به ميان  
  .جبران نمايند بااستفاده ازموقعيت استثنائی   يعنی گذشته کاھلی خودرا بطريقی ودرحدی

  ن کزتو نيايد ھيچ کارآتاکه دستت ميرسد کاری بکن      پيش از
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