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دربرنامه ايستگاه ديدار موضوعی بوسيله آقای بھارلو مطرح شد که نيازبه توضيح دارد.
کالم ايشان متوجه تصميم اخيردولت آمريکا درسختگيری ورود اھالی برخی ازکشورھا ازجمله ايران
برای ورود به آمريکا بود ،و اظھار شد آمريکا با داشتن وسائل کسب اطالعات دقيق با آنکه ميداند
که ايرانيان درفعاليت ھای تروريستی دخالتی ندارند چرا چنين محدوديت ھا و اتھام بسيار سنگين
تروريستی را متوجه ايرانيان کرده است؟
*
اظھارات آقای بھارلو دررابطه با ايرانی بودن ايشان واينکه اين صفت ايرانی است که بھرحال مدافع
حقوق ايرانی وکشورش باشد قابل تمجيد است ،ولی درحقوق سياسی وروابط بين کشورھا اعتراض
ايشان موجه بنظر نميرسد وتوضيحات زير را پذيراست:
** کشورھا مانند افراد دارای ھويت ھستند که ھويت آنھا از قانون اساسی آن کشور شناخته ميشود.
اينکه کشوری مانند ايران مھد تمدن بوده است واولين ملتی بوده که به استقبال ازحقوق بشر شتافته
است وامثال آنھا شناسنامه فرھنگی وتاريخی ملت ماست؛ اما وضع کنونی کشور و ملت ما آن چيزی
معرف ھويت کشوروملت ماست.
است که از نظرحقوق سياسی بين الملل ّ
مقصود ازوضع کنونی ،وضعيتی است که حکم اجرائی واصالت آنرا قانون اساسی جمھوری اسالمی
مقرر و بتائيد مردم رسيده است.
درست است که ايرانيان ذاتا بسيارھم مردم دوست ھستند وتاريخ ھم چنين گواھی ھائی را دارد و
جھان آزاد ھم شاھد رفتار ايرانيان ودولت ايران قبل ازشورش  ۵٧بوده اند و قانون اساسی مشروطه
آنھا ھم ھمان حالت انسان دوستی وعدم تجاوز به حقوق ديگران را قيد کرده بود ولی اکنون سند
ھويت سياسی ايرانيان از داستان ديگری حکم ميدھد و آن غلبه ايرانيان برملتھای غيرمسلمان
)غيرتشيع( و اجبار و الزام غيرمسلمانان به قبول اسالم است؛ که درقانون اساسی جمھوری اسالمی
دقيقا بصورت تکليف دولت با رای اکثريت ملت ايران درآمده ومھمتراز آن برای اينکه اين داستان
يک اشاره شرعی تلقی نشود ارتش جمھوری اسالمی وسپاه پاسداران با موشکھای بالستيک
وشھرھای موشکی زيرزمين وفعاليت ھای اتمی ھم ماموريت صادر کردن انقالب اسالمی به تمام
کشورھای کفرشده اند.
اشتباه نشود ھمه ما ايرانيان که تابعيت ايران را داريم متاسفانه شريک ھويت سياسی جمھوری
اسالمی ھستيم يعنی خواھان صدور اسالم به ھمه کشورھای کفرميباشيم .تصديق ميفرمائيد که اين
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اقدام که ھويت سياسی يکايک ماست بمراتب مھمترازيک عمل تررويستی که احتماال حد اکثرچند
نفرکشته شوندميباشد.
بنابراين چه ايرادی ھست به کشورھای خارجی که برای ورود ما که ھويت سياسی مان کشتارمردم
ھمه کشورھای جھان است سخنتگيری ھای الزم را بکنند؟؟
مثالش روشن است ،کسی که سابقه سرقت دارد ودرسجل جزائی او سابقه او ذکرشده است معلوم
است که افراد دراستخدام او بسيار احتياط ميکنند واساسا نه استخدامش ميکنند ونه به کارگاه راھش
ميدھند.
ايرانيان بدون اينکه خودشان ملتفت باشند درشناسنامه سياسی آنھا مھر بزرگ کشتارغيرمسلمانان
جھان مگرتسليم آنھا به اسالم وياجزيه دادن نوشته شده است.
ھنگامی که يک ايرانی تقاضای ويزا ميکند يکی ازسواالت ،تابعيت متقاضی است.
مقصود ازتابعيت پيروی وتابع بودن شخص ازدولت است ومقصود ازتبعيت ازدولت تبعيت ازقانون
اساسی آن کشوراست.
ايرانيان با رای به قانون اساسی شورشيان ۵٧ھويت سياسی خودشان را ازمشروطه خواھی به
حکومت اسالم جھانی تبديل کرده اند که الزمه آن جنگ وکشتاروخونريزی است که پدرجد ترور و
تروريستی است.
حال اگر آمريکا ويا ھرکشوری دردادن ويزای ورود به ايرانيان احتياط ويا سختگيری کند چه اعتراضی
به آن کشور وارد است؟ تصورنميشود.
شايد تشبيه حاضربتواند پاسخ سوال باال رابدھد کسی را مجسم کنيد که پالک بزرگی روی سينه او
آويحته و نوشته شده >من ھرکسی که مسلمان نباشد ميکشم ويا بايد مسلمان شود< آيا اگر از ورود
آن شخص به کشور ممانعت شود کارخالفی صورت گرفته است؟ اگر روی سينه ايرانيان چنين پالکی
نصب نشده ولی در گذرنامه آنھا درکلمه ھويت آنھا که کلمه جمھوری اسالمی نوشته شده ھمان معنای
نصب پالک سينه را ميدھد.
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
به حکم قانون اساسی جمھوری اسالمی ومبانی اسالم ايرانيان زيرلوای جمھوری اسالمی فاقد حق
حاکيمت ھستند؛ درحاليکه درجامعه حقوقی بين المللی انسان بدون حق حاکميت وجود ندارد و اساسا
ميتوان گفت که درجامعه حقوقی انسان فاقد حق حاکميت انسان نيست.
دراين صورت اگردولتی احتياط کند که موجوداتی که ازنظرفيزيکی شبيه انسان ھستند ولی ازنظرحقوق
انسانی فاقد آن حقوق ميباشند ودرنھايت يک موجود عجيب وناشناخته ای ھستند چه ايرادی به ان
دولت ھا وارد است ؟
ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ
شايد بتوان اقدام دولت آمريکا درسختگيری ورود ايرانيان به آمريکا را يک نعمتی تلقی کرد تا ايرانيان
بفھمند که کارنابخردانه نکنند ومانند گله گوسفند بھرجا ومقامی که آنھا کوچانده شوند نروند وايرانيان
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متوجه شوند که مھمترين تکليف آنھا براندازی جمھوری اسالمی غاصب وبرگشت به ھويت ملی که
ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﭙﻬﺮ آﻧﺮا درﺧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
دﻓﺎع ايرانيان
ايرانيان درمقابل اين تعرض خارجيان ازجمله آمريکا ،به يک دفاع قابل قبول ومنصفانه مجھزند و
اينکه چرا بعضويت جمھوری اسالمی درسازمان ملل متحد که ھويت سياسی جمھوری اسالمی کامال
متضاد با منشورسازمان ملل است اعتراض نميکنند وخواھان اخراج جمھوری اسالمی ازسازمان ملل
ويا اصالح ھويت سياسی اش نميشوند.
ﻳﺎ اﻳﻦ وﻳﺎ آن
اين ايراد احتمالی ايرانيان وارد است که اگرجمھوری اسالمی يک کشورتروريستی شناخته ميشود
که قانون اساسی آن نيز برخالف وکامال متضاد با منشورسازمان ملل تدوين شده است ،عضو سازمان
ملل ميباشد؛ عضويت جمھوری اسالمی درسازمان ملل دليل کافی است که ايرادات آمريکا و ساير
کشورھا به موقعيت تروريستی جمھوری اسالمی وارد نيست و لذا آمريکا وسايرکشورھا نبايد قائل

به تضييقاتی نسبت به ايرانيان برای ورود به کشورشان باشند و اﮔﺮ آﻣﺮﻳﻜﺎ وﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و آرﻣﺎن ﺻﺪوراﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﭼﻨﺎن ﻛﺸﻮرﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﻢ ﻋﻀﻮ درﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ و ﻳــــــــــﺎ آن

