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  حقوقدان -اميرفيض

رد ويا قبول  دوروز بعد ازانتشار مصوبه بازنگری و آمريکاسنای  ١ھمانطور که درتحرير قبل اشاره شد 
ارديبھشت نموده که مورد  ٢٢بتاريخ ای اقدام به صدور قطعنامه  وايران ۵+١موافقت نامه نھائی بين
سنای پی درپی  باال قوز بمناسبت ھمين جريان تصميمات ز . انتخاب عنوان قوتوجه اين تحريراست

    .ستآمريکا

   آمريكامتن قطعنامه جديد سناي 

  > ی زندانی درايران استئی ھاآمريکازادی آواستاری خعنوان قطعنامه مزبور <

   :تشاريافته متضمن مراتب زيراستنجا که انآ متن قطعنامه تا

زاد کند وبه يافتن آ را ن کشورآئی  تحت بازداشت درآمريکا ٣ازدولت ايران ميخواھد فورا  آمريکاسنای 
  .نفرچھارم کمک کند

پيش  بايدتن   ۴اين ده وھمو استدالل کرده که <شسناتور جمھوريخواه تھيه  ،جيمزريشقطعنامه بوسيله 
   .بازگردانده شوند آمريکابه ايران  جامع اتمی با ازامضای موافقت نامه

  .ئی ھارا بکاربنددآمريکاقطعنامه ازکاخ سفيد ميخواھد ھمه ابزارھای ممکن برای بازگرداندن اين 

   برای پيامی قوید واراست قطعنامه حامل امي« :قای ميچ ميکانل رھبراکثريت جمھوريخواھان سنا گفتآ

   »ايران باشد

   آمريكاواكنش دولت 

فته گ آمريکادولت ھمان خبرگزاری که قطعنامه سنا را منتشرکرده درپايان اشاره کوتاھی دارد به اينکه <
ت به سايراختالفا را کشورھاع نگرانی درمورد برنامه اتمی ايران برای رف است که نبايد مذاکرات جاری با

  >ميان دوطرف گره زد

   آمريكامالحظاتي درقطعنامه سناي 

ايرانيانی  –ئی آمريکازادی آن معلوم ميشود درخواست آموضوع قطعنامه ھمانطور که ازعنوان  
   .رجمھوری اسالمی ايران زندانی ھستنداست که د
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باسابقه است ويکی ازعالئم رفع  بسيار زادی زندانيان يک کشورازکشورديگر يک امرآدرخواست  
 نآ. اما روال ھم پذيرفته شدنی است نگرانی ھا وکدورت ويا نشانه حسن نيت است  ومعموال

   .، بودهکه نشانگرحسن نيت واحترام متقابل ودرخواست است ادبياتی  ھمواره با

با             ِ ھای نامناسب  ه واژ بمناسبت اينکه از مدهآ آمريکازادی زندانيان که درقطعنامه سنای آدرخواست 
يت التيماتوم رابخود گرفته دست داده وماھ از را بودن خود اھيت درخواستم ،درخواست استفاده کرده

   .است

زندانيان  برای بازگردان ابزارھاستفاده ازھمه ا با< :گذارده آمريکااختياری که قطعنامه دراختياردولت 
قطعنامه راازحالت التيماتوم ھم خارج  وخواسته کنگره رابصورت يک حکم اجرائی د راورده  >اقدام کند

  است 

شامل وسائل نظامی واطالعاتی وھرچيزی  ،مه سنا بکارگرفته شدهکه درقطعنا  >ابزارهاواژه < 

 زادی نيازی به استفاده ازآمد رھائی زندانيان راداشته باشد ميشود درحاليکه درخواست آ که کار
ِ                  ندارد بلکه نياز به مذاکره واقدامات سياسی  گذشت مآبانه دارد ابزارھا                                         .٢  

 در ،م نامحدود وتفسير پذيريکطرفه راداردکه مفھو> به قطعنامه پيامي قوياطالق عنوان < 

   .رديف تھديد اقدامات  نظامی است
ورديگر نيازی به قطعنامه سنا ومجلس ندارد واقدام اساسا درخواست زندانيان يک کشور ازکش 

   .کامالبيسابقه بنظر ميرسد آمريکاسنای 
به معنای خواھش کردن ونيازوالتماس ست آمريکاعنوان قطعنامه سنای دارای که  ،درخواست 

 خ براين است که ھرموقع درگواه تاري و ،قبول برای طرف است تعھد و وفارغ ازايجاددن کر
ھمراه تھديد وروز وشروط يکطرفه بوده نه تنھا درخواست جامه عمل بخود  خواست کشوری

واقعه سلطان سليم عثمانی   ،روبروشده است  ھم مطلوب نگرفته بلکه با واکنش ھای سخت ونا
   .ن استآ نمونه ای از  [طھماسب] شاه تھماسب و

ايران را  تحويل بايزيد وپسرانش که پناھنده به ايران بودند    که چون سلطان سليم شرط حفظ صلح با<
 فرزندش ۴وداده بود وشاه طھماسب نميخواست تسليم التيماتوم سلطان سليم شود دستورداد بايزيد  قرار
  را به فرستادگان سلطان سليم داد که به استانبول ببرند>  اننآدرميدان اسب قزوين خفه کردند واجساد  را

  موضوع بسيارقابل توجه اين است كه  

 قای سناتورآ ،زادی زندانيان درسنا تصويب شدآ> که قبل ازطرح درطرح <بازنگری مذاکرات ھسته ای
اعالم کرده  طرح بازبينی موافقت نامه نھائی در را غيير مورد نظر خودت ۵١حدود  سناتورھا گفت   ،ھری

مشروح ئی درايران بوده است (آمريکازادی زندانيان آ نيز اند وازجمله شناسائی موجوديت اسرائيل و

                                               
مانند آمريکا در دوران آقای جيمی کارتر را در ذھن خود مرور فاجعه بکار گيری ابزار ھا در گروگان گيری سفارت آمريکا و حمله نظامی  - ٢

و البته آمريکا ھم قانون پذيرش دو تابعيت را ندارد. ايرانيان را نمی پذيرد بودن  دو تابعيتی  خود، رژيم اسالمی طبق قانون کنيد. دو ديگر آنکه
ت آمريکارا پذيرفته اند در سفر به ايران يک ايرانی به حساب می آيند و طبق قانون  رژيم اسالمی محاکمه می شوند و که در آمريکا تابعيکسانی 

گونگی رفتار با جسد آن زن ھم قابل تامل است چآورند بيابخاطر را مورد زھرا کاظمی  گراقانون دو تابعيتی دارد ولی کانادا  با آنان رفتار می شود.
 ک-و چون صاحب دم درخواست نکرده بود (فرزندش استفان) جسد را فوری بخاک سپردند. ح
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حق رد ويا قبول واصالح  ،ن متمم ھاآکليه متمم ھارا رد وبجای  آمريکای ولی سنا ٣) گره کور درتحرير
  .داده است را به کنگره

متمم ديگر ازمسيرتصويب خارج  ۵١بنابراين موضوعی که درمصوبه ھمين مجلس سنا دوروز قبل درکنار
 گيرد نھا حق رد به کنگره داده شده نمتواند برجايگاه قبول ومتمم مصوبه سنا قرارآشده وبجای ھمه 

 ثرا يعنی در ؛ع به کنگره داده شده استحق تازه ای مبنی بررد موافقتنامه جام ،ن  متممآزيرا درقبال رد 
     .زادی زندانيان  عوض داده شده استآرد خواست 

قلم  ۵١ن آ. طرف بجای که درتصرف غيراست مطالبه دارندرا قلم اموال  ۵١مثالش اين است  کسانی 
 از نت ٩٨وقضيه ھم نوشته وبا نھا ميدھد آ) رابه حق رد ويا قبول موافقت نامه نھائی( اموالی حقوق ويا

 نآيکی ويا ھمه  ميشود يک معامله قطعی وديگر ناي. حاضرين صورت جلسه وامضا ميشود از تن ١٠٠
اين ادعا ومطالبه بی معنا  ؛ن توافق مال مورد مطالبه مرا بدھيدآنميتوانند ادعا کنند که عليرغم ن ت ۵١

   .کرده است آمريکاھمان کاری است که قطنامه سنای 

  تالي فاسد

ن به مذاکرات آزادی زندانيان والحاق آی که متوجه اين قبول وايجاد اعتباربرای شرط تالی فاسد مھم
متمم ازجمله شناسائی اسرائيل  ھمين حق را خواھند  ۵١ن آھسته ای خواھد بود اين است که تمامی 

   .ن صادرشودآيعنی درکنگره مطرح وقطعنامه ای بمناسبت  ؛يافت

  بي اعتباري قطعنامه

اسا اس  آمريکان با قطعنامه سنای آافزون بر بحث حاکميت ملتھا درمحدوده حقوق سياسی داخلی وتضاد  
   :به دالئل زير قطعنامه مزبورفاقد اعتباراست

زادی آشرط قبول موافقت نامه جامع ازطرف کنگره  زادی زندانيانآاين دقت الزم است که مسئله  .١
    .باشندزاد شده آنھا آبل ازامضای موافقت نامه جامع ئی نشده بلکه بايد قآمريکازندانيان 

مضای ا ئی شرط وکليد مذاکره برای تنظيم وآمريکازادی زندانيان آمفھوم اجرائی اين خواسته اين است که 
 ۵+١ودرواقع قدرت اجرائی شرط مزبور متوقف ساختن مذاکرات  موافققت نھائی) استراه حل (

  .داده شده ۵+١سازمان ملل است  که به کشورھای وماموريت اجرائی شورای امنيت 

است که  متصل وربط داده شده ۵+١به موضوع مذاکرات اتمی  ،زادی زندانيان سياسیآقطعنامه  .٢
محدود ومشخص درقطعنامه  ۵+١زيرا موضوع مذاکرات اتمی  ست؛ربط مزبور بکل نادرست ا

ن آه رسد به نظرکنگره تاچ ۵+١ھای شورای امنيت است نه ھرموضوعی که بنظرکشورھای 
   .کشورھا الزم باشد

بازگردانده  آمريکابايد پيش ازامضای موافقتنامه جامع اتمی باايران به  نفر ۴اين شرط اينکه < .٣
  :شرط بکلی فاقد اعتباراست به دليل زير شوند>
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ک زندانی وي ٣قطعنامه صحبت از  ندانی  است درحاليکه درقسمت اولزنفر ۴اول اينکه شرط متضمن 
درشرط ويا خواسته قطعنامه راازاعتبارساقط ميکند زيرا شرط مجھول                           ِ گمشده است  اين ابھام وجھل  

   .است

 و ۵+١برعمل درحاليکه ناظر شده است ۵+١ناظر برعمل  ،، شرط قطعنامهدوم که بسياربااھميت است
کنگره کشورھای ويا  آمريکاقطعامه ھای شورای امنيت است نه کنکره  ،نآديت ھای ومذاکرات ومحد

خالف اصول  لذا  ايران شامل گرديده نجا که شرط قطعنامه برعمل دولتھای طرف مذاکره باآ و از ۵+١
   .بين المللی است

ختم خواھد شد  بجريانی  احتماال تنامه ژنو ادامه يافته وسوم يکسال است مذاکرات جامع براساس موافق
زادی سه آبه  آمريکاين حالت تعليق امضای نماينده که ممکن است امضای موافقت نامه جامع باشد  درا

اين  بار زير آمريکازندانی يک بھانه محسوب است وبه ھيچوجه تصورنميشودکه ھيئت مذاکره کننده  تن
ھم  ۵+١ورھای عضو سايرکش واساسا نه تنھا ايران بلکه برای برود گرهکن درخواست ناموجه ومجھول
قابل  بنظر ئی درايران آمريکازادی زندانيان آبه  معلق ومشروط کردن ايران را امضای موافقت جامع با

  .قبول نخواھد بود

 اگر ، مسيرمذاکرات درچارچوب دستورجلسه است  وچه تجاری ويا سياسی یاه درھرمذاکر -چھارم
   .که به دستورجلسه اضافه شود بايد با موافقت اعضای شرکت کننده درمذاکرات باشد دالزم بشو یمورد

وايران برمبنای موافقت نامه ژنو جريان دارد وھمانطور که ميدانيم درموافقت نامه  ۵+١م مذاکرات تما
   .ستور توافق ژنو نبوده استازابواب گفتگو ودرد آمريکاژنو مسئله زندانيان اتباع 

  ۵+١ن با موافقت نامه جامع بايد بتصويب کشورھای آزادی زندانيان وارتباط آشرط  ،درتطبيق مورد
   .برسد

ژنو چند بار موضوع عدم رعايت حقوق  هدرجريان مذاکرات ھسته ای ازبعد ازموافقت نام -پنجم
سرپرست رکنگره مطرح شد وھمين خانم وندی شرمن ود آمريکان ازسوی کسانی درآبشرومسائل تابعه 

 درمذاکرات آمريکاحاضربه اختالط  ھمه مسائل ومشکالت بين ايران و ،ئیآمريکاه کنندگان ھيئت مداکر
   .ھسته ای مربوط به قطعنامه ھای شورای امنيت نشد

خرين روزھای مذاکرات يک سنگ تازه ای درمسيرمذاکرات آ اين سابقه اجازه نميدھد که يکباره در
ايران وھيچ ارتباطی با  نھا ازحقوق ملی کشورآزادی کسانی که رسيدگی به اتھام آنھم مسئله آ قرارگيرد

  )دارند که ميگويد (... به شقيقه چکاردارد را ئی ھا اين مثل فارسی ماآمريکاميدانم مسائل ھسته ای ندارد ن

  آمريكاظن درقطعنامه سناي 

شوبگرانه را آ ھدفھای پنھان وايجاد حالت سوء نيت و آمريکابه جريان مصوبه وقطعنامه سنای    ِ ن   ّ ظ  
   :ولی وقتی به اظھارنظرسناتورھری ميرسيم که گفته است وردآمي ببار
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 ارح فرميخواھند ازاين ط م ھا به طرح اضافه ميکنند)مقصود کسانی است که متما که (نھآمن نگرانم  <
 ن استآ برای بلند پروازی ھای سياسی خود استفاده کنند اين طرح مھمتراز جناحی به عنوان سکوئی

  .>که مھره ای برای بازيھای سياسی شود

ميشود که ھرخواننده وناظربه جريان سنا دررابطه با مذاکرات  قای سناتورھری ھمان استباطآازاظھارات 
 ھای متحري از ن ايجاد موانع ودست اندازبرای به تاخيرانداختن فصل رفع اثرآ ھسته ای استنباط ميکند و

   .وضعی که دقيقا تامين کننده نظر وخواست اسرائيل است ،سازمان ملل است امنيت شورای

  برداشت حقوقي 

درمورد تعليق امضای  آمريکانچه انتشاريافته اين تصورملحوظ به نزديکی است که قطعنامه سنای آ از
ئی درايران مورد تائيد کنگره قرارنخواھد گرفت وبصورت قانون آمريکازادی زندانيان آتوافقنامه جامع با 

 اصالح موافقتنامه جامع باحق رد ويا قبول ويا آمريکامصوبه سنا به اينکه کنگره مد  وھمان آدرنخواھد 
ايران رادارد نظرکنگره واسرائيل رادر سنگ اندازی درمذاکرات ھسته ای تامين ميکند وديگر نيازی به 

   .بروريزی اخيرسنا نيستآ

   آمريكامصوبه سناي  واكنش مجلس اسالمي  به 

        .درمسيرتحرير ديگری قرارخواھد داشت

  

  

   

  

  

 


