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  حقوقدان -اميرفيض

طرح مزبور  مد کهآاين توضيح به ميان  ،راجع به طرح  بازبينی توافق اتمی ١ گره کور)( درتحرير قبلی
برای تصويب محول شده است واين اظھارنظرھم ھمراه شد که تا تصويب طرح مزبور  آمريکابه سنای 

   .نسبت به ايران بيان کرد اتالی فاسد اجرای طرح مزبور ر ،درسنا نميتوان بطورقاطع

ه رکنگح رفته است وبرخی ازسناتورھا نسبت به طر آمريکاامروز خبررسيد که طرح مزبوربه سنای 
  د.داده انويا طرح متمم نظرھا وباصطالح نظر تکميلی  اظھار

 تعدادی ازھمکاران جمھوريخواه که ميخواھند نامزد حزب خود در< :ھری ريد درصحن سنا گفت سناتور
  .را درمتن اعالم کرده اند خود رانتخابات رياست جمھوری شوند بطورعلنی تغييرات مدنظ

ازاين طرح فراجناحی به عنوان سکوئی برای بلند پروازی نھا ميخواھند آوی افزود  <من نگرانم که 
ن است که به مھره ای دربازی ھای سياسی کسی آ طرح مھمتراز اين ؛ھای سياسی خود استفاده کنند

   >.تبديل شود

صالح پيش نويس طرح ياد شده مطرح کرده اند متمم برای ا ۵١او گفت جمھوريخواھان تاکنون  حداقل 
که تالش ميکند نامزد حزب جمھوريخواه درانتخابات رياست  روبيو مارکو به عنوان نمونه سناتور

رابه موضوع به رسميت  شود ميخواھد حمايت کنگره ازتوافق احتمالی باايران ٢٠١۶جمھوری سال 
  .شروط کندشناختن موجوديت اسرائيل توسط حکومت ايران م

 از آمريکاشدن شھروندان زندانی  ادزآبرخی متمم ھای ارائه شده حمايت کنگره ازتوافق احتمالی رابه 
  .ئی واشنگتن پست مشروط ميکنندآمريکاجمله جيسون رضائيان خبرنگارايرانی و

   .گروھی ديگرازجمھوريخواھان شرط خودداری ايران باکره شمالی  را مطرح کرده اند

 د کند دربرخور ورآعده ای ديگرتاکيد دارند که کنگره بايد با توافق احتمالی مانند يک پيمان الزام 
  .خرين خبراين است که اين متمم رد شد)آ(تائيد کنند  نراآاينصورت حد اقل دوسوم نمايندگان بايد 

يک ايرانی که خودرا خواھرزاده سيد علی خامنه  طرح متمم که درسنامطرح شده، ۵١ن آراس  ری درآ
نامه ای خطاب ب وتاب فوق العاده ای آ ای معرفی کرده است درست مقارن طرح کنگره درمجلس سنا با

ھرتوافق وامتيازی که ھمراه بااين شروط اساسی واصولی قای اوباما ارسال واعالم داشته است که <آبه 
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ر) به باورمن مترادف با ھمدستی وياری به رژيم جمھوری اسالمی اعالميه جھانی حقوق بش( )١(نباشد
، گسترش موارد بيشمارنقض حقوق بشرجمھوری اسالمی< قای اوباما توجه داده کهآبه  نامه نآودر ،است

بحران سازی درخاورميانه  اسالم افراطی که موجب تروريسم درجھان شده است وھمچنين مداخله و
  ...... )٢(...وشما ھستند ماباورھای دموکراتيک وحقوق بشری  د باھمگی غيرقابل قبول ودرتضا

بديھی است که دراين ريشه کنی، مردم ايران ومخصوصا اپوزيسيون خارج ازکشورجمھوری اسالمی 
  )پايان بخشی ازنامه خواھرزاده(                            >.)٣داشته باشد ( را بايدرسالت اصلی نقش و

ازسوی رخواھرزاده سيد علی براين پايه است که تمامی مواردی که چنانکه مالحظه ميفرمائيد اصرا
ه ذاکرات ھستھای يکطرفه عليه ايران شده است  وکنگره مايل به دخالت درم سبب تحريم آمريکاکنکره 

ست  ا نيت شورای امھای يکطرفه وغيرقانونی کنگره) به تحريم ھای  تحريم( ھا تحريمن آای وپيوند زدن 
  .قای اوباما قرارگيردآ عينا مورد قبول

گره کور) عرض ونتيجه يک تبانی بين کنگره ورئيس جمھور علت اصرارکنگره بشرحی که درتحريرقبل (
  :مد اين است کهآوحتی اسرائيل بفرض 

نرا غيرقانونی آھای کنگره يکطرفه وغيرقانونی است ودبيرکل سازمان ملل ھم  درست است که تحريم
ن آدراجرای  آمريکااين حال وقدرتی که  اجرائی درجھان يافته است وباخوانده است ولی بھرحال موضع 

گره کن و آمريکااينجاست که  .شان ميدھد فاقد اعتباری است که قطعنامه ھای تحريم شورای امنيت داردن
 یمايلند تا تحريم ھای يکطرفه کنگره وصل به مذاکرات ھسته ای ودرنھايت متصل به قطعنامه ھای شورا

فات اختال ھای کنگره منتفی بشود وبه عبارت ديگر بدون اينکه موضع داخلی بودن تحريم ؛امنيت گردد
نامحدود است حل  سته ای بدون جاانداختن انتظارات حقوق بشری کنگره که امری متلون ونامعلوم وھ

  .وفصل نشود

شود درکمال  ميدارد که اضافه . امانت تحريرمجازنامه خواھرزاده سيد علی درتحقق خواسته باالست
واست ھمين خرئيس شورای تجزيه طلبان نسبت به راه حل جامع  آمريکاتاسف قبل ازطرح بازبينی کنگره 

ن را خواست آھای کنگره ومسئله حقوق بشروتوابع  درھماھنگ ساختن تحريم آمريکاواصرارکنگره 
   .وانتظار اپوزيسيون جمھوری اسالمی اعالم فرمودند

 باردک سنگ فتنه ميزمنجنيق فل

  مـــــــا وشما  

ساد عظيم درنامه خواھرزاده اين است که ايشان بعنوان يک رھبراپوزيسون جمھوری اسالمی درخارج ف
   .قای اوباما اعالم نظرکرده است نه بعنوان يک فردايرانی با تابعيت فرانسویآکشور به  از

که  متوجه گروه  مــــــاژه وا ،ه می بينيددمتمايز گردي )٣( و )٢(درفرازھائی ازنامه ايشان که باعالئم 
بنابراين دررابطه با مذاکرات ھسته  ،تعلق يافته به اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج )٣(است درفرار
   .اپوزيسيون ھستندعی رھبری دو فعال دونفرمد ،ھای يکطرفه کنگره ای وتحريم
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مده است آداد،  خواھرزاده راخطاريه اپوزيسيون ن عنوان اآھمان نامه که شايد بتوان به  )٣(درفراز 
مردم ايران ومخصوصا اپوزيسيون خارج ازکشورجمھوری اسالمی  –<درريشه کنی جمھوری اسالمی 

  داشته باشند> بايدرسالت اصلی رانقش و

 اخطار درنامه خواھرزاده نامه را به مفھوم ومضمون حکم و بــــــايدواژه  مفھوم عبارت باال درکنار
 اقدام خواھرزاده سيد علی بمراتب مھم تر وبدين ترتيب .ورده استآاک اوباما درقای بارآاپوزيسيون به 

 زيرا متقاضی پيوند زدن تحريم ؛ياد کرده است ۵١نھا به تعداد آ متمم ھائی است که سناتو ھری ريد از از
 ،ايران است  است ھای کنگره با قطعنامه ھای شورای امنيت  اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج از

   .ميدھد نه درخواست آمريکادرموقعييت رھبری مقتدرانه که اخطاربه رئيس جمھوری  منھآ

 ۵+١سيون ھمان خواست کنکره است که به قانون بازبينی موافقتنامه يدوم اينکه موضوع اخطار اپوز
بنابراين چيزاضافی مانند شناسائی اسرائيل ويا قطع رابطه با کره شمالی واين ايران منجرشده است  و

   .فھا نيستردي

  شروط اساسي واصولي 

ھرتوافق ويا امتيازی که ھمراه بااين شروط اساسی واصولی (حقوق نامه  ادعا شده < )١(درفرازشماره 
   >نباشد به باورمن مترادف با ھمدستی وياری به اين رژيم است بشر)

 کاآمريواست کنگره مفھوم مخالف فرازمزبور اين است که اگراثبات شود که حقوق بشروسايرمراتب  خ
مشوق  )واجد شرائط اساسی واصولی نيست  نتيجه اين خواھد بود  که رھبراپوزيسيون (خواھرزاده

انجام يک عمل غيراصولی وبی اساس عليه ايران شده است واين ميشود ازموارد ايجاد استعداد  در آمريکا
  .يکاآمريعنی  ؛سياسی وفلسفی برای بيگانه

  اصولي واساسي نيست 

ص عدم رعايت حقوق بشرووضع مجازات برای يخواجد صالحيت درمسئله تش آمريکاه ينکيا اآ
 آمريکااقدام  که ،مشخص ومحرز درحقوق بين الملل نيست يک موضوع ،کشورناقض حقوق بشرباشد

  .، کاروعمل اصولی شناخته شودھا درتحميل تحريم

رابطه با اين تعريف در  ،ه باشدن به باورھاوقبول عامه رسيدآعمل اصولی يعنی عملی که بن وريشه 
ه وردآوداوطلبانه به اجرا در ن رويه راقبولآحقوق بين الملل وقتی مصداق پيدا ميکند که جامعه جھانی 

  .رويه حقوق بين الملل)( د باش

عضو وجانشين کميسيون حقوق بشرسازمان ملل  ۴٧شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد که دارای 
، پايگاه اصولی برای تشخيص موارد نقض حقوق بشروتوصيه ھای الزم وعنداالقتضا اجرای شده است

   .ونه کشورديگری آمريکاتصميمات عليه کشورناقض حقوق بشراست نه 

  ن به شورای حقوق بشرسازمان ملل به چه علت بود؟آقوق بشروتبديل ميدانيد علت انحالل کميسيون ح
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بشرسازمان ملل راه خودراگم کرده بود وخيلی  کميسيون حقوق ل متحد اعالم کرد که <دبيرکل سازمان مل
تن تن ذاشگسياسی شده بود وبه مجمعی تبديل شده بود که درکنارنقض حقوق بشربه توطئه وسرپوش 

  .ميداد>

حقوق بشرسازمان ملل را دنبال ميکند ومسئله حقوق ھمان کار کميسيون  آمريکاانه دولت سفاکنون متا
   .بشررا وسيله کارسياسی وسلطه خود برکشورھا ودسته بندی سياسی ساخته است

کميسرحقوق بشربايد اجازه داشته باشد که مده است <آق بشرسازمان ملل متحد دراختيارات شورای حقو
 وضيعت حقوق بشرکشورھای عضو سازمان ملل به شورای امنيت بدھد  کميسرساليانه يک گزارش از

فاحش و بصورت سيستماتيکحقوق بشربايد نظرشورای امنيت را به وضعيت حقوق بشردرکشورھائی که 
  .>ميکنند جلب نمايد حقوق بشررانقض

ورای وحتی ش ؛ان ملل نيستشورای حقوق بشرسازم آمريکاازمتنی که ارائه شد دقيقا به اثبات ميرسد که 
به شورای  بايد موضوع را و ،حقوق بشرسازمان ملل ھم حق تحريم کشورھای ناقض حقوق بشررا ندارد

کميسرحقوق بشررا ملزم به ارجاع موضوع به شورای امنيت ارجاع کند وتازه ھرنقض حقوق بشرھم 
 وديگری نقض حقوق ستماتيکق بشربايد واجد دوشرط باشد يکی سيامنيت نميکند بلکه نقض حقو

   .بشرازمواردفاحش باشد

رعايت مراتب باال سابقه ندارد که شورای امنيت تا کنون به تحريم کشورھای ناقض حقوق  تازه بعد از
    .قطعنامه صادرکرده باشد بشر

ترديد نيست که درجمھوری اسالمی حقوق بشررعايت نميشود وھمين عدم ترديد نسبت به اجرای حقوق 
به نسبت جمعيت ازھمه کشورھای  آمريکاتعداد  زندانيان ( آمريکاشورھای جھان وبيشترتمام ک در بشر

امری خودسرانه  آمريکاھای يکطرفه  ن با تحريمآ) جريان دارد ولی ارتباط دادن جھان ببشتراست
والجرم  حمايت ازخواست  ،) است وبه ھيچوجه عمل اصولی محسوب نميشودازنظرحقوق بين المللی(

   .به حقوق بين المللی مردم ايران است آمريکاحمايت ازتجاوز  ،نآھای  گره وتائيد تحريمھای کن

 نجا که فاقد مبانی اصولی وآ ھا به ايران از درتحميل تحريم آمريکاتالی فاسد تصميمات يکطرفه کنگره 
ست ا نقض حقوق بشرتلقی ميشود زيرا فشارتحريم ھا بردوش مردم ، نوع بارز ومعمولی بين المللی است

  .که استحقاق زندگی بدون تحريم را ازنظراعالميه جھانی حقوق بشردارند

***  
که فاميل مرادخانی دارد مد عی است پدرش علی تھرانی است چطور فرزند شخصی با مرادخانی محمود 

  : ک)-(ح گفته است ٢٠١۴در سال نام تھرانی به مرادخانی مبدل شده خود پرسشی است، وی 

 ٢٠١۴ فوريه ماه  ١۴ـ  ١٣٩٢ماه  بھمن ٢۵جمعه 

بوده و خواھر زاده علی خامنه ای رھبر کنونی جمھوری  ١٣۵٧به عنوان کسی که در جريان انقالب شما پرسش: 

 داريد؟ ١٣۵٧چه نظری در مورد انقالب   اسالمی است،
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برای من ننگ است که دايی ام علی خامنه ای است! من درود، قبل از ھر چيزی الزم است بگويم که با پاسخ: 

رھبر جمھوری اسالمی جنايتکار! ھمه می دانند ء ، نه خواھر زادهلی تھرانی می دانماستاد عپدرم خودم را فرزند 

وقتی  ۵٧انقالب از پس ماه شش ولی داشت. مھمی نقش انقالب جريان در که پدرم 

متوجه شد که بر خالف وعده ھايی که از طرف خود خمينی داده شده بود، آخوندھا می 

م مخالفت کرد. در مجلس خبرگان قانون اساسی، خواھند حکومت کنند، با کليت اين رژي

آخوند «ش اين بود که ا قانون اساسی جمھوری اسالمی را امضا نکرد و ھمواره سخن

  ».نبايد حکومت کند

 ١٣۵٧بھمن  ٢٢سال از  ٣۵سفانه أمھمی بود که بايد يادآوری می کردم ولی امروز متء من فکر می کنم اين نکته

روز مردم ايران و کشور ايران آمده است. آنچه مھم است فرداست و چگونگی ه د که چه بگذشته است. ھمه می دانن

  گذار از جمھوری اسالمی.

صحبت زياد شده است. البته از طرف رژيم و حاميان رژيم دروغ ھم خيلی زياد گفته شده است.  ۵٧در مورد انقالب 

ز فضايی سالم بوجود آيد تا مورخين واقعی کار تاريخ اميدوارم روزی بعد از اين رژيم را شاھد باشيم و در آن رو

ما شاھد يک ائتالف ناپسند بين سه گروه بوديم. که البته يکی از آن سه  ۵٧در سال  ...نويسی را انجام بدھند. 

و روشنفکران    گروه، به دو گروه ديگر نارو زد و نتيجه اش را ھم ديديم. اين سه گروه: چپی ھا، آخوندھا

  دموکراسی خواه بودند.

 خاورميانه بازء واستند که پای شوروی سابق به منطقهچپی ھا بدنبال انقالب ضد غرب بودند. و در واقع می خ -١

بشود و خوب مشخص بود که ھر چند شوروی آن موقع، و اآلنش ھم مثل جمھوری اسالمی، داد و بيداد زيادی 

می کرد و می کند، ولی در نھايت از دنيای آزاد و غرب ھميشه شکست می خورد و ديديم که چپی ھا ھم چون می 

  .آخوندھا پيوستندء تند، در نھايت به جبھهدانستند قدرتی نيس

، جناح روشنفکر دموکراسي خواه، ھم کم قدرت بودند و ھم تا مقدار زيادی آغشته به مذھب. به عنوان مثال - ٢

به قدرت رسيدند. اين گروه روشنفکر ھم، ھر چند ھدف                                                        ً پدر من بيشتر با اين جناح بود و نه با آخوندھايی که بعدا  

ولی ھم چون آغشته به مذھب بود و ھم نيروی مردمی و سازمانی ، بدنبال آزادی سياسی بيشتر بوددرستی داشت و 

  آخوندھا افتاد.کافی نداشت، ناچارا افسارش بدست 

سفانه، نسبت به دو گروه ديگر، قدرت و سازماندھی بسيار محکم تری داشتند، توانستند أو اما آخوندھا، که مت - ٣

   که داشتند دو گروه ديگر را مات خود کنند.با شبکه ھای محکمی 

 


