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  واكنش نسبت به
  وتهديد آمريكاتصميم سناي 

  حقوقدان -اميرفيض

 مريکاآبررسی ھای تند وکوتاه مدتی که شده نشان ميدھد که واکنش مقامات ايرانی نسبت به تصميم سنای 
واکنش مقامات جمھوری اسالمی شده  و شفتنآسبب بر !آمريکابسيارناچيزاست وبرعکس تھديد نظامی 

   .است

گاھند ونه به آ آمريکااين بدان معناست که مقامات جمھوری اسالمی نه به اھميت دخالت کنکره وسنای 
شورھا ن کآبين  که ونه به رابطه تھديد يک کشور با مذاکراتی ،آمريکاموضوع تھديد نظامی ايران بوسيله 

   .جريان دارد

درتحرير قبل با موافقت جامع دررابطه با قطعنامه ھای شورای امنيت  آمريکااھميت دخالت کنگره 
   .اشاراتی باتفاق خواھيم داشت آمريکامختصری مطرح شد واکنون به مسئله تھديد ايران بوسيله 

  تهديد ايران 

جری م درتشخيص حکم تھديد و ،نھا سيد علی وروزنامه کيھان رژيمآمقامات  جمھوری اسالمی ودرراس 
ئی ايران رادرصورت شکست مذاکرات به آمريکادومقام < :سيد علی  گفته افلند وبه ھمين دليل ن غآ

   >اقدام نظامی تھديد کرده اند

  :نوشته شريعتمداری که نماينده سيد علی درروزنامه کيھان مصادره شده است 

می به تعھداتی که اگرمذاکرات ھسته ای به نتيجه نرسد وجمھوری اسال- آمريکاتھديد ھای پی درپی <
  >وريمآايبند نباشد به گزينه روی ميز روی ميپميدھد ويا داده است 

 ۴٢به تعھداتی که داده است را ماده حکم تھديد ايران درصورت شکست مذاکرات ويا عدم پايبندی ايران 
حکمی  ست وحکم شورای امنيت اناقل   آمريکا. ۵+١ويا گروه  آمريکامنشورسازمان ملل متحد داده نه 

به  بازگوميکند ،به تعھدات  قرارداده     ِ ا زن  پمذاکرات ويا پشت      ِ قاطع                           ِ ماده مزبور درمقابل ايران   که را
  ١ .ازخودش نميگويد  وقرائت حکم سازمان ملل را ميکند یعبارت خودمان

                                               
1 - Article	42‐	Should	the	Security	Council	consider	that	measures	provided	for	in	Article	41	would	be	
inadequate	or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as 
may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may 
include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of 
the United Nations.  

تواند به نخواھد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي كافي ٤١بيني شده در ماده اقدامات پيش كه به اين نتيجه برسد ت شورای امنيگر ا
المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن بين دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت –ھوايي  وسيله نيروھاي
 .باشد دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد –محاصره و ساير عمليات نيروھاي ھوايي  ر تظاھرات واست مشتمل ب
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  نه مسئول است ان گويد     اگردرست ورغلطروايتی که کس ازقول ديگر

  :ورده ميشود که بتوان مسئله راروشن گفتآ منشورسازمان ملل به اينجا ۴٢اکنون ماده 

کافی  ۴١که اقدامات پيش بينی شده درماده  )*١درصورتی که شورای امنيت تشخيص دھد ( – ۴٢ماده 
دريائی يازمينی –)*  ميتواند به وسيله نيروھای ھوائی ٢نخواھد بود يا ثابت شده باشد که کافی نيست(

)*. اين اقدام ٣به اقداماتی که برای حفظ يا اعاده صلح وامنيت بين المللی ضروری است مبادرت کند (
دريائی يازمينی اعضای ملل  –ممکن است مشتمل برتظاھرات ومحاصره وسايرعمليات نيروھای ھوائی 

  )*۴متحد باشد (

  42تفسيرتطبيقي ماده 

ھمان  گزارش وتوافق  ، تشخيص شورای امنيت درتطبيق ماده مزبور با مسئله ھسته ای ايران  )١(
   .باايران است ۵+١نھائی 

مقصود ھمان قطعنامه ھای تحريم شورای امنيت است که عليه ايران صادرشده  ۴١اشاره به ماده ) ٢و ٣(
به   ۴١چنانکه ناظريد صالحيت  تشخيص کافی بودن اقدامات تحميل شده به ايران بموجب ماده  –است 
يا موثرنبودن  ت برناکافی بودن  ولدال ۵+١ه شده  واين تشخيص قطعی است  واگرگزارش داد ۵+١گروه 

  .که حکم عمليات نظامی را دارد وارد عمل ميشود  ۴٢برايران باشد،  ماده  ۴١فشارھای ماده 

ننوشته  آمريکا، اجرای حکم جنگ شامل حمالت ھوائی دريائی وزمينی عليه ايران را بنام ۴٢ماده  )۴(
اعالم کرد که توافق  ۵+١گروه ، اگرملل نوشته است  درتطبيق موردھمه کشورھای عضوسازمان  به نام

متکی شده) گزينه  ۵+١براصالت قول  ۴٢دقت کنيد ماده باايران ممکن نيست ويا کافی نخواھد بود (
   .راميگيرد ۵+١نطامی جای مذاکرات 

 مريکاآنه به معنای اقدام نظامی سرخود  >يزاستگزينه نظامی به کنارنرفته ويا روی م< بنابراين اصطالح
   .برموقعيت ايران است ۴٢عليه ايران است وحتما به مفھوم شمول ماده 

ئی ايران را درصورت شکست مذاکرات به اقدام نظامی آمريکادومقام < :نجا که سيد علی گفته استآ

ن دومقام نظامي گفته اند گفته منشورسازمان ملل آنچه كه آ ؛كامال درست است >تھديد کرده اند
هركس هم كه  ميگويم همان رابنده هم  ،، نقل قول استاست

منشورسازمان ملل رابخواند همين را خواهد گفت  موضوع 
نكه درمنشورسازمان است آعالوه بر روشن است  و

نرا امضا آمي وجمهوري اسال درموافقتنامه ژنو هم قيد شده 
   .وتجليل هم كرده است

                                               
دکتر نصر اصفھانی در برنامه تلويزيونی خود با مطرح کردن اين ماده ودرخواست برای امضای نامه ای که بانی آن شده اند راه حمله آقای 

 ک-ايران را برای آمريکا و متحدانش باز کرده اند. حنظامی به 
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ميکند چندان مشکل نيست زيرا وقتی نرا درک  ۴٢حال اينکه جمھوری اسالمی معنا ومفھوم اجرائی ماده 
مادرجنگ < :سالمی جانشين فرمانده سپاه پاسداران رجوع ميکنيم که گفتحسن  به اظھارات سردار

يازی به مذاکره نداريم ومک فارلن را اخراج کرديم زموديم که نساله ودرجريان ماجرای مک فارلن آ ھشت
يم که اظھارات سردارسالمی با ضرب م> ميفھزمودن خطاستآ زموده راآئی ھا ندا داد که آمريکاوبه 
  .جای سفت نشاشيده ای که صورتت را شاشی کنی) مصداق دارد( المثل

  تهديد درمذاكرات  وتهديد پشت جبهه

ره است واصالت راازمذاکرات وقراردادھا سلب ميکند ولی تھديد    ُ ه ک  ری ارعاب وتھديد ايجاد کنندآ
نند ما ،تفاوت دارد کشور گان با تھديدات حاکم برفضای سياسیبوسيله مذاکراه کنندآنھم ودرمذاکرات 

  .استز خوانی دررختخواب وپشت جبھه رجزخوانی درجبھه جنگ بارج

گان ننداکره ککه ازناحيه مذ نيست تھديدی وجهياھو بھيچنتانئی ويا بنيامين آمريکااظھارات شخصيت ھای 
 ۵+١چنانکه درحين مذاکرات ايران با   ؛نھا تفاوت گذاشتآوبايد بين  ،شده باشد متوجه ايران ۵+١

 آمريکاجريان دارد وکيھان سيد علی درھمان مقاله مورد استناد اين تحرير نوشت  آمريکاشعارمرگ بر
تھديد شده است  اينھا که معمول است  آمريکا ،سالمیسردار اظھارات در لیو ،ھيچ غلطی نميتواند بکند

مذاکره درمحيط < :گان گذاشت وگفتبه حساب مذاکره کنند نراآرجزخوانی خارج ازگود است ونميتوان 
  .>تھديد مذاکره نيست

  شهادت عباس عراقچي درمورد تهديد

مذاکرات  ته ھيئت ايرانی دربرجس وقای سيد عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمھوری اسالمی وعضآ
تيم مذاکره کننده کشورمان < :) گفت١٣٩۴=٢۵۵۴ارديبھشت سال جاری ( ٢١ھسته ای درروز دوشنبه 

وتاکنون طرف ھای مقابل ھم به خودشان نداده است  ميز درمذاکرات  راآچگاه اجازه طرح مطالب تھديد ھي
   .اجازه استفاده ازادبيات تھديد رادرروند مذاکرات نداده اند

  ه گيري نتيج

درک معنای  سالمی ازمده باشد که مقامات جمھوری اآنچه عرض وارائه دليل شد شايد اين مھم بدست آ از
                                     ِ ودرصورت اين غفلت يعنی قبول اينکه حکم  غافل بوده اند سازمان ملل به منشورن آ حکم تھديد وتوجه

سردار) درعبارت که ھم مجلس اسالمی وھم حسن سالمی (تھديد ازمنشورسازمان ملل است درتھديدی 
  :زير

يندگان نما دباش مجددا با ادبيات تھديد وتحقيردرمذاکرات به دنبال برتری طلبی سياسی بوده آمريکااگر<
   >نھا تعيين تکليف کنيمآ با د تادرفضای تھديدنميدان مذاکرات را ترک کند وکاررابه ما بسپار ايران 

 سمانآتمام طبقات وسقفھای مختلف سمان پرواز کنند بدانند که آ نھا ميخواھند درآ<اگر ھواپيماھای 
  ٢. >تش خواھد شدآسراسر 

                                               
 ک-د.. حاين به اصطالح سردار ھم ھمانند پيامبرش و به استناد قرآن شناختی از آسمان ندار - ٢
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، ازجمله ترک منتظراست که ازجانب ايران صورت گيرد ۵+١وايران را به کارھائی کهتجديد نظر کنند 
    .ظامی عليه ايران ھموارشودراه اقدامات ن ۴٢حکم ماده ،  تا به سوق ندھند اکرهذم

! که سپاه پاسدران قادراست که بطرفيت تمام کشورھای عضو سازمان ملل به جنگد وجنگ درست است
   :که گفته اند! وتخفيف بدھد بکشاند ولی  خوبست قدری  بزرگواری آمريکابه کاخ سفيد  را

   .) گناهوکل کشورھای عضو سازمان آمريکاوازفرودستان ( ازبزرگان عفو است 

تانکھای اگر< :نوشته بود دراينترنت ژيم اسالمیرسپاه پاسداران  يکنفردرباره سالحھای ساخت -حاشيه  

  !>ايران کوچک وسبک است برای استفاده درراھروھای کاخ سفيد طراحی شده است

  واكنش مجلس اسالمي 

ن فردا آدش راميزند وھرسازی ھم که نواخته ميشود خود نوازنده درجمھوری اسالمی ھرقدرتی سازخو
ھرکه بودن درنظام جمھوری اسالمی داستانی پايان ناپذيراست  نمونه  ،. خودسری ھا وھرکهتکذيب ميکند

   .اظھارات حسن سالمی است ن ھمينآحاضرودم دست 

ی اسالمی درمقابل مخالفين سپاه وظيفه اش حفظ امنيت جمھور                                 ِ ايشان معاون سپاه پاسدران است خود  
است ولی می بينيد که به کارومسئوليت وزارت خارجه جمھوری اسالمی دخالت ميکند وبه نماينگان 

ا ئيھاآمريککناربکشيد وکاررابدھيد به سپاه تاسپاه حساب مذاکرات ھسته ای دستورميدھد که < در کشور
   .>را برسد

 سمان سقف وطبقات مختلف آسن سالمی که برای اين دخالت ناموجه را چه کسی مدعی است  سردارح
به  يادش ھم نيست که .ھم مدعی است رھبری مذاکرات ھسته ای را !بنا                           ِ قائل است وبا اين فھم وشعور  

  .سمان خدا زندگی ميکند نه اوباماآدرطبقه ھفتم  روايت قرآن

    ِ گان  ن رجوع شود برای سرگرمی خوانندآ !سمان وطبقاتآعباراتی از متخصص ب ،او مفصل استاظھارات 
  .تحرير کافی است

نجا ميدان موفقيت ھا وعرض اندام آھا استقبال ميکنيم  چراکه معتقديم  ئیآمريکاما ازجنگ با < 
  .استقبال ازجنگ)(  >پتانسيل ھای حقيقی قدرت ماست

ھا                   ئیآمريکان برای فھم بيشتر آبرای خطرناکترين سناريو که بزبان التين  را ما خود 
Worst Case Scenario  نياز به  سناريو ھای خطرناک (مفھوم وسيع ماده شده ايم آاست

  .توضيح ندارد)
، ما بازھم بااين قضيه جدی برخورد ميکنيم د وعمليات روانی ميکنندنھا بلوف ميزن يکائیمرآاگر< 

  .)جنگ رجز خوانی ودعوت بهماده ايم تا واقعيت ھارادرميدان به رخ يکديگربکشيم  (آما 

نھا برفراز آ ئی ھشدار داده که پروازآمريکانجا رفته که به خلبانان آرجزخوانی ھای حسن سالمی تا   
  .)يعنی وصيت کنيد وبعد پروازکنيد( بود خواھد اننآ خرين پروازآن ايرا

ھم يک حسن سالمی کله خشک وجود  آمريکادرتبادل اين گونه رجزخوانی ھا کافی است که درطرف 
  .ملکت ومردم به خاک وخون کشيده شوندد ومداشته باش
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علت کينه پدرم به صدام اين بود که وقتی پدرم درعراق < :احمد پسرروح هللا خمينی گفته است 
  .>بود صدام پيام داد يا ازعراق بروبيرون وياساکت باش

ارد ميليون ازھردوطرف وصدھا ميلي ٧/١صدام وخمينی جنگی شد که به مرگ  نتيجه  وجود دوکله خر،
  .خسارات منتھی شد

ن اعالميه اين عبارت آجرج بوش که مقدمه حمله به عراق بود يکی ازموارد  ١٣٨١دربيانيه سال  
  است 

 زا بعد ) وقابل تطبيق با نفھمی حسن سالمی> (نشان بدھد آمريکا<عراق درصدد است دشمنی خودرابه 
سال درمقابل ايران مقاومت  ٨عراقی که به عراق ظرف سه ھفته عراق بکلی نابود شد ھمان  آمريکاحمله 

    ٣. )کرد (قابل توجه حسن سالمی

باھمين  ،پاه پاسداران را عھده داربودندھمين نقش سکه ھا  قزلباش درزمان شاه اسماعيل صفوی 
ھزارايرانی بدست  ۴٠رجزخوانی ھا جنگ چالدران را براه انداختند که  ميز وآحرکات تحريک 

شان داغ شد که معلوم شود شيعه يوفرمان سلطان عثمانی کشته شدند وتعداد کثيری ھم پيشان
  .ورافضی ھستند

  )مھدوی –خارجی ايران تاريخ روابط (                                                                           

 ھائی بوده که کم و جھان ناشی از عمل ويا تصميم کله پوکايران وتاريخ گواه است که تمام جنگھای 
   .سردارسالمی شباھت داشته اند هبيش ب

بلوف نيست ھمانطور که خودش گفته اظھارات سالمی  ؛يکندتھديد م آمريکانوقت حضرات مدعی اند که آ
رجزخوانی ھای سالمی ھمانطور که دربيانيه جرج بوش مالحظه کرديد  .گ استودعوت جدی به جن

  .بمراتب شديد تراز رجزخوانی ھای صدام است

ماده جنگ است واين برداشت عمومی را متضمن است آاساسا مفھوم رجزخوانی اين است که رجزخوان 
   .که اگررجزخوان به رجزی که خوانده عمل نکند  مرده ونامرد محسوب است

  )            انیلمآتاريخ فريشلر (                                                                                             

بگذاريد کناراظھارات سرلشگر گاوميش رئيس ستاد ارتش جممھوری اسالمی  ااين اظھارات سالمی ر 
به جنگ باايران  آمريکا ميزآتحريک  دعوتازنوقت آ> ھستم آمريکا بال جنگ من مسئو< :ه گفتهک

   .ھائی افتاده است نگران خواھيم شد  که مملکت دردست چه احمق

  آمريكاروز سناي تصميم ام 

ايران  با ۵+١قطعنامه ای دررابطه با موافقت نامه جامع  آمريکاارديبھشت سنای  ٢٢روز دوشنبه  يدھم 
به  )واکنش مجلس اسالمیدرمورد ( ادامه تحرير حاضرتا دارد  ءن اقتضاآصادرکرده است که اھميت 
  .ارگيرددرمقام الويت قر آمريکاقطعنامه تازه سنای نقد فرصت ديگری موکول و

                                               
 ک-منشور سازمان ملل نامه پراکنی می کنند. ح ۴٢و قابل توجه کسانی که در پشتيبانی از ماده  - ٣



 حقوقدان -اميرفيض -يدواکنش نسبت به تصميم سنای آمريکا و تھد                              ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۵/١٢يد (سه شنبه) شبھرام 

   ....به اتفاق درتحرير بعد


