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  حقوقدان -اميرفيض

کری به ايران مبنی برمذاکره درباره برنامه موشکی  یآقا سمت اين تحرير متوجه ابعاد حقوقی پيشنھاد اخير
   .ايران است

به وايران درمورد برنامه موشکی ايران  آمريکاابعاد وارکان حقوقی الزم برای قانونی بودن مذاکرات بين 
مذاکراتی  مسير تنھا ميتواند  در ،مذاکره مزبور ،بنابراين .موجود نيستشورای امنيت  ٢٢٣١اعتبارقطعنامه 

  .کراتی تازه برمبنای اراده دوکشور. يعنی مذان نداردآتلقی گردد که ارتباطی به شورای امنيت وقطعنامه 

  باب صالحيت ** 

شورای امنيت اعالم شده است واين  ٢٢٣١زمايشات موشکی اخيرايران برخالف قطعنامه آنظربه اينکه 
 راستای صالحيت شورای امنيت سازمان مللد نراآ تائيد و آمريکاکری وزيرخارجه  آقایحتی ازسوی  ،اعالم
بلکه  آمريکالذا نه تنھا  ،شورای امنيت را واجد صالحيت دانسته ،٢٢٣١وبه استناد ھمان قطعنامه  قرار

جمھوری  زمايشات موشکیآصالحيت دررسيدگی به نميتوانند برای خود ايجاد   ۵+١ھيچيک ازکشورھای 
   .وصالحيت رسيدگی به تخلفات موشکی جمھوری اسالمی انحصارا متوجه شورای امنيت است اسالمی بنمايند

سازمان  ی امنيت سازمان ملل درمورد رسيدگی به تخلف جمھوری اسالمی ناشی ازنص منشورصالحيت شورا
برای شورای امنيت ايجاد صالحيت شده باشد که بتوان گفت  آمريکاملل است نه اينکه بنابرتوافق ايران و

با موافقت  و ،زمايشات موشکی جنبه ناسخ ومنسوخ را داردآبرای مذاکره با ايران درمورد  آمريکاصالحيت 
ودرعبارت ديگرنميتوان برروی صالحيت شورای امنيت پلی  جمھوری اسالمی بتوان شورای امنيت را دورزد

  .ازصالحيت ديگری ايجاد نمود

زمايشات آراه تمکين ازقطعنامه را برگزيده وموضوع  ٢٢٣١دراجرای قطعنامه شماره  آمريکا 
مکين کاشف ازبرسميت شناختن صالحيت شورای . اين تموشکی ايران رابه شورای امنيت برده است

زمايشات آامنيت درمسئله موشکی ايران است ووقتی شورای امنيت با وتوی روسيه مواجه شد قضيه 
ومرجع صالحيت داران يعنی شورای امنيت خاتمه يافته است  ٢٢٣١موشکی ايران ازنظرقطعنامه 
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ن است که دادگاھی آ. مورد ھمانند کنندنميتوانند به مرجع ديگری رجوع  ۵+١وکشورھای  آمريکاو
   .به بی اعتباری دعوائی رای بدھد وداد باخته به دادگاه ديگری رجوع نمايد

يکطرفه وبدون حکم  آمريکا، دولت زمايشات موشکی ايران درشورای امنيتآسقوط موضوع پس از 
که عمل مزبور موردی ھائی عليه افراد وشرکتھائی درايران مبادرت کرد  شورای امنيت به تحريم

ھای شخص رئيس جمھوری  ھای کنگره ويا حتی تحريم تحريم اله ھایاستثنائی است ونميتواند درھ
  قرارگيرد .  آمريکا

 از ھای مزبور بعد ھاست زيرا تحريم ن تحريمآء بی وجھی وغيرقابل قبول ونامتعارف بودن مقصود ازاستثنا
نجاکه تصميمات دولتھا وحتی مجالس آ رشده است وازصاد آمريکاتصميم شورای امنيت مبنی برردشکايت 

عليه ايران که بعداز  آمريکاموشکی  یھا کشورھا نميتواند برخالف تصميم شورای امنيت باشد لذا تحريم
غيرقانونی ونوعی پل زدن روی  درشورای امنيت صادرشده است کامال بی وجه و آمريکاتصميم رد شکايت 

. عليه ايران بکلی متفاوت است آمريکاھا با تحريمھای سابق  ن تحريم اعتبارشورای امنيت است  وماھيت ای
   .مستقال صادرشده است آمريکازيرا ھمانطورکه ميدانيد تحريم ھای کنگره ويا رئيس جمھوری 

دنيای فردا دنيای گفتمان گرصورت گيرد وازشعار<زمايشات موشکی اآدرمورد  آمريکامذاکره ايران و 
عليه ايران  آمريکاھای موشکی اخير سبب نوعی اعتباربه تحريم  ت گردد،> تبعيھاست نه موشک

به مذاکره  آمريکا مد که بين ايران وآخواھد بود ودرحقيقت به صورت موضوع جديدی درخواھد 
ثارحقوقی آوحصول توافق بھرصورتی که باشد بين دوکشورطرف موافقت موجد  ؛ده شده استيکش

  .ميگردد

   .ست برای رھائی ازشکست درشورای امنيت به مالحظه وتوی روسيهآمريکابی اين يک راه وشيوه انتخا

درشورای امينت با وتوی روسيه مواجه وازرده خارج شد نوشت  آمريکانکه شکايت آ واشنگتن پست پس از
   .>اتکايش به شورای امنيت سست وبی پايه بوده است اکنون متوجه شده است که چه مقدار آمريکا<

زمايشات موشکی آکاری ھای جمھوری اسالمی ازباب تبليغ درباره است که ندانمکامال درست  
 نابودی زيرزمينی وانبارانباشته ازموشک وبيان کمبود جا وازھمه مھمتراختصاص دادن موشک ھا به

کارھای احمقانه وبه دورازبصيرت است معھذا موضع  ن نوشته ھای کذائی روی موشکھا آ و اسرائيل
ن ھم فقط وفقط آومرجع رسيدگی  ٢٢٣١قطعنامه  ،زمايشات موشکیآجمھوری اسالمی درمورد 

  .ن شورا ھم تصميم  الزم را به اعتباروتوی روسيه گرفته استآاست که بوده  شورای امنيت 

  امــــا پشت قضيه 
زمايشات موشکی صحنه ديگری است که آدرباره  آمريکااما پشت اين قضيه يعنی پيشنھاد مذاکره  

  .نرابازکندآ ر بتواند گوشه ھائی ازشايد اين تحري

 فروردين سال جاری درچھارمين اجالس امنيت ھسته ای در ١٣اوباما روز آقایلمان آبنابرخبرگزاری 
  واشنگتن اعالم کرد که:

ايران تاکنون دررعايت مفاد متن توافق ھسته ای وفاداربوده است اما برخی اقدامات ديگرايران باروح اين <
زمايش آميز انجام ميدھد از جمله آطيفی ازاقدامات تحريک  . جمھوری اسالمیبوده استتوافق ھماھنگ ن
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، سردادن شعارھای ضد اسرائيلی وارسال موشک به حزب هللا لبنان  که اين اققدامات موشکی بالستيکی
  .>سرمايه گذاران رابالقوه نگران ميکند

درباب مذاکرات موشکی  آمريکاکری وزيرخارجه  آقایاوباما ونيز پيشنھاد  آقایتقارن وھمزمانی اظھارات 
: درپايگاه اطالع رسانی خودش نوشت هبا ايران را بگذاريد کناراظھارات وشعارپرسروصدای رفسنجانی ک

دادن رفسنجانی برای جال > به اين برداشت خواھيم رسيد که شعاردنيای گفتمان ھاست نه موشکدنيای فردا<
 آمريکاکه برنامه مزبور بتواند دست خالی درمورد موشکھا بوده است  آمريکاو وجا انداختن فکرمذاکره ايران

  .را پرساخته وجبران شکست درشورای امنيت رابنمايد

 سيدعلی  جبھه گيری تند سيد علی خامنه ای وفرمانده سپاه پاسداران ووزيرجنگ جمھوری اسالمی که 
 آمريکاروحانی وظريف ازبرنامه مذاکره صريحا رفسنجانی را خائن ويا نادان خواند سبب شد که 

ورد ورفسنجانی آوظريف ميدانی برای خود نمائی مستقالنه بدست  ،درمورد موشکھا عقب نشينی کنند
که  ٢مد برجام آ. يقين است که اگرجناح خامنه ای کوتاه ميھم بکل منکرشعارمنتسب به خود شود

بخوانيد که ايران ( فصل کند حل و آمريکاابامورد نظرروحانی است که با مذاکرات مسائل پيچيده ر
   .افتجريان مي گرفتارسازد) آمريکاراسخت دردام سلطه 

  سنگ بزرگ عالمت نزدن است 

زمينی  زير زمايش انھا ونشان دادن شھرآا ومحل آنآاعالمات جمھوری اسالمی درمورد برد موشکھا ودقت 
  . موشکھا، سنگ بزرگی است که عالمت نزدن است

اعال  تجھزات تعرضی ويا دفاعی اعم ازساخت داخلی ويا سفارش خارجی از  کشورھا از فعاليت نظامیتمام 
ھا.  تمام نآن مساوی است با بی ارزش شدن آمراتب پنھان کاری واقدامات سری است  زيرا که فاش شدن 

ه اينک .گاھی ازکم وکيف سالح ھای کشورھا ديگراستآاسوسی کشورھا کسب کوشش دستگاه ھای ج
ب وتاب به بزک کردن مورد می پردازد ووزيرجنگ وفرمانده سپاه با کلمات رکيک آن آجمھوری اسالمی با 

ن برای نابودی اسرائيل صحبت ميکنند  آ ودورازعرف بين المللی درباره موشک ھا واستفاده انحصاری از
  .عالئم مصرف داخلی بودن است

خاص درروی موشکھا عليه اسرائيل سندی است که حتی اگراسرائيل درحمله ھوائی به حک کردن عبارت 
. کدام کشوری تا کنون روی جمھوری اسالمی پيشقدم شود مبرا ازاستيضاح کشورھای جھان خواھد شد

ن جمھوری اسالمی باشد اين حرکت ندانمکاری آموشکھايش شعارنابودی يک کشوررا نوشته است که دومی 
  .يقا يک خريت بتمام معناستنيست دق


