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  حقوقدان -اميرفيض

  زمايش موشك بالستيكي عماد وقدر ايرانآ

وشکی ـــــــمايشھای مزآ ،شورای امنيت ٢٢٣١نامه ــــی قطعايران در اجرا ولين برخوردميتوان گفت ا
ن آسال حق استفاده از ١٠است که بموجب قطعنامه شورای امنيت برای  مھوری اسالمیجباليستيکی 

   .ستايران سلب شده ارژيم برای 

  .ن کارخواھد کردآثارحقوقی آ م وکيف برخورد باال و     ّ روی ک   ،اين تحرير، به اتفاق 

  2231مخالفت با قطعنامه 

تشريح  ،کم وکيف برخوردتا استفاده شده به اين معناست که  خوردبراولين اگردرابتدای اين تحرير ازواژه 
غازشده است درحاليکه آبا کلمه برخورد  ،داد  از اين روست که تحرير مخالفت ن عنوانآنشده نميتوان به 

دربخشھائی ازاين تحرير که به ماھيت حقوقی قطعنامه شورای امنيت وعمل جمھوری اسالمی شايد 
 ٢٢٣١که عمل جمھوری اسالمی درمقابل قطعنامه  د متفقا قائل به اين برداشت بشويم پرداخته ميشو

ت بلکه مقاومت وسرسختی باقطعنامه شورای ميزويا سوء تعبيردرکيفيت اجرا نيسآبرخورد مسالمت 
  .ميباشد مخالفتن آکه تعبيرحقوقی ست امنيت ا

   فرق مخالفت با برخورد

. مخالفت  ورد ھای حاصل ازبرخوردافراد درموضوعات مورد اختالف استآدست ،مخالفت ويا موافقت
امری  ،اشت ويا اجرا. اختالف دربردنتيجه کنکاشھا وگفتگوھا برای حل وفصل موضوع است و خرآحرف 

   .ثارناشيه ازمخالفت ختم ميگرددآ حل ميگردد ويا برعکس به مخالفت وباگفتگو  غالبا  طبيعی است که

، طرفين بايد برای حل وفصل موضوعی که درصورت بروز اختالف< :ميگويد ٢٢٣١قطعنامه  ١٣دربند 
  .>ن اعالم شده تالش کنندآموجب 

باب مسئوليت وتخلفات وناديده گرفتن  ،ت ھريک ازمشمولين قطعنامهولی ھمان قطعنامه درصورت مخالف
نجا که کليه قطعنامه ھای باطل شده ازسوی شورای امنيت آقطعنامه شورای امنيت را گشوده وميرود تا 

  .واجد اعتبارواجراميسازد ٢٢٣١را به اعتبارقطعنامه 
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  3122موقعيت جمهوري اسالمي درمخالفت با قطعنامه 

زمايش موشکی بالسيک را از اظھارات مسئولين جمھوری آی جمھوری اسالمی دررابطه با موقعيت حقوق
قای عراقچی است که درمجلس آن اظھارات اظھارات آاسالمی ميتوان تشخيص داد مھمترين وموثرترين 

زمايش سالح ھای موشکی بابرد مخصوص  آوممنوعيت  ٢٢٣١اسالمی درجلسه توضيح راجع به قطعنامه 
   .داده است

نکه درمجلس وجلسه عمومی بوده  برخی ازنمايندگان آاھميت اين اظھارات او در اين است که عالوه بر 
به  امجدد ن اظھارات عراقچینشان داده درحدی که ھما ھم نسبت به اظھارات عراقچی حساسيت ھائی

وبی  واين جريان اظھارات عراقچی را ازھرگونه سوء تفاھم ونارسائی  تاکيد عراقچی قرارگرفته است 
    .پاک ميسازداحتياطی درکالم 

  :ازاظھارات عراقچی رجوع ميشوداکنون به  نمونه ھائی 

تحريم ھای تسليحاتی وممنوعيت ھای موشکی تحريم ھائی بوده اند که اتفاقا جزبرکت زنظرما ا 
   .ما ھيچ چيزی نداشته است برای

، نگه دارند ولی نکته ای که ازاول داشتيم اين بوده ممنوعيت ھای موشکی را ميخواھند نگھدارند 
ماکه برای کمک به متحدين منطقه ای  ؛خب تحريم ھاتسليحاتی بماند ماکه رعايت نميکنيمکه 

 اگرقراراست تبديل به نقص توافق ،خودمان وارسال سالح وھرکاری که الزم بدانيم خواھيم کرد
، خوب اصال ما توافق نداريم  چون ما امنيت خودمان راحاضرنيستيم فدای برجام واين چيزھا بشود
  .بکنيم

. شورای امنيت باما برخورد قطعنامه ھای گذشته شورای امنيت را مرتبا نقض کرده ايم ۶ما االن  
، اقتدارماباعت سته، صالح ندان؟ جرات نداشته؟ نميتوانسته برخورد کندکرد؟ نه چرابرخورد نکرد

   .شد

   ؟نھا ھم گفته ايدآقای عراقچی ميگويد  اين مطالب رابه آقای بروجردی درراه تاکيد خطاب به آ

، نھا گفته ايم ما به توان موشکی خودمان ادامه خواھيم دادآبله ما به صراحت به  ؛عراقچی ميگويد
نمی خواھی توافق  ؛قائل نيستيم تست خواھيم کرد وھيچ محدوديتی برای خودمان اموشک ھای جديد ر

   .، برميگرديم به خانهبکنی، نميکنيم

>  يعنی يک وزيراروپائی به اوگفته است باال ترازشورای امنيت فقط خداست< :قای عراقچی گفتآ 
قطعنامه شورای امنيت  ۶اينطوری بگويم وقتی . نھا مقدس استآقوانين شورای امنيت ازنظر

ن کارمردم ايران راروشن ميکند که با آباشد کنارگذاشته ميشود، اھميت بدون اينکه اجرا شده 
تا  ۶شورای امنيت رابعنوان باالترين نھاد ازنظرغربی ھا مجبوربه کنارگذاشتن  مقاومت خودشان

  رد.نامه خودش رااجرا نشده کناربگذاقطع

  شھريورسال جاری) ٢٠می  زصورت جلسه مجلس اسالا(                                                    
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  دستاورد اظهارات عراقچي 

  :وروشندستاورد اظھارات عراقچی دررابطه با قطعنامه ھای شورای امنيت نيازبه بحث ونقد ندارد صريح 

تائيد ميکند که تمام قطعنامه ھای شورای امنيت را جمھوری اسالمی نقض کرده است وعلت  -  أ
زورمندی جمھوری اسالمی لزوم تجديد نظرندانسته بلکه ھم ابھامات ويا مشکالت کارويا  نراآ

   .دانسته که جرات انجام تکليف راازشورای امنيت بزرگترين نھاد بين المللی را گرفته است

ھای تسليحاتی وموشکی شورای امينت را رعايت  تحريماعالم ميکند که جمھوری اسالمی  -   ب
   .نميکند

دقيقا خالف (متحدين منطقه ای خود خواھيم کرد  ال سالح وھرکاری که الزم باشد برایارس -  ت
  .)قطعنامه شورای امنيت وبرجام

پس ازمعرفی جمھوری بعنوان يک طرف سرکش درمقابل شورای امنيت ميگويد  قای عراقچی آ -  ث
 مريکا وآبا قطعنامه شورای امنيت است  ای امنيت اين اظھارات مخالفبنظرشور نچه گفتم آاگر<

  .)خوش گلدیمدی (آکشورھای عضو شورای امنيت  خوش 

  نقطه ضعفي كه برطرف شده است 

ه ممکن است ازنظرحقوقی اين ايراد خودنماشود که عراقچی معاون وزارت خارجه وسرپرست ھيئت مذاکر
   .به جمھوری اسالمی بنمايدگان است مقامی نيست که اظھاراتش ايجاد اثرحقوقی نسبت کنند

رطرف ـــــکمبود ويانقص حقوقی اظھارات عراقچی راشيخ حسن روحانی ومجلس با تائيد خودشان ب
   .ساخته اند

ازاو به علت عدم حمايت  نماينده مجلس شورای اسالمی درتذکرکتبی به روحانی رئيس جمھور ٢۴ 
  .يش ھای نظامی وموشکی انتقاد کرده اندآبرگزاری رزم از

حسن روحانی به حسين دھقان وزيردفاع دستورداد که برنامه ھای توليد انواع موشکھای مورد  
  .نيروھای مسلح  باسرعت وجديت بيشتری ادامه يابد نياز

  )ديماه سال جاری ١١(                                                                                            

ھا را مردود دانسته  مريکائیآران را حق مسلم دانسته واعتراض فعاليت موشکی ايعلی الريجانی  
   .است

گروھی ازنمايندگان مجلس اسالمی ضمن اليحه ای امضا شده ازرئيس ستاد ارتش جمھوری  
  .يش موشکی شدندآاسالمی خواستارتست موشکھای جديد وادامه برنامه رزم
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شورای امنيت درحد حرف وتظاھرباقی  ٢٢٣١بی اعتنائی ومقاومت وخودسری درمقابل قطعنامه  
زمايش آعمال وارد فاز اجرائی توليد ونماند ومقامات اجرائی کشوردرجھت دستوررئيس جمھور

  .موشکھای دوربرد شدند

) با انتشارتصاويری وجود شھرموشکی سپاه را درايران اعالم ديلی پستمريکائی (آيک روزنامه  
  .کرد

<انبارھای موشکی ما صدھا : کی سپاه رونمائی شد واعالم گرديدديماه ازدومين شھرموش  ١۵در 
   .>تونل مملو ازموشک است

  متری زمين گواھی داد ۵٠٠تا  ٣٠دپوی موشکی درعمق  ١۴مشاورقاسم سليمانی ازوجود  

  .>برای موشکھايمان جا کم داريمجانشين فرمانده سپاه به جھانيان اعالم کرد که < 

  واكنش جهاني 

ن آبه  ١  تصميم شورای حکام تحت عنوان  ١٨/١٢/٢٠١۵  واکنش کشورھای جھان که درتحريرمورخ 
نشانگرموقعيت جمھوری اسالمی درشورای امنيت بمناسبت نقص قطعنامه  اشاره شد ميتواند سندی باشد 

زمايش موشکی ايران آنسه دولت فرامده آن تحريرآ. چنانکه در٢٢٣١رای امنيت خاصه قطعنامه ھای شو
اتحاديه اروپا با تائيد نقض قطعنامه ھای شورای امنيت ازجانب  –را نقض قطعنامه شورای امنيت دانسته 

مريکا ھم عکس العمل مشابه اتحاديه آجمھوريخواھان  –جمھوری اسالمی خواستاراقدام قانونی شده است 
زمايش عماد آمريکا تحريم ھائی درارتباط با آوال استريت ژورنال ھم نوشت < -نشان داده اند را اروپا

ن ھم درھمين تحريرات خواھد آقای اوباما به فاصله کوتاھی عقب نشينی کرد . علت آدرنظرگرفته است (
   .مد)آ

  گنده گوئهاي جمهوري اسالمي 

برداشت عمومی ازاين تحرير ممکن است چنين باشد که گنده گوئی ھای عباس عراقجی در مجلس اسالمی 
   .واستيضاح مواجه نشده وفقط تائيد شده است با واقعيت ھمراه استبمناسبت اينکه بارد 

لذا اين تحرير درمقابل اين تکليف قرارميگيرد که اشاراتی بسيارمختصردرباره برخی ازاظھارات عراقچی 
   .داشته باشد

اجراشود  قطعنامه ھای سابق شورای امنيت بدون اينکه ۶برخالف گنده گوئی عراقچی که < 
وتالش جمھوری  ،> قطعنامه ھا عليرغم مخالفت جمھوری اسالمی اجراشده استکنارکذاشته شده

   .برای رفع اثرازھمان قطعنامه ھا بوده است ۵+١اسالمی برای مذاکره با 

ھا ی شورای امنيت کنارگذاشته شده ادعای ازسرناخوانی ه ادعای عراقچی به اينکه تمامی قطعنام 
  .رجوع ميکنيم ٢٢٣١به بند ھشتم قطعنامه   نادرست استو ٢٢٣١قطعنامه 

                                               
١ - .pdf2015Dec19-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/TasmimeShorayeHokkamMushak1400http://  
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پس ازروز توافق برجام  سال ١٠که منشور، ملل متحد تصميم ميگيرد  ۴١در اقدام وفق ماده  –بند ھشتم 
  تمام مفاد اين قطعنامه بايد لغو شود....... به تحو تعيين شده دربرجام

شورای امنيت  ٢٢٣١اسالمی دربرجام وقطعنامه  نحوه تعيين شده دربرجام، انجام کليه تعھدات جمھوری
 ٢٢٣١. بنابراين با اعالم جمھوری اسالمی که <ما به تعھدات قطعنامه سال ١٠نھم بعد ازگذشت آ ؛است

تم خارج ششمول بندھ از ا> موضوع رعمل نميکنيم چون زورمان ميرسد وغربی ھا از ما ميترسند
   .ميسازد

ورده شده منوط آن آرای بند ھشتم قطعنامه که درباال بخشی ازاج  ٢٢٣١دربند يازدھم قطعنامه  
به اين است که <يکی ازدولتھای طرف برجام ادعای عدم رعايت پايبندی اساسی طرف ديگررا 

  به تعھدات خود اعالم نکرده باشد .......

نيت اعالم ـــوری اسالمی رابه قطعنامه شورای امــــجمھمريکا واتحاديه اروپا عدم پايبندی آنجا که آ از
سال برای  ١٠) مانع جريان قطعنامه ١١طبق مندرجات ماده نھا (آکرده اند بنابراين رسيدگی به اعالم 

ن آ . وده استرفع اثرازقطعنامه ھای شورای امنيت ميگردد وتکليف شورا ورود درموضوع اعالم ش
   .قای عراقچی گفته برای دل خودش گفتهآچيزھائی که 

ن اين است که <فعاليت ھای موشکی آيک برداشت واھی برای جمھوری اسالمی وجود دارد و 
لی و وکری ھم ھمين را  گفته است  ری ربط مستقيم به برجام نداردآارد> ربطی به برجام ند

شورای امنيت است که خود برجام بخشی  ٢٢٣١عنامه با قط ؛برابر ،نآ ورآارتباط مستقيم وتعھد 
   .قطعنامه مزبوراست از

مريکا آولی ھدف جدا نيست  ٢٢٣١قای عراقچی ھم چندين بارتائيد کرده است که برجام ازقطعنامه آخود 
باط جمھوری اسالمی بسيارمتقاوت است که نازجدا کردن فعاليت ھای موشکی ايران ازبرجام با است

   .ن مطرح خواھد شدآتفاوت  درادامه تحريرات

  تكليف شوراي امنيت 

a ( روز ازطرف يکی ازطرفھای برجام اعالميه ای به شورای امنيت برسد که طرف  ٣٠ظرف  اگر
درمورد تعھدات برجام پايبندی اساسی نداشته است  شورای امنيت مکلف است که  ،برجام ديگر

   .ھای سابقه به رای بگذاردموضوع رابرای صدورقطعنامه برای اجرای لغو  قطعنامه 

  )(دقت بفرمائيد خيلی مھم است

b (  برای ادامه اجرای  ١١اگرشورای امنيت قطعنامه ای وفق بند < :ميگويد ٢٢٣١قطعنامه  ١٢ماده
شورای امنيت، تمام قطعنامه  ١١الف تصويب نکرد  پس ازسی روزاشاره شده دربند  -٧لغوبند  

) اعمال ٢٢٣١که لغو شده بودند بايد به ھمان نحوی که پيش ازتصويب اين قطعنامه ( یھائ
  .ميشدند  اعمال شوند  مگراينکه شورای امنيت به گونه ديگری تصميم بگيرد

قطعنامه سابق  ۶مالحظه ميفرمائيد که موقعيت جمھوری اسالمی چه حساس وخطرناک وبرگشت       
  .چه راحت عملی ميشود
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  يكا مرآواكنش 

  به بخش ششم اين تحرير اختصاص خواھد يافت 

ھاوعبارات درتحريرات تقديمی ازباب نقد حقوقی است ومعيارھای اعتقاد سياسی ه = استفاده ازواژ حاشيه
        .ن ملحوظ نيستآ نويسنده در

   

  

  

    

    

 


