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  حقوقدان -اميرفيض

مسئله موشکی ازجداکردن  آمريکاھدف اين بخش بايد به موضوع ( ١، بنابرقرار درپايان بخش ششم تحرير
 پس ازمبادله زندانيان ايرانی و آمريکا)  تعلق يابد ولی ھمانطور که استحضارداريد دولت ازبرجام
که چون موضوع  عماد جمھوری اسالمی  اعمال کرد زمايش موشکیآتحريم ھائی درباره ئی آمريکا

لذا  ،ث قرار داشتر بخش ششم قاعده بحدرتحري  مزبور، يعنی  موشکھای باليستکی جمھوری اسالمی
زمايشات آعليه جمھوری اسالمی به دليل  آمريکااست به اتفاق قدری درباره تحريم ھای جديد  بھتر

   .ن منظوراستآموشکی  گفتگو شود که تصورميشود توجه خاص حقوقی در

    اشاره به سابقه

 ريم ھائی راساعت تح ٢۴دولت باراک اوباما  درمدتی کمتراز ؛بطوريکه دربخش ششم تصريح شده است
 کامال که عليه فعاليت ھای موشکی ايران مطرح ساخته بود مسترد داشت که اين استرداد فوری وسريع و

تعبيرگرديد وجمھوری اسالمی ئی به جبن وضعف باراک اوباما آمريکابيسابقه درنظربرخی ازسناتورھای 
چی ھم گفت زورمان ميرسد قای عراقآ و ؛نرابه حساب گردن کلفتی وتسلط برموشکسازی خود گذاشتآھم 

اجرا نميکنيم  ومتقابال انبارھای موشک جمھوری اسالمی با اعالم اينکه جابرای  را ٢٢٣١قطعنامه 
   .کم داريم  درجرايد خارجی منتشرشد انموشکھايم

   چه بود آمريكاواقعيت عقب نشيني  

بوته  ی اسالمی   درھای تازه عليه فعاليت موشکی جمھور ازاعالم تحريم آمريکاعلت عقب نشينی سريع 
  .نرا چنين بيان کردآخبرگزاری رويترز علت  بالفاصلهابھام باقی نماند و

زمايش ھای موشکی اش تحريم کند که بحث تبادل آرابه خاطرپيش ازاين قصد داشت ايران  آمريکا<
يش . يک روز پزندانيان دراين بين باعث به تاخيرافتادن وضع تحريم ھای جديد ضد ايرانی شده بود

محمد ظريف وزير امورخارجه درماه گذشته تحريم ھای جديد عليه ايران را اعمال کند  نکه دولت اوباماآاز
ئی خود ھشدار داد که اين اقدام ميتواند توافق برسرزندانيان راکه آمريکاايران به جان کری ھمتای 

  .)١( دوطرف ماه ھابرسران مذاکره کرده اند ، ازمسيرخود خارج کند

، کری وديگردستياران ارشد باراک اوباما که برای تعطيالت درھاوائی بسرميبردند  سلسله ين تماسپس ازا
ئيھا آمريکازاد کردن آتماسھاوکنفرانسھای تلفنی برگزارکرده وبه اين نتيجه رسيدند که نميتوانند شانس 
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  عه تحريم ھای محدودخرمقامات دولت اوباما تصميم گرفتند تا مجموآرابه خطربياندازند ودردقائق 
  .خيربياندازندزمايش موشک ھای بالستيکی رابه تاآوھدفمند برای تنبيه ايران به خاطر انجام 

  )٩۴ديماه ٢٧تاريخ انتشارخبر(                                                                                   

تنھا چند ساعت پس ازکامل شدن روند < :نامه فارين پاليسی درتائيد خبرخبرگزاری رويترز  نوشتروز
ھای شورای امنيت ھای اقتصادی عليه ايران (مقصود تحريم  تبادل زندانيان وتنھايک روزبعد ازلغو تحريم

  .>تحريم ھای جديد اعالم گرديد )است

 برای اعمال تحريم ھای جديد  دو آمريکام تصميم دولت اعال< :روزنامه وال استريت ژورنال ھم نوشت
  .>تن اورانيوم غنی شده خودراازدست داد١١ن صورت گرفت که ايران بيش ازآ بعد از روز

  )٩۴(پنجشنبه  دھم ديماه                                                                                           

  واكنش جمهوري اسالمي ،دم ربائيآ

 ن يعنی تاخيردراعالم تحريمآگری درشکارشدن اغواآو آمريکاااعالم تحريم ھای تازه موشکی ازسوی ب
درايران  جمھوری اسالمی درجريان باخت وکاله بزرگی که برسرش رفته  آمريکازادی زندانيان آ ھا تا
 وز بعد ازاعالم شد ودور آمريکاگرفت وبالفاصله يعنی فردای روزی که تحريم ھای جديد موشکی  قرار
ديماه ربوده شدند وفردای  ٢٨ئی مقيم عراق درتاريخ آمريکائی درايران  سه نفرآمريکازادی زندانيان آ

 ئی مقيم بغداد درعراق آمريکااه دولت عراق وخبرگزاری ھا اعالم کردند  که سه نفرديم ٢٨ھمان روز 
 گزاری دولت عراق گفت ازھمان خبر و ؛بوسيله شيعيان مورد حمايت جمھوری اسالمی ربوده شده اند

درعراق ربوده  ئی ھاآمريکابه عراق  حمله کرد تاکنون اين تنھا موردی است که  آمريکاکه  ٢٠١١سال 
    .شده اند

ئی درعراق بوسيله شيعيان مورد حمايت جمھوری اسالمی آمريکاسه  نتقارن تاريخ ربوده شد 
ئی وتحريم ھای جديد موشکی  ميتواند آمريکازادی زندانيان آبه فرماندھی قاسم سليمانی با مسئله 

درراه حمايت  آمريکادم ربائی دربغداد رابه حساب واکنش جمھوری اسالمی گذاشت  گرچه آ
   .دم ربائی تازه  درعراق را بااحتياط منتسب به جمھوری اسالمی ندانستآازدولت شخ حسن ارتباط 

ن عراق  رابه جمھوری اسالمی نسبت دھند وبه دم ربائی شيعياآھا نخواستند که مسئله  ئیآمريکانکه آ با
اين طريق مشکلی برمشکالت دولت شخ حسن ايجاد کنند ولی جناح مقابل دولت يعنی سپاه پاسداران که 

شوب کردن آ ھت خفت وجدم ربائی درعراق شناخته شده نتوانست واکنش مستقلی نشان ندھد ودرآعامل 
نھا آرا خلع سالح کردند بطوريکه  آمريکاگداران مسلح نفرازتفن ١٠پاسدارجوان سپاه  ۶< :محيط گفت

     .>گريه افتاده بودند

  هشدارظريف ايجاد استعداد براي بيگانه است

کری ظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی به ھشدار> نقطه مشخص وفکرکردنی درخبررويترز< -)١(
سبب واکنش ازسوی  ،يددی جا، کری را متوجه اين موقعيت ساخته که اعالم تحريم ھيعنی ظريف ؛است

ماھيت ھشدارمزبور متوجه اين  .ئی ميشودآمريکاساختن زندانيان  زادآمانع  جمھوری اسالمی وازجمله 
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تا اعالم تحريم  ئی درايران  اعالم گرددآمريکازاد ساختن زندانيان آ ظرفيت است که تحريم ھا بايد بعداز
    .ننمايد ايجاد اشکال آمريکاھای جديد عليه ايران  برای 

زادی آازاقدام احتمالی ويا حتمی جمھوری اسالمی درتوقف   آمريکابه  دادن اطالعاتيعنی ، عمل ظريف
ازاين اطالعات چنان  آمريکارانيوم غنی شده ازايران ئی وھمچنين توقف خارج ساختن اوآمريکازندانيان 

وبه  آمريکانفس اين عمل جاسوسی بنفع . استفاده کرد که ايران درمقابل عمل انجام شده قرارگرفته است
 آمريکانبايد  ،را ازاعالم تحريم ھای جديد منصرف کندآمريکاظريف اگرقادرنبوده که  ؛زيان ايران است

  .تحريم ھا را اعالم کند آمريکاصورت بگيرد وبعد  آمريکازندانيان زادی آ را راھنمائی ميکرد که اول کار

 قابل ارزيابی جدی تری قرارگيرد که ھمين ظريف روابط ايران و دابعاد اين عمل ظريف وقتی ميتوان
دولت اوباما  ) ومتقابالسياست جمھوری اسالمیرا رابطه ای نه دوستانه بلکه دشمنانه ميداند ( آمريکا

. دراينصورت مستولی برروابط بين دوکشورميداند ،راعليرغم برجام آمريکاحالت دشمنی بين ايران وھم 
وتعارف  عات ظريف با دشمن ازمصادق ھمکاری وتفويض اطالعات به ضرر ايرن خواھد بودھمراھی اطال

  .ھم ندارد

  نيش عقرب نه ازره كين است  -حاشيه  

اين تحرير قاصد ورود به اين معرکه نيست که ظريف با اراده وقصد وسوء نيت به 
  ،رفته استی دشمن ايران برای اعالم تحريم ھای تازه موشکی آمريکاراھنمائی 

  ؛خير

ئی شيخ آمريکاسالگی تا زمان تشکيل دولت  ١٧ازسن  آمريکاظريف بعلت اقامت در

فعاليت يکی ازتحصيل کرده رئيس  آمريکابوده در آمريکامقيم  )سال ٣۵حدود ( حسن 

ن فعاليت آبوده است  که  یعليه ايران شاھنشاھايرانيان خارج ازکشورھای سياسی 

. مشاغل ظريف ھمه ئی مديريت ميشدهآمريکالت ھای ھا زيرنظرمادی ومعنوی دو

ئی آمريکاتابعيت  ه است دردئی بوآمريکاسبب ارتباط دائم اوبا سياستمداران  و سياسی

 آمريکاطبيعی گرايش ذاتی به اين چنين شخصی بطور .اوھم کمترميتوان ترديد کرد

وراھنمائی گرچه وازبذل کمک  ؛دشمن ايران است آمريکادارد ونميتواند قبول کند که 

  .بضرر ايران باشد خودداری کند

  ن باشد که گيرد دست دوست        درپريشان حالی ودرماندگیآدوست 

ئی ھای زندانی آمريکازادی آکه سخت خواھان  آمريکاظريف درحالت درماندگی 
وقتی  ،ی صبر کند ياد داد که قدر آمريکاشتافت وبه  آمريکادرايران بود به کمک 

  .ھمه تحريم ھارا سازکندنوقت ھمآازدرخت پريد  سار

دعوت شيخ حسن ازظريف برای پست وزارت خارجه جمھوری اسالمی وتفويض 
 ،ن کامال به ضرر ايرانآوروند يکطرفه  ته ايراناختيارات حل وفصل پرونده ھس
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 آمريکاچيزی است که فقط ازناحيه وزيرامورخارجه ای که معتقد به دوستی وکدخدائی 
ازشخصيت ھائی با کشورھا  برای رفع مشکل سياسی دولتھا ھمواره باشد ممکن بود.

محال وممتنع است که کسی  استفاده ميکنند که مورد تائيد وقبول کشورطرف باشند 
نکه  آ پذيرد مگرت کشوری رادرامورداخلی کشورخود بسال حاکمي ٢۵حاضرشود 

  مطمئن باشد.  آمريکات واعتماد فوق العاده به مانند ظريف به دوستی وحسن ني

برای مذاکرات ھسته ای ووزارت خارجه جمھوری  کاآمرياساسا ظريف انتخاب 
قای صالحی رئيس انرژی اتمی ايران کاله برجام را آی وبا ھمکار ؛اسالمی بوده است

  .)قای صالحی درتحريری اشاره واستناد خواھد شدآراجع به برسرايران گذاشتند (

  تنها ظريف نيست 

گرچه پديده شرم  ؛فکرکردن وايران را ازياد بردن آمريکاحالت ظريف يعنی به سود 
ن آی عامل مھم ولرتحميل شده است است که نسبت به ايرانيان خارج ازکشو وریآ

     .خارج ازکشوراست ايرانيان در   ِ بر  اقامت اجباری زمان

انسان اگرسنگ خاراھم بود با سی وپنج سال اصطکاک دائم با عادات وقوانين 
خاصه که حکومت ايران ھم  محل اقامت خود رنگ ميباخت وجريانات تبعی کشور

 وکم کم ايران ی ايرانيان بيشترمھيا جمھوری اسالمی باشد که زمينه رابرای فراموش
درمقام توجه واميد وناجی وتامين   آمريکاواگرھم نميرفت  رد ارا به فراموشی ميسپ

 آمريکامنافع  خواھی نخواھی آمريکافع ايران وينده شناخته ميشد ودرتصادم مناآکننده 
  گيرد.يمد نظرقرارم

وسلطنت ت که ارباب بنده بی درمان ھمان اس اين مشکل ويا به عبارت خودمانی درد 
قطب اميد وحمايت وکمک  آمريکان مبتالست وسالھای سال است که آھم به طلبان 

  .دوستان چه عرض کنم ايشان قرارگرفته است ھمه چيز ايشان وبخش مھمی از
  ) پايان حاشيه(

  تحريم تازه موشكي –وامــــــا بعد 

اقدام به  ،که مالحظه شد یی اسالمی بشرحزمايشات موشکی بالستيکی جمھورآدرواکنش به  آمريکا
 در دراينکه اين تحريم ھا تا چه حد بتواند موثر. تحريم ھائی عليه چند شخصيت طبيعی وحقوقی نمود
 ن درصالحيت اين تحرير نيست ولی ظاھرآبحث  ،جلوگيری ازفعالييت ھای موشکی جمھوری باشد

 ويا جمھوری اسالمی  اقتصادی جمھوری اسالمیموضوع نشان نميدھد که تحريم ھای مزبور متوجه بنيه 
وھيچ دليلی  خاصه اينکه جمھوری اسالمی مدعی است که ساخت موشکھا ازصنعت بومی است  ،گردد

به ھمين چند  ھم دردست نيست که شرکت ھای کمک کننده به صنعت موشکی جمھوری اسالمی منحصر
   .نفر باشد
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شورای امنيت  ٢٢٣١دراجرای قطعنامه  آمريکاحضور بيشتردرحد آمريکاھای جديد موشکی  تاثيرتحريم
غيرقابل ان را درکنارفعاليت ھای ھسته ای وتامين نظراسرائيل که ھمواره توقف فعاليت ھای موشکی اير

   .تفکيک ميدانست وميداند قابل ارزيابی است

  اعتراض جمهوري اسالمي

اظھاراتی کرده که بسيارمحکوم کننده  آمريکاجمھوری اسالمی نسبت به تحريم ھای جديد موشکی 
   .جمھوری اسالمی است

دررابطه با تحريم ھای مزبور مدعی شده که  آمريکاجمھوری اسالمی ضمن محکوم کردن تصميم دولت 
ده که جمھوری اسالمی وجالب اينکه درھمين بيانيه مدعی  ش غيرقانونی وغيراخالقی استتحريم ھا 

ھيچ محدوديتی را و< اقدامات جدی رادنبال خواھد کردبرای ارتقای سطح ساخت وتوليد موشکھای خود 
   >ميدھد آمريکاپاسخی مبارزه جويانه به ، درزمينه ساخت موشک نپذيرفته وبا توسعه توان دفاعی خود

زورمان ميرسد وقطعنامه < :ی که گفتپاسخ باالی جمھوری اسالمی را بگذاريد درکناراظھارات عراقچ
ديگراظھارات سردمداران جمھوری اسالمی ازباب داشتن شھرھای  > وھای شورای امنيت را اجرانميکنيم

نوقت به موقعيت وضعف آشورای امنيت  ٢٢٣١و قطعنامه  ١٩٢٩موشکی درزيرزمين  ومتقابال قطعنامه 
   .شد دگاه خواھيآادعائ جمھوری اسالمی 

وبيشتربا سازمان  آمريکا> نوعی اعالن جنگ ومخاصمه با آمريکای مبارزه جويانه به پاسخعبارت <
. تصورنميکنم ھيچ احمقی درمسائل ومشکالت ررابطه با قطعنامه ھای شورای امنيت استملل متحد د

  .نچه که سخنگوی دولت جمھوری اسالمی استفاده کرده استفاده کندآسياسی ازعباراتی نظير 

ق درحقوق مدون ونيزدرحقوق بين الملل فصل مجزائی شناخته = اخال حاشيه
اخالقی شناخته شده بصورت عھدنامه ھا وکنوانسيون ھا  نميشود وھرچه که غير

واستفاده بيانيه دولت جمھوری اسالمی ازواژه  ،احصاء ومدون شده است
جمھوری  خاصه که اخالق درفلسفه اسالمی و ؛> اقدام بازاری استاخالقی<

ن دربرخورد مسائل آاز ،ی  معنای خاصی دارد که جمھوری اسالمی نميتوانداسالم
  .کارپاکان راقياس ازخود مگير)کند ( ستفادن اآبه حقوق انسانی از

  دنباله اين تحريررابه اتفاق خواھيم گرفت  

=  بکاربردن عبارات دولت وجمھوری اسالمی دراين تحريروتحريرات   حاشيه
   .برای جمھوری اسالمیيجاد مشروعيت بقصد انشاء مطلب است نه ا

   

 


