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  حقوقدان -اميرفيض

عليه ايران وھمچنين به  آمـــريــــکااين بخش ازتحرير به ماھيت حقوقی تحريم ھای تازه موشکی 
تخصيص يافته  آمـــريــــکامی به غيرقانونی بودن تحريم ھای تازه موشکی الاعتراض جمھوری اس

  است 

   آمـــريــــكااعتراض به غيرقانوني بودن تحريم هاي تازه  –نخست 

مدعی غيرقانونی بودن تحريم ھا  آمـــريــــکاازه موشکی جمھوری اسالمی درواکنش به تحريم ھای ت
. دراعتراض جمھوری اسالمی روشن نيست که مقصود ازغيرقانونی بودن استناد به کدام شده است
ايراد وارد نيست زيرا  ،باشد آمـــريــــکا، قانون جمھوری اسالمی ازقانون           ِ . اگرمقصود  قانون است

نرا غيرقانونی دانست آست که نميتوان آمـــريــــکامھوری تحريم ھای تازه به اعتباراختيارات رياست ج
نيست زيرا درقطعنامه ھای  نھم موجهآمقصود جمھوری اسالمی قوانين بين المللی است که   اگر و

سال جمھوری اسالمی ازفعاليت موشکی باليستيکی  ١٠و  ٨برای مدت   ٢٢٣١ن آومتعاقب  ١٩٢٩
   .ری اسالمی را خالف قانون بين المللی گرفتمحروم شده است بنابراين نميتوان نفس عمل جمھو

ادعای غيرقانونی بودن تحريم ھا متوسل به استدالل خاصی نشده  خاصه که جمھوری اسالمی دردفاع از
دربخش  ،موارد(نھم به اتکای زور وموقعيت خود اعالم کرده است آتنھا مخالفت ومقاومت خود را  و

خروزمينه آبين المللی حرف حقوقی چه درحقوق داخلی ويا درمرافعات که  واين قبيل توجيھات  )پنجم
  .ميگرددنحکم است  جايگزين دفاع محسوب 

ن قانون راھم آھرقانونی که تکليف ويا منع عملی را مقررکرده راه دادخواھی وجلوگيری ازتجاوزبه 
ری خالف قانون است برعھده جمھو آمـــريــــکامعلوم ساخته است واثبات اينکه  تحريم تازه موشکی 

   .اسالمی است که  جمھوری اسالمی درمقام مزبور قرارگيرد

  تحريم هاي خارج ازصالحيت

   ؛عمل کرده است ٢٢٣١، جمھوری اسالمی خالف قطعنامه نکه بشرح پيش گفتهآ با

نکه درمقام دفاع  واستناد به عملکرد خود راه نامعقول وستييزه جوئی با قطعنامه شورای امنيت آوبا 
  ؛رابرگزيده
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 آمـــريــــکاھای تازه موشکی  درباره تحريم خرين بيانيه وزارت خارجه جمھوری اسالمیآنکه آوبا 
   ؛مادگی برای جنگ محسوب استآنوعی تمرد ومقاومت درمرز 

شورای  ٢٢٣١عليه ايران بدليل اينکه درمجرای قطعنامه  آمـــريــــکاتحريم ھای تازه موشکی   معھذا 
نبوده ونيست معھذا  آمـــريــــکاالحيت رئيس جمھوری ھا خارج ازص ن تحريمآنکه آ باو امنيت نيست

مسير صالحيتی که قطعنامه شورای امنيت مقرر کرده نبوده ونيست  ولذا  نه تنھا نميتواند قابل اجرا  در
   .باشد بلکه جای ادعا برای جمھوری اسالمی وھريک ازتحريم شوندگان را بازميگذارد

  داليل اين مهم ممكن است اينها  باشد 

. مفھوم قطعنامه مزبور پياده شده است ١١درماده  ٢٢٣١اجرا ويا عدم اجرای قطعنامه  کيفيت 
ست که خارج ازنص مزبور واجد اين مفھوم ا ١١تصريح کم وکيف اجرای قطعنامه درماده 

               ِ حقوق بين الملل  است که   یھرنظر ويا عملی دررابطه با قطعنامه مزبور فاقد اعتبار )١١ماده (
  .ن ملل قائل شده استورای امنيت سازماشبرای قطعنامه 

خلع يد وسلب اختياراست ازھريک ازکشورھای   ٢٢٣١قطعنامه  ١١دريافت صراحت ماده  
 آمـــريــــکاولذا  .چه اصالتا وچه بمناسبت عضويت درشورای امنيت سازمان ملل ۵+١

ه شورای قطعنامه شورای امنيت راسا وبدون رجوع ب ١١نميتوانسته ونميتواند برخالف ماده 
  امنيت اقدام يکطرفه دررابطه با فعاليت ھای موشکی ايران بنمايد 

  به نص مورد استناد اين تحرير بادقت بيشتري نگاه بفرمائيد 

ھای برجام اعالميه ای به  اگرظرف سی روزازطرفمده <آقطعنامه شورای امنيت   ١١دربند الف ماده 
نداشته است  )٢( پايبندی اساسی) ١( تعھدات برجامکه طرف ديگربرجام  درمورد  شورای امنيت برسد

  .شورای امنيت مکلف است که موضوع رابرای اجرای لغو قطعنامه ھای سابقه به رای بگذارد

قطعنامه شورای امنيت ناظربرتخلف ازتعھدات برجام است نه قطعنامه شورای  ١١بند الف ماده  -)١(
بتی ويا ممنوعيتی برای استفاده ازتسليحات موشکی امنيت  وھمانطورکه معلوم است  دربرجام ھيچ صح

قای کری ھم تائيد کرده که مسئله موشکی ارتباطی به برجام ندارد وجمھوری اسالمی ھم آ نشده است و
  .زمايشات موشکی با برجام استناد کرده استآقای کری دربی ارتباط بودن آظھارات درچندين مورد به ا

 ،درمورد برجام مھوری اسالمیجمللی اتمی ازانجام تعھدات سازمان انرژی بين الگزارشات  
واظھارحيرت مقامات  ،مبنی براينکه ايران به کليه تعھدات خود دربرجام عمل کرده

ئی واروپائی به اينکه ايران با سرعتی غيرقابل انتظاربه تعھداتش جامه عمل آمـــريــــکا
ليل مھمی است که شورای د ،شدهئی برجام وارد مرحله اجرا ،پوشانده وبه اعتبارھمين گزارش

نديده  جمھوری اسالمی را  موردی برای ورود مجدد به مسئله  عدم تعھداتامنيت سازمان ملل 
   .است

با اين دليل مستحکم ميشود که  ،نظريه باال يعنی عدم ورود شورای امنيت به مسئله تعھدات ايران
م به شورای امنيت عدم انجام ھای برجا روز ازطرف ٣٠اگرظرف <  ١١بنابربند الف ھمان ماده 



 حقوقدان -اميرفيض –) ٨( -ايی شيخ حسندو قانون در مسير کودتای آمريک                                 ٣    ٢٠١۶/٠١/٢٣شيد (شنبه) کيوان 

 از ک روزاز ھيچ ي ٣٠>  اينکه ظرف تعھدات را اعالم کنند شورای امنيت مکلف به رسيدگی ميگردد
به شورای امنيت  زمايشات اتمی آ طرفين اعالميه ای دائربه شکايت ازجمھوری اسالمی مبنی بر

ه ايران برخالف تعھدات خود دربرجام عمل نکرد ،، دليل ديگری است که بنظر شورای امنيتنرسيده
   .است

ھرتخلفی ازطرفين برجام  قابل ارجاع موضوع به شورای امنيت شناخته نشده  ١١دربند الف ماده  -)٢(
. شرط مزبور بسيارکشداروقابل ن قيد شده استآبه  وپايبندیشرط  اساسی بودن تعھدات است بلکه 

   .کندی الم يک طرف، شورای امنيت وارد وتصيمم گيربحث است و چيزی نيست که با اع

زمايشات موشکی  کامال به آگرچه اظھارات سردمداران جمھوری اسالمی دربرخورد با مسئله  – حاشيه
ولی شورای امنيت دادگاه نيست که اظھارات مزبور سالب حقی باشد که شورای امنيت  است ضرر ايران

  )حاشيهپايان (      .برای خودش قائل است

 يتوان غائله ختم دعوارا برشورای امنيت صراحتی دارد که م ٢٢٣١قطعنامه  ١٢بند ب ماده  
   .باتفاق به ان مھم رجوع ميکنيم .ساختن استوارآ

، راتصويب نکرد ٧برای ادامه اجرای لغو بند  ١١اگرشورای امنيت قطعنامه ای وفق بند الف ماده <
، تمام قطعنامه ھائی که لغو شده بايد به شورای امنيت١١روز اشاره شده دربند الف ماده  ٣٠پس از

امنيت به  مگراينکه شورایاعمال ميشدند اعمال شوند  ٢٢٣١ھمان نحوی که پيش ازتصويب قطعنامه 
  .)١( گونه ديگری تصميم بگيرد

ماده مذکور دوطريق اجرائی برای شورای امنيت سازمان مقرر ساخته  اول اينکه بارعايت اصولی که 
   .شده  ميتواند تمام قطعنامه ھای سابقه را درجريان اجرا قراردھد ذکر

انست  اختياری د مھوری اسالمیجمايشات موشکی آزنرا ختم غائله دعوای آدوم که بسيارمھم وميتوان 
که شورای مگراينن چنين است <آده که عبارت شورای امنيت به شورا دا ٢٢٣١است که قطعنامه 

   .>ديگری تصميم بگيرد به گونهامنيت 

 ،رداده شامل حداکث به شورای درتصميم گيری زادآتحت عنوان اقتداری که قطعنامه شورای امنيت 
راف ازتعقيب موضوع ميشود که تصورميشود شورای انص ،منشورسازمان وحداقل ۴٣ ستفاده ازمادها

ايران  درراستای تعھدات ويا عدم تعھدات جمھوری اسالمی دربرجام  وشکیمزمايشات آ            ِ امنيت موضوع  
   .است را ازمراتب پايبندی اساسی ندانسته

زمايش آموردی که ميتواند به حضور نظريه باال کمک باشد اين است که  مراتب اعتراض به  
موشکی ايران ازجانب اتحاديه اروپا به شورای امنيت اعالم شده است ونيز ھيئت ماموربررسی 

زمايشات موشکی جمھوری اسالمی آاعالم کرده اند که شورای امنيت عليه ايران  ھای تحريم
نھا را که ميتوان مجوز ورود آشورای امنيت اعالمات ، معھذا است ٢٢٣١ه خالف قطعنام

زمايشات موشکی  ايران گرفت بمنزله ارکان الزم تشکيل جلسه آشورای امنيت به مسئله 
   .ی امنيت نسبت به مسئله موشکی ايران ندانسته استشورا
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که  يت موظف ميباشدنرای امشو ؛مستند نيست اين چنين اقدام وتصميمی ازجانب شورای امنيت بی
رارعايت  انسانی بودن واصل تناسب –صل ضرورت اسه  ،منشور  ۴١ماده درصدورقطعنامه دراجرای 

. وتصميم شورای امنيت، مبنی برعدم ورود به مسئله موشکی ايران ميتواند ناشی ازاصل ضرورت کند
  .تلقی گردد

  2231وقطعنامه  آمـــريــــكاموقعيت تحريم تازه موشكي 

   :مد  مسئله موشکی ايران درمقابل دوعمل  قرارگرفته استآه دراين تحرير نچآبا 

که اين  شرکت وشخص شده است ١١به تحريم ھای تازه که متوجه  آمـــريــــکاعمل نخست اقدام 
زمايشات موشکی ايران شورای امنيت است نه آمرجع صالحيت داربرای تصميم نسبت به  ؛تحرير گفت
وارد موضوع نشده  ٢٢٣١استفاده ازتقريرات واختيارات قطعنامه وشورای امنيت ھم با  آمـــريــــکا

   .است

 ١١مقرردربند الف ماده يا شورای امنيت ميتواند عليرغم گذشت مدت ھای آاکنون اين سوال بجاست که 
   .قطعنامه مجددا وارد موضوع ورای گيری شود

 شابھی در رويه شورای امنيت درمورد استفاده اين تحرير نشان ميدھد ضابطه م                   ِ نجا که دائره تحقيق  آ تا
 دست نيست ولی با استفاده ازنمونه ھای مشابه درحقوق قضائی ميتوان گفت که خير زيرا موضوع از

   .ستنظرشورای امنيت مختومه بھا

  راه شوراي امنيت را انتخاب نكرده  ـكاآمـــريـــچرا

د تخلفات متوجه بوده که فعاليت ھای موشکی جمھوری اسالمی درابعا آمـــريــــکابدون شک  
واحتماال با رجوع به شورای امنيت با تذکرات کشورھای  جمھوری اسالمی دربرجام نيست

   .مواجه خواھد شد ۵+١ديگر

. اين برتحريم موشکی ايران است آمـــريــــکال ديگری که بسيارنزديک به قبول است  تسلط دلي 
ولی اکنون  ،خارج ميشود آمـــريــــکاتسلط درحالت صدور قطعنامه شورای امنيت ازتسلط 

ن با جمھوری اسالمی معامله کند  وبزرگترين معامله آميتواند باشل وسفت کردن  آمـــريــــکا
  .. که خود داستان مفصل وعينی استدولت روحانی است ھم تعامل وحمايت وکمک به

عليه  آمـــريــــکارئيس جمھوری ويا خزانه داری ويا کنگره  که ازسوی آمـــريــــکاتحريم ھای يکطرفه 
را درسخت کردن ويا برداشتن  آمـــريــــکاھای شورای امنيت  دست  دارد برخالف تحريمايران جريان 

درحاليکه  مستقال عمل ميکند  آمـــريــــکان ھا بازميگذارد ونيازی به موافقت روسيه وچين راندارد وآ
    .زادی عمل منظورنيستآدرتحريم ھای شورای امنيت 

  خالف حقوق بين الملل است  آمـــريــــكايا تحريم موشكي تازه آ

  .ن سازمان داده استآتحريم کشورھا  حقی است که منشورسازمان ملل متحد به شورای امنيت  
خواست ازيکجانبه گرائی وايجاد قدرت  سازمان ملل با انحصاری کردن حق تحريم کشورھا
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ازجانب  شکاراست که تحريم کشورھاآلوم ومعپر .تھديد کننده صلح وامنيت جھانی بکاھد
کشورھای ديگر ناديده گرفتن حقوق شورای امنيت وانگيزه حقيقی ازتشکيل سازمان ملل متحد 

ھای فرا قطعنامه  عليه کشورھای ديگر به تحريم آمـــريــــکا ھایاست  وبه ھمين دليل تحريم
   .ای موسوم شده است

راقطعنامه ای حساسات اعتراضی داشته است ھای ف سازمان ملل متحد ھمواره نسبت به تحريم 
 :ازجمله

ن آسازمان ملل رجوع کرد که در ١٩٧٠اعالميه مورخ   ٢۶٢۵ميتوان به قطعنامه شماره  -١ 
ھيچ کشوری حق استفاده ازفشاراقتصادی، سياسی وياھرگونه فشارديگری برای مده است <آ

  .>داردمجبورکردن کشورديگری برای تبعيت ازحاکميت کشورمقابل ران

ازکليه کشورھای عضوسازمان خواسته است   ١٩٩١قطعنامه ديگرسازمان ملل متحد مورخ  -٢ 
. بند که فشارھای اقتصادی يکجانبه را که با ھدف مداخله درتصميمات اتخاذ مينمايد لغو نمايند

 واموال دولتھا واشخاص را مغايربا منشورسازمان ملل و، مسدود کردن سرمايه اين قطعنامه ٢
  .)آمـــريــــکاھای تازه موشکی  قابل تطبيق با تحريمدانسته است   (  ١٩٩۶قطعنامه مورخ 

ھمان قطعنامه ازکليه کشورھا خواستارشده که تدابيراقتصادی يکجانبه با ويژگی  ٣بند  -٣ 
ھای  قابل تطبيق با کليه تحريمکت ھا وافراد به اجرا نگذارند (فرامنطقه ای را عليه شر

  .)عليه ايران آمـــريــــکا

درست است که قطعنامه ھای سازمان ملل قوت اجرائی ندارد ولی نشانگراين واقعيت ھست که تحريم 
   .مورد حمايت سازمان ملل متحد نيست  آمـــريــــکاھای بکجانبه 

 آمـــريــــکابه حق انحصاری شورای امنيت درتحريم کشورھا به  آمـــريــــکاتاثيرشلنگ اندازی  
ھای  مقررات اتحاديه را ناظربرتحريم آمـــريــــکای ازمحدود نشد واتحاديه اروپا ھم به تاس

 واتحاديه اروپا دريک جبھه عليه سازمان ملل و آمـــريــــکاپا دانست ودرواقع اتحاديه ارو
  .شورای امنيت درجھت تحميل تحريم ھای يکجانبه جبھه گيری کرده اند

ف ھارا خال نفس تحريم ،سازمان حقوق بشرملل متحد وحقوقدانان حقوق بشری باتفاق -۴ 
  .اعالميه جھانی حقوق بشرميدانند

  درتحميل تحريمها  آمـــريــــكاموقعيت بين المللي 

قرارگرفت  آمـــريــــکاازبعد ازفروپاشی شوروی تحريم کشورھا سالحی انحصاری وباقدرت  دراختيار
گترين رزب يــــکاآمـــرالبته کشورھای ديگرھم کم وبيش ازتحريم کشورھای ديگراستفاده کرده اند ولی 

حريم به کشورھارا داشته است که ميتوان گفت درمجموع دوسوم تحريم ھای اقتصادی سھم درتحميل ت
است  ودرسال  ١٩٩٠مربوط به سال مارآ. اين اعمال شده است آمـــريــــکاجھان  بوسيله دولت 

دارنده  آمـــريــــکاافزايش يافت  وامروز  %٩٢ازبابت تحريم ھای يکطرفه به  آمـــريــــکاسھم  ١٩٩٩
 که عليرغم مخالفت با سازمان ملل واعالميه جھانی حقوق بشر انحصارا از سالح تحريم اقتصادی است

  .يکه تازه استفاده ازسالح تحريمھا درجھان است آمـــريــــکاوفعال  ن استفاده ميکند آ



 حقوقدان -اميرفيض –) ٨( -ايی شيخ حسندو قانون در مسير کودتای آمريک                                 ۶    ٢٠١۶/٠١/٢٣شيد (شنبه) کيوان 

د نالبته جمھوری اسالمی تقالھائی برای رفع تحريم ھا درمراجع حقوقی کشورھا نموده است ولی ھمان
 ولی ازبرخاسته  آمـــريــــکاھائی عليه  وھمچنين به رفتارمتقابل يعنی ايجاد تحريمقطره ودرياست 

  .صورت حرف جلوترنرفته  است

  دستاورد اين تحرير

   :يتواند ھدف تحقيق بيشترقرارگيرداين تحريرنشانه ای را بازکرده که م

 اسالمی ازاقدام شورای امنيت سازمان ملل نسبت به موارد تخلف جمھوری ھان نشانه آ يکی از 
به اين معنا که ھرتخلفی ازناحيه جمھوری اسالمی مستلزم ورود شورای  ؛تعھدات برجام است

امنيت وتصميم به واکنش نيست  وحضورشرائط خاصی الزم است چنانکه باعدم وجود شرائط 
  زمايشات موشکی ايران وارد نشدآشورای امنيت به مسئله  ،مزبور

ونظربه اينکه قطعنامه شورای امنيت است  ٢٢٣١قطعنامه نظربه اينکه برجام ازمستندات  
شورای امينت بعد ازتصويب برجام صادرشده است لذا درموارد تزاحم وتضاد بين برجام 

   .رجوع به قطعنامه جايزاست نه برجام ٢٢٣١وقطعنامه 

 در نجا کهآ برای ھريک ازتعھدات ايران قائل به مدت شده است  واز ٢٢٣١نجا که قطعنامه آ از 
موضوع وموردی تحت عنوان  ٢٢٣١رديف موضوعات مربوط به تعھد ايران درقطعنامه 

زمائی بودن آسال تحت کنترل راستی  ٢۵عھد ايران درقبول تزمائی وجود ندارد  لذا آراستی 
فاقد ضمانت اجراودرکالمی ديگر امری است که به تائيد شورای امنيت نرسيده است   آمـــريــــکا

زمائی يک کشوری آسال راستی  ٢۵توان چنين يافت که موضوع وعلت اين امرراھم مي
 ورھاست وشورای امنيت نخواسته وبرکشورديگرامری خالف حقوق بين الملل وحاکيمت کش
  .نميتوانسته به اين شرط تحميلی دربرجام اعتبارداده باشد

اصل  ولی برجام را امضا وتصويب ودلشادی ھم کرده است درست است که جمھوری اسالمی  
حاکميت کشورھا که بوسيله منشورسازمان ملل متحد تضمين شده است اعتباری  مافوق تصميم 

، به صالھای يکطرفه وايجاد استي ميل تحريم. درشرائط تحدولت ھا ويا دلشادی گروھی رادارد
ساله داده  ٢۵زمائی آنجمله است راستی آ ن تحميالت که ازآحکم کنوانسيون وين اعتباری به 

    .دنميشو

  

   

  

  

 


