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  حقوقدان -اميرفيض

ی گذاشت ولی رشد که بظاھر ممکن است به حساب رجز خوانی ھای جمھوری اسالمشامروز خبری منت
نامه شورای امنيت درمورد يمن محسوب ومقاومت درمقابل قطعاعالن جنگ  ،نآ    ِ ثار  آباطن وتوجه  در

  .است

ھا وخسارات مادی نتوانسته اثرمقاومت درمقابل قطعنامه  ه تحمل تحريمــــوز جمھوری اسالمی با ھمـــھن
که دام وتله سياسی وحقوقی عليه جمھوری اسالمی  ھای شورای امنيت رادرمورد فعاليت ھای ھسته ای 

مقابل قطعنامه  ن مقاومت درآ و ؛سنگين ديگری را متوجه کشورساخته است رباکه  ،بود برطرف کند
   .شورای امنيت سازمان ملل درمورد يمن است

کرده که ارسال سالح به يمن ممنوع  مبادرت به قطعنامه ای درمورد يمن استحضارداريد که شورای امنيت
ه دراجرای قطعنامه مزبور به شورای است والجرم کشورھای عضو سازمان ملل ماموريت يافته اند ک

   .امنيت ياری دھند

 ام نيرویمريکا در اجرای قطعنامه شورای امنيت به اعزآمصروعربستان سعودی وکشورھای منطقه ونيز 
مريکائی است که گفته ميشود آ نھا ناوھای ھواپيما برآم کرده اند که مھمترين بھای يمن اقداآدريائی به 

بھای يمن آين ودوکشی مخصوص عمليات نظامی خودرابه مار ۵،٠٠٠شرفته وھواپيمای جنگی پي ۶٠با 
    .رسانده است

ره سبب گرديد که يمريکا ومصروغآقطعنامه شورای امنيت ومانورعمليات نظامی نيروھای دريائی 
بھای يمن آ بھای يمن لنگرانداخته بودند ازآ ی جمھوری اسالمی که درتکش ٩خبرگزاری ھا اعالم کردند 

ائی بفال تنش زد نراآ مريکا ازاقدام ايران اعالم استقبال کرد وآپنتاگون ورئيس ستاد ارتش  ؛دخارج شون
   .نددرمسئله يمن گرفت

دن ش درباره دور یبنام حبيب هللا سياری گزارش ھا مھوری اسالمیجاما بالفاصله فرمانده نيروی دريائی 
ج ی وچھارم نيروی دريائی درخليگروه س ازتنکه باب المندب راتکذيب کرد وگفت اکنون ناو ناوگروه ايرانی

  .وانجام ماموريت استزنی  عدن واقع درورودی تنگه باب المندب حضوردارد ومشغول گشت

علی شادمانی معاون عمليات ستاد کل قای آ ژيم ماليان،رمتعاقب اظھارات فرمانده نيروی دريائی ارتش 
شت سال جاری با خبرگزاری فارس بتاريخ پنجم ارديبھ یدرگفتگوي جمھوری اسالمینيروھای مسلح 

   .گفته

درشمال اين  ساله درحوزه مقاومت قادربوديم تنھا بخشی ازکردھای عراق را ٨جنگ  در ما<
، وريه، س، فلسطيناما االن درلبنان ،کشورسازماندھی کنيم چون باما ھمفکربودند وعليه صدام کارميکردند
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بارھستند زيربيرق ولی فقيه ما ايستاده ، ھمه مردمی که عالقمند به مبارزه بااستک، افغانستانمني، عراق
  )*١(  اند

، عراق وافغانستان ، لبنانشکارا اعالم ميکنيم که ازمقاومت يمن مثل فلسطينآ< :علی شادمانی گفته
  )*٢( >نھا کمک خواھيم کردآحمايت کرده وبه 

بااعتمادی که به يت هللا خامنه ای رھبرجمھوری اسالمی ايران آ< :قای علی شادمانی اضافه کرده استآ
، مديريت جبھه مقاومت رابه مجموعه ای ازسپاه سپرده وامروز اين سپاه است که جبھه سپاه دارد

  *)٣( >کندمقاومت را مديريت مي

  بازده اظهارات معاون فرماندهي نيروي دريائي جمهوري اسالمي 

ه ما ان ويمن زيربيرق ولی فقياعالم به اينکه تمام نيروھائی که درعراق وافغانستان وفلسطيين ولبن *)١(
 ن کشورھاآبراقدامات نظامی در خامنه ای رھبرجمھوری اسالمی واشراف  ايستاده اند به معنای فرماندھی

   .ميباشد واين ازاصولی ترين ابواب دخالت کشورھا درامورکشورھاست

راری است که اظھارات معاون فرماندھی نيروی دريائی ارتش جمھوری اسالمی بيسابقه ترين اق )*٢( 
 و نھم درحد سازمان دادن آدخالت جمھوری اسالمی درعراق وافغانستان وفلسطين ولبنان ويمن  از

مريکائيھا راعليه جمھوری آواين شھادت وسندی است که ادعای  ؛اعالم گرديده استمديريت کردن 
نھا به آل مريکا ووصآاعالمات واصرارھای مکرر « :اسالمی به درستی نزديک ميکند وبه عبارت ديگر

  »رامستند ومدلل ميسازدھای کنکره  مذاکرات ھسته ای وتحريم

ورای ش دم نادانی درشرائط خطرناک کشور ومذاکرات تحميلی ھسته ای وقطعنامه اخيرآتصورنميکنم ھيچ 
ن نرود آامنيت درمورد يمن چنين مطالبی را اعالم کند ووزارت خارجه جمھوری اسالمی ھم به تکذيب 

  .ائيد مطلب استن تآکه مفھوم 

  مصيبت جنگ نيابتي

ن آغازکننده آيا جمھوری اسالمی درمقام درگيرساختن ايران دريک جنگ نيابتی است وميخواھد آ
 ئ استئمريکاآ؟ واال ھرکودکی ميفھمد که نبايد اين مسائل که مورد ادعای طرف کشورھای ديگرباشند

وردن آيا بنمايش درآ ؛کشور ی نيروی دريائینھم درمقام فرماندھآاقرارواعتراف کند  ،صريح اينطور
سالحھای ساخت ايران که باعث مسخره حتی روزنامه ھای طرفداررژيم شد واظھارات فرمانده زمينی 

ھمه وھمه مقدمه ای است برای ارتش جمھوری اسالمی که بايد برای يک جنگ نيابتی حاضرشويم 
   د؟دوام بياورنچندی  انند به بھای جان مردم ايرانگرفتارساختن ملت ايران وايران که غاصبين ايران بتو

ی علی شادمانی معاون فرماندھی نيروی دريائی جمھوری اسالمی به اينکه سپاه به اقآاظھارات  *)٣(
  :، به اين معناست کهاعتباراعتماد خامنه ای جبھه مقاومت را مديريت ميکند

وخواست  امراداری نيست بلکه ناشی ازاعتماديک  ،کشورھای ذکرشده                      ِاقدامات سپاه درمديريت   –اول 
نھا متجلی ازاراده آدخالت درامورکشورھا ومديريت وسازمان دھی  ،ومدرمفھ و رھبرومنافع کشوراست
    .جمھوری اسالمی است
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درمقابل تعارضات کالم بين مسئولين که برخی دخالت ايران رادرکشورھای ديکر  انکارميکنند (به  –دوم 
) کالم درست ومعتبربا سپاه است زيرا وزيرعراق وپاسخ مقامات ايرانی توجه شود اعتراضات نخست

ن آصالحيت درنظم حقوقی جمھوری اسالمی است پشتيبان                                     ِ اعتماد رھبری کشور که تنھا مرجع واجد  
  .معرفی شده است

ن اشاره کرده چه ميتواند آکه فرمانده نيروی دريائی به  مھوری اسالمیجماموريت کشتی ھای  -سوم
نھا بنام مديريت آ نچه که فرمانده نيروی دريائی جمھوری اسالمی ازآ ارسال تجھيزات نظامی و ، جزاشدب

   .وسازماندھی ياد کرده است

عليرغم صدورقطعنامه  ژيم اسالمیرنيروی دريائی  که  اقل اين خواھد بودباال حدھای فاکتوربرداشت از
 بھای يمن دورآ از جمھوری اسالمیای ی ھتمريکا که کشآشورای امنيت واظھارنظررئيس ستاد ارتش 

، تصوری باطل است وھمانطورکه فرمانده شده اند واين عمل گامی درجھت تنش زدائی تلقی شده است
وھيچ اعتنائی ھم به قطعنامه شورای بھای يمنی درماموريت ھستند آ اعالم کرده کشی ھا درنيروی دريائی 
  د.ھای شورای امنيت اھميتی داده نش نامهچنانکه درزمان احمدی نژاد به قطع ،امنيت ندارند

  سازمان ملل جبهه شوراي امنيت 

اکنون بجاست به تصميمات  ،اقدامات واعالمات جمھوری اسالمی بود ،فوق مالحظه ميکنيد نچه درآ
    .تا بتوان به تلفيق نتيجه رفت شورای امنيت ھم توجه شود

  »قطعنامه ای بشرح زيرکردارديبھشت، مبادرت به صدور  ١۴شورای امنيت درتاريخ 

برای ممانعت  را *)۴( اقدامات الزم..... تصميم گرفته شد که ھمه کشورھای عضو سازمان ملل فورا «
 ،م، فروش يا انتقال سالح ويابه نفع علی عبدهللا صالح وعبدهللا يحيی حکيارائه مستقيم ويا غيرمستقيم از

اين  ٢٠اگراف پار ٢٠١۴ه پيگيربه پاراگراف قطعنامه الحوثی وافراد ونھادھای مندرج درکميت عبدالخالق
   .قطعنامه انجام دھند

کشورھای عضو به ويژه کشورھای ھمسايه يمن ميخواھيم ھمه کشتی ھا ومحموله ھا به مقصد يمن  از
ھم نام عبدالملک الحوثی رھبرانصارهللا يمن درپايان اين قطعنامه  .سرزمين خودشان بازرسی کنند در را
عبدهللا صالح فرزند رئيس جمھوری سابق اين کشوربه ليست افراد تحريم ھای سازمان ملل احمد علی  و

   ....»افزوده شده است

  بازده قطعنامه شوراي امنيت 

 اقدامات الزم درقطعنامه شورای امنيت به اقداماتی اطالق ميشود که فرماندھان عمليات دريائی و )*۴(
   .يری ازورود سالح به يمن الزم بدانندنی برجلوگبنظامی کشورھا دراجرای قطعنامه شورای امنيت م

ھواپيماھای ايرانی وروسی بخشی  ويا عبوراقدامات اخيرنيروی ھوائی عربستان مبنی برجلوگيری ازفرود
دست نيروھای وابسته به  ،. محدود نبودن واحصاء نشدن اقدامات الزمن اقدامات الزم تلقی ميشوديازھم

 ،وبی احتياط خواھد ساختبازبسيار را )مريکاآن ازجمله آستان ومتحدان عربسازمان ملل درمورد يمن (
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ن صادرشده آ که قطعنامه به اعتبار ۴١که سبب ميشود پرونده يمن وايران ازماده  ھمين حساسيت است
   .تغييرکند ۴٢به ماده 

ن است دست کافی نبوده شورای امنيت ممک ۴١ناظراست براينکه  اگرثابت شود که اجرای ماده  ۴٢ماده 
نمی بيند تاحصول مشخص شدن  امی بزند (رويه شورای امنيت اين است که شورا الزمظبه اقدامات ن

  .)تاخيرکند ۴٢قضيه اجرای ماده

 ن کشور چه درآمريکا وايادی آدراينصورت خيلی راحت به استناد قطعنامه شورای امنيت وشيطنت ھای 
   .مبتال سازند ايران رابه مصيبتی عظيم ،جھان وچه درداخل کشور

ه علي وکنگرهمريکا آ در ن کشورآنشان ميدھد که ھرچه اسرائيل والبی باال  يک نگاه سطحی به جريان
فرياد ميکنند عمال درجريان يمن واظھارات فرمانده نيروی دريائی ايران به شھادت واثبات رسيده ايران 
  .است

  باحسرت بسيار

جايگزينی حکومت کشورميداند اين مھم با انتقاد کردن وراه صواب اپوزيسيون يعنی قدرتی که خودرا اليق 
  .به اثبات ميرسد ،ح ساختن وخيانتھارا برمالء کردن وعدم لياقت کشورداریواصولی رامطر

درشرائط کنونی کشور ھيچ زمانی چون اين روزھا بمناسبت قطعنامه ھای شورای امنيت درمورد مسائل 
وبرخوردھای فساد مآبانه جمھوری  ۵+١وپيکرجمھوری اسالمی با ھسته ای ويمن ومذاکرات بی در

افسوس وصد افسوس که  ،فعاليت اپوزيسيون وجود نداشته است ماده برایآميدانی  ،بامشکالت اسالمی
  .ھست ،نچه نبايد ميبودآ نچه بايد باشد نيست وآ

  

   


