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  اظهارات كري وسواس  در

  ويا دام اندازي آمريكاعقب نشيني  –ايران  بتحبي
  حقوقدان -اميرفيض

شورای   ٢٢٣١مطلبی دررابطه با قطعنامه زرتاخيردرخبرگزاری روي آمريکاکری وزيرامورخارجه  آقای
   .اجازه وسواس ھای مختلفی را ميدھد ،نآامنيت سازمان ملل عنوان کرده که ابھامات در

   :اظھارايشان چنين است

اگرايران ممنوعيت ھای مندرج درقطعنامه ھای سازمان ملل درارتباط با مبادله تسليحاتی يا برنامه 
   .ھای مربوطه به برنامه اتمی نخواھد شد ودکارتحريمنقض کند باعث بازگشت خ را موشکی

زگشت . باھا ربطی بھم ندارد شت خودکارتحريمممنوعيت مبادالت تسليحاتی وبازگ ؛کری اضافه کرده است
. بنابراين اگرايران بخش مربوط به منع فوری تحريم ھا به مجموعه متفاوتی ازتعھدات مربوط ميشود

   .ا نقض نکرده استقت نامه ھسته ای ر، موافپابگذارد زير تسليحات را

  ابهام ياتضاد

. براساس توافق جامع که کری با توافق جامع ھماھنگ نيست ودرعرض تضاد قراردارد آقایاظھارات 
ته ن دسآا نقض کند تعھداتش ر )ايرانجمھوری اسالمی ( اگر ؛مورد تائيد نمايندگان ايران ھم قرارگرفته

ور که مربوط به برنامه اتمی ميشود فورا به حالت قطعنامه ھای تحريمی سازمان ملل عليه اين کش از
  .اوليه برخواھد گشت

 ويا يک آمريکاکری ازباب تحبيب ايران ويا عقب نشينی  آقایيا اين تضاد معلوم وروشن دراظھارات آ
  .اغفال ايران استشده برای  برنامه ريزی حساب

   آمريكاب نشيني عقياتحبيب ايران و

 ديگر شورای امنيت سازمان برممنوعيت فعاليت ھای موشکی و ٢٢٣١ميدانيد که صراحت قطعنامه 
استحضارداريد که اين  سال ممنوع شده است وباز ٨سالحھائی است که درقطعنامه مزبور برای مدت 

 ١۵٠تصريح ممنوعيت درقطعنامه مزبور سخت بامخالفت جمھوری اسالمی روبرو شده است تاجائی که 
ارتش جمھوری اسالمی برای نشان دادن مخالفت ه مجلس اسالمی ضمن اليحه ای خواستارشده اند نمايند

درخواست نمايندگان          ِ ودرمقابل   زدايموشکی دست  ھای زمايشآخود با محدوديت قطعنامه مزبور به 
مجلس اسالمی رئيس ستاد ارتش جمھوری اسالمی ھم درخواست نمايندگان مجلس را موکول به قبول 

   .فقيه کرده استولی 
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تری دارد وگفته است   پايگاه مخالفت سخت ،ديت مزبورون مھمترعباس عراقچی ھم نسبت به محدآ از
ضافه ا که کشورش قصد تبعيت ازتحريم ھای مربوط به خريد وفروش سالح ويا برنامه موشکی را ندارد و

خواھيم کرد ازاين  ھرگاه الزم باشد برای متحدان خود درمنطقه سالح بفرستيم چنينکرده است <
  .>کارشرمنده نيستيم

  

 اردرمقابل اصر آمريکاکری رابه حساب عقب نشينی  آقایيا ميتوان اظھارات کامال مخالف ويا تعديل شده آ
  ؟تسليحاتی قطعنامه شورای امنيت دانستايران به ناديده گرفتن بخش تحريم 

  ال بزرگ اين مقوله اشك

ن اشکال بزرگ اي ؛گرفته شود يکاآمرايران ويا عقب نشينی  برفرض اينکه اظھارت کری ازباب تحبيب
  :نجاست کهآمقوله 

رسيده  ی امنيت سازمان ملل شورای امنيت به تصويت شورا ٢٢٣١توافق جامع درکنارقطعنامه  )١
وبه عبارت ديگر، مستند تفکيک اجرائی قائل شد  ،نميتوان بين قطعنامه وتوافق جامع و ،است

وايران است  ۵+١رای امنيت گزارش مذاکرات وتوافقنامه جامع بين شو ٢٢٣١صدورقطعنامه 
متن توافق جامع را بضميمه نامه ای به شورای امنيت فرستاده  ۵+١که ھريک ازکشورھای عضو

دو  ھر کهرا چ .شورا قائل به تفکيک شد٢٢٣١. بنابراين نميتوان بين  توافق جامع وقطعنامه اند
  .يک مجموعه حقوقی را تشيکل ميدھند

نکه متصل به توافق آ. وعالوه بريک قطعنامه مستقل نيست ٢٢٣١قطعنامه  ،برخالف تصور  )٢
  .شامل ميشود رادرباره ايران ھسته ای جميع قطعنامه ھای گذشته شورای امنيت جامع است 
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 ساخت و منتشر ن کشورآسوی شورای فدرال  از ای مرداد بيانيها ٢٢دولت سوئيس درھمين پنجشنبه 
برای خود محفوظ ميداردکه درصورت عدم اجرای توافق، تحريم  سوئيس اين حق رااعالم کرد که دولت 

   .ھای لغوشده قطعنامه ھای شورای امينت را که لغوشده دوباره بازگرداند

يعنی ازنظر شورای فدرال سوئيس قطعنامه ھای سابق شورای امنيت عليه ايران باطل نشده بلکه تجميع 
   .گريده است ٢٢٣١درقطعنامه 

منشورسازمان ملل تصميمات  ٢۵موظف ھستند که براساس ماده  سازمان مللکشورھای عضو )٣
. يعنی قطعنامه شورای امنيت درموقعيتی ازقطعی والزم شورای امنيت را پذيرفته واجرا کنند

وھيچيک ازکشورھای عضو سازمان وھمچنين ايران نميتوانند  آمريکااالجرا بودن قرارگرفته که 
  ١. زنند ن سربازآازاجرای 

وانسيون وين مقررداشته که يکطرف عھدنامه نميتواند به حقوق داخلی خود استناد کن ٢٧ماده  )۴
  .اجرای عھدنامه سرباززند ن ازآ به اعتبارکرده و

چه متنی که تھيه < :علی خامنه ای درنمازعيد فطرپس ازتشکرازنمايندگان ھسته ای ايران گفته )۵
بشود ويا نشود اجرای درمجاری قانونی پيش بينی شده خود تصويب  توافق جامع)برنامه ( شده
  .>ن محفوظ استآ

يعنی اجرای توافق جامع باالترازتصويب ويا رد مجاری قانونی جمھوری اسالمی است واين درست 
    .تصريحی است که ھم درکنوانسيون وين وھم درحقوق بين الملل مستتراست

ابراين پيوستگی راضامن اجرای توافق جامع دانسته اند بن ٢٢٣١ان ظريف وعراقچی قطعنامه آقاي )۶
 چه ازنظرماھيت حقوقی قطعنامه و ؛نکاراستاوتوافق جامع غيرقابل  ٢٢٣١قطعنامه 

  .تمنشورسازمان ملل وچه طرف قطعنامه که ايران اس

  محدوديت قطعنامه نسبت به تسليحات غيراتمي

   .رجوعی داشته باشيم ٢٢٣١اجازه بدھيد ابتدا به محدوديت مطرح شده درقطعنامه

تاھيچ فعاليتی مرتبط با موشک ھای باليستيک طراحی شده با قابليت حمل  استه ميشودازايران خو<

وری ھای مربوط آاستفاده ازچنين فن تسليحات ھسته ای صورت ندھد ازجمله شليک ھرگونه موشک با
ژانس بين المللی اتمی آروز پذيرش برجام ويا تازمانی که  سال پس از ٨زمان  به موشک بالستيک تا

  .>بسته به اينکه کدام زودتراتفاق افتد ،راتائيد کند» بندی مبسوط جمع« ائه دھد کهارگزارشی 

شورای امنيت عليه  ١٩٢٩درقطعنامه شماره چيزتازه ای نيست  ٢٢٣١محدوديت مقررشده درقطعنامه 
بااين تفاوت که  جمھوری اسالمی ھمواره قطعنامه  .ھم بوده است ھمين محدوديت با عبارت ديگری  ايران

                                               
سازمان ملل ھنوز از سوی اسراييل اجرا  ٢۴٢ولی گويا تنھا اسراييل می تواند سر باز زند، چندين قطعنامه از جمله قطعنامه  - ١

 ک-نشده است. ح
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قانون وناحق ميدانسته ولی  را خالف وسايرقطعنامه ھای شورای امينت درباره مسئله ھسته ای ١٩٢٩
  .ضامن توافق جامع دانسته است نراآ اظھاررضايت و ٢٢٣١نسبت به قطعنامه 

ھاست نميشود  ازنظرشناخت موشک که امری فنی رتيکل باالآاين تحريروارد ماھيت محدوديت  -توجه

  (پايان)

         توه مات 

ورده که آاين توھم رابوجود  ٢٢٣١> درابتدای بند محدوديت قطعنامه ازايران خواسته ميشودعبارت <

ماده مزبوردرقطعنامه ايجاد الزام وتعھد برای ايران نميکند وامری اختياری برای ايران محسوب ميگردد 
   .که قبول کند ويا نکند

 پی توھم باال شنيده ميشود که قطعنامه بطرفيت ايران نيست بنابراين لزومی درتبعيت ازابھام ديگرھم پيا
  .عراقچی)( ن ديده نميشودآ

قطعنامه شورای امنيت عھدنامه بين المللی   -وفاقد مبانی حقوقی ميباشد توجھات ذکرشده توھم ھردوی 
 قطعنامه را ميتوان يک حکم واجبار در ؛شته باشدرا الزم دا  ۴١ نيست که امضای کشورمشمول ماده

منشور صريحا  ۴٣و ۴٢ن برای عموم کشورھا دانست واين برداشت ھمان است که ماده آاجرای  قبول و
   .اعالم کرده است

 ن شمولونسبت به تمام اعضای سازماشورای امنيت تنھا نھادی است که تصميماتش قدرت اجرائی دارد 
 ،قطعنامه ھای شورای امنيت عليه ايران دررابطه با فعاليت اتمی مگر )زمانمنشورسا ٢۵(ماده  .دارد
ن آمان  مجبوربه تسليم درمقابل ؟ درحاليکه ايران وھمه کشورھای عضو سازقت ايران راداشتفموا

   .قطعنامه ھا شدند

 قطعنامهطرف ن نياز به امضای کشورآنجا که قطعنامه شورای امنيت عھدنامه نيست وقبول واصالت آ از
 از ؛م االجراست لذا  عبارتزالزم التباع وال را ندارد وبرای ھمه کشورھای عضو سازمان ملل بالاستثناء

قطعنامه ھای  در مستتر                                                                     ِ ايران خواسته ميشود ھمان مفھوم مندرج درمنشورسازمان را دارد يعنی الزام  
   .شورای امنيت

نزاکت بين المللی است واال ذات وماھيت ) تعبير به رعايت ازايران خواسته ميشودوانگھی عبارت (

   .  قطعنامه شورای امنيت حکم اجرائی است واجرای حکم ھم نميتواند داوطلبانه باشد

  اشكال ديگر

   :نرا کامال ميتوان مالحظه کرد اين استآاشکال ديگری که  سايه 

ضامن  ٢٢٣١امه عراقچی قطعن آقای نجا که توافق جامع بتصويب شورای امنيت رسيده وبه اظھارآ از
قائل  ٢٢٣١نجا که ھمانطور که عرض شد نميتوان بين توافق جامع وقطعنامه آ از توافق جامع است و
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ه لفق جامع بتصويب رسيده است لذا مسئتوا به تمايزاجرائی شد وازطرفی اساسا قطعنامه مزبور به اعتبار
الی بيسابقه ازنظر حقوق بن را با اشک ماجرا آمريکاارجاع توافق جامع به مجلس اسالمی ويا کنگره 

  .الملل مواجه خواھد ساخت

توضيخ اينکه بنابراصل حقوق بين الملل ومنشورسازمان ملل قوانين وحقوق داخلی کشورھا نميتواند 
قطعنامه ھای شورای امنيت گردد وبه عبارت ديگر قطعنامه شورای امنيت مقدم اجرای تعھدات و مانع از

   .برتصميم مجلس ويا کنگره است

چه تاثيری درروند توافق  آمريکاا کنگره ي دراين صورت تصويب توافق جامع ازسوی مجلس اسالمی و
زيرا ھرتصميمی که  ؟؟!جامع که مورد تائيد وتصويب شورای امنيت سازمان قرارگرفته خواھد داشت

توافق جامع اعتبارخواھد بود که با مواد  درحدی واجد آمريکاگرفته شود درچارچوب حقوق داخلی ايران و
  .که بتصويب شورای امنيت رسيده مغايرت نداشته باشد

ويا مجلس اسالمی رد شود ويا با اصالحاتی روبروشود اين  آمريکافرض کنيد که توافق جامع درکنگره 
ه صدورقطعنام ارسال توافق جامع به شورای امنيت مسلما معتبربود ولی بعد از وردی قبل ازآچنين دست
نھم با توجه به اينکه آوردی خواھد بود آواجد چه دستسوی شورای امنيت  امع ازوتنفيذ توافق ج ٢٢٣١

 شورای امنيت سازمان ملزم به تبعيت ازقوانين کشورھا نيست وبرعکس کشورھا ملزم به تبعيت از
  !؟تصميمات شورای امنيت ھستند

   اقرارمهم 

گاه بوده است که آای امينت کامال عراقچی قبل ازارسال توافق جامع به شور آقایگاھی الزم است که آاين 
نبايد قبل ازاينکه توافق جامع درمجاری قانونی جمھوری اسالمی بتصويب برسد به شورای امنيت فرستاده 

  :عراقچی است توجه بفرمائيد آقای. به سند اين موضوع که اظھارات شود

د توافق جامع) رون( توافق بايد روزتيرماه به توافق برسيم متن توافق حتما منتشرميشود اما  ١۶اگر<
ت ن اسآ. ترجيح يعنی رعايت مواد قانون اساسی درتصويت توافق جامع بشود)( ندرا درکشورطی ک خود

 دروتائيد خواھدن قطعنامه راصاآ از که وقتی به جمع بندی برسيم وتوافق اعالم شود شورای امنيت بعد
   .>...... )است ٢٢٣١( مقصود قطعنامه  کرد

 باال نشان ميدھد که نمايندگان ايران دقيقا انتظارداشته اند که بعدازطی جريان قانونی قطعنامه درسند 
شورای امنيت اقدام به ورود نمايد ولی اينکه  ،جمھوری اسالمی يعنی رعايت اصول قانون اساسیايران 

حق شرط) پياده نوان (حق مسلم خود استفاده نکرده اند واين مھم رابجای اينکه درمذاکرات مطرح وبع از
مطلب ساده ای نيست که مطرح ميکند  )نگاه يک( دربرنامه تلويزيونی ٢٢٣١صدورقطعنامه ز ا کنند بعد
   .ن گذشتآ بتوان از

کنوانسيون وين دراين مورد غافل ازچاره انديشی نبوده وبا پيش  ؛ھمانطورکه درتحريرات قبل اشاره شد
 رخورد قوه مقننه کشورھا با قطعنامه ھای شورای امنيت و) مانع بحق شرط برای طرفين( بينی ووضع

   .يا عھدنامه ھای بين المللی شده است که متاسفانه حق شرط درتوافق جامع ملحوظ نگرديده
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درارسال توافق جامع به شورای امنيت  آمريکابنده بدرست ويا نادرست تصورميکنم که سرعت عمل 
و  آمريکا مشترک      ِ                         وتائيد  توافق جامع، محصول سياستوشتاب بدون دليل شورا درصدور قطعنامه 

وايران درمقابل  آمريکاتا  ،زدن کنگره وحتی مجلس اسالمی ايران بوده است دور درجمھوری اسالمی 
   .عمل انجام شده يعنی قطعنامه شورای امنيت قرارگيرند

   ؟چيست 2231نتيجه مخالفت با قطعنامه 

ھيچ اشاره ای ندارد که درصورت  ٢٢٣١درقطعنامه  اشاره شد چنانکه استحضارداريد ودرھمين تحرير ھم
   .، ايران با چه واکنشی روبرو خواھدشدخودداری ايران ازقبول قطعنامه مزبور

به ضمانت  ٢٢٣١منشور نشان ميدھد که نيازی نبوده که درقطعنامه  ۴٢و ۴١دقت درصراحت مواد 
که ازاجرای قطعنامه  ی امنيت نسبت به کشورھائی شورا  ۴٢شاره شود زيرا ماده قطعنامه ا یاجراي

جنگ قانونی با کشوری است که نسبت به  جوازن آ و  ،تعيين تکليف کرده شورای امنيت خودداری کنند
  .قبول قطعنامه مقاومت ميکند

  حاصل ندانمكاري هاي جمهوري اسالمي  42ماده 

که اقدامات پيش بينی  )١تشخيص دھد (درصورتی که شورای امنيت < :منشورسازمان ميگويد ۴٢ماده 
 ،ثابت شده باشد که کافی نيست ميتواند به وسيله نيروھای ھوائی کافی نخواھد بود يا ۴١ماده  شده در
  زمينی به اقداماتی که برای حفظ صلح وامنيت بين المللی ضروری است اقدام کند ......... دريائی يا

  جنگ عليه ايران درسايه تشخيص 

 يک تشخيص دارد  چهبه  جنگ قانونی عليه ايران فقط نياز        ِ قطعنامه   ؛الحظه ميفرمائيدچنانکه م  )١(
ژانس انرژی اتمی که شاکی اصلی آ ٢٢٣١؟ درمورد قطعنامه کسی تشخيص بدھد کافی است

شورای امنيت محدود به گزارش يک مقام  تشيخص ايران بوده است واين درحالی است که بارزه
کافی  ۴١ل وحوش ماده که نارسائی تصميمات شورای امنيت درحوکيفيتی  معين نشده است  بھر

   .فراھم است ۴٢شود ورود شورای امنيت به قطعنامه تشخيص داده 

يا اظھارات مجلس وديگرمقامات جمھوری اسالمی درمخالفت آ ؛اکنون اين سوال پيش روی اين تحريراست
جريان دارد  نھا آوعوامل ايرانی  آمريکابا توافق جامع وقطعنامه شورای امنيت که با تشويق وحمايت 

طريق  اين  از ات نيست  ۴٢ماده سازی زمينه برای صدورقطعنامه منطبق با ماده آ شده يک دام حساب
  .تھديد دائمی مسيرحرکت خواستھای خودرا تسھيل کنند

 رنددراختياردا ابزارھای فراوانیومتحدانش  آمريکا< :رويترز گفته است کری درھمان مصاحبه با آقای
يا ابزارھای آ> تا درصورت نقض ممنوعيت خريد وفروش سالح ھای موشکی عليه ايران اقدام کنند

منشورسازمان  ۴٢شده وتھديد ايران به ماده  بن اشاره کرده ھمين دامھای حساآکری به  آقایفراوانی که 
   ؟نيست

 


