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  آمريكاشركت ايراني  ازسوي  6تحريم

  اقدام متقابل
  نادقوقح –ض يفريما

ايرانی که گفته ميشود درفعاليت ھای  تکرش ۶که به تحريم  آمريکااقدام تازه  اين تحرير دررابطه با
  .تخصيص دارد توليدی موشک ھای بالستيکی جمھوری اسالمی ھمکاری ومشارکت دارند

تنھا فعاليت موشکی  ،ن نيستآفعاليت موشکی جمھوری اسالمی ازطريق برجام ممنوعيتی متوجه  
     .دربرجام مخالف است که باظرفيت استفاده ازامکانات ھسته ای توليد شود با تعھدات مندرج

دار کميسيون نجا که پای اختالف درميان است مرجع صالحيتآ اما اين تشخيص کارساده ای نيست واز
ن رسيدکی آکه بايد به موضوع موشک ھای بالستيکی ايران وماھيت وکاربرد  ،مشترک حق اختالف است

     .کند

ون مشترک حل اختالف توضيح داده شد قبل دررابطه با موقعيت حقوقی کميسي رتحري رھمانطور که د
يعنی اگرايران به  ،ارجاع موضوع به کميسون به زيان ايران تمام خواھد شد ولی اين تمام مسئله نيست

 در رای کميسون مزبور تسليم نشود که نميشود موضوع به شورای امنيت سازمان ملل محول ميگردد و
ن ادامه آنتيجه  و ،بايگانی ميشود و اکارده مزبور نپرونه روسيه ازحق وتو جاست که بواسطه استفادنآ

  .ومسائل پيچيده ای بروز خواھد يافت برنامه موشکی جمھوری اسالمی بطور خودسرانه خواھد شد

  يكا رمآراه انتخابي 

ی رنجا که ھرکشوآ بجای انتخاب راه کميسيون حل اختالف ازحق حاکيمت خود استفاده کرده يعنی از آمريکا
ن آظ منافع ويا امنيت ملی خود اقداماتی ازقبيل قطع رابطه سياسی ويا محدود کردن حق دارد بمنظورحف
اين  ھم از آمريکاورود برخی اشخاص ويا تحريم برخی شرکت ھا ويا کشورھا بنمايد  ويا ممنوعيت از

شرکت ايرانی را که مدعی است درتوليد موشکھای باليستيکی سپاه  ۶گاھيد آحق استفاده کرده وچنانکه 
   .تحريم کرده است ار سداران فعاليت دارندپا

وعلنی نبوده مطلع ھست  شکارآازفعاليت ھای شرکت مزبور که بطور حتم  آمريکا= چگونه  حاشيه
  )پايان حاشيه(  !موضوعی است که مامورين مخفی امام زمان ميتوانند پاسخ بدھند

  واكنش جمهوري اسالمي 
ئی را تحريم آمريکاکشور  ۶يعنی جمھوری اسالمی ھم  ،واکنش جمھوری اسالمی تنھا اقدام متقابل است

ن آشود يا خير  متقابل تعبير آمريکاحال چنين عملی ميتواند با اقدام  کند که نتوانند با ايران معامله کنند
  .وری اسالمی استيديگرمشکل جم
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کارمندان  تعدادی ازاخراج  نی برمب آمريکابل روسيه نسبت به اقدام اقدام متقا ،م متقابلنمونه اين اقدا
ماه  ٨گذشت  که روسيه بعد از اکيرمآ ردروسيه  مصادره موقت دارائی ھایو اکيرمآ زا هيسورسفارت 

کارمندان سفارت  وھمان تعداد از مذاکرات مفصل چون به نتيجه ای نرسيد دست به اقدام متقابل زد و
  .راداد آمريکارا اخراج ودستورمصادره موقت اموال  آمريکا

مسائل  > دراخدا توپ است ودرياجواب ناخدا با ن< تصورات عوام اشاره اين است که اگردرقصود ازاين م
   .ھوی است ،جواب ھاید وبايد گفت حقوق بين الملل اين قصه جواب نميدھ

را  آمريکاند ويا مبادرت به اقداماتی نمايد که دست کب  تشگزاب لباقريغ هابتشاجمھوری اسالمی نبايد 
ئی آمريکاجمھوری اسالمی حتی قانونی بتصويب رسانده که متقابال افراد  گذارد بازنظامی    اقدامات در

  .يدآتش برنميسن قانون وعمل متقابل کاری ازدآ اده ازاستفرا تحريم کند  بغيراز 

  جماع كشورهاا

عليه ايران نشان داد که  آمريکاموشکی  لمان وفرانسه وانگلستان با تحريم ھای اخيرآموافقت کشورھای 
اين  ازموقعيت اجماع بين المللی عليه جمھوری اسالمی برخورداراست وموافقت فرانسه از ھنوز آمريکا

ن کشور به محض صدورتحريم ھای اخير آجھت بسيارحساس وقابل تامل است که رئيس جمھور جوان 
لی  اين مخالفت پس ازسه روز بشکل موافقت با اعالم نمود و فرانسه رابا تحريم ھا  گنگره مخالفت

 ؛را نميتوان امرساده ای يافت  موشکی جمھوری اسالمی خود نما شد. اين جريان کردن فعاليتمحکوم 
   .عليه جمھوری اسالمی است آمريکااين موضوع نشانی ازاجماع سياست اھميت  و

  اشتباه جمهوري اسالمي 

مادگی آ آمريکانه عقيده دارند  برداشت جمھوری اسالمی مترتب برنظريه کارشناسنان جھانی است که
 .بودن نظريات متكي آواره نميتوان به ولي همن حمايت ميکند  آ دارد ونه جھان ازرنگ تازه ای راج

  

   

 

 


