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  حقوقدان -اميرفيض

   .دی موضوع تحريرحاضراست -  ام -پی رای حکام مبنی برخروج ايران ازتصميم شو

سال قابل  ١٠دی پس از –ام -پی  مسئله خروج ايران از ،شورای امنيت ٢٢٣١برطبق قطعنامه شماره 
سال  ١٠ومدت  ٢٢٣١درحاليکه شورای حکام بدون توجه به قطعنامه  ؛طرح درھيئت حکام بوده است

   .وارد رسيدگی وصدورحکم شده است

  ؟ف است                        ّيا عمل شوراي حكام يك تخل آ

 دی – ام  -پی ن ازآش وارد موضوع ايران وخروج شورای حکام ابتدا بساکن وبنابرميل واراده خود
مسائل  به اعتبار ۵+١نجا که آ وارد موضوع گرديده واز ۵+١طرف ايران يعنی خواست  نشده بلکه بنابر

ورای ش زمائی نداشته ازآمائو طوری تشخيص داده که نيازی به نظارت وراستی آسياسی وبيشترگزارش 
   .سال را نديده ١٠مدت  ود به موضوع وصدورحکم را کرده ونيازی به گذارحکام درخواست ور

 ٢٠٠٣مده است ايران درسال آن آژانس استناد ميکنند که درآکسانی که به گزارش  ين توضيح بجاست ا
 فعاليت ھائی درزمينه سالح ھسته ای داشته وعقيده دارند که شورای حکام نبايد ايران را از ٢٠٠٩ تا
 ارند که) به اين موضوع توجه ندقائم مقامی درمصاحبه بااعليحضرتدی خارج ميساخت ( –ام  -پ

اشاره به سابقه فعاليت ھای ھسته ای نظامی جمھوری اسالمی نشده  ،شورای امنيت ٢٢٣١درقطعنامه 
 ژانسآتکليف  > درباقی ماندن موارد ھسته ای ايران درفعاليت ھای ھسته ایاست بلکه  تائيد ويارد <

نس تائيد کرده است که ژاآژانس خوانده ميشود آبين المللی اتمی قرارگرفته است و چنانکه ازگزارش 
   .ھسته ای نظامی نديده است فعاليتھيچ 

  ارفاق وهمراهي 

ِ  اين ارفاق  و با جمھوری اسالمی کرده است قابل پيش بينی را نسبت بهو ارفاق بزرگ  ۵+١دراينکه          
 قطعنامه ھای قبلی شورای امينت ازگردن جمھوری اسالمی باز به تصميم شورای حکام، قالده منجر
 و نطور که جمھوری اسالمی تفسيروياخيال ميکند راه فرارآولی اين ارفاق  ،است، شکی نيست گرديده

ه يکطرفنھم بصورت عرضه آودرواقع يک معامله حسن نيت  نميکند باز ،برای جمھوری اسالمی مفری را
   .است

   .پياده شود نيازبه توضيح مفصل نباشد ناآش                              ِ فکرميکنم  اگرموضوع دريک تشبيه  

ن ژانس بيآدادستان (تطبيق =  دی به جمھوری اسالمی) -ام -کيفری (تطبيق = اتھامات پیدريک پرونده 
. گزارش کارشناسان وپليس قضائی ) به سوابق متھم درارتکاب جرم رسيدگی ميکندوشورای حکامالمللی 

بوقوع حاکی است که متھم درسالھای قبل فعاليت ھای مخفی درجھت اتھامات کيفری داشته است ولی 
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 ووورود ن اقدامات آبھرحال اکنون که پرونده تحت رسيدگی است دليلی برتداوم و رم منتھی نشدهج
   .اتھامات ديده نشده است

 و ورھدايت بيشترمتھم به ترک اعمال مورد اتھام                            ّ يراست به اعتباراتی ازجمله تص                      ّ دراين وقت دادستان مخ  
واينکه ممکن است   با دستگاه قضا  ممتھ ت وھمکاریوبيشترحسن ني شدن قضيه  هيا مرورزمان وکھن

ترجيح ميدھد که قرارمنع تعقيب صادر  جمھوری اسالمی) عضومفيدی برای جامعه جھانی شود( متھم
   .کند

ست که ايران درحال حاضر فعاليت ھای ھسته ای نظامی امائو آقرارمنع تعقيب شورای حکام بنا برگزارش 
برای تحصيل سالح ھسته  ٢٠٠٣ت ھای ھسته ای ايران درسال نه رابطه با اينکه تالش ويا  فعالي ،ندارد

  .فرق اين دو کامال روشن است .ای نبوده است

موضوع کھنه ای است که  ،ميتوان گفت که موضوع فعاليت ھسته ای نظامی ايران درسالھای قبل شايد 
قبول  ودارد  ن با برجام تناقضآدنبال کردن  ۵+١امضای برجام ازسوی جمھوری اسالمی وکشورھای  با

ا فعاليت ھای ھسته ای ـــــنوعی قبول موقعيت کنونی جمھوری اسالمی دررابطه ب ۵+١برجام ازسوی 
  است 

جمھوری اقدامات متھم (دوم اينکه  قراردادستان متوجه تاريخ صدورقراراست وتوجه به اتھامات و
ژانس اتمی درمورد آبعدازتاريخ صدورنظريه شورای حکام ندارد وبالطبع ھرگونه گزارش  اسالمی) 

 جديدی درسبب گشوده شدن پرونده   ،ازبعد ازتاريخ نظريه شورای حکام فعاليت ھای ھسته ای ايران
   .ژانس به شورای حکام وشورای امنيت سازمان ملل خواھد شدآگزارش  ايه ار وپرونده سابق  کنار

  5+1ظاهروباطن حسن نيت 

ام  –ارفاق وحسن نيت بزرگی نسبت به جمھوری اسالمی دررابطه با پی  ۵+١ھمانطور که عرض شد 
رعايت حسن نيت ۵+١از ايران ونيز  ٢٢٣١ه درقطعنامه دی انجام داده است ولی نبايد ازخاطربرد ک –

خروج  عدم<درمقابل اظھارات جمھوری اسالمی وتھديد به اينکه  اينکه ،اين وجود خواسته شده است با
اين امکان را ميداد که ازبذل حسن نيت  ۵+١به  >دی سبب توقف برجام خواھد شد –ام  -ايران ازپی

مريکا آ  اين ارفاق. دورازاحتياط نيست که گفته شود ن موقعيت استفاده نکردآ امتناع کند ولی ديديم که از
ست د (خزنده بنفش) موفقيت کودتابرای دولت روحانی و مريکاآاست که  بمناست تحصيل توفيق ووجه ای

  .ميکند پا و

ودرنھايت تصميم  ۵+١رمائو وحمايت آبجاست که بدانيم واکنش جمھوری اسالمی به گزارش موافق 
  ذرماه سال جاری گفت آ ٢٧جمعه در حمد خاتمی عضو خبرگان ومتصدی نمازاشورای حکام اين بود که 

  >ا پس گرفتساله خود ر ١٢ژانس دروغ آمائو نامربوط وبی اساس بود آحرفھای <

  مماشات درزمينه فعاليت موشكي جمهوري اسالمي 
) جمھوری اسالمی محدود به ا نسبت به بازيگوشی ھا و(منم زدنھایمريکآخاصه  ۵+١مماشات وارفاق 

بلکه متوجه فعاليت موشکی که بموجب قطعنامه شورای امنيت اعالم نظر شورای حکام نبوده ونيست 
  .يز ميشودسال ممنوع شده است ن ١٠برای 
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زمايش قرارداد اين درحالی بود که آجمھوری اسالمی موشک باليستيکی بنام عماد را مورد  
اعالم کرد که مواردی ازقطعنامه را  ٢٢٣١جمھوری اسالمی بموازات تصويب قطعنامه شماره

  .ن جمله بودآنخواھد پذيرفت که محدوديت ھای فعاليت ھای موشکی نيزاز
مھرماه درخواستی به شورای امنيت  ٢٩مريکا درآلمان وآ، ،  بريتانيارانسهبنابرگزارش رويترز ف 

ماد گرديده اند ــــزمايش موشکی عآتسليم کرده وخواستاراقدامات فوری عليه ايران نسبت به 
   .شورای امنيت متضاد است ١٩٢٩زمايش عماد با قطعنامه آمده که آن درخواست آودر

ملل که تيمی متشکل ازکارشناسان سازمان  
وظيفه نظارت درتحريم ھای سازمان ملل 

زمايش عماد نقض آرادارند  اعالم کرده اند که 
   .شورای امنيت است ١٩٢٩قطعنامه 

مريکا آنماينده جمھوريخواه سنای  ٣۶ 
زمايش عماد ضمن نامه ای آدرواکنش به 

ازباراک اوباما خواسته اند که تحريم ھای عليه 
  .ايران را لغو نکند

کا مريآسناتورميچ مک کاتل رھبراکثريت سنای  
نامه ای  راامضاکرده که به استناد گزارش تيم 

ومخالفت اقدام کارشناسان سازمان ملل 
تذکرداده که  ١٩٢٩جمھوری اسالمی باقطعنامه

درصورت عدم واکنش به اقدام ايران بايد 
   .منتظرعواقب بدتری بود

قای رومه نادال سخنگوی وزارت خارجه آ 
زمايش موشکی بالستيک آ< اعالم کردهفرانسه 

قطعنامه  شکارآايران درھفته جاری نقض 
 شورای امنيت وحاوی پيامی نگران کننده است

  .)مھرماه ٢٣(
زمايش آ درحوالی چاه بھار ١١٠جمھوری اسالمی موشک ديگری را بنام قدر زمايش عمادآ بعد از 

  .کرد يعنی نشان داد که به محدوديت ھای قطعنامه شورای امنيت اعتنائی ندارد

زمايش موشک ديگری بنام آشورای امنيت دست به  ١٩٢٩ايران درروز يکشتبه علی رغم قطعنامه <
زد ومقامات کشورايران بارھا اعالم کرده اند که ھيچ محدوديتی برای برنامه ھای نظامی ودفاعی  ١١٠قدر

  خبرگزاری رويترز)(                                                                   .>نخواھند شد کشورقائل

   زمايش عمادآعكس العمل 

شھود وقرائنی که ارايه شد بدين سبب است که شاھدی باشد درمقاومت باراک اوباما نسبت به مخالفت 
ده منھای روسيه وچين که ھنوز موضع مشخصی رااعالم نکر( ۵+١مريکا حتی کشورھای عضو آسنای 

يا  ) معھذا اوباما مايل به شدت عمل درمقابل جمھوری اسالمی نيست علت اين نرمش ومماشات واند
ئی وتعبيرقضاوت مريکاآارفاق چيزی جزموفقيت روحانی واصالح طلبان درحرکت به سوی کودتای 
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ی ابل سرکشمريکا درمقـ. جالب اين است که مريکا نيستآبه اعتبارواعتماد وحسن نيت  عمومی ايرانيان
زمايش موشکی بلکه دراظھارصريح به اينکه تمامی تعھدات قطعنامه شورای آجمھوری اسالمی نه تنھا در

 >زمايش موشکی جمھوری اسالمی ارتباطی به برجام نداردآ< امنيت را قبول ندارد  فورا اعالم کرد که
مريکا آ. برای جرای برجام استيخ حسن وازمانجام کودتای شمريکا برايران آزيرا راه سوارشدن سلطه 

ن درحلقه نوکری زمايش موشکھای باليستکی ازجانب جمھوری اسالمی  درحاليکه دولت ايراآساخت و
   .ھيچ خطری برای اسرائيل وسايرکشورھا  نخواھد داشت مريکاباشدآووابستگی 

 


