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درک سیاست خارجی ایران  پروفسور روحاهلل رمضانی

 دانش وی دوره دکترای حقوق بینالملل عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

چکیده
شورای امنیت سازمان ملل قدرتمندترین نهادی است ک تاکنون در عرص
بین الملل ایجاد شد است وجود و قدرت این نهاد آنچنان کت در منشتور
ملل مهحد آمد  ،ضامن بقای تمامیت جامع بینالمللی است این نهاد کت
ضمنا سیاسیترین رکن ملل مهحد نیز قلمداد میشتود ،ممکتن استت در
تصمیمگیریهای خود تحتتتتاثیر مالحظتات سیاستی ،اقتدام بت صتدور
قوعنام هایی نماید ک ناقض حقوق بین الملل و احیانا قواعتد آمتر باشتد
چندی است فعالیتهای موشکی کشورمان ب یکی از چالشهای سیاستت
خارجی تبدیل شد است تا جایی ک در قوعنام های شورای امنیتت ،در
خصوص فعالیتهای اتمی ایتران طتی متوادی بت آن پرداخهت شتد و در
گفت وگوهای ایران و شش قدرت جهانی در موضتوع اتمتی نیتز بخشتی از
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مذاکرات را ب خود اخهصاص داد نوشهار حاضتر مشتروعیت فعالیتتهتای
موشکی جمهوری اسالمی ایران را ذیل قوعنام های اخیر شتورای امنیتت
با رو

تحلیلی توصیفی و با اسهفاد از منابع کهابخان ای ،استناد ستازمان

ملل ،مقاالت و سایتهای معهبر علمی و مصاحب مقامات ارشد وزارت امور
خارج و تیم مذاکر کنند هسه ای بررسی نمتود استت در بختش اول
این مقال اعهبار تصمیمات فصل هفهمی شتورا بتا توجت بت منشتور ملتل
مهحد مورد نقد قرارگرفه و در بخش دوم بتا بررستی بنتدهای مترتبط بتا
فعالیت موشکی در قوعنام  ،2231این نهیج ب دست آمد ک قوعنامت
محدود کنند فعالیتهای موشکی ایران است

واژه های کلیددی :شتورای امنیتت ،منشتور ملتل مهحتد ،موشت هتای
بالسهی  ،قوعنام  ،1921قوعنام 2231
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برای کشورهای نظیر ایرا که از نظر تکنولوژی در ساطح پاایینتاری نسابت باه
کشورهای غرب قراردارند و در عینحال خواها دستیاب باه حاداکثر اساتقالل از
منابع تسلیحات خارج هستند ،موشکهای بالستیک جنگافاارهای بسیار مناسب
هستند .فناوری مورد استذاد در این نوع موشکها بسیار محدودتر از سیساتمهاای
تسلیحات مانند هواپیماهای جنگند است .لاا کشورهای جها سوه که نم توانناد
امید چندان به ساخت و تولید سیستمهای پیچید ای نظیر جنگند هاا کاه نیازمناد
پیشرانهها ،سیستمهای نااوبری و رادار پیشارفته هساتند داشاته باشاند ،دسات باه
طراح موشکهای بالستیک م زنند .نیازمندیهای این موشاکهاا باه تاسیساا
جانب و به کارگیری تکنسینها نسبت به هواپیماهای شکاری که نیازمند تاسیسا
جانب گسترد نظیر آشیانه ،رادار ،کادر فن باا مهاار

بااال و ...اسات ،در ساطح

بسیار پایینتری قراردارد (طاارم  .)53 :1382 ،موشاکهاای بالساتیک دارای ساه
ویژگ مهم هستند که آنها را برای بازدارندگ متعارف اید آل م کند :توانای نذوم
در شبکههای دفاع دشمن ،قابلیت بقا قبل از شلیک و بارد نساتا زیااد و سارعت
مافوق صو  .جمهوری اسالم ایرا از سال  ،1998تولید و آزمایش موشکهاای
بالستیک را در دستور کار خود قرارداد .موشکهای آزمایش شد اعام از ساوخت
جامد یا مایع ،همگ از نوع میا برد با قابلیت حمل حداقل  600کیلوگره خارج و
برد حداقل  300کیلومتر بود اند .از تاریخ ماکور تاکنو  ،ایرا تقریبا هر سال یاک
موشک را آزمایش نمود است .این در حال است که کار شامال در طاول یاک
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مقدمه

باز زمان  24ساله تنها  9موشک میا بارد ساوخت ماایع را پرتااب کارد اسات.
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موشک میا برد عماد که در  17مهر  1394توس وزار

دفاع ایرا آزماایش شاد،

نسل جدید موشک شهاب  3با سوخت مایع است که م تواند اهداف دوردست را
مورد اصابت قراردهد .برد مذید این موشک  1750کیلومتر باود و قاادر باه حمال
 750کیلوگره خرج با قدر

نقطهزن  500متار اسات .بار طباق اساتاندارد رژیام

کنترل فناوری موشک  ،موشکهاای باا بارد  300کیلاومتر و قابلیات حمال 500
کیلوگره خرج ،قابلیت حمل کالهکهای اتم را خواهد داشات .بار ایان اسااس،
قریب به اتذاق موشکهای جمهوری اسالم ایارا در شامول ایان تعریاف قارار
م گیرند (هما  ،ص.)57 :
شورای امنیت سازما ملل متحد در سال  ،2006موضوع فعالیاتهاای اتما
ایرا را به عنوا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل احراز نماود و از آ ساال
تا سال  ،2015میل فصل هذتم منشور ،قطعنامههای الاااهآور را در ایان خصاوص
صادر نمود .در این قطعنامهها تحریمهای علیه ایرا و برخا از نهادهاا یاا افاراد
اعمال نمود .اما یک از مذاد جنب این قطعنامهها بحث تحاریم تاامین ،فاروش یاا
انتقال موشکهای بالستیک به ایرا و همچنین تولیاد و آزماایش و هرگوناه اقاداه
داخل در این خصوص بود است .شاورای امنیات در شادیدترین تصامیم خاود
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یعن قطعنامه  1929در سال  ،2010اینگوناه "تصامیم ما گیارد کاه ایارا نبایاد
هرگونه فعالیت مرتب با موشکهای بالستیک قادر به حمل کالهک اتم را انجااه
دهد؛ از جمله پرتاب با استذاد از فناوری موشکهای بالستیک ،دولتها نیاا بایاد

کلیه اقداما

الزه در خصوص پیشگیری از انتقال فناوری یا کمک فن به اقداما

موشک ایرا اتخام نمایند" ).(SC/RES/1929/2010

این در حال است که قطعنامه  2231در خصوص فعالیتهای موشک ایارا ،

بیا م کند" :ایرا فراخواند م شود به این که تا هشت سال بعد از روز تصاویب
برنامه جامع اقداه مشترک یا تا روزی که در آ آژانا

باین المللا انارژی اتما

گاارش نهای و جامع خود را ارایه کند ،هرکداه زودتر باشد ،هیچ اقداه مارتب باا

موشکهای بالستیک را انجاه ندهد" ).(SC/RES/2231/2015

لاا سئوال که در مقاله به آ پاسخ داد م شود این است که اوال آیاا ممکان
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است شواری امنیت در قطعنامههای خود میل فصال هذاتم ،حقاوق باینالملال را
نقض کند و آیا بند هذتم ماد  2منشور این مجوز را به شورا م دهد که تصمیما
مغایر حقوق بین الملل اتخاد نماید ثانیا این که آیا قعطنامه  2231کاه پیارو توافاق
جمهوری اسالم ایرا با گرو پنج به عالو یک در موضوع برنامه هستهای ایارا
را برای فعالیتهای موشک جمهوری اسالم ایرا ایجاد م نماید با ایان حاال،
نویسند تالش م کند ابتدا جایگا حقوق شورای امنیات در منشاور ملال متحاد،
اختیارا

این شورا و اعتبار تصمیما

فصل هذتم آ را تباین نمایاد؛ آنگاا باه

تحلیل حقوق مذاد مربو به فعالیتهای موشک در قطعنامههاای  1929و 2231
و تعهدات که به موجب این قطعنامهها متوجاه جمهاوری اساالم ایارا و کلیاه
دولتها م شود ،بپردازد.
 .1شورای امنیت سازمان ملل و حفظ صلح و امنیت بینالمللی
ناکام جامعه ملل در پیشگیری از بروز جنگ جهان دوه ،در این بااور کاه ایجااد
یک سیستم همکاری بینالملل کارآمد م تواناد در حذاظ جهاا در برابار جناگ
موثر باشد ،تردیدی باه وجاود نیااورد (ثقذا عاامری .)2 :1376 :شاورای امنیات
سازما ملل با پایا یافتن جنگ سرد و از بین رفاتن نظااه دوقطبا در جهاا در
اوایل دهه  1990و رهای یافتن از اعمال ب رویه حق وتو در مساایل باینالمللا ،
کمکم جایگا بین الملل خود را باه دسات آورد و توانسات از اختیاارات کاه باه
موجب ماد  39فصل هذتم منشور در خصوص تهدید علیه صالح ،نقاض صالح و
تجاوز به او اعطا شد است ،هرچه بیشتر استذاد نماید؛ آنچنا کاه در جناگ اول
خلیج فارس (حمله عراق به کویت) ،برای اولینبار با اساتناد باه مااد  42منشاور
نقض صلح و تجاوز را احراز نمود و متوسل به اقداه نظام علیاه عاراق شاد .اماا
مسئله این است که شورای امنیت به عنوا بخش از یک سازما بینالمللا  ،تاایع
حقوق بین الملل است ،لاا ممکن است در موارد خاص حقوق بین الملل را نقاض
نماید؛ آنچنا که در رویه برخ از دولتها به عنوا تابعین اصل حقوق بینالملل
دید م شود .پ

در نتیجه این امکا وجود دارد که برخ از قطعنامههای شواری
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(موسوه به برنامه جامع اقداه مشترک) به تصویب شورای امنیت رسید ،محدودیت
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امنیت ماهیت غیرقانون داشته باشند .ابتدا این موضوع باید روشن شود که آیاا باا
توجه به ماد  25منشور (که اشعار م دارد اعضای ملل متحد موافقت م نمایند که
تصمیما

شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند) ،قطعناماههاای

شورای امنیت را م توا واقعا غیرقانون دانست یا این که آنها خاود بااتاه ایجااد
کنند قانو هستند .در صور

غیرقانون بود  ،این مسئله پیش م آید که آیا یاک

قطعنامه غیرقانون خود اثر الااه کنند تولید م کند اگر پاسخ منذ باشد باید دید
که دولتها در مواجهه با این قطعنامهها باید چه رفتاری داشته باشند .اگر قایال باه
این باشیم که این خود شواری امنیت است که حقوق را تعیین م کند ،باید به ایان
سئوال پاسخ قانع کنند بدهیم که آیا آ شورا م تواند قواعد عین (از جمله قاعد
آمر ) حقوق بینالملل را باه چاالش بکشاد .ایان در حاال اسات کاه در حقاوق
بین الملل ،این اصل کامال جاافتاد است که کلیه تابعین ملااه باه رعایات قاوانین
عین آمر هستند و هرگونه توافق یاا تصامیم بار ضاد آ فاقاد وجاهات قاانون
خواهد بود .آنچنا که کنوانسیو حقوق معاهدا
معاهدا

وین  ،1969اشعار ما دارد کاه

ناقض قواعد آمر حقوق بینالملل ب اعتبار هساتند

)(doebring, 2005: 93

همچنین اگر قایل به این باشیم که اعضای ساازما ملال مجااز باه بررسا اعتباار
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قطعنامههای شورای امنیت هستند ،در این صور

خود را از تبعیت تعهداتشا میل منشور معاف نمایند ).(martenczuk, 1999: 534
پیامدهای منذ و نگرا کنند اقداما
مسئله اختیارا
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شورای امنیت ،سابب شاد اسات کاه

شورا براسااس فصال هذاتم منشاور ماورد مطالعاه حقوقادانا و

صاحبنظرا قرارگیرد (گاارش مجمع عموم به شامار :

Aug.1998

.)A/53/312.27

برخ از نویسندگا بر این اعتقاد هستند که هرگا مسئلهای در چهاارچوب فصال
هذتم منشور در شورای امنیت مطر شود ،شورا م تواناد هرگوناه اقادام را کاه
مذید و الزه تشخیص م دهد ،به عمل آورد؛ هرچند ایان اقاداما

دارای ماهیات

نظام اداری قانونگااری و حت قضای باشد ) .(szasz, 1995: 78دیاوا باینالمللا
دادگستری در نظر مشورت خود مقررا
دانسته و اعاله م دارد:
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آنها به راحت قادر خواهند باود

منشور را چهارچوب تصمیمگیری شاورا

خصلت سیاس یاک ارگاا نما تواناد ارگاا مااکور را معااف از رعایات
قراردادی مندرج در منشور نماید؛ مقررات کاه محادودیتهاای را بارای

مقررا

آ ایجاد نمود و معیاری برای

اختیارا

آ ایجاد م کند و معیاری برای اختیارا

تصمیما

آ محسوب م شود (نظر مشورت دیوا .)1949 ،

ملل متحد معاف از رژیم ژوس کوژن

(قاعد آمر ) است وجود ندارد ،در حاال

که سایر سازما های بینالملل تابع چنین رژیم هستند .نتیجه نهای که ما تاوا
براساس حقوق معاهدا

به آ دست یافات ،ایان اسات کاه منشاور ملال متحاد

نم تواند به هیچوجه به یک از ارکا خود اجاز دهد در جهت نقض قاعد آمار
عمل نماید ).(Bowett, 1994: 22
الف) جایگاه شورای امنیت در منشور ملل متحد

شورای امنیت براساس منشور ملل متحد که یک معاهد چندجانبه اسات ،تاسای
شد بنابراین نقطه آغاز بحث این پیشفر

است که شواری امنیت نیا نظیر ارکا

سایر سازما های بینالملل  ،ملاه به رعایت مذاد منشور است و چنانچه قطعنامهای
مغایر و در جهت نقض مواد منشور باه تصاویبب برساد ،اعتباار آ قطعناماه زیار
سئوال خواهد بود .با این حاال ،در خصاوص شاواری امنیات وضاعیت مقاداری
متذاو

است .براساس فصل هذتم منشور ،تنها شواری امنیت م تواند وضاعیت را

تهدید علیه صلح ،نقض صلح و یا تجاوز تلق نمود و بر این اساس تحریمهاای
را علیه دولت تحمیل نماید و یا در صور
باید به خاطر داشت که قدر

نیاز متوسل یه اقداه نظاام شاود .اماا

شواری امنیت بستگ باه قباول تعهادا

از ساوی

کشورهای عضو ملل متحد دارد .م توا این گونه استدالل نمود که اگر کشورهای
عضو مجاز به تعیین اعتبار قطعنامههای شورای امنیت باشند و احیانا آنهاا را مغاایر
با مذاد منشور تشخیص دهند ،آنگا خواهند توانست تعهدات که به موجب منشور
دارند را رعایت نکنند .یک راهکاری کاه در اینجاا وجاود دارد ،مااد  25منشاور
است .بر طبق ماد  25منشور ،کشورهای عضو ملال متحاد متعهاد ما شاوند کاه
تصمیما

شواری امنیت را پایرفته و اجرا کنند ).(Martenczuk, 1999: 598
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باید به خاطر داشت هیچ قاعد ای در حقوق بینالملل دال بر این کاه منشاور
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پردازی این ماد باه گوناهای اسات کاه عباار

"منطباق باا" را

م توا هم به تعهد کشورهای عضو برگرداند و هم به تصمیما

شاورا .اماا اگار

نوع عبار

قسمت دوه را بپایریم ،م توانیم بگوییم دولتها صرفا متعهد هستند که آ دساته
از قطعنامههای شواری امنیت که منطبق باا منشاور هساتند را رعایات نمایناد .اماا
تشخیص این که یک قطعنامه شواری امنیت منطبق با مذاد منشور است یا خیر باه
عهد دولتها گااشته شد و دولتها در صورت که تصمیم را مغایر باا منشاور
تشخیص دهند ،م توانند از اجرای آ استنکاف کنند .در اینجا برخ معتقدناد کاه
این خود شوراست که صالحیت تعیین اعتبار قطعنامهها و تصمیما
اما باید گذت قدر

خود را دارد،

و اختیار شورای امنیت بستگ به تمکاین تصامیما

توسا

کشورهای عضو دارد و اگر برای شورای امنیت جایگاه فرامنشوری قایل شاویم،
در واقع در جهت تضعیف آ حرکت کرد ایم .موادی کاه در منشاور باه شاواری
امنیت اختصاص داد شد است را نباید تهدیدی بالقو علیه آ دانسات ،بلکاه باه
آنها باید به عنوا مبان حقوق قدر

شورا نگا کرد .بر این اسااس ،بایاد گذات

شورای امنیت خود نم تواند تعیین کنند اعتبار حقوق قطعناماههاای خاود باشاد
).(Ibid, p: 599
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برونو سیما مذسر منشور ملل متحد ،معتقد است بند یکم ماد  24را نم تاوا
به گونهای تذسیر کرد که مبنای صالحیت شورای امنیات را تذاویض اختیاارا

از

سوی دولتهای عضو سازما قرارداد؛ زیرا اساسا شورای امنیت یک رکن ساازما
ملل متحد است و در نتیجه اختیارا
و تصمیما

خود را از منشور کسب م کند .لاا اقاداما

شورا منسوب به سازما ملل است و نه دولتهای عضو آ

(Simma,

).1995: 404
ب) اهداف و اصول ملل متحد معیاری برای اعتبار تصمیمات شورا

براساس ماد  24منشور ،شواری امنیت در انجاه وظایف خود باید بر طبق اهاداف
و اصول ملل متحد عمل کند .به واقع باید گذت تنها این اهاداف و اصاول هساتند
که استانداردی برای بررس قطعنامههای شواری امنیت هستند؛ آنچنا کاه دبیرکال
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سازما ملل در  ،1947ط بیانیهای اعاله نمود که تنها محدودیت برای صاالحیت

شورای امنیت اهداف و اصول بنیادین منادرج در فصال یاک منشاور ملال متحاد
است .اما آیا اصول و اهداف مصرحه در منشور ملل متحد کاه در مااد یاک و دو
منشور به آ اشار شد را م توا جایگاین سایر مواد منشاور نماود پاساخ ایان
است که ارجاع که در بند دوه ماد  24منشور به اصاول و اهاداف منشاور شاد
خاص

قطعنامههای شورای امنیت نیست .بند دوه ماد  24اشار به اختیار و قدر
شورا میل فصلهای بعدی منشور دارد.

دیوا بین الملل دادگستری در رأی مشورت خود در خصوص شرای الحاق
به سازما ملل ،اعاله نمود بند دوه ماد  24نم تواند به گونهای تذسایر شاود کاه
سایر مواد منشور را نادید بگیرد؛ چرا که اهداف و اصول ملال متحاد مندرجاه در
ماد یک و دو منشور تا حدی مبهم بود و ماهیت عموم و کل دارناد .در واقاع
به راحت نم شود یک محدودیت کاربردی را از آنها برای قدر

و اختیار شواری

امنیت استنبا نمود .بار ایان اسااس ،نما تاوا از اهاداف و اصاول ملال متحاد
استانداردی برای بررس اعتبار قطعنامههای شواری امنیات کشاف کارد .از طرفا
برخ حقوقدانا معتقدند که تصمیما

شواری امنیت تنها زمان ماهیات الاااهآور

دارند که براساس منشور صادر شد باشند ).(Martenczuk, 1999: 607
معنای اولیه ماد  24و  25نیا حااک از لااوه انطبااق قطعناماههاا باا قواعاد
آمر ای است که در ماد  2به آ اشار شد است ،از جملاه ممنوعیات توسال باه
زور ،حلوفصل مسالمتآمیا اختالفا  ،منع مداخله در امور داخل دولتها ،اصل
حاکمیت دولتها و . ...قواعد آمر برای این ایجاد شد اند تا از ارزشها و مناافع
که دارای اهمیت اساس برای جامعه بین الملل است ،حمایت نمایند .ایان قواعاد
ارتبا وثیق نیا با ارزشها و اصول اخالق دارند .ماد  53و  64عهدنامه حقاوق
معاهدا

وین ،متضمن این معنا هستند که معاهدات که برخالف و در تعار

باا

قواعد آمد منعقد شوند ،فاقد اثر و ب اعتبار خواهند بود .اما فقدا چناین تعریذا
در حوز اقداه و اعمال غیر از معاهدا  ،به خصوص اعمال و اقاداما

نهادهاا و

مشروعیت فعالیتهای موشکی جمهوری اسالمی ایران در آیینه قطعنامههای شورای امنیت ساممان ملل متحد  حمیدرضا شعبانیفرد

است ،مستثن کنند سایر مواد منشور باه عناوا اساتانداردی بارای قاانون باود

ارگا های نظیر شواری امنیت ،بعضا این شایبه را ایجاد م کند که قواعاد آمار در
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حوز غیر از حقوق معاهدا

کاربرد ندارد ،اما باید گذت پایرش این دیدگا بس

دشوار است .هموار این امر مورد تایید بود که محتوا و مضمو قاعد آمر فراتار
از حقوق معاهدا

است .آنچنا که قاض لاوتر پاخات در قضایه بوسان اشاعار

م دارد ،شورای امنیت بدو هیچ شرط ملاه به رعایت قواعد آمر اسات .چناین
رویکردی در دکترین نیا به این شر مورد تایید قرارگرفته است« :شاواری امنیات
ملاه به رعایت قواعد آمر است؛ چراکه ارزشهای اساس که توس قواعاد آمار
مورد حمایت قرارگرفته قابل نقض و تخذیف نیستند .یک قطعنامه شاورای امنیات
که ناقض قواعد آمار باشاد ،در واقاع سااحت واال و شاا عاال قاعاد آمار را
مخدوش نمود است .به تعبیر دیگر اقدام تلق م شود که هادف آ اساتذاد از
نظاه ملل متحد برای ایجاد یک رژیم حقوق جدید از طریق صدور قطعنامه متضاد
با قواعد آمر است .منع توسل به زور ،حق تعیین سرنوشات ،حقاوق بشار ،اصال
حاکمیت دولتها ،منع مداخله در امور داخل دولتهاا و حقاوق بشردوساتانه از
جمله قواعد آمر بین الملل هستند که کلیه دولتها ملاه به رعابت آنها در عرصاه
بین الملل هستند .آنچنا که بنا به نظر شعبه تجدیدنظر دادگا بینالملل رسایدگ
به جنایاا

در یوگساالوی ساابق ،شاورای امنیات یکا از ارکاا یاک ساازما
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بینالملل است که به موجب یک معاهد »پایهگاااری شاد و ایان معاهاد ساند
اساس سازما ماکور به شمار م رود .در نتیجه اختیارا

شورا هرچقدر هام کاه

گسترد باشد ،به چهارچوبهای اساس معاهد مااکور مقیاد خواهاد باود .ایان
اختیارا

نم تواناد فراتار از حادود صاالحیت عماوم ساازما باشاد و یاا باه

محدودیتهای خاص ناش از تقسیم قدر

در میا ارکا ساازما تعار

کناد»

).(Orakhlashvili, 2005: 75
ج) بند  ٧ماده  2منشور مجوزی برای نقض قاعده آمره

اگرچه اصل منع مداخله در امور داخل کشورها و اصل حاکمیت دولتها در ماد
 2منشور به عنوا

قواعدی آمر و عاهالشمول شناساای شاد اناد ،لایکن قسامت

انتهای بند  7هما ماد مجوزی را برای نقض آ صادر نمود اسات .آنچناا کاه

116
ag
e

اشعار م دارد :هیچیک از مقررا

مندرج در منشور ،ملل متحد را مجااز نما دارد

در اموری که ماتا جاء صالحیت داخل هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را
نیا ملاه نم نماید که چنین موضوعات را تابع مقررا
اگرچه ماد  24معیار تصمیما

منشور قراردهند .در واقاع

شواری امنیت را انطباق این تصممیا

با اصاول و

اهداف ملل متحد مصرحه در مقدماه و مااد  1و  2منشاور دانساته اسات ،لایکن
کشورها کشید و دست شواری امنیت را برای احراز وضعیتهای داخل به عنوا
تهدید علیه صلح ،نقض صلح و اقداه تجاوزکارانه میل ماد  39فصل هذتم منشاور
باز گااشته است .کما اینکه شواری امنیت در دهه  ،1990در چندین مورد از جمله
در سومال  ،عراق و بعد هاییت وضعیت داخل این کشاورها را باه عناوا تهدیاد
علیه صلح احراز نمود و با توسل باه مااد  41و یاا حتا در ماورد شامال عاراق
(کردستا ) و منطقه شیعهنشین این کشور ،با اعاله وضاعیت پارواز ممناوع عماال
متوسل به ماد  42شد و میل عنوا مداخله بشردوستانه اصل منع مداخله در اماور
داخل و اصل حاکمیت دولتها را نقض کرد .پرواضح است دولتهاای موسا
سازما ملل در سال  ،1945در کنذران
سند تاسی

سانذرانسیسکو و دولتهای کاه بعادا باه

آ یا هما منشور ملل متحد پیوستند و مسئولیت اولیه حذظ صالح و

امنیت بینالملل را به شورای امنیت واگاار کرد اند ،هرگا قصد نداشاتهاناد آزادی
عمل یا حقوق حاکمیت خود را به طورکل از میا ببرند و یا نهادی تأسی

کنناد

که مجاز باشد فراتر از چهارچوبهای قانون حقوق بینالملل بارای آنهاا تکلیذا
ایجاد کند.
مسئله تعار

تصمیما

شورا با حقاوق حااکمیت اعضاای ملال متحاد ،در

قضیه سقو هواپیمای خ پا امریکن به خوب قابال روییات اسات .در حادثاه
سقو هواپیمای پا امریکن بر فراز الکرب در  21سپتامبر  ،1988ایاال

متحد و

انگلستا از لیب درخواست استرداد دو تن از اتباع لیب را کردند کاه عاامال ایان
حادثه را به آنا مسترد کند .درخواست دولتهای مااکور ،بعاداً باا صادور یاک
قطعنامه غیرالااهآور از سوی شورای امنیت همرا شد که در آ باا اشاار باه عااه

مشروعیت فعالیتهای موشکی جمهوری اسالمی ایران در آیینه قطعنامههای شورای امنیت ساممان ملل متحد  حمیدرضا شعبانیفرد

قسمت انتهای بند  7ماد  2خ بطالن را بر اصل مناع مداخلاه در اماور داخلا

شورا مبن بر امحای تروریسم ،از دولت لیب تقاضا شد بود به درخواست اساترداد
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پاسخ مثبت دهد .لیب این مسئله را به چهارچوبهای خاص کنوانسایو ماونترال
در مورد امنیت هواناوردی ) (1971مارتب ما دانسات .مطاابق مااد  7کنوانسایو
مونترال ،دولت لیب در صور

عده استرداد متهما به دولتهای متقاض  ،متعهاد

بود که افراد موردنظر را که از اتباع لیب بودند محاکمه کند ،تنها اگار دولات لیبا
هم از محاکمه و هم از اساترداد متهماا سار بااز ما زد ،باه تعهاد خاود مطاابق
کنوانسیو عمل نکرد بود .به بیا دیگر صرف عده استرداد ،نقض تعهد محسوب
نم شود .از سوی دیگر مطابق حقوق بینالملل عرف  ،دولتهاا حتا در صاور
وجود معاهدا

خاص معطوف به معاضد

قضای و استرداد مجرما  ،تعهدی باه

مسترد کرد اتباع خود به دولتهای دیگر ندارند .با توجاه باه عضاویت هار ساه
دولت طرف اختالف در کنوانسیو مونترال ،لیب با استناد به شر حل اختالفاا
موجود در ماد  14کنوانسیو  ،قضیه را ناد دیوا بین الملل دادگستری مطر و از
دیوا تقاضا کرد که اعاله کند اوالً ایاال

متحد و انگلستا تعهادا

خاود را باه

موجب کنوانسیو نقض کرد اند و ثانیاً دو دولت مااکور ملااه هساتند از اعماال
هرگونه فشار و تهدید علیه لیب خودداری کنند .در جریا طر خواستههای لیبا
ناد دیوا و پیش از بررس تقاضای لیبا مبنا بار صادور قارار دساتور موقات،
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شورای امنیت با صدور قطعنامه  ،748به موجب اختیارا

فصل هذتم منشور اعاله

کرد که عده تمکاین لیبا از مذااد قطعناماه  731تهدیادی علیاه صالح و امنیات
بین الملل است و لیب را مکلف به استرداد اتباعش نمود (طرازکاوه و مدرسا ،
.)23 :1392
در اینجا م بینیم که دیوا بین الملل دادگستری نیا باا اساتناد باه مااد  25و
 103منشور (که اشعار م دارد در صور

تعار

تعهدا

دولاتهاا باه موجاب

منشور و تعهدات که به موجب سایر قراردادهاا دارناد ،تعهادا

ناشا از منشاور

اولویت خواهد داشت) ،موضوع را از دستورکار خارج م کند و از لیب م خواهد
که براساس قطعنامه شورا اقداه نماید .در واقع باید گذت دولتها در قالب منشاور
و نظاه حقوق ملل متحد خواسته یا ناخواسته نهادی را ایجاد نمود اند که م تواند
اصل حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخل کشورها را نقض نماید.
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موضع شورای امنیت در خصوص برنامه موشاک ایارا را نیاا ما تاوا در
قالب این پارادایم تبیین نمود .به این معن که اگرچه فعالیتهای مربو به تولید و
آزمایش موشکهای بالستیک ایرا جاء امور داخل بود و مبتنا بار اعماال حاق
حاکمیت صور

گرفته و یا حت م توا براساس ماد  51منشور ملل متحد آ را

اینگونه فعالیتها موضوع محدودیتهای قطعنامههاای شاواری امنیات قرارگرفتاه
است که در بخشهای آت مشرو به آ پرداخته م شود .باا ایان حاال ،باه نظار
م رسد بند  7ماد  2منشور ملل متحد آنچنا که گذتاه شاد ،تاالشهاای کاه در
جهت قانون کرد تصمیما

شواری امنیت میل ماد  24صور

گرفته را خنثا

نمود است .در واقع دولتها باا اختیاار خاود و انعقااد یاک معاهاد چندجانباه
(منشور ملل متحد) ،مجوز دخالت یک نهاد بینالمللا باه نااه شاورای امنیات باا
گرایشها و مالحظا

شدید سیاس را صادر نمود اند که البته این امر خود معلول

تغییر دیدگا در خصوص اصل حاکمیت مطلق دولتها است .دیدگاه که دیاوا
بین الملل دادگستری در قضیه لوتوس  1928و دعوای نیکاراگویه علیاه امریکاا در
 ،1986که با صدور آرای خود بر حاکمیت ب چو و چرای دولتها تاکیاد نماود،
باید گذت امروز در حقوق بین الملل دیدگا لوتوس در مورد حاکمیت دولاتهاا
رنگ باخته و حاکمیت دولتها به چالش کشید شد است که البته مبنای فکری و
فلسذ آ را م توا منبعث از مکتب حقوق طبیعا در قالاب دکتارین مسائولیت
بین الملل حمایت و مبنای حقوق و عین آ را نیا بند  7ماد  2دانست .بطاوری
که برخ از این نوع دخالتها در اماور داخلا در جهات اعماال اصاول بنیاادین
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه یا حداقل با این بهانه صور

گرفته است.

 .2قطعنامه  22٣1شورای امنیت در خصوص فعالیتهای اتمی ایران
یک از محورهای فرع گذت وگوهای ایرا و پانج باه عاالو یاک در ماااکرا
هستهای ،بحث تحریمهای شورای امنیت بر برنامه موشک و تسلیحات ایرا
که در نهایت نتیجه مااکرا

باود

تمدید تحریمهاای تسالیحات ساازما ملال بارای 5

سال و تحریم موشک برای  8سال بود .بر طبق اعاله وزیر اماور خارجاه امریکاا،

مشروعیت فعالیتهای موشکی جمهوری اسالمی ایران در آیینه قطعنامههای شورای امنیت ساممان ملل متحد  حمیدرضا شعبانیفرد

در قالب یک از لوازه اعمال حق مات دفاع مشروع توجیاه نماود؛ باا ایان حاال،

119

روسیه چین و ایرا به دنبال برداشتن فوری کلیه محدودیتها بودند لایکن چهاار
کشور دیگر چنین چیاای را نما خواساتند .ساازما ملال در  20جاوالی ،2015
قطعنامه  2231را با اجماع آراء به تصویب رسااند .ایان قطعناماه توافاق هساتهای
موسوه به برنامه جامع اقداه مشترک را ماورد تاییاد قارارداد و برخا ابعااد آ را
اجرای نمود .در بند اول پاراگراف  7قطعناماه در ایان رابطاه آماد اسات« :مذااد
قطعنامه های شامار  1696صاادر در ساال  1737 ،2006صاادر در ساال ،2006
 1747صادر در سال  1803 ،2007صادر در ساال  1835 ،2008صاادر در ساال
 2008و  1929صاادر در ساال  2010و  2224صااادر در ساال  ،2015بایاد لغااو
شوند .این لغو البته تا پایا عمار قطعناماه مشارو اسات و امکاا احیاا خواهاد
داشت .به این مذهوه که لغو قطعنامه ها و رفع تحریم ها به اجرای تعهدا
ایرا و تایید آژان

از جانب

بین الملل انرژی اتم مشرو شد است .در متن قطعنامه باه

صراحت اعاله شد است که لغو مذاد قطعنامههای گاشته زمان صور
که شورای امنیت «گاارش» مدیرکل در ماورد اجارای تعهادا

ما گیارد

ایارا را دریافات

کرد باشد.
اگرچه توانای های موشکهاای بالساتیک ایارا مسائله اصال در ماااکرا
فصلنامه روابط خارجی  سال دهم  شماره اول  بهار 1397

هستهای نبود ،لیکن زبا قطعنامه  2231سازما ملال و برجااه تااثیرات بار آیناد
برنامه موشکهای بالستیک ایرا به ترتیب زیر دارند:
 محدودیتهای سازما ملل در مورد فروش فناوری موشک به ایارا تاا 8سال تمدید م شود لیکن واردا

موشاک محادودیت کمتاری نساب باه واردا

اتم دارد.
 توافق هستهای اجاز بازگشت تحریمها را در واکانش باه تهیاه و اکتساابغیرقانون موشک نم دهد.
 -تحااریمهااای بانااکهااای کااه در گاشااته معااامال

غیرقااانون ماارتب بااا

فعالیتهای موشک ایرا را تسهیل م کردند ،ظرف کمتار از یاک ساال برداشاته
خواهد شد.
تالشهای ایرا برای پیشبرد برنامه موشکهاای بالساتیک باا قابلیات حمال

120
ag
e

کالهک اتم  ،شامل آزمایش تولید و تهیه غیرقانون آسا تار و تاالش بارای مناع
ایرا از فعالیتهای مربو به موشکهاای بالساتیک و تهیاه غیرقاانون دشاوارتر
خواهد شد.
الف) عبارت پردازی قطعنامه  22٣1در خصوص موشکهای بالستیک ایران

قطعنامه بر روی دو جنبه از برنامه موشکهاای بالساتیک ایارا محادودیتهاای
اعمال م کند .محدودیتهای اعمال شد در مورد اخیر ،ماهیت الااهآور دارد؛ چرا
که از کلیه کشورها میل ماد  41منشور خواسته شد تاا نسابت باه رعایات عاده
انتقال فناوری موشک بالستیک به ایرا اقداه نمایند ،لیکن ممنوعیت در ماورد اول
با ابهامات مواجه است .بند  3پیوست  Bقطعنامه  2231اشعار م دارد:
ایرا فراخواند م شود به این که تا هشت سال بعاد از روز تصاویب برناماه
جامع اقداه مشترک یا تا روزی که در آ آژان

بین المللا انارژی اتما گااارش

نهای و جامع خاود را ارایاه کناد ،هرکاداه زودتار باشاد ،هایچ اقاداه مارتب باا
موشکهای بالستیک که طراح شد اند بارای ایان کاه قاادر باه حمال کالهاک
اتم باشند ،ازجمله پرتاب آنها را انجاه ندهد.
این در حال است که قطعنامه  1929که در ژوین  ،2010با دوازد رأی موافق
و دو رأی مخالف برزیل و ترکیه و رأی ممتنع لبنا باه تصاویب رساید ،هرگوناه
سرمایهگااری و فعالیت ایرا در فناوری اتم و موشک را ممناوع ما کارد .ایان
قطعنامه در بند  9خود اشعار م داشت:
تصمیم گرفته م شود که ایارا نبایاد هایچ اقادام مارتب باا موشاکهاای
بالستیک قادر به حمل کالهک اتم انجاه دهد .کلیه دولتها باید اقداما

الزه در

جهت پیشگیری از انتقال فناوری یا کمکهای فن به اینگونه فعالیتهای ایارا را
صور

دهند.
در خصوص قطعنامه  ،2231دکتار عبااس عراقچیاۀ معااو حقاوق و اماور

بین الملل وزار

امور خارجه جمهوری اسالم ایرا و عضاو ارشاد تایم ماااکر

کنند هستهای ،در نشست خبری خود در روز چهارشنبه  31تیرما باا خبرنگاارا
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قطعنامه  2231شواری امنیت تمایا آشکاری میا محدودیتها قایل م شاود .ایان
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رسانههای مختلف تاکید کرد که« :قطعنامه های که به بحث تحریم ها م پاردازد ،از
جمله قطعنامههای که علیه جمهوری اساالم ایارا صاادر شاد یعنا آ شاش
قطعنامه قبل ؛ بندهای مقدمات همه آنها م گوید که این قطعناماه تحات مااد 41
دارد صادر م شود؛ یعن شورای امنیت در قطعنامههای گاشته هماا ابتادای کاار
روشن کرد که براساس ماد  41عمل م کند و بعد وارد قطعنامه م شاود و هماه
موارد قطعنامه تحت ماد  41است».
وی ادامه م دهد« :در قطعنامه جدیدی که صادر شاد ،یعنا قطعناماه ،2231
دیگر این امر وجود ندارد .در مقدمه م گوید که شورا طبق ماد  25کاار ما کناد.
ماد  25یک ماد عموم است که م گوید کشورها بایاد باه تصامیما

شاورای

امنیت عمل کنند و دیگر به ماد  41اشار ندارد ول وقتا وارد بنادهای اجرایا
م شود که حدود  10بند اجرای است ،به طور مشخص به ماد  41اشار م کناد.
چو آ بند مشخص را م خواهد الااه آور کند و از این  10بندی کاه ما خواهاد
الااه آور کند ،اتذاقاً فکر م کنم  8یا  9بند مربو به لغو تحریمهای گاشاته اسات؛
یعن وقت که م خواهد شش قطعنامه گاشته را لغاو کناد ،در آنجاا باه مااد 41
استناد م کند؛ برای اینکه الااهآورش کند».
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عراقچ همچنین م گوید« :وقت که م خواهاد از اال تاا روز اجرایا شاد
بحث اراک و بحث بوشهر را مستثن کند ،باز هم به ماد  41اشار ما کناد و وقتا
که م خواهد مثالً بعض از محدودیتها را لغو کند ،به ماد  41اشاار ما کناد کاه
الااهآور باشد و در یک دو مورد از جمله محدودیت تسالیحات باه مااد  41اشاار
م کند؛ ول در مورد فعالیتهای موشک به ماد  41اشار نم کند و این خیل مهم
است .بنابراین کلیت قطعنامه تحت ماد  41نیست تنها بعضا از بنادهای مشاخص
هست و این به این معن است که شورای امنیت موضوع ایارا و موضاوع هساتهای
ایرا را از میل فصل  7دیگر خارج کرد و اهمیت آ این است کاه وقتا کاه یاک
موضوع را میل فصل  7یا ماد  41بررس م کند و در اول کار ما گویاد کاه مان
این موضوع را تحت ماد  41بررس م کنم ،یعن این موضاع را باه عناوا تهدیاد
علیه صلح و امنیت بینالملل شناسای کرد است» (به نقل از خبرگااری مهر).
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یک دیگر از استداللهای اعضای محتره تایم ماااکر کنناد ایارا مبنا بار
غیرالااهآور بود تصمیم شورای امنیت در مورد برنامه موشک در این خصاوص،
واژگان است که در عبار ها از آ استذاد شد است .چنانکه آقاای محمادجواد
ظریف ،وزیر امور خارجه و سیدعباس عراقچ در این خصوص با تاکیاد بار باار
در متن که ابتدای آ بر الزهاالجرا بود تاکید شد است ،عباارات را اضاافه کارد
که برخ از بندهای آ را استثنا کند و شر الااه آور بود آ را بردارد .این هما
نکته ای است که در نشست خبری عراقچ با خبرنگاارا نیاا بار آ تاکیاد شاد
است.
براساس استدالل تیم مااکر کنند بند  7اجرای قطعنامه  2231شورای امنیت
مسئله را تعیین تکلیف کرد است و هرچند بر الااهآور بود کال ایان بیانیاه میال
ماد  41از فصل  7منشور سازما ملل تصریح شد است ،اما از آنجای که قسمت
ب از بند  7م گوید:
ب)تماه دولتها باید از بند های  4 ،2 ،1و  5و همچنین مذاد بند هاای فرعا
الف تا ف و بند  6پیوست ب در دور های مشخص شد در هر بند یا بناد فرعا
تبعیت نمایند و همچنین فراخواند م شوند به اینکه از بندهای  3و  7پیوسات ب
تبعیت کنند؛ و چو در مورد بند  3اجراییا

پیوست “ب” از قطعنامه  2231که به

موضوع موشک های بالساتیک ایارا ما پاردازد ،باه جاای ( comply shallتبعیات
نمایند) که کلمهای الااهآور اسات ،از ( upon calledفراخواناد ما شاوند) اساتذاد
شد  ،این بخش از قطعنامه از حالت الزه االجرا بود میل فصل  7منشور ساازما
ملل خارج شد و در واقع استثنای بر الزهاالجرا بود آ است.
در مورد این استدالل حقوق که به نظر م رسد تا حدی نیا قابل اعتنا باشاد،
باید دو نکته را خاطر نشا کرد:
اوال الزه است این مسئله را مدنظر قرارداد که الااه ایرا به اجرای قطعنامه باا
آورد شد ماد  41در پاراگراف اول پیوسات ب ،در ماورد حجما از تعهادا

مشروعیت فعالیتهای موشکی جمهوری اسالمی ایران در آیینه قطعنامههای شورای امنیت ساممان ملل متحد  حمیدرضا شعبانیفرد

حقوق واژ  upon callدر حقوق بین الملل ،به این نکته امعا دارند که ممکن است

بهویژ فعالیت موشک و موارد مربو به فرامین کمیسیو مشترک که در قطعنامه
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تعبیه شاد اسات ،ما تواناد ایارا را در آیناد ای ناه چنادا دور درگیار زیااد
خواه های غرب ها کند؛ چرا که برای مثاال در خصاوص کمیسایو مشاترک کاه
داورا آ نمایندگا طرف های مقابل ما در ماااکرا

هساته ای باود اناد و ایارا

هموار از طرف این کشورها متهم به حرکات باه سامت بماب اتام شاد اسات،
نم توا امیدوار بود که این کشورها در زما داوری در این کمیسیو بتوانند ماثال
برای انتقال کاالی ضروری به کشور ،به نذع ایارا رأی دهناد و بگاارناد واردا
اقالم که از دید آنها مصرف دوگانه دارد ،به راحت مورد استذاد داخل قرارگیارد
و لاا الااه ایرا به این بند قطعا دست و پاگیر خواهد بود.
ثانیا در خصوص بند  7اجرایا از قطعناماه  ،2231هرچناد ماااکر کننادگا
ایران خشنود هستند که با وجود آنکه کل قطعنامه میال مااد  41از فصال هذاتم
منشور سازما ملل آمد و نقض آ مساوی با تهدید صلح و امنیت جهان اسات،
توانساتهانااد موضااوع موشااکهااای بالساتیک را در ایاان بنااد بااا لذااظ

upon called

(فراخواند م شوند) استثنا کنند ،اما به نظر م رسد با این دوگانگ و ابهاه دسات
امریکا و متحدانش برای تذسیر به رأی بازگااشته شد است.
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ب) بار حقوقی عبارت "طراحی شدهاند برای حمل کالهک اتمی"

شورای امنیت برای محدود نمود فعالیتهای موشک حمهوری اسالم ایرا  ،در
قطعنامه  1929از عبار

کل و مطلق موشکهای که قابلیت حمال ساال اتما

دارند استذاد نمود بود ،اما در قطعنامه اخیر یک کلمه "طراح شد " اضافه شاد
و در ظاهر قطعنامه ناظر بر ناوع خاصا از موشاکهاسات؛ چارا کاه ما گویاد:

«موشکهای که برای حمل سال های هسته ای طراح شد اناد» .اماا بایاد توجاه
داشت اگرچه هیچیک از موشاک هاای ماا بارای حمال ساال هساته ای طراحا
نشد اند ،اما قطعنامه از قابلیت

)of

 (capableحمل کالهک ساخن ما گویاد .کلماه

قابلیت ،طیف وسیع از موشک ها را مشمول این بند فصل هذتم تحریم م

کناد.

چه خرج موشکهای شدیداالنذجار ،خوشه ای و باران به مراتب از خرج هسته ای
سنگین ترند و موشک که قادر باشد آ سال های متعارف را حمال کناد ،طبیعا
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است که قابلیت حمل کالهک سبک تر را نیا داشته باشد .لاا این عبار

دوپهلاو و

مبهم در متن قطعنامه دست قدر های بار

را باز گااشاته تاا در موقاع مقتضا

فعالیتهای موشک جمهوری اسالم ایرا را ناقض قطعنامه  2231اعاله نمایند.
مهم تر از این ،رویه سابق شورای امنیت در رابطه با موشکهای ایارا اسات.
پنل  8نذری متخصصا ) (Panel of Expertsکه طبق بناد  29قطعناماه  1929ایجااد و
 25ژوین  2013ارایه کرد که با پاراف ریی

شورای امنیت به عناوا ساند شامار

 S/2013/331در سازما ملل ثبت شد است .در بند  84این گااارش (صاذحه ،)21
پنل متخصصا به صراحت موشک های شهاب یک و شهاب  3ایارا را «قاادر باه
حمل کالهک هسته ای شناسای کرد و آزمایش آنها در رزمایش پیامبر اعظام  7را
ناقض قطعنامه شورای امنیت دانسته اسات» .باا ایان حاال وقتا شاورای امنیات
سازما ملل پیشتر موشکهای شهاب  1و  3را قاادر باه حمال ساال هساتهای

1

شناسای کرد است ،چگونه ممکن است در گاارشهای بعدی خود اعااله نمایاد
که این موشکها برای حمل کالهک اتم طراح نشد اند .کماا ایان کاه پا
آزمایش موفقیتآمیا موشاک عمااد از ساوی وزار

از

دفااع و پشاتیبان نیروهاای

مسلح ،امریکا این اقداه جمهوری اساالم ایارا را نااقض قطعناماه  2231اعااله
نمود و حال آنکه بدو شک ایرا هیچگا این موشک را برای حمل کالهک اتم
طراح و تولید نکرد است.
ج) بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ایران پیرو تصویب قطعنامه 22٣1

ایرا در واکنش به قطعنامه های پیشین شورای امنیت از جملاه قطعناماه  ،1929باه
صراحت آ را «غیرقانون و ب اعتبار» خواند بود و خود را ملااه باه رعایات آ
نم دید ،اما در مورد قطعنامه  ،2231جمهوری اسالم ایرا با صدور یک اعالمیاه
تذسیری ابراز داشته است که اوال موجودیت این قطعنامه ناشا از برجااه اسات و
در رابطه با صدور آ نوع توافق میا ایرا و کشورهای  1+5حاصل شد اسات،
تا جای که آقایا ظریف و عراقچ به صراحت قطعنامه را ضاامن اجارای توافاق
دانسته اند .ثانیا در ماد  11این بیانیه  14ماد ای که در واقع اعالمیه تذسایری ایارا
1. capable of delivering nuclear weapons
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محسوب م شود ،در واکنش به قطعنامه گذته شد "دولت جمهوری اسالم ایرا
مصمم است به طور فعال برای ارتقای صلح و ثبا

در منطقه در مواجهه با تهدیاد

فاایند تروریسم و افرا گرای خشونتبار کمک کند .ایرا نقش پیشارو خاود را
در مبارز با این خطر ادامه خواهد داد و آماد است با همساایگا خاود و جامعاه
بین الملل در پرداختن به این تهدید مشترک جهان بطاور کامال همکااری نمایاد.
عالو بر این ،جمهوری اسالم ایرا تدابیر الزه برای تقویت توانمندیهای دفاع
خود به منظور حراست از حاکمیات ،اساتقالل و تمامیات ارضا خاود در مقابال
هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را اداماه خواهاد داد.
در این چهارچوب ،توانمندیهای نظام ایارا از جملاه موشاکهاای بالساتیک،
منحصرا برای دفاع مشروع هستند .این تجهیاا

برای حمل ساال هاای هساتهای

طراح نشد اند و بنابراین ،خارج از حیطه قطعنامه شورای امنیت و پیوساتهاای
آ هستند" .بر این اساس مالحظه م شود جمهوری اسالم ایرا با تاکید بر ایان

که موشکهای ایرا برای حمل کالهک اتم طراح نشد اند ،اعاله نمود اسات
که اساسا فعالیتهای موشک ایرا خارج از چهارچوب قطعناماه  2231قاراردارد.
هما طوری که پیشتر نیا گذته شد ،باید توجه داشت بند  3پیوست ب از عبار
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"طراح شد است برای اینکه قابلیت حمل کالهک اتم را داشته باشد" اساتذاد
شد که ممکن است بسیاری از موشکهای دوربرد و میا بارد جمهاوری اساالم
ایرا را در بر بگیرد .لاا استدالل وزار

خارجه مبن بر این که "تجهیاا

دفااع

ایرا برای حمل سال های هستهای طراح نشد اند پ

در حیطه قطعناماه 2231

خوشرو ،سذیر و نمایند دایم ایرا در سازما ملل نیا پ

از تصاویب قطعناماه از

قرار نم گیرد" شاید خیل قابل اعتنا نباشد .ضمنا در ایان رابطاه آقاای غالمعلا
آ به شد

اساتقبال و اظهاار امیادواری کارد اسات قطعناماه  2231نویادبخش

گشایش فصل جدیدی در رواب ایرا با شورای امنیت و کشاورهای عضاو گارو
 5+1باشد» که به نظر م رسد ایشا نیا به نکته مابور در خصاوص فعالیاتهاای
موشک توجه نداشتهاند.

نتیجهگیری
فعالیتهای موشک ایرا باه جهات مالحظاا

خااص سیاسا و باه خصاوص

حمایت ایرا از محور مقاومت در منطقه غرب آسیا و تقابل با رژیم صهیونیست و
سیاستهای خصمانه آ  ،مورد توجه شورای امنیت سازما ملل قرارگرفته است و
شد ،در حقوق بینالملل معاهد ای و عرف نم توا ممنوعیت برای آ پیدا نماود.
جمهوری اسالم ایرا نه عضو معاهد خاص است که فعالیتهای موشک او را
ممنوع یا محدود کند و نه عرف بینالملل م تواند محدودکنناد آزماایش و تولیاد
موشکهای باشد که م توانند اصول حقوق بشردوستانه بینالملل نظیر اصل مناع
رنج بیهود  ،اصل تذکیک اهداف نظام از غیرنظام و اصل نامحدود نبود اختیار
دولتها از جنگافاارها را رعایت نمایند .با این حال ،اگرچه کلیت قطعناماه 2231
میل ماد  25منشور صادر شد است ،لیکن بند ب ماد  7آ صریحا میال مااد 41
از دولتها خواسته که از پااراگراف  3و  7پیوسات  Bقطعناماه کاه در خصاوص
فعالیتهای موشک ایرا است ،تبعیت نمایند .پا

ایان قطعناماه براسااس نظااه

حقوق ملل متحد خوا ناخوا برای فعالیتهای موشک ایارا محادودیتهاای را
ایجاد م کند و استدالل مقاما

ایران مبن بر این که موشکهای ایارا باا هادف

حمل کالهک اتم طراح نشد اند ،منطقا قابل قبول نیست .اما ایان کاه آیاا ایان
قطعنامه ناقض قواعد آمر ای نظیر اصل حاکمیت یاا اصال مناع مداخلاه در اماور
داخل کشورهاست باید گذت اگرچاه مااد  39منشاور و بناد  7مااد  2منشاور
چنین اختیاری را به شاورای امنیات اعطاا کارد اسات ،اماا ایان امار نما تواناد
دستمایهای برای دخالتهای ب حدوحصار و ورود فراقاانون شاورای امنیات در
امور داخل کشورها و تذسیر موسع از ماد  39منشور شود؛ مگار در ماواردی کاه
مالحظه خاص حقوق بشری یا حقوق بشردوستانه وجود داشته باشد .بایاد توجاه
داشت رویکرد جدید حقوق بین الملل تحاتتااثیر مکتاب حقاوق طبیعا فاصاله
گرفتن از دولت محوری و اصل حاکمیت دولتها و توجاه باه انساا محاوری و
رعایت ارزشهای انسان است .به تعبیر دیگر ،امروز مالحظال
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تحریم نمود این نوع فعالیتها فاقد وجاهت حقوق است؛ زیرا آنچنا که گذتاه

حقوق بشاری و

127

مداخال

بشردوستانه و فرد اعالی آ یعن دکترین مسئولیت بین الملل حمایات

در رأس هرم قرارگرفتهاند که اصل عده مداخله در امور داخل دولاتهاا را باه
سمت قاعد آ سوق داد اند .باید دانست شورای امنیت متعهد به رعایات حقاوق
بین الملل و چهارچوب مشخص شد در منشور ملل متحد و اصاول کلا حقاوق
بین الملل است و این رکن ملل متحد نم تواند خود ایجادکنند نارههاای حقاوق
بین الملل باشد بلکه ملاه به تبعیت از آ است .پرواضح است پایرش منشور ملل
متحد به عنوا یک سیستم حقاوق را نما تاوا باه منالاه اعااله رضاایت کلا
دولتها به تمکین از قطعنامههاای ناعادالناهای دانسات کاه اصاول کلا حقاوق
بین الملل و حاکمیت قانو را مخدوش م نمایند .به هرحاال آنچناا کاه همگاا
امعا دارند ،شورای امنیت تجل گا تضاد میا حقوق و سیاست در عرصه روابا
بین الملل محسوب م شود و تقویت جایگا حقوق شورا و اجارای تصامیما

و

توصیههای این نهاد ،منو به انطباق آنها با موازین حقوق باین الملال اسات .بایاد
توجه داشت حذظ صلح و امنیت بین الملل نه تنهاا تعارضا باا حاکمیات قاانو
ندارد بلکه الزمه آ است.
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