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چکیده
تاریخ ،همواره با ظهور فناوری های بدیعی که تطورات معنتاابهی را رر ریااا ر اد رهایاد ،کاماش هاده ا ا
موهک بالستاک رریچهای ا رایح یظامی و اا ی کشورها را به روی آیان میگشااید و بار رامناه ادرت و
ا تدار بانالمللی آیان میافزاید وجه ممازات موهکهای بالستاک ا بُعد تسلاحاتی یظار برر ،ر و ارت
هگرف رر حمش کالهک های نگان و همچنان کاربرر غارتسلاحاتی آن رر صنع فضایی و پرتاب مااهواره،
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تاریخ با تکوین یمویه هایی ا تسلاحات و فناوری هاای یوظهاور کاه جهاان را رگرگاون
جنگ جهایی روم رر حالی پایان یافا کاه بارای اولاان باار رر
کرره اید ،کامش هده ا
طول تاریخ ،الحی طراحی هاد کاه امکاان هادف اراررارن مساافتی فراتار ا محادوره
توپخایهای را راه موهک بالستاک ،ماراث مایدگار جنگ جهایی روم بور که ایان امکاان
را یخستان بار برای یک کشور فراهد می او تا ا مادان یبارر رور هاوید و باا مصاویا
یسبی باهر ا آماده ،باه هادف واور بر اند ) (Weir, 2005: 225-6همچناان ،موهاک
بالستاک باتث هد لمروی جدیدی رر برابر ملش و جامعه باانالمللای افازوره هاور و آن،
فضای ماورای جو بور وجه مماز تسلاحاتی موهکهای بالستاک یظار برر ،رت و ر ا
هگرف رر اصاب به هدف و همچنان ابلا هاای غارتسالاحاتی آیاان یظاار کااربررهاای
تحقاقاتی و پژوهشی ،یسا محاطای ،مخاابراتی و یظاامی رر پرتااب مااهواره ،اهماا و
جایگاه معتنابه آنرا بر همگان آهکار کرر و همه رول ها را رر بهره مندی هرچاه باشاتر ا
که ظهور موهکهای بالساتاک ،تطاورات
این فناوری ،ترغاب او به همان تل ا
تماقی را رر حو ه روابط بان رول ها و توا ن درتهای منطقهای ر د ر؛ چراکه تو عه و
ا تقرار موهکهای بالستاک ،طاا گساتررهای ا راههاای تقویا توایااییهاای یظاامی،
اا ی و ا تصاری یک کشور را ارائه می رهد؛ ل ا یمایش درت موهکی بالساتاک تو اط
یک مل  ،وحش و واهمه را به ر ابان منطقهای منتقش مایکناد و ابب تحکااد ادرت
رفاتی و با راریگی میهور )(Chun, 2006: 2
به جه یقشی که موهک بالستاک رر توایمندی جمهوری ا المی ایران رر ترصههای
یظامی و فضایی ایفا کرره ا  ،واهمه ر بای اا ی ایران ا تو عه رو افزون این فناوری،
بب طرح اتهامات حقو ی تلاه بریامه موهکی ایران هده ا ؛ تا جایی که بعاد ا ایجاام
هار ر ماایش موهاکی یاا پرتااب مااهواره ،صاحن مجاام باانالمللای باه محفلای باارای
اتهامپراکنیهای درتهای بانالمللی تلاه ایران مبدل مای هاور اماا رر ایان باان ،یباور
هاچگویه هنجار پ یرفته هده جهایی جه تباان وععا حقو ی موهاکهاای بالساتاک،
چگویگی ار یابی رروصوص مشروتا یا تدم مشروتا فعالا های موهاکی ایاران را باه
غای رهوار کرره ا
رلمشغولی اصلی این پژوهش ،برر ی الزامات حقو ی رفا ا موعو موهاکی کشاور
رر این مقاله ،رر پی اثبات این فرعاه اید که فعالا هاای موهاکی بالساتاک ایاران،
ا
کامالً منطبق بر تعهدات بان المللی ایران بوره و ا حقوق ذاتی کشور رر جامعه باانالملاش
محسوب میهور

 )1پیشینه قاعدهگذاری در ارتباط با مسأله موشکی
ا مان ا تفاره ا موهک باهتناوان پرتاباهای بارای حماش کالهاکهاای تسالاحاتی،
تالشهای یاری تاکنون ا چه ا جایب ا مان ملاش متحاد و چاه واار ا آن ا صاورت
گرفته ا که تا به امرو هاچکدام منجر به ایجار یک اتده رر ایان ماناه یشاده ا ا
تمامی ا دامات صورتگرفته ،کماکان ابهام رروصوص وععا حقو ی ا اتفاره ا فنااوری
موهکی (اتد ا هدای هویده یا بالستاک) را با ی مای گ اریاد هرچناد ایان بادین معنای
یاس که رر این بحث با یک وأل حقو ی مواجهاد؛ بلکه باید گف اتده الزامآوری کاه رر
حقوق بانالملش صرفاً به مسأله موهک و مو عا ایویی آن پرراوته باهاد ،وجاور یادارر
هاید رلاش این اتفاق را میتوان تدم تمایش رول ها به محدورکررن بنااه رفااتی و یظاامی
وور رایس ؛ همچنان رول ها هاچگاه حاعر یاستند پ یرش تعهاداتی را بپ یریاد کاه باه
صالحا هان رر ا تفاره صلحآماز ا موهکهاای بالساتاک ودهاه وارر کناد ،ا ایان رو
جایگاه موهک رر رکترین یظامی کشاور هاا ا اهماا بسازایی برواوررار ا ا و اتماال
محدوری رر این حو ه برای هاچ کشوری پ یرفتنی یاس هرچند تاالش یااری تو اط
بروی رول های غربی صورت گرف تا حق موهکی را هد مایند مسأله هستهای به ایحصاار
وور ررآورید ،لاکن مخالف صریح کشورهاایی ا جملاه جمهاوری ا االمی ایاران ،مصار،
پاکستان و هند ،مای ا تحقق این امر هد رر این فصاش ابتادا باه تاالشهاای چندجایباه
صورتگرفته رر وار ا چارچوب ا مان ملش متحد پرراوته میهاور ،اپ رر مبحاث
روم ا دامات یهار مزبور رروصوص اتدهمند ا ی مسأله موهکی تباان وواهد هد
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بدینمنظور ،تحقاق حاعار رر اه فصاش باه برر ای اابقه ا ادامات صاورتگرفتاه
رروصوص مدون ا ی مسأله موهکی ،تعهدات بانالمللی ایران رر ایان حاو ه و رریهایا
مبایی حقو ی مشروتا بریامه موهکی جمهوری ا المی ایران میپررا ر

 )1-1تالشهای چندجانبه کشورها در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد
رر حال حاعر تالشهای چندجایبه صورتگرفته ،منتج به ایجار «رژید کنترل فنااوری
موهاکی» مو ااوم بااه  1MTCRو «کارراریامااه الهااه رروصاوص جلااوگاری ا گسااترش
موهک های بالستاک» معروف به  2HCoCهده ا

هاچکادام ا ابتکاارات فاوق ،تعهاد

حقو ی الزام آوری را حتی بر وور اتضا تحماش یمیکنند و صرفاً تعهدی اا ی را بر آیاان

1. Missile Technology Control Regime
2. Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation
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وع می کنند رر این مبحث ابتدا به برر ی رژید کنترل فناوری موهکی پرراوته میهور
و پ کرراریامه الهه مورر مدا ه رار وواهد گرف
 )1-1-1رژیم کنترل فناوری موشکی
الف) ساختار و تبیین ضابطه
تالش درتهای بزرگ رر فضای رو طبی ال  1987برای بهایحصار ررآوررن فنااوری
موهکی مایند فناوری هسته ای ،ا اس هکش گاری رژید کنترل فناوری موهکی را ر اد ر
آمریکا ا کشورهای تضو گروه  G71جه ایجار ا وکاری بهمنظور کنترل و جلاوگاری ا
گسترش امایه های موهکی رتوت کرر هدف این رژید آن بور که ا طریق کنتارل یقاش و
ایتقاالت تجهازات و فناوریهای رواش رر امایههای موهاکی ،وطار تو اعه و گساترش
آیان را کاهش رهد؛ ل ا رژید کنترل فناوری موهکی ،هاچ اتاده ای رروصاوص چگاویگی
وععا حقو ی ا تفاره ا موهکهای بالستاک را ارائه یمیرهاد ،بلکاه صارفاً یاک رژیاد
کنترل مؤثر صاررات ا که هر یک ا  35تضاو آن (کاه ا مهادتارین تولادکننادگان و
صاررکنندگان طعات موهکی هستند) میتوایناد باهطاور راوطلبایاه ا ر اتورالعمشهاای
2
صارراتی این رژید مبنی بر امتنا ا ایتقال ا الم مقرر باه ریگار کشاورهاا تبعاا کنناد
) (Ozga, 1994: 68بنابراین رژید مزبور ،فا د هرگویاه مقاررات اجرایای راولای ا ا و
پاروی ا ر تورالعمش های رژید ،متکی به وایان ملی کشاورهاای تضاو ا ا ؛ لا ا اتضاا
می توایند ررصورت تمایش به اجرای ر تورالعمشهای صارراتی رژیاد ،عاوابط مادیظر را رر
مقررات راولی وور بگنجایند و ا این طریق پایبندی وور را یشاان رهناد (Angelova,
) 1999: 420رژید فناوری موهکی هامش یک لاس واص ا موارر کنترلهاده ،معاروف
به عمامه تجهازات و فناوری میباهاد کاه رربررایاده  20گاروه کااالیی ا ا کاه رر رو
عمامه تقسادبندی هدهاید این عماید طا گستررهای ا تجهاازات و فنااوری موهاکی
که مربوط به تو عه ،تولاد و بهرهبرراری آیان میهور )(Angelova, 1999: 437
ا

 .1یک سازمان بیندولتی است که شامل هفت قدرت اقتصادی بزرگ دنیا ـ کشـررهای کانـادا راانهـه ملنـان ایتالیـا
ژاپن انگلهتان و ممایکا ـ میباشد.
 .2البته تنها درصررتی اعضا میترانند نهبت به صـادرات اقـ م مرـار در مـنینه  MTCRاقـدام کننـد کـه از کشـرر
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دریارتکننده منانتی مبنی با استفاده صحیح و صلحممیز از اق م مابرطه دریارت کنند .ر.ک:
GUIDELINES FOR SENSITIVE MISSILE-RELEVANT TRANSFERS:
https://mtcr.info/guidelines-for-sensitive-missile-relevant-transfers/

ماهواره برهاا و موهاک هاای ژرفا انج ،)1اساتدهاای هاوایی بادون ریشاان (ا جملاه
امایه های موهکی کرو  ،پهپار ها و هواپاماهای بدون ریشاان) و همچناان تجهاازات و
باشترین محدوری رر رابطه باا صااررات فنااوری
فناوری او چنان امایههایی ا
موهکی مربوط به ا الم عمامه اول ا بهطوری که اصش بر من یقش و ایتقاال محتویاات
این عمامه ا مگر آیکه رر موارر بساار یارر ،صااررات احتماالی آن باهصاورت ماورری
برر ی هور اما عمامه روم هامش تجهازات و اجزایی ا ا کاه مایتوایاد بارای تکمااش
ااامایههااای موهااکی مااورر ا ااتفاره اارار گاریااد رر رابطااه بااا صاااررات عاامامه روم
محدوری های یسابتاً کمتاری حااکد ا ا ؛ یارا باشاتر ا االم موجاور رر ایان عامامه
کاربررهای غاریظامی و روگایه رر صنع موهکی رارید با این حال ،با هد ا اتضا ووا اته
میهور تا رر ایجام چنان معاملاههاایی تماام جوایاب احتاااط را رتایا کنناد ،ا رولا
واررکننده عمای ا تفاره یهایی را رریاف یمایند و اهداف بریامه موهکی و فضایی رولا
مزبور مشخص باهد )(Ozga, 1994: 66-7
منشأ بحث و اوتالف رروصوص این یهار ،عابطه ای ا کاه رژیاد فنااوری موهاکی
برای موهکهای ارر به حمش الحهای هساتهای اتماال مایکناد باه ظان ایان رژیاد،
امایه های موهکی با برر حدا ش  300کالومتر که ارر به حمش کالهک هایی با و ن بااش
ا  500کالوگرم باهند ،موهکهای ارر به حمش الح هستهای هناوته میهوید (CRS
) Report, 2003: 5هرچند رر ابتدا ممکن ا این فرعاه متصور هور که اتمال عابطه
فوق ،فقط باید رر چارچوب و رر جه ایفای وظای ایان رژیاد باهکاربساته هاور ،لااکن
کشورهای غربی با تبلاغات و فضا ا یهای گسترره وور ،ارتای جهاییبورن معاار ما کور
را رارید و به این عابطه جه هسته ای ووایادن موهاکهاای بالساتاک ایاران رر اطح
ارکانهای بانالمللی ا جمله هورای امنا ا تنار میکنند این رر حالی ا کاه عاابطه
فوق حاصش تصماد یاک یهاار ایحصااری باا هادف کنتارل صااررات ،آن هاد رر واار ا
چارچوب ا مان ملش متحد ا ا کاه تعادار اتضاای آن یااز حتای هاامش یاک چهاارم
کشورهای جهان هد یمیهور این امر یشان میرهد بهرغد اینکه یهار اا ی فوق جایگااه
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عمامه اول هامش استدها و امایه های موهکی کامش (مایند موهک های بالساتاک،

 .1مرشک ژرراسنج ( )Sounding rocketکه به من مرشک پژوهش ( )research rocketهم گفتـه مـیشـرد یـک
مرشک حامل ابزار است که باای انجام اندازهگیای و انجام مزمایشهای علنی در طرل پاواز زیامداری ـ پاوازهایی که
مرشک با وجرد اینکه از سطح زمین خارج شده و به رضای بیاونی میرسد دوباره بـه جـر باگشـته و در زمـین قـاار
میگیاند ـ طااحی شده است که میتراند مهارتی بیش از  140کیلرمتا رااتا از سطح زمین را بپیناید .ر.ک:
NASA (Sounding Rockets Program Office), 1999: 1
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حقو ی الزامآوری را برای هاچ رولتی رر طح جامعه بانالملش یدارر ،بهریبال آن ا تاا
با ایجار عوابطی رر طح جهان ،یک رویه بانالمللی رروصوص مسأله موهکی را تشاکاش
رهد بهتنوان مثال آمریکا رر آورین یامه واور باه هاورای امناا  ،عاابطه ایان رژیاد را
ر تاویزی برای هستهای ووایادن موهاک هاای بالساتاک ایاران رایسا و حتای پرتااب
ماهوارهبر اصد را هد و الهای برای حمش تسلاحات اتمی لمادار کارر(S/2020/428, 1
) 20 May 2020یا اینکه رر یامه ه کشور اروپاییِ فرایسه ،آلمان و ایگلستان باه هاورای
امنا  ،معاار رژید کنترل فناوری موهکی ،حاصش یک اجما بانالمللی توصا هده ا
و رتای عاوابط آن حتای بارای غااراتضاا ،الازامآور گرریاده ا ا (S/2019/911, 27
)November 2019: para. 4

ب) اعتبار رژیم فناوری موشکی در منظومه منابع هنجاری حقوق بین الملل
این رژید یه حاصش یک اجما بانالمللی ا و یه توان ایجاار هنجاارهاای جهاایی را
رارر مهدترین مسأله رروصوص ا تنباط گزاره فوق ،هناو ا بابی ا ا کاه مایتوایاد
منجر به وع هنجارهای جهانهمول رر جامعه بانالمللی هوید رر حقوق بانالملاش ،هار
اتده ای که منبعث ا معاهدات ،ترف و ایر مناب وافعی این رهته باهد ،هنجاری الزامآور
برای رول ها محسوب می هور که ا آن بهتنوان ایون خ یار میهاور اماا رر مقاباش،
ابزار هایی رر حقوق بان الملش وجور رارید که تح تنوان ایون یارم هاناوته مای هاوید و
تلی رغد اینکه الزامآوار یاساتند ،لااکن ابب ایجاار هنجاارهاای باانالمللای مایهاوید
) (Williamson, 2003: 62-3ا آیجا که رژید کنترل فناوری موهکی ،صرفاً یک ایجمان
غارر می و غارالزام آوری ا که ا اس تشکاش آن یاز یک معاهده بهمعنای آیچه کاه رر
حقوق بانالملش گفته میهور یاس ؛ ل ا مبرهن ا که ر تورالعمش و عوابط این رژیاد،
فا د جایگاه ال م برای وع هنجار رر واتد خ حقوق بانالملاش ا ا (Rasmussen,
) 2007: 3اما با این حال ،این پر ش همچنان با ی ا کاه آیاا جایگااه حقاو ی رژیاد
مزبور می تواید رر مره واتد یرم حقوق بانالملش ارار گاارر تاا بادینطریاق هنجاار آن،
الزامآور تلقی گررر؟
کشورهای درتمند ،مایی که ا ابزارهای اایویی بارای ایجاار واتاد الازامآور محاروم
باهند ،متو ش به رژید و پوهشهای بانالمللی میهوید تا بادینیحاو ،اهاداف واور را رر
 .1با ترجه به همپرشانی ذاتی بین رناوری ساخت ماهرارهبا و مرشکهای بالهتیک قارهپینا ماهراهباهای سفیا سـینا
و قاصد (که در اردیبهشت  1399ترسط سپاه پاسدارن انر ب اس می ایاان پاتاب شد) بهزعم ارهاان مژانس اط عات
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دراعی ممایکا بهتای باای ترسعه و دستیابی به رناوری مرشکهای ههتهای قارهپینا محهرب میشـرند (Defense
).Intelligence Agency, 2019: 37-38

2

هنگامی که واتد ال م االجرای موجور ،جوابگوی یاا های فعلی جامعه بانالملاش
راره باهند )(Meyer, 2009: 941
یباهند و کارایی وور را ا ر

3

رریهای  ،مایی که به رلاش بحرانهای پاشآمده ،جامعه بان الملش یاا به پا اخ
ری به مسأله یارهده راهته باهد ،واتدی می توایند ذیش رژیدهای چندجایباه
به اجما بر ند که ال ماالجرا تلقی گررید ).(Turner, 2014: 549

ل ا ررصورتی عابطه رژید فناوری موهکی میتوایاد هاامش یاک هنجاار پ یرفتاههاده
جهایی هور که ا اس آن ،پا خ به یکی ا ه گزاره فوق باهد همانطاور کاه گفتاه هاد
مسأله موهکی (بالستاک) موعو هاچ پامان بان المللای یاسا و رر هااچ موافقا یاماه
چندجایبهای ،چگویگی وععا حقاو ی آن مشاخص یشاده ا ا ؛ بناابراین هنگاامی کاه
هاچگویه اا وکار حقاو ی رر وصاوص مسائله موهاک بالساتاک وجاور یادارر ،چگویاه
ر تورالعمش و عوابط رژید موهکی میتواید تکملهای بر هنجارهاای ال ماالجارای موجاور
محسوب هور و ماورار یاک و رو را محقاق اا ر ) (Shaffer, 2010: 798همچناان رر
رابطه با هرط وم باید اذتان راه که ا اس پاادایش رژیاد ،صارفاً یگرایای رروصاوص
مسأله ایحصار فناوری موهکی بوره ا یه پا خ باه یاک بحاران باانالمللای؛ چراکاه رر
فضای رو طبی رهه  80ماالری ،ایجار رژید فناوری موهکی تالهای ا اوی ادرتهاای
بزرگ بور تا با ایحصار فناوری موهکی ،مای ر تر ی ایر کشورها به این فناوری گررید
بنابراین رژید مزبور فا د یک جایگاه حقو ی رر واتد خ و یارم حقاوق باانالملاش
که این رژید صرفاً یک ا دام یکجایبه ا وی امریکاا
اتتقار حقوقرایان بر آن ا
ا
ا ؛ چراکه رول آمریکا 15 ،ال بش ا آیکه رژید کنترل فناوری موهکی هاکش گاارر،
صاررات هرگویه تجهازات مربوط به موهک بالستاک و و اایش پرتااب باه فضاا 1را کاه رر
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طح جامعه بانالملش پااره کنند) (Gautier, 2006: para.4لاکن برای آیکه پوهشهای
بانالمللی بتوایند رر مره واتد یارم رر جامعاه ملاش مطارح هاوید ،هارایطی ال م ا ا
بهتبارتی تنها ررصورتی عوابط و ر تورالعمشهای رژیاد مادیظر مایتوایاد ابب تکاوین
هنجارهای جهایی هور که ا اس هکشگاری آیان پا خ به یکی ا  3هرط ذیش باهد:
 1اصوالً مایی مایتاوان واتاد و عاوابط غارالازامآور یاک رژیاد را تحا تناوان
هنجارهای بانالمللی رار رار که واتد مزبور ،تکملاهای بار واتاد ال ماالجارای
موجور باهند )(Williamson, 2003: 77
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عماید اول و روم رژید تصریح هده ا ا  ،باه موجاب اایون کنتارل تسالاحات 1و اایون
صاررات 2وور ممنو و مشمول تحریدهای یکجایبه وور کرره باور )(Ozga, 1994: 74

به همان جه میتوان گف ا اس پاروی کشورها ا ر تورالعمش و عوابط رژیاد ،واهماه
رول ها ا تحریدهای یکجایبه و ثایویه آمریکا ا تا تبعا ا یک هنجار جهانهمول
ج) ایران و رژیم کنترل فناوری موشکی
جمهوری ا المی ایران ،پاو ته ا مخالفان رائمی رژید کنترل فنااوری موهاکی باوره
و همواره رژید مزبور را فا د هرایط ال م برای معاار و اتدهگ اری رر طح بانالملش
ا
میراید)(S/2017/719, 18 August 2017: 3؛ بهتنوان مثال رر یکی ا یامههاای ایاران
به هورای امنا که رر پا خ به ارتاهای کشورهاای اروپاایی ار اال هاد چناان یوها
«تعاری و معاارهای موجور رر رژید کنتارل فنااوری موهاکی ،حتای بارای  35تضاو آن
الزامآور یمی باهد چه ر د به اینکه مورر پ یرش جهایی رار گرفته باهد؛ ل ا هرگویه تالش
برای تر اد هنجارهای این رژید بهتنوان یک معاار پ یرفتههده جهایی ،یهتنها اهتباه بلکه
کامالً منحرفکننده و غار ابش بول ا » (S/2019/926, 4 December 2019: para.
) 3همچنان ا آیجا که ا اس الزام رول به یک اتده و هنجار رر حقوق بانالملش ،مایی
3
که رعای آن بهطور واص با تملکرر و رویه آیاان محار هاور (Lepard, 2010:
ا
) ،123جمهوری ا المی ایران رویه واور را رر الاب ارتاهاای متقاابلی کاه تلااه بریاماه
رروا یجاره ارتا و ارتای متقابش 4که باان
موهکی ایران میهده ا  ،ثاب کرره ا
رول ها جاری میهور ،بهتنوان ند یشانرهنده رویه رول ها محسوب میهاور (Dixon

) & etc, 2016: 19تاکنون  19ارتا تلاه بریامه موهکی ایران تو ط امریکاا ،اه کشاور
که به موجاب آن
اروپایی (فرایسه ،آلمان ،ایگلا ) و رژید صاهویاستی صورت گرفته ا
موهکهای بالستاک ایران طبق عابطه رژید کنتارل فنااوری موهاکی ،هساتهای لمادار
هدهاید 5جمهوری ا المی ایران تا به امرو هاچ یک ا ارتاهای طرفهای یامبرره را بادون
پا خ یگ اهه ا

و رر مقام ارتای متقابش 17 ،یامه به هورای امنا یا ربارکاش اا مان

1. Arms Export Control Act (AECA): 22 U.S.C. § 2751-96 (1999), to refer to:
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2012-title22/USCODE-2012-title22chap39-subchapI-sec2751
2. Export Administration Act (EAA): 50 App. U.S.C. § 2401-2420 (1999), to refer to:
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2014-title50/html/USCODE-2014title50-app-exportreg-sec2403.htm
3. State practice
4. Claim & Counterclaim
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 .5ر.ک به اسناد ذیل:
S/2020/531; S/2019/934, 492; S/2018/1089, 602; S/2017/1030, 515; S/2016/1136, 589

یموره ا

و آنرا فا د جایگاه حقو ی رر جامعه بانالمللای رایساته ا ا

1

بادینترتااب

ا تنار به عابطه این رژید مبنی بر هسته ایووایدن موهکهای بالستاک ایران که هماواره
مخالف رائد 2ایران را بهریبال راهته ا  ،غار اباش توجااه باوره و فا اد وصا حقاو ی
ا

3

به هر حال کارکرر این رژید صرفاً جه تضامان ایحصاارِ راریادگان فنااوری موهاکی
و به هااچ تناوان یمایتوایاد پا اخگوی مساأله مهاد جامعاه باانالملاش رر حاو ه
ا
موهکهای بالستاک باهد موعوتات مربوط به صلح و امنا بانالملش ،موعوتی یاساتند
که فقط چند کشور بتوایند ررباره آن تصمادگاری و هنجار اا ی کنناد (Filho, 1994:
) 224کشور های تضو رژید به موهک های بالستاک جمهوری ا المی ایران که هدفی جاز
رفا مشرو و تو عه بریامه صلح آماز فضایی یدارر ،به ریده اتهام می یگرید بای آیکاه واور،
موهکهایهان را مشمول کوچکترین کنترل و محدوریتی رار راره باهند
 )2-1-1کردارنامه الهه درخصوص جلوگیری از گسترش موشکهای بالستیک
رر اواور رهه  ،1990یگرایی رروصوص گسترش فناوری موهکهای بالستاک افازایش
یاف این رر حالی بور که تنها ابزار چندجایبهای که رر مانه موهکهای بالستاک وجاور
راه  ،همان رژید کنترل فناوری موهکی بور که صارفاً بار کنتارل صااررات تجهاازات و
فناوریهای مرتبط با موهک متمرکز بور همان طاور کاه رر اطور فاوق هاد گفتاه هاد،
اثربخشی رژید مزبور به حدی یبور که یگرایی و ابهام رروصوص مسأله موهکی را رر هماه
ابعار آن مرتف کند به همان جه رر اکتبر ال  ،1999رر جلسه تمومی رژیاد کنتارل
فناوری موهکی ،اتضا تصماد گرفتند که ا دامات جدیتری را برای کنترلِ تکثار موهکها
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ملش متحد ار ال کرره ا

که رر تمامی موارر اتتراض وور را به رژید و عابطه آن اتالم

 .1ر.ک به اسناد ذیل:
;S/2020/443, 513; S/2019/49, 315, 457, 752, 863, 907, 926; S/2018/511, 967, 1061, 1073
S/2017/205, 719, 731; S/2016/279
2. Persistent objectors
 .3در نظا دکتاین حررق بینالنلل از منجایی که رمایت دولتها هنراره مفاوض است؛ لذا تعهدات بینالنللی منبعث
از قراعد سخت و نام حررق بینالنلل (به جز قاعده مماه) قابل تعنیم و بهط به تنامی کشررها میباشد مگـا منکـه از
من کشرر بهعنران «مخالف دائم» یاد شرد ) .(Akehurst, 1975: 27اصل مخالف دائم در حررق بینالنلل تعهدی را
با کشرری که به طرر دائم به من اعتااض داشته است تحنیل ننیکند؛ بدین علت که حررق بینالنلل نظـامی از قراعـد
خاص تجنعی است که در من کشرر های مختلف ررط به قراعـدی کـه بـه من رمـایت دادهانـد متعهـد خراهنـد شـد
) .(Elias, 2006: 2مخالفت دولت ازطایق رویه و عنلکاد من مکاتبات و بیانیههای دیپلناتیک و شیرههای اجاایـی
قابل شهرد و ارزیابی است ).(Brownlie, 2003: 6-7
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رریظر بگارید وظافه تهاه پاشیویسی رر مورر من اهاته موهکهای بالستاک ،به کشاور
هلند واگ ار هد1؛ اما یکته اصلی تصویب این پاشیوی  ،آن بور که اتضاای رژیاد کنتارل
فناوری موهکی عی راهتند با چندجایبهگرایی رر تصویب این ند ،بتوایند به یک هنجار
بانالمللی ر یابند به همان منظور یشس های متعدری رر پاری  ،ماررید و رریهایا
الهه با حضور یمایندگان اکثر کشور های تضو ملش متحد برگزار هد و کرراریاماه مزباور رر
یوامبر ال  2002رر ههر الهه به امضا ر اد که به همان رلاش به کرراریامه الهه معروف
هد این کرراریامه رر ررجه اول برای کاهش تقاعا و همهگاری موهکهای بالستاکِ اارر
به حمش کالهکهاای هساتهای (باا هماان عاابطه بارر  300کالاومتری و کالهاک 500
کالوگرمی) وع هد ماره  3کرراریامه ا کشورهای تضو میوواهد تا حداکثر تاالشهاای
وور را برای مهار و جلوگاری ا گسترش موهکهای بالستاک اارر باه حماش تسالاحات
اتمی ایجام رهند و به همان ااق ماره  ،4کشورهای تضو را ملزم به ارائه اطالتات ااالیه
مربوط به اا های موهکی اتد ا هرگویه اطالتات مرباوط باه اامایههاای موهاکی و
پدافندی ،ای های آ مایش و پرتاب و تعدار و یو موهکهای بالستاک میکند تاالوهبار
آن یاظران بانالمللی امکان با ر ی و ر تر ای تماامو ا ا اای هاا و راروایاههاای
2
موهکی رول های تضو را پادا وواهند کرر
اگر رژید کنترل فناوری موهکی عی راه بهو اله ر تورالعمشها و عمائد واور ا
صاررات موهکهای بالستاک و فناوری او آن جلوگاری به تمش آورر ،کرراریاماه ایان
رژید ررصدر ا تا با امحای موهکهای بالستاک ،رول ها آیاان را ا ر اتاابی ملای باه
این فناوری محروم ا ر ندی که ابزار کشورهای تو عهیافته برای رکوب تعالی یظامی
)(Ozga, 1994: 68
کشورهای رر حال تو عه ا
ررحالی که باش ا  90کشور به کرراریامه رژید کنترل فناوری موهکی پاو تند؛ ولای
جمهوری ا المی ایران ا معترعان اصلی تصویب آن بور که فقط رر اولان یشسا یعنای
یشس پاری هرک و ا امضای این ند وورراری کرر ایران رر یشس پااری عامن
آیکه رژید کنترل صاررات فناوری موهکی را بههدت تبعاضآمااز توصاا کارر ،تصاویب
کرراریامه این رژید را بب محرومهدن ایران ا تو عه بریامههای رفاتی و یظامی مشارو
وور رایس جمهوری ا المی ایران معتقد بور چنایچه بخواهد ا دامی رروصاوص مساأله
موهکی صورت گارر ،فقط ا جایب ا مان ملش متحد و ارکان وابسته به آن ابش پا یرش
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1. AHLSTRÖM, " Non-proliferation of ballistic missiles: the 2002 Code of Conduct",
SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security, pp. 750-1
2. TEXT OF THE HCoC:
https://www.hcoc.at/?tab=what_is_hcoc&page=text_of_the_hcoc; Last Visit: 7/2020

1

بپررا ید )(Pirseyedi, 2012: 148

اما ؤال ،جایگاه حقو ی مفار کرراریامه الهه رر طح جامعه بانالملش ا ا هرچناد
کرراریامه رر پوهش چندجایبهگرایی تو ط  90کشور باه امضاا ر ااد کاه امارو ه تعادار
اتضای آن به  143کشور هد میر د ،لاکن همچنان فا د یک جایگاه حقاو ی الازامآور رر
کرراریامه الهه یهتنها یک معاهادهباانالمللای یاسا  ،بلکاه رر
طح جامعه جهایی ا
تنا ض آهکار با اصول حقوق بان الملش یاز رار رارر معاهده  1967رر مانه اصول حااکد
بر فعالا های کشورها رر کاوش و بهرهبرراری ا فضای ماورای جو ،2متضمن چندین اصاش
مسلد حقو ی ا جمله حق ذاتی کشورها رر ر تر ی آ ار و بدون تبعاض به فضای ماورای
5
جو ،3تعهد رول ها به همکاری رر مانه ا تفاره صلحآمااز ا فضاا 4و اصاش منا تملاک
محدوری های لحاظ هده تو ط کرراریامه الهه منجار باه کااهش رامناه ر تر ای
ا
رول ها به فضا ،تح الشعا رارگرفتن همکاریهای فضایی و ایحصاار فضاای مااورای جاو
وواهد هد ) (Hurewitz, 1994: 242-3رروا رژید کنترل فناوری موهکی و کرراریامه
آن با اتمال ر تورالعمشهای صارراتی و یظارتی تصماد میگارید که کدام کشورها بتوایناد
با رراوتاارراهتن فناوری موهکی بالستاک به فضای ماورای جو ر تر ی راهته باهاند و
کدام کشاورهاا یتوایناد) (Filho, 1994: 223باا توجاه باه کااربرر روگایاه موهاکهاای
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ا

 ،بیآیکه کشورهای ایحصارطلب غربی رر لوای چندجایبهگرایی بخواهناد بادینمساأله

 .1بعضی از مفاد این کادارنامه درخصرص اقدامات مابرط به شفافسازی کشررها در حرزه مرشکی اعتاامات شدید
باخی دیگا از کشرر ها مانند چین را به دنبال داشت .کادارنامه از دولتها میخراسـت سـاننه اط عـات مرشـکهـای
بالهتیک خرد را نظیا تعداد و نرع مرشکها سایتهای مزمایش و زمان و مکان پاتاب مرشکی را اع م کنند .ر.ک:
AHLSTRÖM, " Non-proliferation of ballistic missiles: the 2002 Code of Conduct",
SIPRI Yearbook 2003: Armaments, Disarmament and International Security, pp. 757-8
2. Treaty on Principle Governing the Activities of States in The Exploration and Use of
Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, January 1967
 .3طبق ماده  1پینان  1967رضای بانی جر که شامل ماه و دیگا کاات مسنانی است بایـد بـاای تجهـس و اسـتفاده
رایگان و بدون هیچ نرع تبعیضی در اختیار تنام ملل بامبنای تهاوی و باطبق حررق بین النلل قاار گیاد و دستاسی بـه
تنام نراحی از کاات مسنانی مزاد باشد.
 .4در ماده  10پینان چنین نرشته شده است« :باای ترسعه هنکاری بین النللی به منظرر اکتشـاف و اسـتفاده از رضـا کـه
شامل ماه و کاات دیگا مسنان است باحهب اهداف این پینان دولت های متعاهـد بایـد بااسـا

اصـل تهـاوی بـه

دولت های هم پینان راصت مشاهده بدهند .راصت مشاهده و نیز شـاایط ایجـاد من بایـد ازطایـق انعرـاد قـاارداد بـین
دولتهای مابرطه به مررد اجاا درمید».
 .5ماده دو عهدنامه  1967مرار میدارد« :رضای بانی جر که شامل ماه و دیگا کاات مسنانی است چه ازطایق استفاده
چه ازطایق ادعای مالکیت و چه ازطایق اشغال یا ها نرع تصارات دیگا اختصاص به هیچ ملیتی ندارد».
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بالستاک ،کرراریامه الهه تمایز واصی ماان کارکرر آن ائاش یمایهاور و محادوری هاای
یکسایی را برای هر رو کاربرر رار میرهد حقو دایان بر این اتتقارید که مفار رژید فناوری
موهکی و کرراریامه الهه ،یا ض آهکار حقوق و واتد بانالمللی ا که همان امر ،اتتبار
(Filho,
آیان را به لحاظ حقو ی ا حاز ایتفا ا ط اوته و بطالن آیان را ر د ره ا
)1994: 226

بنابراین مغایرت کرراریامه الهاه و هادچناان رژیاد فنااوری موهاکی باا هنجاارهاای
پ یرفتههده حقوق بان الملش ،آیان را فا د اتتبار و جایگاه حقو ی رر جامعه بانالملش کرره
ا  1و تمامی ابتکارات فوق ،هاچگویه تعهاد حقاو ی الازامآوری را بار رولا هاا تحمااش
یمیکند
 )2-1تالشهای بینالمللی در چارچوب سازمان ملل متحد
جمهوری ا المی ایران رر تالش برای ونثی ا ی تصمامات جم محدور کشاورهای
تضو  MTCRبهتنوان یظرات جامعه بانالمللی ،عی راه موعاو موهاکی را ا طریاق
ا وکار بان المللی آن رر چارچوب اا مان ملاش متحاد ریباال کناد باه هماان منظاور
طعنامه ای تو ط مجم تمومی ا مان ملش رر ر اامبر  1999باه ابتکاار ایاران طارح و
تصویب هد تا رر آن ،ربارکش موظ هور یظرات همه کشورها را راج به مساأله موهاکی
رر تمامی ابعار آن پاگاری کند و گزارش وور را به مجما تماومی رر پنجااه و پنجماان
اجالس ارائه رهد ) (GA/RES/54/54F, 1 December 1999: para. 6این ررحالی بور
که فقط ایران به همراه  5کشور ریگر به باان یقطهیظرات وور پرراوتند جمهوری ا المی
ایران رر پاشنهار وور ،تشکاش هائتی ا یمایندگان کشورها را جه ر ادن به یک اجما
بانالمللی عروری رایس ( اتد )62:1386 ،پاشنهار ایاران ماناه اا ایجاار هااأتی ا
کارهنا ان رولتی جه برر ی مسأله موهک ها ا تمام جوایب آن باه ررووا ا مجما
تمومی هد تا ربارکش ا مان ملش به موجب طعنامه  55/33مجما تماومی ،وظافاهرار
تشکاش این هاأت هور )(GA/RES/55/33A, 20 November 2000: para. 7
ربارکش هاأتی متشکش ا یمایندگان  23کشور ا جمله ایران را مسئول تهاه گزارهی ا
برر ی و تد اق رروصوص مسأله موهکی و تمامی ابعار آن کارر هااأت رر مجماو اه
گزارش ا برر ی ابعار مختل موهکی رر الهای  2004 ،2002و  2008تهاه کارر کاه
 .1ع وهبا این کادارنامه نهه صاراً تحشیهای است با رژیم کنتال رناوری مرشکی که هـیچگرنـه شخصـیت حرـرقی
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بین النللی ندارد و نکته مهم تا منکه مجنرعه بزرگی از کشررهای دارای رناوری مرشکی مؤثا ماننـد چـین یـا پاکهـتان
حاما به پیرستن به این سند نشدهاند ).(Joyner, 2009: 42
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رر این گزارشها ،پاشانه و وععا موجور رر رابطه با موهکها (اتد ا هادای هاویده یاا
بالستاک) مورر بحث رار گرفا و تعاداری ا موعاوتات اصالی هاامش هارایط ایتقاال و
ا تفاره ا ایوا واص موهک ها و فناوری های موهکی ،مساأله ولا االح و منا اهااته
الحهای هستهای را که باید مورر توجه رار میگرف  ،تباان هد هرچند یخستان ا ادام
ا مان ملش متحد جه مدون یمورن مسأله موهکی به ارائه تعاریفی ا موهک و ایوا آن
منجر هد؛ ولی هدچنان این ؤال با ی ماید که ار ش حقو ی گزارشهای فاوق چاسا و
چه اتده الزامآوری را مطرح میکنند؟ همانطور که رر مقدمه گزارشهای هااأت تصاریح
هده ا  ،گزارشها  ،صرفاً ایعکا ی ا یگراییهای جامعه بانالمللی رر وصوص تشت رر
وععا حقو ی موهکها رر یظام بانالملش بوره ا ا کاه منحصاراً تادوین یاک اتاده
حقو ی منسجد رروصاوص موعاو موهاکی رر حقاوق باانالملاش را تساهاش مایکناد
) (A/57/229, 23 July 2002: para. 6هاأت ،باایاهها و گزارشهاای آن ،محلای بارای
اتدهگ اری یا تدوین آن یاس بلکه مجمعی برای گف وگاو و تباارلیظار پاراماون رویاد
پاشِ روی وععا موهکی و تهدیدهای یاهی ا آن رر جامعه بانالملش مایباهاد کاه باه
کش گزینههای وا بانایه جه تحریر اتده متنا ب آن کمک میکند به همان وااطر
کماکان وععا حقو ی حاکد بر تو عه ،آ مایش ،تولاد ،ر تاابی و ا اتقرار موهاک هاای
بالستاک رر فقدان توجهات واتد بان المللی رار رارر و هااچگویاه تعهادی ا ایان بااش
متوجه جمهوری ا المی ایران یخواهد بور اتهامات وارره به هستهایووایدن موهاکهاای
بالستاک ایران ،صرفاً اغراض اا ی کشورهای ایحصاارطلبی ا ا کاه اعی رر ارای
تصمامات چندجایبه وور بهتنوان عوابط جهایی رارید بر همان ا ااس هااچگویاه تعهاد
الزامآور تامی رر حقوق بانالملش که جمهوری ا االمی ایاران را رر بهارهمنادی ا حقاوق
ذاتی وور ا یعنی موهک بالستاک ا محروم یماید وجور یدارر
 )2تعهدات بینالمللی ایران در حوزه موشکی
مالحظااات و یکااات گفتااههااده رر مبحااث بااش یشااان ا فقاادان اتااده ال ماالجاارای
بان المللی بهطور تام رر ارتباط با چگویگی وعاعا حقاو ی کااربرر موهاک رارر لااکن
ا نار جداگایه ریگری بهطاور وااص مایناد طعناماه هاای هاورای امناا ممکان ا ا
به کارگاری موهک بالستاک و فناوری های مرتبط با آنرا برای ایران با تحدید مواجه کناد
آیچه که رر این فصش ا یظر گ رایده میهور ،برر ی تعهدات بان المللی ایران بهطور واص
که ا طعنامههای  1929و  2231هاورای امناا مناتج
رر رابطه با مسأله موهکی ا
میهور و رر مباحث ذیش به هرح آن پرراوته وواهد هد
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 )1-2قطعنامه  1929شورای امنیت
تا بش ا تصویب طعنامه  2231هورای امنا  ،تنها ند ال ماالجرایی که ایاران را ا
فعالا های موهکی بالستاک وور من میکرر ،بند  9اجرایی طعنامه  1929باور کاه رر
ال  2010به تصویب این یهار ر اد طبق این بند ،جمهوری ا االمی ایاران باه موجاب
1
حکد و ر تور هورای امنا ا تمام فعالا های مربوط باه موهاک بالساتاک منا هاد
(صاارفیظاار ا اینکااه باارای حمااش کالهااک هسااتهای طراحاای هااده باهااند یااا وااار)

2

) ،(SC/RES/1929, 9 June 2010لاکن یکته حائز اهما رر ایان رابطاه ،بحاث مادت
آیچه که به اتتبار این طعنامه پایان رار ،تصاویب طعناماه 2231
اتتبار ند مزبور ا
هورای امنا رر ال  2015بور که به موجب آن تمامی طعنامههای پاشان تلاه ایاران
ا جمله طعنامه  1929بی اثر هد 3با تصویب طعناماه  2231هاورای امناا  ،جمهاوری
ا المی ایران مجدراً ممنوتاتی رر حو ه فعالا هاای موهاکی بالساتاک پااشروی واور
یمیباند مگر آیکه رر فرایند م اکره و تصویب ند م کور یاز او و پرراوا مشاابهی
صورت گرفته باهد که ذیش مبحث روم به تباان آن پرراوته وواهد هد تاا بادین رهگا ر
جایگاه حقو ی آن رر ایجار تعهدات بانالمللی برای ایران تشریح گررر
 )2-2قطعنامه  2231شورای امنیت
روم طعنامهی  ،2231هورای امنا ا ایران مایوواهاد تاا هشا
رر بند  3پاو
ال پ ا رو بول توافق (برجام) یاا تاا ماایی کاه آژایا  ،گزارهای مبنای بار تأیااد
 .1نناینده دائم ایاان در سازمان ملل متحد منن اعتااض شدید به تصریب این سند من را حاصل تهلط و اعنال نفـرذ
ممایکا در شررای امنیت عنران کاد و تصریب این قطعنامه را مغایا با اصرل اساسی تعام ت بینالنللی دانهت .نناینـده
ایاان اذعان داشت« :مژانس بین النللی اناژی اتنی از ررریه  2003تاکنرن (تا سال  )2010بیش از  4500مررد بازرسی از
تأسیهات ههتهای ایاان داشته است که در تنامی بازرسیهای صررتگارته ترسط مژانس هاگز هیچگرنـه انحاارـی در
بانامه ههتهای و نظامی ایاان دیده نشده است .با وجرد این وسعت از هنکاری بیسابره با مژانس شررای امنیت بهجای
استربال از این اقدامات قطعنامه ای را با انگیزهای سیاسی در جهت تأمین منارع ممایکا بـه تصـریب رسـاند کـه تنـامی
هنکاریهای صررتگارته را غنض عین خراهد کاد )» .(S/PV.6335, 9 June 2010
« .2شررای امنیت تصنیم میگیاد که ایاان نباید هیچ یک از رعالیتهای مابرط به مرشکهای بالهـتیک را انجـام دهـد.
مرشک هایی که قادر به حنل و پاتاب س ح های ههته ای باشند و ازجنله پاتاب هایی که با استفاده از رناوری مرشـک
بالهتیک انجام میگیاد و اینکه کشررهای جهان میباید هنه تدابیا نزم را باای منانعت از انترال رناوری یا کنـکهـای
رنی به ایاان در رابطه با این رعالیتها اتخاذ کنند».
 .3حتی رااتا از من وزیا امرر خارجه وقت ممایکا ـ جان کای ـ در پاسخ به سؤالی در کنفاانس مطبرعاتی خرد اذعـان
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داشت که «قطعنامه  1929شررای امنیت سازمان ملل متحد به طرر خـاص بیـان مـی دارد اگـا ایـاان وارد مـذاکاه شـرد
(مشاوط به ترارق رسیدن) محدودیتها (ازجنله محدودیت مرشکی) باداشته خراهد شد )».(Bayefsky, 2015

)2015

رر توعاح فحوای این ند ذکر چند یکته بایسته ا :
 -1هورای امنا رر طعنامه  ،1929حکد بر «تدم فعالا » موهکی بالساتاک ایاران
رار؛ حال آیکه رر طعنامه  ،2231ا ایران صرفاً ررووا کرر تا یسب بدین امر مالحظه
یماید
 -2رر سم روم ا بند  7ند اجرایی طعنامه  ،2231هورای امنا با بان تحکد و
الزامآور وور ،ا کلاه کشورها می وواهد یسب به مفاار بنادهای  5 ،4 ،2 ،1و  6پاو ا
روم پایبند باهند اما مایی که صحب ا ایفای مفار بند  3و  7پاو میهاور ،بالفاصاله
بان ر توری هورای امنا  ،به بان ترغابی و غارالزامآور تغااار پاادا مایکناد 2و ا واژه
« »3Called uponبهجای « »Shallا تفاره میهاور ) 4 (Hurd, 2019رر ذیاش تفصااش
باید افزور هورای امنا همواره ا ایوا کلمات و اصطالحات واصای بارای بااان معاایی و
تأثارات مورریظر رر مفار طعنامههاای صاارره ا اتفاره مایکناد (Szasz, 2002: 901-
) 902بااه اتتقااار حقو اادایان ،صااد هااورا ا ا ااتفاره ا چنااان اصااطالحات واصاای،
محدورتر ااوتن تعهادات یاهای ا ر اتورات ا ا ) (Gruenberg, 2009: 469فقاط
ر توراتی ا هورای امنا واجد تعهدات الزامآور ا که بهصورت واعح ،صریح ،وااص و
طعی باایگر «تصماد» هورای امناا باهاد 5تصاریح واژه « ،»Called uponرر سام
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یتاجهگاری گستررهتر ارائه کند ا هرکدام ورتر حاارث هاور ا هااچ فعاالاتی مارتبط باا
موهکهای بالستاکی طراحیهده برای ابلا حمش الحهای هسته ای ،هامش پرتااب باا
ا تفاره ا فناوریهای موهکهای بالستاک ،صورت یدهاد(SC/RES/2231, 20 July 1

1. Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to
be capable of delivering nuclear weapons, including launches using such ballistic missile
technology, until the date eight years after the JCPOA Adoption Day or until the date on
which the IAEA submits a report confirming the Broader Conclusion, whichever is
earlier.
2. All States shall comply with paragraphs 1, 2, 4, and 5 and the provisions in
subparagraphs (a)-(f) of paragraph 6 of Annex B for the duration specified in each
paragraph or subparagraph, and are called upon to comply with paragraphs 3 and 7 of
Annex B.
 .3رااخراندن به انجام یا عدم انجام کاری ).(Garner, 2009: 1211
 Called upon .4معیفتاین حاف درخراست در حررق بینالنلل محهرب میشرد کـه درواقـع مخاطـب را بـاای
انجام عنلی صارا راهننایی میکند .مفهاان و حررقدانان استعنال این کلنه را ازنظا حررقی غیاالزاممور عنران کادهاند
).(IFP, 2017
 .5دیران بین النللی دادگهتای در نظایه مشررتی قضیه نامیبیا به بارسـی حرـرقی مفـاد قطعنامـه  276شـررای امنیـت
میپادازد و چنین بیان میکند که« :قبل از منکه راجع به اثا الزامموری قطعنامههای شررای امنیت صحبت شرد ابتدا باید
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روم بند  7ند اجرایی و یاز رر بند  3پاو ا روم طعناماه  ،2231یمایتوایاد باه هااچ
تنوان باایگر «تصماد» هورای امنا باهد تا حسب ر تور ،تعهد حقو ی الازامآوری را بار
جمهوری ا المی ایران تحماش کند(Joyner, 2016: 198) 1
 -3طعنامه  ،1929با به کاربررن واژه « »Capableهامش ممنوتا هار یاو فعالاا
موهکی بالستاک اتد ا یظامی و فضایی میهد؛ حال آیکه طعناماه  ،2231باا تخصاصای
که بهو اله تصریح کلمه « »Designedرر ابتدای جمله می یاد ،ایاران را تنهاا ا کااربرر
موهک های بالساتاک طراحایهاده بارای حماش کالهاکهاای هساتهای یهای مایکناد
) 2 (Schwammenthal, 2018: 222تدم مدا ه رر ظراف باهکااربررههاده رر طعناماه
ا که آ مایشات و ر مایشات موهکی و فضایی جمهوری ا المی ایران را رائماً رر معرض
بهتناوان مثاال باا آ ماایش موهاکهاای
اتهام رول های متنف بانالمللی رار راره ا
بالستاک اام  1و ههاب  3رر ر مایش موهکی پاه پا داران ایقالب ا المی ،کشورهاای
فرایسه ،آلمان و ایگلا طی یامهای به هورای امنا و ربارکش ،موهکهای بالستاک فوق
ادامه شناره  5صفحه قبل :در ها مررد زبان و کلنات قطعنامه را به دقـت مـررد تحلیـل قـاار داد و هنـه شـاایطی کـه
میتراند در تعیین پیامدهای حررقی ناشی از تصنیم قطعنامه مـؤثا واقـع شـرد را مـررد تفهـیا قـاار داد (ICJ Rep,
).»1971: para. 113-114
 .1هاچند بند مزبرر بهصررت غیاالزاممور در قطعنامه درج شده است اما این بدان معنا نیهت که مفـاد ایـن بنـد راقـد
هاگرنه اثا حررقی است؛ لذا پیامدهای حررقی من باید مبتنی با منابع و قراعد حررق بین النلل تبیین گادد .از این نظـا
میتران گفت حررق بینالنلل در بعضی مرارد اثااتی را با چنین مرارد غیاالزامموری اعنال میکند که منان را واجد اثـا
حررقی میکند ) .(Gautier, 2006: para 14اثا حررقی منبعث از بندهای غیاالزاممور شررای امنیت نه منکه تعهدی
را به دولتهای عضر اعنال کند بلکه در تفهیا محترای حررق بینالنلل عنرمی ) (Öberg, 2006: 880یا ترصـیف
و شکلگیای قاعده عاری مؤثا خراهنـد بـرد) .(ICJ Reports, 1996: para 85دیگـا منکـه تعهـدات غیاالـزاممورِ
منبعث از قطعنامه های شررای امنیت یا مجنع عنرمی اساساً تعهد به ت ش اسـت نـه تعهـدی بـاای انجـام یـا تحرـق
).(Marmor, 2019: 520
 .2از منجا که تنامی مرشکهای بالهتیک طبیعتا و ریالذات قادر به حنل ک هکهای ههتهای خراهند بـرد؛ لـذا درج
عبارت « »Capableبدین معنی است که ایاان از انجام هاگرنه رعالیت مرشکی بالهتک نهی شده است چااکه هامرشک
بالهتیکی « »capable of delivering nuclear weaponsمحهرب میشرد .لیکن قطعنامه  2231قبل از درج این
عبارت کلنه « »Designedرا هم به ابتدای جنلـه امـاره مـیکنـد کـه ایـن تخصـین تنهـا مرشـکهـای بالهـتیک
طااحیشده باای حنل ک هکهای ههتهای را با جنهرری اس می ایاان مننرع میکند که این نکته مطلـب جدیـدی
هم نیهت؛ چااکه در مردمه پینان منع گهتاش س حهای ههتهای یا  NPTهم تصایح شده است که «اقدام به طااحـی
و ترسعه مرشکهایی با قابلیت حنل تهلیحات ههتهای به دلیل منکه منتهی به ترلید سـ ح ههـتهای خراهـد شـد در
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تغایا با هدف غایی این معاهده قاار میگیاد و مرجـب نرـض ایـن پینـان خراهـد شـد(Treaty on the Non- ».
).Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 1 July 1968

 )weaponsتوصا

و آنرا یا ض طعنامه  2231لمدار کررید (S/2016/589, 12 July

) 2016: para. 22یا اینکاه پا ا پرتااب مااهواره یاور باهو االه مااهوارهبار اصاد رر
ارریبهش  ،1399رژید صاهویاستی ،امریکا و ه کشور اروپایی طای یاماههاای جداگایاه،
پرتاب ماهوراهبر اصد را یقض تعهدات بانالمللی ایران رایساتند 1چراکاه باه اذتاان آیاان
ماهوارهبر اصد ارر به حمش کالهک هستهای بوره ا
که اصوالً هریاو موهاک بالساتاکی ،اارر « »Capableباه حماش
این ررحالی ا
کالهک هستهای میباهد؛ ولی آیا موهکهای بالستاک اام  1و ههاب  3بهمنظاور حماش
کالهک هسته ای طراحی هدهاید؟ چنایچه ایاران رر ماان طعناماه  1929ایان آ ماایش
طعناماه ،2231
موهکی را ایجام میرار ،بب یقض طعنامه میهد؛ لاکن بند  3پاو
با گنجایدن واژه « »Designedفقط هامش ممنوتا آن ر ته ا موهکهای بالستاکی که
میهور جمهوری ا المی ایران ،چه ا طریق
برای حمش الح هستهای طراحی هده ا
مکاتبات و باایاههای ریپلماتاک و چه ا طریق اتالم مقامات ر می ،به رفعات اظهار راهته
که هاچ یک ا موهکهای بالستاک ایران بهمنظور حمش کالهک هساتهای طراحای
ا
یشده ا و ایران ا ا اً فا د هرگویه کالهک هستهای ا کاه بخواهاد بارای حماش آن
موهک طراحی کند 2تالوهبر این ا ا اً ماهوارهبرها یه ارر به حماش تسالاحات هساتهای
میباهند 3و یه بدین منظور طراحی میگرریاد(S/2020/531, 11 June 2020: para. 4
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را ذاتاً ارر به حمش کالهاک هساتهای ( Inherently capable of delivering nuclear

) 17-19؛ ل ا هاچ یک ا ابزارها و ا وکارهای بانالمللی یه بهطور مستقاد و یاه عامنی،
ایران را رر بهره مندی ا حقوق ذاتی وور رر تو عه بریامه موهکی و فضایی من یمیکنند
و موهکهای جمهوری ا المی ایران رر تطابق کامش با طعنامه  2231و پامان من اهاته
رار رارید
ا طرف ریگر ایران هاچگاه لوا م طراحی موهاک هاای حاماش کالهاک هساته ای را رر
یکی ا ا بابی که یشایگر تدم صاد ایاران
اوتاار یداهته ا و ریبال آن هد یبوره ا
 .1ممایکــا 20 :ررریــه  (S/2020/138) 2020و  20مــی  (S/2020/428) 2020رژیــم صیهرنیهــتی 8 :مــی 2020
) (S/2020/382و راانهه ملنان و انگلهتان 3 :ژوئن (S/2020/400) 2020
 .2ایاان در مجنرع طی  17نامه به شررای امنیت و دبیاکل سازمان ملل متحد از طااحی متعارف مرشکهای بالهـتیک
خرد دراع کاده است .مضاف با اینکه وزیـا امـرر خارجـه کشـررمان ـ محنـدجراد ـایـف ـ هنـراره در مصـاحبه و
ترییتهای خرد به این مهأله صااحتاً اشاره کاده است.
”3. “space launch vehicles are not capable of delivering nuclear weapons
4. “space launch vehicles, which are exclusively designed to place satellites into orbit, are
”not ‘designed to be capable of delivering nuclear weapons
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به طراحای موهاک هاای حاماش تسالاحات اتمای ا ا  ،مساأله اوو موهاکی ا ا
موهک های بالستاکی که حامش تسلاحات انگان اتمای باهاند ،غلظا بسااار بااالیی ا
اورایاد 1را برای موتورهای پاشران وور یااا راریاد اوو مورریااا بارای موهاکهاای
طراحاایهااده حامااش کالهااکهااای هسااتهای ،غنااای اورایاااد باااش ا  85ررصااد را
میطلبد) (Forsberg & etc, 1998: 2این رر حالی ا که طبق آورین گزارش آژای
بانالمللی ایرژی اتمی ،2ررصد غنای اا ی اورایااد ایاران باه  4/5ررصاد ر ااده ا ا
) (IAEA reports, 2020: para. 12که همان امر صد ایران ا تدم طراحی موهکهای
هستهای که وور یک امر ایتزاتی ا را محر مییماید
بدینترتاب آیچه که ا برایند مطالب این فصش حاصش میهور ،تقاد ایران باه تعهادات
طعنامه  ،2231تعهدی
به رغد آیکه بند  3پاو
بان المللی وور رر حو ه موهکی ا
الزامآور برای ایران محسوب یمیهور اما ایران پاو ته رر مقام اجرا و تمش ،پایبنادیاش را
به تعهد مربوطه یشان راره ا ؛ ررصورتی که ایر رول های مدتی وفایبهتهاد ا کاه ا
یا ضان فاحش تعهدات الزامآور وویشاید ا جمهاوری ا االمی ایاران را برمبناای اغاراض
اا ی که رین توجاهات بی ا ااس حقاو ی آیاان گشاته ا ا  ،ماتهد باه یقاض تعهاد
غارالزامآور وور میکنند
 )3مبنای حقوقی مشروعیت برنامه موشکی ایران
پس از شرح و تفصیل تعهدات بینالمللی ایران در حوزه موشکی ،مقتضی است در این
فصل به شرح اساس مشروعیت برنامه موشکی ایران در جامعه بینالملل پرداخت تا بدینطریق
بایستههای قانونی و حقوقی رزمایشات موشکی کشور ،تبیین گردد.
 )1-3حقوق بنیادین کشورها در جامعه بینالملل
هکی رر آن یاس که رول ها همانطور که تعهدات بانالمللای راریاد ،ا یاک اری
حقوق ا ا ای رر جامعاه باانالملاش بروورراریاد رر وا ا حقاوق رولا هاا رر مقاررات
بان المللی ،با تابی ا وظایفی ا که تو ط حقوق بانالملش تمومی به آیان تحماش هاده

 .1سرخت نیاوگاه راکتررهای تحریراتی و پیشاانها بهوسیله اورانیم غنیشده تأمین میشرد .تأمین سرخت ها یـک از
مررنت ذکاشده نیازمند درصد و غلظت متفاوتی از اورانیم غنی شده است .به عنران مثـال تـأمین سـرخت راکتـرهـای
تحریراتی نیازمند غنای اورانیم  20درصد میباشد .ر.ک:
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URANIUM ENRICHMENT: https://tutorials.nti.org/nuclear-101/uranium-enrichment/
Last Visit: 3/2020
)2. International Energy Agency (IEA

 )2-3حق دفاع مشروع
ایان حاق ا بادو
یکی ا حقوق ذاتی رول ها رر جامعه جهایی حق رفا مشرو ا
تأ ا و پادایش حقوق بان الملش چنان بناارین و ا ا ی بور که حقوق بانالملش تنها باا
تصریح رر موار منشور به آن ر ما بخشاد ) (Alder, 2012: 175طبق رویاه ضاایی،
رو معاار ال م برای ا تفاره ا ور رر رفا مشرو  ،اتده عارورت و تنا اب ا ا کاه رر
بهتناوان یمویاه ریاوان رر
چندین رأی ریوان بانالمللی رارگستری بدان اهاره هده ا
ضاه یاکاراگوئه باان می رارر که جه ا تفاره ا رفا مشرو  ،تنها ا اداماتی کاه مطاابق
(ICJ Reports, 1986: para
حقوق بانالملش ترفی ،عروری و متنا ب ا  ،مجا ا
)176؛ یا اینکه رر رأی یظریه مشورتی اال  ،1996ریاوان اتماال حاق رفاا مشارو را
مشروط به رریظرراهتن رو اصش عرورت و تنا ب میرایاد (ICJ Reports, 1996: para
) 41همچنان بار ریگر ریوان رر ضاه کوهای یفتی رر ال  ،2003رو معاار عارورت و
تنا ب را که بروا ته ا حقوق بانالملش ترفی ا  ،هروط ال م اتمال حق رفا مشارو
میراید)(ICJ Reports, 2003: para 51؛ بنابراین جمهوری ا المی این حق بنااارین را
رارر که بریامه موهکی وور را حدا ش متنا ب با طوح یظاامی همساایگان ،بخصاوص باا
رریظرراهتن مو عا وور رر غرب آ اا تو عه رهد مو عا ایاران رر منطقاه باهیحاوی
که عرورت بهره مندی ایران ا حق توان موهکی جه رفاا مشارو را باهصاراح
ا
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) (Kelsen, 1950: 259حق یامبررههده ،ا مناب اولاه و ثایویاه حقاوق باانالملاش
ا
منبعث میباهد که جملگی یشانرهنده پ یرش جهانهمول این وا عا رر یزر کشورهاا و
) (Joyner, Roscini, 2015: 467حقوق ا ا ی که رول هاا
ارکانهای بانالمللی ا
رر جامعه بانالملش ا آن بهرهمندید یه اینکه ا حاکما آیاان یشاأت گرفتاه هاده باهاد،
بلکه این مناب ِ حقوق بانالملش ا کاه رولا هاا را مساتحق چناان حقای مایگررایاد
)(Kelsen, 2007: 250؛ بنابراین به موجاب منااب حقاوق باانالملاش ،یکای ا تعهادات
حقو ی الزامآور اهخاص بانالمللی ،احترام به حقوق ا ا ی و بناارین کشورها ا ا ایان
که کشورها و ا مانهای بانالمللی یظاار هاورای امناا اا مان ملاش و
بدان معنا
ریوان بان المللی رارگستری ،موظفند طوری رفتار کنند کاه لطماه ای باه حقاوق ا ا ای
رول ها وارر یکنند رتای این موعو ا تعهدات باانالمللای آیاان ا ا  ،یاه احتارام باه
حاکما کشورها این حق بهویژه رر جایی بساار مهاد ا ا کاه اتاده و منبا حقاو ی
ریگری وععا فعش مورریظر را روهن یکارره باهاد )(Joyner, 2015: 669؛ لا ا مبناای
حقو ی فعالا های موهکی کشور را باید رر حقوق بناارینی که جمهوری ا المی ایران رر
جامعه بانالمللی رارر ،ریبال کرر
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که رر مااان احاطاه گاروههاای مسالح تروریساتی و
برآورره می ا ر ایران کشوری ا
همچنان مجاورت با ر بای اا ی همچون تربستان اعوری و رژیاد صاهویاساتی ارار
رارر که باشترین مازان تسلاحات یظاامی و راروایاه هاای هساته ای را رر منطقاهراریاد
همچنان آمریکا یزریک به  70هزار یاروی یظامی رر کشورهای همسایه ایاران رارر کاه رر
 23پایگاه یظامی مجاور ایران مستقرید) (Berger, 2020و تدم تضوی جمهوری ا المی
ایران رر هاچیک ا اتحاریههای امناتی ا یظامی بروالف همسایگان ،آورین حجتای ا ا
که عرورت بهرهمندی ایران ا توان موهاکی را باهمنظاور هارایط رفاا مشارو  ،مساجش
می ا ر
ا این رو هاچ اتدهای یمیتواید بهرهمندی ایران ا حق رفا مشرو را ایدکی تضعا
و حتی تحدید یماید ) (Alder, 2012: xivاو و پرراو هر ندی باهمنظاور ایجاار
ایحصار رر کاربرر تسلاحات متعارف که بب تضعا حق رفا مشرو ایران هاور ،یقاض
صااریح اتااده آمااره محسااوب هااده و بااه هاااچ تنااوان ابااش پا یرش یاسا (تاباادینی،
 )127:1395تسلاحات متعارف جمهوری ا المی ایران ا جمله موهکهای بالساتاک کاه
هر متجاو احتمالی را ا تمش وور منصرف و وطر بساااری ا حماالت ریابالو او را ا
کشور رور میکند ،مهدترین آمو ه رفاتی کشور رر رکترین یظامی و امناتی محسوب هده
که تضعا آن تو ط هر یهار و رولتی یقض آهکار تعهدات بانالمللی ا
 )3-3حق استفاده صلحآمیز از فضا
رر کنار حق رفا مشرو  ،یکی ریگر ا حقوق بناارین کشورهاا رر جامعاه باانالملاش،
حق آیان رر ا تفاره صلحآماز ا فضای مااورای جاو ا ا بادون هاک فنااوری موهاکی
هر رولتی میتواید بهمنظاور احقااق حاق
بالستاک ا اصلی ترین لوا م تحقق این امر ا
ذاتی وور رر ا تفاره ا فضای باالی جو و کرات آ مایی ،ا رایش فناوری موهک بالستاک
بهرهمند گررر و طبق ماره  10پامان  ،1967تعهد به همکااری رر ایان ماناه ا تکاالا
رول های برووررار ا این فناوری ا ا ) (Mineiro, 2011: 6رر ایان را اتا جمهاوری
تا ا تو عه و گسترش فعالا های موهاکی
ا المی ایران ،کامالً ا این حق برووررار ا
بالستاک ،برای پاشبرر بریامههای صلحآماز فضایی ا تفاره کند تملکرر جمهوری ا المی
رر طول  41ال گ هاته ا ایقاالب ثابا کارره ا ا ایاران هااچگااه مترصاد ا اتفاره
گفتنی ا مادیظر حقاوق
غارصلح آماز ا فضا بهو اله فناوری موهکی وور یبوره ا
1
بانالملش ا کاربرر واژه صلحآماز را باید رر هرگویه فعالا «غارتهاجمی» یاف (Cheng,
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بر همان ا لوب اهداف و مصارف صلح آماز و کامالً غارتهاجمی فعالاا هاای موهاکی
کشور ،و اله ا بهرهمندی ایران ا حقوق غار ابش چشدپوهی موهکی وویش باهمنظاور
رفا مشرو و ا تفاره صلحآماز ا فضا ا که جملگای مساتلزم تو اعه و ارتقاای تاوان
موهکی بالستاک میباهد و حصول هرگویه اجما با راریده ،یافی حق حاکماا کشاور رر
هرگویه اوتار یکجایبه یاا چندجایباهای کاه ابب محروماا یاا
یظام بان الملش ا
محدوری ایران ا بریامه فضایی وور هور ،یهتنها فا د وجاه حقو ی ا بلکه تادول ا
تعهدات ال ماالجرای بانالمللی محسوب میهور

نتیجهگیری
ا مان هلاک اولاان موهاک بالساتاک رر جهاان تااکنون منا تاات یااری بار ار
موهک بالستاک رریچه ای به م تزایاد تاوان
مشروتا ا تعمال آن وجور راهته ا
یظامی ،رفاتی ،اا ای و ا تصااری کشاورها ا ا باه هماان وااطر ،تو اعه و ا اتقرار
موهک های بالستاک تو ط مل ها ،موجبات وحش و هراس هرچاه باشاتر ر اباان را رر
پی رارر یه مازان برر و یه توایایی ایر پرتابه ها ،به ابلا موهک های بالستاک یمی ر ند
و همان امر حسا ا ها رروصوص ا تفاره ا این ابزار را مضات مایکناد حسا اا هاا
و تی روچندان می هور که کشور منتف ا موهک بالستاک جمهوری ا المی ایران باهاد
کشور مستقش ایران بهتنوان ریاری که همواره رر طول  41ال گ هته ا ایقالب وور ،رر
معرض هجمه های یظامی ،ا تصاری و اا ی درت های بان المللی رار گرفته ا ا  ،ایان
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) 1998: 522بدین وص هر ر مایش موهکی به رغد آیکه میتواید یظاامی باهاد ،لااکن
این کاربرر و اهداف غارتهاجمی آن ا که مالک ار یابی رروصاوص صالحآمازباورن یاا
یبورن رر حقوق بانالملش رار میگارر ) (Tannenwald, 2004: 373حال با لحاظ یکته
فوق روهن ا که جمهوری ا المی ایران ،هاچگاه ا ابلا های یظاامی و فضاایی واور
رر ودم مصارف و اهداف تهاجمی ا تفاره یکرره ا و تمامی ر مایشات موهکی ایاران
یه رر جه تهاجد ،بلکه تنها بهمنظور رفا ا وور مطابق ماره  51منشور ملش متحاد یااز
1
بوره ا

 .1تاور یکی از عالیتاین شخصیتهای نظامی و سیاسی کشرر یعنی شهید حاج قاسم سلینانی ترسـط ممایکـا حنلـه
گاوهک تاوریهتی داعش به مجلس شررای اس می و حام مطها امام خنینی(ره) در تهاان و هنچنین حنله تاوریهتی
حزب دمرکاات کادستان به ماز مایران در ماداد  1397ها سه به حدی برد که مستانه «حنله مهلحانه» مرـار در مـاده
 51را محرق سازد و جنهرری اس می ایاان را مهتحق بهاهمندی از حق دراع مشاوع بگاداند.
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بار بهرلاش او و ا تفاره ا موهک های بالستاک هاهد افزایش فشار های بان المللای رر
برابر وور هد
که بهرغد تالشهای چندجایبه جه مدون اوتن مسأله موهاکی،
این رر حالی ا
امرو ه یمیتوان هاچگویه هنجار الزامآور حقو ی را یاف که یسب باه ا اتفاره ا موهاک
(بالستاک) موع مشخصی را تباان کرره باهد ا دامات صورتگرفته رر چارچوب ا مان
ملش متحد و وار ا آن ،منجر به ایجار اتده حقو ی الزامآوری رر حو ه موهکی یشدهاید
و صرفاً رر حد گزارش و هکشگااری رژیادهاای ایحصااری باا ی مایادهایاد؛ لا ا تعهادات
بانالمللی ایران رر حو ه موهکهاای بالساتاک را بایاد رر طعناماههاای  1929و 2231
هورای امنا جسا هرچناد طعناماه  ،1929ایاران را ا کلااه فعالاا هاای موهاکی
بالستاک من کرر ،لاکن تصویب طعناماه  2231رر اال  ،2015ایان اند را فا اد اثار
حقو ی او ا این رو ،امرو ه آیچه که ا اس الزام بان المللی ایران رر حو ه به کاارگاری
موهک های بالستاک را ر د می ید ،طعناماه  2231هاورای امناا ا ا طباق بناد 3
پاو روم طعنامه  ،2231ایران ا کاربرر موهکهاای بالساتاکی کاه باهمنظاور حماش
کالهک هستهای طراحی هده باهد من هد این رر حالی ا که ایران تاکنون هاچ یاک
ا ا باب و لوا م مورریاا برای طراحی موهکهاای حاماش تسالاحات اتمای را رر اوتااار
یدارر ) (Sanger, Jakes, 2020و تمامی موهکها و ماهوارهبرهای ایاران تنهاا باهمنظاور
حمش کالهکهای تسلاحاتی متعارف و ماهواره طراحای هادهایاد؛ بناابراین باه رغاد آیکاه
محدوری مصرح رر بند  3پاو جزو تصمامات ال ماالجارای هاورای امناا محساوب
یمیهور؛ اما ایران همواره پایبندی وور را به مفار بند م کور ثاب کرره ا
با مشخصهدن ابعار حقو ی تعهدات بانالمللی ایران رر رابطه با کااربرر موهاکهاای
بالستاک ،بخش یهایی مقاله به برر ی مبناای حقاو ی مشاروتا بریاماه موهاکی ایاران
پرراو رر پایان باید گف ایران ا مان هلاک اولان موهک بالستاک وور تاا باه امارو
همواره به تعهدات بانالمللی وور وفارار بوره ا و هرگویه اتهامی به فعالا های موهکی
ایران فا د پایه و ا اس حقو ی ا ا ایاران پاو اته رر طاول  41اال گ هاته ا تاوان
موهکی وور بهمنظور رفا مشرو و تو عه بریامه صلح آماز فضایی ا اتفاره کارره ا ا
کاربرر غارتهاجمی موهک های بالستاک ایران رال بر ا تفاره «صلحآماز» ا ایان فنااوری
که جما فعالا های موهکی جمهوری ا المی ایران بهمنظور بهارهمنادی ا
راهته ا
حقوق ذاتی رفا ا وور و فعالا های صلحآماز فضایی ،یمایایگر تثبا یک «حق ا ا ی»
برای ایران رر بهره مندی ا توان موهکی رارر که احترام به آن و به ر ما هاناوتن ایان
حق ،ا تعهدات جامعه بانالمللی رر بال ایران محسوب میهور
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History has always been complete with the advent of new
technologies that have brought about so much change in the world. The
ballistic missile opens a window on countries' military and political
talents and adds to their scope of international power, and authority. The
weapons characteristics of ballistic missiles such as range, accuracy and
speed in carrying heavy warheads, as well as its non-weapons use in the
space industry and satellite launch, have made it superior to other similar
rocket. The sensitivity of the international powers over the missile issue
is due to the features of this technology in increasing the defense and
space capabilities of countries. For this reason, in the absence of the
international enforcement rule, they have resorted to arbitrary political
and monopolistic decisions. What is considered in this study is the legal
requirements for the defense and protection of the missile issue of the
Islamic Republic of Iran in the global arena. The findings of the study
indicated that the legitimate and peaceful missile activities of the country
over the years show the realization of Iran's inherent right in the
international system that respects and recognizes the right to missile
defense is one of the obligations of the international community against
the Islamic Republic of Iran.
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