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     ها  آراستگي دفاع درمقابل تحريم
         )14(     

  قسمت اول ودوم
  حقوقدان -اميرفيرض

گذشته  تحريرات مدم که بايد بدھیآکمی به خود قای دکترصمدانی انتشاريافت آکه خبردرگذشت  چندی پيش
   .درتکليف شخص است وقابل انتقال نيست ،خاصه                 ِ زيرا برخی ازديون   ؛ادا گردد

لی و رای من باقی باشد بتواند ادا کندفرصت کوتاھی که ممکن است بت سابقه کم نيست تا ديون تحريرا
  .يدآبتحرير درنھا  آوجود دارد که  مھمترين  ھم اکنون ،حداقل اين فرصت

 ه تشخيص مزبور محاطی است ولی اجازه بفرمائيد که دائرامری نسب ،البته تشخيص مھمترين موضوعات
  .ماده استآ وين مشتاق            ِ ون درادای د  اکن ھم کسی باشد که بر

  مهمترين مشكل ايران 

 رشد اقتصادی، حاکميت ملی، جھت اعم ازاستقالل وتماميت ارضی،ازھر ،مھمترين مشکلی که تباھی ايران
   .ن استآمد آھای پی  موافقتنامه ژنو وتحريم ،را بتصويرميکشد رفاه مردم وعزت کشور

 ١٣ايران بنظرنيايد ولی علت اينکه عظيم ردائره مشکالت ممکن است تشخيص مزبور جای ممتازی د
ات ژنو اختصاص داده ام، عظمت خطر نامهھا وموافقت ين مختلف به مسئله تحريماوتحت عن ،تحرير

تحرير  ١٣ولی  ؛ام درست نباشدی اميد وارم که تصويرفکر .ن استآموافقتنامه وتحريم ھای پيوست 
  .است که گفته اند (رنگ رخساره نشان ميدھد ازسرنھان)يق ذاتی وعم دريک موضوع نشانه نگرانی

ن آت قرائ قبول زحمت ی، خواننده اين تحرير شايد ازتشبيھ ارائه اجازه اين جرات رابمن بدھيد که بالطفا 
  .راضی گردد

  تشبيه براي جبران زحمت خواندن تحرير

 اي بيه است که بدون اينکه ديده وبه انبوه موريانه ای قابل تش آمريکاھای بلند مدت يکطرفه  تحريم
يده د احساس شوند بتدريج ساختمانی را ميجوند تا فروبريزد. درظاھرھيچ اثری ازفعاليت موثرموريانه ھا

ا ظاھری زيب ،ساختمان .نميشود وبھرکس ھم گفته شود اين ساختمان گرفتارموريانه است باورنميکند
  .ريزدورروز پوسيده ترميشود تابکل فرزباطن پوسيده وھولی ا ،بيا دارد برو و وتميز

نھا آنه جمھوری اسالمی که شيخ حسن وسيدعلی وھم قواره ھای  است،فروريختن ايران  ،مقصود 
فرورريختن ساختمان ممکن است  .ھمچون کرم خاکی وعقرب ومارمولک زيرخاکھای ساختمان ھستند

  .ن جانوران ازصدمه ميگريزندآ و زبين ببرد ويا نبرد وغالبا ھم ساختمان درھم ميريزدارا اننآ
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ن آوادامه  آمريکاھای  می ايستند ويکساعت ازتحريم آمريکاکه مثل شاخ شمشاد درسالن کنگره  اننآ

 ھستند موريانه ھائی ھستند که به ی بيشتراھ به برقراری تحريم آمريکاه مشوق ک يینھاآ دفاع ميکنند و

شرمشان باد که تااين حد ذليل وعمله بيگانه  ،اری ميکنندحمايت موريانه ھا برای فرو افتادن ايران ھمک

 ١. برای تباھی ايران شده اند

ھمانطور که ممکن است ساختمان موريانه زده ای را قبل ازفروريختن با سمپاشی نجات داد اين  -باری
نه موريا از ن ايران راآ منطبق با حقوق بين الملل است که بتوان بااستفاده ازتحرير ھم درتجسس راھی 

   .تحريم ھا نجات داد

  وامـــــا بعد

عليه ايران توضيحاتی  آمريکاھای  راجع به فراگيری تحريم ٢) ٩(تبعات حقوقی تحريم ھا رديف  درتحرير
رابطه با  در <اين تحرير ممکن است ناقص شناخته شود اگر؛ ن تحريراضافه شدآدرپايان  و داده شد
   >.ت حقوق بين الملل غفلت شودازتاکيدا  آمريکاھای کنگره  تحريم

  اكنون جبران غفلت

اثرات اقتصادی تحريم ھا ونه درمورد  آمريکاھای يک طرفه  ريمتحريرحاضرنه درباره ماھيت حقوقی تح
 شايد بتواند اشاراتی رادربرداشته باشد که از درباب فشاربه توده مردم است.  موضوع اين تحريرونه 

   .ی مھاراين مشکل عظيم وغيرقابل تصورپيداکردنھا بتوان راه حلی براآمجرای 

  :اينست ندارد آمريکاحقوقی تحريم ھای کنگره  تحرير چندان تمايلی به ورود ماھویدليل اينکه اين  

 مخالف وموافق بوده ونظرات ھرگروه ھم         ِ مبتال به   ،ث مزيور ازابتدای تشکيل سازمان مللبح
که  نجاآ<ولی  ،بنظرميرسد ديگری از م دلچسب ترنچنان پخته وقابل قبول وھضم است که ھرکداآ

  .>چه جای جدل است عمل جاری است،

تحريم اقتصادی ازسوی کشورھا به کشورھا تحميل شده  ١٨٣زمان تشکيل سازمان ملل متحد تا کنون  از
سخنرانی  دريکی از آمريکاوزرای دفاع  يکی از ؛مورد تحميل کننده بوده است ١۴٩ آمريکانھا آ که در

 آمريکاھای  کشورجھان يا دوسوم جھان زيربارتحريم ٧٠ايش اين اشاره را بازگو کرد که <بيش ازھ
ته غيرقانونی دانسرا ھای شورای امنيت  غيرازتحريمبدبيرکل سازمان ملل متحدھرگونه تحريمی  ھستند>
   .است

ساله  يکطرفه  ۵٠ ن تحريم ھایآسازمان ملل متحد برای بيست ودومين بار قطعنامه ای صادرکرد که در
   .واسرائيل آمريکان رای دادند بغيرازآکشوربه  ١٨٨عليه کوبارامحکوم کردو آمريکا
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روی  <ما نميتوانيم دست :قای سرلئون برتين رئيس کميته سياست جامعه اروپادرمورد تحريم کوبا گفتآ
تحريم ھای     ِ وری  درمورد تھديد ف ،دست بگذاريم وکاری نکنيم درحاليکه شرکت ھای اروپائی وافراد

  .يکطرفه قراردارند

اين واقعا غيرعادی است که < :لمان گفته استآرئيس کميسيون اقتصادی مجلس  ،قای فريد ھلم استآ
  .>نرا رعايت کنندآيک ابرقدرت درکشورخود قوانينی وضع کند که کل جھان بايد 

 را وعده داد که کوبا کوبادرصد ازبدھی ھای دولت  ٩٠قای پوتين درسفراخيرش به کوبا ضمن بخشيدن آ
  .ھا نجات بدھد تحريم از

 ھا خيلی قويتر ازنظرات حقوقی و مد که قبول کنيم جريان تحريمآ شھادت ھای مزبور بدين سبب گرد
ست وبصورت يک قوه مسلط وقوی جايگزين قوای نظامی منتقدين وحتی شخصيت ھاومسئولين کشورھا

    .وجنگ شده است

 عمال مقررات بين المللی سر          ِ است که ازا  ی امنيت وسيله وابزاری عليه کشور تحريم ھای قانونی شورای
جمله  از ولی تحريم ھای يکطرفه کشورھا و، ن ھم ازسوی شورای امنيت صادرميشودآزند وحکم  باز

   .است  Force برای تحقق خواستھای سياسی واعمال فرث آمريکا

   :يکند گفته استھا دفاع م ئی که ازتحريمآمريکايکی ازشخصيت ھای 

  وردی رادارد که جنگآرامش خاطربيشترواحترام به جان مردم ھمان دستآ باھزينه کمترو تحريم ھا<

  .دارد> 

رستی د سبب سقوط دولتھا نميشود يک نظريه کلی است وشواھد عينی ھم نشان از تحريم ھااين نظريه که 
تغيير دولتھا نيست  بلکه قبول   ،يکطرفه ھدف نھائی ازتحريم ھای ،ن دارد ولی نبايد اشتباه کرد کهآ

   .ن تجھيز ميشودآيعنی درست ھمان ھدفی که جنگ برای دستيابی   ،خواست ھای تحريم کننده است

  ي يكطرفهتحريم هاغيرقانوني بودن  –دستاورد اول 

ودن ب ورد رابماعرضه ميکند که نميتوانيم به غيرقانونی ويکطرفهآاين دست ،توضيحات وشھود ارائه شده
ساله کوبا  ۵٠لسه عمومی تحريم بارسازمان ملل درج ٢٢ديديد که   .قانع کنيم را خود آمريکای تحريم ھا
   .کوچکترين تکانی نخورد ی کوبامحکوم کرد ولی تحريم ھا راآمريکاازسوی 

 هنقدر قطعنامه صادرکند تا قطعنامه صادرکنشان پارآ<شورای امنيت  :يادتان ھست که احمدی نژاد گفت
  <قطعنامه ھا يک کاغذ پاره است>  :شود> مسئولين جمھوری اسالمی ازجمله علی الريجانی ھم گفت

ھمه   ِ ن  آ يکی ازسفرای جمھوری اسالمی درمقاله ای مفصل مدعی شده که چون حق غنی سازی از 
وع رج کشورھای عضو آژانس اتمی است لذا ايران ميتواند به دادگاه الھه برای توقف تحريم ھای يکطرفه

وقتی  دادگاه الھه تاحرف ميزند ميداند که  ات جمھوری اسالمی که برای دل عوامقای ديپلمآکند. اين 

يا آ .احرازصالحيت نکند وارد رسيدگی نميشود واحرازصالحيت ھم منوط به موافقت طرفين دعواست
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سال طول  ٣٢ی ھوانگ يدھد؟نرا به دادگاه الھه مآکه قانون تحريم ھارا گذرانده اختيار فسخ  آمريکاکنگره 

 ٣٠از بمناسبت عدم اجرای قرارداد الجزاير حکم داد    بعد آمريکاکشيد تا دادگاه الھه به شکايت ايران از
  ؟چه چيزی ازايران باقی خواھد گذارد آمريکای تحريم ھااجرای  ،يندهآسال 

که تحريم ھای يکطرفه  وھست  هن بودآعموميت يافته بود که عقيده ھمگان بر به اين دليل   حرفھااين 
نھا تمام کارھای دولت ھا درروابط داخلی وخارجی قانونی است وفقط اين آ گويا بنظر .غيرقانونی است

ازسوی جمھوری  آمريکاارمندان سفارت گروگان گيری ک ياآ ازباب نمونه، مورد است که غيرقانونی است
 تحريم ھامله به عراق وليبی قانونی بوده که ح ؟غيرقانونی باشد تحريم ھاکه  ،قانونی بود اسالمی 

  ؟غيرقانونی باشد

 و قوانين دوصورت دارند صورت انشائي وصورت اجرائي. صورت اجرائي اعالميه جهاني حقوق بشر
سازمان ملل درجريان اجرا متاسفانه صورت خاص خودش رادارد كه باصورت انشاني  منشور

  .همخواني ندارد

 مگرناظرنيستيم که برروابط کشورھا زدوبند کشورھا و ،استشده گ وميش دنيا، ميدان زورگوئی وگر
  .بده بستان حاکم است نه حقوق بين المللی واخالق شايسته انسانھا

    ونميشود نتيجه اينکه ادعای غيرقانونی بودن تحريم ھا وسيله رھائی ازتحريم ھا نيست

  دستاورد دوم آمريكاتعقيب كيفري 

ری اسالمی  يک دسته احتجاج دارند که تحريم کشورھا نوعی جنايت عليه بشريت حقوقدانان دولتی جمھو
صورت قانونی اين نظريه درست است ولی صورت  در دادگاه کيفری تعقيب کرد را آمريکااست وبايد 

  است. فکاھی ن آعملی 

 درمورد تعقيبا اين ادعاھای ناوارد ونمايشی رسابقه  بودن اين نظريه جای بحثی را روا نميسازد فکاھی 
  .الاقل برای ماايرانی ھا پرسابقه است بازاری ونمايشی استکه اين صحبتھا   .کيفری سيد علی ھم داريم

به اعتبارمنشورسازمان ملل  بوش وبلر را جنايتکارجنگی ميدانند ازشخصيت ھای سياسی ری بسياری آ
نھاست  آان يکی ازبرجسته ترين تنگلسقای مايکل مانسفيلد مشاورحقوقی ملکه اآ ،که بايد محاکمه شوند

   .بستن دردنيای امروز محال است آمريکااين زنگوله ھا به گردن روسای جمھور از ولی

ھم موجب رھائی ايران  تحريم ھابمناسبت  آمريکانتيجه اينکه دل خوش کردن به تعقيب رئيس جمھور 
   .نميشود تحريم ھا از

  

  دستاورد سوم  ريكاآمتمسك به قرارداد دوستي بين ايران و
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درجريان تحقيق نسبت به نظرات حقوقدانان دولتی جمھوری اسالمی با نظريه ای روبروشدم که بقول 
  وردم)آمعروف (شاخ در

قای آوھمچنين  بنام دکترمحمد صادقیيه واستاد دانشکده حقوق نظريه مزبورازسخنگوی سابق قوه قضائ
    .قشقاوی معاون وزارت خارجه جمھوری اسالمی است

 ايران و، ريامھر)آودرزمان شاھنشاه  ۵٧سال قبل ازشورش  ٢٠(١٩۵۶درسال  اند  که نان  مدعیآ
لح ص دوستی صميمانه وامضا کرده اند که برپايه  آمريکايران وتحت عنوان دوستی اای عھدنامه  آمريکا

  .(ماده اول پيمان)برقرارشده است  پايدارواستوار

وايران  آمريکارود وصدورکاال رد شده وتوضيح شده که کشورھای درماده ھشتم بند دوم ممنوعيت و
  .نبايد بھم ممنوعيت کاال داشته باشند

را عليه جمھوری  آمريکاحقوقدانان دولتی جمھوری اسالمی به اعتباربند مزبور تحريم ھای يکطرفه 
ه ميتوان تحريم ھارا ومعتقدند که ازطريق دادگاه الھ ميدانند آمريکااسالمی  برخالف عھد نامه ايران و

   .برداشت

 ۵٧سال قبل به امضای دولت شاھنشاھی ايران رسيده وپس ازشورش  ۵٨يا قرارداد مزبور که آاينکه 
 باراعت  است ھنوز وعلنی تبديل شده به يک دشمنی بسيارحاد آمريکامفھوم روابط دوستی بين ايران و

خ قرارداد فس علی االصول مادام که ،تيجهی است خاص وکلی وفلسفی که درنحقوقی دارد ياخير موضوع
امه ھمين نن عھدآوحقوقدانان دولتی جمھوری اسالمی ھم توسلشان به  نشده واجد اعتبار شناخته ميشود

  ٣. مورد است

است روارداد مزبدانستنی ھای خودشان را که مانع تحقق تداوم حقوقی قر (حقوقدانان دولتی) نھاآاما 
   :نھا اينھاستآ کتمان ميکنند که برخی از

ھرقراردادی وابسته به موضوع قرارداد است ووقتی موضوع قرارداد ازبين برود ديگرقرارداد  -١
  .ی موضوع ھم قرارداد شناخته نميشودموضوعيت ندارد وقرارداد ب

جمھوری، اقدامات دشمنانه وکينه توزانه ه بعد ازپيروزی شورشيان وتبديل حکومت کشور ب -٢
  ،ن مربوط است به گروگان گيری کارمندان سفارتآ گاھند وبخشی ازآان جمھوری اسالمی که ھمگ

واين تغيير موضع  ،رابه دشمنی تبديل کرد آمريکاع قرارداد دوستی ومودت بين ايران وموض
 محسوب ميشود که ><تاثيراوضاع واحوال دراعتبارمعاھدات ١٩۶٨ازنظر معاھده وين  قرارداد

  .مسلم ميداند آمريکار قرارداد دوستی ايران وبراعتبا نرا آمعاھده وين تاثير
يکی ازمواردی که قرارداد بين دووياچند کشوررا منتفی ميکند  ممکن االجرا نبودن موضوع  -٣

با سوابقی که دردست است  آمريکامی ويا اين واقعيت رادرمورد جمھوری اسالآ ؛قرارداد  است

                                               
، توافقی بين دولت شاھنشاھی و آمريکا بدست آمد که برخی سفرای دولت شاھنشاھی ھم از ١٩٧٣اوايل سال  ١٩٧٢در سالھای  - ٣

يديم که آمريکا خود آن مطلع بودند، درصورتی که ايرانی دچار گرفتاری از ھر نوع بشود آمريکا موظف است به ايران کمک کند. د
اسباب دردسر برای ايران شد و ھيچ سفيری ھم از آن توافق نامه بھره نگرفت وآمريکا را به کمک نطلبيد.. » خمينی«با علم کردن 
 ک-. حشده بود تاکيدبه درخواست از سوی ايران در توافقنامه 
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 بقوت و ھنوز درزمان شاه آمريکاان واديده گرفت ومدعی شد که قرارداد دوستی ايرميتوان ن
  ؟اعتبارخود باقی است

 اردات و زادی وآ ،درقرارداد موصوف آمريکايکی از موارد وتعلقات رابطه دوستی بين ايران و -۴
ازتبعات  موضوع قرارداد نيست بلکه ،زادی واردات وصادرات کاالآصادرات کاالست  يعنی 

اد متقابل است ميباشد لذا وقتی موضوع قرارداد موضوع قرارداد که صلح ودوستی ووجود اعتم
   .برموضوع ھم منتفی شده است                    ِ منتفی شد تبعات وارد   يعنی دوستی واعتماد

 بروز وقايعی که درقرارداد پيش بينی نشده ومانع از<برطبق نظريه عموم حقوقدانان بين المللی  -۵
  . ، سبب اجرانشدن قرارداد ميگردد>ادامه قراردادميشود

  ،آمريکانبودن  موضوع قرارداد دوستی ايران و کنوانسيون ژنو به دليل ممکن االجرا ۶١ماده طبق  رب

   .رداد غيرقابل اجرا واعتبارگرديده استقرا

يک قرارداد الزم نيست حتما اعالم فسخ ازجانب يک طرف ويا طرفين شود ھرعھدنامه ويا  -۶
ھيچگاه ابدی نيست   ،قد مدت باشدقراردادی يکدوره اجرائی دارد وبرفرض اينکه قرارداد فا

 مده آ در عالم فسخ نشده ولی به حالت انطفاءبين کشورھا وجوددارد که ا یبسياری ازقراردادھا
  .زاد ازتعھد ميشوندآ، طرفين معاھده ) دردوران انطفاء١٩۶٨( ھد نامه ژنوع ٧٠برحسب ماده  و

   .)زندگی ميکنند وميميرند ، عھدنامه ھا متولد ميشوند(: ميگويد کی ازحقوقدانان خارجی ي

گاھند مسئله تحريم جمھوری آکه ھمه   آمريکاعليه  جمھوری اسالمی دشمنانه                   ِ بعد ازاقدامات عملی   -٧
قدرت  رام برای کنترل ومنزوی ومحروم  ومحدودساختنآاسی اسالمی بعنوان يک سالح سي

ليبی را درسال  –داماتو  قانون آمريکاکنگره  و ،شد مطرح  آمريکابوسيله   جمھوری اسالمی 
عليه  ن شنگسنآونام اجرائی  اين قانون که درزمان بيل کلينتون تصويب شد ،تصويت کرد ١٩٩۵

نچه که حمايت جمھوری اسالمی ازتروريسم آبدليل مده است <آن آدرمقدمه  ؛ايران وليبی است
ئی آمريکاای بين المللی ومخالفت باصلح خاورميانه ناميده ميشود ھرگونه مشارکت شرکت ھ

کليه  به اعتباران قانون  آمريکاکنگره  ١٩٩۶مه ه ماودر درتوسعه صنعت نفت ايران منع ميشود
 ١٧د و ھای يکطرفه حد غاز تحريمآيعنی  مبادالت اقتصادی با جمھوری اسالمی را تحريم کرد 

   .بوده است آمريکاواشغال سفارت  ۵٧سال بعد ازشورش 

   :وحکم استنابراين قانون مزبور متضمن دب

زيرا ماھيت قانون داماتو کامال خالف  ،درزمان شاه است آمريکادوستی ايران و دفسخ قراردا حکم اول
    .بوده است آمريکاقرارداد دوستی ايران و

 یکه موردباال يعن .گاه صريح است وگاه ضمنی ،الزم به اشاره است که فسخ قراردادھا ويا حتی قوانين
  .را نيز متضمن استآمريکاقرارداد دوستی ايران و اعتبار ساقط کردنکه  وضع قانون داماتو کلی است

 آمريکابعقيده حقوق دانان دولتی جمھوری اسالمی قرار داد دوستی ايران و ،يا با وضع قانون داماتوآ
   ؟!!معتبراست ھنوزھم درزمان شاه
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سئله ھسته ای ايران وضع سال قبل ازم ٨زبور، اين است که قانون متکه بسياربااھميت اس حکم دوم
به عبارت ديگر قانون مزبور يک قانون  ،ضدتروريستی معرفی شده است ه وانگيزه قانون داماتو ھم شد

مستقل ضد تروريستی وحقوق بشری است وھيچ ارتباطی با قطعنامه ھای شورای امنيت درمورد الزامات 
   .ھا مدعی اند ئیآمريکاواين درست ھمان چيزی است که  ھسته ای ايران ندارد

ست يکی بخش متعلق به قطعنامه ھای تحريم ھاموافقت نامه ژنو مشتمل بردوبخش دررابطه با -٨
ست که چنانچه آمريکای يکطرفه تحريم ھاشورای امنيت ودومی که مورد نظراين تحريراست  

 يقنون داماتوست که تعلمالحظه کرديد ودرھمين تحريرھم شرح مکمل خواھد داشت وابسته به قا
   .ستآمريکان موکول به وضع قانون ديگری ازسوی کنگره آ ويا انطفاء

ھيچ کشوری نميتواند قوانين موضوعه داخلی کشورخودرابه لبته ذکراين حقيقت تلخ بجاست که ا
 ارولی اشکال بزرگ ک ؛کشورھای ديگر تحميل کند چنانکه قانون داماتو به ايران وليبی تحميل شده است

 شکل بزرگرفته اند  وماين است که نمايندگان جمھوری اسالمی درموافقتنامه ژنو اين تحميل را پذي در
  .درھمينجاست

  علت خيالبافي

 ن وچيزی که سبب شده تا تصور نادرست حقوقدانان دولتی جمھوری اسالمی روی قرارداد دوستی ايرا
به  آمريکااين است که جمھوری اسالمی درمورد حمله ھوائی ودريائی  ) متمرکز شودزمان شاه( آمريکا

اه به دادگ آمريکااساس ھمان قرارداد دوستی ايران وتاسيسات نفتی ايران درجريان جنگ عراق وايران بر
  آمريکا ن زمان خيلی چيزھا درروابطآ . نبايد فراموش کرد که درالھه شکايت کرد که سودی ھم نبرد

   .که امروز ھست مانند قانون داماتو وموافقت نامه ژنووجمھوری اسالمی نبود 

  حاشيه تكليفي

بی نميشود برای حقوقدانان آاگربرای ايران < ؛غاسیآبقول ميرزا  اآمريکی ايران وتتوسل به قرارداد دوس
   .>نان که ميشود دولتی 

ست ا که لقمه ای گلوگير آمريکادولتی بجای بند بازی باالفاظ وتوسل به قرارداد دوستی ايران وحقوقدانان 
وافقتنامه ژنو راجع يع شده ايران در مراه ھائی را مورد نظرقراردھند که حق تض وميتوانند ميتوانستند

 ه گرفتن اصول يکد. تضييع اين حق چيزکوچکی نيست مشتمل برناديجوع دادگاه الھه احياء گرددبه ر
موردی که ميتواند مورد توجه حقوقدانان دولتی ازجمله  قرارداد وصراحت اعالميه جھانی حقوق بشراست

  :اين است ايران قرارگيرد

ت زيراسياس < به موافقتنامه ژنو شودنسبت  درسيدگی ماھویکميسيون حقوقی مجلس بدون اينکه وار
 ايراد >وموافقت يا مخالفت مجلس نيست به موافقتنامه ژنو جمھوری اسالمی دخالت مجلس دررسيدکی

وعدم رعايت درموافقتنامه ژنو ۵+١خودرا متوجه عدم وجود مرجع رسيدگی به اختالفات بين ايران گروه
چراکه حق مراجعه به دادگاه الھه که ازاصول حقوقی معتبرھمه  ؛يکردم اعالميه جھانی حقوق بشر

   .وموافقتنامه ژنو معيوب وناقص است قراردادھاست درموافقتنامه ژنو منظورنشده است 
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 و ،است نه ماھيتی  ودرکالمی ديگر يک اشتباه وکسری درقرارداد رسمی حقوقی مزبور يک ايرادايراد 
درعدم قبول ايراد کميسيون حقوقی مجلس  ۵+١وقابل قبول نيست که  فرض ميشودن آاصالح وتکميل 

  .يابکند احتجاج ويا مقاومت ميکرد

 در علت ارجاع موضوع به کميسيون حقوقی مجلس ازاين جھت است که نمايندگان جمھوری اسالمی
 و مادامی که  ايراد کميسيون حقوقی مجلس درمذاکرات ژنو مطرح واتخاذ تصميم نشده ،مذاکرات ژنو

   .حق ندارند که درمذاکرات وتصميمات مشارکت داشته باشند ،کميسيون حقوقی مجلس قانع نشود

دوم اينکه مسئوليت مجلس را  درمقابل اجرای موافقتنامه ژنو لوث ميسازد زيرا دولت به ايراد  حقوقی 
   .استمجلس اھميتی نداده 

ن حقوقی مجلس بشرحی که عرض شد   تيه خواھد بود دخالت کميسيوآ سوم که قابل استفاده بيشتر در
ايجاد مانع قانونی ميکند که مجلس بتواند بدون موافقت با فرم حقوقی موافقتنامه ژنو وارد تصميم گيری 

   .موافقتنامه ژنو گردد وبدين ترتيب اخرين سنگری که موجود است ازدست برود ماھيت  نسبت به

يعنی حق  به اين مھم نمايندگان جمھوری اسالمی  هک را برنامه مزبور ميتوانست وميتواند اين احتمال
با اين ايراد حقوقی مجلس  ۵+١توجه نکرده ويا اشتباه کرده اند جبران کند واگر رجوع به دادگاه الھه 

دراجرای گردد ودست باالی جمھوری اسالمی ، مخالفت منطقی وعامه پسند محسوب نميمخالفت کند
   .خواھد کرد ايجاد را نآموافقتنامه ويا تعليق 

حل ه موانعی درسررا ،البته معلوم است که اظھاررضايت خامنه ای ازموافقتنامه ژنو وتجليل از دولت
امکان حق مراجعه به دادگاه الھه  ،نآمزبور خواھد بود ولی با ھمه دست اندازھائی که ھست  پيگيری 

   .ھد بودبسيارباارزش خوا، بسيار              ِ واين حق کليدی  ورد آبرای ايران بوجود خواھد  را

  >استممنوعه که فصل گفتنش ارا    ّ معم  عاقالن دانند <

  آراستگي دفاع درمقابل تحريم ها
    )14(          

 قسمت دوم)(
  

                                                                              آمريکااصراربه توسل قرارداد دوستی ايران و چرا
ايران مقررشده که ھراختالفی بين طرفين ( ٢١بند دوم ماده  آمريکارقرارداد دوستی بين ايران ود
بنحو  نراآپيش بيايد وايران واياالت متحده نتوانند  ی مواد قرارداداجرا ) درمورد تفسيرويامريکاآو

  .رضايت بخشی حل کنند موضوع به دادگاه بين المللی الھه ارجاع ميگردد

مرجعی برای رسيدگی ويا تفسير وياحل اختالف  آمريکادرموافقتنامه ژنو برخالف قرارداد دوستی ايران و
پيش بينی نشده است وعدم پيش بينی به معنای عدم قبول صالحيت دادگاه الھه است و  ۵+١و بين ايران
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دگاه را رضايت ھريک ازطرفين وقتی ميتواند به دادگاه الھه رجوع کند که طرف ديگرھم رجوع به دا
   .بدھد

ده سلب شاجرای موافقتنامه ازاو جمھوری اسالمی چون سخت درتله ای افتاده که حق شکايت ازتفسيرويا
 برای نجات خودش آمريکالذا تقال ميکند که ازصراحت قرارداد دوستی ايران و آمريکااست  مگربارضايت 

     ٤. )گرداندن اب درغربال(  .ه موافقتنامه ژنو استفاده کندازمخمص

 به صالحيت دادگاه بين المللی الھه اشاره ،گاھی کاملآ درمذاکرات ژنو باقصد واراده و آمريکانجا که آ از
بسته باشد  تا  آمريکانکرده برای ھمين است که دست جمھوری اسالمی ازاجحافات وتفاسيريکطرفه 

  .که پشت سرھم  زائيده خواھد شد تن بدھد آمريکا ايران ناچارشود که به خواسته ھای نامحدود

ورد كه خواهان رفع نقص ازمتن Ĥبوجود مياين حق اصولي رابراي ايران  آمريكااين شيطنت 
فقتنامه ژنو بشوند هرچند استفاده ازاين حق اصولي ميبايد قبل ازاجراي موافقتنامه مطرح ميشد موا

ن با سكوتي كه حائل است آن بسيارضعيف است ولي درهرحال طرح وخواستاري آواكنون طرح 
    .بسيارمتفاوت است

ريف وعراقچی به تصديع رفت ترديد نيست که شيخ حسن وظ ١٣تا ١ ھمانطور که درتحريرات رديف 
ه يک کرد کر نقشی بسياربراق داشته اند زيرا نميتوان باو ئی، درتله انداختن ايرانآمريکاراسه تفنگد

حقوقدانی که دروزارت خارجه کشوری اشتغال داشته  چنين قراردادی خاصه با بستن راه شکايت ايران 
 ااحمقی چنين قراردادی راامض ھيچ< :يد که گفتآبياد مياين حرف علی الريجانی  ھمينجا  ،امضا کند را

    .را وثوق الدوله امضا نکرد ١٩١٩> ولی احمقی که ماموربيگانه است امضا ميکند مگرقرارداد نميکند

  دستاورد سوم مطالبه خسارات تحريم ها 

حقوق بين الملل ھم جبران خسارات زيان ديده که درحقوق عمومی ھمه کشورھا جاری است در    ِ اصل  

ھم دارد ودرحقيقت ميتوان گفت که اگرتحريم کشورھا ازباب صالحيت وسابقه اجرائی مفصلی ميت يافته رس

وحاکميت کشورھا قابل ممنوع کردن نيست ولی اين حق برای کشورھای تحريم شده مورد حمايت است 

 .ازکشورتحريم کننده بنمايند تحريم ھاکه مطالبه خسارت بابت 

ست که کشوری برخالف منشورسازمان ويا دستورشورای امنيت البته مقصود ازتعلق خسارات بھرعملی ا
نسبت به کشورديگری اعمال کند که البته شمول خسارت فقط متوجه دولت نميشود بلکه  ملل سازمان

   .بخش خصوصی راھم منظور دارد

لمان ضمن محکوم کردن آل گدرمصاحبه بااشپي ١٣٨۴قای کوفی عنان دبيرکل سابق سازمان ملل درسال آ
  به عراق که بدون قطعنامه شورای امنيت صورت گرفته بود گفت  آمريکاه نظامی حمل

                                               
 ک-ھمانند خشت به دريا زدن است.. ح - ٤



 -) اميرفيض٢و١(بخش  )١۴( آراستگی دفاع در مقابل تحريم ھا                         ١٢از  ١٠برگ  ٢٠١۴/٠٨/٢٩ناھيد شيد) (آدينه 
 حقوقدان

قبل ازخروج ازعراق مسئول بازگرداندن بسياری  آمريکاارشدان منطقه معتقدند که  بيشترمقامات و<
  )١١٢۴نقل ازکيھان لندن شماره (                                                >ازحقوق مردم عراق است

مورد تائيد دادگاه حقوق بشراروپا ھم قرارگرفته نکشورھا آم ارات کشورھای زيان ديده ومردجبران خس
دولت انگلستان را مسئول ومتعھد پرداخت   ١٣٩٠تيرماه سال  ١۶دادگاه حقوق بشرانگليس در .است

  .خساراتی دانسته که دردوران اشغال نظامی عراق بدست سربازان انگليسی کشته  شده اند

  خسارات ناشيه ازتحريم هم بسته استلبه مطا راه

 بحساب بيايد و تحريم ھاراه مطالبه خسارات برای کشورزيان ديده ازتحريم که ميتواند راھی برای ختم 
    ِ ھود  . ودو مانع مشکشورتحريم کننده را واداربه توقف تحريم ھا کند ھم متاسفانه به روی ايران بسته است

  .کردنرا ميتوان ازھم اکنون مالحظه آ

    آمريكامانع اول حق وتوي 

شامل مواردی است که درقرارداد بين  مواردی که ازطرف شورای امنيت به دادگاه الھه فرستاده شود
نجا که جنگ بين دوکشورويا اقداماتی که آولی از ،کشورھا برای دادگاه الھه احرازصالحيت نشده است

شور ک يکطرفه است ودراين مواقع قراردادی بين دوناشی ازاقدامات  منجربه خسارت به کشورديگرميشود
، موضوع با شکايت شده باشد حيت دادگاه الھه درقرارداد پيشبينیوجود ندارد که مسئله احرازصال

کشورزيان ديده به شورای امنيت سازمان ميرود وشورای امنيت است که قضيه رسيدگی به خسارت 
  .ندکشورزيان ديده رابه دادگاه الھه ارجاع ميک

 برود الھه  درشورای امنيت مانعی است برای اينکه درخواست خسارت ايران به دادگاه آمريکاحق وتوی 
    .وشکايت ايران به پشت دردادگاه الھه ھم نميرسد

ميليارد دالر زيان تحريم ھارا کشيده واگرنميتواند مطالبه  ١٠٠٠کوبا تاکنون  ،طبق اعالم مقامات ذيربط
   .درشورای امنيت است آمريکايت ين موقعخسارت کند برای ھم

ئی درجريان مذاکرات وموافقتنامه آمريکاوارم توضيحات باال نشان داده باشد که کمک سه تفنگدار اميد
    .راازملت ايران ساقط کرده است وچه حق مسلمی  آمريکاان قيميتی را نصيب ژنو چه دستاورد گر

  مانع دوم

ازحق وتوی خود درمورد  ،دھدن اجازه آممکن است جنبه سياسی  به دالئلی که آمريکابرفرض اينکه 
  .والجرم شکايت ايران راھی دادگاه الھه شود کندنارجاع شکايت ايران به دادگاه الھه استفاده 

رای  جمھوری اسالمی نسبت به  که ايننخست  ؛روبروست جمھوری اسالمی با دو محظور ،دراينصورت
تمکين  ازاجرا و ١٣۵٨ درسالئی درايران آمريکازاد کردن گروگان ھای آد صادره ازدادگاه الھه درمور

بد نيست بدانيد که واکنش جمھوری اسالمی نسبت به حکم دادگاه الھه چه بوده  .به رای خودداری کرد
   .است



 -) اميرفيض٢و١(بخش  )١۴( آراستگی دفاع در مقابل تحريم ھا                         ١٢از  ١١برگ  ٢٠١۴/٠٨/٢٩ناھيد شيد) (آدينه 
 حقوقدان

 دب ھمانطورکه بماظلم کرده و آمريکادولت < :خمينی در مصاحبه ای با نماينده روزنامه تايمزلندن گفت(
رئيس جمھوری اويک  ،بابودن کارتردرراس رياست جمھوری ،ھم ظلم کرده است آمريکاکرده به ملت 

  .>)زبين ميروددم اآست وشرافت کشورش بدست اين آمريکاخطر بزرگ برای 

ان وھم ؟نيست >سمان افتادونشکستآکلنگ ازيا چنين پاسخی به حکم دادگاه بين المللی به معنای (آ
) را ندارد که علی الريجانی درمورد قطعنامه شورای امنيت  گاه الھه کاغذ پاره ای نيستحکم دادمعنای (

  ؟ گفت

 را  عرفی اين حق ن حکم،آدرمقابل گفتن  م دادگاه الھه وپرت وپاليعنی بی اعتنائی به حک ،اين سابقه
 شد خودداری کندبرای دادگاه الھه ايجاد خواھد کرد که ازقبول دعوای ايران به ھمان علت که عرض 

 که چون امتناع جمھوری اسالمی شودی جمھوری اسالمی ممکن است ايجاد براھم  !!اين حق ومتقابال
 دعت وــــلذا ب ازطرف دادگاه وشورای امنيت روبرو نشد، شیــــکناوتمکين به رای دادگاه الھه با  از

ودراين صورت  ،روبروشوداه رای اول دادگ رای احتمالی دادگاه ھم باھمان سرنوشت رويه ای ميشود که
لذا  ،تسدادگاه نيب بدھد آمحکوم به        ِ را طرف   بين المللی الھه که رائ اش . دادگاهچه دادگاھی وچه رائی

مگراينکه جمھوری  امتناع کند آمريکادادگاه الھه ازقبول مرافعه ايران و احترام دادگاه ايجاب ميکند که
  .عذرخواھی کند زادی گروگان ھاآدر مورد  دگاهاسالمی ازعدم تمکين واعتناء به رای دا

له به شورای امنيت ارجاع م دادگاه الھه دراجرای حکم خود نقشی ندارد وقضيه ازسوی محکو - حاشيه

    .ميشود وشورای امنيت ھم بنابراھميت موضوع توصيه ويا به اقدامی که متناسب ميبيند مبادرت ميکند

  )پايان حاشيه(

   محظور دوم 

ارائه دليل دراختيار دادگاه الھه نيست  نآ استفاده ويا عدم استفاده از وم که برخالف محظور اولمحظور د
دعوای  در ،زيرا اصل ستتحريم ھابرورود خسارت به ايران به علت  ازسوی جمھوری اسالمی مبنی

   .اثبات ورود خسارت است ،مطالبه خسارت

 برخی رابی اھميت دانسته اند وتحريم ھاای مختلف متاسفانه مقامات جمھوری اسالمی به کرات ودرسمتھ
 دانسته و مھوری اسالمیجصادی وخود کفائی راباعث پيشرفت اقت آمريکای يکطرفه تحريم ھاحتی 
 ٣٠حريم ھای ت< :درلبنان درھمايش پيشرفتھای اقتصادی ايران گفت مھوری آخوندیج. سفير ميدانند

  .>استايران سبب پيشرفت وخود کفائی شده عليه   آمريکاساله اخير

  .شده است آمريکاامام جمعه جيرفت گفت تحريم ھا نه سبب شکست ايران بلکه باعث زانو زدن 

  .تکرارکرد آمريکاوردن آسيد احمد خاتمی ھم حرفھای امام جمعه جيرفت را دربزانو در

 چراايران بايد اين نعمتتحريم ھاراازالطاف الھی دانسته وگفته < ،دبيرشورای نگھبان جمھوری اسالمی
  .>الھی راازخود دريغ کند



 -) اميرفيض٢و١(بخش  )١۴( آراستگی دفاع در مقابل تحريم ھا                         ١٢از  ١٢برگ  ٢٠١۴/٠٨/٢٩ناھيد شيد) (آدينه 
 حقوقدان

ازخدا شدت تحريم ھارا طلب ميکنيم  تاخود کفائی بيشتری را بدست ) گفته <فرمانده بسيجيان (دريا دل
   >وريمآ

ما برای رفع تحريم «> بارھا گفته خررا اوميزندآحرف ئی ھا <آمريکاسيدعلی خامنه ای که بنابراعالم 
حريم ت -وريزه وترويج کند خائن است  ئت اسازش وتسليم رھا مذاکره نميکنيم وھرکه درسياست خارجی 

  »ن استآھا چيزمھمی نيست اراده ملت باالتراز

متبادر به ذھن درادبيات = سازش درروابط بين کشورھا معنای خاصی دارد که با معنای سازش  يهحاش

 ٣٣ت است ودرماده . سازش درحقوق بين الملل يکی ازطرق بااعتباربرای ختم اختالفامتفاوت استمردم 
دائمی  يا ن ارجاع اختالف به کمييسونی است که ممکن است موقتی وآو ؛منشورسازمان ھم پياده شده

  .باشد

 باسازش در مفھوم مخالفت م ھمين است کهخوند که ايجاد دردسرھای بين المللی ميکند يکی ھآحرفھای 
  پايان  حاشيه)(    .جنگ طلبی است ،حقوق بين الملل

بيب نيا وزيراقتصاد جمھوری اسالمی به وضع بد اقتصادی کشور اشاره مستندی کرد وگفت  وضع قای طآ
بدون ھمکاری ست وگفته <تحريم ھابد اقتصای ايران ناشی ازسوء مديريت ومشکالت ساختاری ونيز 

  .مدن درمشکالت وچالش ھای پيش روی وجود نداردآھمگان امکان فائق 

  .)تحريم ھاارتباط با سوء مديريت است نه  >ھمگان<ھمکاری                 ِ مقصود ازراه حل  (

بطه دررا فرمانده سپاه پاسداران ،کالم داشته باشند تحريم ھامنفی  ثارآ بربندرت ديده شده که کسانی 
   .>بايد بغض در گلو را نگھداشت چون سياست کشورچنين است< :گفت  تحريم ھابا

ری اسالمی که خواھان خسارت است مسائل مزبور که بنظرممکن است مھم نباشد ولی برای جمھو
  . بسياردردسرسازاست

   ؟سبب پيشرفت وخود کفائی ايران شده چرا جمھوری اسالمی خواھان خسارت است تحريم ھااگر

  ؟نعمت خدادادی است  شکايت چه معنائی دارد تحريم ھااگر

ته طی ميتواند داشچه ارتبا تحريم ھااگرسوء مديريت اقتصادی کشور سبب نارسائی ھا وصدماتی شده به 
    ؟باشد

  ن درقسمت سومآادامه  پايان قسمت  دوم                                                                 


