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  حقوقدان  -اميرفيض

ناشيه ازتحريم ھا چرخش داشت واکنون به  تمطالبه خسارا               ِ گفتگو برمحورحق   ١ درقسمت دوم تحرير،
   .ن ميرويمآاتفاق به تکميل 

   .بجاست احتمالی  يک توضيحی برای رفع برخی ابھامات ،قبل ازورود به مطلب

اين برداشت رابوجود  ،ھا دفاع درمقابل تحريم        ِ اراستگی  آ به اين معنا که ممکن است تحرير ،ابھامات
اد چنين برداشتی برای افر احتمال  .شکارميسازدآ آمريکابنفع  پوشيده ھای حقوقی را ،بياورد که تحرير

   .عادی درست است ولی دريک بحث حقوقی جايگاه ديگری دارد

 افتاده خاصه برای حقوقدانان دراين تحريرات مطرح ميشود مسائلی کامال پيش پا مسائل حقوقی که 
 اننآ ،باطلی است تصوربطور کلی ن برای حقوقدانان آوپوشيدگی ومستوربودن  ،بين المللی است

ن درحدوجايگاھی قراردارند آزادی ودسترسی به آرشيو کامل وموقعيت آ بعلت امکانات وسيع و
   .را با حقوقدانان ايرانی ميکندسمان آ که تداعی زمين و

ذھنی است  مارومدارک  است وما ھرچه ميدانيم تصوری وآھرچه ميدانند وبکارميگيرند مستند به  اننآ
د  نست نميزنبا وضعی مترداف ھستند که يک کلمه حرف راجمھوری اسالمی  زيرا حقوقدانان حکومتی 

 ه ايران خسارت زده ويا ايران ازايران ھنوز نميدانند که تحريم ھا برژيم  دولتی  باب مثال حقوقدانان از
   .تحريم ھا منتفع ھم شده است

وجدا ھم ميخواھند که منافع کشورشان حفظ شود وحقوقدانان دولتی ھم  ،ميخواھند آمريکامسئولين 
ن که ايجاد مسئله وتکليف آبه ايران ومنافع جمھوری اسالمی درھمان صف قرارميگيرند ولی مسئولين 

سالم ا نچه برايشان مھم است حفظ حکومت اسالمی وآ د قائل نيستند وحقوقی برای حقوقدانان ايرانی ميکن
  ندارد تحريم ھااست که اين مسائل ھم ارتباطی به 

 تمام فروضاتی که ممکن است مورد  ،راستگی دفاع الزم ميسازد که مدافع ويا مدعیآ شيوه و
بنده نميدانم  ؛ن مسلط سازدآ بر ران وقوف آاستفاده طرف قرارگيرد را مد نظرداشته وبا طرح 

  .که اين فرصت به حقوقدادان ايرانی داده شده است ياخير
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  وقوف حقوقدانان دولتی  توجھات و ،مفتخراست که درحد بضاعت خود ١۵ و ١۴تحريرات شماره
 .نھا رادشوارسازدآنھا امکان تسلط برآايران رابه مسائلی معطوف سازد که ممکن است فرصت کم 

٢   

  ادامه تحرير

 ت وسزيان ديده را قبول کرده ا شوراصل جبران خسارات ک ،حقوق بين الملل که داشاره ش درتحريرقبل 
حقوقی تحريم کشورھا ازمواردی است که زيان حاصل ازتحريم ھا ھم قابل مطالبه است و لذا موضع 

  .حق مطالبه خسارات ناشيه ازتحريم ھارا فراھم ميسازدکه  جمله جمھوری اسالمی است از کشورھا و

  موقعيت جمهوري اسالمي درمطالبه خسارات 

ھم  او ميکند حق قانونی طرف است که اگرديگرھنگاميکه کشورويا شخصی مطالبه خسارت ازطرف 
را دعوی  مدعی است که خساراتی ازجانب خواھان خسارت به او واردشده وارد دعوا شود اين نوع دعوا

  .متقابل ناميده اند

 کشورھای و آمريکادعوی تقابل دعوی خسارت جمھوری اسالمی و اکنون مسيراين قسمت ازتحرير متوجه
  .خواھد بود تا موقعيت ھرطرف دردعوای خسارت روشن شود تحريم ھادررابطه با  ۵+١

 يعنی جمھوری اسالمی تحريم ھاصورت ظاھر قضيه چنين متبادر به ذھن ميشود که زيان ديده درجريان 
اجرای  تمامی کشورھائی که در تحريم ھان اينکه ازآ است درحاليکه حقيقت چيز ديگری است و ايران

ه ی کشيدگفتخسارت ھای ھن تحريم ھااجرای  از شرکت جسته اند تحريم ھاقطعنامه ھای شورای امنيت در
   .اند

   :اشاره الزم است تحريم ھابرای اينکه اين تحرير مستند باشد به زيان چند کشور حاصله از

 تحريم  در آمريکاخسارات  وھشگرانوال استريت جورنال به استناد گزارشات وبررسی ھای پژ
 ۵١،٠٠٠ آمريکاواضافه کرده که  ؛ميليار دالر تخمين زده است ١٧۵عليه ايران را  آمريکاھای 

   .فرصت شغلی راازدست داده است ۶۶،٠٠٠تا 
  تير ماه سال جاری ھمراه باگزارشی ادعا  ٢٢ايران درگزارش مورخ  –ئی آمريکاشورای ملی

  .ميليون دالراست  ٣٠٠ميلياردو ١٧٣ريم ھای عليه ايران ازتح آمريکاکرد که خسارت 
 وخسارات  تحريم ھاذربايجان که مقاله مفصلی درباره آدرجمھوری ئين سفيرايران آقای پاک آ

ازايران خسارات ناشيه  آمريکاميليارد خسارت  ١٧۵ن نوشته مدعی است که دررقم آ ناشيه از
   .تھای ديگرحساب نشده اسه ازعدم صدورگندم وفراورد

  ی تحريم ھامريکا ازآ دوبراب  ٢٠١٢و ٢٠١٠سالھايی بين اروپا در نئيآقای پاک آبنابرگزارش
ميليارد وفرانسه وايتاليا  ٧٣تا  ٢٣لمان بيشترين زيان بين آان زيان داشته ودراين رابطه به اير

  .ميليارد زيان اقتصادی داشته اند ١٣و ۴٣ھريک 

                                               
 ک-حوظ بماند. حدر دراز مدت محفوظ وملو مردم ايران  در اصل منظور توضيح ھای باال اين است که منافع ايران  - ٢
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 ميليارد  ١٣ رای ناشی ازقطعنامه شورای امنيت تحريم ھانوستی زيان روسيه از خبرگزاری ريا
   .دالر اعالم کرده است

ان زي ت کرده اندتبعي بطور کلی تمامی کشورھائی که ازقطعنامه ھای شورای امنيت درمورد تحريم ايران
   .خسارات اقتصادی کشورش را اعالم کرده استديده اند حتی کره جنوبی ھم کم ويازياد 

  ازباب تحريم ها اما خسارات ايران

ماری ازباب خسارات وارده به ايران بمناسبت تحريم ھای شورای آازسوی مقامات جمھوری اسالمی ھيچ 
   .منتشرنشده که دردسترس عموم قرارگرفته باشد آمريکاامنيت ويا تحريم ھای يکطرفه 

تمی است که ژانس انرژی اآمراجع خارجی دو خبردرباره خسارات ايران منتشرشده که يکی اعالم  از
ديگری  و .ورده استآميليارد  دالر نوشته ودليل ھم  ۴٠حدود  ٢٠١٢خسارات نفتی ايران را درسال 

 ميليارد دالر ذکر ١٠را  تحريم ھا> است که رقم خسارات ايران ازباب ديلی بيست<  ئیآمريکاروزنامه 
   .استکرده 

منتشرنکرده بلکه اساسا معتقد به صدمات  تحريم ھاجمھوری اسالمی نه تنھا گزارش ازخسارات ناشيه از
درھمين روزھا که اين تحرير تنظيم ميشود طبيب نيا وزيراقتصاد جمھوری  ؛نيست تحريم ھاناشيه از

ھبردی ھم انظارت رورداد ومحمدباقرنوبخت معاون ترابری اسالمی ازباال رفتن رتبه اقتصادی ايران خب
 نفت و ، بھداشت وصنعتاساسا اعالم اين حقيقت که تحريم ھا به اقتصاد ؛ادعای طبيب نيا را تائيد کرد

   .ايران  زيان رسانده درجمھوری اسالمی کفرمحسوب است

  مسئوليت درجبران خسارت

 موظف است خساراتيک قاعده بين المللی      ِ ناقض       ِ دولت   ،نآنست که بموجب آمسئوليت درحقوق بين الملل 
  تعريف ازپرفسورروسو)(                    .حقوقی ازاين نقض رابه دولت خسارت ديده بپردازد

  ران خسارت درفرھنگ حقوق بين الملل چنين بيان شده است:جب

 المللی انجام ميگيرد تااست که بنفع يک دولت وياسازمان بين  یجبران خسارت عبارت ازکليه اقدامات
ھدف ازجبران خسارت برقراری واستقراروضعی است که قبل ازمنشاء دولت ترميم شود ون آخسارات 

   .خسارت وجود داشته است

  .نگاه ميکنيم تحريم ھادرباب مسئوليت وجبران خسارات اکنون به موقعيت جمھوری اسالمی 

  اول تحريم هاي شوراي امنيت

کنگره ء يت ومنشای تحميلی به ايران ازدومنشاء است منشاء شورای امنتحريم ھاگاھيد آھمانطور که 
   .آمريکا
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درعموم قطعنامه ھای شورای امنيت سازمان ملل که عليه جمھوری اسالمی صادرشده يک تاکيد کلی 
اين است که شورای امنيت کشورھای عضو سازمان ملل رامکلف به اجرای دقيق  ،نآ وجود دارد و

   :ده استمآاولين قطعنامه شورای امنيت  ١۵قطعنامه کرده است ازباب نمونه دربند 

قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل تحريم ھائی بوضوح عليه جمھوری اسالمی وضع کرده که <
  .>ن ساخته استآکشورھای عضو سازمان ملل رامکلف به اجرای 

  :بنابراين

متوجه جمھوری اسالمی است که ازتمکين به قطعنامه ھای  تحريم ھااينکه مسئوليت خسارات از يکم
  )منطبق با تعريف رسو ازمسئوليت(                                     .ری کرده استشورای امنيت خوددا

سازمان ی عضو سازمان درتحريم ايران ناشی ازحکم وآمريت شورای امنيت رابطه کشورھااينکه  دوم
 ميکند به اعتبار دستورتحمل  ورباجرای تکليف مز که کشورعضو در بنابراين ھزينه وخساراتی ؛است

اسالمی درمقابل  جمھوری ناشی ازسرکشی ومقاومت ورخسارات مزبشورای امنيت است ودرمجموع 
 قطعنامه ھای شورای امنيت است که شورا تکليف دخالت کشورھای عضورا دراجرای قطعنامه ھا خواستار

   .شده است

 جبران خسارات عموم کشورھائی که دراجرای تکليف شورای امنيت دخيل بوده اندلھذا موازين حقوقی 
  .ی ميداندرا برعھده جمھوری اسالم

<رويه حقوق بين خسارت درحقوق بين الملل  تاحدودی شباھت به خسارت درحقوق عمومی دارد يعنی 
نچه آ الباما وغيره  وآازحيث بھره به رسميت شناخته است ازجمله دعاوی االملل حق صاحب خسارت ر

  .اند> شترموارد درخواست بھره را پذيرفتهيبدر رويه ھای قضائی کاشف است دادگاه الھه  از

   )۵٢٨وليت دولتھائدکترفيوضی حقوق بين الملل مس(                                                          

اميد وارم با مختصراشاره باال به مشکالت بزرگی که دراثرعدم توجه وتمکيين به قطعنامه ھای شورای 
 اثر يم که جبران خسارات کشورھا دروبتوانيم تجسم کن گاه شويمآمد آايران ببارخواھد  امنيت برای

   .ن چه بدبختی بزرگی برای کشورماستآی عليه ايران وبھره متعلقه به تحريم ھامشارکت درامر

ارجاع دفاع جمھوری اسالمی فقط اين عبارت است ( ،تیر وآکه درمقابل اين مشکالت حاض ؟ميدانيد
ھمين وھمين وقطعنامه ھا پشت  )ده استژانس اتمی به شورای امنيت قانونی نبوآپرونده ايران ازسوی 

نق به بيرون نشت ه واين نق جمھوری اسالمی حتی يکبارھم از دائر ه استمدآسرھم صادر وبه اجرا در
   .نکرده است

نبايد تصورکرد که حاصل قطعنامه ھای شورای امنيت فقط خسارت مالی کشورھاست که به ايران تحميل 
 ريکاآمای امنيت وسيله ايجاد يک تفاھم سياسی جھانی به سردستگی ، بلکه قطعنامه ھای شورخواھد شد

که شده است ودرھرمرحله ای که ايران قدم بگذارد باتفاھم سياسی جھانی عليه  ،عليه ايران خواھد شد
   .که شده است ،دخود روبروخواھدش
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 نراآف مندی عليه ايران حمايت وتکلي ای عضوسازمان ازقطعنامه ھای شورچرا کشورھا ميدانيد چرا؟
ن کشورخواھد شد که سرمايه آن ايجاد يک تعاون وھمکاری بين المللی برای آ؟ زيرا قبول قبول کرده اند

راق ع گوردن اين سرمايه درجنآکشورھاست چنانکه کشورھا برای بدست  مھمی درروابط بين المللی
   .قرارگرفتندآمريکاوافغانستان ھم درکنار

کشورھای عضوسازمان ملل  تحمل زيان ھای ناشيه ازمشارکت دراجرای  سيستم ھای مالی ميدانيد چرا؟
نھا مطمئن ھستند که خسارات مالی به آ؟ زيرا دنقطعنامه ھای سازمان ملل را مورد اعتراض قرارنميدھ

 با منافع بيشتر واال چرابايد ازباب مثال ايتاليا که سخت گرفتار ؛ايران پس گرفته خواھد شد کشورشان از
ديوان محاسبات کشورھا  ،ميليارد خسارات تحميل تحريم ھای کشورش به ايران را قبول کند ١٣مالی است 

پول  .زيرباراين قبيل ھزينه ھا نميروند دناگراطمينان به بازگشت سرمايه گذاری کشورشان را نداشته باش
  .نيست که ميليارد ھا گم شود مھوری اسالمیجدولت درکشورھا حساب وکتاب دارد 

 آمريکاميليارد دالربه کشورھائی تخصيص داد که درجنگ عراق با ١١ آمريکاگ عراق پس ازپايان جن 
  .ھمکاری داشته اند

ھا بابت سرنگون کردن ايرباس ايران درخليج فارس به دولت جمھوری  ئیآمريکايا ميدانيد خسارتی که آ
  ؟اسالمی دادند حتی يک دالرھم به بازماندگان ھواپيمای ايرباس نرسيد

  جبران خسارات كشورها تضمين 

کشورھا ھم تضمين را  ،ای امروز قرارداد ھا رابه تضمين متکی ميکندھمانطور که انسان ھوشمند دردني
  .يکی ازاصول الزم برای انعقاد عھد وپيمان باکشورديگرميدانند

ميليارد دالرپول ايران که درنزد  ١٢زادی گروگانھا به اعتبارامضای قرارداد الجزايرآ پس از آمريکا
 اآمريکابش نوشته که <تکارتر درک  .زاد نيستآد که ھنوز ھم رــــکـــــزاد نآ را ئی بودآمريکابانکھای 

  .>نھارا گرفتآقبال گروگان گيری ايرانيان  ھشت ميليارد پول  در

ايرانيان بايد تضمين بدھند که برنامه ھسته ای شان مسالمت < :درمصاحبه ای گفتقای باراک اوباما آ
  .>ميزخواھد بودآ

وثيقه گرفته است که رقم مزبور  و ميليارد ازپول ايران را گرو١٠٠فقت نامه ژنو بنابراعالم موا آمريکا
   .ميليارد دالررسيده است ١٨٠اکنون به 

 ٧٠٠تا  ۶٠٠ايران بمناسبت تحريم ھا روزانه بين < ؛اسالمیقای نبويان نماينده جمھوری آبنابراعالم 
  .>الزم است آمريکانراھم حق برداشت نداريم واجازه آبشکه نفت حق فروش دارد تازه پول  ھزار

افزوده خواھد شد وبه عبارت ديگر  آمريکای نفتی ادامه يابد ميزان پول ايران نزد تحريم ھاھرقدريعنی 
فت که ھرگزبه جمھوری اسالمی برگردان نخواھد گواين رقم ھنرفت  دال خواھباال وبا آمريکارقم تضمين 

 ی شورای امنيتتحريم ھائيھا ازتحريم ھای يکطرفه وآمريکاشد وثيقه ای است برای جبران خسارت 
فروش نفت عراق  شورای امنيت باقطعنامه ای رقمی از ،وھمانطور که برای پرداخت خسارت جنگی کويت



 حقوقدان -فيضامير -٣قسمت  -١۵-آراستگی دفاع در مقابل تحريم ھا                              ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/٠٩/٠١شنبه (مه شيد) دو 

وخسارت جنگی کويت تخصيص داد باھمان رويه خسارات کشورھای عضو سازمان  رابه تامين ھزينه
   .ملل که درتحريم ايران مشارکت داشته اند تامين خواھد شد

 ار ی تحميلی به ايران تحريم ھاوکشورھا از آمريکاجبران خسارت  ،که مفھوم موافقتنامه ژنو يا ميدانيدآ
   .است ۵+١مه ژنو با ؟ دراين مورد حق تفسير موافقتناشامل ميشود

 در آمريکا ،به عراق آمريکابمجرد ورود  ؛درجنگ عراق بايد مالحظه کرد را آمريکاسابقه اين زبردستی 
بنابردعوت  آمريکانوشت که  سندیواحمد چلپی خارجه عراق ی وزيررزيبای با ھوشيار ٢٠٠۵ماه مارس 
پراخت غرامات  اراين سند نه تنھا ازبه اعتب آمريکاو ونجات ازصدام به عراق حمله کرده است مردم عراق

ليون دالرھم يم ۴٠٠جنگی به عراق که مورد تائيد سازمان ملل وحقوق بين الملل ھم بود رھا شد بلکه 
به اعدام صدام ھم برای اجرای کامل ھمان  آمريکا واصرار ،مطالبه خسارت کرد که دريافت نمود ازعراق
   .سند بود

  وري آياد 

به عراق رابرای رھائی مردم عراق ازشرصدام توجيه ميکرد  آمريکاکه حمله  مالحظه کرديد که نامه ای
دالرخسارات  اق مبرا ساخت  وعراق صدھا ميلياردراازپرداخت خسارات حمله خودسرانه به عر آمريکا

شھروند عراقی را ازدست داد واين رسوائی بزرگ وبيسابقه تاريخی برگردن  ١،٢٠٠،٠٠٠مادی وجان 
  .عراق ماند

   ن)آبه اميد ادامه (                                                                                                  

 


