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  دو اعالميه  دررابطه با دعواي
  جمهوري اسالمي درديوان الهه

  حقوقدان -اميرفيض

  گوشواره تحرير

 يدآدالئلی که به روز است ودرکالمی پس ازتقديم دادخواست بوجود مي ،درجريان دعوای بين دو طرف
دارد زيرا ميتواند قرينه ای باشد که طرف دعوا ذاتا  دراستفاده طرفين دعوا نقش ممتازوسرنوشت سازی 

اينکه ديده ميشود متھمين  ؛ی قانونی وحتی قراردادی اھميتی نميدھدسرکش است وبه محدوديت ھا
 ه ديد دادگاه تاحاضرميشوند برای ھمين است ک رايش الزم وبامتانتآ با لباس مرتب و کيفری دردادگاه

 و بتواند گذشته متھم را تحت الشعاع قراراعمال ورفتارمتھم درجريان دادرسی باشد  از حدودی متاثر
   .دھد

زمان قابل توجھی است که اگرمتھم مرتکب جرمی  ،فاصله جرم تا محاکمه مجرم ،دردادگاه ھای کيفری
دارای  موکلش را متنبه شده و ھا،نآ که وکيل متھم به اعتبار يردگبھره نشده باشد ميتواند ازمواردی 

پرونده  ،متھم ،زمانی جرم تا محاکمهن يعنی اگردرفاصله آولی برعکس  ،رام وقانونی معرفی کندآ زندگی
   .يل برای کسب ارفاق برای موکلش مسدود استھای متعددی داشته باشد راه دفاع وک

  ــــــا بعدوام 

دواعالميه يکی ازسوی   آمريکاعليه   الھه به ديوان چند روزی بعد ازتقديم شکايت جمھوری اسالمی 
صرهللا رھبرحزب هللا وديگری ازطرف فرمانده سپاه قدس ھمراه تائيد سيد علی درباره بحرين حسن ن
   .شده است صادر

درپاسخگوئی به ادعای عدم دخالت جمھوری  آمريکامدارک مسلم ومورد استفاده زنھا اآکه ھردوی 
درادامه تحريم ھای عليه  آمريکائی ونيز حقانيت آمريکاوابگاه تفنگدران اسالمی درقضيه انفجارخ

   .جمھوری ايران بعلت حمايت ازفعاليت ھای تروريستی خواھد بود

  اعالميه حزب اهللا لبنان 

حسن نصرهللا رھبرحزب هللا لبنان که حزب او بعنوان يک سازمان تروريستی شناخته شده است  ورئيس 
 ١٠٠به شناخت حزب هللا بعنوان يک سازمان تروريستی  آمريکابه اعتبارتصميم  بانک مرکزی لبنان ھم

روز جمعه به مناسبت چھلمين روز درگذشت   تبط با حزب هللا رامسدود کرده است،حساب بانکی مر
رارد ميکنيم وتاثيری  آمريکاماقانون تحريم ھای گفت < آمريکامصطفی بدرالدين  درباره تحريم ھای 

. پول ازايران ميرسد مانند موشکھائی شفاف بگويم بودجه حزب هللا ازايران ميرسداوگفت <  >ددرما ندار



 حقوقدان -اميرفيض -وان الھهدو اعالميه در رابطه با دعوای جمھوری اسالمی در دي          ۵ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠۶/٣٠، پنجشنبه=شيددمزاو 

ن اسرائيل را تھديد ميکنيم> نصرهللا گفت ازحمايت بی دريغ خامنه ای ورئيس جمھور ودولت آکه با 
                             .ايران درسال گذشته تشکرمينمائيم وتاپول ايران ھست ماھستيم وپول داريم>

  )تيرماه سال جاری جمعه چھارم (                                                                                 

درواکنش به اظھارات نصرهللا فرمانده سپاه پاسداران ضمن تائيد اظھارات نصرهللا اعالم کرد که حمايت 
   .دشکاراست ونبايد موجب نگرانی شوآدولت ايران ازحزب هللا امری 

اظھارات نصرهللا  نگرانی از ثارآنميداند وخيال ميکند که افرمانده سپاه پاسداران معنای نگرانی ر -حاشيه
 /نگران نباشيد رفع رجوع شودگفتن  است  که با  یشخص درحد نگرانی ھای کوچک وبزرگ زندگی

  پايان حاشيه)(

تب بيش ازاظھارات نصرهللا است زيرا اھميتش بمراتائيد اظھارات نصرهللا ازسوی سپاه پاسداران  **
است  بين حزب هللا وجمھوری اسالمی نشان ازامری است که توام با ايجاب وقبول ورضايت وقرارومدار

نرا اظھارنظرشخصی او دانست وازباب غلوونمايشی گرفت  آيشد قبل ازاظھارات سيد نصرهللا م اگر و
 ه ھای حقوقی مشترک ازقصد را نمايان ميسازد وامند ،اظھارات سپاه پاسداران به اظھارات سيد نصرهللا

بويژه که اين  اقوی دليل خواھد بود ،الھهطرف دعوای جمھوری اسالمی درديوان اين مورد برای 
   .مده استآاعترافات جمھوری اسالمی درست بعد ازتسليم دادخواست به ديوان الھه بدست 

ونيز بازماندگان انفجارخوابگاه سربازان  آمريکا اين اعالم سيد حسن نصرهللا درست درتائيد ادعای **
بين اقدام تروريستی حزب هللا درعمليات ( اينکه   دفاعِ   ،اعالميه درلبنان است  ومتاسفانه اين آمريکا

ن رابطه آوالبته که اثبات   )داردجمھوری اسالمی رابطه سببيت وجود و آمريکاانفجارخوابگاه تفنگداران 
به وجودرابطه  اقرارصريح سيد حسن ، سانی نبود ونيستآ ن حادثه کارآزماندگان وبا آمريکاھم برای 

ن امکانات دفاع جمھوری آھمه  وتائيد جمھوری اسالمی سببيت بين عمل حزب هللا وجمھوری اسالمی
بت به جمھوری اسالمی ودادگاه را درجھت وجود رابطه سببيت ومعاونت جرم نس اسالمی را ازبين ميبرد 

  .قرارخواھد داد

 ادعای مکرر جمھوری اسالمی رامبنی براينکه کمک ھای ايران به حزب هللا کمکھای انسانی **
است وميتوانست ازمراتب ادعای عدم رابطه سببيت بين عمل حزب هللا وجمھوری اسالمی  وسياسی

ئم ونت جراومحکم وبدون گفتگو جمھوری اسالمی را درمقام معا شناخته شود بی اعتبارساخته است 
  .حزب هللا قرارخواھد داد

ه  بتاريخ پنجشنب آمريکااعتراض جمھوری اسالمی را به اعالميه وزارت خارجه  ،ادعای نصرهللا **
< حکومت  ساليانه خود درباره تروريسم جھانی اعالم داشته  که دوم ژوئن  سال جاری که درگزارش

ی برسربرنامه ھسته ای خود ھمچنان اصلی ترين ايران با وجود رسيدن به توافق جامع باقدرت ھای جھان
اعتبارساخته وسبب تقويت واصالت اعالميه وزارت  با ،مستند >کشورھای حامی ترورييسم درجھان است
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تروريسم  تنھا کشورحامی تروريست و ٢٠١۶درحال حاضردرسال <. واين ادعا که ميگردد آمريکاخارجه 
   .اصالت ميبخشد > بشدت تقويت والمی ايران محسوب ميشودجھانی درسطخ بين المللی ھمچنان دولت اس

ن بوسيله جمھوری اسالمی سبب خواھد شد که دليل وسببی آ اعالميه حزب هللا وتائيد وحمايت از **
ظاھرپسند برای خودداری بانکھای اروپائی با جمھوری اسالمی شناخته شود  البته نه دليل واقعی ولی 

ورشکستگی  آمريکاقعی خودداری بانکھای اروپائی عليرغم بی تفاوتی زيرا دليل وا .مستمسک وبھانه
ئی شده  که درصورت مالی بانکھا ودرنھايت کل جمھوری اسالمی است که باعث نگرانی بانکھای اروپا

درفرصتی دراين مورد اطالعات الزم مطرح ورشکستگی، بانکھای اروپائی ھم سخت متضرر خواھند شد (
  .)خواھد شد

نھا پول دارند آتا ( م وابستگی مالی حزب هللا به جمھوری اسالمی ازسوی نصرهللا درعبارتاعال **
ينده به وسعت دادن تحريم ھا وايجاد آچه اکنون ويا در آمريکا) سند کافی است که کنگره ماھم داريم

   .مشکالت مالی عديده عليه ايران اقدام کنند

  دستاورد حزب اهللا

گاه آ دمی ھرقدرناآھر ؛گاه نيستآورده شده) آبه تبعات اظھارات خود (درباال نميتوان گفت که حزب هللا 
 ه دعوای جمھوری اسالمی درديوان الھه ميداند که عليه جمھوری اسالمی وبويژو جھانی کنونیِ درجّ 

پس چرا نصرهللا چنين  ؛ستآمريکاقراردادن جمھوری اسالمی درکمين گاه تيراندازی چنين اظھاراتی 
نھم درحاليکه الزمه چنين اقاريری ادامه کمک ھای مالی وتسليحاتی به حزب هللا آکرده است  اظھاراتی
  ؟؟نبوده است

اين تحرير عقيده دارد که حزب هللا ورھبران نصرهللا با علم وبرنامه ريزی دقيق بمنظور تحصيل نتيجه 
 در لوده وآ ی اسالمی راورد اين است که جمھورآن دستآای خاص اظھارت مزبوررا اعالم کرده است و

اقدامات تروريستی واحتماال موشک پرانی ھای عليه اسرائيل گردد  یتی قراردھد که معاون اصليموقع
بدين معنا که اگرکمک جمھوری اسالمی نبود نه حزب هللا وجود داشت ونه قادربه اقدامات تروريستی 

  .بود

ن است که ھمه اقدامات تروريستی آبه معنای  تا ايران پول دارد ماھم داريم>نجا که نصرهللا گفته است <آ
واگراسرائيل بخواھد حزب هللا   وحتی وجودی حزب هللا ازتوان مالی جمھوری اسالمی ساخته ميشود 

   .رابزند بايد اول حساب جمھوری اسالمی رابرسد

مات خودش ن ازسوی سپاه نادان موقعيت سياسی ونظامی واقداآحزب هللا ميخواھد با اين اظھارات وتائيد 
را بکل ادغام وتحت الشعاع جمھوری اسالمی به جھانيان معرفی کند ونقش ماموررادرمقابل جمھوری 

تفاوتی بين حزب هللا ، اسرائيل ناچارباشد که اسالمی برای خودقائل بشود که درصورت درگيری بااسرائيل
 رابرای حزب هللا فراھموجمھوری اسالمی قائل نشود وعظمت اين کاربرای اسرائيل نوعی پناھجوئی 
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ناچارشود که به کمک ھای مالی وتسليحاتی خود به حزب هللا ادامه ومتقابال ھم جمھوری اسالمی  سازد
   .دھد زيرا امنيت حزب هللا يعنی امنيت جمھوری اسالمی وبرعکس

  اعالميه عليه بحرين 

ل اسم مانع راازمقابتعرض به شيخ عيسی قعلی درمورد بحرين  دائربه اينکه <اظھارات سيد  **
درمورد حمايت ازبرخورد جوانان با  سرلشگرابرو)قاسم سليمانی (جوانان بحرين برميدارد> واظھار

حکومت بحرين ونيز اظھارات الريجانی درصحن علنی مجلس  دقيقا تائيد ادعای اتحاديه عرب ونيز دولت 
عليه دولت ھای شوب آجاد ست که جمھوری اسالمی را متھم به دخالت درامورکشورھا واياآمريک

حقانيت جبھه گيری عليه جمھوری  آمريکاواين مورد به اتحاديه عرب وکنگره  کشورھای ھمسايه ميداند
    .ن تحريص خواھد ساختآوياشدت دادن را درحفظ تحريم ھا  آمريکااسالمی راميدھد وکنگره 

داخلی راميدھد موقعيت اعالمات جمھوری اسالمی که بوی خون وتحريک مردم به جنگھای  **
 بنظر جمھوری اسالمی را درعرض کشوری قرارميدھد که عمال ناقض منشورسازمان ملل متحد است  و

شايد  و حيت برای رجوع به ديوان الھه شناخته شودادله ای باشد که سالب صال ميرسد که ميتواند از
  .الھه قرارگيرد ارجاع موضوع به شورای امنيت مقدم بردادخواھی جمھوری اسالمی درديوان

ميز جمھوری اسالمی را موثردردعوای جمھوری آبھرحال نميتوان جريان بحرين ومداخالت تحريک 
   .اسالمی در ديوان الھه ندانست

ميزجمھوری اسالمی دربحرين اثبات نگرانی ھای کشورھای عربی آثارتوجھات تحريک آيکی از **
  آمريکاقبول تفوق وحضورنظامی بيشتر خليج فارس ازاقدامات ماجراجويانه جمھوری اسالمی و

ی عربی وخاورميانه عليه ايران به صورت ن کشورھا خواھد شد وقطب بندی کشورھاآ دروعربستان 
   .مدآالزم وامنيت ملی درخواھد  امر

جمھوری اسالمی نسبت به بحرين درکناراتھامات جمھوری اسالمی دريمن  ميزآاقدامات تحريک  **
می را بعنوان يک کشورمداخله جو وتحريک کننده مردم معرفی خواھد سندی است که جمھوری اسال

به  است که اگر یوموضوع درتحميل خواستھايش به ايران خواھد بود آمريکاساخت  واين غايت مقصود 
   .کشيده شود مقام توجه شورا را کسب خواھد کردشورای امنيت 

  جنجال برسرهيچ

شيخ  به سلب تابعيت آمريکاوقدری ھم وزارت خارجه ميز جمھوری اسالمی آادعا واعتراض تحريک 
  ا:عيسی قاسم واستناد به اعالميه جھانی حقوق بشروارد نيست  زير

حقوق  در  .مورد عمل دولتھاست متفاوت است تابعيت دراسالم وکشورھای اسالمی با تابعيت سرزمينی که
  .مسلمانی است نه سرزمينن قبول اسالم وآاسالمی تابعيت معنا ومفھوم ديگری دارد ومبنای 
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ميرحسين موسوی) ويا اينکه اول مسلمانيم چيزی بنام ايران نميشناسيم ( خوندھای ايران ميگويندآاينکه 
     .نھا ھمه ناشی ازھمان تابعيت به اسالم است نه ايرانـبعد ايرانی وامثال 

تابعيت سرزمينی که  . دراسالمی قاسم نيز يک مسلمان استبحرين يک کشوراسالمی است وشيخ عيس
وبطورکلی  مورد استناد اعالميه جھانی حقوق بشراست موضوعيت ندارد وتابعيت درکشورھای اسالمی 

خروج شيخ قاسم ازاسالم وارد مقوله  تابعيت به معنای مسلمان بودن است و دولت بحرين ھم ،اسالم در
شيخ مزبور ندارد مگربحکم ارتداد  بنابراين مسئله ترک تابعيت توجھی به رامرتد نشناخته است شده واون

   .باشد

  شباهتها درعمل جمهوري اسالمي 

را ی ولگرد ی بين عمل سگھانگاھی به عملکرد جمھوری اسالمی نسبت به کشورھای ھمسايه شباھتھا
 واق واق،نھا انداخته آنھاست ويا نگاھی به ـنشان ميدھد سگھا ھم ابتدا بدون دليل به کسی که نزديک 

 ) وبعدازمدتی کم کم نسبت به ھمان شخص دم تکان ميدھند نمونه اش درنه حمله عو، عوفقط ميکنند (
تاحدی که ھمين  به عربستان  تکان دادن جمھوری اسالمی عدام شيخ نمردرعربستان وبعد ھم دمجريان ا

قای مقتدائی استاندارخوزستان ازشيخ حسن روحانی بنام حسن کليد ساز آ( کليد ساز ديروز شيخ حسن
مران آ( ستان درتھران را تدارک ديدندمرانی شد که حمله به سفارت عربآ) خواستارتعقيب مبرده استنا

که نوعی دم تکان دادن  ) واين خواست بسيارتازه وعجيب حسن کليد سازکه ميدانيد چه کسانی ھستند
    .فقط برای ترضيه خاطرعربستان استاست 

ھمان دم تکان دادن بعداز  ،درمفھوم آمريکاوساطت نی رفسنجا ھمه قرائن خاصه دوندگی ھای ظريف و
  :جمھوری اسالمی به عربستان بمناسبت اعدام شيخ نمراست .که ميگويد اق واقو

  .ن بی نمکیين شوری وشور ونه به اآنه به   

  

  

   

 


