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  ها مردم از تحریمت خسارا
  حقوفدان –فيض امير 

رامسئول ومتعھد پرداخت  خساراتی دانسته  دولت انگلستان دادگاه حقوق بشر اروپا  ١٣٩٠تيرماه  ١۶نجشنبه پامروز 
 اضافه کرده است که دولت بريتانياھمان خبر  .که دردوران اشغال نظامی عراق بدست سربازان بريتانيائی کشته شده اند

ن دسته ازسربازان اين کشور که درخارج ازاروپا انجام آتاکنون مدعی بود که قوانين مربوط به حقوق بشرشامل حال 
فعاالن حقوق بشر تصميم دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا رانقطه عطف قضائی توصيف کرده اند   .وظيفه ميکنند نميشود

ھابرای درخواست غرامت ازبريتانيا ھموارکرده است  خبر نگاران ی ديگر به دادگاه برای مراجعه عراقی ھا که راه را
  .گفته اند کشورھای ديگر که سربازانشان درعراق خدمت کرده اند نيز صدور اين حکم راازنزديک دنبال ميکنند

****  

دررابطه باخسارات  ١٣٨۴ذرماه سال آدر اول ری انداخت که تصميم دادگاه  حقوق بشر اتحاديه اروپا مرابياد تحريرسنگ 
به موضوع خسارات مردم عراق دراثراقدامات کشورھای  ،ن بحثآکه در ،انتشاريافت مردم لبنان از حمله اسرائيل

 سنگر متجاوز به عراق ھم اظھار نظری شده بود که خوشبخاته  دادگاه حقوق بشراتحاديه اروپا ھمان نظريه حقوقی
   .تائيد کرده استرا

که درحقوق  عمومی  نيست  اصل   <جبران خسارت خسارت ديده > ای  رای دادگاه اتحاديه  اروپا امرغرمترقبه
وحقوق بين المل درروابط کشورھای  ،وارد وسابقه اجرائی دارد زکشورھا رسميت دارد درحقوق بين الملل ني

ھا عليه کشورھا ی ديگر اگر منطبق با قطعنامه شورای امنيت عضوسازمان ملل متحد براين پايه است که اقدامات کشور
مسئوليت مادی ھم تنھا خسارات  وارده   ،نباشد موجب مسئوليت  است ودامنه اين مسئوليت ھم جنائی است وھم مادی

   .خسارت ديده نميشود بلکه افراد وبخش خصوصی ھم عنوان حقوقی خسارت ديده خواھند داشت             ِ به دولت وکشور  

لمان ضمن  محکوم دانستن عمل تجاوز آضمن مصاحبه بااشپيگل   ١٣٨۴کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل در سال  قایآ
   :مريکا به عراق گفتآ

از حق وحقوق مريکا قبل از خروج از عراق مسئول باز گرداندن بسياری آمنطقه معتقدند  که ارشدان  و بيشترمقامات«
  )١١٢۴کيھان لندن شماره ( »مردم عراق اسـت

حقوق نھا درآست نه دولتھا وکشورھا که  حق وحقوق مردم دراظھارات کوفی عنان ھمان حقوق خصوصی وزيان افراد ا
  .بين الملل عنوان خاص خودشان رادارد

نظربه اينکه حمله نظامی به عراق بااجازه ومصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد نبوده است تمام  ،درتطبيق مورد
   .ن مشارکت داشته اند مسئول پرداخت خسارات دولت ومردم عراق ميباشندآاين حمله  وتبعات کشورھائی که در

ن آھراقدامی که قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل پيوست  محدود به عمليات نظامی نميشود ،دامنه اين توجه مسئوليت
مريکا آگشوده ميسازد درتطبيق مورد تحريمھای خودسرانه اياالت متحده  نراآنباشد ورود خسارت وبحث حقانيت وجبران 

کشورھای اروپائی عليه ايران که سبب  ) ومدهآمقصود تحريمھائی است که خارج از قطعنامه سازمان ملل به اجرادر(
ن کشور اياالت آتی است که متعھد جبران خسارات مادی برای بخش خصوصی وحتی کشوری ومردم شده است  خسارا

  .مريکا مشارکت کرده اندآخودسرانه ن تحريمھای آمتحده وتمام کشورھائی است که در
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باھمه اھميتی که دارد  معموال کمترمورد ی ملت ماست که مقصود ازاين مقدمه معرفی ونشانه گيری بخشی از حقوق ماد
توجه ومطالبه قرارميگيرد تحريم ھای اقتصادی موجه وناموجه ايران تاچه حد به مردم وبخش خصوصی زيان وارد 
ميکند درصالحيت کارشناسان است ولی ھمانطور که ناظريم  دولت وابسته به رژيم غاصب ايران تحريم ھارادرروال 

ماری که مورد تائيد علی الريجانی قرارگرفته بھای کاالھای آ ورفاھی بی اثراعالم کرده است وبرعکس بنابر اقتصای
 ۶٠نجاکه آدرصد گران شده است  و از  ٧٠ھم امروز اعالم شد که شير حدود   .درصد افزايش يافته است ٣٠وارداتی 

سيب سنگينی وارد آه بخش خصوصی ومردم ب ھا درصد کاالھای مصرفی وارداتی است ترقی قيمت ھا دراثر تحريم
ونيز مشکالت تھيه کارخانه ھا بواسطه باالرفتن قيمت مواد ولوازم يدکی واز طرفی دخالت دولت درقيمت گذاری  .ميسازد

   .مده خود بخود به طرف تعطيل کشيده ميشوندآھا ی ناموجه بوجود  لوازم يدکی که دراثر تحريم

ھا چيزی نيست که به اين سادگی قابل محاسبه باشد  برای اينکه اين  مردم دراثر تحريمزيان وارده به بخش خصوصی و
   .مدآتحريربه اتصاالتی نياز دارد اين اشاره مختصربه ميان 

درتحليلی از تحريم ھای اقتصادی ايران  به اين   ٠٢/١١/ ٢٠١١ تسايتوگ>  درشماره مورخهلمانی <آيک روزنامه 
ينده ھم مشکل است بتواند درحدی کاری باشد  اما آھا  حکومت ايران رابه زانو درنياورده ودر تحريم  ؛نتيجه رسيد که

برای مردم ايران که بمناسبت حکومت خودشان گرفتاری معاشی وبيکاری دارند نتيجه اين تحريم ھا افزايش محروميت 
  .ھا وبيکاری وفقر خواھد بود

عقيده کرد که باتحريم ھا ميتوان جلوی جنگ وتجاوز کشورھاراگرفت    مريکا ابرازآويلسون رئيس جمھور ١٩١٩درسال 
ن آجامعه ملل برای اولين بار تز ويلسون رادرمورد ايتاليا که به اتيوپی خودسرانه حمله کرده بود به اجرا گذاشت تنيجه 

   .سلط گرديدنشد بلکه  موسولينی از اين موقعيت استفاده کرد وبرايتاليا م نه تنھا عقب نشينی ايتاليا

سال  ۵٠فيدل کاسترو  ،تحريمھای خودسرانه سبب سقوط حکومت نشده است درھيچ کشوری تحريمھای بين المللی ويا
مريکاست که آنچه سبب بقای کاستروشده است ھمين تحريم ھای آبرخی راعقيده براين است که  ،است که تحريم است

  .کومت ميشودز حسبب جوشاندن احساسات ملی ومقاومت مردم وحمايت ا

ميتوان گفت که تحريم ھا عليه دولت ھای ديکتاتوری خاصه از نوع  ؟مگرتحريم ومحاصره غزه سبب سقوط حماس گرديد
نھا کمک ھم ميکند درھمان سالھائی آندارد بلکه به ثروت اندوزی ن ونيز طبقه ثروتمند کشور نه تنھا اثرمنفی آمذھبی 

سرصدام قطعات بزرگ گوشت په مطلقا گوشت برای مردم عادی فراھم شدنی نبود مريکابه عراق حمله کرد درحاليکآکه 
چه کسی ميتواند تصورکند که تحريمھای عليه ايران به افراد موزش ميداد آدرمقابل چشم مردم به ببرھای دست  را

  حکومت ووابستکانشان تاثير گذارميگردد؟

  حساسیت ها نسبت به تحریم

اعليحضرت حساسيت قابل تحسينی نسبت به   ايران درسازمان ملل متحد مطرح گرديدکه بحث تحريم  ١٣٧۴درسال 
نظرشمادرباره تحريم اقتصادی جمھوری  تحريم عليه ايران نشان دادند ودرمصاحبه باکيھان لندن  درپاسخ به پرسش <

  :>  فرمودندمريکا چيستآاسالمی از سوی 

ھا وتنگناھا رولی برفشا ،قينا به قصد تضعيف رژيم حاکم برايران استمريکا گرچه يآايران ازسوی  تحريم اقتصادی«
سوی رژيم جمھوری اسالمی برمردم تحميل شده خواھد افزود ومن ازاين بابت نميتوانم زسالھاست ا ومحروميت ھائی که

  »به شدت نگران ومتاسف نباشم
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 سازمان ملل متحد ابعاد ديگری بخود گرفت وولی اين حساسيت درسالھای بعد خاصه بعد از تحريم ھای شورای امنيت 
عمال تحريم ھا از سوی اپوزيسيون         ِ پروانه ا   ،تحريم سفت وسختمريکا برای آباتقاضای جدی وروشن جنبش سبز از 

   .مريکا  داده شدآجمھوری اسالمی  به 

از تحريمھای ١٩٨۴فريقای جنوبی است که درسال آھا تنھا اپوزيسيون  درکمال تاسف بايد گفت که درتاريخ تحريم
ه پوستان بودند ونمونه دوم اپوزيسيون حاضر درخارج از کشورتحت نام نھا ھم اکثريت سياآمريکا استقبال کرد که آ

مريکا ھم علت تحريمھای عليه ايران راکمک به آمريکا حمايت ومسئولين آھای  است که بکرات از تحريم جنبش سبز
   .اپوزيسيون ناميده اند

مريکا  يک پايگاه حقوقی است که اگراپوزيسيون به آسرانه دحمايت اپوزيسون از تحريمھای خواين جريان يعنی 
پيروزی عليه جمھوری اسالمی برسد نه تنھا خسارات بخش ھای خصوصی ومردم از تحريم منتفی ميشود بلکه  متقابال 

زينه ھای جنگی بخش عمده ای از ھمريکا دررابطه باعراق آچنانکه   .مدآمريکا بوجود خواھد آحق طلبکاری ھم برای 
  .نکشور مطالبه دارد به ادعای اينکه براندازی صدام راکه خواست مردم بود انجام داده استآکشورش راباعراق از 

ژی ھا متغيراست  برصاحبان وحقوق مردم وحتی کشورھا يک امری ثابت نيست وباتحوالت جھانی وحتی تکنول –حاشیه 

ف وکارشناسان ومتخصصين ــ ِ ح   ومفسرين رسانه ھای گروھی واھل تحقيق فرض وتکليف است که حقوق مردم رابه َ                       ر 
ورده آن حقوق راازقوه به فعل درآموازات تحوالت ورويدادھا انشاء واحصاء کنند وبردولتھاھم تکيف است که 

ظار تحقق حقوق .  اين حاشيه بدان جھت الزم به  ذکرشد که گرچه از حکومت  غاصب ايران انتودراختيارمردم قراردھد
ياس ونااميدی از حکومت سبب قصور درتکليفی که برعھده افراد مشخصی از جامعه است مردم بيھوده است ولی 

   .نميشود

 


