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  نمايشي بي مصرف

  شكايت جمهوري اسالمي به دادگاه الهه

  دررابطه باتحريمها
  حقوقدان - اميرفيض

 ،ايرانمريکا واروپا عليه آن دارد که جمھوری اسالمی قصد دارد بمناسبت وضع تحريمھای يک جانبه آ زحکايت ا ،اخبار
دارد  مطالعه وتصميم را جدی بنظرنميرسد وبيشتر جنبه ھا نقدرآ گرچه متن خبر ،به دادگاه بين المللی الھه شکايت کند

نچه گفتنی است ميتواند اين باشد که خبرمنتشره بيشتر يک نمايش است تا اقدامی که بتواند به حل معضل آولی   .تا اقدام
   .ھا کمک کند رسخت تحريمبسيا

درگذشته ھای دورنيز وقتی قحطی  ،برمردم استھا  ن ھدف، دراين نمايش جلوگيری موقت ازاثرات روانی تحريممھمتري
برای ايجاد روحيه مقاومت وجلوگيری ازاثرات قحطی جارميزدند که قطارھای شترحامل مد آشھربمحاصره درمي ميشد ويا

     .غله بسوی پايتخت حرکت کرده است

  !ي دراين شكايتموقعيت حقوقي جمهوري اسالم

 وتصورھم نميشود که جمھوری اسالمی غافل از چندان پيچيده نيست ،موقعيت جمھوری اسالمی دراين شکايت احتمالی
) عام نيست يعنی مانند نآحقوقی رِ بادادگاه بين المللی الھه ( صالحيت قوقی اين شکايت احتمالی خود باشد زيراموقعيت ح

ت که صالحيت رسيدگی به دعاوی مراجعين راداشته باشد بلکه صالحيتش محدود است به دادگاھھای حقوق مدنی نيس
ن موارد يکی اين است که درقراردادھای بين دوکشوروياچند کشورارجاع حل اختالف نسبت به آاز موارد مشخصی که 

  .)زادی گروگان ھاآ( يراجرای قرارداد به عھده ديوان الھه پيش بينی شده باشد مانند قرارداد الجزا مسائل ناشيه از

باطرح دعوا دردادگاه الھه موافقت کند يعنی  عليه کشورديگری دردادگاه الھه قرارميگيردکشوری که مدعی  ؛دوم اينکه
   .به صالحيت  دادگاه تراضی کنند

  .مورد سوم وقتی است که شورای امنيت قضيه حقوقی رابه ديوان ارجاع نمايد

   توضيح بيشتر وبجا

کشورھای عضو سازمان ملل بيشتر حريراست اين توضيح بجاست که ت ديوان الھه که مورد بحث اين تدرمورد صالحي
، پس حق دارد شناخته شده حقوقی سازمان مللقلب  ،دادگاه الھه و چون آن بودند که صالحيت دادگاه عام باشد خواستار

م کنفرانسھای متعددی تشکيل شد ولی مخالفت به کليه اختالفات حقوقی بين کشورھا رسيدگی کند وبھمين منظورھ که
> به دادگاه تعلق گيرد يعنی کشورھا اختياردارند که صالحيت دادگاه را صالحيت اختياری<روسيه سبب شد که  مريکا وآ

  .بپذيرند ياخير

ان رولن وکيل اير پرفسور ،دردعوای ملی شدن شرکت نفت که به شکايت انگلستان قضيه به ديوان داوری ارجاع شد
رولن عبارتی راگفت  ،دعوای دولت انگليس شد  رد > استفاده کرد وسبب سقوط وصالحيت اختياریازھمين موضوع <

صالحيت دادگاه کترمصدق دردادگاه الھه درج است اوخطاب به دادگاه گفت <که دراسناد ملی شدن شرکت نفت ونقش د
  >ئيد وجود رضايت طرفين احراز صالحيت کندودادگاه نميتواند بدون تا به رضايت طرفين دعوا منحصراست
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 ، قرارعدم صالحيت خود رادادگاه به احتياط ھمين اظھارات رولن که منطبق با صالحيت اختياری ديوان داوری الھه بود
   .ودولت مصدق ھم اين قرارعدم صالحيت رابه حساب پيروزی خود گذاشت به شکايت دولت انگليس اعالم کردنسبت 

 مريکا وکشورھای اروپائی که طرف شکايت جمھوری اسالمی وتحميل کنندگان تحريم ھاھستند باآبنابراين مسلم است که 
نيست که از ديد  مسئله ایاين وصالحيت دادگاه الھه به رسيدگی به شکايت جمھوری اسالمی موافقت نخواھند کرد 

نوعی مقابله جمھوری اسالمی  واين اقدام  ،فت استجمھوری اسالمی پوشيده باشد ولی موضوع سنگ مفت وگنجشک م
مريکا واکنش نشان آھای يکطرفه اروپا و درمقابل تحريمينکه جمھوری اسالمی گفته بود که <کما ا .به مثل تلقی ميشود

   .نخواھد بود تبليغاتی جمھوری اسالمی است که ازاسباب وابزار > اين واکنش چيزی جزنمايشی بی مصرف خواھيم داد

ی ازمسئولين اطاق بازرگانی جمھوری اسالمی  مدعی شد که طرح شکايت بايد بوسيله تمامی واحد ھای اقتصادی يک
   .درمقابل خواست ملت ودولت قراردھدانی وتائيد شود تا ديوان داوری را کشور پشتيب

گاه است که ادعای آ او که موثرنيست ولی اظھارات او ميرساندصرفنظرازاينکه اين قبيل اقدامات سياسی درتصميم ديوان 
 ، احتماال فرجیمشارکت مردم دردادخواستوجمھوری اسالمی وارد مرحله رسيدگی نميشود که فکرميکند باتظاھرات 

   .يدآبدست 

  سوابق رجوع جمهوري اسالمي به ديوان الهه

ان بوسيله نيروی ايرجمھوری اسالمی ظاھرا دوبارتاکنون به ديوان رجوع کرده است يکی درمورد سقوط ايرباس  
ياسه سکوی نفتی ايران درخليج فارس  و به مناسبت انھدام دو ١٩٩٢درسال ومطالبه خسارت  وديگری  مريکاآدريائی 

   .ن دعاوی دردست نيستآمريکا  که سوابقی ازآبوسيله کشتی ھای جنگی 

  هاي خودسرانه  تحريم

ھای شورای  ولی البته تحريم ،کامال بيسابقه است ،واروپائيان عليه ايران درسطح فعلی مريکاآھای خودسرانه  تحريم
که بمناسبت حمله  قطعنامه جامعه ملل  سوابق روشنی دارد ازجمله قطعنامه تحريم جمھوری اسالمی وھم چنين  ،امنيت
ودولت  ريخی که ايتاليا به حبشه حمله تحريم اين است که ازتا ن آيات برجسته به حبشه صورت گرفت وازمقتض ايتاليا
تصميم به تحريم اقتصادی  ،روز جامعه ملل ١٧تنھا ظرف  فريقا نمودآطرنسبت به مستعمراتش درلستان احساس خانگ

   .ايتاليا گرفت

 مريکا اظھارآمطرح شد رئيس جمھوری رولين باپس ازجنگ بين الملل اول که مسئله تحريم کشورھای متجاوز برای ا
راناچاربه توقف  ھا ھا نتوانست دولت ھا بتواند جايگزين جنگ شود ولی ھيچگاه تحريم اميدواری کرد که سياست تحريم

   .دست اندازی به کشورھا بنمايد از

 در –به قدرت واقتدارموسولينی افزود  تحريم ،، کشورش مورد تحريم قرارگرفتبه حبشه موسولينی که بمناسبت حمله
ی نکه عايدات نفتی عراق به نصف تقليل يافت ومردم درگرفتارآ مريکا به عراق قبل ازحمله باآھای سنگين  تحريم

روزھا که گوشت يک  مد ودرھمانآصدام تضيقاتی بوجود ني حکومت  رفاھی واقتصادی عظيمی گرفتارشدند  درموقعيت
   .مقابل عامه به ببرش درقفس ميداد در فانتزی وناياب بود فرزند صدام  قطعات بزرگ گوشت را امر

 مريکا باھمه بدھکاری وکسربودجهآھمين  ،ھا تاثيرمحسوس وقابل انتظاری درموقعيت دولتھا ايجاد نميکند تحريم
   .افزوده است ٢٠١٢مليون دالربربودجه پنتاگون درسال   ٢٠٠ ،سنيگنی که دارد

 يا ازآست تومان شده ا ٢٠٠٠ورده است وارزش دالربرابربا آھا بوجود  جمھوری اسالمی باھمه فشاری که تحريم ياآ
  !؟ البته که خيرزمايش ھا وتوسعه فعاليت ھای تھاجمی ودفاعی اش کاسته استآساختن موشکھا و

ادی لطمه بزرگ ميزند وکارخانجات رامتوقف ھای خودسرانه غرب البته که به زندگی وامرارمعاش مردم ع تحريم
اند چنانکه کارخانه ماشين سيب ميکشآ کشورھای تحريم کننده راھم به ،ھا ولی نبايد ازنظردورداشت که تحريم ميسازد
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رايران به درد سربزرگی گرفتارشده مريکا وتعطيل فعاليتش دآو درفرانسه باتبعيت ازتحريم مقررشده ازسوی سازی پژ
    .است

  تاثير تحريمها دركشورهاي اسالمي 

ھا  مريکائی ھستند تصورميکنند که ھمانقدر که تحريمآتحريم کنندگان ايران بمناسبت اينکه عموما کشورھای اروپائی و
  ،روحيه مردم کشورخودشان تاثيردارد دروضع وروحيه مردم کشورھای اسالمی ازجمله ايران ھم موثراست در

 امرار اسالمی نيست تامين زندگی رفاھی و نآ غيراسالمی ويااسالمی که حکومت ایدرکشورھ ،درحاليکه چنين نيست
ولی درحکومت ھای  ،يد دولت متزلزل ميشودآمعاش مردم بادولت است وبھمين مناسبت وقتی کمبود ھائی بوجود مي

دھد وبھرکس که ، رفاه ميدھد وبھرکس که بخواھد مياسالمی وبطورکلی درباورمسلمانان خداوند است که نان ميدھد
ست نھا بعھده حکومت اآب ورفاه مردم نيست بلکه تقسيم آمسئول نان وحکومت دراسالم، نخواھد نميدھد بنابراين 

  .>وظيفه دولت تقسيم فقر فراگيراستچنانکه يکی ازمجتھدين حاکم درجمھوری اسالمی گفت <

بايد ازھرچه ھست شکرگذاری کرد    ،اھرات نمودنميشود اعتراض کرد وياتظ می  درمقابل خواست خداوندالفلسفه اس در
تومان رسيده وقتی باتلفن باداخل ايران صحبت ميکنم غالبا ميگويند  ٨٠٠٠تومان به  ۴٠٠٠ھمين روزھا که مرغ از

   .اين باورفرھنگی ودينی مردم راميتوان دراين بيت حافظ بروشنی ديد >شکريک جوری ميگذرانيم ار <خدا

  شکرکن مباد که ازبد بترشود رو   يکدل باش     سدت نروزی اگرغمی ر

وچون  سايش ورفاه مردم درجمھوری اسالمی باخداست نه باحکومتآچون حساب  مقصود اين اشارات اين است که
ومبلغين  ،حکومت نميشود متوجه اعتراض وناراحتی مردم ھم ،حکومت دراين معادله حضورندارد وخداحضوردارد

زمايشگاه آزندگی < ،>شماراامتحان کندخداميخواھد<و  >اينجورميخواھد خداانی مانند <ناسالمی باسخاسالمی جمھوری 
نھا ترشحاتی که ممکن آسايش وامثال آمال دنيا و زفقر ورھائی ا ازيه وروايت درباره تمجيد آ> وقرائت صدھا خداست
   .صيقل ميدھندراھا متوجه حکومت بکند  تحريم است

ن حدی آالبته که دارد ولی نه در ،ھا ھيچ تاثيری درموقعيت جمھوری اسالمی بامردم ندارد باشم که تحريم نميخواھم گفته
   .ھا انتظاردارند که خارجيان ازتحريم

ھا راوسيله ای ميدانند درجھت افزايش  نھا تحريمآن است که آمويد ھا  تحريمد مريکائی ازدستاورآاظھارات محافل 
نھا ھمان باوری که درجوامع خودشان حاکم است آوبه کالمی ديگر  ،مردمنھايت قيام ازحکومت ودر نارضايتی مردم

گفته  ،ھا قبل از تحريم مريکائیآواين درحالی است که نه تنھا کارشناسان  .برای جامعه اسالمی ايران ھم الگوساخته اند
 مدرصد مرد ٩٠درصدمردم ازحکومت اسالمی ناراضی اند بلکه موسوی بھنگام نخست وزيريش ھم گفت < ٩٠اند که 

  ؟رصد کافی نيستد ٩٠درحد  ،ازحکومتيا نارضايتی آ >ا راضی نگھداشتن ھمان ده درصد استناراضی اند ومشکل م

نھا آوامثال  ھا مقابله مردم عليه حکومت است ھدف تحريم –رد اظھاراتی ازقبيل باتحريم ھا ميتوان به جنبش سبزکمک ک
   .مردم ايران ھستند بااين اميد که عليه حکومت بشورند ،ھا نشان ميدھد ھدف غرب ازتحريم

توان اپوزيسيون ايران برای مقابله باجمھوری اسالمی کافی نيست وغرب بايد تحريم ھای <لمانی نوشت آروزنامه ولت 
   .با اپوزيسئون تائيد کرد را ھا > يعنی روزنامه مزبورھم رابطه بين تحريمران شدت بخشدخود راعليه اي

به اسناد بسياری ازاظھارات افراد اپوزيسيون ( ،لمانی نداشتآھا بااپوزيسيون نيازبه تائيد روزنامه ولت  رابطه تحريم
ھای  مريکا دايربه انجام تحريمآاز ،زبش سبنج مان بادرخواست وابستگان) وجود داردکه ھمزای سلطنت طلباناستثن

  .مريکا رای دادآھای يکطرفه  مريکا به تحريمآکنگره  ،ورآسفت وسخت وشوک 

ويا  عليه مردم ايران مطرح شودمريکا آ هھای يکطرف تحريم سئلهاين اشاره بدان منظوراست که اگرروزی روزگاری م
   .رسوائی وسرافکندگی ملت ايران خواھد شدمسائل زيرسبب  جايگاھی برای استيضاح وعذرخواھی فراھم شود 
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  .برقرارشد! زاديخواهآاپوزيسيون  واصرار بتوصيه ،ھا مريکا به اينکه تحريمآدفاع  -١
 دائر براينکه  ،شخصيت ھای مسئول حکومت جمھوری اسالمیاحمدی نژاد ومجلسيان وادعای خامنه ای و  -٢

مد وخود کفائی کشورھم آع اقتصادی ودربود وضھا کوچکترين تاثيری برجامعه ايران نداشته وسبب بھ تحريم
وبلکه ملت  فکاھی استھا  مريکا وکشورھای اروپائی ازباب تحريمآ. که دراين صورت استيضاح شده است

  .!ايران يک تشکروسپاسگزاری ھم بدھکارميشود
ت وچون تحريم ھا بمناسبت وحشت خارجی ھا ازظھورامام زمان اسمسئول عقيدتی سپاه پاسداران گفت <  -٣

ھا ھيچ ارتباطی به مسائل  > يعنی تحريمنھا مقاومت ميکنندآمردم علت تحريم ھاراميدانند بادل وجان درمقابل 
 .اقتصادی ورفاھی ايرانيان ندارد ومربوط به ظھورامام زمان است
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