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جلســات دیوان بینالمللی دادگستری از امروز با هدف بررسی احراز صالحیت رسیدگی به شکایت ایران از امریکا آغاز میشود
مریم ساالری
خبرنگار دیپلماسی

برش

نکته ســنجی حقوقدانــان ایرانی که تا اینجــای کار با
حاصل شدن یک دستور موقت الزامآور برای امریکا
همــراه بوده و پرونده دعوا بر ســر تحریمهای امریکا
را در عرصــهای فراتــر از برجــام بــه جریــان انداخته
فــارغ از موانعی نیســت که دســت بر قضــا آتش آن
در داخل ایران روشــن میشــود .برخــی در داخل به
اشــتباه این گونه میگویند که شکایت ایران به دیوان
ی دادگســتری باید به جــای مبنا قرار دادن
بینالملل 
عهدنامــه مــودت ،نقــض برجــام را مبنای شــکایت
خــود قــرار مــیداد .ایــن در حالــی بــود کــه احتمال
قــرار گرفتــن برجام در حلقــه موضوعاتی کــه دیوان
صالحیــت رســیدگی بــه آن را داشــت ،به انــدازهای
ضعیــف بــود کــه احتمــال رد آن در همــان مراحــل
اولیــه میرفت .بنابرایــن حقوقدانــان ایرانی با علم
بــه این موضوع ،پایه دعوی خــود را معاهدهای قرار
دادند که پیش از آن دست کم شش بار محل رجوع
شــکایت ایــران و امریــکا قــرار گرفته بــود .پیچیدگی
حقوقی دعــوای ایران و امریکا به اندازهای اســت که
طرح هر سخن نابجا توسط هر مقام ایرانی میتواند

ایــن دیــوان رأی خــود را بــه اتفــاق آرا
صــادر کرده اســت که همــه قضات از
جملــه «پراوار» ،قاضی معرفی شــده
از ســوی امریکا به ایــن دادگاه نیز رأی
بــه تعلیــق تحریمهــای ایــران داده
بودند .صدور این قــرار موقت چندان
خوشایند امریکا واقع نشد و تأثیر خود
را در اعالم خــروج از عهدنامه مودت
با ایران به جای گذاشت .چنانکه وزیر
امــور خارجــه امریــکا چنــد روز بعد از
ایــن ماجرا اعــام کرد که کشــورش با
تصمیمــی دیرهنــگام بــه حضــور در
پیمــان مودت پایــان میدهد .هرچند
کــه صرف اعــام خروج از ایــن پیمان
نمیتوانست تأثیری بر روند رسیدگی
بــه شــکایت ایــران داشــته باشــد .چه
حقوقدانــان ایرانــی در شــکایت خــود
بــه تخلفاتــی از ســوی امریــکا اشــاره
کــرده بودنــد کــه در زمــان اعتبــار دو
طرفــه معاهده بــه وقوع پیوســته بود
و امریــکا نمیتوانســت بعــد از خروج
خــود از این عهدنامه از تأثیرات حکم
الــزامآور دیوان دور باشــد .با این حال
بیاعتنایــی امریــکا بــه قــرار موقــت
دیــوان هم چندان دور از انتظار نبود و
مقامهای این کشــور به رغم این ادعا

زیانهــای غیــر قابــل جبرانــی را برای نتیجهبخشــی
شــکایت ایران بــه جای بگذارد .طرح این مســأله که
وضعیــت اقتصــادی نابســامان کشــور نــه در نتیجه
تحریمهــای امریکا که نتیجه ســوء مدیریت و فســاد
ســاختاری ایــران اســت و بارهــا از ســوی شــماری از
مقامهای سیاسی ایران در واکنش به تحوالت جاری
کشور بر زبان آمده است ،میتواند سند گویایی برای
حقوقدانــان امریکایــی جهــت رد اســتداللهای تیم
ایرانــی باشــد .چه به حســاب این ســخنان ،شــکایت
ایران از مشکالت اقتصادیاش ارتباطی با تحریمها
نــدارد و نمیتواند محملی برای اعتــراض به دیوان
باشــد .در اهمیت ســخنان و موضعگیری مقامهای
ایــران در رونــد ایــن شــکایت همیــن بس کــه منابع
دیپلماتیک میگویند گروهی سازمانیافته در امریکا
بــه طــور متمرکز در حــال رصــد و ثبــت اظهاراتی از
سوی مقامهای ایرانی درخصوص پرونده مطروحه
در دیوان بینالمللی دادگستری هستند که بتوانند از
قبال آن برای رد مطالبات ایران در دیوان مسئولیت
و ثبت حقوقی ایجاد کنند.

که کاالهای بشردوستانه از جمله دارو
و غــذا را از شــمول تحریمهــای خــود
خــارج کردهانــد ،در دو ســال گذشــته
همچنان در مسیر افزودن تحریمهای
ضد ایرانی گام برداشتند.
ëëدو گزاره ادعایی
بعــد از آنچــه در نتیجــه رســیدگی
موقــت بــه دعــوای ایــران و امریــکا
حاصــل شــد ،حــاال قــرار اســت دیوان
بینالمللــی دادگســتری از امــروز تــا
دوشــنبه هفتــه آینــده چهــار جلســه
برگــزار کند کــه در خالل این جلســات
تنها این موضوع را مورد بررســی قرار
خواهــد داد کــه آیــا دیــوان صالحیت
ورود و رســیدگی بــه شــکایت ایــران
از امریــکا را دارد یــا خیــر .امریــکا،
دیــوان را واجــد صالحیــت نمیدانــد
و در همیــن رابطــه هــم دو گــزاره دور
از ذهــن را مطــرح کــرده اســت؛ ابتــدا
آنکــه ایــن کشــور شــکایت ایــران را در
چارچوب معاهــده مودت نمیداند و
میگوید که این دعوا مربوط به برجام
اســت و ایــران از حــق خــود در ایــن
عهدنامه سوءاســتفاده کــرده و دعوای
برجامــیاش را در چارچــوب پیمــان
مــودت بازتعریــف کــرده اســت .ایــن

ادعایــی بود کــه امریکا هنــگام صدور
قــرار موقت هــم مطرح کــرده بود و با
این پاســخ دیوان روبهرو شــده بود که
یــک واقعــه میتوانــد موضــوع چنــد
مبنــای دادرســی باشــد و تــا زمانی که
دو طرف با هم توافق نکرده باشند که
انحصاراً به یــک مرجع مراجعه کرده
باشــند ،انتخــاب در اختیــار خواهــان
خواهد بــود .پاســخ دیوان از پشــتوانه
دیگــری هــم بهرهمند بــود و آن اینکه
زمانــی کــه برجــام در شــورای امنیت
بــه تصویب رســید ایران ســندی را به
شــماره  550در ژوئیــه  2015در قالب
بند  13برجام به ثبت رســانده بود که
بــه صراحت تأکید میکــرد به موجب
توافــق هســتهای هیــچ یــک از حقوق
ایــران در ســایر معاهــدات محــدود
نشده است.
گــزاره دومــی کــه امریکاییهــا در
دیوان مطرح کرده و اثبات آن را دنبال
میکنند ،به حلقه ارتباطات اقتصادی
ایران مربوط اســت .واشــنگتن مدعی
اســت کــه شــکایت ایــران بــه رابطــه
اقتصادیاش با ســایر کشورها مربوط
اســت و ارتباطــی بــا رابطــه اقتصادی
ایران و امریکا نــدارد .حقوقدانان این

یادداشت

امنیت از بستر اقیانوس تا اوج آسمان

سلمان اکبری پاکرو
انبــان و شــکمش را ســیر کردهاند و هم
پژوهشگر جنگ و دفاع مقدس راه گنجه جواهرات شــان را به او نشــان
یک ســؤال همیشــگی بــرای مردم دادهاند .میشــود حکایت «دزدی که با
کشــورها وجــود دارد کــه در زمــان چــراغ میآیــد و گزیدهتر میبــرد کاال».
صلــح ،وقتــی جنــگ و ســنگری امنیــت وارداتــی بســیاری از کشــورهای
وجــود نــدارد و وقتــی دشــمنی منطقــه از همیــن نــوع اســت؛ عــدو،
نیســت ،نیروهــای مســلح بــه چــه براحتی زرادخانههایش را در خانههای
کارشــان میآینــد؟ چــرا باید ایــن همه مردم شــان خالی میکند و دســت آخر
هزینه صرف حقــوق و تجهیز نیروهای هم گاوشیری میخواندشان .بیگانگان
مسلح شان شــود .در پاســخ باید گفت تا میتوانند ،میدوشــند و مینوشــند و
نیروهای مســلح در زمــان صلح ،بیش اگر جرعه شــیری در کاســه طمع شــان
از زمــان جنــگ مفیدنــد؛ مهمتریــن نریخت ،ذبحش میکنند؛ خالص!
تولیــد کشــورها در ایــن شــرایط ،امنیت
اما در کشــورهایی که امنیت درونزا
و صلحــی اســت کــه توســط ارتشهــا دارنــد ،نخســتین دشــواری دشــمن،
تولید میشــود و کشــورها ســنگینترین رســیدن بــه دری اســت کــه نمیداننــد
هزینهها را متقبل میشوند و گرانترین چگونــه بایــد از آن بگذرنــد .نزدیک در
تجهیزات نظامــی را خریداری میکنند که شوند ،نمیدانند داغ و درفشهایی
تــا بــا کمــک آن ،امنیــت کشــور و ملت کــه در کمیــن شــان اســت ،کجــا تعبیه
شان را تضمین کنند.
شــده .نمیداننــد کــه چطــور بایــد از
ایــن امنیــت وقتــی بــا تجهیــزات دروازه بگذرنــد و اگــر توانســتند کــه از
وارداتــی و بیگانــه تولیــد شــود ،امنیــت در بگذرند(کــه نمیتواننــد) ،چنــد مرد
وارداتی است؛ دروازه مستحکمی برای جنگــی آن ســوی دروازه منتظرشــان
مقابله با ورود دشمن یا دزد ساختهاند هســتند و چنــد مشــت ســنگین بــه
و قفل پیشــرفتهای هــم روی آن نصب اســتقبال شــان خواهــد آمــد ،همیــن
کردهانــد اما ...کلید نفــوذ به این دروازه هراسان شان میکند .امنیت درونزای
را پشــت در ،جــا گذاشــتهاند و دشــمن نظام جمهوری اسالمی ایران از همین
براحتی میتواند از دروازه خاطر آسوده جنس اســت .بیش از چهل ســال است
و از دیــوار بلنــد خوشخیالیهایشــان که جنگاوران هوشــیار ایرانــی در ارتش
بگــذرد ،حاشــا که این در را از دشــمن و و ســپاه ،روی پای خود ایستاده و دروازه
قفل را از دزد ستانده باشند که آن وقت طمــع دشــمن را بســتهاند .مهمتریــن
هم هزینه گزافی به خصم شــان داده و متــاع کشــور عزیزمــان ،امنیــت ،عزت،

فارس

جانشــین معاون هماهنگکننده سپاه
از اجــرای طرحهــای محرومیتزدایی
و رزمایــش کمــک مؤمنانــه در مناطق
محروم به مناســبت چهلمین سالگرد
دفاع مقدس خبر داد.
بــه گــزارش ســپاه نیــوز ،ســردار
علــی فضلــی در نشســت مشــترک
فرماندهــان ناجا و ســپاه که بهصورت
ویدئوکنفرانــس بــا ســایر اســتانها در
ســتاد ناجــا برگزار شــد ،گفــت :در ۴۰
ســالگی انقالب از ظرفیتهای ســپاه،
بســیج و نیــروی انتظامــی در ترویــج
فرهنــگ دفــاع مقــدس اســتفاده
خواهیم کرد و به جای یک هفته دفاع
مقــدس ۴۰ ،هفته را از ســوم خرداد تا
پایــان ســال برگــزار خواهیم کــرد و هر
هفتــه برنامههــای مختلفــی را بــرای
ترویــج هفتــه دفــاع مقــدس بــه کار
خواهیم بســت .ســردار فضلــی ادامه
داد :در تمامی این هفتهها ناگفتههای
دفــاع مقــدس را بــه مــردم خواهیــم
گفت و این موضوع با همکاری بسیج،
ســپاه و نیروی انتظامــی انجام خواهد
شــد .وی افــزود :در ایــن برنامههــا
قــرار اســت کــه کمکهــای مؤمنانــه و
همچنین طرحهــای محرومیتزدایی
از مناطــق آســیبپذیر انجــام و ۱۲
بیمارســتان صحرایــی برپــا شــود تــا
بتوانیم به اقشــار آســیبپذیر خدمات
درمانی پزشکی ارائه دهیم.

الف

طرحهای محرومیتزدایی
در سالگرد دفاع مقدس

اظهاراتی که بهانه به دست امریکا میدهد

اقتــدار ،اســتحکام ،ابهــت و هــر چه در
شأن دلبســتگان به صفات جالله الهی
رواســت ،هم تولید میکنند .اگر دانشور
به علمش و کارور به عملش میرســد،
اگــر صنعتگر به محصولش میرســد و
اگر چراغ تجارتخانهها روشــن است ،از
یمــن حضــور همیــن جنگاوران اســت.
امنیــت کــه باشــد ،همــه اینها هســت و
وقتی نباشــد ،هیچ کدام شــان نیستند،
اگر هم باشند بیارزش و بیاعتبارند.
جنــگاوران ارتــش کــه ایــن روزهــا
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شــکوه غیــرت شــان را تماشــا کردیــم،
در تمــام ایــن ســالها ،پیچیدهتریــن و
پیشــرفتهترین جنگافزارهــا را تولیــد
کــرده و به کار بســتهاند تا متــاع امنیت
ملــت بــزرگ ایــران و نظام اســامی را
تولید کرده باشند .اینان در جنگ خوش

درخشــیدهاند و حــاال هــم که رســماً در
جنگ نیستند ،بلندی و شکوه دیوارهای
اقتــدار و امنیت نظام را بخوبی نمایش
میدهند و بیــش از همه خاطرجمعی
و دلآســودگی که برای هــم میهنانمان
بــه بــار آوردهانــد ،شــرر به دل دشــمن
ریختهانــد .ارتشهــا یــا بایــد در حــال
جنگ و رویارویی با دشمن باشند ،یا در
حال آمــوزش و تمریــن و صیقل دادن
بــه سالحهایشــان .مهمتریــن صحنــه
تمرین شــان هــم رزمایشهایی اســت
کــه هیمنــه جنگافزارهــای «ســاخت
ایــران» را در دســت جنــگاوران ایرانــی
و پیــش نگاه دشــمن نمایــان میکند و
نــاوگان شــرارت را بــه لــرزه میانــدازد.
حاال رزمندگان ارتش ،با تجربه جنگ و
اندوخته ســازندگی و خودکفایی به اوج
شکوه ســربازی رسیدهاند .جنگندهشان

داخلــی ،ســاح شــان داخلــی و
مرکب شــان داخلی اســت و با دانش و
رزمنامــه ایرانی ،با دکتریــن ایرانی وارد
نبــرد میشــوند و واقعیتریــن شــرایط
نبرد را با سالح و مهمات واقعی تجربه
میکنند .مهمتر از همه اینکه در همین
تمرینهــا و رزمایشهــا هــم تقابــل بــا
دشــمن را تجربــه میکننــد .شناســایی
و اخطــار بــه پهپادهــا و جنگندههــای
رادارگریــزی که میدانند اگــر از تیررس
جنــگاور و جنگافــزار ایرانــی خــارج
نشــوند ،عاقبــت آر کیــو  ،170هرمس و
گلوبال هاوک ،سرنوشــت محتوم شــان
اســت .ناوهــای هواپیمابــر ســنگین و
پرطمطراق شان از هراس موشکهای
قــادر و نــور و نصــر ایرانــی ،آب هــای
مجــاور ایــران را در هنــگام رزمایــش
خالــی میکننــد .نگراننــد کــه مبــادا پــر
ســیمرغ ایرانــی بــه پروبال ســیاه شــان
بگیــرد و روزشــان را ســیاه کنــد ،تــا در
کمنــد زیردریایی فاتح بیفتند .دشــمن
میدانــد که اینجا ایران اســت؛ امنیتش
از بســتر اقیانوس تا اوج آسمان با اراده
ایرانــی و دالوران ارتشــیاش تأمیــن
میشــود و ایــن مرکــب اراده را تا هرجا
کــه الزم بدانند ،پیــش میرانند .نگران
اســت که بــا برداشــته شــدن تحریمها،
همــه جای دنیا با الگــوی ایرانی مقابله
با استکبار مواجه شوند ،هرچند تحریم
هم نتوانسته دســت بلند فاتحانمان را
ببندد.

نامزدی زنان برای ریاست جمهوری منع قانونی ندارد

خبــر دیگــر اینکه،ســخنگوی شــورای نگهبــان نداشــتن رئیــس جمهــور زن
در کشــور را بــه بحثهــای فرهنگی مرتبط دانســته و گفته کــه در این خصوص
مانــع قانونی وجود نــدارد .عباســعلی کدخدایی در بخشــی از گفتوگوی خود
با روزنامه اطالعات گفته اســت :قوانین بخشــی از این مســأله اســت اما از نظر
مــن ،بخــش عمــدهای از آن بحث فرهنگــی اســت .میتوانیم همین ســؤال را
بــه این صــورت مطرح کنیم که چرا در امریکا بعد از ســیصد ســال هنوز رئیس
جمهور زن نداریم .آیا بحث تفاوت بین زن و مرد بوده اســت؟ به نظر میرسد
بیشــتر این موضوع فرهنگی اســت .وی افزوده :بگذاریــد مثال دیگری از داخل
کشــور خودمــان بزنم .در همیــن انتخابــات اخیر ،تعــداد خانمهایــی که برای
نمایندگــی مجلــس ثبتنــام کردند و تأیید صالحیت شــدند بســیار زیــاد بود.
از بیــن آنها تعــداد  17 ،16نفر انتخاب شــدند .یعنی خانمها هم به خودشــان
رأی نمیدهند ،اینجا که دیگر شــورای نگهبان مقصر نیست .پس دقیقاً مسأله
ممنوعیتهای قانونی نیســت و پای مسائل فرهنگی در میان است .کدخدایی
ادامــه داد :شــاید در دورهای ریاســت جمهــوری خانمهــا هــم اتفــاق بیفتــد؛
کمــا اینکــه در هیــچ دورهای وزیر زن نداشــتیم اما در دولت آقــای احمدینژاد
یــک وزیــر زن هــم منصوب شــد .بنابراین ،منــع قانونی وجود ندارد و شــاید در
دورههای آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.

نامه دختر امام خمینی به برخی سران کشورهای اسالمی

زهــرا مصطفوی دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلســطین با ارســال نامهای به
برخی از ســران کشورهای اسالمی نســبت به عواقب عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی هشدار داد.
بــه گزارش جمــاران ،در بخشــی از نامه دختر
امــام(ره) آمده اســت :آوارگی ۷۲ســاله مردم
فلســطین شــاخص مهمی در کوتاهی رهبران
جهان اسالم در موضوع فلسطین است .اقدام
برخی رهبران جهان اســام در نادیده انگاری
اشغال فلسطین و رنج اشغال و آوارگی مردم
فلسطین و گام نهادن در مسیر برقراری رابطه
سیاسی با اشغالگران فلسطین در واقع خالف
آموزههای اســامی و نص صریــح قرآن کریم
ِرین َعَلی ْال ُم ْؤ ِم َ
یج َع َلاهلل ل ِْلکاف َ
«َو لَ ْن ْ
نین َســبیالً» است و انتخابی علیه اخوت
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َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
یعا ول تفَّرقوا» و بیهیچ
ْلاهلل ج ِم ً
و وحدت اسالمی که فرمود« :واعت ِصموا بِحب ِ
تردیــدی زمین نهادن تکلیف جهاد آزادســازی داراالســام از اشــغال دارالکفر
اســت .مصطفوی افزوده :ســر گذشــت ملتها و حکومتها که قرآن مؤکداً به
مطالعــه آن دعــوت میکند ،نشــان میدهد که حکومتها ماندنی نیســتند اما
ملتهــا پایدارند و این ملتها هســتند که حکومتهایــی را که خیانت میکنند
تنبیه خواهند کرد .بر این اساس ملتهای مسلمان سرانجام از دولتهایی که
دوستی با دشمن امت و آن هم بدترین دشمن امت را انتخاب کردهاند ،انتقام
ســختی خواهند گرفت .جمعیت دفاع از ملت فلســطین و اتحادیه بینالمللی
ســازمانهای غیــر دولتــی حامــی حقــوق مــردم فلســطین کــه از ســازمانهای
مردمــی بوده و در حقیقت صدای اراده و خواســت مــردم ایران و همه اعضای
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خویش هســتند ،خود را مکلف میدانند که
همه دولتهای عربی و اســامی را نسبت به پیامدهای تلخ انتخاب خیانت به
آرمان فلســطین و همکاری با دشمن صهیونیستی هشدار دهند .بیشک آنچه
در آینده این انتخاب پیدا است ،مشکالت متعدد و گسترده سیاسی ،اجتماعی،
امنیتی و اقتصادی برای دولت و ملت شــما اســت .حضــور نظامی و امنیتی در
کل منطقــه غرب آســیا و شــمال آفریقا و خصوصــاً در منطقــه راهبردی خلیج
فارس از سیاستهای رژیم صهیونیستی است .در همین باره علی اکبر والیتی
هم دربیانیهای نوشت :اقدام ننگین آل خلیفه و اصرار بر اجرای معامله قرن و
خیانت به آرمان فلسطین ،بیتدبیری حاکمان بحرین و همچنین امارات را به
نمایش میگذارد که با امید واهی و دل بســتن به وعدههای پوشــالی و تو خالی
شــیطان بــزرگ امریــکای جنایتکار که دســتش به خــون هزاران هزار مســلمان
بیگنــاه اعــم از عــرب و غیرعــرب آغشــته اســت ،خانــهای بــر آب بنــا نمودند.
عبداللطیــف الزیانــی ،وزیــر امور خارجه بحرین در گفتوگو با شــبکه ســعودی
العربیه ،اظهارات مقامات کشــورمان در محکومیت عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیســتی را «دخالــت در امــور داخلی بحریــن» خواند .بهگزارش ایســنا ،او
مدعــی شــد که ایــران باعث بیثباتــی و ناامنــی در منطقه میشــود و برای این
منظــور از شــبه نظامیــان حمایت میکنــد .وزیر امــور خارجه بحریــن در رابطه
با توافق اخیر کشــورش با رژیم صهیونیســتی مدعی شــد :ایــن توافق تاریخی و
شــجاعانه و در راســتای همزیستی مســالمتآمیز اســت و منجر به ایجاد ثبات
در منطقه خواهد شد.

چهره

عهدنامه دوســتی میان ایران و امریکا
کــه در تاریــخ پرحادثه دو کشــور بارها
محــل رجوع بــوده ،محمل رســیدگی
به یــک دعوای بزرگ دیگر قرار گرفته
اســت .دعوایی که کلید آن چهار سال
پیــش با آغــاز اقدامات دولــت دونالد
ترامــپ علیــه توافــق هســتهای زده
شــد و با خــروج یکجانبــه از این توافق
تکمیــل گردیــد تــا مــوج گســتردهای
از تحریمهایــی کــه زیــر ســایه ایــن
پیمــان چندجانبــه لغو شــده بــود ،به
ســمت ایــران روانه شــود .حقوقدانان
ایرانــی ســوای جــدال دیپلماتهــا در
مجامــع بینالمللی کــه نمایش اولیه
آن در تــاش نــاکام اروپاییهــا در
حراســت از برجــام بــروز یافــت ،خود
را بــرای یــک نبــرد جــدی در دیــوان
بینالمللــی دادگســتری و طــرح و
پیگیــری شــکوائیهای مهیــا کردنــد که
انتظــار میرفــت نتایجــی ثمربخــش
بــرای ایــران داشــته باشــد .مبنــای
طــرح این اعتــراض هم میتوانســت
عهدنامــه «مــودت» بــه عنــوان یــک
پیمــان قدیمی باشــد که  ۲ســال پس
از کودتای ۲۸مرداد ســال  ۱۳۳۲علیه
دولت محمد مصدق به امضا رسیده
و پیشبینــی کــرده بــود کــه چنانچــه
هــر اختالفــی میــان ایــران و امریکا در
مورد تفســیر یا اجرای این عهدنامه از
طریــق دیپلماتیک قابل حل نباشــد،
به دیوان بینالمللی دادگســتری الهه
ارجاع شــود .به ایــن معنا که رجوع به
دیــوان تنها با رضایت ایــران یا امریکا
امکانپذیر بود و به پیش شرط دیگری
احتیاج نداشت.
ëëدو پرونده روی میز دیوان
بعــد از ماجــرای حملــه امریکا به
ســکوهای نفتی ایران در خلیج فارس
که ایران در سال  1371شکایت خود را
به دیوان بینالمللی دادگستری برد و
دســت پر بیرون آمد ،دو پرونده دیگر
در ســالهای اخیــر و کمی پس از روی
کار آمــدن ترامــپ در دیــوان گشــوده
شــد .خــرداد  ۱۳۹۵بــود که ایــران در
پی توقیف و مصادره  ۲میلیارد دالر از
اموال بانک مرکزی و سایر شرکتها و
مؤسســات ایرانی که بر اســاس احکام
شــماری از دادگاههــای امریکایــی
صــورت گرفتــه بــود ،از ایــن کشــور به
دیوان بینالمللی دادگستری شکایت
و اعالم کرد که امریکا عهدنامه مودت
را زیر پا گذاشته است.
امریــکا هم بــا این ادعا کــه توقیف
امــوال بانــک مرکــزی ایــران بــا هدف
حمایت از فعالیتهــای تجاری اتباع
و شــرکتهای این کشــور بوده و بانک
مرکــزی بــه دلیــل ماهیــت حاکمیتی
ت عهدنامه
اش ،نمیتوانــد از حمایــ 
بهرهمنــد شــود ،از دیوان خواســت که
شکایت ایران را مردود اعالم کند.
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دادخواســتی را در دیــوان بــه ثبــت
رســاندند که این بار موضوع شکایت،
تحریمهایــی بــود کــه دولــت امریــکا
در پــی تصمیــم بــه خــروج از برجــام
در  8مــه 2018علیــه ایران بــه جریان
انداختــه و از مــراودات اقتصــادی آن
با کشــورهای بینالملــل ممانعت به
عمــل آورده بــود .اقدامــی کــه عمــاً
بــا برخــی از مفــاد عهدنامــه مــودت
مغایــرت داشــت .ایــران طــرح ایــن
شــکایت را هــم بر اســاس نقــض این
عهدنامــه مــورد پیگیری قــرار داد؛ اما
چنانکه انتظار میرفــت امریکا دیوان
را برای رســیدگی به این شکایت واجد
صالحیــت ندانســت تــا پروســه احراز
صالحیــت بــرای رســیدگی بــه چنین
شکوائیهای آغاز شود.
مســأله اینجــا بــود کــه شــکایت
ایــران از تحریمهــای امریکایــی طیف
گســتردهای از اقالم حیاتی و مورد نیاز
را شامل میشد .ضروریاتی که تحریم
برخــی از آنهــا میتوانســت بــه بهای
جــان مــردم ایــران تمــام شــود .چاره
کار برای رســیدگی فوری چنــان که در
ســازوکار حقوقــی دیــوان تعبیه شــده
بود ،بررســی مقدماتــی و ظاهری این
نهــاد حقوقی بــرای احــراز صالحیت
جهــت صــدور یــک قــرار موقــت بود.
این بررســی مقدماتــی به خودی خود
به این معنــا نبود که دیوان صالحیت
خــود را بــرای رســیدگی بلندمــدت
بــه ایــن دعــوا قبول کــرده اســت بلکه
کوشــیده بــود بــر اســاس اهرمهــای
حقوقــی مؤثــر بــا رســیدگی فــوری به
شــکایت ایــران از وقــوع آســیبهای
غیــر قابل جبــران تحریمهــا به مردم
ایــران جلوگیــری کنــد .چــه هــدف از
صــدور دســتور موقت بررســی عاجل
بــه موضوع بــرای جلوگیری از حاصل
شدن یک زیان غیر قابل جبران بود.
ëëدستوری که خوشایند امریکا نبود
بررسی فوری و مقدماتی دیوان به
شکایت ایران در پرونده تحریمها یک
ماه بعد با ارسال یک نامه از سوی این
نهــاد بینالمللــی خطاب بــه «مایک
پمپئــو» ،وزیــر خارجــه امریــکا همراه
شــد .نامهای رســمی که به واشــنگتن
هشــدار مــیداد از هــر اقــدام جدیدی
علیه ایران پرهیــز کند و کاری نکند که
رأی قریبالوقوع دیوان بالاثر شود.
دیوان کمتر از ســه ماه بعد از طرح
شــکایت ایــران (مهرمــاه  )97دســتور
موقتــی را صادر کرد کــه در مهمترین
بخــش از امریــکا میخواســت
از تصویــب تحریمهــای نفتــی و
تحریمهایــی که علیه ایران پیشبینی
شــده و همچنین مانعتراشی در مسیر
صــادرات و نقل و انتقاالت مالی برای
اقالمی مانند دارو ،تجهیزات پزشــکی
و مــواد غذایی و تجهیــزات الزم برای
ایمنی هواپیما خــودداری کند .قاضی
«عبدالقــوی احمــد یوســف» ،رئیــس
قضــات مأمــور رســیدگی بــه پرونــده
شــکایت ایران در حالــی اعالم کرد که

کشــور از ایــن منظــر معاهــده مــودت
را بــرای پیگیــری ایــن پرونــده قابــل
اجــرا نمیداننــد و معتقدنــد اعمــال
تحریمهــا و اجــرای آنهــا دو رویکــرد
متفاوت اســت؛ به ایــن معنا که گرچه
تحریمهــا از ســوی امریــکا تصویــب
شــده؛ اما توسط کشــورهای ثالث اجرا
شــده و ایــن مســأله تعهــدات امریــکا
در چارچــوب پیمــان مــودت را نقض
نمیکند.
ëëایران چه میخواهد؟
ایــران در پیگیــری پرونده شــکایت
خــود ابتــدا میکوشــد بــا طــرح
اســتداللهای قابــل دفــاع ،دیــوان را
برای احراز صالحیت رسیدگی به این
موضوع مجاب کند و از ســوی دیگر از
محدود شــدن صالحیت دیــوان برای
رســیدگی به موضوعــات ممانعت به
عمــل آورد تــا دیــوان بــه طور موســع
صالحیــت خــود را احــراز کند .پیشــتر
دیــوان در خالل صدور دســتور موقت
صرفــاً بــه رفــع محدودیــت تبــادل
کاالهای بشردوســتانه اکتفــا کرده بود
و حــاال حقوقدانــان ایرانــی در رونــد
بررســی بلنــد مــدت ،میکوشــند کــه
بــا گســتردهتر شــدن شــمول دامنــه
صالحیــت دیوان ،رفــع محدودیتها
را از کاالهای بشردوستانه فراتر ببرند.
ایــن تــاش ایــران در حالی اســت که
یکی از دشواریهای پیگیری دعواهای
حقوقی در نظــام بینالملل ،موضوع
دعواســت .ایران در طرح دعوی خود
مســأله تحریمها را با اشــاره به تاریخ
خــروج امریــکا از برجــام مــورد توجه
قرار داده و آن را به مســأله برجام گره
نزده اســت .چــه نــام بــردن از برجام
میتوانــد اهــرم مؤثــری بــرای ایــن
ادعــای امریکا باشــد که دعــوای ایران
بر ســر این توافــق اســت و ارتباطی به
عهدنامه مودت ندارد.
اینک دو پرونده از سوی ایران روی
میز دیوان بینالمللی دادگستری قرار
دارد و وارد فرآیند بلندمدت رسیدگی
شــده اســت .پرونــده شــکایت بابــت
توقیف امــوال بانک مرکــزی ایران در
پروسه طوالنیتر جریان دارد و پرونده
شــکایت از تحریمهــای امریکایــی بــا
فوریــت بیشــتری در دســت بررســی
است.
جلســات جــاری دیــوان دربــاره
پرونــده تحریمهــا ایــن بــار بــه دلیــل
شیوع اپیدمی کرونا به صورت مجازی
برگــزار خواهــد شــد و دیــوان در چهار
جلسه پیش رو موارد مورد نظر امریکا
برای عــدم صالحیت خود را همراه با
پاسخهای تیم ایران استماع میکند و
سپس وارد مشورت میشود .احتمال
مــیرود که رأی دیوان برای مشــخص
کــردن ایــن مســأله کــه آیــا صالحیت
رســیدگی به پرونــده شــکایت ایران را
دارد یــا نه در فاصله ســه تا شــش ماه
آینــده صادر شــود تا در صــورت احراز
صالحیــت ،دعــوای بــزرگ ایــران و
امریکا وارد عرصه مهمتری شود.

خبر اول اینکه ،یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلــس درباره جزئیات طرح
«افزایــش جمعیــت» گفــت که بر اســاس این طــرح و در صورت تصویــب ،بنیاد
ملی افزایش جمعیت به ریاســت رئیس جمهوری تشــکیل میشــود .سید علی
موســوی به «انتخاب» گفت :دلیل اصلی ما برای این مســأله ایجاد نظم و تمرکز
بیشــتر در اجرای طرح اســت .چراکه بیشــتر طرحهایی که تاکنــون درباره افزایش
نرخ جمعیت مطرح شده و به همه وزارتخانهها و دستگاهها و نهادهای مربوطه
ابــاغ شــده اســت ،نیازمند یــک ســکانداری واحد و مشــخص بوده اســت .لذا ما
پیشــنهاد ایجاد بنیــاد ملی افزایش جمعیــت را مطرح کردیم .به گفتــه وی ،این
تمرکزگرایــی باعث میشــود کــه بنیاد ملــی افزایش جمعیت ســکانداری بحث
ی کردیم
افزایش نرخ رشــد جمعیت را عهدهدار شــود .البته ما در طرح پیشبین 
که این بنیاد زیر نظر دولت و مشــخصاً زیر نظر مســتقیم رئیس جمهوری فعال
باشد و شخص رئیسجمهوری ،ریاست این بنیاد را انتخاب کند.یکی از محورهای
تشــویقی این طرح برای فرزندآوری هم اختصاص ســهام برای فرزندان سوم به
بعد خانوادههاســت .موســوی در این باره افزوده :قبالً هرچه طرح تشــویقی برای
فرزنــدآوری مطــرح شــده بود بــرای دولــت بارمالی ســنگینی ایجاد میکــرد .لذا
نماینــدگان مجلــس این بار دنبال طرحــی برای عدم ایجاد بارمالــی برای دولت
بودند .این پیشنهاد سهام آیندگان ،بار مالی برای دولت ندارد.

دیگه چه خبر

داوری بر اساس « مودت»

بنیاد ملی افزایش جمعیت تشکیل میشود؟

