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بیانیه ظریف در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا 
در مورد سیل اخیر در ایران

 وزیر امور خارجه با انتشار بیانیه ای به اظهارات مداخله جویانه و عوام 
فریبانه وزیر امور خارجه آمریکا در سوء استفاده از سیل اخیر در ایران 

پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، متن این بیانیه که در صفحه توئیتر شخصی محمد 
جواد ظریف به زبان انگلیسی منتشر شده است، به این شرح است: "آقای 
پمپئو و دیگر مقامات آمریکا که با تروریسم اقتصادی خود آحاد مردم 
ایران را هدف قرار داده و حتی تالش می کنند مانع واریز شدن کمک های 
مالی هموطنان ما در خارج از کشور به حساب های هالل احمر ایران برای 
کمک به سیل زدگان شوند، بهتر است به جای سوءاستفاده غیرمعمول 
و سیاست زده از درد و رنج انسان ها در حوادث طبیعی، به وضعیت 
مصیبت زدگان داخل آمریکا که ماه هاست از حوادث طبیعی در آمریکا در 

رنج و عذاب اند، رسیدگی کنند.
وزیر امور خارجه آمریکا ظاهراً از سو مدیریت حوادث دو سال گذشته در 
آمریکا ناآگاه است که این گونه اظهارنظرهای غیرحرفه ای، مداخله جویانه 
و فریبکارانه در مورد مدیریت سیل های سهمیگن و بی سابقه روزهای 
گذشته که همزمان ۲۴ استان ایران را درگیر خود ساخته است، می کند. 
ایشان فراموش کرده است که هزاران آمریکایی بر اثر بالیای طبیعی کشته 
شدند، برق بسیاری از مناطق برای روزها و هفته های متمادی قطع بود، 
صدها هزار نفر مجبور شدند خانه های خود را رها کنند و دولت فدرال 
از رسیدگی الزم در بسیاری از مناطق آسیب دیده ناتوان بودند. به واقع 
مردم پورتوریکوی آمریکا و یا آسیب دیدگان طوفان های هاروی، مایکل و 
یا فلورانس بعد از گذشت ماه ها هنوز نتوانسته اند حتی به زندگی شبه 
عادی برگردند. بیش از یک دهه پس از طوفان کاترینا که ناکارآمدی مطلق 
دولت آمریکا در مدیریت بالیای طبیعی را به نمایش گذاشت، بهتر است 
سردمداران آمریکایی به داد مردم خودشان برسند، که هزاران نفر از آنان 

هنوز با عواقب این بالیا دست به گریبان هستند.
ایشان فراموش نکند که از طرف رژیمی سخن می گوید که منافع مردم 
آمریکا که بیش از ۴۳ میلیون آنان بر اساس آمار رسمی زیر خط فقر 
و ۱۰۰ میلیون در حد خط فقر زندگی می کنند ]۱[ و بیش از ۵۰۰ هزار 
نفر از آنها بی خانمان ]۲[ هستند را فدای ماجراجویی های خارجی خود 
کرده است؛ رژیم قانون شکنی که جان هزاران سرباز آمریکایی و تریلیون ها 
دالر پول مالیات دهندگان آمریکایی را برای بحران آفرینی و کشتار زنان و 
کودکان بی گناه در چندین هزار کیلومتری مرزهای آمریکا صرفاً در حمایت 
از تجاوزات و ظلم های اسرائیل علیه مردم منطقه ما هزینه کرده است؛ 
منابعی که می توانست امنیت اقتصادی و سیاسی مردم آمریکا را بهبود 
بخشد و به نجات محیط زیست کره خاکی و ریشه کنی فقر در جهان 

کمک کند.
مردم بزرگ ایران با اتحاد و همدلی و تالش هماهنگ مردم، دولت، 
نیروهای مسلح، و همه نهادهای عمومی، غیردولتی و خصوصی، به یاری 
خدا بزودی نه تنها بر مصائب حوادث طبیعی اخیر چیره خواهند شد و از 
آن با کوله باری از عبرت و تجربه برای ساختن آینده ای بهتر و پیشگیری از 
تکرار فجایعی که به جان و مال تعدادی از هموطنان عزیز ما آسیب زد، 
عبور خواهند کرد بلکه تحریم های غیرقانونی و تروریسم اقتصادی آمریکا را 
نیز به شکست خواهند کشاند ولی تجربه رفتار آمریکا را در حافظه تاریخی 

خود ثبت خواهند کرد.

وزیر خارجه سوریه :
 تصمیم ترامپ درباره جوالن به انزوای بیشتر آمریکا 

منجر شد
وزیر خارجه سوریه تأکید کرد که حق این کشور درباره جوالن ثابت 
است و تمامی اراضی خود چه در جنوب و چه در شمال را آزاد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، ولید معلم، وزیر 
خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با خورخه آریزو، همتای 
ونزوئالیی خود در دمشق گفت: تجاوزاتی که علیه ونزوئال صورت می گیرد 
ما در طول هشت سال که آن را در جنگ علیه تروریسم سپری کردیم با 
آن مواجه بوده ایم. تجربه ما مثالی از تجارب تمامی کشورهایی است که با 

توطئه های آمریکا روبرو هستند.
وی گفت: تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره جوالن 
موجب افزایش انزوای این کشور در سطح جهان و حتی دور شدن از 
نزدیک ترین هم پیمانانش شد. حق ما درباره جوالن ثابت است و هرگز 
با گذشت زمان از بین نمی رود. ما تمامی اراضی اشغال شده خود چه 
در جنوب و چه در شمال را آزاد خواهیم کرد. ما به هر وسیله ای جوالن 
را آزاد خواهیم کرد. ولید معلم در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره بیانیه 
نشست اخیر سران عرب در تونس گفت:  آیا عاقالنه است که سران عرب 
بیانیه ای را درباره جوالن سوریه صادر کنند که حتی کم اهمیت تر و پایین تر 
از موضع انگلیس باشد. اگر از مردم سوریه بپرسید می بینید که بیشترشان 

نمی خواهند سوریه به اتحادیه عرب بازگردد.
وارد  بازپس گیری جوالن  درباره  احتمال ها  تمامی  گفت:  معلم  ولید 
است. مسأله کامال واضح است و گزینه نظامی نیز درباره جوالن مطرح 
بگویم که دولت  باید  آمریکا درخصوص سوریه  اظهارات  است. درباره 
آمریکا همواره دروغ می گوید. من از طرف های حاضر در شرق سوریه 

می خواهم از تجارب گذشته خود با آمریکایی ها درس عبرت بگیرند.
وی درباره اوضاع ادلب گفت: درباره اوضاع ادلب توافقی به نام توافق 
سوچی وجود دارد که بین رؤسای جمهور روسیه و ترکیه امضا شد اما 
ترکیه در اجرای آن کوتاهی کرده است. ما درباره ادلب و تأخیر در آزادی 
آن بیشتر از این نمی توانیم صبر کنیم و روسیه این را به خوبی می داند و به 
دنبال حل کردن این مسأله است. وی درباره حمایت ترکیه از تروریسم در 
سوریه گفت: اشتباهات سیاست های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه و حمایتش از تروریسم در سوریه کامال در تاریح انتخابات اخیر 
ترکیه خود را نشان داد. معلم تأکید کرد: پایداری مردم سوریه و شجاعت 
نیروهای مسلح ما تنها دلیلی است که باعث شده در طول هشت سال 
جنگ تروریستی همچنان مقاومت کنیم. وزیر خارجه ونزوئال نیز گفت: 
ما 9 سال پیش به سوریه سفر داشتیم و ده ها توافق همکاری امضا کردیم 
بعد از آن جنگ امپریالیستی علیه سوریه آغاز شد. سوریه و ونزوئال وجه 

مشترک های زیادی با هم دارند.
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 پمپئو: 

 ایران کار واشنگتن را درسوریه سخت کرده است

الوروف:
جنگ در سوریه تمام نشده است

در  نظامیان شیعی  آمریکا حضور شبه  وزیر خارجه 
عراق و سوریه را که در مبارزه با تروریسم فعالیت دارند، 
مشکل ساز خواند و گفت:ایران با حمایت از این گروه 

ها کار ما را در سوریه سخت کرده است.
ایرنا، مایک پمپئو روز پنج شنبه  به گزارش خبرنگار 
پیمان  عضو  خارجه  وزیران  نشست  دوم  دور  از  پس 
برگزار  واشنگتن  در  که  شمالی)ناتو(  آتالنتیک  شورای 
شد، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه مشکلی از 
سوی ایران متوجه آمریکا و اعضای ناتو است، این ادعا 

را مطرح کرد.
طوالنی  مشکالت  این  فهرست  که  شد  مدعی  وی 
که همچون یک  ایم  ایران خواسته  از  فقط  ما  است. 
کشور عادی رفتار کند. تالش آنها برای سوء قصد در 
اروپا وجود دارد و دیده ایم که اروپایی ها به آن پاسخ 

داده اند.
وزیر خارجه آمریکا با این ادعا که این اقدام، تالشی از 
سوی رهبران ایران است، افزود: خود رئیس جمهوری 
روحانی اجازه می دهد که به خاک اروپا بروند و مردم 
را بکشند. اصال پذیرفتنی نیست که در غرب اروپا چنین 
کاری اتفاق بیفتد؛ ما با متحدان خود در سراسر اروپا 
همکاری می کنیم تا اطالعات درست به دست آوریم تا 

بتوانیم این تهدیدها را کاهش دهیم.
پمپئو از تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا به 
عنوان تالش برای بازدارندگی یاد کرد و گفت: این کار 
ما، توانایی ایران را برای انجام دادن این گونه فعالیت ها 
کاهش می دهد، تحریم ها باعث شده است که منابع 

کمتری داشته باشند تا این تهدیدها را اجرایی کنند.
در حالی وزیر خارجه آمریکا از تحریم های غیرقانونی 
خود به عنوان ابزاری برای بازدارندگی یاد می کند که 
آثار سوء آن بر مردم عادی ایران نمایان است و محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران آن را 

'تروریسم اقتصادی' نامیده است.
گفت:  و  کرد  اشاره  سوریه  به  آمریکا  خارجه  وزیر 
اروپایی در سوریه و عراق  االن جنگجویان خارجی و 
حضور دارند و ما باید مطمئن شویم که اینها دوباره 
به گروه های جهادی نمی پیوندند. کارهایی که ایران 

در سوریه انجام می دهد، حل این مشکل را سخت 
تر می کند.

پمپئو مدعی شد: شبه نظامیان شیعه مورد حمایت 
ایران، تحت نظر نیروهای امنیتی عراق نمی روند. این 
غربی  کشورهای  و  ناتو  که  شود  می  باعث  ایران  کار 
امنیت کمتری داشته باشند و این همان چیزی است که 

با اعضای ناتو درباره آن صحبت کردیم.
وزیر خارجه آمریکا در حالی از حضور تروریسم در 
سوریه و اعتراف به خارجی بودن آنها سخن می گوید که 
هیچ گاه از حامیان مالی این تروریست ها و اینکه چگونه 
از اروپا و دیگر کشورها راهی این منطقه شده اند، سخن 

نگفته است.
ترکیه

وی در پاسخ به این سوال که وزارت خارجه ترکیه خبر 
مربوط به دیدار روز گذشته تان با همتای ترک را رد کرده 
است، نظرتان درباره خبری که وزارت متبوعتان منتشر 
کرده چیست؟ گفت: این خبر دقیقا همان صحبتی بود 
و  ادامه می دهیم  به مذاکراتمان  ما  که مطرح کردم. 

مواضع ما تغییری نکرده است.
چین

های  فناوری  و  تجیهزات  درباره  آمریکا  خارجه  وزیر 
چینی به خصوص شرکت هوآوی در کشورهای اروپایی 

هم اظهار کرد: درباره اثرات ضد امنیتی در استفاده از 
فناوری های چینی باید بگویم که این تهدید وجود دارد.

در  چینی  های  سیستم  اگر  کرد:  خاطرنشان  پمپئو 
میان این شبکه ها نبود، اطالعاتمان را راحتتر مبادله می 
کردیم. البته هر کشوری تصمیم خود را می گیرد وآمریکا 

هم تصمیم خود را می گیرد.
وی ادامه داد: البته این مساله با یک رقابت منصفانه، 
منطقی و شفاف متفاوت است اما باید به معامله ای 
که امنیت ملی را به خطر می اندازد و قیمت های بسیار 

پایین تر از بازار ارائه می دهند، مشکوک بود.
آلمان

به سوالی درباره سهم  پاسخ  آمریکا در  وزیر خارجه 
پرداختی آلمان به ناتو که گفته می شود تا سال ۲۰۲۴ 
به یک و نیم درصد هم نمی رسد و اینکه اگر آلمان سهم 
۲ درصدی خود را وازیر نکند، آمریکا چه خواهد کرد، 
گفت: مهم است به یاد بیاوریم مساله ۲ درصد، ساخته 

این دولت نیست.
پمپئو افزود: این مساله، یک تعهد بود که همه اعضای 
ناتو به آن متعهد شده بودند. امیدواریم که این کار را 
انجام دهند. برای دفاع جمعی ما بسیار مهم است و آنها 

را به انجام این کار تشویق می کنیم.
ونزوئال

وی در جواب این سوال که آیا درباره ونزوئال و حضور 
ناتو  خارجه  وزیران  نشست  در  هم  روسیه  نیروهای 
صحبت شده است و موضع کلی در قبال این نیروها چه 
بوده است، گفت: ما درباره ونزوئال صحبت کردیم. آنها 
باید از این کشور خارج شوند. درباره تالش های روسیه 
در اوکراین و رفتارهای بدخواهانه آن در سوریه و ونزوئال 

تبادل نظر شد.
کرملین به درخواست دولت قانونی ونزوئال نیروهای 
نظامی خود را برای راه اندازی برخی سامانه های دفاعی 

راهی کاراکاس کرده است.
آمریکا که به دنبال تغییر رژیم در این کشور است، از 
روسیه خواسته است تا نیروهای خود را خارج کند اما 
مقامات کرملین می گویند که اگر این کار انجام شود، 

ونزوئال به سوریه ای دیگر تبدیل خواهد شد.

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که هنوز جنگ در سوریه 
به پایان نرسیده است و باید منشأ تروریسم را در این کشور 

از بین برد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه روسیا الیوم، سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت: هنوز جنگ در سوریه 
این  باید منشأ تروریسم را در  پایان نرسیده است و  به 
کشور از بین برد. اوضاع ادلب بسیار نگران کننده است 
به  ما  هستند.  استان  این  در  تروریست  هزاران  چراکه 
صورت جدی با ترکیه و دولت بشار اسد همکاری می کنیم. 
تروریست های جبهه النصره در آنجا ساختار جدیدی را 
درست کردند و نام جدیدی بر آن گذاشتند. آن ها از این 
طریق می خواهند بقیه گروه های مسلح از جمله گروه های 

میانه رویی که آماده مذاکره با دولت هستند را جذب کنند. 
ما باید با این مسأله مقابله کنیم. اخیراً گشت زنی مشترک 
ارتش روسیه و ترکیه در مناطق مشخصی از استان ادلب 

آغاز شده است.
وی افزود: مسأله دوم کرانه شرقی رود فرات است. 
بازداشت  در  تروریست   ۱۰۰۰ حدود  حاضر  درحال 
همکاری  آمریکایی ها  با  که  هستند  کردی  نیروهای 
این  دارند.  غربی  اروپای  تابعیت  بیشترشان  می کنند. 
بسیار ناراحت کننده است که کشورهایشان دیگر آن ها 
می کنند.  تابعیت  را سلب  آن ها  حتی  و  نمی پذیرند  را 
قبول  را  آن ها  کشورهایشان  اگر  می گویند  آمریکایی ها 
به  این  و  کنند  آزادشان  می شوند  مجبور  آن ها  نکنند 

معنای همکاری با تروریسم است.
الوروف گفت: پیشنهاد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
ملل در سال ۲۰۱۵  در سازمان  روسیه در سخنرانی اش 
برای ایجاد جبهه واقعی ضد تروریسم همچنان یک هدف 
حائز اهمیت است. درحال حاضر مذاکره با آمریکایی ها 
درباره مقابله با تروریسم ازسرگرفته شده است هرچند که 
تالش زیادی کردند تا از زیر بار این مسئولیت شانه خالی 
کنند. ما همچنین مذاکرات را با اتحادیه اروپا نیز خواهیم 
داشت. یکی از پیشنهادات مشخص شده پیوستن آن ها به 
بانک اطالعاتی است که دستگاه امنیت فدرال روسیه برای 
جمع آوری اطالعات درباره تحرکات تروریست های خارجی 

تأسیس کرده است.

۲1 فروردین
دفاع ایران در برابر آمریکا در الهه

دیوان بین المللی دادگستری )ICJ( در پی شکایت ایران از آمریکا با توجه 
به اعمال تحریم ها و نقض عهدنامه مودت برای طرفین مهلتی را تعیین کرده 
تا در زمان مقرر به اقامه دعوی و دفاعیات خود بپردازند که بر همین اساس 
جمهوری اسالمی ایران در فروردین ماه سال 9۸ به دفاع از دادخواست خود 

می پردازد.
که  دوره ای  در  هم  آن  بین المللی،  به شرایط  توجه  با  ایسنا،  گزارش  به 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با در پیش گرفتن سیاست های خروج از 
معاهدات بین المللی و عدم توجه به جایگاه دادگاه الهه، باید دید در روند 
رسیدگی شکایات ایران از ایاالت متحده آمریکا، این دادگاه چه تصمیم و رأیی 

را اتخاذ خواهد کرد.
البته اتفاقاتی که در سال 9۷ رخ داد و همچنین روند تشکیل جلسات و 
بررسی پرونده در دادگاه الهه نشان می دهد، ایران نه در سطح منطقه ای 
بلکه بین المللی از چنان قدرت چانه زنی و ارائه ادله متقن در محاکم بین المللی 
برخوردار است که توانایی رویارویی با قدرت های بزرگ کاری سهل و ممکن 
است چه این که چنین توانایی و ظرفیتی را در مذاکره با گروه ۱+۵ در مورد 

برنامه هسته ای ایران شاهد بودیم.
می دانیم که دادگاه الهه با احراز صالحیت خود در مواردی که از سوی ایران 
علیه آمریکا مطرح شده، در مورد نقض پیمان مودت قرار موقت صادر کرد و 
در بررسی بلوکه شدن دارایی های ایران که آمریکا مدعی بود، دیوان بین المللی 
دادگستری صالحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد، طبق روال قانونی این 
دیوان، ابتدا تشکیل جلسه داده و دیوان الهه صالحیت خود در رسیدگی به 

این پرونده را تأیید کرد.
صباح زنگنه، یک کارشناس حقوق بین الملل معتقد است به احتمال زیاد در 
پرونده های اخیر شکایت ایران از آمریکا رأی دادگاه الهه به نفع ایران خواهد 
بود، با توجه به این که پیش از این، هم ایران و هم آمریکا صالحیت دادگاه 
الهه را پذیرفته اند، تعلل های اخیر آمریکا نقض رویه های گذشته و همچنین 

نقض تاریخچه خود در تعامل با این دادگاه خواهد بود.
دیوان بین المللی دادگستری )الهه( همواره فارغ از بحث البی گری و براساس 
قوانین شناخته شده، پس از بررسی پرونده ها رأی خود را اعالم می کند. در 
واقع »دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند به شکایت یک دولت علیه دولت 
دیگری رسیدگی کند، مگر آن که در ابتدا و پیش از هر چیز، صالحیت خود را 
برای رسیدگی قضائی به آن دعوی احراز کرده باشد. احزار صالحیت دیوان نیز 
به سه صورت انجام می شود: یا آن که دولتی از قبل اعالمیه پذیرش صالحیت 
اجباری دیوان را صادر کرده باشد، یا آن که دو دولت با یکدیگر توافق کنند که 
یک موضوع خاص را به دیوان ارجاع دهند یا آن که در معاهده ای که دو دولت 
به آن متعهد هستند صالحیت دیوان برای رسیدگی به اختالفات ناشی از آن 

پذیرفته شده باشد«.
بنابراین شکایت های ایران نزد دادگاه الهه نیز از این جهت صورت گرفت که 
در معاهده مودت ۱9۵۵ طرفین دادگاه الهه را برای رسیدگی به اختالفات در 

اجرای توافق نامه پذیرفته بودند.
البته اگر نگاهی تاریخی به بررسی پرونده های مرتبط با ایران در دیوان 

بین المللی دادگستری داشته باشیم، درمی یابیم رسیدگی به پرونده های ایران 
در این دادگاه طی سال 9۷ برای نخستین بار نبوده و پیش از این نیز مواردی 
بوده که ایران از آمریکا نزد دادگاه الهه شکایت کرده و یا آمریکا و یک بار نیز 

انگلیس پرونده هایی را علیه ایران در این دادگاه بین المللی گشوده اند.
مهم ترین شکایت هایی که ایران پیش از این در دادگاه الهه داشته عبارت 
هستند از این که نخستین بار در سال ۵9 در پی توقیف دارایی های ایران بوده 
و پس از آن نیز در پی سانحه هواپیمایی ایرباس ایران توسط ناو آمریکایی 
در خلیج فارس در سال ۱۳۶۷ و یک مورد هم پس از بمباران سکوهای نفتی 

کشورمان توسط آمریکا در سال ۱۳۷۱ بود.
انگلستان بعد از ملی شدن صنعت نفت و آمریکا پس از تسخیر النه 
جاسوسی در تهران در سال ۵۸ علیه ایران در دادگاه بین المللی الهه اقامه 

دعوا داشته اند.
باید یادآور شد، »دیوان بین المللی دادگستری که در شهر الهه از کشور 
هلند واقع شده است، یک دادگاه بین المللی است که از سال ۱9۴۵ تاکنون 
به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می کند. این 
دیوان رکن ۲ قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که از صالحیت ترافعی 
در دعاوی بین الدولی و صالحیت مشورتی در پاسخ به سواالت حقوقی ارکان و 
آژانس های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت ها می توانند علیه 
دولت های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص 

آن شکایت، پیش از هر چیز صالحیت خود را احراز کرده باشد«.
شکایتی که ابتدا در سال گذشته از سوی ایران علیه آمریکا صورت گرفت 
در پی تصمیم ایاالت متحده در اعمال مجدد تحریم های اقتصادی مغایر با 
عهدنامه مودت )۱9۵۵( بود که در دادخواست کشورمان علیه ایاالت متحده 
درخواست شده دیوان بین المللی دادگستری، از آمریکا بخواهد خسارت وارد 
شده به ایران را به دلیل نقض پیمان مودت و وضع مجدد تحریم ها جبران 

کند.
همچنین رسیدگی به شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و 

دارایی های بانک مرکزی ایران نیز از ۱۶ مهرماه سال 9۷ در دیوان بین المللی 
دادگستری آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت. البته جمهوری اسالمی در 
سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دالر دارایی های ایران در آمریکا به دادگاه 
الهه شکایت کرده بود که این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه های 
آمریکا مدعی شدند ایران در بمب گذاری های سال های ۱9۸۳ و ۱99۶ با صدها 
کشته نظامی آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده های قربانیان 
غرامت پرداخت کند. در این مورد نیز دیوان وارد بررسی شده و ادعای آمریکا 
در رد صالحیت دیوان برای رسیدگی به این پرونده را رد کرد و صالحیتش 
مورد تأیید قرار گرفت. گرچه نماینده آمریکا در جلسات دادگاه تالش کرد با 
ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی 
عملیات های انجام شده علیه این کشور به ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام 
نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی های 
ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و 

شرکت های تجاری ایرانی را توجیه کند.
مهدی ذاکریان از اساتید دانشگاهی در همین ارتباط تاکید دارد به این که تا 
این مرحله، کار حقوقی ایران موفق بوده است و تأیید صالحیت دیوان گام 

مهمی بود که در روند بررسی شکایت ایران برداشته شد.
در واقع جمهوری اسالمی ایران از تمامی ظرفیت ها در عرصه بین الملل 
برای مقابله با اقدامات غیرقانونی آمریکا تا رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده 
می کند. اما با توجه به این که به طور معمول روند رسیدگی به پرونده ها در 
دیوان الهه زمان زیادی طول می کشد لذا برای دستیابی به نتیجه فاصله 
زیادی داریم اما باید ببینیم نهایتاً دیوان در رسیدگی به دعوی به نفع ایران 

رأی می دهد یا خیر؟
یوسف موالیی استاد حقوق بین الملل هم با اشاره به بررسی پرونده های 
اخیر ایران در دادگاه الهه اظهار داشت: تمام این مسائل نشان می دهد 
دیوان می خواهد به دعوا رسیدگی کند، اگر به ضرر ایران بود موضوع از روند 
رسیدگی خارج شده و وارد ماهیت نمی شد و می توانست شکست برای ایران 
باشد اما در حال حاضر دیوان با تأیید صالحیتش می خواهد به ماهیت دعوا 

و اختالف رسیدگی کند.
نباید فراموش کنیم دیوان بین المللی دادگستری قدرت محدودی دارد و 
این گونه نیست که در رسیدگی به اختالفات بین کشورها بتواند رأی خود را به 
اجرا بگذارد، در واقع دارای صالحیتی اختیاری و نه اجباری است و دولت ها با 

میل و رضایت خود از دیوان می خواهند تا به اختالفات رسیدگی کند.
براساس اعالم دادگاه الهه، مهلت جمهوری اسالمی ایران ۱۰ آوریل ۲۰۱9 
برابر با ۲۱ فروردین ماه سال 9۸ برای ارائه دادخواست آن است، انتظار می رود 
همانند جلساتی که تاکنون برگزار شده ایران بتواند با مستندات الزم و کافی به 
دفاع از خود بپردازد، البته با توجه به این که نوبت دفاعیات آمریکا در مهرماه 
خواهد بود احتمال این که از هم اکنون نظر قضات الهه مشخص باشد کمی 
بعید به نظر می رسد. اما از آن جایی که پیش از این هم الهه نظرات مثبت و 
دیدگاه های روشن و مشخصی داشته است، می توان امید داشت که در ادامه 

بررسی های خود نیز به نفع ایران رأی دهد.

روزنامه صبح ایران


