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 نشست ویژه مجلس
برای بررسی"اف.ای. تی. اف"

جلس��ه ویژه مجلس شورای اسالمی برای بررسی 
ابعاد الحاق ایران به منظور پیوس��تن به کنوانس��یون 

)اف.ای. تی. اف ( امروز برگزار می شود.
محمد ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
آخرین وضعیت بررس��ی الحاق ایران به کنوانس��یون 
)اف.ای. ت��ی. اف ( در مجلس،گفت: طبق آنچه که از 
سوی هیئت رئیس��ه مجلس به نمایندگان اعالم شده، 
عصر امروز )یکش��نبه، 15 مهر( جلس��ه ویژه پارلمان 
برای بررس��ی )اف.ای. تی. اف ( در صحن بهارس��تان 

تشکیل می شود.
وی افزود: مجلس امروز  از س��اعت 8 صبح جلسه 
علنی دارد و نمایندگان نیز از ساعت 14 برای بررسی 
)اف.ای. تی. اف (، پس از پایان جلسه علنی در صحن 
پارلمان تش��کیل جلس��ه می دهند.  قرار است در این 
جلسه کارشناسانی از سه قوه برای برای تبیین مزایا و 
معایت پیوستن ایران به کنوانسیون )اف.ای. تی. اف ( 

در مجلس حضور یابند.  تسنیم

هیأت پارلمانی ایران با هیأت پارلمانی 
روسیه دیدار کردند

مالق��ات هیات پارلمانی ایران ب��ا هیات پارلمانی 
روسیه در حاشیه نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی 
کمیته زنان پارلمان های آسیایی با هدف تقویت روابط 

دو کشور برگزار شد.
نشس��ت کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیته زنان 
پارلمان های آس��یایی در روز 1٢ مهر با هدف تقویت 

روابط دو کشور برگزار گردید.
در این نشس��ت دو کش��ور بر س��ابقه تاریخی در 
روابط سیاس��ی و اقتصادی اش��اره داش��تند و هیات 
پارلمانی ایرانی تاکید بر مواضع مش��ترک دو کش��ور 
در منطقه در موضوع س��وریه و ع��راق و همچنین در 
برابر داعش اشاره داشت و این همگرایی نقطه نظرات 
را عاملی مهم برای تقویت روابط دو کش��ور و داشتن 
مواضع مش��ترک در راستای برقراری صلح و آرامش و 

همچنین توسعه در منطقه برشمرد.
هی��ات پارلمان��ی روس��یه نی��ز ضم��ن تایید با 
اش��اره به قطعنامه ش��انگهای، بر حمای��ت متقابل از 
پیش��نهادات مطروح��ه در خص��وص قطعنام��ه های 
مطرح در این نشس��ت اشاره داشت و حمایت متقابل 
 از پیش��نهادات را در تقوی��ت رواب��ط مهم برش��مرد. 

 باشگاه خبرنگاران

چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان ۲۳ 
آبان ماه برگزار می شود

چهارمین کنگره حزب ندای ایرانیان برای بررسی 
عملک��رد ارکان و مس��ائل روز سیاس��ی، در ٢۳ آبان 
م��اه با حضور 15۰۰ نفر از اعض��ای این حزب برگزار 

می شود.
پی��ش از این ٢۶ مهر ب��ه عنوان روز برگزاری این 
کنگره یاد شده بود که به دالیلی برگزار نشد و  موعد 
 برگ��زاری کنگ��ره به تاریخ دیگری موکول ش��ده بود.

 باشگاه خبرنگاران
 

 استیضاح شریعتمداری
دوباره به جریان افتاد

سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از 
برگزاری جلسه بررس��ی استیضاح وزیر صمت در این 

کمیسیون خبر داد.
ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی، ، با بیان اینکه جلسه بررسی 
تقاضای نمایندگان برای استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون برگزار 
می ش��ود، گفت: ش��ریعتمداری، روز دوشنبه 9 صبح 
در جلس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس حضور 

می یابد.
وی ب��ا بیان اینکه طراحان، طرح اس��تیضاح وزیر 
صمت به برگزاری جلس��ه بررسی این استیضاح اصرار 
دارند، ادامه داد: در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر 
استعفای ش��ریعتمداری از وزارت صمت وجود داشت 
که در همین راس��تا ت��ا تعیین تکلی��ف این موضوع، 

کمیسیون طرح را مسکوت گذاشته بود.  تسنیم

 با خدمت رسانی بی منت مشکالت مردم
را مرتفع کنید

وزی��ر اطالع��ات ب��ا بی��ان اینکه حف��ظ کرامت، 
خمیرمایه عزت انس��ان اس��ت، تصریح کرد: مسووالن 
باید با خدمت بی منت از این فرصت برای گره گشایی 
از مشکالت مردم و ارتقاء جایگاه معنوی خود استفاده 

کنند.
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمود علوی در 
جلسه فوق العاده ش��ورای اداری استان کرمان اظهار 
کرد: توفیق خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسالمی 

افتخاری سترگ برای مسووالن است.
همچنین وزیر اطالع��ات تامین امنیت حق آحاد 
جامع��ه و اج��رای عدال��ت را موجب پای��داری حق و 

مایوس شدن دشمنان دانست.  منبع گزارش

اخبار

حامیان اف . ای .تی. اف با محور مقاومت مخالفند  
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با بیان اینکه تعریف کشورهایی 
چون آمریکا و عربس��تان سعودی از تروریسم همان تعریفی است که در اف.ای. 
تی. اف  به آن اشاره شده، گفت: تعریفی که در اف.ای. تی. اف  از تروریسم شده 

با تعریفی که در قانون اساسی ما آمده کاماًل متفاوت است.
حمیدرض��ا ترقی با بیان اینکه جریان های حامی اف.ای. تی. اف  همان هایی 
هس��تند که ش��عار نه غزه نه لبنان را س��رمی دادند و با هرگونه حمایت از فلسطین، 
س��وریه و مح��ور مقاومت مخالفند، اظهار داش��ت: اینها جریان هایی هس��تند که اصوالً 
حمایت از جبهه مقاومت را چون مخالف با سیاست های آمریکاست درست نمی دانند.

وی با اشاره به مسأله شفافیت که مورد تأکید حامیان اف.ای. تی. اف  قرار می گیرد، 
گفت: کش��ورهایی که دنبال این پروژه هس��تند از گروه های تروریستی داعش و طالبان 

حمایت می کنند.  فارس

احزاب 
تحصیل ۱۲۰ هزار دانش آموز افغانستانی در ایران 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: اگر تالش های ایران نبود دولت 
عراق در بحث اربعین زیر بار تعامل با زائرین افغانی نمی رفت.

حسین ذوالفقاری در دیدار با حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرت افغانستان، 
در حاش��یه اجالس اکس��کام آخری��ن اطالعات مربوط به تع��داد دانش آموزان 
افغانس��تانی پناهن��ده در مدارس ایران را اعالم کردو گفت : در س��ال ٢۰1۷ در 
حدود 1۰٢ هزار نفر دانش آموز افغانس��تانی درایران حضور داش��تند  که در س��ال 

٢۰18 به حدود 1٢۰ هزار نفر رسیده اند.
وی ابراز امیدواری کرد: ایران  درصدد ارتقاء ساختار اداره کل امور اتباع به سازمان ملی 
مهاجرت است که موضوع نیز در دولت مطرح و تا دوماه آینده به مجلس ارائه خواهد شد. وی 
همچنین به اقدامات ایران درخصوص تسهیل در صدور روادید اشاره و تصریح کرد: به منظور 

بازگشت افغانستانی ها  دولت از هیچ تالشی فروگذار نیست.  باشگاه خبرنگاران

میدان فاطمی 
همزیستی تروریست ها و آمریکایی ها نشانه پیوند آنهاست

معاون پارلمانی س��پاه گفت: همزیستی تروریس��ت ها و آمریکایی ها در سه 
مایلی یکدیگر در خاک س��وریه، نش��ان دهنده پیوندهای عمیق آنها با یکدیگر 

دارد. 
محمدصالح جوکار با بیان اینکه آمریکایی ها در طول س��الیان گذش��ته و با 
آغاز بحران س��وریه، بدون هیچ محدودیتی از تروریس��ت ها حمایت لجس��تیکی، 
مال��ی و اطالعاتی می کردند، اظهار کرد: اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تروریس��ت ها 
و آمریکایی ها مش��ترک اس��ت. وی تاکید کرد: برای آمریکا دردآور اس��ت که ببینند در 

نزدیکی پایگاه آنها ، یک پایگاه تروریست ها توسط ایران نابود می شود.
معاون پارلمانی سپاه با بیان اینکه اقتدار هر کشور به مولفه های بازدارنده او در برابر 
دش��من مقابلش بس��تگی دارد، عنوان کرد: اقتدار موشکی ما  باعث شده تا دشمنان در 

مواجهه با ما، حساب گر باشند و وضعیت را سبک و سنگین کنند.  میزان

پاسداران 

کاردار جدی��د عراق در ای��ران با دبیر  س��تاد مرک��زی اربعی��ن ب��ه منظ��ور درحـــاشیه
هماهنگی بیش��تر امور مرب��وط به اربعین امس��ال دیدار و 

گفت وگو کرد.
نصیر عبدالمحسن که به تازگی به عنوان کاردار دولت 
بغداد در ایران معرفی ش��ده اس��ت، برای بررس��ی و اعالم 
آخری��ن برنامه های دولت عراق در خص��وص صدور روادید 
اربعین با دبیر ستاد مرکزی اربعین دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار نصیر عبدالمحس��ن با بیان اینکه هدف ما 
تس��هیل امور زائران گفت: حدود ٢5 نیروی پش��تیبانی در 
س��فارت و تعداد 14۰ نفر نیرو در دفاتر موقت مستقر شده 

اند تا روند صدور روادید را سریع تر و آسان تر کنند.
وی افزود: براس��اس آمار از دفاتر بیس��ت گانه و چهار 
کنسولگری فعال، در حدود 45 هزار پاسپورت ثبت نام شده 

است که به زودی روادید آن ها آماده خواهد شد.
کاردار جدید عراق اظه��ار کرد: به منظور جلوگیری از 
هرگون��ه وقفه در کار، تمام دفاتر ص��دور روادید به صورت 

شبانه روزی فعال خواهند بود.
نصیر عبدالمحس��ن ضمن اشاره به وقفه ایجاد شده در 
صدور روادید افزود: از امروز  روادید ثبت نام کنندگان آماده 

تحویل خواهند بود.

وی درخصوص اتباع خارجی حاضر در ایران هم توضیح 
داد: همانند سال گذشته برای عراقی های مقیم ایران روادید 
صادر خواهد شد و همچنین افغانستانی های مقیم ایران هم 
براس��اس س��ازوکار های مورد توافق و در چارچوب توافقات 
انجام ش��ده ب��ا ایران روادی��د حضور در مراس��م اربعین را 

دریافت خواهند کرد.
در ادامه این نشست شهریار حیدری دبیر ستاد مرکزی اربعین 
ضمن ابزار خشنودی از حضور نصیر عبدالمحسن در این سمت 
گفت: با توجه به سابقه فعالیت و مسئولیت های شما در ایران و با 

این میزان از تجربه به خوبی مسائل را می توان حل کرد.
وی ضم��ن تش��کر از حضور ب��ه موقع دفات��ر موقت و 
نیرو های پش��تیبانی اظهار کرد: این گروه کمال همکاری را 

با سازمان حج و زیارت داشته اند.
حیدری تاکید کرد: س��فیر عراق روز سه شنبه گذشته 
تهران را ترک کرده اس��ت و به همین دلیل نیاز به مسئولی 
بود که دس��تور صدور روادید را به دفاتر و کنسولگری صادر 
کند که خوش��بختانه با حضور کاردار جدید این کشور این 

دستور به مسئوالن دفاتر و کنسولگری ها صادر شد.
با پایان ماموریت راجح الموسوی سفیر عراق در تهران، 
نصیر عبدالمحس��ن به عنوان کاردار جدید بغداد در تهران 

منصوب شد.  باشگاه خبرنگاران

کاردار جدید عراق در ایران:
صدور روادید اربعین از امروز آغاز خواهد شد

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شد؛
سیاستهای الزم برای مقابله با احتکار

شورای عالی هماهنگی اقتصادی  امروز با حضور س��ران ق��وا و به خیابان پاستور
ریاست حجت االسالم روحانی برگزار شد.

در این جلسه که حضور سران قوای مقننه و قضاییه 
و به ریاست حس��ن روحانی برگزار شد؛ پیشنهادهای 
دستگاههای اجرایی و قضائی برای اطمینان از عرضه 
مناسب کاالها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفاء 
به نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر 
در فراین��د تامین و توزیع کاال و همچنین دسترس��ی 
مناسب مردم به کاالهای مورد نیازشان شود؛ بررسی 
و سیاس��تهای اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی 

نهادهای ذیربط، تصویب شد.
همچنین پیش��نهاد س��ازمان برنامه و بودجه در 
خصوص تامین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت 
برای حمایت از خانواده های کم درآمد نیز در جلس��ه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیم 
گیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی 
آن در جلس��ات آینده دولت طرح ب��ه اجرا گذاردهه 

شود.  باشگاه خبرنگاران
 

در دیدار با نماینده ولی فقیه مطرح شد 
یجانی بر اهمیت سپاه  تاکید الر

رئی��س مجلس ضم��ن تأکید بر  اهمیت جایگاه واالی سپاه، حفظ دیـــــدگاه
ای��ن نه��اد را از اولویت ه��ای یاران انقالب اس��المی 
دانس��ت و مراقب��ت از عظمت س��پاه را در گرو رفتار 
س��نجیده در هم��ه ام��ور و اطاع��ت کام��ل از تدابیر 
فرمان��ده معظم کل قوا و وارد نش��دن به امور خرد و 
بخصوص به گروه ها و جناح های سیاس��ی درون نظام 

برشمرد.
دیروز حجت االس��الم والمس��لمین آقای حاجی 
صادقی، نماینده ولی فقیه در س��پاه پاسداران انقالب 

اسالمی با علی الریجانی دیدار کرد.
در این دیدار حاجی صادقی گزارشی از برنامه های 
جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه برای ارتقاء سطح 
آگاهی دینی پاس��داران و بس��یجیان ارائ��ه کرد و با 
اش��اره به سوابق پاس��داران در عالقمندی به مباحث 
ایدئولوژیک از ابتدای انقالب اس��المی، کوشش فعلی 
را در راس��تای افزایش بصی��رت دینی آن ها و افزایش 
فضای معنوی در سپاه و دوری گزینی از وارد شدن به 
دسته بندی ها و جناح بندی های سیاسی عنوان کرد.

وی افزود: وظیفه س��پاه حراست از دستاورد های 
انقالب اس��المی در برابر برنامه های دش��منان انقالب 

است.  خانه ملت 

ش
رپو

س

کتایون مافی

mafi.katayoon@gmail.com

پنجم شهریورماه  روز دوشنبه  امس��ال ب��ود ک��ه دادگاه الهه گـــزارش دو
نخستین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را 
ب��ه منظور  خروج یکجانبه از برجام و لغو تحریمهای 

امریکا را در مقر خود در هلند برگزار کرد. 
البته این نخس��تین باری نیس��ت ک��ه ایران 
تصمیم می گیرد در مقابله با اقدامات آمریکا دست 

به شکایت بزند.
به گفت��ه حش��مت اهلل فالحت پیش��ه رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
سه پرونده حقوقی بزرگ بین ایران و آمریکا وجود 
دارد که ش��امل پرونده های »دفاعی«، »سرقت دو 

میلیارد دالری« و »برجام« می شود.
در ای��ن میان س��والی ک��ه در اف��کار عمومی 
مطرح است این است اصوالً خاصیت شکایت ایران 
از امریکا در دیوان بین الملی دادگس��تری چیست 
و ای��ران چه اهدافی را از طرح این ش��کایت دنبال 

می کند ؟
از سوی دیگر آیا این رای ضمانت اجرایی دارد 
و اگر ضمانت اجرایی ندارد چرا روی آن این میزان 

تبلیغات در داخل کشور انجام می شود ؟

نتیجه تا کنون
در روز اول دادگاه پ��س از آنک��ه وکالی ایران 
به طرح ش��کایت خود در جم��ع 15 تن از قضات 
دیوان بین المللی دادگستری که یکی از نهادهای 
زیر مجموعه سازمان ملل متحد محسوب می شود 
پرداختند و خواس��تار تعلیق تحریم های آمریکا تا 
صدور حکم نهایی این دیوان شدند و تاکید کردند 
که اقدام��ات امریکا خالف قان��ون و مغایر با عهد 
نامه مودت دوجانبه که در س��ال 1955 به امضای 
طرفین رسیده است ، دادگاه اعالم کرد که یک ماه 
بعد در مورد صالحیت خود برای رسیدگی به این 

شکایت اعالم نتیجه می کند.
همزم��ان بود که با اعالم ثبت ش��کایت ایران، 
'احم��د یوس��ف' رئیس دی��وان دادگس��تری بین 
المللی روز دوش��نبه یک مرداد موضوع ش��کایت 
ای��ران ازآمری��کا را به آگاهی' مای��ک پمپئو' وزیر 

امورخارجه آمریکا رساند.
همچنی��ن رئی��س دی��وان اله��ه، دوم مرداد 
ماه، ط��ی نامه ای خطاب به وزی��ر خارجه آمریکا، 
ضم��ن اع��الم زمان رس��یدگی به ش��کایت ایران 
درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم ها، تأکید کرد 
که کاخ س��فید در رابطه به موضوع دعوی )تجدید  

تحریم ها( باید از هرگونه اقدام جدید که آرای آتی 
دیوان را مخدوش سازد، اجتناب کند.

این درحالی اس��ت که در همان زمان آمریکا، 
دی��وان بین المللی دادگس��تری را فاقد صالحیت 
قضایی برای رسیدگی به این پرونده خواند و طرح 
دع��وای ایران را خارج از مرزه��ای معاهده مودت 

عنوان کرد.
دی��وان  اس��تماع  در دومی��ن دور جلس��ات 
بین الملل��ی دادگس��تری در خصوص ص��دور قرار 
موقت در پرون��دۀ نقض عهدنام��ۀ 1۳۳4 مودت، 
که  در روز چهارش��نبه ۷ شهریور 1۳9۷ در شهر 
الهه در کش��ور هلند برگزار شد، نیز پروفسور آلن 
پله با  رد اس��تدالل آمریکا مبنی بر عدم صالحیت 
اولی��ۀ دیوان برای رس��یدگی به دع��وا اعالم کرد 
که این  دی��وان دارای صالحیت برای رس��یدگی 
به این پرونده اس��ت. در نهایت روند رس��یدگی به 
ش��کواییه  ایران تا هشتم ش��هریور ادامه داشت و 
طرفی��ن دعاوی خ��ود را در جلس��ات دادگاه ارائه 
دادن��د که راي دادگاه تا یک ماه پس از این تاریخ 

ارائه خواهد شد.

ایران به دنبال چیست
باید در نظر داشت با توجه به سابقه نامناسب 
و نامطلوب دولت ترام��پ در پایبندی به تعهدات 
بی��ن المللی و ان��زوای واش��نگتن در مجامع بین 
الملل��ی، جمهوری اس��المی در وهله نخس��ت به 
دنبال نشان دادن عدم پایبندی آمریکا به تعهدات 

بین المللی خود است.
همچنین عالوه ب��ر این تالش،  ایران بیش از 

هر چیز به دنبال اثبات حقانیت خود است.

س��فیر ای��ران در هلن��د پیش��تر در مصاحبه 
ای تصریح ک��رده بود؛ در صورتی ک��ه رای به نفع 
جمهوری اسالمی صادر شود، شورای امنیت سازمان 
ملل نقش ضمان��ت اجرایی دارد و می  تواند آمریکا 
را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توس��ط 
آمریکا در ش��ورای امنیت وتو ش��ود، از طریق افکار 

عمومی می توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.

در نهایت
اگرچه رژیم ها و روندهای حقوقی بین المللی 
همواره به عنوان یکی از ابزارهای قدرت و ظرفیت 
سازی برای حفظ منافع ملی مطرح بوده است و بر 
اساس ماده 59 اساسنامه دیوان، آرای دیوان تنها 
نس��بت به کش��ورهای طرف دعوا و در موردی که 
موضوع حکم بوده اند الزم االجرا بوده و آرای صادره 
از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است 
و قابل تجدیدنظر نیست، اما گذر زمان نشان داده 
است که کشورهای غربی اهمیتی به این آرا نشان 
نمی دهد. بس��یاری نیز بر این باروند که بر اساس 
بند ٢ ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، شورای 
امنیت بازوی اجرایی دیوان بین المللی است و اگر 
چنانچه کش��وری از اجرای تعهداتی که به موجب 
رأی ص��ادره از دیوان اس��تنکاف کند، طرف دیگر 
حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند 
و ش��ورای امنی��ت در صورت ض��رورت توصیه یا 

تصمیماتی اتخاذ می نماید.
ام��ا در طول س��الهای پس از انق��الب مردم 
کشورمان عملکرد ش��ورای امنیت سازمان ملل را 
در باره خود دیده اند و بس��یاری از کارشناسان بر 
این باورند  انتظار اینکه رأی دیوان جنبه الزام آور 

به خود بگیرد، بعید اس��ت. بنابراین ش��اید مطابق 
قان��ون  آرای دی��وان الزم االجرباش��د اما ضمانت 
اجرایی ندارد. س��یدعباس عراقچی معاون سیاسی 
وزی��ر امور خارجه نیز در این باره تصریح کرد : هر 
تصمیمی گرفته ش��ود، از منظ��ر حقوق بین الملل 

الزام آور نیست.
چرا که این دیوان به مانند سایر نهادهای بین 
المللی بازوی اجرایی الزام آور برای اجبار کشورها 

جهت پذیرش آرای خود را ندارد.
نباید فراموش کرد اس��اس س��ازمان، نهادها و 
رژی��م ها و روندهای حقوق��ی بین المللی زاییده و 
نوشته شده از س��وی غرب است و همین موضوع 
نی��ز امکان تداوم هم��کاری با ای��ن نهادهای بین 

المللی را از دستگاه دیپلماسی سلب می کند.
ای��االت متح��ده تاکنون حداقل در س��ه مورد 
تصمیمات الزم االجرای دیوان بین المللی دادگستری 
را در مورد اقدامات موقتی فوری نادیده گرفته است. 
مورد اول مربوط به دستور دادگاه در تاریخ 9 اوریل 
1998 ب��ه خود داری از اعدام یک تبعه پاراگوئه به 
عنوان یک اقدام موقتی فوری تا رسیدگی نهایی به 
دعوای میان پاراگوئه و ایاالت متحده درباره اجرای 

کنوانسیون روابط کنسولی بود.
در ۳ مارس 1999 در دعوای برادران ال گراند 
میان آلمان و ایاالت متحده دادگاه دستور مشابهی 
در مورد احتراز از اعدام دو تبعه آلمانی صادر کرد. 
در ٢1 اوری��ل ٢۰۰4 در دعوای دیگری مربوط به 
حک��م اعدام 54 تبعه مکزیک��ی در ایاالت متحده 
دیوان مجددا دس��تور اقدامات موقتی فوری صادر 
نم��ود.در این م��وارد ایاالت متحده ب��ا وجود الزم 
االجرا بودن این دستورات و انتقادات بین المللی، 
اعدام ها را بر اساس قوانین داخلی خود اجرا کرد.

بنابرای��ن آیا م��ی ت��وان انتظ��اری از امریکا 
داشت؟

آیا ایران ٢ س��ال پیش از امریکا برای برداشت 
٢ میلیارد دالر از دارایی های مصادره شده ایران به 
بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب  گذاری های 
س��ال 198۳ در پایگاه نی��روی دریایی آمریکا در 

بیروت به دیوان دادگستری بین المللی شکایت 
و در این شکایت به معاهد مودت استناد نکرد 

؟ نتیجه چه شد ؟
اخیراً بهرام قاس��می س��خنگوی وزارت خارج 
اع��الم کرده ک��ه  دیوان الهه ب��رای این موضوع ا 
تعیین وقت کرده و برخی از منابع زمان رسیدگی 
به این ش��کایت ایران از آمری��کا را 8 تا 1٢ اکتبر 

٢۰18 )1۶ تا ٢۰ مهر 1۳9۷( خواهد بود.
ای��ران در اوایل دهه 9۰ می��الدی نیز در پی 
حمله نیروهای آمریکایی به س��کوهای نفتی نصر 
و س��لمان، علیه این کشور اقامه دعوا کرد و آن را 
نق��ض عهدنامه مودت خواند. ام��ا دیوان الهه بعد 
از بررس��ی چند ساله درخواس��ت غرامت ایران را 
بابت نقض بند 1 ماده 1۰ عهدنامه مودت از سوی 

آمریکا، مبنی بر آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت 
را رد کرد.

جالب آنجاس��ت که در ماجرای گروگان گیری 
دیپلمات ه��ای ای��االت متحده در تهران در س��ال 
1۳58، آمری��کا علیه ایران در دی��وان بین المللی 
ش��کایتی را مطرح کرد که معاه��ده مودت  را به 
عنوان یکی از مبانی صالحیت دیوان در آن دعوی 

کرد و همین امر منجر به محکومیت ایران شد.
حاال س��وال این اس��ت که با وج��ود هزینه و 
صرف دیپلماس��ی حقوقی، آیا با شکایت در دیوان 
بین المللی دادگس��تری می ت��وان آمریکا را پای 
میز محاکمه کش��اند و آیا رای دیوان برای آیاالت 

متحده الزام آور خواهد بود؟
فرضا در جو بین المللي ضدآمریکایي موجود، 
دی��وان الهه نی��ز صالحیت خود را اح��راز کند و 
رأي دیوان هم به نفع ایران صادر ش��ود، مس��ئله 
مه��م اجراي حکم دیوان اس��ت.   حتی اگر حکم 
به شورای امنیت نیز کش��یده شود با وجود اینکه 
امریکا از اعضای ش��ورای امنیت اس��ت مي تواند از 
اجراي حکم اس��تنکاف کند. در این صورت ارجاع 
موضوع به ش��وراي امنیت نیز با توجه به عضویت 
آمریکا در آن ش��ورا و امکان اس��تفاده از حق وتو، 
کارس��از نخواهد بود. اگر نیس��ت چرا دولت بر سر 
رایی که  هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد تبلیغات 

و در جامعه ایجاد توقع می کند.
البته تلقي چنین چش��م اندازي به این معني 
نیس��ت که اصوال ش��کایت کردن ای��ران در دیوان 
نادرس��ت بوده و دولت باید  دس��ت روي دس��ت 
مي گذاش��ت؛اما ب��ه نظر می رس��د مقامات دولت 
در م��رود  ظرفی��ت رأي دیوان اغ��راق می کنند. 
با طرح این ش��کایت در دیوان الهه چه بس��ا ایران 
بتواند در ی��ک مرجع معتب��ر بین المللي پیروزي 
بزرگي به دس��ت آورد و آمریکا را به لحاظ اخالقي 
و حقوقي محکوم کن��د. اما نباید فراموش کرد اثر 
مترت��ب بر این پی��روزي، صرف��ا تبلیغاتي خواهد 
ب��ود؛ چراکه رأي دیوان في نفس��ه قادر به توقف یا 
رف��ع تحریم هاي آمریکا نیس��ت.  از این رو به نظر 
نمی رس��د که بازهم تالش دول��ت در این زمینه 
برای تلقین یک دس��تاورد بزرگ ، موضوعی برای 

فرافکنی از اصل مشکالت کشور است ؟
آیا دولت نتیجه چنین رویکردی را در ماجرای 

امضای برجام ندید ؟
از این رو بهتر است تا دولت و برخی از رسانه ها 
حامی دولت با واقع بیني با موضوع ش��کایت ایران 
در دیوان الهه برخورد کنند و درباره این ش��کایت 
به هیچ وج��ه مبالغه و بزرگ نمایي نکنند. چنان که 
برج��ام ظرفیت محدودي داش��ت و نمي توانس��ت 
همه مس��ائل ما را حل کند، رأي دیوان بین المللي 
دادگستري ولو اگر به نفع ایران باشد نیز في نفسه 
و به تنهایي پتانس��یل رفع تحریم ه��اي یک جانبه 

آمریکا را ندارد.

ایران از شکایت علیه آمریکا در دادگاه الهه به دنبال چیست؟

تجربه برجام تکرار نشود 

پش��تیبانی  و  دف��اع  وزارت  نیروهای مسلح آمادگی خود امنیت و اقتدار
را در تعام��ل و هم افزایی با نی��روی انتظامی برای 
تجهیز این س��ازمان به بهترین محصوالت دفاعی 

اعالم می دارد.
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با 
ص��دور بیانی��ه ای ضمن تبریک فرارس��یدن هفته 
نی��روی انتظامی و ارج  نهادن به اقتدار و کارآمدی 
متعهدانه نیروی انتظامی و پاسداشت خون شهدای 
این نیرو آمادگی خ��ود را در تعامل و هم افزایی با 
نیروی انتظامی برای تجهیز این سازمان به بهترین 
محصوالت دفاعی برای انجام ماموریت های خطیر 

خود اعالم می دارد.

در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: نی��روی انتظامی 
جمهوری اس��المی ایران  توانسته است در دوران 
عم��ر پربرکت خود ب��ا درایت و درک درس��ت از 
ضرورتهای دس��تیابی به نهادی با قدرت سخت و 
ن��رم، به عن��وان ایفاگر نق��ش اول عرصه امنیت و 
نظم عمومی کش��ور با عبور از فراز و نش��یب ها و 
آوردگاه های گوناگون و حس��اس،  خود را به عنوان 
یک س��ازمان پرصالب��ت، آگاه و و تصمیم گیر در 
عرص��ه امنیت و نظ��م عمومی معرف��ی و نمایان 

سازد.

در ادام��ه این بیانی��ه آمده اس��ت: بی تردید 
همگان ش��اهدند امنیت و اقتدار مثال زدنی امروز 
جمهوری اس��المی ایران منبع��ث از مجاهدتهای 
بی وقف��ه و بی دریغ نیروهای مس��لح مقتدر و جان 
برکفی است که برای استقرار نظم و امنیت فراگیر 
در منطق��ه پ��ر فتنه و آش��وب از هیچ کوشش��ی 
فروگذار نکردند که بی اغراق بخش اعظمی از این 
امنیت و نظم بی بدیل حاصل رش��ادت های بزرگ 
مردان نیروی انتظامی است که خاضعانه و بی ادعا 
از امنیت کش��ور و  نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران حراس��ت و محافظت نموده و اخالق مداری، 
دین داری و قانون گرایی را س��رلوحه اقدامات خود 

قرار داده اند.
در این بیانیه تاکید ش��ده است: سیاستگذاری 
و برنامه ریزی دقی��ق در پی گیری دکترین نیروی 
انتظام��ی که ش��الوده آن ماهیت انق��الب و نظام 
اس��المی و جوه��ره مردمی آن اس��ت، این نیرو را 
در صحنه  عم��ل مظهر پلیس مکتب��ی، انقالبی و 
مردمی قرار داده است که بسط و گسترش امنیت 
عمومی و ارتقای رضایت مندی و احس��اس امنیت 
نزد مردم را دغدغه همیشگی و رسالت خطیر خود 

در اجرای مأموریت های محوله می داند.
این بیانیه می افزاید: امروز ظلم ستیزی، مبارزه 

با فس��اد و ناعدالتی، نیروی انتظام��ی را به عنوان 
نه��ادی کارآمد در مقابل��ه با ناامن��ی و بی نظمی 
درآورده و موج��ب ه��راس و وحش��ت مجرم��ان، 
خالفکاران و متجاوزان به حقوق آحاد جامعه شده 
اس��ت و این نیرو به نحو احس��ن توانسته است با 
خدمتگزاری، پاسخگویی، ایجاد انضباط و گسترش 
امنیت در جای جای میهن اسالمی از عهده انجام 

رسالت خطیر خویش برآید.
وزارت دف��اع و پش��تیبانی نیروه��ای مس��لح  
در ای��ن بیانیه تاکید ک��رد: وزارت دفاع در تعامل 
و هم افزای��ی ب��ا نیروی انتظامی ب��رای تجهیز این 
س��ازمان ب��ه بهترین محص��والت دفاع��ی اعالم 

می دارد.  فارس

همزمان با هفته ناجا اعالم شد 
اعالم آمادگی وزارت دفاع برای  تجهیز نیروی انتظامی


