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ﻧﻘﺮه داغ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪه
اميرفيض – حقوقدان
دادگاه الھه شکايت دولت نيکاراگوئه رااز آمريکابمناسبت خساراتی که دراثر مداخله وکمک آمريکا به مخالفان ،به
اقتصاد کشورتحميل شده وارد دانست وآمريکا رابه پرداخت  ١٧ميليارد دالر محکوم ساخت

****
چندی پيش دادگاه حقوق بشر اروپا دولت انگليس رامسئول خساراتی دانست که از ناحيه سربازان آن کشور متوجه مردم
١
عراق شده است.
احکام باال بويژه رای دادگاه الھه اين نويد حقوقی است که اگردولت ھا نميتوانند باوجود حق مسلم قانونی از دخالت
کشورھای خارجی درامورداخلی کشورخود ممانعت کنند ميتوانند خسارات ناشيه ازاين مداخله غيرقانونی >مقصود
مداخله بدون مجوز شورای امنيت است< رااز طريق دادگاه الھه از دولت مداخله کننده مطالبه کنند.
دردھه  ١٩٨٠تحريمھای آمريکا ،کمک ھای نقدی وتسليحاتی به مخالفان دولت نيکاراگوئه سبب شد که اقتصاد آن
کشور که برمحور کشاورزی )قھوه ونيشکر وپنبه( ودامداری حرکت داشت آسيب فراوانی به بيند ونيکاراگوئه ناچارشد
که به تضييقات اقتصادی ومحروميت ھای زيادی تن دھد .نيکاراگوئه به ديوان داوری الھه رفت وحکم دادگاه الھه به
پرداخت  ١٧ميلياردالر از طرف آمريکا به نيکاراگوئه صادرشد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ – نيکاراگوئه از خريداران نفت ايران است که بموجب توافقی که بااحمدی نژاد دارد بھای نفت ايران رادرصدی
پشم گوسفند وبقيه را بمدت  ٢۵سال به ايران خواھد پرداخت )توخود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل(
باری ،دخالتھا وسرمايه گذاری آمريکا وساير کشورھا درسوريه ،ليبی ،يمن وايران وھرکشور ديگری اين حق رابه
کشورھای مداخله شونده ميدھد که به دادگاه الھه مراجعه ومطالبه خسارت بنمايند اميدوارم که دنيای حقوقی اين امکان
رافراھم سازد که ايرانيان بمناسبت دخالت خارجيان درامورداخلی ايران درسال  ١٣۵٧بتوانند دادگاه الھه رامحل
دادخواھی ونقره داغ کردن کشورھای مداخله کننده درامورايران قراردھند.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم
-١دخالت آمريکا درامورنيکاراگوئه درزمان رياست جمھوری کارتر ھمزمان بامداخله آمريکا وانگليس وفرانسه وآلمان
لفين حکومت ،پيروز شد
درامورايران آغاز شد که درنيکاراگوئه دولت وقت ،عليرغم مداخله آشکارآمريکا ازمخا ِ
ودرايران متاسفانه برعکس شد.
 -٢درنيکاراگوئه دولت بالفاصله باتنظيم شکايتی مستدل واحصاء خساراتی که دخالت آمريکا به ملت ودولت وکشور
وارد ساخته وتلفات انسانی که برجای گذاشته است به دادگاه الھه دادخواھی نمود قرار صادره از دادگاه بسيارحائز
اھميت وواجد اعتبارحقوقی است زيرا دربحث صالحيت که مشکل ترين مرحله دادرسی دردادگاه الھه است ومعموال طرف
خوانده دعوی شرکت نميکند وبرای دادگاه ايجاد دردسرميسازد دردعوای نيکاراگوئه عليه آمريکا ،امريکا ھم دردادگاه
حاضرشد وھم صالحيت دادگاه رابرای رسيدگی به شکايت نيکاراگوئه تائيد کرد اين اشاره بجاست که تا قبل از طرح
 ١انگار جنگی سردی که بين انگلستان و آمريکا در جريان از اس روزنامه ھا و رسانه ھای ھمگانی و دستگيری و بدنام کردن
روسای رسانه ھای ھمگانی ،جنگی که در سرزمين کشورھای طرفدار ايجاد می کنند ،به جنگ در دادگاه ھا کشانده شده .تفاوت در
اين است که محکوميت انگلستان در دادگاھی مربوط به حقوق بشر در مقايسه با محکوميت آمريکا در دادگاه الھه و پرداخت ملبغ
کالنی پول از سوی آمريکا تفاوت فاحشی دارد .ح-ک

نقره داغ کشور ھای مداخله کننده – اميرفيض حقوقدان

 ٢٨/٠٧/٢٠١١برگ ٢

مسئله شکايت نيکاراگوئه ازآمريکا در ١٠مورد قبلی ھيچ کشوری که خوانده دعوی بوده دراعتراض به صالحيت
دادگاه ،حاضر دردادگاه نشده است والجرم ميتوان حضور آمريکا رادردادگاه و احراز صالحيت ازمبانی استحکام حکم
دانست.
 -٣دادگاه الھه درسال  ١٩٨٨حکم محکوميت آمريکا را به پرداخت  ١٧ميليارد دالر صادرکرد.
دولت وقت نيکاراگوئه که رئيس جمھوری آن دانيو بود بادست بدست کردن تعقيب حکم واز طرفی گشودن باب مذاکره
وايجاد روابط دوستانه با آمريکا مسئله خسارت راکم کم به فراموشی سپرد پس از انتخاب > نيکارا گوار< به رياست
جمھوری وتيرگی مجدد روابط نيکاراگوئه باآمريکا دولت مطالبه خسارات مورد حکم دادگاه رااز آمريکا نمود .آمريکا
مدعی شد که دولت سابق نيکاراگوئه باايجاد روابط دوستی متقابل از مطالبه خسارت اعراض کرده است استداللی که
بارويه ھای حقوقی بيگانه نيست ،نيکاراگوئه که دستش به جائی بند نيست توسل به ھمه پرسی را برای تعيين تکليف
حکم خسارت بھانه کرده است.
 -۴مقصودم از بيان فرازسوم آن است که موضوع غرامات وارده به کشور دراثراقدامات کشورھای ديگر چه درمراجعه
به دادگاه وچه اينکه حکم دادگاه الھه صادرشده باشد فوريت دارد وتنظيم قراردادھائی تحت عناوين مختلف بدون آنکه
به موضوع خسارت ومطالبه آن ھستی بدھد باعث کان لم يکن شدن خسارت وياعدم اجرای حکم دادگاه الھه خواھد شد
درھمين راستاست که خسارت وارده به ايران از سوی عراق دراثر بی تدبيری وياتعمد جمھوری اسالمی درموقعيت حذف
قرارگرفته است .اگريادتان باشد پس از پايان جنگ عراق وکويت اولين قراری که به اجرا درآمد تامين خسارات جنگی
کويت از نفت عراق بود )درھمان زمان درسنگری ضمن نامه ای به واليتی حساسيت موضوع خسارت ياد آوری و
تشکيل کميسيونی ازايرانيان رادرخارج کشور برای نظارت درامرمطالبه خسارت وقرارداد صلح يادآوری شد(
اکنون ھم عراق به ھمين وضع دچاراست يعنی قبل از طرح مسئله خسارت وترتيب واريز آن از طرف آمريکائيھا بدنبال
مسائلی تبعی از حضور آمريکائيھاست که بھرحال آن مذاکرات واحتماال قراردادھا مسئله خسارات جنگی عراق راتحت
الشعاع خواھد ساخت.
در تحريرخسارت ملتھا که قبال تقديم شد استناد به گفته کوفی عنان دبيرکل سابق سازمان ملل متحد گرديد که گفته بود
>ارشدان سازمان ملل متعقدند که قبل از تخليه عراق از قوای آمريکا بايد موضوع خسارات جنگی وارده به عراق
مطرح شود< اظھارات ارشدان سازمان ملل کاشف از حساسيت مسئله خسارت کشورھائی است که دراثر مداخله
کشورھای ديگر خسارت ديده اند.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
بطوريکه استحضار داريد يک کميسيونی از حقوقدانان بين المللی بنام >گروه کارآزاد< درسازمان ملل متحد درمقام
اصالحات وتجديد نظرھائی درمنشور سازمان ملل بويژه شورای امنيت است بنابراين بطور اصولی ھرفردی ميتواند اگر
نظراصالحی داشته باشد به گروه کار تسليم نمايد

****
باآنکه اساس منشورسازمان ملل متحد جلوگيری ازجنگ ومداخله کشورھا درامورکشورھاست معھذا منشور ،فاقد
ضمانت اجرانسبت به کشورھائی است که متجاوز وآغازگرجنگ ويامداخله کننده درامورکشورھا ميباشند.
درسال  ٢٠٠۵دولت روسيه وبالروس متفقا طرحی رابه سازمان ملل متحد پيشنھاد کردند که سازمان از ديوان داوری
بين المللی درخواست کند تادرباره تبعات حقوقی استفاده ازنيروی نظامی بدون مجوزقبلی شورای امنيت نظرمشورتی
بدھد ،دولت آمريکا رسيدگی به اين طرح رابه سال  ٢٠٠۶موکول کرد دراجالس سال  ٢٠٠۶ھيئت آمريکائی
اظھارنظرکرد که >نيازی به چنين درخواستی نيست وديوان به اندازه کافی پرونده تحت رسيدکی دارد< ودرنتيچه طرح
مشترک روسيه وبال روس از رديف رسيدگی خارج شد )خبرنامه سازمان ملل(.
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پيشنھاد براين مبناست که ھرگاه کشوری که مورد تجاوزويامداخله غيرقانونی قرارگرفته است به دادگاه الھه شکايت
وخواستار خسارت گردد دبيرکل سازمان ملل متحد ھم وظيفه دارد بعنوان ثالث وارد دعواشده و مطالبه خسارت ازکشور
متجاوز ومداخله کننده بنمايد استدالل مشروعيت اين پيشنھاد براين واقعيت مستقراست که کشور متجاوز که برخالف
منشور سازمان ملل متحد عمل کرده به حيثيت واعتبار ومقام وموقعيت جھانی سازمان ملل متحد زيان زده ا ست وبايد
تاوان آنرابپردازد .نتيجه اجرائی اين پيشنھاد راميتوان درموارد زير يافت:
-١کشورھای ضعيف که نگران عواقب شکايت عليه کشورھای متجاوز ھستند به اعتبار حضور سازمان دردادگاه الھه
دراحقاق حق وحقوق ملت خود استوارترخواھند شد.
 -٢کشور ھای مداخله کننده از آثاراين ماده وتحميالت سنگين آن درناديده گرفتن منشورسازمان ملل متحد احتياط
بيشتری خواھند کرد.
 -٣احکام ديوان دادوری الھه درمورد خسارت کشورھا مادام که بنابرتقاضای کشور دادبرده ،بوسيله ديوان فسخ وابطال
نگرديده به اعتبارخود باقی وقابل اجراست.
حاشيه – بند سوم بدين منظور پيشنھاد شده که کشورھای قوی بااعمال نفوذ وسياستھای خاص وتحت تاثير قراردادن
وديگر اقدامات حقوق ملتھارادر اجرای رای ديوان وتامين خسارات پايمال ميکنند.

