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دادستان کل کشور :

مبارزهباقاچاقنیازمندهمافزایی بیندستگاهیاست

دوشنبه
HEMAYATONLINE.
IR

دادستان کل کشــور اظهار کرد :اجازه ندهید افراد خائن خنجر خود را بر پیکر
اقتصاد کشور وارد کنند.

حجت االسالم و المسلمین منتظری در نشست تخصصی سراسری روسای پلیس مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ناجا به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کاال و ارز پرداخت و گفت :امروز همه
ما به اهمیت مسائل اقتصادی واقف هستیم و میدانیم که بسیاری از مسائل دیگر همچون
سیاســت و فرهنگ با اقتصاد گره خورده است؛ نامگذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم
رهبری که ســابقه اقتصادی دارند نشاندهنده این اســت که باید توجه بیشتری به مسائل
اقتصادی داشته باشیم ،چون درهمه ابعاد زندگی مردم اثرات مستقیم و غیر مستقیم دارد.
وی بــا بیان اینکه باید اقتصاد را چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی و دولتی نگاه
کنیم گفت :این دو بخش مکمل و موثر بر یکدیگر هستند و با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند
و اگر بخواهیم اقتصاد را به خوبی مدیریت کنیم باید به هر دو بخش اقتصاد توجه کنیم.
دادستان کل کشور به آسیب قاچاق کاال بر پیکره اقتصاد اشاره و تصریح کرد :یکی از آسیبهای
جدی در بدنه اقتصادی کشــور این است که ممکن اســت که زمام امر تولید ،توزیع و تامین
نیازهای مردم از دست برنامهریزان کشور خارج شود و یکی از مهمترین عواملی که میتواند
این آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند بحث قاچاق کاال است.
وی خاطرنشان کرد :قاچاق کاال برای عدهای محدود منافع زیادی دارد ،اما برای کشور سهم
مهلکی است و به تعبیر مقام معظم رهبری قاچاق همچون خنجری است که از پشت بر پیکر
اقتصاد کشور وارد میشود.
حجت االسالم و المســلمین منتظری افزود :شما عزیزان در عرصه مقابله با این پدیده شوم
بایســتی با تمام توان خود مانع از این ضربه مهلک به اقتصاد کشور شوید و اجازه ندهید این
افراد خائن خنجر خود را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کنند.
دادســتان کل کشور با تصریح بر اینکه تاکنون تالشهای خوبی در امر مبارزه با قاچاق کاال
صورت پذیرفته است هم گفت :تالشها و زحمات صورت گرفته در بخشهای مختلف در
امر مبارزه با قاچاق کاال قابل تقدیر است و بر کسی پوشیده نیست و شهادت روز اخیر یکی از
همکاران شما شهید عرفان بیات در زنجان گواه بر این است که تالشهای شبانه روزی در این
زمینه ادامه دارد .وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی و دیگر دستگاهها
که جان خود را در امر مبارزه با قاچاق کاال و مواد مخدر فدا میکنند افزود :متاسفانه عدهای که
زندگی را فقط در امور دنیوی و مال اندوزی میبینند دســت به هر کاری میزنند تا این پدیده
شوم قاچاق در کشور ادامه یابد و آنها به اهداف پلید خود دست یابند.
حجت االسالم والمسلمین منتظری اضافه کرد :باید همه تالش خود را مضاعف کرده و کمر
همت را ببندیم تا با این موضوع برخورد جدی شود .تالشهای صورت گرفته خوب است ،اما
کافی نیست .مبارزه با قاچاق نیازمند یک انسجام و هم افزایی بین دستگاهی است .مبارزه با
قاچاق همچون زنجیرهای از اقدامات بین دستگاهی است که اگر دستگاهی در انجام وظایف
خود کوتاهی کند حلقه مفقوده این زنجیره خواهد بود و درنهایت در امر مبارزه با قاچاق موفق
نخواهیم بود.
دادستان کل کشــور یکی از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کاال را وصل کردن این حلقهها به
یکدیگر دانســت و گفت :ســتاد مبارزه با قاچاق کاال نباید اجازه دهد این حلقهها از یکدیگر
تفکیک شوند .هر کدام از این دســتگاهها وظیفه و نقش مهمی در مبارزه با این پدیده شوم
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کرامت زندانیان؛ به زودی

دارد که اگر به درستی به وظیفه خود عمل نکند مسئله مبارزه با قاچاق در دیگر بخشها هم
اثربخشی زیادی نخواهد داشت.
وی همافزایی بین بخشی علی الخصوص در بین دستگاههای امنیتی و اطالعاتی را ضروری
دانست و تاکید کرد :اگر این نهادها یکدیگر را حمایت و پشتیبانی کنند قطعا شاهد این مقدار
قاچاق در کشور نخواهیم بود.
حجت االسالم و المســلمین منتظری با اشاره به خدمات برجســته دستگاههای امنیتی و
اطالعاتی کشور در مبارزه با مفسدان ،مخالن امنیت و جاسوسان گفت :بسیار بعید است که
این نهادهای توانمند نتوانند ریشــههای این بالی بزرگ که اقتصاد یک کشور را هدف قرار
داده است کشف و شناسایی کنند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :دستگاههای اطالعاتی و امنیتی ما باید همانگونه که با
ظواهر و عوامل امر قاچاق به خوبی برخورد میکنند باید ریشهها و سر دستههای این مسئله
را هم شناسایی کنند و اجازه ندهند ضربههای سنگین قاچاق به بدنه کشور لطمه وارد کند.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته کمتر شاهد اراده جدی در دستگاههای اجرایی برای مبارزه
با قاچاق بوده ایم گفت :خوشبختانه اکنون این عزم و اراده جدی در دولت مشاهده میشود و
امیدواریم این معضل با یک برنامهریزی درست و اصولی برطرف شود.
وی تاکید کرد :اکنون انتظار ما از دستگاههای مختلف این است که با یک هم افزایی و همکاری

جدی نقش خود را در مبارزه با قاچاق کاال ایفا کنند و البته دستگاه قضایی هم به موازات این
عزم در کنار دستگاههای متولی خواهد بود تا نتایج موفقیت آمیز مبارزه با قاچاق کاال کسب
شود .اگرچه بخش قابل توجهی از امر مبارزه با قاچاق کاال در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی
است ،اما در مواردی همچون قاچاق سازمان یافته که ورود به آن وظیفه ماست حتما در کنار
و همراه شما هستیم و این اطمینان را میدهیم که دستگاه قضایی در این خصوص همراهی
کرده و در مبارزه با قاچاق کاال هیچ کوتاه نخواهد آمد.
وی به مســئله کولبری و ته لنجی هم اشاره و بیان کرد :در شــهرهای مرزی ما عدهای از
هموطنان با جابجایی کاالهایی امرار معاش میکنند که به این مســئله کولبری و ته لنجی
گفته میشود .در این باره باید دانســت که آن کولبری که با هزار زحمت و سختی و در سرما
و گرما مبادرت به حمل و جابجایی کاال میکند منتفع اصلی از این قاچاق نیســت بلکه سود
اصلی از این کار در جیب قاچاقچیان پشت پردهای میرود که از شرایط اقتصادی این کولبران
سوء استفاده میکنند .حجت االسالم و المسلمین منتظری موضوع واردات ته لنجی را همانند
قضیه کولبران دانست و گفت :مسئوالن باید بدانند که این افراد سود اصلی جابجایی و حمل
کاال را کســب نمیکنند و قاچاقچیان بزرگ در پشت این ماجرا هستند و لذا باید اجازه دهند
در مرزها بازارچههای مرزی ایجاد و افرادی همچون کولبرها در این بازارچهها مشغول داد و
ستد شده و امرار معاش کنند.

رییس ســازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربینی کشــور با اشاره به
دســتورالعمل رعایت حقوق و کرامت زندانیان ،گفت :این دستور العمل
آماده شده و به زودی ابالغ میشود.
غالمعلی محمدی در گفتوگو با میــزان درباره حفظ کرامت زندانیان،
اظهار کرد :ما باید بر اساس آموزه های دینی به زندانی صرف نظر از جرم،
میزان مجازات ،جنس و سن آنها نگاه کنیم .این تکلیف بر زندانبان هاست
که کرامت و حقوق آنها را رعایت کنند.وی با بیان اینکه دســتورالعمل
کرامت شامل همه زندانیان است تصریح کرد :دستورالعمل رعایت حقوق
و کرامت زندانیان نگاه ویژهای به بانوان مددجو دارد.
وی ضمن اشاره به تسهیالت اعطای مرخصی به بانوان هم گفت :برای
بانوان در چارچوب این آییننامه و مقررات تسهیالت ویژه ای دیده شده
است.به دنبال این هســتیم تا با همکاری قوه قضاییه از تاسیسات نوین
کیفری در آیین دادرسی و قانون مجازات مانند تعلیق مجازات نظام نیمه
آزادی برای آزادی زندانیان بهره بگیریم.

دستورات دادستان تهران برای تعیین
تکلیف پرونده های معوق

دادستان تهران در حاشــیه بازدید ازدادسرای ناحیه  ،37با بررسی دقیق
برخی پروندههای معوق و علل و عوامل اطاله دادرسی ،دستوراتی را برای
تعیین تکلیف فوری این پروندهها صادر کرد.
علی صالحی در بازدید شــبانه از شعبه کشیک دادسرای ناحیه  ،۳۷روند
خدمت رســانی به مردم را مورد ارزیابی قــرار داد و ضمن گفت وگو با
قضات و کارکنان اداری از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی به پروندهها
قرار گرفت.
وی همچنین با بررســی دقیق برخی پروندههای معوق و علل و عوامل
اطاله دادرسی ،دســتوراتی را برای تعیین تکلیف فوری این پروندهها و
صدور تصمیم نهایی در خصوص هر مورد صادر کرد.

در همایش ابعاد حقوقی و بین المللی جنایت فرودگاه بغداد بررسی شد

پرونده  4هزار صفحه ای ترور حاج قاسم

معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به دشمن شناسی و پیرو والیت بودن
سردار سلیمانی گفت :داعش خواب های زیادی برای ما دیده بود که با فعالیت
امثال سردار شهید سلیمانی محقق نشد.

حجتاالسالم سید محسن موسوی در همایش بررســی ابعاد حقوقی و بینالمللی ترور
شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به اقدامات شنیع داعش در سالهای اخیر گفت :داعش
در چند ســال اخیر قصد تعرض به مکانهای مقدس شیعیان را داشت و همینجا بود که
سردار قاسم سلیمانی به این موضوع ورود کرد.
وی افزود :دشمنان آزادی خواهی اسالم هرگز تاب تحمل مکتب با عظمت اسالم را نداشتند
و در طول تاریخ همواره این موضوع تکرار شده است .البته علمای اسالم هر کجا فرصت
میکردند با این موضوع مقابله میکردند.
به گزارش خبرگزاری ها ،موســوی با بیان اینکه پیروزی انقالب آرزوی تمام شهدا و علما
بود که به واقعیت پیوست ،تصریح کرد :از ابتدای پیروزی انقالب دشمنان که اهداف خود
را بر باد میدیدند به دنبال ایجاد مشــکالتی بودند؛ در همین النه جاسوسی که امروز این
همایش در آن برگزار میشود ،تمامی تصمیمات برای کشور ما اخذ میشد.
وی با اشاره به ترورها و جنایات دشمنان در چهل سال اخیر هم گفت :دشمنان تاب تحمل
اقدامات انقالب را نداشتند و دست به جنایتهای متعدد زدند و پس از اینکه دیدند نمیتوانند
کار به جایی ببرند ،داعش را تأسیس کردند اما سردار سلیمانی با شجاعتی که داشت از همان
لحظات اولیه برای مبارزه با این گروهکها به پا خواست.

معاون اول دادستان کل کشور دشمن شناسی را یکی از شاخصههای سردار سلیمانی دانست
و خاطرنشان کرد :دشــمن با ابزاری که در اختیار دارد مطالب زیادی را به خورد جوانان ما
میدهد که ما باید با دشــمن شناســی جلوی این موضوع را بگیریم .آیات متعدد قرآن در
رابطه با دشمن شناسی تأکیدات ویژهای دارد .متأسفانه یک مقدار از فرهنگ عظیم اسالمی
فاصله گرفتیم چرا که قرآن میفرماید نباید به دشمنان تکیه کنیم.
موسوی ادامه داد :دشمن در حالی دم از انســانیت و حقوق بشر میزد که حتی دارو را هم
تحریم کرده است .در هر کجا که نیاز احساس میشد ما را تحریم کردند .چرا یک عدهای
نمیدانند که آمریکا دشمن ما محسوب میشود .در برخی از مقاطع ما لبخندهایی به آنها
زدیم و فکر کردیم به واســطه رفتن به سمت دشمن ،دلهای آنان با ما صاف میشود.اگر
تکیه مان به دشمن باشد ،حل مشکالت محال اســت .مگر ما برجام را امضا نکردیم چه
شد؟ مشکالت ما بیشتر شد.
وی افزود :یکی از رموز موفقیت سردار سلیمانی این بود که ایشان پیرو والیت بود .دشمن
فکر میکند به واسطه شــهادت سردار سلیمانی ،میتواند به آرامش برسد اما کور خواندند
چرا که سردار سلیمانی یک مکتب بود و اگر زمان آن برسد به دستور رهبری ریشه استکبار
از بیخ برچیده خواهد شد.
تشریح جزییات پرونده
بازپرس ویژه پرونده ترور شهید سلیمانی هم در این همایش آخرین وضعیت پیگیری پرونده
در محاکم داخلی و خارجی را تشریح کرد.

فرهادی نیا با بیان اینکه اتفاقی که افتاده است ،قتل عمد محسوب میشود گفت :موضوع
ترور از دو جهت کیفری و حقوقی قابل تعقیب اســت و در هر دو بعد پیگیریها انجام شده
است .در بعد بین الملل قواعدی نقض شده است که از جمله آنها میتوان به قطعنامهها و
کنوانسیونهای مختلف اشاره کرد .با توجه به اینکه سردار سلیمانی نماینده ایران در عراق
بودند ،کنوانسیون  ۱۹۷۳از این ابعاد حمایت میکند.
وی در خصوص پیگیری ترور سردار سلیمانی در دادگاههای بین المللی هم تصریح کرد:
رجوع به دیوان بین المللی دادگســتری نیاز به تأیید صالحیت آن دادگاه از سوی ایران و
ایاالت متحده دارد .اما ایران و ایاالت متحده عضو این مجمع نیســتند .در رابطه با ایجاد
دادگاههای خاص هم باید گفت این موضــوع نیاز به همکاریهای بین المللی دارد ،اما با
این همه تنگناها پیگیریهایی وجود دارد.
وی افزود :پیگیری در محاکم داخلی و کشــور عراق به عنوان کشــور محل وقوع جرم و
همچنیــن محکوم ایاالت متحده قابل تحقق اســت و همچنین میتوان از ظرفیتهای
سازمان ملل استفاده کرد که تمامی این اقدامات انجام شده است.
فرهادی نیا در خصوص پرونده تشــکیل شده در دادسرا هم گفت :این پرونده در بیش از ۴
هزار صفحه تنظیم شــده و  ۹نیابت قضایی به سایر کشورها ارسال و  ۱۲۴متهم شناسایی
و احضــار از طریق ایمیل و دفتر حافــظ منافع آمریکا و همچنیــن از طریق اعالن قرمز
اینترپل انجام شــده است و به زودی قرار جلب دادرسی در رابطه با بخشی از پرونده صادر
خواهد شد.
بازپرس ویژه دادستانی در پرونده ترور شهید سلیمانی تاکید کرد :آمریکاییها از اقدام خود

تحت عنوان قتل هدفمند و دفاع مشروع یاد میکنند؛ دفاع مشروع در حالی است که یک
حمله مســلحانه رخ بدهد اما در پرونده ترور هیچ مخاصمهای صورت نگرفته است .این
عبارات در حالی از سوی آمریکا مطرح میشود که هیچ پشتوانه حقوقی بین المللی ندارد.
آمریکاییها از قتل هدفمند اســتفاده میکنند در حالی که در هیچ سند قضایی بین المللی
این عبارت وجود ندارد.
فرهادینیا افزود :آمریکا اعالم کرده بود که ایران و سردار سلیمانی تهدیدی برای آمریکا
محســوب میشــوند که در گزارشهای حقوق بشــری چنین موضوعی صحت ندارد.
براساس اماری که اخیراً اعالم شده آمریکاییها اقدامات زیادی از طریق پهپادهای بدون
سرنشــین داشتند که این موضوع نیز ســوال و ابهامی مطرح میکند که مجوز استفاده از
پهپاد در خاک کشور عراق از کجا اخذ شده و استفاده از پهپادها در این رابطه یک تروریسم
جدید است.
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده ترور
سهرابعلی شمخانی معان حقوقی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی هم در همایش ابعاد
بینالمللی و حقوقی ترور شــهید سپهبد حاج قاسم ســلیمانی اظهار کرد :در حال حاضر
پروندهای در مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رســیدگی است و بیش از  ۲۵۰۰نفر
دادخواست دادهاند.
وی افزود :روز دوشنبه اولین جلسه دادگاه بررسی پرونده حقوقی ترور شهید سلیمانی برگزار
میشود و بیشتر خانواده شهدای مدافع حرم هستند .

دکتر احمد مؤمنی راد در گفت و گو با «حمایت» تشریح کرد

طرح دعوا علیه جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی
همزمان با دومین سالگرد ترور شهید سردار
قاسم سلیمانی ،خبرها حکایت از آن دارد که
گروه
قضایی
مســتندات کیفری 300صفحهای شــامل
اطالعات متهمان و مظنونان پرونده ترور به
مقامات عراقی تحویل داد ه شده و با تکمیل مراحل این پرونده،
کیفرخواست عامالن ترور شهید سلیمانی تا قبل از پایان سال
صادر شــود .ایران و عراق کمیته تحقیق مشــترکی را برای
رسیدگی به این جنایت تشکیل دادهاند تا با این نقض آشکار
مقرارت بین المللی و اقدام تروریستی آمریکا برخورد قانونی
کنند.

عضو هیات علمی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشگاه تهران در
خصوص ابعاد حقوقی ترور شــهید سردار ســلیمانی اظهارکرد :سپهبد
سلیمانی ،سردار دلهاست و قهرمان بی بدیل مبارزه با تروریسم در منطقه
و جهان اســت و اقدام دولت جنایتکار آمریکا در ترور ایشــان ،ابومهدی
المهندس و همراهانشــان ازنظر اصول و قواعــد حقوق بینالملل قابل
پذیرش نیست و بههیچوجه مشــروعیت ندارد؛ در واقع این اقدام رییس
جمهور آمریکا یک جنایت قابل پیگیری محسوب میشود.
دکتــر «احمد مؤمنی راد» درگفت وگو بــا «حمایت» در خصوص روند
فعالیتهای صورت گرفته در کمیتههای قضایی مشترک ایران و عراق
برای شناسایی عوامل و درخواست کیفرخواست برای متهمان  ،تصریح
کــرد :دو پرونده ،یک پرونده کیفری و دیگری پرونده حقوقی در رابطه با
ترور سردار سلیمانی و همراهانش تشکیل شده است 63 .شخص حقیقی
و  7شخص حقوقی در رابطه با این اقدام شناسایی شدهاند که شامل آمرین و
عامالن ترور هستند .کار صدور نیابت قضایی انجام شده و فرآیند دادخواهی
در حال شکلگیری اســت .این اقدام ابعاد و زوایای مختلف و پیچیدگی
بسیاری دارد و همکاری کشورهای دیگر به ویژه عراق را می طلبد .اخیراً
هیاتهای قضایی دو کشور دیدارهایی را با یکدیگر داشتهاند و امیدواریم
که کار به خوبی به سامان برسد و حقوق این شهدای گرانقدر استیفا شود؛
آنچه که مسلم است این که زمان زیادی از دست رفته و سرعت عمل در
این امر در این زمینه ضروری است .ان شاءاهلل اراده جدی در دولت عراق
هم برای پیگیری موضوع وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه ترور ســردار سلیمانی به دســت آمریکا از منظر حقوق
ضد تروریسم نیز محکوم اســت ،افزود :مهمترین سندی که در رابطه با
این اقدام قابل استناد است کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه
اشــخاص مورد حمایت بینالمللی از جمله ماموران دیپلماتیک است که
در سال  ۱۹۷۳در نیویورک به تصویب رســید .این کنوانسیون هرگونه
ارتکاب علیه اشــخاصی که از منظر بینالمللی مورد حمایت هســتند را
ممنوع و مردود میداند و بــر مجازات آمران و عامالن آن تاکید میکند.
این کنوانسیون همه انسانها بجز اشخاصی که مرتکب جنایت شده اند و
برای آنان مجازات تعیین شده است  -از جمله مأموران سیاسی و نمایندگان
دیپلماتیک کشورها  -را در بر میگیرد .در این سفر ،شهید سپهبد سلیمانی
بهعنوان یک مقام و نماینده ایران و مهمان رســمی دولت عراق  ،حامل
پیام رسمی ایران برای دولت عراق بود که به صورت رسمی و با گذرنامه
سیاسی وارد بغداد شد .نکته قابل توجه در این سند مهم حقوق بین المللی
این است که این کنوانسیون توسط ایران ،عراق و آمریکا امضا و تصویب
شده است و دولت آمریکا با این اقدام ،مفاد این کنوانسیون را نقض کرده
و تعهد خود بر اجرای این ســند مهم را نادیده گرفته است ؛ از این حیث بر
اساس طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در سال  ۲۰۰۱که به تصویب
کمیسیون حقوق بین الملل ســازمان ملل رسیده است مسئولیت دارد و
باید پاسخگو باشد.
این استاد دانشــگاه افزود :همچنین این اقدام آمریکا نقض آن به معنای
نقض قاعده آمره است چراکه ازنظر حقوق بینالملل حق حیات حق بنیادین
بشری است .وی ادامه داد :همچنین بر اساس قوانین بینالملل اختالفات
کشورها باید بر اساس اصل حلوفصل مسالمتآمیز باشد و اقدام نظامی
و خصمانه بههیچوجه پذیرفتهشده نیست.
دکتر مومنیراد همچنین به نقض مجموعه ای از اصول حاکم بر اســناد
بینالمللی از سوی دولت آمریکا اشاره کرده و یکی از اصول مسلم حقوق
بینالملل را اصل عدم توسل بهزور دانست .وی تاکید کرد :بر اساس مفاد
قطعنامه  ٣٣١٤و ماده  ٣٩منشــور ملل متحد توسل بهزور عليه كشور يا
مقامات كشورها ممنوع و غیر مشروع اســت و این اقدام آمریکا قطع ًا در
تناقض با این اصل است.
این استاد دانشگاه ادامه داد :از منظر عدم تجاوز نیز بر اساس قطعنامه 3314
که سال  1973تصویب شد ،این عمل فاقد مشروعیت است؛ عدم مداخله
نیز یکی از اصول حقوق بینالملل است که این اصل نیز نقض شده است .

همچنین بر اساس اصل برابری دولتها ،ماموران کشورها در کشورهای
دیگر مصونیت دارند و برخورد با آنها باید مطابق حقوق بینالملل باشــد،
بنابراین مصونیت دولت ایران در عراق در این حادثه نقض شده است.
مومنیراد اضافه کرد :همچنین حاکمیت دولت عراق با اقدامی که با اطالع
و موافقت آنها نبوده نقض شده و غیر از سپهبد سلیمانی فرمانده ارشد نظامی
آنها نیز ترور شده است .از منظر حقوق ضد تروریسم نیز کنوانسیون 1973
نیویورک را داریم که میگوید باید بــا اقداماتی که به افراد مورد حمایت
حقوق بینالملل از جمله مقامات دیپلماتیک تعدی میشود ،برخورد شود
و دقیقا این ترور نقض این معاهده محسوب میشود.
این اســتاد حقوق دانشگاه تهران بابیان اینکه میان آمریکا و ایران جنگ
رســمی نیســت لذا آمریکا نمیتواند این اقــدام را در چارچوب حقوق
مخاصمات تعریف کند خاطرنشان کرد :در قطعنامه  ۱۳۱۴تجاوز در  ۳بند
تعریفشده و اگر کشــوری اقدام به ایجاد خسارت از هر نوع برای کشور
دیگر کند در حقیقت تجاوز کرده است.
وی ادامه داد :در حقوق بینالملل بر اســاس اصــل مصونیت؛ دولتها
و شــخصیتها و سایر افراد وحتی اموال یک کشــور در کشور دیگری
مصونیت دارند و بههیچعنوان نقض این اصل قابلقبول نیســت .اقدام
کشور آمریکا بر ترور یک مقام ایرانی در کشور ثالث موجب نقض مصونیت
دولت ایران است .همچنین اصل وفای به عهد ،هم نقض شده که به همین
دلیل دولت عــراق در واکنش به این اقدام تصمیم به اخراج آمریکا از این
کشور گرفت .بر همین اساس حاکمیت دولت عراق با اقدامی که بااطالع و
موافقت آنها نبوده نقض شده چراکه غیر از سپهبد سلیمانی فرمانده ارشد
نظامی آنها نیز ترور شده است.
مؤمنی راد ادامه داد :اصل دیگری که آمریکاییها نقض کردند مربوط به
معاهدات استفاده از پهپادهاست که بر طبق آن استفاده از پهپاد برای ترور
افراد منع شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه مشکل آن است که تعریفی از تروریسم وجود
ندارد و اجماعی بــرای این تعریف صورت نگرفته اظهارکرد :در اســناد
حقوق بینالملل افرادی که علیه اســتعمار مبــارزه میکنند و آنها که
مرزها را محافظت میکنند و رزمندگان هر کشور و رزمندگان جنبشهای
آزادیبخش از تروریستها جدا هستند.
اســتاد حقوق دانشــگاه تهران گفت :هم از منظر اصول حاکم بر حقوق
بینالملل و اصول حاکم بر حقوق بینالملل عرفی و هم ازنظر معاهدات

و کنوانسیونها ،این یک ترور هدفمند بوده که هیچ مبنای حقوقی ندارد.
وی افزود :ادعاهای ترامپ و پمپئو و سایر مقامات آمریکایی بههیچوجه
از منظر حقوق بینالمللی و حقوق بشــر و حقوق مخاصمات بینالمللی
قابلقبول نیست .آنچه تحت عنوان اقدام پیشگیرانه عنوانشده ،فقط یک
نظریه است و بر فرض هم پذیرفته شود ،شرایطی دارد که بههیچوجه آن
شرایط حاصل نشده بود و این یک ترور بینالمللی توسط دولتی با سوابق
جنایتکارانه است که رییس جمهور آن در اعالمیه ای رسمی مسئولیت
آن را پذیرفته است.
دکتر مؤمنیراد با اشــاره به اینکه راه ســختی در استیفای حق از جامعه
بینالمللی در پیش داریم ،تصریح کرد :باید با رویکردی علمی و تخصصی
البته با روحیه جهادی و بســیجی  -برای استیفای حقوق خود از همهظرفیتهای حقوق بشر و حقوق بینالملل استفاده کنیم .در همین راستا

باید با انگیزه ای باال و پیگیرانه با تالش و کوشش خستگی ناپذیر و برنامه
ریزی منسجم حداقل بخشی از دین خود را به این شهدا ادا نماییم .
این استاد دانشگاه تهران در خصوص امکان طرح دعوا با عنوان خسارت
معنوی ،اظهار کرد :جریحهدار شدن احساسات و عواطف اشخاص ازجمله
عواملی است که میتوان بر اساس آن طرح دعوای معنوی کرد.ترور سپهبد
سلیمانی باعث جریحه دار شدن دلهای میلیونها انسان در ایران منطقه و
جهان شد و آمریکا باید از این بابت هم پاسخگو باشد .
وی بابیان اینکه قدرتهای بزرگ از حقوق بشر و حقوق بین الملل استفاده
ابزاری میکنند و در عمل با معیار دوگانه بر اســاس منافع نامشروع خود
رفتاری متناقض در موضوعی واحد اتخاذ می کنند خاطرنشــان کرد :در
حقوق بینالملل هر نقض حقوقی پاسخی میطلبد و الزم است در رابطه با
اقدام آمریکا در محاکم داخلی وبین المللی طرح دعوی شود.

