پرونده سال

کــه در پرونــده ای ذیحــق نبودیــم ،بــه مســئوالن یــا
دســتگاه دولتــی ذیربط گفتهایــم که این ادعای شــما
بــه جایــی نمیرســد و بهعنوان دولــت ،نبایــد ادعای
نادرست طرح شــود .البته پیروزی کلمه حق ،خود به
خــود رخ نمیدهد .با فکر و مدیریت و نظارت دســت
یافتنــی اســت .بدون تــاش امــکان پذیر نیســت .اگر
حقوقدانــی بخواهــد باطلــی را با ترفندهــای حقوقی
و حیلههــای قانونــی ،لبــاس حق بپوشــاند ،تــاش او
محکوم به شکســت اســت .در این دو پروندهای که در
دیوان بینالمللی الهه علیه امریکا طرح کردیم ،باور
داشتیم که حق با ایران است .برگرداندن تحریمها چه
توجیهی و چه معنایی دارد؟ یعنی چه که دولتی پای
سندی را امضا کند و بعد بهخاطر رقابتها و دعواهای
داخلیشــان از آن خارج شود! و یعنی چه که پول یک
دولت خارجی را بر خالف همه اصول و موازین حقوق
بینالملــل و بــرای ادعاهــای واهی ،ضبــط و مصادره
کنند ،این حیله و سوءاســتفاده از قانون اســت .این کار
امریــکا که دادگاههــای آن مصونیت قضایی و اجرایی
ایران را نادیده گرفته و کنگره آن کشــور هم یک قانون
خــاص وضع کــرده و این منابع پولی بانــک مرکزی را
برای دعاوی تعدادی امریکایی ،قابل ضبط و مصادره
دانســته ،هیــچ نمونــه ای در دنیا نــدارد (بجــز کانادا-

امــا یکــی از ایــن پیامهــا بســیار برایــم دلنشــین بــود.
فرســتنده اش را نمیشــناختم .شــخصی در
اینســتاگرام اش نوشــته بــود و یک دوســتی بــرای من
فوروارد کرد .یک نوشــته ای بــود با این مضمون متن
یــادم نیســت اما مفــادش این بــود که «نه ســلبریتی
بودند ،نه فوتبالیست ،نه هنرپیشه ...عدهای حقوقدان
متخصــص و وطــن دوســت و مســلمان بودنــد که با
فروتنــی و تواضع ،بدون ســروصدا و تبلیغات رفتند و
کاری کردنــد کارســتان بــرای ملک و ملــت »...و اما در
مورد کســانی که تردید میکردند دربــاره فایده این کار
و اجرای دســتور دیوان ،یک اشــکال این است که اینها
حقوق بینالملل را با حقوق داخلی مقایسه میکنند
و انتظــار دارنــد همانطــور کــه دســتور و رأی قاضــی
داخلــی دارای ضمانــت اجــرای مشــخص و عملــی
اســت ،رأی دیوان بینالمللی هم فوری اجرا شود .اگر
فرصتی دســت میداد توضیح میدادیم .در یکی دو
مصاحبه هم توضیــح دادم که در عرصه بینالمللی
دولتهــا حضــور دارنــد و قــدرت متمرکــز یــا دولــت
مرکزی وجــود ندارد و اجرای تصمیمــات دیوان الهه
موکــول به همکاری دولتها خصوصاً دولت محکوم
علیه است .البته به موجب یک تحقیقی که چند سال
پیش انجام شــده ،قریب  85تا 90درصد تصمیمات

آنهمبهصورتیدیگر).بهنظرمناینسیاستامریکا
به سامان نخواهد رسید ،زیرا بنیان آن یکسره بر باطل
و زور است .البته به شرط آنکه ما هم که صاحب حق
هســتیم ،بتوانیم ادعاهای خود را عالمانه ،درســت و
فارغ از شعار و دشنام طرح و پیگیری و مدیریت کنیم.
 ëëپــس از رأی دیــوان بینالمللی الهه و اعــام پیروزی
حقوقیایراندرمقابلهایاالتمتحدهامریکا،واکنشها
وبرخوردمردمباشماچگونهبود؟
دو گونــه برخورد شــد؛ اســتادان و حقوقدانــان و وکالی
دادگســتری همــه خوشــحال بودنــد ولــب بــه تقدیــر
ی مــردم عــادی بســیار دوســتانه و
گشــودند .بعضــ 
همدالنه تحسین کردند و ستایش نمودند ولی برخی
هم با تعجب و شــگفتی میپرســیدند که بــا این همه
هجمههــای تبلیغاتی و فضای دشــمنی بیــن ایران و
امریــکا ،چه عهدنامــه مودتی بین این دو کشــور وجود
دارد؟! یــا میگفتنــد ایــن ،کار بیفایده ای اســت چون
امریکا قطعاً دستور دیوان را اجرا نمیکند .در پاسخ به
ستایشکنندگان،جزسپاسازقدرشناسیشانسخنی
نداشــتیم .پیامهای تبریک و تقدیر فراوانی هم برایم
آمد .برای دوســتان و همکارانم هــم از این پیامها زیاد
میآمد .من همواره میگفتم که این دستاورد ،مربوط
و متعلق به همه جامعه حقوقی ایران است.

دیــوان ،با یک فاصله زمانی ،باالخره عمالً اجرا شــده
اســت و فراموش نکنید که بیاعتنایی به دستور و رأی
دیــوان ،هزینه سیاســی زیــادی برای کشــور متخلف و
امریکا دارد و به اعتبار و وجهه آن لطمه جدی میزند.
بهعالوه ،دیوان ،فینفســه واجد اهمیت زیادی اســت
چرا که حقانیت موضع ایران و نامشــروع بودن عمل
امریکا در بر گرداندن تحریمها را -الاقل در این مرحله
مقدماتی -نشــان داد که بســیار مهم است .کما اینکه
هماکنون امریکاییها در تالش هستند تا دوباره علیه
ایــران یــک اجمــاع بینالمللی ایجــاد کنند اما ســایر
کشــورها بــا اســتناد بــه محکومیــت امریــکا در دیوان
الهه ،مقاومت میکنند بههر حال ،امریکا مســئولیت
بینالمللی دارد و در مراحل بعدی رسیدگی ،مسلماً
خســارات ناشــی از عدم اجرای دستور دیوان را مطرح
میکنیم.
ëëاصالتاًاهلکدامشهرهستیدوچهشدکهعالقهمندبه
علمحقوقشدید؟
پدرم اهل آشتیان ولی مادرم اهل تهران است و من نیز
در این شــهر به دنیا آمدهام .چون پدرم فردی روحانی
و از متقدمیــن بود ،ازکودکی با مســائل دینی و تعالیم
مذهبی مأنوس و آشــنا بودم .در ســال  1348در رشته
اقتصاد در دانشگاه شیراز که آن موقع خیلی معتبر بود

ایـــران مـــا

وبادانشگاهپنسیلوانیاامریکاکارمیکرد،پذیرفتهشدم.
ولــی بعداً به توصیه پدرم به علم حقــوق روی آوردم.
البتهایشانیکشرطیرابرایادامهتحصیلدرحقوق
عنوان کرد که هیچگاه قاضی نشوم! و میگفت «قاضی
روی باریکــهای از آتــش راه مــیرود ».من هم هیچگاه
سراغقضاوتنرفتم.
ëëمعموالً حقوقدانــان عالقه دومی هــم دارند که وجه
بارزی از شخصیت آنها در آن عالیق نمود پیدا میکند.
عالقهشماچیست؟
در ســالهایی کــه فرصتی داشــتم با مجلههــای ادبی
و فرهنگــی و مطبوعات همکاری میکــردم و مقاالتی
مینوشتم و بیشــتر فعالیتم در عرصه ادبیات و هنر و
نقد ادبی بود.
ëëاز شــعرای معاصــر کــدام یــک تأثیــر بیشــتری روی
احساساتشماگذاشت؟
فروغ فرخزاد ،احمد شاملو و اخوان ثالث.
ëëآخرینکتابیکهخواندهاید؟
«مرگ ،کسب و کار من است» با ترجمه احمد شاملو.
هفتــه قبل هــم رمــان جنایت و
مکافــات داستایفســکی را بــرای
بــار دوم دســت گرفتــم .اخیــراً
رمــان «چهــره مــرد هنرمنــد در
جوانــی» اثــر جیمــز جویــس را
هیچگاه در مدیریت
خوانــدم که درخشــان اســت .با
حقوقیام ،با روش
ترجمه بینظیر منوچهر بدیعی
آزمون و خطا کار نکردم.
و حواشی و یادداشتهای ایشان
البته بخش عمده
و صالــح نجفــی .زندگــی خــود
اینها بهدلیل همکاری
جویس است بهعنوان نوجوانی
که در یک مدرسه مسیحی درس
حقوقدانان و استادان
میخواند و بر میکشــد تا دوران
ایرانی بوده که به من
بلــوغ و جوانــیاش که میشــود
اعتماد به نفس میداد .به
«مــردی »...بــا همــه ســوانح
هر حال ،این کاری که در
احــوال و عوالم دینی مســیحی و
این سالها انجام شده،
پرسشهای این «مرد هنرمند»
حاصل یک کار جمعی
از چنــد و چــون آنهــا .سرشــار از
است و نباید به حساب
معنویت و زیبایی و زندگی...
یک فرد نوشته شود
ëëخاطــرهای از دوران کودکــی
دارید کــه احســاس کرده باشــید
حقــی پایمــال شــده و تــا االن به
یادتانماندهباشد؟
روز  15خردادمــاه ســال 1342
نوجوانی  12-13ســاله بودم و در
مدرسه علوی تحصیل میکردم .چون شهر شلوغ شد
آقای عالمه ناظم مدرســه گفتند که بــه خانه هایمان
بازگردیم و مدرســه تعطیل میشــود .مدرســه علوی
در خیابــان فخرآباد بود و هنگام بازگشــت از مدرســه،
زنده یاد حجتاالســام غالمرضا دانش که دبیر زبان
انگلیسی نیز بود به سبب آشنایی با پدر ،من را با خودرو
شــخصی به خانه بــرد .در خیابان ژالــه متوجه منظره
غریبی شــدم .خیابان مملو از ســرباز و تانک بــود و در
همــان عوالم کودکی و نوجوانــی برایم تعجب آور بود
که برای کشــتن یــک نفر که نیازی به این همه اســباب
نظامینیست!البدمیخواهندهمهرابکشند!بعداین
ســؤال در ذهنم پیچید که آیا جایی است تا افراد از این
تانکها شکایت کنند؟! زنده یاد دانش آشتیانی پس از
شنیدن سؤال کودکانه و ناشیانه من با لبخندی گفت که
به موقعاش از اینها هم شکایت میکنند.
ëëبارزترینچهرهحقوقیکهمیشناسید؟
دکتر ســید حســن امامی که بعدها در فوق لیســانس
حقوق خصوصی ،افتخار شــاگردیش را هم داشــتم،
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