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ایـــران مـــا

برای من جایگاه خاصی داشتند .ایشان به ما تعهدات
در حقــوق رم درس مــیداد کــه درس بســیار مهــم و
ســنگینی بود .هنگامــی کــه در دوران لیســانس کتاب
 6جلدی حقــوق مدنی ایشــان را میخواندیم؛ برایم
جای تعجب داشت که چگونه یک فرد روحانی با عبا
و عمامه و تحصیالت حوزوی ،با حقوق ســایر کشورها
از جمله فرانســه و سوئیس هم آشنا شــده و به خوبی
آنها را با آموزهها و مبانی فقه اسالمی ترکیب میکند.
این ،در چشــم من و خیلیهای دیگر احتــرام فراوانی
برمیانگیخت .در بین اســتادان خارجی هم پروفسور
فرانســوا ریگــو اســتاد راهنمــای مــن در دوره دکتــرای
حقوق بینالملل ،که یک انســان به تمام معنا و یک
حقوقــدان نمونه بود .بــه نظرم وی یکــی از مصادیق
بارز این کریمه اســت که فرمــود «هر کس روی به خدا
آورد و نیکــوکار باشــد ،اجــر او بــا خداونــد اســت» و در
بعضی آیات میگوید «خداوند اجر نیکوکاران را ضایع
نمیکند» .این اســتاد درجه اول ،به ایران هم خدمات
زیــادی کرده و در یکــی از پروندههای ایران قاضی ویژه
ایران بودند .همه این استادان ،بر گردن ما حق تعلیم
دارند و خدایشان بیامرزد.
ëëدوستداریدآیندگانازشماچگونهیادکنند؟
بنده خدا و خادم مردم و کشور!
ëëبهنظرتانچهحقیاحقوقیدرکشورهایغربیوجود
داردکهدرایراننیست؟
حقشهروندی!؛فاصلهبسیاریباآنداریمهرچندکه
حرفهایزیادیدرموردآنمیزنیموحتیآیین نامه
ومنشورهمبرایشتدوینمیکنیمامادرعملرعایت
نمیشود .این مسأله حق شهروندی ،در قانون اساسی
ما آمــده آنجا که از حقوق ملــت صحبت میکند .اگر
همان اجرا شــود ،بســیاری از مشــکالت حل میشود.
ایــن موضــوع از زمــان دولت اصالحات مطرح شــد و
یک قانونی هم تصویب شــد .بعداً معاون اول دولت
آقایاحمدینژادنیزیکدستورالعملمفصلیصادر
کرد .در دولت آقای روحانی هم اهتمام جدی و زیادی
به آن شــد و الحق خیلی کار کردند ،اما بهنظرم خیلی
نیازی به این کارها نیســت بلکه بیــش از همه و پیش
از هر کاری باید مبانی حقوق شــهروندی درست فهم
شــود و تبدیــل به عقیــده عمومی و مطالبــه عمومی
شود چون در مقابل حقوق شهروندی ،تکلیف دولت
اســت ب ه رعایت و تضمیــن آن! این کار جز با فرهنگ
ســازی -کــه خیلــی هــم کار دشــواری اســت -ممکن
نیست .حق شــهروندی و رعایت آن نیاز به بخشنامه
و غیره ندارد .باید فکر و تربیت درســتی داشته باشیم.
حقوق شهروندی یعنی وقتی پای دستگاه عابربانک
ایستادهاید کسی از پشت سر به دستگاه خیره نشود! یا
وقتی که به کالنتری محل یا فالن اداره دولتی مراجعه
میکنیم ،دنبال دوستان و آشنایان برای سفارش قبلی
نباشــیم و مطمئن باشــیم حقوق ما رعایت میشود،
یا شــهرداری حق نداشــته باشــد به هر قیمتی فضای
عمومی و حتی آسمان شهر را بفروشد و...
ëëشــما تحصیلکرده و فعال در حوزه حقوق بینالملل
هســتید و ارزش و معنــای معاهــدات بینالمللــی را
میدانید .چه احساســی داشــتید زمانی که رئیس قبلی
دولــت قطعنامههای بینالمللــی را بــیارزش و بیاثر
عنوان میکرد و تعابیری خارج از عرف درباره آنها بهکار
میبرد؟
بســیار تأســف میخــوردم کــه چــرا از ظرفیتهــای
بینالمللی به درستی بهره نمیگیریم .فکر میکردم
چرا اینها نمیدانند که با انکار و دشنام چیزی به دست
نمیآیــد و دیدیــم که چیزی هــم بهدســت نیاوردیم.

غصــه میخــوردم که چــرا ما بایــد چنین تصویــری از
خودمــان در جامعــه بینالمللی ترســیم کنیــم و چرا
نمیداننــد که اگــر ضعف و ایراد و انتقــادی به جامعه
بینالمللی داریم ،باید وارد بازی شــویم و سعی کنیم
بــا مشــارکت ،آن را برطــرف کنیم .بایــد عضو جامعه
بینالمللی بشــویم .سهمی بدهیم و سهمی بگیریم،
چیزیبدهیموچیزیبگیریم.
تعبیرهایــی کــه در آن مقطــع زمانــی دربــاره مجامع
بینالمللی میشــد ،شایسته ما ایرانیها و مسلمانها
نبود .من همیشــه میگویــم که بهترین دوســت ما در
عرصه بینالمللی ،حقوق بینالملل اســت به شــرط
آنکه ظرفیتهایش را بشناســیم و بتوانیــم با دانش و
تجربه از آن استفاده کنیم و بهرهمند شویم.
ëëیکی از موضوعات حقوقی چالش برانگیز در کشور ما
در این روزها ،پیوســتن ایران به کنوانســیونهای پالرمو
و معاهدات گروه اجرایی افایتیاف اســت؛ نظرشــما
بهعنوانحقوقدانچیستوچهتوصیهایبهمخالفان
دارید؟
بهعنــوان یــک حقوقدان ،پیوســتن ایــران بــه پالرمو و
افســیتی را توصیه میکنم چرا که این مقررات برای

سالمتی مالی و بانکی است و ساز و کار و تضمینهای
بســیار خوبی برای این منظور دارنــد .خصوصاً در این
روزهــا کــه بــه همــکاری بانکهــای خارجــی و روابط
کارگزاری بین بانکی نیاز بیشــتری داریم ،این توصیه،
توجیــه بیشــتری پیــدا میکند .مخالفــان هــم در این
قسمتازموضوعمخالفتیندارندزیراآنهاهمطرفدار
مبارزه با پولشــوییاند و موافق شفافیت مالی و مبارزه
با فســاد هســتند؛ اما نگرانند که مبادا بــا پذیرفتن این
اسناد مجبور به افشای پارهای از اطالعات شویم که در
سیاست خارجی نظام بویژه در حمایت از جنبشهای
آزادیبخش ،نقش مهمی دارد یا دغدغه دارند و نگران
این هســتند که جریانها و گروههای سیاسی که از نظر
ما گروههای رهایی بخش محســوب میشوند ،از نظر
بعضــی کشــورهای دیگر غربی تروریســت محســوب
شــوند و الزاماتی را برای ما ایجاد کند .بهنظرم راه حل
این دغدغهها و نگرانیها این نیســت که خودمان را از
ظرفیت بزرگ بانکی و مالی بینالمللی محروم کنیم

و در معرض مشکالت عجیب و غریب قرار دهیم.
آن هم در شــرایطی که فشار تحریمهای امریکا روز به
روز بیشتر و گستردهتر میشود .دغدغه مخالفان قابل
درک اســت ،امــا راه عــاج و پاســخ بــه آن ،مقاومــت
در برابــر پذیــرش و تصویب این مقــررات بینالمللی
نیســت؛ به نظرم با تحفظهایی که میشود گرفت؛ به
خوبیمیتوانیمکاررامدیریتکنیم.
معتقدم برای الحاق به این دو سند باید منافع ملی را
میــزان قرار دهیم ،خرد جمعی را حاکم کنیم و عقاید
شخصی و عالیق سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم.
ëëایرانچقدرظرفیتداردکهدردیوانبینالمللیالهه
حضورمؤثرداشتهباشد؟آیااحتمالدخالتمالحظات
سیاسیونفوذقدرتهایبزرگدردیوانوجوددارد.
اگــر منظور شــما از حضور مؤثر این اســت کــه مثالً در
پروندههای ایران مسائل سیاســی دخالت داده نشود
و امثــال اینها ،عــرض میکنم به هر حــال دیوان رکن
قضایــی ملــل متحد اســت و قضــات آن هم توســط
مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب
میشــوند .اما دیــوان خصوصاً د ر ترکیــب فعلی آن،
ســعی زیادی کــرده و میکند که
اعتمــاد کشــورها را بــه صحــت
عمــل و اتقــان در رســیدگی
جلب کند و نســبت به اســتقالل
زمانی که
خــود بســیار حســاس و مراقــب
قطعنامه های
اســت .قضات دیــوان هم از بین
بین المللی از سوی
شخصیتهای معتبر و برجسته
رئیس جمهوری
حقوقــی دنیــا هســتند و معرف
سابق به کاغذ پاره
فرهنگهــا و نظامهای حقوقی
تشبیه می شد بسیار
گوناگونانــد و جایــگاه رفیعــی
تأسف میخوردم که
دارند.بنابرایناینطورنیستکه
چرا از ظرفیتهای
عالیق یا سیاستهای این کشور
و آن کشــور را در تصمیمگیــری
بینالمللی به درستی
خــود تأثیــر دهنــد .امــا خــوب
بهره نمیگیریم .فکر
یــک ضــرب المثــل امریکایــی
میکردم چرا اینها
میگویــد «قضــات هــم روزنامه
نمیدانند که با انکار و
میخواننــد!» یادتــان نــرود کــه
دشنام چیزی به دست
سیاست و قدرت ،به مسأله لیل
نمیآید و دیدیم که
و نهــار بشــر تبدیل شــده اســت!
چیزی هم بهدست
و از آن گریــزی نیســت ...و امــا
نیاوردیم
قاضی ایرانی که در هر دو پرونده
معرفی کردیم ،آقای دکتر ممتاز
هستندکهچهرهایبینالمللی و
جایگاه علمی رفیعی هم دارند.
ایشان در یک دوره رئیس کمیته
ششم کمیسیون حقوق بینالملل بودهاند که مسائل
بســیار مهم حقوق بینالملل در آنجا بحث میشود
و اســتادان و حقوقدانان برجستهای عضو آن هستند.
بنابراین اگر جایگاه ایشان بیشتر از سایر قضات دیوان
ازنظرعلمیوتجربهکارهایبینالمللینباشد؛قطعاً
از آنان هم کمتر نیستند .البته قاضی ویژه که دولتها
در دیوان بینالمللی الهه معرفی و منصوب میکنند،
مســتقل از دولــت اســت و نماینده یا وکیــل دولت به
شــمار نمیرود؛ و چه بسا علیه دولت منصوبکننده
نیز رأی بدهد .اما نقش این قاضی ویژه بیشتر توضیح
و روشــن کردن مواضع دولت ناصب در دیوان اســت،
خصوصاًکهقاضیویژهبامسائلحقوقیداخلیکشور
آشنایی بیشتری دارد .به هر حال دعاوی بینالمللی
بین دولتها بسیار پیچیده هستند و خواه ناخواه یک
مقــداری آمیزه سیاســی هــم در آنها هســت که قابل
اجتنابهمنیست.

