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برد تشریفاتی در الهه

رای دادگاه الهه درباره شکایت ایران از آمریکا اعالم شد؛ این رای که در دیپلماسی عمومی کاربرد دارد آیا ضمانت اجرایی هم دارد؟
 18اردیبهشت  97در تاریخ ثبت شده بود و حاال ماندگارتر از گذشته شد .روزی

به تشدید مناقشه منجر شوند ،منع کرده است.

چندجانبه میان هفت کشور را که از قضا ضمیمه یک قطعنامه سازمان ملل هم

برای هر دو کشور تا زمان صدور حکم نهایی الزامآور است .متن این سه تصمیم

که ایاالت متحده برخالف تمامی عرف ،حقوق و قوانین بینالمللی یک توافق

بود ،نادیده گرفت و به صورت یکجانبه از آن خارج شد .در پی این خروج آمریکا
اعـــام کرد تمامی تحریمهای خود علیه ایران را که در برجام حداقل به صورت

ظاهری به تعلیق درآورده بود ،باز میگرداند و البته آنها را تشدید هم میکند.

در پی این اقدام ایران با دادخواست شکایت خود را به دادگاه بینالمللی الهه
برد و خبر آن را نیز اولین بار محمدجواد ظریف در  25تیر اعالم کرد .او در توئیتر
خود نوشـــت که ایران از آمریکا به دلیل نقض توافق بینالمللی شکایت کرده

و از این طریق پیگیر حقوق نقضشـــده خود شده است .ایران در این پرونده با
مدنظر قرار دادن یک پیمان عدم خصومت به نام عهدنامه مودت که در ســـال

 1334میان دو کشـــور امضا شـــده بود از دادگاه الهه خواسته بود که حکم به
تعلیق روند بازگشـــت تحریمهای یکجانبه آمریـــکا بدهد .همچنین در این

دادخواست از دادگاه به دلیل طوالنی بودن فرآیند دادرسی خواسته شده بود
کـــه با صدور حکم اولیه از تضییع حقوق ایران جلوگیری کند تا قطار تحریمها

در حکم این دادگاه صراحتا سه تصمیم مهم آمده و تاکید شده که این تصمیمات

به شرح زیر است:

الهه چیست؟

اولیـــن بند از فصل چهاردهم منشـــور ملل متحـــد توضیح میدهد که دیوان

ت متحده
رسمی به دادگاه الهه برد و توانست پس از مدتی حکم محکومیت ایاال 

ملل متحد اســـت ،دادگاهی دائمی که به صـــورت عام در دعاوی بینالمللی

بیش از ۱۳۰میلیون دالر را به بازماندگان ۲۹۰سرنشین این هواپیما بپردازند.

بینالمللی دادگســـتری واقع در شـــهر الهه هلند رکن اصلی قضایی سازمان

 .۱ایاالت متحده آمریکا ،منطبق با تعهداتش ذیل پیمان  ۱۹۵۵مودت ،روابط

میان کشورهای مختلف نقشآفرینی میکند .لزوم وجود چنین دادگاهی در

تدابیر اعالمی هشتم می ۲۰۱۸بر صادرات آزاد این اقالم به اراضی جمهوری

خـــود را آغاز کـــرد .این دیوان بعد از جنگ جهانی دوم و در پی انحالل جامعه

اقتصادی و حقوق کنسولی ،باید به نحو مورد انتخاب خود ،هر مانع برآمده از

اسالمی ایران را رفع کند :دارو و تجهیزات پزشکی ،مواد غذایی و اقالم زراعی،

قطعات یدکی ،تجهیزات ،خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش ،تعمیر
و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری.

 .۲ایـــاالت متحده آمریکا باید اطمینان یابد کـــه در ارتباط با اقالم و خدمات
فوقالذکـــر ،مجوزها و تاییدیههای مورد نیاز صادر شـــده و پرداختها و دیگر
انتقالهای منابع تحت هیچ محدودیتی نباشند.

 .۳هر دوطرف باید از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائهشده در دیوان را

منشـــور ملل متحد ،در سال  ۱۹۴۵میالدی تصویب شد و از یکسال بعد کار
ملل ایجاد و جانشین مجموعهای به نام «دیوان دائمی بینالمللی دادگستری»
شد .این دادگاه امروزه به دعاوی بینالمللی و اعمال قوانین آن میپردازد.

فعالیت اصلی دادگاه الهه یعنی قضاوت بین کشورها برعهده  15قاضی است
که از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی برای مدت  9سال انتخاب میشوند.

ایران -آمریکا چند بار به هم رسیدهاند؟

گـــذر ایران برای اولین بار در زمان دولت محمـــد مصدق به این دادگاه افتاد،

تشدید کرده یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند ،خودداری کنند.

جایی که در پی تالشها در ایران برای ملی شـــدن صنعت نفت قرارداد نفتی

در پی این شـــکایت در ســـوم مرداد گذشته دیوان دادگســـتری بینالمللی،

ایران را نپذیرفته اما طرف مقابل یعنی ایاالت متحده را ملزم کرده است که دست

را نزد این دادگاه مطرح کرد.

ارسال کرد و طی آن از مقامات کاخ سفید خواست «بهگونهای اقدام کنند که

رســـما از این کشور خواسته شده که فرآیند اعمال تحریم متوقف و تحریمهای

حداقل تا زمان مشخص شدن رای نهایی متوقف شود.

اطالعیهای اضطراری ( )Urgent Communicationبرای وزارت خارجه آمریکا

رای دیوان  -هر آنچه باشد  -درخصوص درخواست صدور قرار موقت ،اثرگذاری
خود را داشته باشد ».البته این اطالعیه خللی در اقدامات آمریکا ایجاد نکرد ،لذا

ایران منتظر صدور حکم اولیه شد .نهایتا اما پس از برگزاری چند مرتبه دادگاه

در دهه اول شهریور و ارائه توضیحات از جانب طرفین ،روز گذشته دادگاه الهه

حکم اولیه خود را صادر کرد .دیوان بینالمللی دادگستری دیروز اعالم کرد که

بخشی از تدابیر درخواستی ایران را پذیرفته و آمریکا را به رفع محدودیتهای
انساندوستانه ،کشاورزی و هوانوردی ملزم و طرفین را از اقداماتی که میتواند

حاال بر اســـاس این احکام و با وجود اینکه دادگاه الهه تمامی درخواستهای

از ادامـــه اقدامات خصمانه خود علیه ایران بردارد ،بهویژه اینکه در بند ســـوم

گذشته ملغی شود.

میان ایران و بریتانیا یکطرفه از سوی ایران لغو شد ،لذا بریتانیا شکایت خود

«حکم بیارزش»؛ واکنش دولت آمریکا به تصمیم دادگاه الهه

بـــه گـــزارش خبرگـــزاری فرانســـه ،دولت آمریکا در واکنـــش به حکم دادگاه الهـــه ،آن را «بیارزش» خوانده اســـت .دولت آمریـــکا همچنین بار دیگر اعالم کرده اســـت این
نهـــاد در موضـــوع تحریمهای ایران صالحیت رســـیدگی به پرونـــده را ندارد.
مایـــک پمپئـــو ،وزیـــر امور خارجـــه آمریکا نیز در کنفرانس خبری ،با اشـــاره به رای دادگاه الهـــه گفت« :آمریکا به توافق مـــودت با ایران ( )1955پایـــان میدهد .این تصمیمی
اســـت که 39ســـال دیر انجام میشـــود .تصمیم دادگاه بینالمللی الهه درســـت نیســـت .برای رای دادگاه الهه متاســـف هستیم ».وی همچنین مدعی شـــد ایران منشأ اصلی
تهدیـــدات علیـــه نمایندگیهـــای آمریکا در عراق اســـت و از منابع مالی خود برای تامین گروههای تروریســـتی در عراق و منطقه اســـتفاده میکند.

هر دو به صورت رســـمی تحویل این دیوان شد .در جریان این پروندهها ،ایران
خواستار دریافت غرامت به خاطر خسارت آمریکا به سکوهای نفتی خود شده و

آمریکا هم گفته بود که خواستار پرداخت خسارت صدمه دیدن ناوهای نظامی
خود اســـت .این مناقشه البته به نتیجه مشخصی ختم نشد چراکه هیچکدام

نتوانســـتند درخواست خود را به کرسی بنشانند و دیگری را محکوم کنند ،لذا

دیوان در سال  2003اعالم کرد که به هیچکدام غرامتی تعلق نخواهد گرفت.

آمریکا درگیریهای دیگری هم داشته

ایاالت متحده آمریکا عالوهبر چند موردی که با ایـــران در دیوان الهه درگیر

شده ،با کشـــورهای دیگر هم پروندههایی داشـــته و از قضا چندین بار هم

محکوم شـــده است .یکی از این درگیریها شـــکایت آلمان از آمریکا در این

آن شـــرکت کرد .این اولین حضور ایران در دادگاه الهه البته با صدور حکم یا

نرسید و به عبارتی کاری از پیش نبرد و رسما ناکام بازگشت .همین اتفاق نهایتا

ماجرا را در گفتوگو با صاحبنظران بررسی کرده است.

خلیج فارس اســـت؛ جایی که هر کشور دیگری را محکوم میکرد ،لذا شکایت

از ایالتهای آمریکا بازداشت میشوند .دادگاه با بررسی پرونده برای این دو

دادگاه فراخوانده شـــده و از ســـوی ایران محمد مصدق ،نخستوزیر وقت در

دیپلماتیک برای ایران تلقی شد .در این بین اما برخی هم درخصوص الزامات
پذیـــرش نخواهد بود و او را متوقف نخواهـــد کرد .از این رو «فرهیختگان» این

درگیری دیگر میان ایران و آمریکا که به صحن الهه رفته است مربوط به ایام جنگ

در آن زمان یعنی دقیقا در ســـال  1329ایران بهعنوان متهم به حضور در این

رسیدگی به پرونده همراه نبود چراکه این دادگاه رسما اعالم کرد که صالحیت

اجرایی آن اظهارنظر کرده و گفتهاند که این قبیل تصمیمات برای آمریکا قابل

آمریکا را از این دادگاه بگیرد .آمریکاییها بنا بر حکم این دادگاه موظف شدند

دیوان اســـت .در ســـال  1365دو تبعه آلمانی و به عبارت دقیقتر دو برادر

این احکام در داخل به صورت گستردهای مورد توجه فعاالن سیاسی -حقوقی

و رسانهای قرار گرفت و مانند نظر محمدجواد ظریف تحت عنوان یک پیروزی

حرکت بود و کشته شدن تمامی سرنشینان آن ،ایران شکایت خود را به صورت

رسیدگی به این شکایت را ندارد ،لذا دست انگلستان به حکم محکومیت ایران

در ایران باعث شد که صنعت نفت رسما ملی اعالم شود.

آلمانی به نامهـــای «کارل» و «والتر الگراند» به اتهام آدمربایی و قتل در یکی
برادر حکم اعدام صادر میکند .در جریان این اتفاق دولت آلمان با استناد به
کنوانسیون حقوق کنسولی وین (مصوب سال  )1963و نقض یکی از بندهای

این کنوانسیون به دلیل عدم اطالع نماینده برلین از دستگیری این دو تبعه
آلمانی ،به دیوان دادگستری بینالمللی شکایت کرد و صدور قرار موقت برای

مرتبـــه دوم که ایران به این دادگاه فراخوانده شـــد مربوط به زمانی اســـت که

توقف اجرای حکم اعدام را خواستار شد .در جریان این شکایت با وجود اینکه

برخی اعضای ســـفارت آمریکا در ایران بازداشـــت شدند .در آن زمان یعنی در

این دو فرد را اعدام میکند.

النه جاسوســـی از سوی دانشجویان پیرو خط امام در ایران به تسخیر درآمد و

ســـال  1358این دادگاه ایران را بهعنوان متهـــم فراخواند و پس از مدتی هم
حکم به محکومیت ایران داد که البته این حکم از سوی ایران پذیرفته نشد.

آلمان مجدانه پیگیر پرونده بود ،امـــا آمریکا بدون توجه به حکم دادگاه الهه
این البته تنها یکی از موارد است ،چراکه در پروندهای دقیقا مشابه همین ماجرا،

ایاالت متحده تبعهای از مکزیک را بدون اطالع ســـفارت این کشور در آمریکا

اجرای بعدی مربوط به حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی

بازداشـــت و محکوم میکند .در جریان این پرونده هم مکزیک به دیوان الهه

مسافربری شماره  ۶۵۵شرکت هواپیمایی ایرانایر که از تهران به مقصد دبی در

بیتوجه به حکم دادگاه الهه اقدام به اجرای حکم دادگاه داخلی خود میکند.

ایران در خلیج فارس اســـت .پس از شـــلیک موشـــک از ناو وینسنس به پرواز

شکایت خود را میبرد و علیه ایاالت متحده حکم میگیرد ،ولی این کشور باز هم

گفت وگو

دبیرکمیسیونقضاییوحقوقیمجلس:

رای دادگاه الهه قدرت چانهزنی ایران
را باال میبرد

مدیرگروهروابطبینالمللدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران:

رای دادگاه الهه هیچگونه ضمانتی برای اجرا ندارد

یوسف موالیی ،کارشـــناس حقوق بینالملل با اشاره به حکم

موالیی خاطرنشـــان کرد« :آمریکا کشـــور معصومی نبوده

به نفع هر دو طرف تمام شد».

ایران علیه ایاالتمتحدهآمریکا ،این رای را الزماالجرا دانست و

معاهده آبوهوایی پاریس و شورای حقوق بشر سازمان ملل

که پیش از این در یکی از دعاوی حقوقی میان ایران و آمریکا به

صادره از سوی دادگاه الهه در پرونده شکایت جمهوری اسالمی

حسین رضازاده ،عضو کمیســـیون قضایی و حقوقی مجلس

بیش از پیش تنها میشود ».وی افزود« :آمریکا با علم بهعواقب

درباره ضمانت اجرای آن تصریح کرد« :هیچگونه ضمانت اجرایی

تحریمهای دارویی و غذایی و هواپیمایی درباره ضمانت اجرایی

مقابـــل ،دادگاه بینالمللی و جامعه جهانی نیز وظیفه خود را

وی افزود« :اگرچه این رای از نظر حقوقی الزماالجرا است ولی

شـــورای اســـامی با اشـــاره به رای دادگاه الهه مبنیبر رفع

این رای گفت« :این رای الزماالجراســـت و دولت آمریکا باید به

آن تن دهد ».وی افزود« :اکنون در شـــرایطی قرار داریم که در
ســـطح جامعه جهانی همهچیز همسو با دولت آمریکا نیست و
اگرچه رویههایی ظالمانه بر آن حاکم است ،ولی در عین حال

باید این رای اجراییشـــود ».نماینده مردم کازرون در مجلس
اضافه کرد« :رویه آمریکا چندان منطبقبر موازین بینالمللی

نیست و در حال حاضر نیز تحریمهای این کشور برخالف اصول
بینالمللی است».

موضعگیریهایـــش چنین اقداماتی را انجام میدهد ولی در
انجام میدهند ».رضـــازاده درباره فرصتهایی که صدور این
رای میتواند برای ایران بهدنبال داشـــته باشـــد ،گفت« :این

موضوع در کل میتواند قدرت چانهزنی دســـتگاه دیپلماسی
و دیپلماتهای ایران را باال ببرد و همین مساله قطعا میتواند
در سایر حوزهها نیز راهگشا باشد ».وی با اشاره به تاکید دیوان
الهه مبنیبر ادامه پیگیری این پرونده ،سرانجام این پرونده و

چشمانداز آن گفت« :بهنظر میرسد اگر ما بتوانیم از راه حقوقی
وارد شویم ،قطعا میتوان آمریکا را در این قضایا به انزوا برد .یعنی

رضازاده در پاسخ به این سوال که اگر آمریکا این رای را به اجرا

مامیتوانیمازنهادهایبینالمللیدررابطهبااقداماتیکجانبه

اجـــرای رای دادگاه الهه قطعا برای آمریکا تبعاتی دارد .وقتی

و هواپیمایـــی همچنان پیگیر هســـتیم و مقابل زیادهخواهی

نگـــذارد ،چه عواقبی برای آن متصور خواهد بود ،گفت« :عدم
دولت آمریکا و ترامپ در این قضایا مخالف نظر جامعه جهانی

باشند ،قطعا به انزوا کشیده میشوند».

آمریکا کمک بگیریم .ضمن آنکه ما در بحث تحریمهای دارویی
آمریکا ایستادهایم ».عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

درباره احتمال تغییر نظر دادگاه الهه با اعتراض آمریکا گفت:

وی اضافه کرد« :در چنین شرایطی افکارعمومی جهانی آمریکا

«این موضوع بستگی به مستندات ایران و دفاعیاتی که صورت

انجام خواهند داد ».رضازاده گفت« :ضمانت این موضوع بیشتر

حد زیادی دخیل اســـت ،اگرچه قضات در همه دنیا مستقل

را محکـــوم خواهند کرد و همچنین دادگاه نیز قطعا اقداماتی
ناظر بر حوزه افکارعمومی اســـت و خیلی نمیتوان بهدنبال

ضمانت حقوقی بود ».عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
خاطرنشـــان کرد« :وقتی دولت آمریکا موارد اینچنینی را در

پرونده خود داشته باشد ،قطعا جایگاهش را در جامعه جهانی
از دست میدهد ».عضو فراکسیون امید ادامه داد« :درصورت

عدم اجرای این رای از ســـوی آمریکا ،ایران میتواند به شورای
امنیت سازمانملل مراجعه کند و در چنین شرایطی اگر ایاالت

متحده شکایت ایران را وتو کند ،در حقیقت در عرصه بینالملل

میگیـــرد ،دارد .به هر حال اراده دادگاه نیز در این موضوع تا
هستند و استقالل خود را از دست نمیدهند .در عین حال با
توجه به نفوذی که آمریکا دارد و احتمال بهرهگیری از اســـناد

جعلیوواهیتوسطاینکشور،کشیدهشدننگاهقضاتدادگاه
بینالمللی به ســـمت ناحق ،دور از ذهن نیست ».رضازاده در

پایـــان تصریح کرد« :به هر روی نگاه قضات دادگاه بینالمللی
به ســـمت ایران است و تغییر نظر آنها در شرایط کنونی تا حد
زیادی بعید بهنظر میرسد؛ چراکه در این صورت اعتبار جهانی
دادگاه الهه زیر سوال میرود».

در اینباره وجود ندارد».

در عالـــم واقع ،نمی توان آن را اجرایی کرد ».عضو هیاتعلمی

دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به این
ســـوال که چنانچه این حکم از سوی دولت آمریکا اجرا نشود،

چـــه اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت« :هیـــچ اتفاقی نمیافتد،

موضوع به شورای امنیت ارجاع داده میشود و آمریکا نیز آنجا
حق وتو دارد ».وی تصریح کرد« :با این اوصاف روشن است که
این رای نمادین است .اگرچه بهلحاظ حقوقی ایران موفق بوده
اما درنهایت بهلحاظ عملی تاثیر زیادی در مناسبات دو کشور

نخواهد داشت ».موالیی ادامه داد« :اگر با شکایت ایران بابت

ســـرپیچی آمریکا از رای الهه ،پرونده به شورای امنیت سازمان

ملل برود و فرجام آن به تصمیم شـــورای امنیت موکول شـــود،
آمریکا از حق وتوی خود بهره خواهد گرفت».

و تاکنـــون حقوق بینالملل را بارها نقـــض کرده .آمریکا از
و ...بیرون آمد و یکجانبهگرایی آن ،چیز جدیدی نیســـت و

موضوع همیشـــه بود .این کشـــور با وجود مخالفت شورای
امنیـــت به عراق هم حمله کرد .اکنـــون این آمریکا خطاکار
اســـت و حقوق بینالملل را رعایت نمیکند و ممکن اســـت
در ادبیـــات ما قدری موضعگیریهای ضدآمریکایی تقویت

هم بشـــود ولی خروجی ملموسی ندارد و شما با آن مشکلی
را نمیتوانید حل کنید».

وی افزود« :در شرایط کنونی تنها میتوان در حوزه افکار عمومی
تحرکاتـــی را انجام داد و فرضا افکار عمومی بینالمللی را علیه
آمریکا بســـیج کرده و این گفتمـــان را که آمریکا خالف حقوق

بینالملل عمل میکند ،تقویـــت کرد ولی همانطور که ذکر
شـــد این موضوع بهخودیخود مشکلی را حل نخواهد کرد».

وی درباره سوابق دعاوی حقوقی میان ایران و آمریکا که دیوان
بینالمللی دادگســـتری الهه در آنها ورود کرده است ،گفت:
«اولین پرونده به ماجرای گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماجرای  1/7میلیارد دالری
دولت ایران پرداخت شد ،گفت« :این موضوع مربوط به تجهیزات

نظامیای میشد که ایران در رژیم شاه از دولت آمریکا خریداری
کرده و پول آن را هم پرداخت کرده بود ولی این تجهیزات بعد از

انقالب هیچوقت تحویل ایران نشد».

موالیی ادامه داد« :این موضوع در دیوان داوری دعاوی ایران و
آمریکا مطرح شد و در آنجا رای به سود ایران صادر شد .این پول به

صورت نقد برای خرید تجهیزات نظامی به دولت آمریکا پرداخت
شده بود که بعد از ماجرای گروگانگیری و شروع تحریمها ،این
تجهیزات هیچگاه به ایران تحویل داده نشد و پول پیش آمریکا

ماند .درهرصورت دیوان داوری ایران و آمریکا درباره آن رای داد
و آمریکا نیز آن را اجرا کرد».

این کارشـــناس مســـائل بینالملل با بیان آنکه دیوان داوری
دعاوی ایران و آمریکا با دیوان بینالمللی دادگســـتری تفاوت
زیـــادی دارد ،تصریح کرد که هیچ نوع مشـــابهتی بین این دو

نیست و فقط مکان هر دو الهه است.

به گفته این اســـتاد روابط بینالملل دانشـــگاه تهران حق وتو

مربوط میشـــد و همانطور که انتظار میرفت ،دادگاه الهه در

خواهد داشت .کمااینکه این موضوع مسبوقبهسابقه نیز بوده

به گفته موالیی پرونده بعدی ،مربوط به هواپیمای ایرباس بود

موضوع شکایتهای اخیر از این کانال پیگیری نشد و دستگاه

ســـود ایران صادر نکرد .آمریکا نیـــز در این پرونده گفت بدون

توضیح داد« :این دو پرونده با هم تفاوت داشت؛ آنجا ما کامال

اساسا برای همین موارد تعبیه شده و اینبار هم آمریکا مصونیت
و در ماجرای مناقشـــه آمریکا و نیکاراگوئه ،درنهایت آمریکا در

شورای امنیت وتو کرد.

این کارشناس مسائل بینالملل درباره آوردهای احتمالی رای

دیوان بینالمللی دادگستری برای ایران گفت« :دیپلماتهای
ایرانی تصمیم خـــود را گرفته بودند تا این فرآیند را طی کنند،
اگرچه میدانستند چنین رایای صادر میشود و درنهایت به

اجرا هم درنمیآید .ولی از تنها گزینه حقوقی استفاده کردند.

بر این اســـاس بعد از این ایران میتواند از این موضع استفاده
سیاسی و تبلیغاتی کند».

آن به سود آمریکا حکم داد».

کـــه طرفین در آن مصالحه کردند و دیوان در آن رای خاصی به
پذیرش مسئولیت حاضرم غرامت پرداخت کنم .لذا قبول کرد
دیه قربانیان را بدهد و خسارت ما را پرداخت کند .بر این اساس
پـــول ایرباس را به دولت ایران پرداخت کرد و دیه جانباختگان

را نیز به خانوادههای قربانیان داد».

این کارشناس حقوق بینالملل ادامه داد« :ماجرای سکوهای

نفتی نیز مورد دیگری بود که در آن هر دو طرف بهنوعی محکوم

شدند و هیچیک خسارتی از دیگری نگرفتند و بهتعبیری نتیجه

موالیی در پاسخ به این سوال که باتوجه بهآنکه ما یکبار در دیوان
داوری دعاوی ایران و آمریکا به نتیجه مطلوب رســـیدهایم ،چرا
سیاست خارجی موضوع را از طریق دادگاه الهه پیگیری کرد،

محق بودیم ،پول نقد داده بودیم و کاالی مورد معامله را تحویل

نگرفته بودیم ،مضافبر اینکه شکایت اخیر اساسا در صالحیت

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نیست».

وی با اشـــاره بهموضعگیری دولت آمریکا ساعاتی پس از اعالم

حکم دادگاه الهه مبنیبر بیارزش بودن این رای تصریح کرد:
«این موضوع برای آمریکا ارزشی ندارد و شاید آمریکا به این فکر

بیفتد این دیوان را هم تضعیف کند».

