بازگشایی مدارس و ادارات موجب افزایش شیوع کرونا میشود
رئیس جامعه روحانیــت مبارز گفت :اگر در بازگشــایی مدارس و ادارات
تصمیم عجوالنه اتخاذ شود ،ممکن است جهش در آمار مبتالیان به کرونا
داشــته باشیم .آیتاهلل محمدعلی موحدی کرمانی ضمن تقدیر و تشکر از
دست اندرکاران اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و با اشاره به موفقیت
قابل توجه این طرح افزود :اما آنچه که این روزها مطرح شده و من به طور
خاص الزم است ابراز نگرانی جدی در باب آن داشته باشم این است که در مورد
بازگشایی مدارس و شروع به کار ادارات و نهادهای دولتی و برپایی اجتماعات قرار
است تصمیمگیری شود .درست اســت که این نگرانی وجود دارد اگر این تعطیلی
ها ادامه داشته باشد خســاراتی در پی خواهد داشت ،اما باید توجه کرد مهمترین
مسئله جان مردم و صیانت از زندگی آنهاست .وی گفت :از منظر دینی ،اگر جان
فارس
آدمی به خطر بیفتد حتی واجبات الهی نیز ساقط میشود.

یکشنبه  ۱۷فروردین  ۱۳۹۹شماره ۵۲۷۱

لجاجت رئیس جمهور نحوه مقابله با کرونا را پیچیده کرد
دبیرکل جمعیت جانبازان انقالب اسالمی گفت :نحوه برخورد روحانی
با مســائل سرنوشت ســازی چون مدیریت همه گیری ویروس کرونا
هماننــد برخورد ایشــان با موضوعاتی چون برجــام و افزایش قیمت
بنزین اســت که به جز خسارت برای کشــور نتیجه ای دیگری در بر
نداشــته است .مجتبی شاکری ،با بیان اینکه روبرو شدن با این ویروس
و نحــوه مدیریت آن بحثی علمی و تجربی اســت ،افزود :روحانی از همان
ابتدای همه گیری کرونا در کشــور به عرصه مدیریتی این بحران ورود پیدا نکرد و
باز همان یک دندگی گذشته را تکرار کرد .وی افزود :این درحالی است که برخی
از اعضای کابینه و همچنین تعدادی از وزرای پیشین بهداشت و درمان در نامه ای
به رئیس جمهور هشــدار داده بودند که تاخیر در اجرای محدودیت های اجتماعی
تسنیم
و عبور و مرور می تواند خسارات زیان باری به کشور تحمیل کند.

آمریکا با ادامه تحریم ماهیت ضدبشری خود را آشکار کرد
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت :در
شرایطی که انتظار جامعه بشری برداشتن تحریمهای دارویی و اصلی ایران
برای مقابله بهتر با ویروس کرونا اســت مقامــات آمریکایی با کوبیدن بر
طبل تحریم ها بار دیگر ماهیت ضدبشــری خود را آشــکار کردند .سید
حســین نقوی حسینی افزود :در حال حاضر کشــورها و ملتهای جهان
درگیر ویروس کشنده و خطرناک کرونا هستند که الزم است برای مقابله با
آن از همه ظرفیت ها اســتفاده شود .نقوی حسینی اظهار داشت :ادامه این تحریم
های ظالمانه آن هم در شــرایطی که جامعه بشری نیازمند کمک ،همراهی و همدلی
برای مقابله با کرونا اســت ،بیانگر خوی ضد انســانی دولت امریکاست .وی ادامه داد:
باید تالش ها معطوف به پاک شــدن کره خاکی از کرونا باشد که الزمه آن همکاری
کشورهای جهان است نه اینکه آمریکا همچنان بر طبل تحریم ها بکوبد .ایسنا
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گزارش
چرا ایران کمک امریکا برای مقابله با کرونا را نپذیرفت

جیب بری ترامپ به روش سخاوتمندانه

کتایون مافی
mafi.katayoon@gmail.com

هنگامی که کرونا وارد کشــورمان شد و هنوز کشور امریکا
درگیری خاصی بــا این بیماری نداشــت ،دولت ترامپ در
اقدامی متظاهرانه پیشنهاد کمک به مردم ایران را ارائه کرد،
پیشنهادی که از سوی کشورمان پذیرفته نشد.
در آن زمان رهبــر معظم انقالب در ســخنرانی تلویزیونی
خود تاکید کردند« :آمریکا بدترین و شــرورترین دشمن ما
است و هرکمکی که به کشــور ما ارائه کند ،منجر به ابقای
این ویروس ٬تســریع در گسترش و جلوگیری از نابودی آن
میشود».
به ایــن ترتیب رهبری به خوبی اهداف دولت ایاالت متحده
را توصیف کرده و نشــان دادند که ایران حاضر نیست به هر
قیمتی وامدار دشمنان این کشور شود.
اگر چه قبل از فرمایش مقام معظم رهبری عده ای این اقدام
را فرصتــی برای رفع تحریمها و بازگشــت به میز مذاکره و
برجام فرض و عنوان کردند که سخنانی که طرفین ایرانی و
آمریکایی در روزهای گذشته عنوان کردند ،میتواند بهانهای
شود تا تبدیل به گامهای دیگر برای هرگونه مراوده سیاسی
شود.
این گروه تاکید داشــتند که ایاالت متحده به مرور زمان در
حال حس کردن تبعات این بیماری اســت و شاید به مرور
زمان سیاستمداران این کشور متوجه جدی بودن این قضیه
شوند .طرفین به جای اظهارنظرهای احساسی و مقابله شدید
و لحظهای میتوانند با بررســی پیشنهادها و ایجاد فرصت،
اینگونه تنشها را در راســتای ایجاد صلح بیشتر در جهان
بهکار گیرند .چنین اظهار نظرهایی درحالی عنوان می شــد
که امریکا در مدت  4دهه امتحان خود را به مردم ایران پس
داده است.
حتی اگر به سالهای گذشته هم نگاهی نداشته باشیم و تنها
نگاهی به روی کارآمدن دولت ترامپ داشته باشیم خواهیم
دید که تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام و اقدام جنایتکارانه
دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم
سلیمانی ،تحریمهای متعدد حتی در شرایط شیوع بیماری
کرونا و  ...نشان می دهد که این کشور هیچگاه دلسوز مردم
ایران نبوده است.
این را همه می دانند که دغدغه آمریکا ایجاد صلح در جهان
نیســت .دولتی که حامی اصلی داعــش ،گروهک منافقین،
رژیم صهیونیســتی ،آل سعود و...اســت ،قطعا کوچکترین

دغدغه ای برای صلح ندارد.
بنابراین دلیلی وجود ندارد
که ایــران از یک ســوراخ
چندین بار گزیده شود.
کمک پیکش ،تحریمها
را بدارید
یشــنهاد کمکی که ایاالت
متحــده بــه ایــران داد و
«مایک پامپئو» وزیر خارجه
آمریکا از آن صحبت کرد در
وهله اول بسیار توهینآمیز
بود .میزان این کمک حدود
 100میلیــون دالر بــود و
شــامل چند کشور می شد
که ایران یکی از آنها بود .در
نهایت این کمک واشنگتن
از چند میلیــون دالر فراتر
نرفتــه و در قالب تجهیزات
دســت دوم و بیفایــده
آمریکایی ارائه می شــد که
مردم کشورمان نیازی به آن ندارند.
در این میــان تحریم های امریکا علیه ایران ،کشــور را با
مشــکالتی در زمینه تهیه دارو و کمک های بهداشــتی در
روزگار کرونا رو به رو کرده است.
بنابراین اگر واقعاً دولتمردان امریکایی تصمیم به کمک دارند،
نیازی نیســت که دست در جیب خود کرده و حاتم بخشی
کنند .کافی است که تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران را
متوقف کنند و مــردم ایران خود می توانند از طریق اموال
بلوکه شده خود در کشورهای مختلف تجهیزات و داروهای
مورد نیاز را خریداری و گره از مشکالت خود بگشایند.
ایرانــی ها میلیاردها دالر پول بلوکه شــده در کشــورهای
مختلــف دارند و مردم محتاجی نیســتند که آمریکایی ها
بخواهند صدقه برای آنها ارسال کنند.
فریب کاری
قاعدتاً اگر کسی بخواهد کمکی انجام دهد ،منتظر درخواست
طرف مقابل نمیماند ،کما اینکه دیدیم بسیاری از کشورهای
جهان در کانال مجامع بین المللی کمک های خود را برای
ایران ارســال کردند .همچنین در زمان بحران ها ایران هم
از کانــال مجامع بین المللی برای آنها کمک ارســال کرده
و می کند.
زمانی که چینی ها به کرونا مبتال شدند ،ایرانی ها برای آنها
کمک ارســال کردند و این بــه این معنا نبود که چینی ها
محتاج کمک ایران بودند ،بلکه ایرانی ها خواستند به چینی
ها بگویند که ما هم با شما هم درد و در این مصیبت با شما
شریک هســتیم و هر آنچه از دستمان بر میآید انجام می

دهیم .در آن زمان ایرانی ها صبر نکردند تا چینی ها از آنها
کمک بخواهند.
از ســوی دیگر زمانی که طوفان کاترینــا به برخی مناطق
ایاالت متحده اصابت کرد هالل احمر ایران بدون کوچکترین
درنگی کمک های خود را برای مردم آمریکا عرضه کرد ،صبر
نکردند که آمریکایی ها تقاضای کمک کنند .بنابراین آنچه
کــه امریکا برای آن تالش می کند ،ارتقاء و بهبود بخشــی
چهره خود در افکار عمومی اســت .خمیرمایه این سیاست
امریکا رســیدن به این هدف است که نشان دهد با توجه به
اینکه کرونا متوجه مردم کشــور است ،مشکلی با ملت ایران
ندارد و مشکالت به مسئولین و تصمیمات آنها در زمینه های
مختلف بر می گردد.
آنها از تحریم های خود علیه ایران عقب نشینی نمی کنند و
با پیشنهاد کمک در صدد هستند تا به دیگر کشورها بگویند
آن کسی که کمک ها را رد کرد ،ایران بوده است.
اینکه امریــکا می گوید من دارو و پول به ایران می دهم اما
می خواهم خودم هم بر روند کار نظارت داشــته باشم ،برای
مردم ایران پذیرفتنی نیست .
اگر ایران چنین اجازه ای به واشــنگتن بدهد  ،ممکن است
افکار عمومی جهان به ســمتی که آنها می خواهند هدایت
شــده و ایران متهم به عملکردی لجبازانه در جهان شــود.
مضاف بــر این که کمکهای آمریکا را بایــد با دیده تردید
نگریست ،چرا که نوع کمکهای آنها میتواند آلوده باشد.
کمک برای پیروزی در انتخابات
ترامــپ همچنین به دنبال اســتفاده ابــزاری از کرونا برای

انتخابــات  2020اســت و
حتی گفته شده او به دنبال
رونمایی از واکسن کرونا در
آســتانه برگزاری انتخابات
است.
این موضوع نشان می دهد
که ترامپ بــا رویکرد تاجر
مسلکی خود به دنبال بهره
برداری از هر موضوع انسانی
و غیرانسانی است که هدف
برای او وسیله را توجیه می
کند.
این روند در مقامات دولت
ترامپ به خوبی مشــاهده
می شود .مردم ایران دیدند
که زمانی که دولت چین در
حال مبارزه با شیوع بیماری
کرونــا در کشــورش بود،
«ویلبر راس» وزیر تجارت
آمریــکا از شــیوع ویروس
«کرونا» در چین ابراز خرسندی کرده و گفته بود که انتشار
این ویروس میتواند تولید کنندگان آمریکایی را مجاب کند
کــه خاک چین را ترک کرده و تولید محصوالتشــان را در
داخــل آمریکا و با بهکارگیری نیــروی کار آمریکایی ،انجام
دهند.
این درحالی است که امریکا علناً اعالم دشمنی با چین نکرده
اســت ولی در مورد ایران بارها کشورمان را تهدید به جنگ
کرده و با تاکید بر اینکه فعالیت های کشــورمان با سیاست
های این کشــور در منطقــه منطبق نیســت ،تحریمهای
سختگیرانهای را به مردم ایران تحمیل کرده است.
چرا نباید به دشمن اعتماد کرد
از سوی دیگر سوال اینجاست که چرا باید ایرانیان به دولتی
اعتماد کنند که از هرگونه دشمنی در حق آنها دریغ نکرده
است؟
همانگونه که رهبر معظم انقالب در ســخنرانی روز مبعث
با قدرت؛ بی اعتمادی مطلق خــود را به امریکایی ها اعالم
و کمک آمریکا را خطرناک دانســتند ،می توان دریافت که
ایران نمی تواند با دشــمنی که دشمنی خود را پنهان نمی
کند ،به تعامل رسید.
در حال حاضر بسیاری از مخالفان کشورمان در کابینه ترامپ
مــی گویند که ویروس کرونا ایــران را ضعیف کرده و زمان
مناسبی برای حمله به ایران است!
نباید فرامــوش کرد که هنوز بحث و جدل بر اینکه ویروس
کرونا در آزمایشگاههای وابسته به ارتش و سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا تولید شده بسیار زیاد است و مشخص نیست

کــه آمریکایی ها واقعــا می خواهند بــرای ایرانیها کمک
بفرســتند و یا اینکه تالش دارند ویروس را بیشتر در ایران
منتشر کنند.
این درحالی اســت که آمریکایی ها سالهاست نه فقط روی
تولیــد میکروب ها و ویروس ها و ســاح هــای بیولوژیک
ســرمایه گذاری می کنند بلکه حاضر نشــدند هیچ معاهده
بیــن المللی ای که این تســلیحات را منع مــی کند امضا
کنند .ایرانیها هنوز تجربه دریافت خون های آلوده به ایدز
از فرانســه و یا داروهای تاریخ گذشــته و آغشته به اورانیوم
سرطان زای اروپایی در دوران جنگ ایران و عراق را به خاطر
دارند و هیچ بعید نیست که آمریکاییها هم بخواهند همان
کار را با ایرانی ها انجام دهند.
شروع از خود
در این میان مردم کشــورمان معتقدند که بایستی امریکا از
خود شروع کند.
در حــال حاضر دولت ترامپ در مقابله با کرونا ناکام بوده و
اطالعات رســیده از ایالتهای آمریکا حاکی از شرایط وخیم
آنها در برابر شــیوع ویروس کرون ٬اســت .آمریکا در صدر
جدول بیشترین مبتالیان به کرونا قرار دارد و هر روز خبر از
اعتراض کادر پزشکی و مردم نسبت به وضعیت مقابله با این
بیماری در رسانه ها منتشر می شود .
نتایج نظرســنجی جدید پولیتیکو مورنینیگ کنسالت نیز
نشــان داد اکثر مردم آمریکا عملکــرد دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور این کشور را در مقابله با ویروس کرونا ضعیف ارزیابی
میکنند.
 ۴۳درصد از شــرکت کنندگان در این نظرسنجی اقدامات
دولــت آمریــکا را در مواجهه با بحران فعلــی کرونا ناکافی
دانستند .از سوی دیگر براساس نظرسنجی مشترک «ا ِی بی
سی نیوز» و «ایپسوس»  ،کمتر از نیمی از آمریکاییها یعنی
 ۴۴درصد بر این باور هســتند که زندگیشان تا ماه ژوئن به
حالــت عادی بازمی گردد .ضمن این که از هر  ۱۰آمریکایی
بیش از  ۹نفر میگویند که کرونا زندگی عادی آنها را مختل
کرده است.
چنین رویکــردی نشــان میدهد که دولــت امریکا حتی
نمیتواند اقدامات مورد نیاز را در مقابل شــیوع انجام دهد و
لوازم مورد نیاز کادر پزشکی را تامین کند ،تاجایی که ترامپ
از مردم می خواهد ماســک های خود را چندین بار بشویند
و استفاده کنند.
از این رو بهتر است که دولتمردان امریکا به فکر مردم ایران
نبوده و نگاهی به مردم کشورشان داشته باشند ،مردم ایران
در مقابل مشــکالت مانند کوه استوار هستند و عزم و اراده
همگانــی ایرانیان برای کنترل این بیماری و شکســت این
ویروس هر روز بیشتر میشــود .آنها می دانند امریکا برای
شیطان هم پاپوش می دوزد و امید بستن به دولتمردان این
کشور بخیه به دوغ زدن است.

یادداشت

خالء قانونی حقوق بین
الملل درپیگیری ترورهدفمند
سردارشهیدحاج قاسم سلیمانی
جهانگیرنیکخواه

دانشجوی کارشناسی رشته حقوق فعال رسانه ایی

حملــه هدفمندپهبادهــای نظامــی آمریــکا از پایــگاه عیــن االســد
مستقردرکشــورعراق ،بامدادجمعــه13دی ماه ســال1398برابر با 3ژانویه
 2020به سردارســپهبدحاج قاســم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه
پاســداران انقالب اســامی در نزدیکی فرودگاه بغداد که به دعوت رسمی
نخســت وزیر عراق ،به عنوان مهمان رســمی به این کشور سفر کرده بود،
نشــان نقض فاحش موازین و قواعد حقوق بین الملل از سوی آمریکا است
و بــه دنبال این حملــه ،وزارت دفاع آمریکا ،آمر این عملیات تروریســتی،
مســئولیت این ترور را با این اذعان برعهده گرفت که این اقدام به دســتور
مســتقیم دونالدترامپ رئیس جمهور این کشورصورت گرفته و این درحالی
اســت که از منظر حقوق بین الملل ،این ترورهدفمند ،اصول متعدد منشور
ســازمان ملل متحد را به صورت آشــکار ،زیر پا گذاشته و از طرفی دولت
تروریسم ضمن مداخله مستقیم در امور داخلی کشور میزبان وبا ارتکاب این
تجاوز ،تهدید قطعی صلح و امنیت منطقه را به مخاطره انداخت وباید در نظر
داشت که بر اساس نظریه حقوق بشردوستانه ،درمخاصمات مسلحانه ،حق
هدف قراردادن از هنگام درگیری مســلحانه و ازلحظه آغاز جنگ شکل می
گیرد ودر ترورسردارقاسم سلیمانی برنامه از قبل طراحی شده وهدفمند بود
و دولت تروریسم نمی تواند تنش های دیپلماتیک را آغازگر ترور بداند چرا
که در زمان انجام این ترور ،درگیری مسلحانه بین دو کشور ایران و آمریکا
وجود نداشت و دولت خودکامه آمریکا با دستور خودسرانه ،سردارحاج قاسم

سلیمانی و کاروان همراه وی را مورد هدف مسلحانه خود قرار داده است.
اســتفاده از زور و یا تهدید در عرصه بین المللی و احترام به تمامیت ارضی
و استقالل سیاســی حاکمیت کشورها ،براساس ماده  2منشورسازمان ملل
متحد ممنوع بوده و همواره در ماده  3اعالمیه جهانی حقوق بشــر ،بر "حق
حیات" تاکید و طبق همین ماده ،چشــم پوشــی مصــرح نیروهای نظامی
آمریــکا ،بدون اعمال قانون فوق و خارج از چارچوب حقوق بین الملل ،حق
حیات افراد را ســلب و با طراحی و اجرای ترورهدفمند اقدام نموده وضمن
اینکه در بند 4منشــور ملل متحد ،اصل "منع توســل به زور" مورد تاکید
قرار گرفته اســت که از این رو ،نیروهای نظامی آمریکا به دســتور مستقیم
رئیس جمهورکشورشــان ،با سلب حیات و کشتارفرا قانونی ،موازین حقوق
بین الملل را نقض کرده اند وضمن اینکه این عمل خودســرانه ،به شــکل
نامشــروع شکل گرفته وخالف اصول حقوق بشــری این جنایت در ماده 6
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاســی به آن اشــاره شده است .توجیه
آمریکا از ترورسردارشــهیدحاج قاسم ســلیمانی خالف قوانین بین المللی
بــوده و اقدامات آمریکا و اتخاذ تصمیم حملــه نظامی بدون رضایت دولت
میزبان ،حاکمیت مشــترک کشــور ایران و عراق را نقض کرده و این عمل،
نمونــه بارز مداخله در امور داخلی و بین المللی کشــور عراق بوده و نقض
مجدد اعالمیه عدم مداخله در امور داخلی دولت ها و حمایت از اســتقالل
و حاکمیت آنها که در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در سال1981را
محکوم کرده اســت و این عمل آمریکا نقض قوانین کشور عراق را با هدف
قرار دادن یک مقام بلندپایه و رسمی کشور ایران مرتکب شده است ،حمله
آمریکا با هر عنوان مغایر با منشور سازمان ملل متحد می باشد و این عمل،
یک عملیات متجاوزانه و اســتفاده پیشگیرانه از زور تلقی شده و بهانه های
توجیهــی آمریکا در این حمله مورد پذیرش قوانیــن بین المللی نبوده اما
وجود خالء های قانونی در نظام حقوق بین المللی ،امکان پیگیری مستقیم
ایران از مجامع بیــن المللی را نمی دهد و با توجه به اختالفات عمیق بین
ایران و ایاالت متحده آمریکا ،امکان طرح این موضوع و پیگیری حقوقی در
کنوانســیون های بین المللی را نمی دهد وفقط پیگیری این موضوع از نظر
دیپلماتیک و سیاسی میسر می باشد.

اســتمرار حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و تحمیل سیاست سلطه
جویانــه این کشــور در منطقــه خاورمیانه از جمله عــراق ،که این حضور
یکجانبه گرایی ،برای مدت طوالنی ،نفوذ مســتقیم آمریکا و عدم تعهد این
کشــور به حقوق و معاهدات بین المللی و اعمال اهداف خود در خاورمیانه
بوده و به نوعی منجر به رســمیت یافتن این کشــور می شــود درحالیکه
اقدامات ددمنشــانه و متخاصم ارتش آمریکا در پایگاههای نظامی منطقه،
نقض موافقت نامه امنیتی ســال  2008میان کشــورعراق و ایالت متحده
آمریکا بوده و برابر بند 3از ماده  3همین توافقنامه که اشعار میدارد ،حضور
آمریکایــی ها در عراق باید مطابق قوانین ،عرف ها ،ســنت ها و حقوق بین
الملــل باشــد و از طرفی در بند  3ماده  27به صراحت قید شــده اســت
که قلمرو عراق نباید برای حمله سایرکشــورها مورد استفاده قرار گیرد در
حالیکــه با عمل تجاوزکارانه و نقض آشــکارحاکمیت عراق ،با حمله پهباد
نظامی بدون سرنشین برای ترور ابومهدی المهندس اتباع عراقی و میهمان
رســمی این کشور سردارسپهبد حاج قاسم ســلیمانی ،به نقض موافقتنامه
نموده است.
اســتفاده نیروهای نظامی آمریکا از پرواز هواپیمای بدون سرنشین در این
عملیات تروریســتی و مورد هدف قرار دادن مقامات رســمی کشورایران و
عــراق ،و از آنجائیکه پهپاد ،یکی از ابزارهای غیرقانونی بوده و اســتفاده از
ایــن نوع ابــزار در ترورهای هدفمند ،به منزله کشتارخودســرانه تلقی می
شــود وهمواره فاقدمشــروعیت قانونی اســت و ترورهدفمند را می توان از
منظرحقوقی ارزیابی نمود که نیروهــای نظامی آمریکا در یک اقدام قهری
با برنامه ریزی قبلی برای تروردولتی ســردارحاج قاسم سلیمانی اقدام کرده
اندو این اقدام آمریکا از جنایت جنگی به شــمار می رود وعامالن این ترور
طبق بند  2ماده  5اصالحی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی قابل تعقیب
کیفری می باشــدکه در اساسنامه این دادگاه نیز آمده است که رسیدگی به
جنایات کیفری را دربر می گیرد که این ترور ،صلح و ثبات سیاســی و نظم
بین المللی را همواره از هم گســیخته و منطقــه را به مخاطره می اندازدو
این دلیل کافی اســت که آمریکا نقض اصول منشورســازمان ملل متحد را

زیرپا گذاشــته است.جایگاه جبران خسارت معنوی در حقوق بین الملل در
کنوانسیون  1930در خصوص مســئولیت دولت ها را مورد توجه قرارداده
اســت و در این خصوص وخســارت در حقوق بین الملل که در این زمینه
به صورت مســتقل بحث نکرده اما در ماده یک الیحه اشــعار می دارد که
هر عملی که از نظر حقوق بین الملل ،غیرقانونی و نامشــروع تلقی شــود و
از کشــوری سر بزند ،مسؤولیت بین المللی آن کشــور را مطرح می نماید
از منظر خســارت معنوی که با اســتناد به آن می توان جریحه دارشــدن
عواطف و احساســات ملت ایران و مسلمانان منطقه اشاره کردو این موضوع
را مبنای حقوقی قــرارداد و از این حیث به مجامع بین المللی طرح دعوی
نمود.با بررســی حقوق بین الملل و وجود برخــی خالء های قانونی در این
زمینــه ،اقدام موثر و پیگیری جمهوری اســامی ایران درحوزه بین المللی
بــرای احقاق حق را کم می کند واز آنجائیکه مجمع عمومی ســازمان ملل
متحد می توانســت اقدام موثر دراین موضوع داشــته باشد ولی ماهیت این
نهادها سیاســی بوده و آمریکا به عنــوان جنایتکار این ترور در اکثریت این
نهادهای بین المللی حضور و نفوذ چشــم گیری داردو آمریکا با نفوذ خود،
اجازه رســیدگی در مجامع بین المللــی را نمی دهد و از همه مهمتر اینکه
نیروهــای نظامی آمریکا در خارج از قلمرو ســرزمینی مرتکب این جنایت
شــده اند وترور مقام و مسئول یک کشور از منظر قوانین بین المللی ،فاقد
وجاهت قانونی است.
ایران براساس مواد  49و  50در طرح مسئولیت بین المللی دولتها که همین
مواد در سازمان ملل متحد تصویب شده است به ایران حق اقدام متقابل را
می دهد و ایران می تواند به موجب "دفاع مشروع" که حق ذاتی و طبیعی
کشورها شناخته شده است را اعمال نماید و برهمین اساس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در  18دی ماه سال  ،1398منطبق با بند  51منشورسازمان
ملل متحدبا اقدامات متناسب در دفاع از خود ،دریک عملیات انتقام جویانه
با شــلیک 15موشک بالســتیک کوتاه برد "قیام" که این موشک از کالس
جدید موشک های ایرانی است ،دو پایگاه آمریکا در عراق شامل ،عین االسد
و اربیل را مورد هدف نظامی خود قرار داد و بی شک این انتقام ،حق مشروع
جمهوری اسالمی ایران بود.

