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  آمريكاابعاد حقوقي تصميم دولت 

  درباره ويزا
  حقوقدان -اميرفيض

ويزای ورود ايرانيان درتعليق سه ماھه  آمريکانگرانی وحساسيت ايرانيان نسبت به تصميم اخير دولت 
نکه درحد خود مراتبی ازمسرت وبيداری ايرانيان آبا  متقابلی روبرو شده است و واکنشھائ با آمريکابه 

محروميت تعليق سه ماھه ويزای ورود  اردی که به مراتب ازمو است ولی سکوت وبی اھميت دانستن
ھيچ حساسيت  واينکه ،يرانيان استاابدی  وموجب خفت وسرافکندگی سنگين تر آمريکايرانيان به ا

گرانی حساسيت ون که نشده ونميشود، سبب ميگردد ن موارد مالحظه آنسبت به  وروحيه مقاومتونگرانی 
   .ببرد زيرسوال با تاسف  را نسبت به محروميت سه ماھه ويزاواقدامات دفاعی ايرانيان 

   .ازد وبا بعضی ابھامات روبرو گرددپردن تحرير مايل است  به ابعاد حقوقی تصميم مزبور باي

   طرح محروميت ويزاي ورود

 ايرانيان ازسه ماھه نخست اين محدويت را بپذيريد که مورد تحقيق وبحث اين تحرير متوجه محروميت 
 قرارگرفته و آمريکاتصميم دولت ست نه عموم کشورھای مسلمانی که درمحدوده آمريکاويزای ورود به 

  .ن محدوديت نشده اندآمشمول کشورھای مسلمانی که  يا

   آمريكاوحشت مردم 

جلوگيری <اين برداشت صادق است که انگيزه مصوبه  آمريکامصوبه رئيس جمھوری ازتوضيحات  **

 مانند ھردولت ديگری حق دارد بھر آمريکااين بدان معناست که دولت  > وستآمريکاازوحشت مردم 
   .زم بداند دست بزندنرا الآ ،اقدامی که تامين امنيت عمومی کشور

   آمريكاموقعيت حقوقي تصميم دولت 

با قانون  ورده که تصميم مزبور مغايرآبوجود  رادرباره تعليق ويزا اين توھم  آمريکاتصميم دولت  **

ولی اين  ،که نسبت به مسلمانان اتخاذ شده است ؛ن کشور درمورد تبعيض نژادی ومذھبی استآاساسی 
مسلمان درجھان مشمول اين تصميم نشده وميتوانند با داشتن ويزا  شورک ۴٠برداشت درست نيست زيرا 

به مسائل  را آمريکابنابراين ميتوان ادعای وابستگی تصميم  ،يا درخواست ويزا کنندسفرکنند آمريکابه 
   .دانستبواقع امنيتی وتروريستی نزديک 
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 آمريکا ؟ ايرانيانی که خارج ازندشکايت کن آمريکاميتوانند عليه  ،آمريکايا ايرانيان مشمول تصميم آ **

جاری  است نه  آمريکادولت ترامب درمحدوده  اخير دستور نوھمچني آمريکازيرا قوانين  .خير ؟ھستند
ايرانيان مقيم  يکی از ن اينکه اگرآ فرض جدی وجود دارد واين اينجا  در .آمريکا نسبت به افراد خارج از

 آمريکارادارند به دادگاه ھای  آمريکاقصد ورود به  به علت محروميت ازديدار عزيزان خود که آمريکا
  :اين مورد شايد اين نظريه قابل استماع باشد که در ؛مدآشکايت کنند  قضيه به چه صورتی درخواھد 

دولت ھا عمال اين حق را جاری ساخته اند که بھرکه بخواھند  ،ويزا ازحقوق دولت ھاست نه مردم -١
. فورا ميدھند ويا مدتی نامعلوم طول ميکشد ،يدھند ويا نميدھندی ورود به کشورخودشان رامويزا

درخواست  آمريکا برای عمل جراحی از ۵٧درشورش  آمريکا ھمين روزھا ابراھيم يزدی مامور
يزدی ناچارشد که به ازمير ترکيه برای  و ؛دادن ويزا به او خودداری نمود از آمريکاويزا کرد 
   .بمناسبت رد درخواست ويزا به دادگاه رجوع کرده باشدسابقه ای نديده ام کسی  .عمل برود

ايرانيان را ترغيب به مراجعه به  ،شنيدم کسانی مشخص که ھمواره مترصد ماھی گرفتن ھستند -٢
اين توجه بجاست که تا مسئله گرفتن وکيل ومراجعه به  ،دادگاه وگرفتن وکيل وغيره کرده اند

با توجه به اينکه بازی مزبور نه  ن گذشتهآ . ازدادگاه ممکن شود مدت سه ماه سپری شده است
احتياط بيشتر ايرانيان  ؛ء استفاده منجرخواھد شدمدھای ناشيه ازسوآولی به دردادگاه به حکم 

  .پيشنھاد ميشود

  حفظ حالت خصمانه 

تاکيد   آمريکامقامات جمھوری اسالمی به کرات به حفظ حالت جنگ ولزوم حفظ دوران خصمانه به  **

تحريرات قبل  عراقچی وفرمانده سپاه پاسداران  درعبارات روشن که در- ظريف-خامنه ای .اند داشته
ھم  وحتی برجام را را اعالم کرده اند کاآمريمده موضوع وجود حالت خصمانه بين جمھوری اسالمی وآ

ھم  آمريکاوزيرخارجه  متقابال و ،ندانسته اند آمريکاازاسباب مودت ويا تخفيف حالت خصمانه بين خود و
  .>برجام درمحيط تفاھم وحسن نيت امضا نشده است< :يکنوبت گفت در

بنابراين ميتوان بطور جدی گفت که حالت خصمانه ودشمنی وسوء ظن واحتمال خرابکاری واقدامات 
 ووجود دارد  ئيھا آمريکاشود ھم برای ايرانيان وھم برای ميويرانگرانه که بھرحال سبب وحشت مردم 

ناحيه ايرانيان  بروز احتماالت از برای رفع نگرانی از اقدامات الزم را تاحق دارد  ھمانقدر آمريکادولت 
   .اقدامات ميداندن آمقيد به رعايت  را که جمھوری اسالمی ھم شديدا خودفراھم کند 

ميم بمناسبت تص آمريکاورد توضيحات روشن باال اين است که نه ايرانيان حق دارند که به آدست **

جلوگيری  ھا ميتوانند به تصميم مقابل جمھوری اسالمی در یيآمريکانه  اعتراض کنند و آمريکادولت  اخير
   .به ايران معترض باشند آمريکاورود  از

راه شکايت  آمريکااين نکته وجود دارد که جمھوری اسالمی درمقابل تصميم دولت  درمورد شکايت ايران
 ؛) که ازاصول پذيرفته شده حقوق بين الملل است را برگزيدهم متقابلاقدارا انتخاب نکرده بلکه ازطريق (

اساسا با اقاريری . سوی ايران دعوت شده بود دعوت را مسترد داشت که از آمريکاچنانکه به تيم کشتی 



 حقوقدان -ضياميرف -ابعاد حقوقی تصميم آمريکا در باره ويزا                                        ۶ از ٣ برگ ٢٠١٧/٠٢/٠٣، جمعه=شيدناھيد 

دردست است مراجعه به دادگاه  آمريکاکه ازجانب جمھوری اسالمی درحفظ حالت خصمانه با دولت 
   .بی معناستالمی ازسوی جمھوری  اس

وجود نزاع وجنگ وحالت  بر ،نھا حکمآھستند که درقانون اساسی  ئيھا با کشوری روبروآمريکا **

نجا که ايرانيان تبعه جمھوری آ از و ؛خصمانه بين جمھوری اسالمی وھمه کشورھای کفر داده شده است
درحقيقت ھمه ايرانيانی که تحت  . جمھوری اسالمی ھستنداسالمی مکلف به رعايت قانون اساسی 

 يندآبحساب مي آمريکاجمله  از ورھای کفره کشعليازتھديد  ، جزئیاسالمی قراردارند حکومت جمھوری
    .ن قانون ھم رای داده اندآنھا به آ الزام قانونی است و دشمنی وخصومت  چراکه اين

 ن جمھوری پياده شده درآی که درقانون اساسی اھميت رابطه دشمنی وخصومت جمھوری اسالم **

ن آپايان دھد  آمريکادولت جمھوری اسالمی بھرمناسبتی به حالت خصمانه بين خود و حدی است که اگر
   .جريان يک اقدام نمايشی ومجازی تلقی ميگردد زيرا برخالف نص قانون اساسی جمھوری اسالمی است

  اشاره مقايسه اي 

نوعی مقايسه درساختارحقوقی حالت دشمنی وخصومت بين جمھوری  نامکا اشاره باال برای **

قيد قانون   آمريکاوايران است زيرا درمورد  آمريکان يعنی حالت دشمنی آوبرعکس   آمريکااسالمی با 
 وجود ندارد والجرم ايران ھمانند ھمه کشورھا در آمريکادرقانون اساسی  یجمھوری اسالم اساسی

  .قرارگرفته  است آمريکا موقعيت دوستی وحسن نيت کشور

  آمريكاسابقه تصميم اخير

يک تصميم انحصاری وبی سابقه  آمريکابه  به محدوديت زمانی ورود ايرانيان آمريکاتصميم دولت  **

کرده اين قبيل  خطر نظرامنيت عمومی ويا مسائل اقتصادی احساس چه از آمريکازمان که  ھر ؛نيست
بمناسبت وحشت  آمريکادولت  ١٨٨٢مده است که درسال آتحقيقی  در ؛ورده استآرا بوجود  محدوديت ھا

سال ورود کارگران  ١٠ده بود بمدت ن کشور تحميل شآازھجوم چينی ھا ووضع نامناسبی که به اقتصاد 
    .ممنوع ساخت آمريکاچينی رابه 

کرده  لمان فرارآ از آمريکالمانی که به قصد آدرجنگ بين الملل دوم يک کشتی حامل يھوديان  **

به  نھا ناچارآ لمانی باشند اجازه ورود نداد وآنھا خرابکاران آنکه بين آنھا به فرض آبه  آمريکا ،بودند
   .لمان ھا شدندآن يھوديان گرفتارخشونت آ که نيمی از گفته شده ند وشد بازگشت

   .که عضوحزب کمونيست بود رابه خاک کشورش ممنوع ساختورود ھرکس  آمريکا ١٩۵٠درسال  **

   .کارتر ورود ايرانيان را بمناسبت عمل گروگان گيری ممنوع نمود  ١٩٨٠درسال  **
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 **قانون ويزائی است که زمان باراک ادرمورد تعليق سه ماھه ويزا ازتبعات  آمريکاتصميم دولت جديد 

 آمريکاخارجيان به ورود درمحدود کردن  آمريکااقداماتی که دولت ھای سابق  .نکته قابل تجسم اين است
، ميم دولت ترامب  مواجه شدهومخالفتھای کنونی که با تصھيچگاه با ھيجانھا درگذشته اتخاذ کرده اند 

اداری ويا حقوقی باشد نکه آ بيش از آمريکادولت  اين امرنشان ميدھد که تصميم اخير و نبوده روبرو
   .ستآمريکاقدرت در ھای بقطداخلی  تضادھای سياسی و ناشی از

   آمريكاشعارمرگ بر

تنھا بمدت سه ماه ازصدورويزای ورود به   آمريکا، آمريکادولت جديد  بموجب مصوبه امروزبھرحال 
  : درعبارت تفصيلی و دارد ن ھم وجودآھرچند حق تمديد  ،دبرای ايرانيان  خودداری خواھد کر آمريکا

به تمام کشورھای  نسبتيعنی جمھوری اسالمی  نھاآکه دولت  مسلمانی  ايرانيانّ برای  مريکاآ -١
، يک محروميت مقرردرقانون اساسی قراردارد خصمانهِ  حالتدر آمريکانھا آکفر ودرراس ھمه 

   .قائل شده است آمريکاسه ماھه برای ورود به 

 ن کشورآ سيطره حضور جمھوری اسالمی درحقوق سياسی آمريکايادمان باشد که شعارمرگ بر -٢
ی بصورت امری ريشه ای که با بقای معناست که حالت خصمانه وکينه توز اين بدان و است

. يک وقت شعارھای ضد خارجی بمناسبت وقايعی است که مدهآاسالمی مرتبط  است در جمھوری
 سال است مدام ادامه دارد شعار ٣٧شفته ميسازد ولی شعاری که آاحساسات عمومی را موقتا 
   .احساسی شناخته نميشود

ن درقانون اساسی جمھوری آمبنای  و شعاراحساسی نيست ريکاآممرگ بر شعار نجا کهآ از -٣
متضمن اقداماتی است که موجبات نابودی  آمريکارزوی مرگ آمعناست که  اجد اينمی است واسال

يعنی ترصد جمھوری اسالمی به اقدامات نظامی  درافراھم ساز آمريکاتحقق شعارمرگ برو آمريکا
  .آمريکاعليه 

  تصميم قابل قبول 

نشان  آمريکاری اسالمی نسبت به مقابل تھديدات وحالت خصمانه زنده ای که جمھو دربنابرمالحظات باال 
محسوب  و قابل قبول  انسانی ،نهدرتحميل سه ماه انتظار ويزا امری بسيارمحترما آمريکاميدھد اقدامات 

   .ميشود

  خواري وتوهين

نظرحقوق  گرچه اين تشخيص از ،را توھين به ملت ايران گرفته اند آمريکاايرانيان  تصميم اخيردولت 
ورد ممکن است آنرا تحقير وخواری بحساب آبتوان ازنظرشئون ملی  ولی اگر ،ل درست نيستبين المل

 معرض اين خواری وتحقير قرار در را ودــــــمقابل ببينيم که اين ايرانيان ھستند که خ اين نتيجه را در
نھا آ. وتحقيرکرده است ساکن شوند را خوار نھاآکشوری که  نھا ھستند که تالش دارند درآزيرا  ؛داده اند
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تصور نميشود که دردنيا کسی کسی را  ؛اقامت کنندنرا دارند آابودی نرزوی مرگ وآی که ھستند درکشور
  .قرارگيرد او زندگیکه زير چترحمايتی  را داشته باشد وبعد ھم مايل باشد رزوی مرگ اوآ دشمن و

يک خصم ابدی ونجس را  آمريکاال ايرانيان ھم را دشمن خود ميداند ومتقاب ايرانه اھالی کشوری ک
اين خواری وذلت را قبول واريش ورفاه دنيوی  رقابل معاشرت ميدانند چرابايد بمالحظه زندگی موقتوغي

   .نھا برسدآکنند  وسه ماه صبر کنند تا نوبت توجه خفت به 

کشورمسلمان جھان شش کشور وازجمله جمھوری  ۴٧ايرانيان بايد به اين مھم انديشه کنند که چرا ازبين 
را ھدايت خواھد کرد که علت توھين وتحقيری  نھاآ. اين انديشه يم ويزا شده استاسالمی گرفتار اين تحر

   .متوجه ايرانيان ساخته کسی نيست اال جمھوری اسالمی آمريکاکه تصميم دولت 

  ايرانيان وجمهوري اسالمي

نان شده آعليه  آمريکااقدامات جمھوری اسالمی که سبب ايجاد اين تنگناھا ازسوی  يا ايرانيان ميتوانندآ
  ؛متاسفانه خير ؟را مبرا وبی تقصيربدانند به شکايت بکشند ويا خودرا 

ن قانون اساسی رای آن کشوراست وايرانيان ھم به آزيرا اقدامات جمھوری اسالمی وفق قانون اساسی 
    .ن قانون محسوب ميشوندآنظرحقوقی تابعين  از داده و

  به اجراي احكام اسالم آمريكاكمك 

را مانند  نھاآرا نجس ميداند يعنی  ھا ئیآمريکان آمناسبت اسالم ومراتب حکمی جمھوری اسالمی ب **

 کفار . مسلمانان به اين حکم اسالمی که دوری ازرا حکم داده است نھاآ از پرھيز و ؛دنجاست ميشناس
ان به ورود برخی مسلمان از درجلوگيری آمريکا پس ميتوان گفت که مصوبه دولت ،است اھميتی نميدھند

      .عی کمک به اجرای احکام اسالم استنو آمريکا

مقصود ازاين اشاره اين است که جمھوری اسالمی وايرانيان تابع جمھوری اسالمی بايد ازتصميم دولت 
دارد به باورھای اسالمی واجرای  ،ويزا با مصوبه اخير آمريکا .استقبال کنند نه اظھارناراحتی آمريکا

  .نھا  کمک ميکندآ

   برداشت قابل توجه

به اعتباراسالمی بودن جمھوری  آمريکااين برداشت ميتواند قابل توجه باشد که تصميم دولت  **

 آمريکامصوبه دولت  در اگر و ؛به ايران وايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ندارد یاسالمی است وتوجھ
نانکه است واال چ وساختارحقوقی دولت وملت علت مسائل سياسی وتبعيض ،اين تمايز پياده نشده است

درعين حال تمام . دھمه کشورھائی که درمدار اين محظوريت قرارگرفته اند اسالمی ھستن مالحظه ميشود
   .نشده اند آمريکاکشورھای اسالمی جھان مشمول تصميم ويزای 



 حقوقدان -ضياميرف -ابعاد حقوقی تصميم آمريکا در باره ويزا                                        ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/٠٢/٠٣، جمعه=شيدناھيد 

مه کشورھای غيرمسلمان دشمن وھ آمريکاعلت اين مھم اين است که درباورھمه مسلمانان کشورھا 
   .نھا يغما شودآابود واموال وزن وفرزندان بوده وبايد ن اسالم

اصل مزبور ھمانند قانون اساسی جمھوری اسالمی  ی اسالمیکشورھا درست است که درقانون اساسی 
به  و اقتدااده شده تاکيد حکم اسالم است قانون اساسی جمھوری اسالمی پي نچه درآپياده نشده است ولی 

  .سی نيستن درقانون اساآحکم اسالم ھم مقيد به قيد 

 نھا برای مخالفت با افکارآنمونه اش داعش است که نه دولت است ونه قانون اساسی دارد ولی فلسفه 
  .که دارد اجراميشود ن است آقر ،مخالف اسالم

 نی مسلمانان درآکه حق است ھمه کشورھای غيرمسلمان جھان ازتھديد قر آمريکانه تنھا دولت  **

  بلکه؛ .ن ھا وحشت توام با چاره انديشی داشته باشندآومردم ی غيرمسلمان نابودی کشورھا

    يك اقدام طبيعي است تصميم دولت 

درمقابل ماھيت جمھوری اسالمی  آمريکاتصورنميکنم که ايجاد محظوری سه ماھه برای ويزای ورود به 
بل قا وصراحت اسالم وقانون اساسی جمھوری اسالمی  امر  آمريکاعليه حکومت ن آوحالت خصمانه 

  .باشد ومھمی توجه

کشوری که  ؛طبيعت انسان حکم ميکند که انسان نسبت به احساس خطر واکنش دفاعی ازخودنشان بدھد
افراد کشور متخاصم  ورحض رارگرفته البته که حق است که ازديگری ق تھديد کشور و معرض خطر در

اکنون درجمھوری ھم  ،به اقداماتی که ممکن است جوابگوی نگرانی باشد متوسل شود و ؛نگران باشد
سوی دولت دعوت به  يا از نکه ويزای ورود به ايران را دارند وآ اسالمی افرادی ازکشورھای ديگر با

 که بنا نلبنان اقتصاد دا و آمريکازکار تبعه  قای نزارآورود بازداشت شده اند ( لمی شده پس ازکمک ع
جاسوسی  و ال ايجاد خطراحتم نآوعلت  )بازدشت شدمد آايران برای مشاوره به ايران بردعوت دولت 

دارنده  زادی ازآبنابراين امنيت کشور درمقام وموقعيتی قراردارد که حتی ويزا ھم مانع سلب  ،اعالم شد
   .ويزای ورود نميکند تا چه رسد که دولت ھا محدوديتی دردادن ويزا به افراد کشورھا داشته باشند

  


