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  مريکائیآزادی دو آتحريری  درباره 
  حقوقدان - اميرفيض

ئين دادرسی کيفری جمھوری اسالمی  آزادی دوامريکائی درحقوق اسالمی وآسمت اين تحرير درجھت موقعيت حقوقی 
  زاد شده اند آمليون دالری  ۵٠٠است که بعنوان جاسوس دستگيروپس از دوسال زندان باقرار وثيقه 

  نخست درحقوق اسالمی 

اتھام محاکمه و دستگيرشدگان است ونهبازداشت حکم قران که از معتبرترين منابع حقوق اسالمی است  نه قائل به 
   .جاسوسی وغيره

مريکا دررابطه باتحريم ھای اقتصادی آمريکا حالت جنگ برقراراست وتصميمات آنجاکه بين جمھوری اسالمی وآاز
صره جزئی از نظام جنگی است  اصره است که يک عمل جنگی تلقی ميگردد ودرھرجنگی محاونظامی درمعنی ھمان مح

مشرکانی محسوب ميشوند که بامسلمانان حالت جنگ وستيز ودشمنی دارند  حتی وازمريکائی بوده آاين افراد  که لذا
ن است که نبايد تاخاتمه جنگ از آن ونظرمفسران دينی آيات قرآنھاھم باموازين اسالمی منطبق نيست  وآاسارت  گرفتن 

ِ                                      دشمن  درمقابل مسلمانان اسيرگرفت بلکه بايد  ن ناظر براين است که گرفتن آيات قرآنان از آبرداشت  ،نھاراکشتآ   
ی ھستند حق دارند مرد زجنگ مسلمانان راسنگين ميکند بعد از جنگ ويازمانی که مسلمانان مطمئن به پيرو       ِ اسيربار  

نھارابکشند ويااستفاده کنند ويا باگرفتن فديه  آنند واين اسيران است که مسلمانان حق دارند وزن وکودک دشمن رااسيرک
  يات ديگر)آسوره محمد و ۴يه آ(زاد نمايند آ نھاراآ

ن ھمان سه آن وياسنت محمد کوچکترين اشاره ای درباره محاکمه اين قبيل افراد که نمونه صديق آيات قرآدرھيچيگ از 
 نان جاسوسی بوده ويابرای کوھنوری به خطه مسلمانان وارد شده اند آيا اتھام آند ديده نميشود واينکه مريکائی ھستآنفر 

اينھا از حقوق مدرن است نه حقوق اسالمی  جمھوری اسالمی به استناد باصطالح قانون اساسی خودش نميتواند ھم 
   .اسالمی وھم متاثر از حقوق مدرن واعالميه جھانی حقوق بشرباشد

  ئين دادرسی جمھوری اسالمی آم از نظر دو

ن بی اعتباراست  وقانون آئين دادرسی آئين دادرسی کيفری  جمھوری اسالمی به اعتبارباصطالح قانون اساسی آگرچه 
ئين دادرسی ايران شاھنشاھی وقوانين مدرن اروپائی است  معھذا از آاقتباس از قانون  بيشتر جمھوری اسالمیکيفری 

ست که موضع حقوقی ائيئ دادرسی کيفری می محط اظھارنظر قرارگرفت به جاازباب حقوق اسال انجا که موضوع
  جمھوری اسالمی نيز درموقعيت سه نفرامريکائی مزبور به قلم ايد 

ائين دادرسی کيفری جمھوری اسالمی ناظراست براينکه < بمنظور دسترسی به متھم وحضوربه موقع وی  ١٢٣ماده 
لوگيری از فراروياتبانی قاضی مکلف است که پس از تفھيم اتھام به متھم قرارصادرکند که قرار دردادگاه وبمنظور ج

  ممکن است وثيقه وياکفالت ويابازداشت وغيره باشد 

وجود داشته وياقاضی  یبنابراين اگر قرائن جلوگيری از فرارمتھم قرارصادرميشودھمانطور که ماده مزبور ميگويد برای  
علم داشته باشد که قصد متھم از سپردن وثيقه فرار از محاکمه است  نميتواند مبادرت به صدور قرار وثيقه نمايد اين 

مريکائی ھا از حضور دردادگاه  آودراين مورد به اعتبار خودداری يکی از  ين عملی درحکم معامله بامتھم است نچ
   .رار از ايران بوده استقاضی عالم به قصد متھمين از ف

تھام به صدور قرارمبادرت نمايد  نه پس از دوسال آه مزبور قاضی بايد بموازات تفھيم دوم به اعتبارصراحت ماد
  .بازداشت متھم
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مجموعه تکاليفی است که قانون برای قوه قضائيه مستقل از قوه مجريه مقرر کرده ئين دادرسی کيفری آسوم اينکه  
ئيس قوه قضائيه جمھوری اسالمی ميگويد  <ما تابع دستورولی فقيه ھستيم> تصميم گيری درباره است . درحاليکه ر

مريکا ـسه نفر مذکوربا خامنه ای بوده  است نه احمدی نژاد وياقوه قضائيه واين ھديه ای است که ھمراه احمدی نژاد به 
ن به آبرای قوه قضائيه است ويقينا ھم وصول مليون دالری ھم برای ايجاد اعتبارواھی  ۵٠٠تقديم شده است ووثيقه 

و اساسا  وصول وثيقه ه به ايران دراثر تھاجم عراق به ايران داعتبارروابط باعمان تعقيب نخواھد شد مانند خسارت وار
مزبورھم بااشکال فراوان مواجه است از جمله اينکه قاضی باعلم به فرارمتھم از محاکمه حق صدر قراروثيقه نداشته 

   .و تعھد نميکند وعمل خالف قانون ھم ايجاد حقاست 

  

 


