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  فيض حقوقدان-امير

   آمريکاقابل توجه ايرانيان دارای تابعيت 

دامنه تسری وشمول رای ديوان  ) ٢٠١۶/٠۴/٢٩مورخ ١ آمريکادامنه تسّری رای ديوان عالی ( درتحرير
درپايان  > توصيف شد به برخی ازموارد تعلق يافت وسرگنده زيرلحاف استکه با عبارت <  آمريکا

  :تحرير اين توجه پياده شد که

  خواھد شد> هن پرداختآکه درفرصتی به  آمريکاسرگنده ديگرممکن است تعلق يابد به ايرانيان تبعه <

  قامه دعواا با آمريکاتابعيت  ايرانی دارای ،قای امير حکمتیآاکنون تعلق چنين فرصت وحقی با اقدام 
وارد عمل عليه جمھوری اسالمی به خواسته غرامت رفتاری که با اوازسوی جمھوری اسالمی شده است 

فقط درخانه اميرحکمتی نخوابيده است  بابار جبران خسارتمزبوروميتوان گفت که شترواجراشده است  
ھوری اسالمی که خودرا متضرر ازاقدامات غيرقانونی جم آمريکاودرخانه ھمه ايرانيان دارای تابعيت 

   ميدانند اماده خوابيدن است

 آمريکات قای اميرحکمتی مسيری است که کم وبيش ميتواند الگوی ايرانيان دارای تابعيآجريان دعوای 
   .باشد که ازاعمال ورفتارجمھوری اسالمی متضرر شده اند

   آمريكامرور مجدد راي ديوان عالي 

بارديگرمرور  را ستآمريکاکه مستند تعلق حق خسارات به ايرانيان تبعه  آمريکامتن رای ديوان عالی 
   :ميکنيم

ازدارائی ھای بلوکه  م ترورييستیربانيان جرائقدادگاه ھای اين کشورميتوانند دررسيدگی به دادخواھی <
  .شده ايران برای پرداخت خسارات استفاد ه کنند>

برای کسانی بازشده است که درگروه قربانيان جرائم تروريستی  آمريکادروازه عبور ازرای ديوان عالی 
ئی بيشتری ارائه شناآم تروريستی . بنابراين تکليف اين تحرير است که با ماھيت جرائقرارداشته باشند

    .دھد

                                               
١ - .pdf2016Apr29-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/DamanehTasariRayDivanUN1400http://  



 حقوقدان -اميرفيض -متی ھا و رای ديوان عالی آمريکا، اميرحکسرگنده ديگر                   ٣ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠۵/١٠، شنبه سه=بھرامشيد

دروھله اول واژه جرائم تروريستی ممکن است چنين متبادر به ذھن شود که مقصود اقداماتی است که 
بقصد تروروکشتن افراد صورت ميگيرد ولی اين تصورنادرست است واقدامات وياجرائم ترورييستی به 

رادرجھان امروز به  یه البته دامنه ای بسياروسيعاقداماتی شمول دارد که باعث وحشت وترس گردد ک
  .ن ازطرف دادگاه استآن بستگی به مورد وثبوت آوکم وکيف  خود اختصاص داده است 

ميزوغيرقانونی حکومت ھا برای سرکوبی مخالفين آخشونت  به اقدامات   نآدرعلم سياست واصطالحات 
 )ه متداول ومعمول درجمھوری اسالمی استروشی ک(. دولتی ناميده ميشود يسمنھا ترورآوترساندن 
ميز وھراس انگيز ازناحيه  افراد برای رسيدن به اھداف سياسی خود آاگراقدامات خشونت  ومتقابال

    .مينامندتروريستی ا اقدامات  نرآصورت گرد 

   .ن استآتنھا درمجری  ، تفاوت  بين تروريسم دولتی وتروريسم بنابراين

   .نرادرچھارچوب محاربه شناسائی کردآفصل خاصی ندارد وميتوان  حقوق اسالمی ازتروريسم

چون تعريف مزبور ولی  ھنوز رسميت نيافتهجمھوری اسالمی ازجرائم تروريستی تعريفی ارائه داده که 
   :ورده ميشودآميتواند راھنمای اين تحريرباشد به اينجا 

، سيب جسمانی شديد، ربودنآميز منجربه آ، اقدام خشونت ميزازقبيل سوء قصدآھرگونه اقدام خشونت <
گاھانه عليه افراد دارای مصونيت آ ميزآغيرقانونی وگروگان گيری اشخاص ويا اقدام خشونت  توقيف

، تصميمات واقدامات قصد تاثيرگذاری برخط مشی نھا بهآزادی آانداختن جان يا قانونی ويا به مخاطره 
  >ن ھای بين المللیجمھوری اسالمی ويا سايرکشورھا ويا سازما

جمھوری اسالمی فقط به جرائم تروريستی يد آچنانکه درتعريف جمھوری اسالمی ازجرائم تروريستی برمي
وبھمين دليل ھم جرائم تروريستی  توجه داشته وتعريف را شامل اقدامات تروريستی دولتی نميداند

   .رادرفصل محاربه جاسازی کرده است

  م تروريستيمسئوليت جبران خسارت درجرائ

که ھم حقوق داخلی کشورھا وھم  ھمه کشورھاست  اصل متفق القبول ،نآاصل ورود خسارت ونيزجبران 
 تائيد کرده است منتھا  درتروريسم غيردولتی چون معموال مجرم شناخته نميشود و نراآحقوق بين الملل 

دولت بنمايندگی جامعه  اگرھم شناخته شود امکان تامين خسارت زيان ديده ازناحيه او مشکل است  يا
يغه ابھام پذيری درجرائم ص اين  ولی ؛مسئول پرداخت خسارات زيان ديده ازجرائم تروريستی ميباشد

متھم به اقدامات تروريستی مسئول خسارات شخص  دولتی وجود ندارد ودقيقا ومستقيما دولتِ  تروريستم
   .ويا دولت زيان ديده خواھد بود

به خواسته جبران خسارات ناشيه ازاقدامات تروريستی  آمريکادارای تابعيت  بنابراين دردعوای ايرانيان
ممکن  وحتی  دامنه ای بسياروسيع ونامحدودی رادربرداشته باشد  ممکن است  که جمھوری اسالمی

بامستند رای ديوان عالی  دعوای ،گيرددربر ه اعتباراتی ب اجياری درخارج ازکشورراھم اقامتاست 
ست مستقيما متوجه جمھوری اسالمی ا  آمريکاايرانيان تبعه  خسارت وجبران ميشود  شناخته  آمريکا

   .شرت داشته اندنه افرادی که درجريان جرائم مبا
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اين اصل کلی رابايد منظورداشت که اگرقائل به ورود خسارت باشيم  که جامعه جھانی وحقوق مدنی افراد 
به تعلق خسارت به زيان ديده واجرای  رای جبران احکام داگاھا دائالجرم بايد راھی بر ،نرا تائيد ميکندآ

   .حکم وجود داشته باشد

  دارائي هاي بلوكه شده 

جمھوری اسالمی ميتوانند ويا سايرزيان ديدگان ازاقدامات تروريستی  آمريکايا ايرانيان تبعه آاينکه 
دنامه ھت جمھوری اسالمی مبنی براينکه عازدارائی ھای بلوکه شده ايران استفاده کنند يا خيرواعتراضا

وين که قائل به مصونيت دارائی ھای کشور ھا شده اجازه استفاده ازدارائی ھای بلوکه شده ايران را 
  .تحرير حاظرکمترمرتبط است واليق فرصت ديگری استنميدھد  بحث ديگری است که به 

 

   

   

 

 


