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  حقوقدان -اميرفيض

  نخست اصالح الزم

  :درمراتب دليل نوشته شده ١خرتحرير آدرقسمت  )دوقانون درمسير کودتا(دربخش سوم 

ميليارد دالرازوجوه متعلق به بانک ملی ٧٠/١درتخصيص  آمريکان عالی کشوراھم امروز که رای ديو<
صادرشد، جرائد جمھوری  آمريکابه زيان ديدگان گروگان گيری کارمندان سفارت  آمريکاايران زيرکليد 

ت با برجام گرفته اند درحاليکه رای مزبور به اعتباردعاوی است منافا ار آمريکااسالمی رای ديوان عالی 
  .>مطرح بوده ومربوط به سالھای گروگان گيری است نه اين سالھا ٨۶که ازسال 

 ٧٠/١چراکه تخصيص مبلغ  ؛نوشته مزبور نميتواند به بخش سوم تحرير خسارت گروگانھا مربوط باشد
ربازان  خوابگاه س ن انفجارآگيری کارمندان سفارت نداشته وموضوع  ميليارد دالرارتباطی با مسئله گروگان

     .نان شده استمتوجه حزب هللا لب آمريکاازطرف  ن عمل تروريستی ھمآئی درلبنان است که اتھام آمريکا

  وامــــا توضيح الزم

 ٢۴١شدن  رويداد ومنجربه کشته ١٩٨٣ئی درلبنان که بسال آمريکااه تفنگداران گرحادثه انفجارخوابد
لبه خسارت برای مطا آمريکابه قوه قضائيه  ٢٠٠٧درسال  ن حادثهآئی گرديد بازماندگان آمريکانطامی 

را بمناسبت  مھوری اسالمیجبا تائيد حکم بدوی  آمريکادادگاه تجديد نظر  ٢٠١۴رجوع کردند  درسال 
خسارت کرد  وحکم  حمايت حزب هللا لبنان که مستقيما دراين عمليات دست داشتند محکوم به پرداخت

   .ن محکوم شده استآميليارد دالرکه ايران به پرداخت  ٧۵/١خسارت معادل است با 

) راکرده است ودرصورت تائيد حکم آمريکابررسی دردادگاه عالی ( اکنون جمھوری اسالمی تقاضای تميز
   .ويا اساسا رد درخواست جمھوری اسالمی حکم به مرحله اجرا وارد خواھد شد

ی ئآمريکاوری گرديد  موضوع خسارات حادثه خوابگاه سربازان آراين ھمانطور که درقسمت اصالح ياد بناب
تفاوت داشته موضوعی  جھات مختلف ومبلغ خسارت  از کامال با مسئله گروگان گيری کارمندان سفارت

   .کامال سواست

ه بصورت سپرده موجود وجوه متعلق به بانک مرکزی ايران را درسيتی بانک نيويورک ک آمريکادولت 
  .است  توقيف کرده که درصورت قطعيت حکم به خواھان ھای پرونده بدھد
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  ابهامات دراجراي حكم 

نتوانست  آمريکائی دولت آمريکانخستين ابھام اين است که چرا درمورد خسارت گروگان ھای  .١
پرداخت کند ولی درمورد خسارات بازماندگان  آمريکادارائی ھای ايران در خسارت گروگان ھارا از

   ؟دست گذاشته است آمريکائی روی دارائی ھای بانک مرکزی ايران درآمريکاتفنگداران 

ارائه موضوع شد شرط پنجم بيانيه  آمريکاھمانطور که درتحريرخسارت گروگان ھای  ؛ين استپاسخ ا
دادگاه  ن ازبنابراي .وان بين المللی الھه قرارگرفتدرصالحيت دي رسيدگی به کل مسئله گروگانگيری الجزاير

  .سلب صالحيت شده بود آمريکاھای داخل 

حل  ١٢٢٩۴ضمن دستورشماره   ۵٧نجم اسفند ماه سال درتاريخ پ آمريکانجا که رئيس جمھور وقت آ از
ری بين المللی براساس صل تمام دعاوی مربوط به گروگان گيری کارمندان سفارت را محول ديوان داوفو

 اآمريکچون دادگاه ھای  و ت ميشدسلب صالحي ريکاآمدادگاه ھای داخلی  از لذابيانيه الجزاير ساخته بود 
دادگاه  ھميتی نميدادند  جمھوری اسالمی به دادگاه الھه شکايت کرد وبه اين محروميت وممنوعيت ا

حکم برحقانيت جمھوری اسالمی به اعتباربيانيه الجزايرداد. بدين توضيح که  ١٣٩٣ژوئيه  ١٢درتاريخ 
دعاوی مربوط به گروگان گيری بايد درديوان داوری بين المللی حل وفصل شود نه دادگاه ھای خصوصی 

   .آمريکا

درلبنان محدوديت ھای ناشی ازبيانيه  آمريکارمورد خسارات ناشيه ازانفجارخوابگاه تفنگداران اما د
 ،صالح برای رسيدگی وتعيين خسارت بازماندگان واقعه ميدانستند را خود آمريکانبود ودادگاھھای  الجزاير

   .واحکام ان دادگاه ھاھم مانع اجرائی نداشت

تروريستھای حزب هللا لبنان بوده < آمريکاگاه تفنگداران متھم انفجارخواب ،بموجب حکم دادگاه .٢
   .ديآبنظر معقول نمي ؛ولی  خسارت بازماندگان حادثه لبنان متوجه دارائی ھای ايران شده است >اند

گرچه صرف حامی   .خودرا حامی حزب هللا لبنان ميداندمھوری اسالمی جاستدالل دادگاه اين است که 
درارتکاب جرم نيست وحتی سيد حسن نصراله ھم درمصاحبه با پارينه  دانستن دليل برمعاونت ويا مشارکت

امام خامنه ای راامام وولی مسلمانان ميدانم اما ايران ھيچگاه بما دستوری نداده است ويا گفته است که <
   )١٣٩۴ھشتم فروريدن ماه (      >                                مارا واداربه کاری نکرده است

برای مخدوش کردن وجھه حزب هللا  آمريکادربيروت فاش کرد که  آمريکاجفری فلتمن سفيرسابق نيز 
  ) تلويزيون راشا تودی –(منذرسليمان                        .ميليون بودجه منظور داشته است ۵٠٠لبنان 

ھد عتخسارت به ملت وکشورنموده تصريح  نچه که جمھوری اسالمی را گرفتار بليه اين دعوا وتوجهآولی 
 است کهفعاليت ھای نظيرحزب هللا لبنان  حمايت از به ن کشورآدرقانون اساسی  دولت جھوری اسالمی

 بصورت تکليف دولت وخواست ملی! مردم ايران در نراآ قانون اساسی پشتيبانی و صراحت ن ازآ اعتبار
درعملياتی که  اين دليل مھم وقاطع اظھارات سيد علی خامنه ای وسيد حسن نصرهللا درکنار ؛ورده استآ

واعالم شخص سيد علی به پرداخت ميليارد ھا  ،داقدامات تروريستی ميشناس نراآ آمريکااتحاديه اروپا و
    .اتھام را متناسب باقد وقواره جمھوری اسالمی ميسازد که ساخته است بار ،دالربه حزب هللا لبنان
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ی بسيار ،به جمھوری اسالمی بنانئی درلآمريکاالبته درجھت عدم توجه خسارت فاجعه تفنگداران  
نھا درمقابل صراحت قانون آاستدالل وبحث ھای حقوقی قابل قبول ميتوان ارائه داد ولی ھمه 

  .پشيزی ارزش نداردبه حمايت وکمک به گروھای تروريستی اساسی جمھوری اسالمی 
 بين ايران و ١٩۵۵بد نيست بدانيد که جمھوری اسالمی برای دفاع ازخود به قرارداد دوستی  

  .ن شنيدنی نخواھد بودآ استناد کرده  که تصورميکنم فکاھی تراز )زمان شاھنشاه( آمريکا

  پرونده خسارات فاجعه تفنگداران 

 ھمه مراحلدرلبنان  آمريکاميليارد دالرخسارت بازماندگان فاجعه انفجارخوابگاه تفنگداران  ٧٠/١پرونده 
   .يک اجازه باراک اوباما بسته استقانونی خودرا طی کرده واکنون تنھا به 

ديوان کشور) نموده ( آمريکاتوضيح اينکه جمھوری اسالمی درخواست ارسال پرونده رابه دادگاه عالی 
ن کشور درقبول ويارد درخواست جمھوری آمستقل است ودادگاه عالی  آمريکانکه قوه قضائيه آبا  است

ره قانونی را بتصويب رسانيد که قضات دادگاه عالی کنگ  ٢٠١٢نکه درسال آ وبا اسالمی استقالل دارد
 براين پايه است که در آمريکامسائل قضائی را باسياست دولت مخلوط سازند معھذا شيوه دادگاه عالی  

   .کسب تکليف ميکند آمريکای تميزی ازرئيس جمھوری گد به رسيدوقبول درخواست کشورثالث برای ور

ديوان عالی  از آمريکاقای دونالد ويريلی  مقام چھارم وزارت دادگستری آوال اسرتيت جورنال نوشته که 
   .خواھد خواست که با درخواست جمھوری اسالمی مبنی برنظرخواھی تميزی مخالفت کند آمريکا کشور

ازسپرده ھای بانک ملی ايران بسته به  ٧٠/١مبنی بربرداشت  آمريکااجرای حکم دادگاه استيناف بھرحال 
لجوئی د . اين تحرير چنين پيش بينی ميکند با سياست مماشات وارفاق وستتن باراک اوباماری ويا نه گفآ

 هنصيب پروندراکه شخص باراک اوباما ووزيرخارجه اش ازدولت روحانی دنبال ميکند رسيدگی تميزی 
  .محکوميت جمھوری اسالمی خواھد ساخت

   آمريكاتوضيحي درباره قانون جديد ويزاي 

واجد نقص بزرگی است که وجاھت  ، بظاھرکه درتحريرقبلی به نقد کشيده شد آمريکاای قانون جديد ويز
   .را درقانون مزبور ضعيف وشکننده ساخته است

          ِ ن به زمان  آ . مھمترين حرمت يک قانون اعتبارق شدن قانون استبنقص بزرگ مزبور عطف به ماس
رعايت نشود وجاھت بيطرفی قانون زير ينده است ودرصورتی که اين قاعده معقول وعام القبول آ و ،وضع

   .سوال خواھد رفت

سال قبل ازاسباب نوعی  ۵مسافرت افراد به کشورھائی ازجمله ايران در آمريکادرقانون جديد ويزای 
اين تصميم دقيقا عطف به ماسبق شدن قانون نسبت به  ؛محروميت ونيازبه ويزای جديد شناخته شده است

ا ي ن افراد به ايران وآايد مشمول قانون شناخته شوند زيرا درمدتی که فرادی است که علی االصول نبا
   .کشورھای مورد ويزا مسافرت کرده اند قانون جديد ويزا وجود نداشته است

ن بامقررات وتکاليف خاصی آ انسان ھا نسبت به اعمالی که قانونا ممنوع نبوده ويا کيفيت استفاده از
 سال قبل به کشورھای خاصی سفر ۵اين ايجاد تکليف برای کسانی که مواجه نبوده مسئوليتی ندارند بنابر



 حقوقدان -اميرفيض -ر مورد خسارت گروگانھا و قانون جديديک اصالح و توضيح د              ۴از  ۴برگ  ٢٠١۶/٠١/٠٩(شنبه) شيد کيوان 

زيابی انحطاط قانون ردرا ؛با انگيزه ای است که وجاھت واصالت را ازقانون ميربايد کرده اند يک تحميل و
   :ميتوان از تشبيه زير استفاده کرد ،مزبور

او باطل ميشود اين قانون عطف  سال درکشورخارج اقامت کرده تابعيت ۵که ھرکس  قانونی تصويب ميشود
   .نيست نرا پذيراآبه ماسبق است وحقوق انسانی 

سال ازکشورخارج باشد تابعيت او منفصل است  ۵قانون مزبور ميبايد اينطورباشد ھرکه ازاين تاريخ 
  .مگرعذرقانونی داشته باشد

ن مھرتائيد وتاکيد آاھميت عطف به سابق نشدن قوانين درحدی است که اعالميه جھانی حقوق بشرھم بر
   .نرا ازحقوق ممتازه انسان ھا دانشته استآزده ورعايت 

 چنانکه خود را ملزم ميشناسد ق نشدن قانونبسملل ھم به رعايت قاعده عطف به ماامنيت سازمان شورای 
شورای امنيت درمورد مسائل ھسته ای ايران صريحا اشاره کرده که  ٢٢٣١قطعنامه شماره  ١۴ماده در

  .دمفاد قطعنامه عطف به گذشته نخواھد ش

  درعطف به ماسبق ساختن قانون آمريكاشگرد 

درقانون جديد ويزا يک سھل انگاری  ،نبايد تصورکرد که عدم رعايت اصل عطف به ماسبق نشدن قانون
ی قانون ازنظرعطف به گذشته شدن تامين کننده ھدفی است که شايد خير اھميت اجرائ ؛وکم توجھی است

   .بتوان گفت اصال قانون مزبور با حفظ انگيزه مزبور وضع شده است

  انگيزه وضع قانون جديد ويزا

به  آمريکاسال مسافرت متقاضيان ويزای  ۵برميگردد به ھمان  آمريکاانگيزه وضع قانون جديد ويزای 
  .ايران

 تحريم ھای اقتصادی عليه ايران راوضع کرد بازار آمريکااست که ازھمان  زمانی که  معلوم قضيه اين
ن سرمايه داران مترصد موقعيت بودند آ شد و سيائی دورآايران ازدسترسی سرمايه داران اروپائی وحتی 

ا ھم ب یمذاکرات و که زمينه برگشت خودشان رابه ايران فراھم کنند و دراين زمينه البته که مسافرت ھا
   .تماسھا متوقف شده است آمريکاکه ھرباربا اخطارايران داشته اند 

يک کنترل نامرئی روی سرمايه گذاران خارجی  ،سال ۵با اجرای قانون جديد ويزا بااستفاده از آمريکا
نکه ميتوانند ازنظرويزا ايجاد مشکالتی برای سرمايه داران آايرانی خواھد داشت واز اين طريق عالوه بر

نباشد بنمايد  خواھد توانست ارفاق وچشم پوشی ھائی نسبت به سرمايه گذاران  آمريکامقبول  خارجی که
به  ايران افتادن بازار فراھم ميشود که از آمريکابه اين ترتيب اين امکان برای  .بکاربندد آمريکامقبول 

     .دنيستند جلوگيری کن آمريکادست کشورھا ويا شرکتھائی که دراردوی سياسی واقتصادی 

        


