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اﻣﯾرﻓﯾض -ﺣﻘوﻗدان
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺣرﯾرات ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﯾﮑطرﻓﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻘدراﻣﮑﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ورود را
داﺷﺗﮫ وﭼﻧدﯾن ﺗﺣرﯾر ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ وواﮐﻧش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ؛ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﻗدام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺻوب  ۲۲اﻣرداد
ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯾز ورودی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺨﻠﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه
ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﻘق را ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ روﺑرو ﻣﯾﺳﺎزد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻘق ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼم
ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺟﺎم را ﻧﻘض ﮐرده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ادﻋﺎی ﻧﻘض ﻧدارد؛ زﯾرا ھم ادﻋﺎی ﻧﻘض ﺑرﺟﺎم
ازﺳوی آﻣرﯾﮑﺎ ازطرف ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﺻﮫ آﻗﺎی ﻋراﻗﭼﯽ ﻋﻧوان ﺷده اﺳت وھم ادﻋﺎی
رﻋﺎﯾت ﻣواد ﺑرﺟﺎم ازﺳوی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ازﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺎن آﻗﺎی ﻋراﻗﭼﯽ اﻋﻼم
ﮔردﯾده اﺳت.
ﺗﺻورﻧﻔرﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳردرﮔﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻘض ﺑرﺟﺎم ازﺳوی آﻣرﯾﮑﺎﺳت ﺑﻠﮑﮫ
درھﻣﮫ ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﺟﺎم ورواﺑط ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ھم اﯾن دودﻟﯽ وﺳردرﮔﻣﯽ وﺟود دارد از ﺑﺎب ﻧﻣوﻧﮫ
اظﮭﺎرات آﻗﺎی ﺟواد ظرﯾف درﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ اﻣﺿﺎی آﻗﺎی ﺟﺎن ﮐری وزﯾرﺧﺎرﺟﮫ ﭘﯾﺷﯾن آﻣرﯾﮑﺎﺳت ﮐﮫ
ﺑﻌدا ھﻣﺎن آﻗﺎی ظرﯾف آﻣرﯾﮑﺎ را ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد واﻣﺿﺎی آﻗﺎی ﮐری راھم درراﺳﺗﺎی ﺑرﺟﺎم ﻏﯾرﻗﺎﺑل
اﻋﺗﻣﺎد داﻧﺳت.
درﺑﺎب ﺳردرﮔﻣﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دررواﺑط ﻣﺎﻟﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﯾن اﺷﺎره ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ دﻗﯾﻘﺎ ﻧﻣﯾداﻧد ﮐﮫ درراﺳﺗﺎی ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﻣﺎت ﭼﮫ ﻣﻘدار از داراﺋﯽ ھﺎی اﯾران ﻣﺻﺎدره ﺷده اﺳت واﯾن
ﻣطﻠب ﻋﺟﯾب ﻗﺷﻘرﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﺎ داﺷﺗن ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ وﻧظﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﻧداﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ
ﻣﻘدار از داراﺋﯽ ھﺎی آن ﮐﺷور ﻣﺻﺎدره ﺷده اﺳت )ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺗﺣرﯾرات ﺳﺎﺑﻘﮫ رﺟوع ﮐﻧﻧد(.
ﮔﯿﺠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
درﻣورد ﮔﯾﺟﯽ وﻋدم ﺗﺳﻠط ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﺑرﺟﺎم وﻣوازﯾن آن از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣﯾﺗوان
ﺑﮫ اظﮭﺎرات آﻗﺎی ﻋﺑﺎس ﻋراﻗﭼﯽ اﺳﺗﻧﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﮫ آن رﺟوع ﻣﯾﺷود:
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اﻇﻬﺎرات ﻋﺮاﻗﭽﯽ
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ازﺧﺎﻣﯽ وﮔﯾﺟﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺟراﺋﯾﺎت ﺑرﺟﺎم اظﮭﺎرات آﻗﺎی ﻋراﻗﭼﯽ ﻣﻌﺎون
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ وﺳرﭘرﺳت ﺗﯾم ﻣذاﮐرات ھﺳﺗﮫ ای اﺳت.
آﻗﺎی ﻋﺑﺎس ﻋراﻗﭼﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣرﯾم ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣوﺷﮑﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐرد ﮔﻔت:
»اﻗدام آﻣرﯾﮑﺎ در اﻓزودن ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻓﮭرﺳت ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻣوﺷﮑﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ درﻣﺗن
ﺑرﺟﺎم آﻣده ﻧﻘض ﺑرﺟﺎم ﻧﯾﺳت؛ اﻣﺎ ﺧﻼف ﻓرﻣﺎﯾش ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری اﺳت وﺑرای ﻣﺎ ﻧﯾز ﻓرﻣﺎﯾش اﯾﺷﺎن
ﻣﻼک اﺳت و از اول ﻣذاﮐرات ﺗﺎﮐﻧون ﻧﯾز ﻓرﻣﺎﯾﺷﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌظم رھﺑری ﻣﻼک ﺑوده وﺧواھد ﺑود«
)ﻋراﻗﭼﯽ درﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ(
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ھم ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ وﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﯾﭼﮑدام ﺧﻼف ﺑرﺟﺎم ﻋﻣل ﻧﮑرده اﻧد.
ﺧوب ﺑﺎ اظﮭﺎرﻧطر اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺷﺗواﻧﮫ آژاﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده و آن اظﮭﺎر ﻧظر ﻣﺳﺧره
ﻋراﻗﭼﯽ ﮐﮫ در ﻓوق ﻣﻼﺣظﮫ ﮔردﯾد رﻓﺗن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف ﺑﺎ ﭼﮫ ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻣﯾﺗواﻧد
ھﻣراه ﺑﺎﺷد؟ واﻗﻌﺎ اﯾن ﺷد ﺣرف ﮐﮫ ﺗﺣرﯾم ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﻼف ﺑرﺟﺎم ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﭼون ﺧﻼف ﻧظر
رھﺑری اﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف ﻣﯾروﯾم؛ ﻣﮕر ﻧظر رھﺑری ازﺷروط اﺟراﺋﯽ ﺑرﺟﺎم اﺳت؟
آﯾﺎ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺎﻣورﯾت ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی  ۵+۱اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺟﺎم ﺑﺎﯾد
درﺟﮭت ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺟرﯾﺎن اﺟراﺋﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد؟ واﻗﻌﺎ ﭼﻘدر ﻣﺳﺧره وﺑﺎﻋث ﺗﺣﻘﯾراﺳت ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﻣﯾن ﻣﮭﻣﻠﯽ راﮐﮫ درﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺧورد ﮐﺳﺎﻧﯽ داده ﺑﺧواھد دردادﮔﺎه و ﯾﺎ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف ﻋﻧوان ﮐﻧد.
ﺗوﺟﮫ اﯾن ﻣوارد ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ آﻧﮭم ﻋراﻗﭼﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد دﻟﯾل ﻧداﻧﺳﺗن ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﺗواﻧد دﻟﯾل ﮔﯾﭼﯽ و ﻓﺷﺎرھﺎی
ﻧﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧس ﺑﺎﺷد.
واﮐﻨﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣوازات ﺗﺣرﯾم ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ازﺳوی آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
در ﺑرﺟﺎم راھﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف ﺷد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﮫ آن ﺑﮫ ﻣﺎه ھﺎی آﯾﻧده ﻣوﮐول ﺷده اﺳت
ﮐﮫ ﺗﺷﺗت ﻧظرﯾﺎت ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻋراﻗﭼﯽ ﺗﺻور ﻧﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻣﺟﺎﻟﯽ ﺑرای طرح ﻣوﺿوع
درﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف ﺑوﺟود آورد.

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮑﺮاري
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ﺗﺎﺣﺎل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﮫ ﻗﺎﻧون درراﺑطﮫ ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﻗﺿﺎﺋﯽ ﻣﺣﺎﮐم اﯾران ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ وﺿﻊ ﮐرده اﺳت
ﮐﮫ اوﻟﯾن آﻧﮭﺎ ﻗﺎﻧون ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺣﺎﮐم دادﮔﺳﺗری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ دﻋﺎوی ﻋﻠﯾﮫ دول
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس رﺳﯾد.
ﻗﺎﻧون ﻣزﺑوردرﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﺻﻼﺣﯾﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺻوﻧﯾت دوﻟت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣوﺳوم ﺑﮫ FISA
ﻣﺻوب ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﺣﮑﺎم ﻣﺗﻌددی ازﻣراﮐز اداری وﯾﺎ ﺣﻘوﻗﯽ ﺧود ﻋﻠﯾﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ وﯾﺎ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺗﯽ وﺧﺻوﺻﯽ ﻧﯾﻣﮫ دوﻟت ﺻﺎدرﮐرده ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ دادﮔﺎه
اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐت اﯾﮑﺎن اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾران ﺛﺑت ﺷده درآﻣرﯾﮑﺎ را ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد و  ۱۳۱ﻣﯾﻠﯾون
دﻻرﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﻗداﻣﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﺣﮑوم ﮐرد.
ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﻗﺎﻧون اﻗداﻣﺎت ﻗﺿﺎﺋﯽ ﻣﺣﺎﮐم اﯾران ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﻗدام ﻣﺛﺑت وﻗﺎﺑل ﻗﺑوﻟﯽ ازﺟﺎﻧب
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺧﯾﻠﯽ اوﻗﺎت ﻗﺎﻧون ﺑرای ﺗﺳﮑﯾن اﻓﮑﺎرﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺗﺻوﯾب ﻣﯾرﺳد و ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺗﺻوﯾب ھم ،دوﻟت وﻣﺟﻠس
ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ آن ﻗﺎﻧون ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﯾﺳت؛ ﻗﺎﻧون اﯾﺟﺎد ﺻﻼﺣﯾت ﺑرای دادﮔﺎه ھﺎی اﯾران ﺑرای رﺳﯾد ﮔﯽ ﺑﮫ
دﻋﺎوی ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﺻورت ﻗﺎﻧون درﯾﮏ ﻣﺎھﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺻوﯾب ﺷده اﺳت؛ ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟرا
ﺧواھد ﺑود وﺑرای ﻧﻣﺎﯾش واھﯽ ﻗدرت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣردم اﯾران اﺳت.
ﺻدﺑﺎرﺑﮕﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﭘرﯾدم وﭘرﯾدم

وﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎرﻧدﯾدم ﮐﮫ ﭘرﯾدی

ﻣﻮرد دوم
ﻣورد دﯾﮕری ﮐﮫ درﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺎﻧون  ۱۳۹۰وﻗﺎﻧون ﻓﻌﻠﯽ )اﻣرداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری( ﺑﺗﺻوﯾب رﺳﯾده ﻗﺎﻧون
ﺳﻔت و ﺳﺧﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺗﮑرار ﻗﺎﻧون ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺗﮑﻠﯾف ﻣﮭﻣﯽ ھم ﺑرای دوﻟت ﻣﻘرر ﮐرده اﺳت:
>ھرﮔوﻧﮫ ﻋدم ﭘﺎﯾﺑﻧدی طرف ﻣﻘﺎﺑل درزﻣﯾﻧﮫ ﻟﻐو ﻣوارد ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻟﻐوﺷده وﯾﺎ
وﺿﻊ ﺗﺣرﯾم ،ﺗﺣت ھرﻋﻧوان دﯾﮕر را دوﻟت ﻣوظف اﺳت ﺑﮫ دﻗت رﺻد ﮐرده واﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑل درﺟﮭت
ﺣﻘوق ﻣﻠت اﯾران اﻧﺟﺎم داده وھﻣﮑﺎری داوطﻠﺑﺎﻧﮫ را ﻣﺗوﻗف ﮐرده وﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﯾﻊ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای ﺻﻠﺢ
آﻣﯾز ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران را ﺳﺎﻣﺎن دھد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ظرف ﻣدت دوﺳﺎل ظرﻓﯾت ﻏﻧﯽ ﺳﺎزی ﮐﺷور ﺑﮫ
 ۱۹۰ھزار ﺳو اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .ﺷورای اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣرﺟﻊ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﯾن ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷد<.
اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﮫ درھﻣﯾن دﯾروز  ۲۴اﻣرداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۶ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯽ وزرای ﺟدﯾدش راﺑﮫ ﻣﺟﻠس ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد
ھم ﻣورد اﺳﺗﻧﺎد او ﻗرارﮔرﻓت ﮐﮫ درواﻗﻊ ﺑﻧظرﻣردم ﺗﮭدﯾد آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷد! ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ دوﻟت
را ﻣﮑﻠف ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ درﺻورت اﯾﺟﺎد ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺟدﯾد ازﺳوی آﻣرﯾﮑﺎ دوﻟت ھﻣﮑﺎری ھـــﺎی ھﺳﺳﺗﮫ ای
)ﺑرﺟﺎم( را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧد وﺑرﺧﻼف ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺑرﺟﺎم ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣواد ھﺳﺗﮫ ای ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﻣﺑﺎدرت
ﻧﻣﺎﯾد ودرﻋﯾن ﺣﺎل ھم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺟﮭت ﺣﻔظ ﺣﻘوق ﻣﻠت اﯾران )ھﻣﺎن ﻣواردی ﮐﮫ در دو ﻗﺎﻧون ﻣورد
اﺷﺎره ﭘﯾش ﺑﯾﯾﻧﯽ ﺷده اﺳـت( اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
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دﺳﺗﺂورد اﯾن ﻗﺎﻧون اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺟرد اﻋﻼم ﺗﺣرﯾم ھﺎ از ﺟﺎﻧب آﻣرﯾﮑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور دوﻟت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺗﻌﮭد وﻣﮑﻠف ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ھﺎ وﺗﻌﮭدات ﺑرﺟﺎم را ﻣﺗوﻗف وﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ھﺳﺗﮫ ای ﺧود
را ﺑﺳرﻋت اﻓزاﯾش و ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﯾد وﻟﯽ دﯾدﯾم وﻣﯽ ﺑﯾﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ھﺳت وﻟﯽ از اﺟرای آن ﺧﺑری ﻧﯾﺳت.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ
اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯾﺎزﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺟﺑران زﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازﺗﺣرﯾم ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺗﺿررﺷده اﻧد
ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺑﻧﺎﺑراﺻل ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮑﯽ دوﻟت اﯾران ﻣﯾﺗواﻧد وﺣق دارد ﮐﮫ ازﺷﮭروﻧدان ﮐﺷورﺧود
ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ وﯾﺎ ھرﮐﺷور ﺧﺎرﺟﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھم ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از ﺷﮭروﻧدان
ﺧود ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻗدام ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن اﻗدام ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ دوﺻورت اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد؛ اول آﻧﮑﮫ طﺑق ﺑﻧد اول ﻣﺎده  ۳۴اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ دﯾوان ﻻھﮫ ﮐﺷورھﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻣزﺑور رﺟوع ﮐﻧﻧد و اﯾن ﺣق ﻣﺷروط ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ
طرﻓﯾن ﺑرای دﯾوان ﻻھﮫ ﻗﺎﺋل ﺑﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺷوﻧد ،ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺣروم
اﺳت ،دوم اﯾﻧﮑﮫ ﻗراردادی ﺑﯾن طرﻓﯾن وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺣﺎﺻﻠﮫ را درﺻﻼﺣﯾت دﯾوان ﻻھﮫ
ﭘﯾش ﯾﯾﻧﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﻗﺮارداد ﻣﻮدت
ﻗرارداد ﻣودت ورواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی وﺣﻘوق ﮐﻧﺳوﻟﯽ اﯾران وآﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ درﺳﺎل  ۱۳۳۴ﺑراﺑر ۱۹۵۹ﺑﺗﺻوﯾت
رﺳﯾد درﺑﻧد دوم ﻣﺎده ۳۱،دﯾوان دادﮔﺳﺗری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣرﺟﻊ ﺣل اﺧﺗﻼف ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؛ ھر ﭼﻧد
ﺣﻘوﻗداﻧﺎﻧﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺗداوم ﻗرارداد ﻣزﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد وﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻘﺎی آﻧرا ﺑﺎ ﮔروﮔﺎن ﮔﯾری وﺳﯾﺎﺳت ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ واﯾران وﺑرﻋﮑس واﺟد ﻣﺷروﻋﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧت .وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھم آﻣرﯾﮑﺎ وھم اﯾران ﺑﮫ دﻓﻌﺎﺗﯽ
ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ھﻣﺎن ﻗرارداد ﻣودت ﺑﮫ دﯾوان دادﮔﺳﺗری رﺟوع ﮐرده اﻧد واﮐﻧون ھم ﭘروﻧده  ۲ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻری
اﯾران ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در آن دﯾوان ﻣﻔﺗوح اﺳت واﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ دﯾوان دادﮔﺳﺗری ﺻﻼﺣﯾت ﺧود را
ﺑرای ورود ﺑﮫ دﻋوای اﯾران وآﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﺳت ،راه ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ دﯾوان دادﮔﺳﺗری
اﺳت ﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﺻﻼﺣﯾت ﺑرای دادﮔﺎه ھﺎی داﺧﻠﯽ.
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾن اﯾران وآﻣرﯾﮑﺎ وﺗﮭدﯾدات وﻗطﻊ رواﺑط واظﮭﺎرات ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎرﻏﯾرﻗﺎﺑل
ﻗﺑول اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺗداوم ﻣﺷروﻋﯾت ﻗرارداد ﻣودت اظﮭﺎرﻧظرﮐرد وﻟﯽ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﻗرارداد
ارﺗﯾﮑﻠﯽ ﭘﯾﺎده ﺷده ﮐﮫ ھرﯾﮏ ازطرﻓﯾن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ظرف ﯾﮑﺳﺎل درﺧواﺳت ﻓﺳﺦ ﻗرارداد را ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد و از آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ اﯾن درﺧواﺳت از ﺟﺎﻧب اﯾران وﯾﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻧﻔس ﻗرار داد ﻣودت
ﻧﻣﯾﺗوان آﻧرا ﺑﺎطﻠﮫ اﻋﻼم ﮐرد .اﮔردﯾوان دادﮔﺳﺗری ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل ﻣواﻓق ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻧظرﻣﯾرﺳد ،ﻣواﻓق
اﺳت واﮔرازاﯾن طرﯾق ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﻧﺻﯾب ﻣﻠت اﯾران ﺑﺷود ﺑﺎﯾد ﻣدﯾون ﺷﺎھﻧﺷﺎه اﯾران ﺑود ﮐﮫ ﺑﺻﯾرت ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﮐﺷورداری اودرﺣدود  ۵۸ﺳﺎل ﻗﺑل ﺳﺑب دﺳﺗﺂوردی ﺷد ﮐﮫ اﻣروز ﻣﻠت اﯾران از آن ﺳود ﻣﯾﺑرد.
ازﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه
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ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﮔﺎف ﻋظﯾم ﺧود درطرح ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف ﺷد )درﺗﺣرﯾر ﻗﺑل
ﺗﺣرﯾم  ۶ﺷرﮐت اﯾراﻧﯽ ﻣورخ  ۲۹/۷/۲۰۱۷ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺣل اﺧﺗﻼف طوری
درﺑرﺟﺎم ﭘﯾﺎده ﺷده ﮐﮫ روﺳﯾﮫ وﭼﯾن ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﻘﺷﯽ ﺑﻧﻔﻊ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد(.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺎﻧون اﻗدام ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﻣﺎﺟراﺟوﯾﺎﻧﮫ آﻣرﯾﮑﺎ را درھﻣﯾن ﻣﺎه اﻣرداد ﺑﺗﺻوﯾت ﻣﺟﻠس رﺳﺎﻧﯾد و
اﮐﻧون ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور درﻣﺳﯾر اﯾن ﺗﺣرﯾر ﻣورد ﻧﻘد ﻗرارﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور ﮐﮫ درھﻣﯾن اﻣرداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺗﺻوﯾب رﺳﯾده ،ﻣﺷﺗﻣل ﺑر دو ﻗﺳﻣت اﺳت ﯾﮏ ﻗﺳﻣت
اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن دوھزارﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑر ﺑودﺟﮫ ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد آن در اﺧﺗﯾﺎر
ﻧﯾروی ﻗدس ﮐﮫ درﺣﺎل ﺣﺎﺿر درﺳورﯾﮫ وﻋراق ﺣﺿوردارد ﺗﺧﺻﯾص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
اﯾن ﺗوﺿﺢ ﺑﺟﺎﺳت – ﺑرطﺑق اﻧﺗﺷﺎرات ﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ دوﻟت درﺳﺎل ﺟﺎری  ۲۳ھزارﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﮐﺳر
ﺑودﺟﮫ دارد ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻧﺻف ﺑودﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷوراﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن دوﻟت ﻧﺎﭼﺎراﺳت ﮐﺳرﺑودﺟﮫ ﺧود را از
طرﯾق وام از ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی وﯾﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻧﺎس ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد .ﻣﻘﺻود ازاﯾن اﺷﺎره اﯾن اﺳت ﮐﮫ دوھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد
ﺗوﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ۲۳ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﮐﺳرﺑودﺟﮫ رﻗم ﻗﺎﺑﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﻧﻣﯾﺷود؛ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ
واﺳﺗﻔﺎده دوﻟت از ﻣﺟرای وام وﯾﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻧﺎس ﯾﮏ روﻧد ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت ﺑرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ )ﭘﺎﯾﺎن(
اﻣــــــﺎ ﺑﺨﺶ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر
ﺑﺧش دوم ﻗﺎﻧون ﮐﮫ ﻣورد ﻧظر اﯾن ﺗﺣرﯾر اﺳت ﺧﺑرازﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﻗﯾق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﭼﭘﺎول
ﮐﺷوراﺳت ﺑﮫ ﺳراغ آن ﻣﯾروﯾم:
ﯾﮏ ﺑﻧد ﺑﺳﯾﺎرﻗﺎﺑل اھﻣﯾت ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور اﯾن اﺳت:
ﮐﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﻣوظف ﮔردﯾده ﺗﺎ دادﮔﺎه ھﺎﺋﯽ ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت زﯾﺎن دﯾدﮔﺎن ازﺗﺣرﯾم ھﺎی
آﻣرﯾﮑﺎ رﺳﯾد ﮔﯽ ﮐﻧد )(۱
درﺑﻧد دﯾﮕرھﻣﺎن ﻗﺎﻧون آﻣده اﺳت:
وزارت داراﺋﯽ واﻣورﺧﺎرﺟﮫ ﻣوظف ھﺳﺗﻧد ازﺷرﮐت ھﺎی زﯾﺎن دﯾده ﺗﺣرﯾم آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد )(۲

ﺗﻔﺴﯿﺮاﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻮاد ﻣﺰﺑﻮر
) (۱ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور ﻗﺎﻧون ﻋﺎم اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺷﻣول آن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷرﮐت ھﺎی اﯾران وﺧﺎرﺟﯽ وﻧﯾز اﯾراﻧﯾﺎن
وﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ دراﺛرﺗﺣرﯾم ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺿرر ﮐرده اﻧد.
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اﯾن ﺑﻧد ﮐﮫ ﺑظﺎھرﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺣﮑوﻣﯾت آﻣرﯾﮑﺎﺳت درﻋﻣل ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗﻌﮭد ﻋﻠﯾﮫ دﻋوا ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ
ﻣوظف ﺑﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات زﯾﺎن دﯾده ﻣﯾﮕردد زﯾرا:
** ﻧظرﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻣوﺟب ﻗرارداد ﻣودت ﺑﮫ دﯾوان دادﮔﺳﺗری ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ دو ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺷﮑﺎﯾت ﮐرده ،ﻟذا ﻣرﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت اﯾراﻧﯾﺎن ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﺎن دادﮔﺎه
دﯾوان دادﮔﺳﺗری ﺧواھد ﺑود ﻧﮫ دادﮔﺎه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﻣﯾﮑﻧد.
** اﮔردﯾوان دادﮔﺳﺗری درﺟرﯾﺎن ﻗﺎﻧون اﺧﯾرﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﺗﺎﺳﯾس دادﮔﺎه ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای
ﺗﻌﻘﯾب آﻣرﯾﮑﺎ ﻗرارﮔﯾرد واﺟد اﯾن ﺣق ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑطور ﺿﻣﻧﯽ ﺻﻼﺣﯾت ﺧودش را درورود ﺑﮫ دﻋوای
اﯾران وآﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ زﯾرﺳوال ﺑﺑرد.
** درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﯾوان ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ارﺟﺣﯾت ﻋﮭدﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون
اﺧﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧدھد ﺣﻘوق ادﻋﺎﺋﯽ ﮔروھﯽ ازاﯾراﻧﯾﺎن وﯾﺎ ﺷرﮐت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾت آﻧﮭﺎ در
ﻣﺣدوده ﻗﺎﻧون اﺧﯾر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت از روال
رﺳﯾدﮔﯽ دﯾوان ﺧﺎرج ﺧواھد ﺷد.
** از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دوﻟت ھﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت اﻓراد ﮐﺷورھﺎ
وظﯾﻔﮫ وﺣق دﻓﺎع ازﺣﻘوق اھﺎﻟﯽ ﮐﺷورﺧودرا
درﻣﻘﺎﺑل دوﻟت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧد زﯾﺎن دﯾدﮔﺎن
ازﺗﺣرﯾم ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد دردﻋوای ﻋﻠﯾﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻌﻧوان ﺛﺎﻟث طرف دﻋوا
ﻗراردھﻧد؛ و ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺣق ﻧﯾﺎﺑت وﺣﺎﮐﻣﯾت
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮑﯽ ﺧواھﺎن آن ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺳﺎرات زﯾﺎن دﯾده را ﭘرداﺧﺗﮫ وﺳﭘس ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑرای درﯾﺎﻓت آن رﺟوع ﻧﻣﺎﯾد و اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﮐﯾﺳﮫ
ﮔﺷﺎد ﺗﮫ ﺳوراخ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﭼﭘﺎول
اﻣوال ﻣﻣﻠﮑت ﺑدون ﻣﺎﻧﻊ و درﭘوﺷش اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺿد
آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑراه ﺧواھد اﻓﺗﺎد.
** از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ دور زدﮔﺎن ﺗﺣرﯾم ھﺎ ﺑطورﺣﺗم ﺑﺎ دﺳت اﻧدرﮐﺎران وﻣﺳﺋوﻻن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣرﺑوط
ھﺳﺗﻧد وﺷﺎﯾد ھم ﻗراردادھﺎی ﻋﺎﻣﻠﯾت ھم وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﯾﺎ اﺛﺑﺎت راﺑطﮫ ﻣزﺑور ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﻟذا
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ وﺿﻊ ﯾﮏ ﻗﺎﻧون از زﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎ واﻓراد ﻋﺎﻣل او رﺳﯾده اﺳت ﺧود
را ﺑﮑﻧﺎر ﺑﮑﺷد؛ ﻟذا طرح دﻋوای ﺛﺎﻟث ﺑطرﻓﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ آﻧﮭم در دادﮔﺎه ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺎ ﭘﯾوﻧد ذاﺗﯽ ﺑﯾن زﯾﺎن دﯾدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾﺷرﻓت آن ﺣﺗﻣﯽ وﺑدون ﻣﺎﻧﻊ ﺧواھد ﺑود.
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ازﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
ازﺑﺎب ﻣﺛﺎل رﺿﺎ ﺿراب ﮐﮫ اﻣوال وداراﺋﯽ ھﺎﯾش درآﻣرﯾﮑﺎ وﺗرﮐﯾﮫ ﺗوﻗﯾف ﺷده وﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺳر
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺷرﯾﮏ اﺳت ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور ﻣدﻋﯽ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﺧواھد ﺷد از ﮐﯽ ﻧﮫ از آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﻠﮑﮫ
از اﯾران ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﺎﻣﯾن ﺧﺳﺎرات او ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس رﺳﯾده اﺳت ،و در ﺑﻧدی ازھﻣﺎن ﻗﺎﻧون ﻗوه ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ
ووزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از زﯾﺎن دﯾده ﻣﮑﻠف ﺷده اﻧد.
ﺑراﺳﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾداﻧد ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ﭼﮫ اﻓرادی ﻣﺗﺿرر ازﺗﺣرﯾم ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺷده اﻧد ﺗﺻورﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﻧون
ﻣزﺑور ﻣﺷوﻗﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺧروج آﻧﮭﺎ از ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری .ھم دﯾروز ﺧﺑری را ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده اﯾراﻧﯽ
ﺑﻧﺎم ﺣﺑﯾب ﷲ زارﻋﯽ ﺑﻧوﺷﺗﮫ روﯾﺗرز؛ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟراﺋم دور زدن ﺗﺣرﯾم ھﺎ ،ﺗﻘﻠب ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﭘوﻟﺷوﺋﯽ از
طرﯾق ﻓرﯾب دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﺑﻧوﺷﺗﮫ روﯾﺗرز ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺟﺎزات ﺗﻘﻠب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺣد اﮐﺛر ۳۰ﺳﺎل زﻧدان ﺑﺎﺷد ورﻗم اﺗﮭﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾون دﻻراﺳت.

