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دو ﻗﺎﻧﻮن درﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮدﺗﺎي
آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
اميرفيض -حقوقدان
اخيرا دوقانون ھمزمان که ازنظر موضوعی بسياربھم نزديک ديده ميشوند درآمريکا وايران بتصويب
رسيده است؛ اين تحرير به ابعاد حقوقی واجرائی قوانين مزبوروتاثير آنھا در کودتای آمريکائی شيخ
حسن ميپردازد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
روز سه شنبه  ١٧آذر ھمين ماه جاری ) (١٣٩۴ =٢۵۵۴مجلس جمھوری اسالمی قانونی را تصويب
کرد که عنوان آن >نحوه انتصاب اشخاص درمشاغل خاص< است.
براساس قانون مزبور کسانی که ازانتصاب به مشاغل حساس محروم خواھند شد عبارتند از:
-١
-٢
-٣
-۴
-۵

دارندگان تابعيت مضاعف وکسانی که ازتابعيت ايران خارج شده اند.
کسانی که به اسالم ونظام جمھوری اسالمی وواليت فقيه وقانون اساسی اعتقاد والتزام عملی
ندارند.
کسانی که درتحکيم رژيم سابق نقش موثر داشته اند.
وابستگان تشکيالتی به احزاب وسازمان ھا وگروھای محارب ،معاند وغيرقانونی واعضای فرقه
ضاله وکسانی که به جرائم عليه امنيت داخلی وخارجی وحدود شرعی محکوم شده اند.
مظنونان و مرتکبين جاسوسی به نفع بيگانه وارتباط با اتباع بيگانه ای که مراکز اطالعاتی
وامنيتی ارتباط با آنھارا نھی کرده اند ...........

ﺗﺸﺮﻳﺢ وﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ
قانون تابعيت که درماده  ٩٨٩قانون مدنی درسال  ١٣٠٧پياده شده وماده ٩٨قانون مديريت ،دارندگان
تابعيت مضاعف )تابعيت دوم( را ازخدمات دولتی منفصل ميساخت .قانون مزبور که دراوايل سلطنت
رضاشاه کبيربتصويب رسيد يک سيره فرھنگی ومنش مقبول جامعه ايرانی بود که جامعه قبول نميکرد
کسی که دارای تابعيت کشورديگری است برکشورش حکومت ويا دارای مقام ھای سياسی واجرائی باشد
اين مھم ھمواره درطول تاريخ ايران ازاصول حساس ورعايت آميز بوده است نمونه ای که ميتوان ارائه
داد جريان تاريخ صدراعظمی ميرزا آقاخان نوری است.
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>ميرزا آقاخان نوری تابعيت دولت انگلستان را داشت )تابعيت دوم( پس ازعزل اميرکبير ناصرالدين شاه
با محظور تابعيت دوم آقاخان نوری مواجه شد و با آنکه ھنوز قانون تابعيت ويا منع مشاغل دولتی برای
دارندگان تابعيت دوم نبود ،معھذا ناصرالدين شاه حاضرنشد که يک تحت الحمايه ودارنده تابعيت دوم رابه
صدارت ايران برگزيند وبه آقاخان نوری دستورداد که بين تابعيت ايران ونوکری شاه با تابعيت انگليس
يکی را انتخاب کند .ميرزا آقاخان برای پاسخ به شاه ازسفارت انگليس مدد خواست سفير انگلستان به
آقاخان پاسخ داد >ﻗﺮارداﺷﺘﻦ درﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﻜﻲ اﻧﮕﻠﻴﺲ ازﺗﺎج ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺗﺮاﺳﺖ<.
)تاريخ اميرکبير -آدميت(
درزمان جمھوری اسالمی قانون تابعيت زمان پھلوی و شاه بشرحی که ذکرشد ازمقوله اجرا خارج گرديد
وبا آنکه جمھوری اسالمی بنابرتصريح احکام اسالمی نميتواند دارندگان تابعيت کشورھای کفر را به
مناصب اداری منصوب کند واساسا دارندگان تابعيت کشورکفارشخص دارنده تابعيت را از اسالم خارج
١
ميسازد معھذا قانون مزبور بکل ناديده گرفته شد.
درسال  ٢٠١١تحريری درموضوع مفسده تابعيت دوگانه تنظيم وانتشاريافت که در آن به فساد  ١٠مورد
از موارد تابعيت دوگانه اشاره شد .اکنون به اتفاق اشاراتی که درپايان آن تحرير امده ميخوانيم که بمبانی
تحريرحاضرکمک است) ٢ .پيوند سه نوشته در زير نويس آمده(.
>...........وملت ايران اگرميخواھند که شرافت ملی واستقالل وحاکميت کشورمحفوظ وازتجاوز مصون
بماند حق است که قانون تابعيت )زمان شاه( درموردعموم مشمولين آن قانون بال استثناء اجرا گردد و
در مقابل اين سوال که چرابايد نسبت به اين قانون بسيارحساس که باشرافت ملی واستقالل کشور سر و
کار دارد واجرای آن ازاسباب مطمئن جلوگيری ازسلطه بيگانگان ميشود بی اعتنائی شود ايستادگی
شود........
ماده  ٢٢٣آئين نامه قوه مقننه مقيد ساخته که ھرگاه  ١٠نماينده مجلس درمورد عدم رعايت قانون ويا
نقص دراجرای آن قانون تذکربدھند مجلس بايد به آن تذکر رسيدگی کند.
چرا مجلسيان ودادستان نسبت به عدم اجرای قانون تابعيت دوگانه بی تفاوت ھستند <............
-1

اﻧﮕﻴﺰه وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ
اظھارات باال برای اتصال تحرير به سابقه است نه ازاينجھت که جمھوری اسالمی به مفاسد
تابعيت دوگانه توجه کرده است خير.

 - ١ابراھيم يزدی و سفيری که او برای سفارت جمھوری اسالمی انتخاب کرد ]قاسم صالح خو( که مترجم خمينی در گفتگو با مايل
واالس بود ھردو تبعه آمريکا بودند .ح-ک
http://1400years.org/AmirFeyz/Ekhtelas‐TabeiyateMozaaf‐AmirFeyz‐10Oct2011.pdf - ٢
http://1400years.org/AmirFeyz/Mofsedeh‐TabeiyateDoganeh‐Amirfeyz‐19Oct2011.pdf
http://1400years.org/AmirFeyz/TarheTahrimeKhodiha‐Tabeiyat‐AmirFeyz12Oct2011.pdf
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انگيزه وضع قانون جديد ممانعت ومحدود ساختن اصالح طلبان وھواداران شيخ حسن است که غالب آنھا
حتی وزيرخارجه ،تابعيت دوگانه دارند .کثيری ازاصالح طلبان ورھبران آنھا که درخارج از کشور اقامت
دارند دارای تابعيت دوگانه اند.
تقارن قانون مزبور با فعاليت ھای اصالح طلبان وتخصيص مشاغل مھم دولتی به آنھا دليل قاطعی
است که انگيزه وضع آن قانون مقاومت وايجاد مانع دريارگيری واشغال مناصب ازطرف کودتا
چيان است.
سرعت تصويب قانون مزبور وزمان آن که نزديک به انتخابات مجلس است نشان از نگرانی ھای
اصول گرايان دراشغال کرسی ھای خدمات دولتی وحتی شرکت درانتخابات را دارد.
 -٢اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ووﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ِ
شرط درقانون ،ھمه مخالفان واليت فقيه که عمدا در جبھه اصالح طلبان نشسته اند را در
اين
برميگيرد .قانون مزبور نشان ميدھد که اصولگرايان کامال ميدانند که کودتای شيخ حسن واليت
فقيه را ھدف اولين قرارداده است بھمين دليل ،قانون ،قناعت نکرده که فقط ذکر التزام به قانون
اساسی را قيد کند وخاصتا کلمه واليت فقيه را درکنار آن آورده است درحاليکه قانون اساسی و
الترام به آن شامل الترام به واليت فقيه ھم ميگردد )کارازمحکم گاری عيب نميکند(.
قانون مزبور که بتصويب شورای نگھبان رسيده دست شورای مزبور را کامال بازميکند درغربال
کردن صالحيت کسانی که حتی کانديد نمايندگی مجلس ويا مجلس خبرگان ميگردند .و چون مبنای
تصميم گيری شورای نگھبان گزارش ھای اطالعاتی پاسداران است اصولگرايان با استفاده ازاين
بند قانون ،حسابی خدمت داوطلبين مجلس وھمچنين مقامداران اصالح طلبان خواھند رسيد.
 -۴واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﺣﺰاب....
اين شرط ،تمام مخالفان جمھوری اسالمی ونيزمخالفان اصولگرايان چه سران آنھا وچه پيروان آنھا را
در برميگيرد .و درکنارقانون احزاب که ھمين ماه جاری بتصويب رسيد واعضای احزاب منحله رابرای
مدت  ۵سال محروم ازتشکيل حزب جديد ساخته است ،يک جاروی قوی قانونی برای روبيدن ھمه فعاليت
ھای گروھی اصالح طلبان خواھد شد.
محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائيه گفت> :قطعا اتفاقات سال  ٨٨جرائم بسياربزرگی بودواگررافت
اسالمی ومالحظات شورای امنيت ملی نبود سران فتنه وپيروان آنھا بايد به عنوان مجرم تحت تعقيب
ومحاکمه ومجازات شديد قرارميگرفتند
معنای آن اين است که سران فتنه وپيروان آنھا که شامل اصالح طلبان وجنبش سبز ميشوند ھمه مجرم
بار اتھامی
و قابل مجازات ھستند ولی رافت اسالمی فعال اجازه تعقيب ومجازات آنھا را نميدھد بنابراين ِ
آنھا ھمه آنان را مشمول قانون ميسازد.

ﺷﺮط ردﻳﻒ  5واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
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شرط رديف  ۵قانون مزبور که وابستگی به بيگانه را ھدف گرفته با آنکه يک شرط اخالقی وملی شناخته
ميشود ،ولی باھدف محروميت جامع کليه اصالح طلبان وجنبش سبز وھمه فعالين سياسی خارج ازکشور
)منھای سلطنت طلبان( را در داشتن خدمات در برميگيرد؛ دراين مورد اظھارات مکرر شخصيت ھای
آمريکائی واسرائيلی مبنی براينکه افراد جنبش سبز سربازان ما ھستند واھداف مارا دنبال ميکنند واينکه
ھيچگاه اين ادعای آنان ازطرف اصالج طلبان ويا جنبش سبز وھواداران آن جنبش تکذيب نگرديده سندی
است که پيشاپيش ،آنان را از خدمات دولتی تحت کنترل کودتا محروم خواھد ساخت .تماسھای برخی
ازايرانيان وتقاضای کمک مالی وحمايت سياسی از آمريکا اسنادی است که گروه ھای مبارزاتی مانند
کنگره ھمبستگی ايرانيان ويا شورای تجزيه طلبان و امثالھم را از قرار گرفتن درصف اصالح طلبان
باھدف مشارکت درکشورداری )کودتای شيخ حسن( محروم ميسازد.
قانون مزبور اگردرست اجراشود دگرگونگی بزرگی درسيستم اداری جمھوری اسالمی بکار گرفته
ميشود چراکه بيشترمشاغل اداری ونظامی کشور دراختيارکسانی است که دارای دو و يا چند
تابعيت ميباشند.
عالوه بر آن اين قانون درراستای اجرا مانند گرزی است که قوه قضائيه وابسته به رھبری به سرھر
شخصی به اتھام داشتن تابعيت دوگانه ميتواند وارد کند.
ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ
تنھا چند روز بعد ازتصويت قانون )نحوه انتخاب اشخاص درمشاغل دولتی( در جمھوری اسالمی قانون
محدويت ھای تازه ويزای آمريکا پس ازتصويت کنگره با امضای آقای باراک اوباما بصورت قانون درآمد.
بموجب اين قانون شھروندان  ٣٨کشورکه بدون ويزا ميتوانستند به آمريکا سفرکنند اکنون بموجب قانون
اگر آنھا ظرف  ۵سال گذشته به ايران وسوريه وسودان وعراق سفرکرده باشند بايد برای سفربه آمريکا
درخواست ويزا کنند وھمچنين کسانی که تابعيت دوگانه کشورھای مزبور را دارند ازجمله ايرانيانی که
مشمول بی نيازی به ويزا ميباشند برای ورود به آمريکا بايد تقاضای ويزا کنند.
تابعييت کشورھای
ِ
ﻧﻈﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر
اول  --آمريکا ،انگيزه تصويب قانون مزبوررا امنيت عمومی آمريکا اعالم کرده است.
دوم --جمھوری اسالمی آن قانون را خالف برجام ميداند.
سوم --کشورھای اروپائی آنرا مغاير با اصل تعامل کشورھا وبند چھارم مقدمه منشورسازمان ملل ميدانند.
اول – ادﻋﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ
ادعای آمريکا مبنی براينکه قانون جديد ويزا برای تامين امنيت عمومی آمريکاست  ،شنيدنی است ولی
قبول کردنی نيست زيرا:
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ھيچيک ازحوادت تروريستی کاليفرنيا وحتی پاريس توجھی به ايرانيان ويا اھالی کشورھائی که
از قيد ويزا آزاد بوده اند نداشته است.
کشورھائی مانند عربستان سعودی که سابقه منظم وتائيد شده ای درفعاليت ھای تروريسی از
جمله  ٩١١داشته وھمچنين پاکستان وبسياری ازکشورھای آفريقائی درشمول قانون مزبور قرار
نگرفته اند واين ميرساند که روابط سياسی وانگيزه خاصی غير ازمسائل امنيتی دروضع قانون
مزبور وجودداشته است.
آمريکا ازفرصت استفاده کرده وميخواھد ضعف امنيت داخلی کشورش را بااين قانون پرده پوشی
کند اخبار سی ان ان گواه است که مامورين اطالعاتی آمريکا چند بار از زوج اسالمگرای
تروريستی فاجعه کاليفرنيا بازجوئی کرده اند اما نفھيده اند که آنھا دارای تعصبات تند اسالمی
ھستند و از آن مھمتر آن دو تن بوسيله يک شخص ثالث دو عدد مسلسل وچند اسلحه کمری و
مقداری فشنگ ونارنجک خريداری ميکنند و بازھم فروشنده آن سالح ھا با آنکه ميدانسته آن
سالح ھا برای شکار پرنده نيست وخاصيت جنگی دارد پليس آمريکا را خبرنکرده است.
آقای جيمزويبرگ ،روزنامه نگار مشھورآمريکائی درتاريخ  ۴اگوست  ٢٠١۴درمقاله ای در وب سايت
خودش سازمان ھای اطالعاتی آمريکا رابسيارخودسروناتوان ازدرک مفاھيم واقعی دمکراسی خواند و
اخطار داد که اگرعالجی صورت نگيرد در آينده ای نچندان بايد شاھد فجايعی درمورد آمريکا بود.
روزنامه ايندپندنت نوشته است که پليس آمريکا درسال جاری فقط  ٩روز آدم نکشته است .آقای باراک
اوباما درنھايت تاسف دربرنامه تلويزيونی اعتراف کرد که از سپتامبر ٢٠٠١تاکنون نزديک به ۴٠٠
ھزار تن ازمردم آمريکا به دليل وجود نا آرامی ھای داخلی بوسيله مردم نه داعش وتروريستھا کشته
شده اند.
اين مصيبت عظيمی که آمريکا با آن روبروست چيزی نيست که داروی آن قانون جديد ويزا باشد.
آمريکا ازوضع قانون مزبور ھدف وانگيزه خاصی را دنبال ميکند که درادامه ھمين تحرير به آن خواھد
رسيد .
دوم – ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ وﻗﺎﻧﻮن وﻳﺰا
جمھوری اسالمی قانون ويزای آمريکا را مغايربا تعھدات آمريکا دربرجام ميداند.
استدالل جمھوری اسالمی اين است که قانون مزبورسبب زيان به صنعت گردشگری ايران وھمچنين مانع
ومشکل سفرصاحبان سرمايه گذاری درايران خواھد شد واين امورمنافات با برجام رادارد.
ازتصوراست وعروج ازنص قانونی ندارد .تنھا نص قانونی که
ايراد واستدالل جمھوری اسالمی ناشی
ّ
ممکن است به ادعای جمھوری اسالمی پوششی ظاھری بدھد ماده  ٢٧کنوانسيون وين درمورد عھدنامه
ھای بين کشورھاست که ميگويد:
>يک طرف معامله نميتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجيھی برای قصورخود دراجرای تعھد
استناد نمايد<.

بھرام شيد )سه شنبه(  ٢٢/١٢/٢٠١۵برگ  ۶از ٧

دو قانون درمسير کودتای آمريکای شيخ حسن ) -(١اميرفيض -حقوقدان

بنظرميرسد ،ماده  ٢٧کنوانسيون وين تنھا ماده ای است که ميتواند درمورد ادعای جمھوری اسالمی
چقدربارحقوقی دارد.
مستند قرارگيرد حال به بينيم که استناد به ماده مزبور
ِ
چنانکه متن ماده  ٢٧کنوانسيون نشان ميدھدِ ،
صرف وجود قانونی درحقوق داخلی کشورھا که
احتماال ناقض عھدنامه بين المللی باشد ،منع نشده بلکه استفاده از آن برای قصورخوددراجرای
تعھدات مورد پيمان ممنوع شده است.
شرط مزبور مويد آن است که نميتوان به صرف تصويب قانون ويزا درآمريکا اعتراض کرد و
آنرا مغاير برجام دانست بلکه اگردولت آمريکا دراجرای برجام به استناد قانون ويزا از انجام
تعھداتش خودداری کرد آنوقت اعتراض جمھوری اسالمی وارد است .اين را ميگويند قصاص قبل
ازجنايت که نه مرسوم است ونه مقبول.
اينکه ماده ٢٧کنوانسيون ايجاد منع کرده است به معنای آن نيست که طرف عھدنامه از اجرای
تعھداتش خودداری کند بلکه به اين معناست که طرف زيان ديده ميتواند به دادگاه مراجعه و
مطالبه خسارت بنمايد.
آقای عراقچی که گفته است ،آقای کری نامه ای داده >که قانون ويزا زيانی به ايران وارد نخواھد
کرد< اگرحرف آقای عراقچی درست باشد که احتياط بردار است وکمترحرف راست و يکسره
ازايشان شنيده شده است ،معنايش ھمان تفسيرماده  ٢٧کنوانسيون وين است که آقای عراقجی
ازآن بنام >کری درمورد قانون ويزا تضمين محکم وکافی داده< برداشت کرده است.
نميدانم آقای عراقچی وکل نظام جمھوری اسالمی که آمريکا رابه ناديده گرفتن تعھداتش وحتی تعھداتی
که منضبط درقرارداد است )قرارداد الجزاير( متھم ميداند چگونه به نامه آقای کری عنوان تضمين محکم
داده است .دانستن الزم نيست قضيه مصداق )نوکرشاه ھم نه نوکربادمجان(
مسلم به طرف قرارداد با عدم النفع يعنی
کنوانسيون وين درمورد عھدنامه ھا بين خسارات وارده ّ
منافع احتمالی قائل به تفاوت شده است وخسارات وارده را قابل مطالبه وعدم النفع احتمالی را
قابل مطالبه نميداند .ادعای جممھوری اسالمی مبنی برکاسته شدن ازمسافرت گردشگران خارجی
ويا صاحبان صنايع به ايران منافع احتمالی است به اين تفسيرکه ممکن است اتفاقاتی درايران
وجھان روی دھد که ارتباطی ھم به قانون ويزا نداشته باشد ولی گردشگران وصاحبان صنايع
رغبتی به مسافرت به ايران نداشته باشند.
اينکه جمھوری اسالمی مدعی است که مشکالت ويزا سبب ميشود که سرمايه داران خارجی قيد سرمايه
گذاری درايران رابزنند ،درست نيست زيرا سرمايه گذاری خارجيان دريک کشور ديگر آنقدر مشکالت
وبررسی ھا وتحصيل اجازه وکش وقوس دارد که ويزاگرفتن اصال زحمت وخرجی محسوب نميشود.
ِ
ومسبب زيان رابطه مادی وجودداشته باشد واثبات آنھم برعھده
درمطالبه خسارت بايد بين سبب
خواھان؛ يعنی جمھوری اسالمی است درادعاھای جمھوری اسالمی رابطه سبيت مسلم وجود
ندارد.
ارتباط سببی بين قانون ويزای آمريکا با برجام ميتواند شبيه ارتباط دادن قانون جديد جمھوری
شاغلين با دوتابعيت ،بامنافع آمريکا باشد ،يعنی آمريکا ھم مدعی شود که قانون
اسالمی درمورد
ِ
تابعيت دوگانه سبب ميشود که ايرانيان ازقبول تابعيت دوم آمريکائی عقب بکشند و اين امر سبب
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عدم استفاده آمريکا از نيروی کارمستعد وجوانان ايرانی ميگردد .ھمچنين ايرانيان سرمايه دار
ديگر آمريکا را برای اقامت خود انتخاب نکنند .اين قبيل ادعا ھا که ممکن است دامنه ای وسيع
داشته باشد ،شنيدنی است ولی دررديف عدم النفع احتمالی وتصوری است.
اجازه فرمائيد ادامه آن به تحريرات آتی موکول شود.

