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ﺧﺴﺎرات ﮔﺮوﮔﺎن ﻫﺎي ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﻳﻜﺎ
اميرفيض -حقوقدان
اخيرا درقانون بودجه آمريکا آرتيکلی پياده شده که کنگره آمريکا به دولت اجازه داده است که به کارمندان
سفارت آمريکا که درگروگان جمھوری اسالمی بوده اند ويا بازماندگان آنان خسارت پرداخت شود؛ وميزان
خسارت ھم درقبال ھر روز گروگان بودن ١٠،٠٠٠دالر وبرای بازماندگان گروگانھائی که فوت شده اند
تا سقف  ۶٠٠ھزاردالرتعيين کرده است.
تحرير حاضرگفتگوئی درباره تصميم کنگره ودستاوردی است بسيارغيرمترقبه وقابل بحث
اﺟﻤﺎﻟﻲ ازﺳﺎﺑﻘﻪ
پس ازآنکه موضوع گروگانھا ازسوی خمينی به مجلس احاله شد مجلس  ۵شرط برای آزادی گروگانھا
پيشنھاد کرد که با تغييرات کوچکی ازجانب کارترھمان  ۵شرط مبنای بيانيه الجزايرو آزادی گروگان ھای
آمريکائی شد  ۵شرط مزبور عبارتست از:
-١
-٢
-٣
-۴
-۵

تعھد آمريکا به بازگرداندن دارائی ھا وبازگشت به وضعيت قبل ازشورش ۵٧
لغو کليه تحريم ھای دولت آمريکا عليه ايران؛ توضيح اينکه تحريم ھا تمامی بمناسبت گروگان
گيری وضع شده بود.
استرداد دارائی ھای ايران که درآمريکا بود.
استرداد دارائی ھای شاھنشاه.
پس گرفتن کليه دعاوی مطروحه آمريکا دردادگاه ھای بين المللی.

سمت اين تحريرحضورکامل وجامع درکيفيت رسيدگی واجراوياعدم اجرای تعھدات آمريکا وايران نيست
َ
تنھا به شرط پنجم که مستعد درتصميم کنگره آمريکا به پرداخت خسارت به گروگانھاست تخصيص خواھد
يافت.
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ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ ﻣﺤﺾ
اين تحرير نميتواند ازاين توجه مھم غافل بماند که بطورکلی ايرانيان به ويژه رژيم اسالمی ازمذاکرات
الجزاير وتصميم ھيئت داوری که براجرای بيانيه تصدی داشت ،غافل ومحروم بوده اند ،زيرا ازسوی
خاتمی که در آن زمان وزيرارشاد دولت ميرحسين موسوی بود بصورت رسمی بخشنامه شد که ھرگونه
انتشار اخبار درارتباط با ديوان داوری بين المللی که به قضيه گروگان ھا رسيدگی ميکند ممنوع شد و
)ازمصاحبه مصطفوی داورايران درديوان(
سانسورکامل وتمام عياری برقرارگرديد.
عين دستورممنوعيت دربحث بيانيه الجزاير ،درمورد برجام ھم جريان يافت مقصود اظھارات واليتی
مشاورعالی بين المللی سيدعلی خامنه ای است که درديداربا نماينده سازمان ملل درعراق گفت> :بايد
ھمه بدانند که فرمايشات رھبرمعظم انقالب فصل الخطاب است وديگرنبايد درمخالفت با مذاکرات ھسته
) ١٠آذر(١٣٩٣
ای سخنی گفته شود.
جنتی رئيس شورای نگھبان ھم گفت> :نبايد درجلسات عمومی درباره برجام بحث شود<.
نا آگاھی ايرانيان ازجريان مذاکرات اجالس الجزايروديوان بين المللی دقيقا ھمان حالت ووضعی بوده که
اکنون ايرانيان ازحقيقت مذاکرات وتصميمات اجالس ژنو ووين ومذاکرات ھسته ای آگاه نيستند.
مدارکاراين تحرير درآن جھت نيست که يک مقايسه اجمالی درروند بيانيه الجزايروتوافق ھسته ای ارائه
بدھد اما بمناسبت اشاره به بخشنامه موسوی نخست وزير وقت جمھوری اسالمی )غاصب ايران( بجاست
که موارد پيش رو ،گوشواره اين تحريرشود.
ھمانطور که ھيئت مذاکره کننده ايران دراولين جلسه ژنو تحت تاثيرنمايندگان آمريکا و گروه
 ۵+١قرارگرفت وبنابراظھار آقای عراقچی توافقنامه ژنو راکه آمريکائی ھا نوشته بودند نخوانده
امضا کرد.
ھيئت ايرانی درمذاکرات الجزايرھم تحت تاثير وموقعيت جلسه ،نقشی درتنظيم بيانيه وپی آمد ھای آن
نداشت.
به سند زيرتوجه کنيد
>گروه مذاکره کننده ايرانی درتدوين ،تنظيم ونگارش اين موافقت نامه )موافقت نامه الجزاير( نقش
انفعالی داشته است .موافقت نامه را دولت ويا گروھای مذاکره کننده آمريکائی تنظيم کرده وگروه ايرانی
به بسياری ازمراتب ومسائل در آن دقت نکرده ودرھرحال به امضای بھزاد نبوی رسيده است<.
درتطبيق مورد توافقنامه ژنو به امضای ھيئت ايرانی رسيده است.
آقای بھزاد نبوی ھم که بعنوان نماينده ايران درمقابل کريستوفر در الجزاير حاضرشد مھره خود باخته
ای بود .بخشی ازصورت جلسه مذاکرات الجزاير به اينجا آورده ميشود که معرف ظرفيت بھزاد نبوی و
در مجموع گروه ايرانی که بيش ازدوتن نبوده است پی برده شود.
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>طرف ايرانی )نبوی( ازسفيرالجزايرميپرسد که ما درکميسيون چه بگوئيم وچه نگوئيم؛ سفيرميگويد
شما بايد بگوئيد چه ميخواھيد .ايرانيھا ميگويند شما برادران مسلمان ماھستند شما ميدانيد ما چه
ميخواھيم خوب خودتان برويد وصحبت کنيد<.
دشوارنيست شناخت ظرفيت ھيئت ايران درکميسيون مزبورازقرينه ياد شده که سالب نياز به نقد و تشريح
است.
درگزارشی که آقای کاشانی يک از داوران ايرانی درماجرای بيانيه الجزايرمنتشرساخته ،آمده
است:
>من يقين دارم که گروه مذاکره کننده بسياری ازبندھای اين موافقت نامه را اصال درک نکرده ونفھميده
چه تعھداتی برای کشور ايجاد کرده است<.
دﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ازﺟﻤﻠﻪ درﺗﺤﺮﻳﺮات اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﻇﻬﺎرﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ اﻳﺮاﻧﻲ درﻣﺬاﻛﺮات
ﻫﺴﺘﻪ اي ژﻧﻮ ﻧﻔﻬﻴﻤﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ را ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان اﻣﻀﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ.

1

ھمانطور که تصويب برجام ،مجلس درجريان عادی قرار نگرفت ودرواقع مجلس اسالمی غال
گذاشته شد ھمين برنامه درجريان اجرای بيانيه الجزايربکارگرفته شد و آقای صادق طباطبائی
سخنگوی دولت موقت دراين باره گفت:
>مجلس اصال درکارگروگان گيری مداخله نداشت وبھمين دليل نام بيانيه ،برای موافقت نامه الجزاير
برگزيده شد که مشمول ماده  ٧٧قانون اساسی جمھوری اسالمی نشود<.
)ازمصاحبه مفصل آقای طباطبائی(
يادتان ھست که چه تالشی ازجانب دولت وظريف وعراقچی ميشد که نام قرارداد وتوافقنامه به توافقنامه
اوين داده نشود؟
ھمانطور که آقای ظريف وعراقچی وروحانی تالش داشتند که بسرعت برجام درجريان اجرا قرار
گيرد.
ھمانطورھم آقای ميرحسين موسوی نخست وزيروقت وبھزاد نبوی تعجيل واصرارداشتند که ھرچه زودتر
بيانيه الجزايربه مرحله اجرا درآيد.
ھمانطور که شيخ حسن امروز مدعی است که برجام شاھکاری بيسابقه است ،ميرحسين موسوی
ھم درھمان زمان گفت> :بيانيه الجزاير حتی ازتوافقنامه بين آمريکا ومکزيک ھم مھمتراست<.

 - ١با وجود اين ھمه نوشته شايد بيش از  ٣٠مورد در باره توافق ژنو ،لوزان ووين از سوی استاد اميرفيض -ھنوز ھم بسياری از
ايرانيان حتا در خط مقدم اوپوزيسيون به اسارتی که در امضای توافق نامه برجام برای بيش از  ٣٠سال به ايران تحميل شده است
پی نبرده و درک موضوع نمی کنند و رسوب کافی و کامل را ندارد .يک علت دارد .نمی خوانند .ح-ک
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ھمانطو که امروز ادعای درست ميشود به اينکه تعھدات ايران دربرجام آشکار وروشن است
ولی تعھدات آمريکا و ۵+١نامعلوم ومجھول است ھمين نابرابری دربيانيه الجزايرھم وجود دارد
و مرکز حقوق بين الملل مينويسد:
بيشتر بخش ھای موافقت نامه الجزايربه ضررکشورما بود وشايد درتاريخ ايران کمترموافقتنامه ای را
>
ِ
ميتوان با اين درجه ازيکسويه بودن يافت .تعھدات ايران بصورت بسيارروشن وگسترده وتعھدات آمريکا
بسيارمبھم ومحدود وبا قيد آمده است<
) ١۵مھرماه سال (٨٩
تنھا تفاوتی که در جريان برجام وبيانيه الجزاير وجوددارد اعالم صريح بھزاد نبوی است که گفته
است >من اھل آن کار نبودم وحقوق ھم نخوانده بودم< ،وحتی دريک برنامه تلويزيونی ھم گفت:
>آنقدر چرتکه نياندازيد که چه داديم وچه گرفتيم<.
)ازمصاحبه صادق طباطبائی سخنگوی دولت موقت(
واﻣـــــﺎ ﺑﻌﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ
اين تحرير ّ
مدرن ناشيه ازبيانيه الجزاير
مقيد است به ارزيابی بيانيه الجزايرازباب حقوق اسالمی وحقوق
ِ
که دومی ھمان است که کنگره آمريکا بتصويب رسانده است.
ازباب حقوق اسالمی ،قضيه خيلی روشن وساده است بجای اينکه جمھوری اسالمی دراجرای آيات
قران ،يا گردن گروگان ھا را بزند ويا آنھا را آزاد کند ويا فديه بگيرد عليرغم اين احکام مسلم که با سنت
محمدھم جامعيت اجرا بخود گرفته برای ھر روز گروگان ھا  ١٠،٠٠٠دالرخسارت ھم به گروگان ھای
کافر پرداخته است يعنی به حکم خداوقران واسالم ،حکومت اسالمی ايران تغوطی عظيم ھم فرموده
)نايافته دم دوگوش گم کرد( ) ،قابل توجه شورای نگھبان(.
واﻣــــﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻨﮕﺮه آﻣﺮﻳﻜﺎ
به اعتبارموافقت نامه الجزايرموضوع گروگان گيری جمھوری اسالمی به ديوان بين المللی ارجاع شد و
سالھا ديوان درگيرپرونده مزبور بود وھماھنگ با ديوان ،گروگان ھای سفارت آمريکا به دادگاه ھای
داخلی کشورشان برای مطالبه خسارت رجوع کردند وحتی به ديوان کشورآمريکا )دادگاه عالی( ھم رفتند
ولی موفقيتی نداشتند.
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
بيان علت عدم موفقيت ،مالزمه با مطلعه پرونده دارد که خارج ازصالحيت اين تحريراست ولی ميتوان به
اعتبارمالحظات حاضرعلت را درمراتب زيرممکن دانست:
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از آنجا که بيانيه الجزاير رسيدگی به کل مسئله گروگان گيری رابه ديوان بين المللی الھه رجوع
داده بود بنابراين ازدادگاه ھای محلی سلب صالحيت ميشد.
برطبق اصول حقوقی ،يک دولت درقلمروکشورخود نميتواند دولت ديگری را محاکمه کند و در
حقيقت دولتھا درقلمروکشورھای ديگر داری نوعی ازمصونيت ھستند )درعمل ،آمريکائی ھا به
اين اصل اھميتی نميدھند(.
وجوه وسرمايه ھا وسپرده ھا واموال کشورھا درکشورديگرامانت ومصون ازتعرض است وبه
اعتباراين اصل دولت آمريکا اصرارنزديک به احتياط داشت که مطالبات ادعائی عليه ايران را
ازدارائی ھای بلوکه شده ايران نپردازدکه موجب نگرانی کشورھای ديگرگردد.
به ھمين دليل ھنگامی که منبعی برای پرداخت مطالبات گروگانھا ازمحل جريمه بانک فرانسوی پاريباس
) (Paribas Bankبوجود آمد به اعتبارآنکه منبع مزبور متعلق به دارائی ھای ايران نبود ومتعلق به
دولت آمريکا ست پرداخت خسارات به گروگان ھا بصورت قانون درآمد.
سالھا ديوان نتوانست حکم صادرکندزيرا بموجب شرط پنجم بيانيه مورد توافق ايران وآمريکا،
آمريکا پس گرفتن کليه دعاوی مطروحه عليه ايران دردادگاه ھای بين المللی را تعھد کرده بود و
معنای حقوقی اين تعھد ميرساند ،که آمريکا نميتواند بارديگردعوای جديدی عليه ايران طرح کند؛
ناچار بعد ازسالھا ديوان ،موضوع رابه داوری ارجاع نمود و آقايان دکترمصطفوی و دکتر شفيعی
)دکترشفيعی ھمکاربنده دروزارت دارائی ِرژيم سلطنتی ايران بود فکرميکنم درکتاب خاطرات وکيل
دربارھم به نام ايشان اشاره شده است( وارد مسئله داوری شدند.
داوران مزبور بيحالی آقای بھزاد نبوی ويا ساخت وپاخت با آمريکا را نداشتند والجرم آمريکا از حضور
آنان ناراحت وخواستار تعويض آنان شد؛ به سند زيرتوجه فرمائيد:
درھمان زمان روزنامه ھرالد تريبيون درشماره  ٢٨شھريورماه سال  ٢٣۶٣اينگونه نوشت> :سخنگوی
اياالت متحده گفت وزارت امورخارجه آمريکا تنھا  ٢راه برای روياروئی برای اين وضعيت دارد می يابد
نخست استعفای  ٢داور ايرانی وديگراحضار آنھا به تھران<
ميرحسين موسوی بنابردرخواست آمريکا داوران ايرانی رابرکنارکرد.
)مرکز مطالعات حقوق بين الملل(
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮداور
برای انتخاب سرداور آمريکا از رئيس ديوان کشورالھه درخواست قبول داوری نمود ولی طرف ايرانی
با سرداوری او مخالفت کرد وعلت مخالفت داوران ايران که در آن زمان درخدمت بودند درلوايح متعدی
قابل مطالعه است که بکاراين تحرير نميايد.
بدين ترتيب بخش داوری ديوان الھه ھم نتوانست کاری انجام دھد وپرونده مزبور ھمانطوربالاقدام ماند
و نھايتا کاررسيد به تصويت کنگره آمريکا به پرداخت خسارت به گروگانھا.

بھرام شيد )سه شنبه(  ٢٩/١٢/٢٠١۵برگ  ۶از ۶

خسارت گروگان ھای سفارت آمريکا -اميرفيض -حقوقدان

دﺳﺘﺎورد ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ
اجمال کلی دستآورد مورد بحث اين است که خسارت گروگانھای آمريکائی را دولت آمريکا ازوجوھی که
با ھيچ فرضی متعلق به دولت جمھوری اسالمی نيست وحتما ازباب دارائی ھای خزانه آمريکاست پرداخت
کرده والجرم تصميم کنگره آمريکا به پرداخت خسارت به گروگان ھا برای پايان دادن به ماجرای شکايت
گروگانھا يک امرداخلی آمريکا محسوب وتوجھی به ايران ندارد ،دالئل اين برداشت اينھاست:
بنا بربيانيه الجزاير مرجع صالحيت دار رسيدگی به دعوای آمريکا وايران وبرعکس ديوان بين
المللی الھه ويا ھيئت داوری است نه کنگره آمريکا.
کنگره آمريکا بدليل آنکه نماينده مردم آمريکاست نماينده گروگانھا ھم ھست والجرم دخالت کنگره
آمريکا ،قاضی ومدعی رادر يک مقام قرارميدھد.
ھيچ دليلی وجود ندارد که دخالت کنگره درامرمزبور با موافقت جمھوری اسالمی )ايران( بوده
است ،والجرم تصميم کنگره ھم متاثراز آثاری نسبت به مسئله گروگانھا که سند حقوقی آن بيانيه
الجزاير نخواھد بود.
ھيج دليل وضابطه حقوقی وجود ندارد که دولت آمريکا بتواند مستقيما خسارت پرداخت کرده به
گروگانھا را ازدارائی ھای ايران برداشت کند )بسابقه امر( ويا آنرا مورد مطالبه قراردھد .زيرا
قانون کنکره حتی ايران را متعھد ويا طرف گروگان ھا نشناخته است واگرھم ميشناخت خارج
از صالحيت بيانيه الجزايرعمل کرده بود که توجھی به ايران نداشت.
تعيين  ١٠،٠٠٠دالرخسارت روزانه برای گروگان ھا رقمی نيست که ازسوی کارشناسان ھمراه
با استدالل صادرشده باشد .رقمی است که کنگره يعنی ازسوی وکالی ،خواھان ھا تعيين مبلغ
شده است ونميتواند رقم واقعی خسارات وارده به گروگان ھا تلقی شود.
اقتضای دستاورحقوقی که عرض شد اين نيست که گروگان ھا مستحق دريافت خسارت نيستند
بلکه مدعی است که اوال بايد ثابت شود که خسارت به گروگانھا وارد شده ودوم اينکه معيارقابل
قبولی برای تشخيص خسارت بکاربسته شود.

