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راه اميرحکمتی -قابل استفاده ھمگانم

– اميرفيض -حقوقدان

راه اﻣﻴﺮﺣﻜﻤﺘﻲ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﺮاﻧﻴﺎن داراي ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ
دراﻣﺮﻳﻜﺎ
اميرفيض -حقوقدان
بطوريکه مستحضريد درتحرير قبل توجه ايرانيان دارای تابعيت آمريکا اين توضيح آمد که آقای
اميرحکمتی پس از آزادی از زندان جمھوری اسالمی پس از ۴سال که بموازات مبادله برجام اسارت
اميرحکمتی ھم بازندانيان ايرانی درزندان آمريکا مبادله شد درمصاحبه ای خبرشکايت ازجمھوری
اسالمی را مطرح ساخت ودرتحرير مربوطه اعالم شد که >اکنون که تعلق چنين فرصت وحقی با
اقدام آقای امرحکمتی ايرانی دارای تابعيت آمريکا فراھم شده که با اقامه دعوا عليه جمھوری اسالمی
مطالبه غرامت بمناسبت رفتاری که با او شده بنمايد< .جريان دعوای آقای اميرحکمتی مسيری
است که کم وبيش ميتواند الگوی ايرانيان دارای تابعيت آمريکا باشد که ازاعمال و رفتارجمھوری
اسالمی متضرر شده اند.
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﻋﻮاي اﻣﻴﺮﺣﻜﻤﺘﻲ
ھم امروز خبرھای خارجی حاکی است که دادگاه آمريکا شکايت اميرحکمتی را وارد دانسته وبمبلغ
 ۶٣ميليون دالر جمھوری اسالمی را محکوم کرده است که نيمی از آن مبلغ بابت خسارت آقای
اميرحکمتی ونيم ديگر از باب جريمه جمھوری اسالمی خواھد بود.
ﻣﺴﺘﻨﺪ راي دادﮔﺎه
مستند رای دادگاه ،رای ديوان عالی آمريکاست که مقررکرده است:
>دادگاه ھای اين کشور ميتوانند دررسيدگی به دادخواھی قربانيان جرائم تروريستی ازدارائی ھای
بلوکه شده جمھوری اسالمی برای پرداخت خسارت استفاده کنند.
عبارت قربانيان جرائم تروريستی ،چنين متبادر به ذھن ميشود که شمول آن براقداماتی است که
بقصد ترور وکشتن افراد صورت گيرد ولی چنين تبادری نادرست است واقدامات ويا جرائم تروريستی
شامل کليه اقداماتی خواھد بود که باعث وحشت وترس گردد که دامنه بسياروسيعی را بخود اختصاص
داده وطرح واثبات آن برعھده وکالی حقوقی وقضاوت دادگاه است.
دﺳﺘﺎورد
رای صادره بنفع آقای اميرحکمتی دارای تابعيت دوگانه به خواسته غرامت وخسارت ناشيه از اقدامات
جمھوری اسالمی يک رويه ای است که ايرانيان دارای تابعيت مضاعف که از اقدامات جمھوری
اسالمی تضيقات روحی وجسمی کشيده اند ويا مسافرتشان به ايران با بازداشت حتمی روبرو ميشود
وبدين ترتيب ازديدن عزيزان خود محروم ھستند و يا کسانی که بھرجھت ازناحيه جمھوری اسالمی
درترس ووحشت بسرميبرند حتی کسانی که حقوق بازنشستگی آنھا قطع شده است وبسياری نظاير
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آنھا ممکن است بتوانند ازجمھوری اسالمی مطالبه خسارت بکنند که البته تشخيص موارد با وکالی
مخصوص حقوق بشری وجديت وتھيه دليل با ايرانی متقاضی خسارت است.
ضمن تبريک به موفقيت آقای اميرحکمتی برای ايرانيان دارای تابعيت مضاعف ھم آرزوی موفقيت
درانتخاب را ه اميرحکمتی را مينمايم.

