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مبينا صديقي*

۵ ارديبهشت ۱۳۵۹)۲۴ آوريل ۱۹۸۰( شش 
هواپيم�ا و هش�ت بالگ�رد امريكاي�ي براي 
آزادي ۵۳ گ�روگان در ته�ران وارد فض�اي 
پروازي ايران مي ش�وند. در هن�گام اجراي 
عمليات با ورود به حري�م هوايي ايران يكي 
از بالگرده�ا در ۱۲۰ كيلومت�ري راور كرمان 
دچار نقص فني شده و به اجبار فرود مي آيد 
و سرنش�ينان آن به بالگ�ردي ديگر منتقل 
مي  ش�وند. همان بالگرد نيز دچار نقص فني 
ش�ده و به ناچار به ناو هواپيمابر بازمي  گردد. 
ش��ش هواپيما و ش��ش بالگرد ديگر خود را به 
طبس رسانده و در تاريكي ش��ب در منطقه اي 
دورافتاده بدون متوجه ش��دن نيروهاي نظامي 
ايراني فرود مي آيند. در حين سوختگيري يكي 
ديگر از بالگرده��ا دچار نقص فني می ش��ود و 
درمجموع در حالي كه هنوز عمليات آغاز نشده، 
سه فروند بالگرد از دست رفته بود. پس از تماس 
با مركز عمليات، كارتر دس��تور بازگشت نيروها 
را مي دهد، ولي هنگام برخاس��تن هواپيماها و 
بالگردها طوفان شن آغاز شده و يك هواپيماي 
سي۱۳۰ و يك بالگرد سي اچ- ۵۳ به هم خورده 
و هر دو آتش مي گيرند كه در اين حادثه هشت 
نفر از نيروهاي امريكايي در آتش سوخته و چهار 
بالگرد ناتوان از پرواز روي زمين باقي مي مانند. 
نيروها با پن��ج هواپيما خود را به ن��او هواپيمابر 

نيميتز مي رسانند و بدين  ترتيب عمليات به طور 
كامل شكست مي خورد. 

فارغ از س��ال ها دعواي سياسي و محكوم كردن 
امريكا در اين اقدام به لحاظ ابعاد سياسي اما به 
اس��تناد قوانين بين المللي ايران مي تواند و بايد 
به دليل نقض چندين اصل بين المللي، تخلفات 
امري��كا را در دي��وان بين المللي دادگس��تري 

پيگيري كند. 
يك: اي��ن واقع��ه، نمون��ه كوچك��ي از تجاوز 
امريكايي ه��ا را در كش��ورهاي مختلف جهان 

نشان مي دهد. 
دوم: امريكا حريم هوايي اي��ران را نقض كرده، 
چراكه ب��دون رضايت اي��ران وارد قلمرو هوايي 
ايران شده است و طبيعتاً به دليل اينكه مرتكب 
يك عمل متخلفانه بين المللي شده، مسئوليت 

بين المللي دارد. 
س�وم: ماده 6 پيم��ان بين الملل��ي هواپيمايي 
كش��وري مش��هور به معاهده ش��يكاگو تحت 
عنوان »پرواز طبق برنامه« تأكيد مي كند هيچ 
سرويس هواپيمايي بين المللي حق ندارد كه در 
كشور متعاهد ديگر عمل نمايد مگر اينكه اجازه 
مخصوص يا اجازه ديگر از آن كش��ور داش��ته و 
مطابق ش��رايط چنين اجازه ي��ا اختياري پرواز 
نموده باش��د. به مصداق همين ماده قانوني كه 
امريكا و ني��ز ايران از جمل��ه امضاكنندگان آن 

هستند، چنين تجاوزي نقض قوانين بين المللي 
مورد توافق است. 

   نقض چن�د اص�ل بين المللي ب�ا حمله 
هوايي امريكا در طبس 

احمد مؤمن��ي راد  عضو هيئت علمي و اس��تاد 
حقوق بين الملل در دانش��كده حق��وق و علوم 
سياسي دانشگاه تهران است. وي در گفت وگو با 
»جوان« ورود به حريم هوايي كشورها را ممنوع 
مي داند و در اين باره مي گويد: اصل حاكميت و 
استقالل كشورها و عدم مداخله در امور داخلي 
كشورها اقتضا مي كند كه هر كشوري براي ورود 
به پهنه مرزي س��اير كشورها مجوز كسب كند؛ 
موضوع قابل اهميتي كه در كنوانسيون مربوط 

به هوانوردي به آن اشاره شده است. 
وي حمله هوايي امريكا در طبس را نقض چند 
اصل در حقوق بين الملل مي داند كه ورود بدون 

مجوز به حريم هوايي تنها يكي از آنها است. 
توسل به زور در مناسبات با ايران،  اقدام به پياده 
س��اختن نيرو و تجهيزات به صورت مخفيانه و 
بدون مجوز در خاك اي��ران نيز موضوعات قابل 
اهميت ديگري اس��ت كه نقض اص��ول و قواعد 

بين المللي محسوب مي شود. 
وي در توضيح م��وارد مذك��ور می گويد: اصل 
توسل به زور در مناس��بات بين المللي ممنوع 
اس��ت و با فرض اختالف ميان ايران و امريكا، 

امريكا نمي توانست براي خود حق نقض حريم 
هوايي قائل شود. مؤمني راد پياده ساختن نيرو 
و تجهيزات را پروسه شروع جنگ معرفي كرده 
و معتقد است تجاوز خود شروع جنگ و حتي 
باالتر از آن كودتا عليه جمهوري اسالمي ايران 
است لذا با فرض هدف امريكايي ها براي نجات 

گروگان ها نيز چنين اقدامي محكوم است. 
اين اس��تاد حقوق بين الملل به اقدام منفعالنه 
ايران در همان ابتدا اشاره داشته و ضمن تأييد 
طرح دعواهاي اخير اي��ران در موضوعاتي چون 
برجام يا بازپس گيري اموال ايران در دادگاه هاي 
بين المللي، نقض حريم هوايي ايران در موضوع 
طبس را نيز قابل پيگيري در مجامع بين المللي 
مي داند. مؤمني راد عهدنامه مودت را زمينه اي 
ديگر ب��راي طرح دعوا در اي��ن موضوع مي داند 
و معتقد اس��ت با ارائ��ه مس��تندات در محاكم 
بين الملل��ي، مي ت��وان ناقض حري��م هوايي در 
طبس را پاسخگو كرد كه براي جبران خسارات 

وارده محاكم بين المللي وارد شوند. 
  تخلف امريكا در تجاوز به حريم هوايي 

ايران
مرتضي نجفي وكيل دعاوي بين المللي است. 
وي ني��ز در گفت وگو با گروه حق��وق روزنامه 
»جوان« حري��م هوايي را مطابق ب��ا مقررات 
بين المللي شبيه به ساير مرزها مثل دريايي و 
زميني مي داند و در اين باره مي گويد: مطابق 
آنچه در ايكائو و سازمان ملل آمده است، نقض 
حريم هوايي نيز مس��تثني از اص��ول و قواعد 
بين المللي نيس��ت و نخواهد بود و الزم است 
كش��ور محل مورد نقض مق��ررات بين المللي 
در مراج��ع قضايي ازجمله دي��وان بين المللي 

دادگستري طرح دعوا كند. 
نجفي نيز قضيه طب��س را مصداق ب��ارز نقض 
حريم هواي��ي معرفي كرده و اعتق��اد دارد فارغ 
از موضوعات گروگانگيري ام��ا به ماهوي حق، 
تعرض به حريم هوايي يك كشور از هر طريقي 
در مق��ررات بين المللي و ع��رف حقوقي تخلف 
محسوب مي شود كه قابليت پيگيري در ديوان 

بين المللي دادگستري دارد. 

  محمدحسين حقيقي
بي ترديد يك�ي از مهم ترين رويدادهاي تلخي 
كه به م�دد اعجاز اله�ي، منجر به شكس�ت و 
تحقير مفتضحانه نيروهاي هوابرد نظامي اياالت 
متحده امريكا گرديد، عمليات نظامي موسوم 
به پنجه عقاب در پنجم ارديبهشت سال ۱۳۵۹ 
صحراي طبس مي باشد. صرفنظر از چگونگي، 
علل و ابعاد نظامي و سياس�ي اين اقدام، آنچه 
شايد در اين س�ال ها كمتر بدان توجه گرديده 
است، ماهيت حقوقي اين اقدام از منظر حقوق 
هوايي و قوانين و مقررات بين المللي مي باشد. 
با نگاه��ي اجمالي به يك��ي از مهم ترين اس��ناد 
بين المللي، يعني منش��ور مل��ل متحد، مالحظه 
مي شود كه اساساً جامعه بين الملل بر اساس منشور 
ملل، منع تهديد و توسل به زور را در مناسبات بين 
كشورها پذيرفته و اصوالً دولت ها را از دخالت در 
اموري كه ذاتاً در صالحيت داخلي س��اير اعضاي 
جامعه بين الملل مي باشد، مطابق مر صريح قانوني 
منش��ور، برحذر داش��ته اند. اصول پذيرفته شده 
بنيادين حقوق بين الملل چ��ون حق حاكميت، 
عدم مداخالت و عدم استفاده از زور در بندهاي ۱، 
4، 7 ذيل ماده 2 منشور به عنوان هنجارهاي مورد 

قبول و اساسي مورد تأكيد مي باشد. 
با توجه به اسناد حقوقي بين المللي و مطابق مفهوم 
شناسايي حاكميت انحصاري و كامل هر كشور بر 
حريم هوايي و قلمرو آن كشور كه توسط كولوسف 
در كت��اب حقوق ه��وا و فضا بين الملل��ي تبيين 
شده اس��ت، نقض حريم هوايي ايران، اولين ايراد 
آش��كار بر اساس كنوانس��يون ۱9۱9م. پاريس و 
مطابق بند ج ماده ۳ معاهده هواپيمايي كشوري 
بين المللي تحت عنوان كنوانسيون شيكاگو »هيچ 
هواپيماي دولت��ي )منظور از هر ن��وع هواپيماي 
غيربازرگاني و تجاري( نبايس��ت بدون اجازه يا به 

وسيله موافقتنامه مخصوصي يا به طور ديگر طبق 
ش��رايط آن، بر فراز قلمرو كشور ديگر پرواز نمايد 
يا در آن فرود بيايد«، ماده 2 كنوانسيون ژنو و نيز 
ماده ۳ قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳28 نيز 

به اهميت اين اصل بين المللي تأكيد دارد. 
بدين ترتيب آث��ار حقوقي مترتب ب��ر اين اقدام 
امريكا در تجاوز به حريم هوايي هر كشور و به هر 
نحو و تحت هر شرايط قابل دفاع نبوده و محكوم 
است و لذا اين اقدام مداخله جويانه به كشورمان، 
موجب ايجاد حقوق مش��روعي مي نمايد كه اين 
حقوق را مي توان از طريق تذكر و اعتراض رسمي 
مبادرت ورزيد. از منظر حق��وق بين الملل حتي 
استفاده از كشور ثالث براي انجام چنين اقدامات 
تجاوزكارانه اي داراي مسئوليت بوده و مي بايست 
ضمن اعالم عذرخواهي و پاسخگويي بين المللي، 
تضمين كافي را به كش��ور ايران داده ت��ا مانع از 
تكرار برخوردهاي مشابه در آينده و سوء استفاده 

كشورهاي ثالث از حريم هوايي خود گردند. 
البته مطابق اصول مسلم بين المللي، اين حق براي 
كشورمان محفوظ است كه به جهت نقض حريم 
هوايي خود كه منجر به مخدوش شدن حاكميت 

ملي گرديد، از طريق محاكم بين المللي درخواست 
خس��ارت و غرامت مادي و معنوي مطالبه نمايد، 
ضمن اينكه حق دفاع مش��روع بر اساس ماده ۵۱ 
منشور ملل متحد براي كش��ورمان نيز در صورت 
تكرار محفوظ است. دقيقاً مطابق آنچه در موضوع 
ورود هواپيماي جاسوسي بدون سرنشين امريكا 

حادث گرديد. 
در همي��ن ارتباط ش��كايت به ش��وراي امنيت و 
پيگيري از س��ازمان ملل متحد، از ديگر اقداماتي 
است كه توسط كشورمان در پاسخ به اقدام نظامي 
امريكا متصور بوده است. به موجب ماده 24 منشور 
ملل متحد، مسئوليت اوليه در زمينه اقدام به اين 
منظور بر عهده شوراي امنيت واگذار شده است. 
اين ش��ورا در چارچوب مقررات فصل شش��م در 
جايگاه ميانجي و همچنين در چارچوب مقررات 
فصل هفتم، در مقام اجراي نظ��م عمل مي كند. 
بي گمان توصيه و توس��ل به م��واد )4۱( و )42( 
منشور توسط ش��وراي امنيت سامان ملل متحد، 
تعليق پروازها و محدوديت هايي در زمينه روابط 
تجاري امريكا قابل تدبير بوده است كه متأسفانه 
به جهات مختلف آنگونه كه انتظار مي رود چندان 

مورد وقع و توجه قرار نگرفت. 
به هر روي اقدام مداخله جويانه امريكا متأس��فانه 
در سطح بين المللي سبب خدشه و تزلزل امنيت و 
مناسبات بين المللي گرديده و لذا كاركرد درست 
و قاطعانه سازمان ملل مي تواند به عنوان اقدامي 
پيشگيرانه در سطح جامعه بين المللي مؤثر واقع 

شود. 
خوشبختانه طرح شكايت و ارائه دعاوي بين المللي 
كه هم اكنون بخشي از مطالبات سياسي كشورمان 
گرديده اس��ت، مي تواند ضمانت اجرايي در برابر 
اقدامات خودسرانه امريكا در عرصه جهاني شده و 

از تكرار موارد بعدي جلوگيري نمايد. 

 بيوتروريسم
 نسل جديد اقدامات تروريستي مجرمانه

تروريسم به مثابه يك پديده مجرمانه است كه با وجود همكاري هاي 
بين المللي نه تنها مهار نشده بلكه با رشد قابل توجهي در دهه هاي 
اخير نيز همراه بوده اس��ت، همچنان قربان��ي مي دهد و دولت هاي 
مختلف را گ��رد يك ميز ب��راي مقابله با اين پدي��ده مجرمانه جمع 

كرده است. 
»ترور« در معناي لغوي خود يعني ترساندن و در معناي اصطالحي 
خود يعني هرگونه اقدام خصمانه يا مخفيانه توسط گروهي كه از راه 
ايجاد ترس و وحشت و زور مي خواهند به اهداف سياسي خود دست 
يابند. تروريسم از لحاظ سنخ شناسي دسته بندي هاي مختلفي دارد 
اما مهم ترين آن با توجه به وسيله مورد اس��تفاده قابل تقسيم است 
بر: »تروريسم سايبري«، »تروريسم هسته اي«، »ناركوتروريسم« و 

»بيوتروريسم«. 
تروريست زيس��تي )بيوتروريسم( به عنوان س��الح كشتار جمعي، 
خطرناك ترين نوع تروريس��م اس��ت. هرچند اين نوع از تروريس��م 
س��ابقه اي طوالني دارد لكن مي ت��وان از آن به عنوان نس��ل جديد 
اقدامات تروريس��تي يا تروريس��ت مدرن ياد كرد. در بيوتروريسم 
از عوامل زيس��تي و محيطي زنده به عنوان س��الح و سمي كشنده 
استفاده مي شود؛ مثل قارچ، ويروس، باكتري يا ساير عوامل بيماري زا 
و س��مي كه موجب كشته ش��دن يا بيماري انس��ان ها، حيوان ها و 
نابودي گياهان مي گردد. اين عوامل ممكن اس��ت از طريق انتش��ار 
در هوا، آب، مواد غذايي، كنسروها، حش��رات ناقل، خون و... شيوع 
يابند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني ۱7 كشور به چنين 
سالحي دسترسي دارند كه خود مي تواند خطر بالقوه اي براي جامعه 
بين المللي باشد از اين رو الزم اس��ت كه بيوتروريسم دانسته شود تا 
بتوان با كسب آگاهي آمادگي الزم را قبل از وقوع هر خطري داشت. 
در اين راستا، »كنوانسيون خلع سالح هاي بيولوژيك« معاهده اي كه 
توليد و توسعه اينگونه س��الح را ممنوع اعالم كرده و به عنوان سند 
بين المللي ميان جوامع نگاشته شده است و كشور ايران عضو ۵۰ ساله 
اين كنوانسيون است، اما نكته نگران كننده، اين است كه كنوانسيون 
مذكور در متن خود »استفاده« را ممنوع اعالم نكرده است و همين 
باعث مي شود كه هرازگاهي بيوتروريسم سر از النه خود بيرون آورد 
و ابزار كشنده اي در دست دشمنان باشد. آخرين عمل بيوتروريستي 
در هزاره اخير در سال 2۰۰۱ درباره عامل »مولد سياه زخم« از طريق 

نامه پستي در امريكا بود!
بيوتروريس��م گرچه با ت��وپ و تفنگ و آت��ش و باروت نيس��ت اما 
همين بي س��ر و صدايي ناشي از آن اس��ت كه آن را به تهديد جدي 
تبديل مي كند؛ تهديدي كه آثارش دير ظاهر مي ش��ود، اغلب قابل 
س��رايت بوده و به علت خاصيت ديرتش��خيصي آن مهارش مشكل 
است، همچون »بيوتروريسم آرايش��ي و مكمل هاي بدنسازي« كه 
به راحتي مي تواند در جامعه ما دختر و پس��ر جوان را نشانه رفته و با 
عوارضي چون نازايي و عقيمي نس��ل جديدي از تروريست خاموش 
را موذيانه رواج دهد. اين پديده مجرمانه از آنجا كه امنيت س��المت 
و بهداش��ت عمومي را به خطر مي اندازد، نقض آشكار حقوق بشر و 
حقوق بين الملل محسوب مي ش��ود. چنانچه گاهي بيوتروريسم در 
جلوه »اگرو تروريس��م« به صورت تهديد عليه امنيت غذايي ظاهر 
مي شود. يعني دشمن با استفاده از همان ابزار هاي زنده مولد بيماري، 
محصوالت كشاورزي را آلوده كرده تا به هدف خود كه همان آشوب 
اقتصادي، اجتماعي به منظور دستيابي به اهداف سياسي است، برسد. 
گرچه اينك در دوران جنگ سرد هستيم و بيوتروريسم در حال حاضر 
مفهومي خاموش به نظر مي رسد اما با توجه به اينكه اينگونه فعاليت ها 
به صورت مخفيانه صورت مي پذيرد بايد همواره هوشيار بود و آمادگي 
هميشگي و دائمي براي مقابله با حمالت بيوتروريستي را داشت. از 
اين رو الزم اس��ت كه به اين پديده مجرمان��ه بين المللي در عرصه 
آكادميك، اجرايي و قانوني به طور گسترده پرداخته شود تا واژه اي 
ناآشنا باقي نماند بلكه با طرح هايي نو، شيوه هاي جديد مقابله اي را 

ارائه و به اجرا گذاشت. 
*كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

 پاسخ و مستند قانوني
 به نقد صالحيت محكمه هاي ويژه

»بررس��ي اين پرونده خارج از صالحيت ش��عبه ويژه رسيدگي به جرائم 
اخاللگران و مفسدان اقتصادي است.« جمله ثابت وكال و متهماني است كه 
اين روزها در شعب ويژه دادگاه انقالب روند دادگاهي آنان سپري مي شود 
و همواره با پاسخ قضات و البته نمايندگان دادستان مواجه مي شود. مستند 
قانوني اين نوع از صالحيت در رأي منتشر شده قاضي رسيدگي كننده به 

متهمان بانك سرمايه آمده است. 
يكي از موارد ثاب��ت دفاعيات متهم��ان و وكالي آنها در طول دادرس��ي 
پرونده هاي ويژه مربوط به اخاللگران اقتص��ادي در دادگاه هاي ويژه كه 
در طول اين 9 ماه برگزار شده اس��ت، بحث عدم صالحيت رسيدگي اين 
دادگاه ها به پرونده هاي متهمان اس��ت. برخ��ي موضوعيت جرم ارتكابي 
و برخي ديگر به زمان ارتكاب جرم براي توجيه خروج بررس��ي پرونده از 
صالحيت دادگاه هاي ويژه استناد مي كنند. هرچند در طول روند دادرسي 
نمايندگان دادستان و نيز قضات هر پرونده اين نوع دفاع را از اساس رد و 
نقد صالحيتي را خارج از دفاع تلقي مي كنند اما همچنان شاهد هستيم 

كه اين امر اتفاق مي افتد. 
همزمان با پايان اعالم ختم دادرسي پرونده حسين هدايتي و سيد مهدي 
موسوي نژاد، قاضي اسداهلل مسعودي مقام در جمع خبرنگاران از انتشار متن 
كامل حكم اعضاي هيئت مديره پيشين بانك سرمايه خبر داد و گفت در 
اين رأي به ايرادات وارد شده نسبت به صالحيت دادگاه پاسخ داده شده 
است. طبق رأي ۱۵۰ صفحه اي منتشر شده، در اين پرونده نيز متهمان به 
صالحيت دادگاه ويژه اقتصادي براي رسيدگي به پرونده ايراد وارد كردند 
و اظهار داشتند تشكيل پرونده آنها بسيار قبل تر از استجازه رهبري صورت 
گرفته و نبايد طبق مفاد اين استجازه محاكمه شوند. در استدالل قاضي 
در پاسخ به بحث صالحيت مدافعات متهمين و وكالي آنان از چند حيث 

صالحيت محاكم ويژه مورد تأييد واقع شده است: 
»صالحيت« عطف به ماسبق مي شود )صفحه ۱۵2 رأي منتشره(

از مفاد اس��تجازه مورخه ۱۳97/۰۵/2۰ و م��واد ۱ و 2 آيين نامه 
اجرايي نحوه رس��يدگي به جرائم اخاللگ��ران در نظام اقتصادي 
كشور مصوب ۱۳97 چنين استنباط نمي شود كه دادگاه هاي ويژه 
رسيدگي به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادي صرفاً صالحيت 
رسيدگي به پرونده هايي در زمينه اخالل در نظام اقتصادي كشور را دارند 
كه تاريخ وقوع آنها مؤخر بر تاريخ اس��تجازه يعني ۱۳97/۰۵/2۰ است و 
جرائم واقع شده مقدم بر تاريخ استجازه فوق الذكر از شمول صالحيت اين 

دادگاه ها مستثني باشد. 
آنچه از صالحيت رس��يدگي اين دادگاه ها مس��تثني گرديده، 
پرونده هايي است كه قبل از اس��تجازه مورخه ۱۳97/۰۵/2۰ 
در مورد آنها از سوي مراجع ذيصالح »رأي« صادره شده است. 
مؤيد اين موضوع ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به 
جرائم اخاللگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳97 است كه اشعار 
مي دارد: »كليه دادگاه ها موظفند پرونده هاي مربوط به جرائم را كه تاكنون 
منتهي به صدور رأي بدوي نشده اس��ت رونوشتي از كيفرخواست و قرار 
جلب به دادرسي را براي ارجاع به شعبه دادگاه به معاونت اول قوه قضائيه 

ارسال نمايند.«
تبصره ۱ آيين نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرائم اخاللگران 
در نظام اقتصادي كشور مي گويد: درخصوص پرونده هايي كه 
رأي بدوي آنها قبل از مصوبه مورخ ۱۳97/۰۵/2۰ صادر شده 
است، مطابق قانون آيين دادرس��ي كيفري مصوب ۱۳92 با 
اصالحات و الحاقات بعدي آن رسيدگي آنها ادامه مي يابد. همچنين تبصره 
2 اين قانون تأكيد دارد چنانچه رأي دادگاه بدوي درخصوص جرائم بعد از 
مصوبه ۱۳97/۰۵/2۰ صادر شده باشد مرجع تجديدنظر يا فرجام مكلف 
است ضمن نقض رأي دادگاه بدوي، پرونده را براي ارجاع به شعبه دادگاه 

به معاونت اول قوه قضائيه ارسال كند. 
استجازه مورخه ۱۳97/۰۵/2۰ راجع به اخاللگران در نظام 
اقتصادي كش��ور كه مربوط به دادگاه هاي ويژه رسيدگي به 
پرونده هاي اخاللگران و مفس��دان اقتصادي است مرتبط با 
اصول محاكمات مي باشد و اصوالً قوانين مربوط به رسيدگي 
و شيوه دادرسي كه امر صالحيت نيز از اين قبيل است، عطف به ماسبق 

مي شود. 
در اصل ۱69 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده ۱۰ 
قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳92 فقط از عطف به ماسبق 
شدن مقررات ماهوي جزايي، منع شده است. درنتيجه مقررات 
شكلي از جمله مقررات مربوط به صالحيت، برخالف مقررات 
ماهوي، اصوالً عطف به ماسبق مي ش��ود. اين امر موجب شده تا مقررات 
شكلي جديد، وضع و عطف به ماسبق شوند؛ گرچه صراحتي راجع به عطف 

به ماسبق نداشته باشد. 
راي وحدت رويه خدش��ه به صالحيت دادگاه ويژه نيست )صفحه ۱۵۰ 

رأي منتشره(
در طول بررس��ي پرونده ها اس��تناد ب��ه رأي وحدت رويه ش��ماره 7۰4 
مورخه۱۳86/۰7/24 هيئ��ت عمومي ديوان عالي كش��ور مكرر صورت 
مي گرفت. بر اساس اين رأي، صالحيت رسيدگي به تمامي جرائم منجر 
به اخالل در نظام اقتصادي كش��ور در قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادي كشور مصوب ۱۳69 با اصالحات و الحاقات بعدي بر عهده محاكم 
انقالب اسالمي قرار داده نشده، بلكه جرائمي در اين قانون كه به قصد ضربه 
زدن به نظام جمهوري اسالمي يا به قصد مقابله با آن يا با علم به مؤثر بودن 
اقدام در مقابله با نظام مزبور باش��د در صالحيت محاكم انقالب است. اما 
اين امر خدش��ه اي بر صالحيت دادگاه هاي ويژه رسيدگي به پرونده هاي 

اخاللگران و مفسدان اقتصادي وارد نمي سازد. 
محاكم ويژه رسيدگي به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادي 
در پي ضرورت مصالح اقتصادي كش��ور با پيش��نهاد رياست 
محترم قوه قضائيه و موافقت مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
است كه به خاطر ضرورت و هدف خاصي در محدوده زمان و 
مكان به منظور رسيدگي به جرائم موضوع قانون مجازات اخاللگران در 
نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳69 با اصالحات و الحاقات بعدي تشكيل 
شده اس��ت. اين مهم را بايد از محاكم اختصاصي دانست كه بنا به حكم 
حكومتي و واليي رهبر معظم انقالب اس��المي اي��ران )مدظله العالي(، 
تشكيل يافته است. درنتيجه از صالحيت ذاتي و محلي و نسبي و كشوري 
در رس��يدگي به پرونده هاي اخاللگران و مفس��دان اقتصادي برخوردار 
هستند و هر آنچه مش��مول قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي 
كشور مصوب ۱۳69 با اصالحات و الحاقات بعدي مي گردد، در صالحيت 
رسيدگي اين دادگاه ها قرار داده شده است، پذيرش حكومت اسالمي و 
اصل واليت فقيه به خودي خود و بر مبناي داللت التزامي، بر رسميت و 

اعتبار اين گونه احكام داللت دارد.

گروه حقوقی روزنامه جوان پذيرای مطالب جامعه حقوقی  است.
۹ انتشار ديدگاه های حقوقی به منزله تأييد يا رد تمام محتوای آنها نيست. 

ماجراي ناتمام طبس

بررسي ابعاد حقوقي يک  مداخله نظامي

امريكا در صحراي طبس شكست خورد اما اين ماجرا هنوز تمام نشده است؛ ايران مي تواند و بايد به دليل 
نقض چندين اصل بين المللي، تخلفات امريكا را در ديوان بين المللي دادگستري پيگيري كند

 مطابق اصول مسلم بين المللي، اين حق براي كشورمان محفوظ است كه به جهت نقض حريم هوايي خود
 از طريق محاكم بين المللي درخواست خسارت و غرامت مادي و معنوي مطالبه نمايد

جرم پولشويي 
الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي 
غيرقانوني با علم به اينكه به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم در نتيجه 

ارتكاب جرم به دست آمده باشد. 
ب- تبدي��ل، مبادله يا انتق��ال عوايدي به منظور پنهان كردن منش��أ 
غيرقانوني آن با علم به اينكه به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم ناشي از 
ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مش��مول آثار و 

تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. 
ج- اخفا يا پنهان يا كتمان  كردن ماهيت واقعي، منش��أ، منبع، محل، 
نقل و انتقال، جابه جايي ي��ا مالكيت عوايدي كه به طور مس��تقيم يا 

غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد. 

 شرايط انتقال سوابق بيمه اي ديگر
 به بيمه تأمين اجتماعي 

نحوه محاسبه مابه التفاوت متعلقه مشمولين قانون نقل و انتقال حق 
بيمه يا بازنشس��تگي در اجراي ضوابط مقرر در تبصره هاي الحاقي به 
آيين نامه اصالحي تبصره ۳ ماده واحده قانون مذكور مصوب 77/8/۳ 
هيئت وزيران صورت مي پذيرد كه برابر اس��ت ب��ا ۱8 درصد آخرين 
حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور در محل خدمت قبلي يا حقوق 
و مزاياي مبناي كس��ر حق بيمه زمان تقاض��ا در محل خدمت جديد 
)هركدام بيشتر باشد( به ازاي طول مدت خدمت به كسر ميزان وجوه 
منتقله از صندوق مربوطه )س��هم ش��خص و كارفرما(. ضمناً حسب 
مقررات قانوني مورد عمل پرداخت مابه التفاوت متعلقه متوجه بيمه 

شده متقاضي است. 

 قرارداد هاي كار پاره وقت نيز 
مشمول بيمه مي شوند

بر اس��اس ماده ۱48 قانون كار افراد به تناسب كاركرد مي بايست نزد 
سازمان تأمين اجتماعي بيمه شوند. فلذا قرارداد پاره وقت بدون ارسال 
ليست بيمه مي تواند تبعات قانوني از قبيل شكايت كارگر براي دريافت 

حق بيمه خويش به تناسب كاركرد را به دنبال داشته باشد. 
6 نكته اساسي در مورد پايه سنواتي

۱- پايه سنواتي با سنوات پايان خدمت دو مبحث كاماًل جداگانه است. 
2- پايه سنواتي به كساني تعلق مي گيرد كه يك سال كامل كاركرد در 

آن مجموعه را دارد. 
۳- پايه سنواتي به حقوق روزانه فرد اضافه مي شود.

4- پايه سنواتي مشمول بيمه و ماليات مي باشد. 
۵- ميزان پايه سنواتي در س��ال 97 روزانه ۱7۰۰۰ ريال تعيين شده 

است. 
6- به طور مثال اگر سال 97 سال سوم خدمت و سال دوم پايه سنواتي 

شخص باشد پايه سنواتي او به شكل زير محاسبه مي شود: 
۱7۰۰۰ × ۱۰/4% =۱768

۱7۰۰۰ + ۱768 +۱7۰۰۰ =۳۵768

نیره ساری
  گزارش

توس�ل به زور در مناسبات 
با اي�ران،  اق�دام ب�ه پياده 
س�اختن ني�رو و تجهيزات 
به ص�ورت مخفيانه و بدون 
مج�وز در خ�اك اي�ران 
موضوع�ات قاب�ل اهميتی 
است كه نقض اصول و قواعد 
بين المللي محسوب مي شود

طرح شكايت و ارائه دعاوي 
بين الملل�ي ك�ه هم اكنون 
بخشي از مطالبات سياسي 
كش�ورمان گرديده اس�ت، 
مي تواند ضمانت اجرايي در 
براب�ر اقدامات خودس�رانه 
امري�كا در عرص�ه جهاني 
ش�ده و از تك�رار م�وارد 
بع�دي جلوگي�ري نماي�د


