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 عجايب وغرايب

  ناملآ سروب هيلع يزكرم كناب تسردان ياوعد
 هم)دزاود( 

  مده استآخربخنديد وشد ازقھقھه سست       زين عجايب که ھمه برسرما 

  حقوقدان -اميرفيض

لمان دعوائی به خواست چند ميليارد دالر آعليه بورس ھم امروزبانک مرکزی جمھوری اسالمی 
   .ن مطرح کرده استآبعالوه بھره 

  اجمال دعوا اينكه  

مريکا آدرمقرتفنگداران  ١٩٨٣بمب گذاری سال  گان حوادث تروريستی دربراساس شکايت بازماند
شده  بنفع شاکيان صادر مريکا قرارھائیآدادگاه ھای دردرعربسان  ١٩٩۶لبنان وبمب گذاری سال  در

 یروھمج یاھ باسح ات جمھوری اسالمی ازبدھکارانجمله اينکه تاپايان دادرسی مطالب از ؛است
  .)امری عادی که درقوه قضائيه وقانون ھمه کشورھا جاری است(ماند  ب مسدود  یمالسا

جمھوری اسالمی دراجرای اين قراردادگاه مبلغ نزديک به دوميليارد دالر ازدارائی ھای لمان آبورس 
   .مريکا منتقل ساختآلمان در آرا به شعب بورس اشت  که نزد خودد

لمان بنا برقرار حکم دادگاه ھای آجمھوری اسالمی با دعوای مطروحه بدنبال وجوھی است که بورس 
   .مريکا توقيف ومسدود کرده استآ

بورک ملوکزا لمان ويا مالک اصلی بورس که يک موسسه ثبت شده درآراين مرافعه، رجوع به بورس د
حکم دادگاه  برای نقض به دادگاه باالترجمھوری اسالمی ن مراجعه آست در  .است بکلی نادرست است

لمان دراين ماجرا کاره ای نيست ھمه دستگاه ھای اداری آبورس  .است لمان ورسيدگی مجددآھای 
احکام دادگاه ھا خاصه درمورد دستورموقت  ازت يبعان وياسايرکشورھا مکلف به تلمآوحتی خصوصی 

  .ھستند

  نظريه

 لمان  بدين منظوراست که جمھوری اسالمی گفته باشد ما درآبنظر ميرسد طرح دعوا عليه بورس 
    .ھايمان ھستيم  وگرنه خودشان ھم ميدانند که اين راه به بن بست است هپردپس گرفتن سجريان 

جمھوری اسالمی چون راھی برای ورود به دعوا ازطريق صحيح نمی بيند به اين دعوای توخالی  
خودداری ازمقابله با اقدام قضائی زيان ديدگان  واستيضاح  متوسل شده است که ھم خودرا ازسرکوفت

 افرادی خالص کند وھم دراين ماجرا که متضمن  لفت وليس ھای نامرئی استازجمھوری اسالمی 
   .دنمشارکت داشته باش


