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  )5( عجايب وغرايب
  دادگاه رضا ضراب

  الل وكيل متهماستد
   نادقوقح -ضيفريما 

  ھا وحشت ازاين تصميم لق خدا      باطنش خ رامشآظاھرش 

وکيل متھم  ومعاون بانک ترکيه را برعھده دارد،که تصدی محاکمه رضا ضراب مريکا آ در دردادگاھی
 ظاھر حائز اھميت و ) استدالل وايرادی را دردفاع ازموکل خودش بيان داشت که بسيارمعاون بانک(
   .يال خلق خداسترامش خآضوابط حقوقی وتامين کننده ن مقبول آ

زامی نداشته است که قوانين  وکيل مزبور مدعی است که موکلش تبعه کشورترکيه است وھيچ ال
   .مريکا را رعايت کندآ

ی نسرزميسرشارازمنابع حقوقی است که ھمگان معتقدند که حاکميت قوانين محدود به  ،اين استدالل
ن سرزمين مقيم نيستد آ ی که درافرادالجرم به  و ،ن سرزمين مستقراستآ است که حاکميت ملی در

رد ک هنگ< ثلشود ھمان ضرب الم ن رفتارآرا ندارند شمولی ندارد و اگرخالف  ن کشورآيا تابعيت  و
  .خواھد شد >ھنگری   به شوشتر زدند گردن مسگریآبلخ  در

 اگر .چيست اه به استدالل وکيل مزبورنھايت دادگ در مريکا وآھنوز معلوم نيست که واکنش دادستان 
 زکشورھای ديگر ا مريکائی درآتمام تحريم ھای افراد غير  ؛دفاع مزبور قابل پذيرش دادگاه باشد
 مريکا درآتصميمات يکطرفه  ن ازآکشورھا ومردم  .خواھد شد جمله جمھوری اسالمی  بی اعتبار
   .تحريم اشخاص خالص خواھند شد

نده واظھارات متھمين درجريان بازپرسی برای کسی که درجريان پرو مزبور اظھارنظرنسبت به مورد
خارج  اظھارنظرِ ن آ نباشد  ممکن نيست و
    .ازصالحيت تلقی ميگردد

وجود ا مسائلی درکناروحاشيه اين موضوع ام
ل جدی بودن وقبول استدالل وکي ھم  دارد که

مزبوررا ضعيف ميسازد وھم از دامنه جدی 
   .بودن اتھام متھمين خبرميدھد

ريکا مآنون تحريم ابطه با قار رد 
 و تاکنون شخصيت ھای مشھور

 متنفذی درکشورھا ازجمله فرانسه و
ا شده مريکآروسيه گرفتارقانون تحريم 

نبوده اند  مريکاآنھا ھم تبعه آ و ؛اند
يا ميتوان گفت آ ؛ننموده اند اد ن استنآنھا به استدالل وکيل بانک ترکيه توجه نکرده وبه آولی 
  !رخي  ؟گاه نبوه اندآنھا آکه 
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ريکا  الزامی مآاين است که  قانون تحريم  ،رداشت بنده که چندان ھم  قابل اعتماد نيستب 
نرا رعايت کنند بلکه  قانون مزبور ميگويد آايجاد نکرده که ھمه افراد کشورھا ويا دولت ھا 

مريکا با کشورھا ويا اشخاص آطريق  ) که بخواھند ازمريکا ويا غيرهآاعم ازتابعين ھرکس (
 غير مريکا  معامله کنند  بايد رعايت قانون تحريم ھا را بنمايند  درآقانون  درممنوعه 

  .د شدنمريکا خواھآ اينصورت متھم به قانون شکنی در
م امروز خبررسيد که بدستور دولت اردوغان تمام اموال ودارائی ھای رضا ضراب مصادره ھ 

شده  اجرا و رای عصبانيت صادرمج که بدون مطالعه از اين عمل دولت ترکيه ؛شده است
گاھی ودخالت طبيب اردوغان آ نه ای است براستواری شھادت رضا ضراب برقري ،است

اظھارات  رضا  نه ای گرفته شود برسايرميتواند قريوباز موضوع تحريم ھا درحضور در
تمام  و ورئيس بانک مرکزی ايران جمله دخالت حميد رسائی ومحمود احمدی نژاد ازضراب 

دادگاه ياد  نھا بعنوان مشارکت درمجموعه تحريم ھای مورد طرح درآ ضراب از کسانی که
    .کرده است

 دادگاه بود وبايد منتظر استدالل دادستان و نظريه مزبور برداشت مطبوعاتی است


