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  درسقوط ناوگان هواپيماي باب مسئوليت

  مسافري ايران
  حقوقدان - اميرفيض

جمھوری  .مريکا کشته شده اندآھواپيماھای مسافری ايران بعلت تحريمھای ايرانی  سرنشين  ١٧٠٠که  آمده  خبری در
   .مريکا ميداندآاسالمی مسئوليت اين کشتارھارامتوجه 

  ؟تحريرحاضردرراستای اين تحقيق است که ازنظرحقوقی مسئوليت اين کشتارھا وضايعات انسانی برعھده کيست

 نجا که نظام حقوقی جمھوری اسالمی نظامی است مذھبی کهآناشی ازروابط حقوقی وقانون است واز ،نجا که مسئوليتآاز
لذا باب مسئوليت جمھوری  ،، مبانی حق شناخته شده استنآن ونيزقرماشده ازسنت محمد واما حرکت ھای الگو نآدر

ناظر برروابط  حقوق اسالمی درکادر ،اسالمی نسبت به کسانی که بواسطه سقوط ھواپيمای مسافری ازبين رفته اند
   .قابل بررسی وارزيابی است حکومت ومردم 

استواراست ونيز  رھای جھان براساس حقوق بين المللمريکا وسايرکشوآط جمھوری اسالمی بانجاکه روابآازوباز 
بين المللی است که متاسفانه برخالف  ھای جمھوری اسالمی يکی ازاعضای سازمان ملل متحد  وطرف عھدنامه

عضو سازمان باشد ن با منشورسازمان نميتوانسته آکشورمزبورکه بمناسبت تعارض قانون اساسی  ،منشورسازمان ملل
درحادثه سقوط ھواپيماھای مسافری ايران به اعتبارحقوق بين نيزمريکا آ،  لذا مسئوليت ن تائيد شده استآولی عضويت 

  .الملل خود نما وقابل رسيدگی ميگردد

  نخست مسئوليت جمهوري اسالمي

م اقط شده ايرانی به علت تحريم لوازازبين رفتن جان مسافرين ھواپيماھای سبرخالف ادعای جمھوری اسالمی مسئوليت 
   .که دقيقا متوجه جمھوری اسالمی ومسئولين حکومت استمريکا نيست بلآيدکی متوجه 

ناطق نوری درسميناری که باحضورشخصيت ھای جمھوری اسالمی تشکيل شده بود باب مسئوليت رادرجمھوری 
   :چنين تشريح کرد ی دقيقا درچاچوب حقوق اسالمی اسالم

،  ، درمحضرحق تعالی مسئول ھستيم، دراموری که درافکارماميگذردمادرھمه امورودرھمه کارھائی که انجام ميدھيم<
، مادر ھمه اموری که درکشورميگذرد ودرھمه اموری که درکشورميگذرد مسئوليت داريم ،تمام عالم محضراوست

ه برعھده ماقرارداده شده است طوری انجام دھيم که مرضی مابايد کارھائی راک ،مسئوليت بزرگی پيش خدای خود داريم
   >مردميد ومسئوليد پرسترھريک ازشما شبان وس< :ناطق نوری به حديثی استناد کرد که ميگويد  ،>خداوند باشد

ناطق نوری دقيقا باب مسئوليت رادرحقوق اسالمی نسبت به مردم مسلمان تشريح کرده است واين نکته نيز اضافه 
نھا نزد خداوند آاست که مسئولين حکومت ھرگاه دراجرای احکام اسالمی من غير حق مرتکب اشتباھی بشوند کردنی 

نھا دريغ خواھد آد ازعنايات خاصه خودش به نبرخی گفته اند باب مسئوليت مطرح نيست بلکه خداومسئولند نه مردم (
  کرد)

 ،با باب مسئوليت درجمھوری اسالمی منطبق ميسازيم ارانھآاکنون مسئله سقوط ھواپيما ھا ومرگ جانخراش مسافرين  
ن آنھم باعلم به مراتب تذکرقرآ گروه مردم مسلمان به کشورھای کفر ،استفاده ازوسائط نقليه ساخت کفار واعزام گروه

 با يا يک عمل اسالمی ومورد رضايت خداوند وآ ،غيراسالمی که دربالد کفرجاری است اعمالگاھی بيشتر ازآن وآدرمنع 
  .!؟ مسلما خيراجازه قران است
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دراجالس ستاد امربه  ،١٣٩١ولی فقيه درمازندران درتيرماه ھمين سال  يت هللا  نمايندهآخوند طبرسی معروف به آ
شھيد تقديم جمھوری اسالمی کرده  ۴٠٠رزش انقالب اسالمی تاکنون ده ھزارومازندران برای حفظ ا< :معروف گفت

 دده ھزاروچھارصوحفظ حيثيت اسالم معروف ونھی ازمنکر درسواحل دريای مازندران يعنی برای اجرای امربه  ،است
   .ايرانی کشته شده اند

يا اجرای مقررات اسالمی درسواحل دريای مازندران مھمتراست يافراھم کردن تسھيالت مسافرت ھزاران ھزارمردوزن آ
   ؟!ده استنھا رامنع کرآن پرھيز ازدوستی ومعاشرت باآبه کشورھای کفر که قر

درکتابش ازمالقات باخمينی  ،ھنچيانآجالل  شادروان ( خمينی ) جای پای محمد راه رفتن><عنی جمھوری اسالمی ي
 ھا ھن سبب توقف وخاموش ماندن کورهآاعتصاب کارگران ذوب < :که به خيمنی نيکپورگفت ؛باتفاق نيکپورنوشته است

کوره  ،> خمينی گفت مگرزمان پيامبراسالمنھا خواھد شدآھزارتومان خرج براه  اندازی مجدد  ۴٠٠ميشود وبيش از 
 ؟ درھمان جای پای محمد است توسل به ھواپيماھای کفاربرای مسافرت به سرزمين کفريا آ  ھن بوده است>آھای ذوب 

ن گندم ميکارند گفت وای به حال آگفتند با ،ھنی ديد پرسيد اين چيستآاحاديث است که محمد  درمزرعه ای يک خويش 
   !!کجا ٧٣٧خويش کشاورزی کجا وبوئينگ مردمی که از اين وسايل استفاده کنند 

مطلوب اينکه سران وحاکمان جمھوری اسالمی بمناسبت ناديده گرفتن حقوق اسالمی وفراھم کردن زمينه ھای رشد کفر 
اقانون جزای جمھوری اسالمی نه تنھا نسبت به ازبين رفتن جان مسافرين ھواپيما ھا مسئول واين مسئوليت منطبق ب

عالقمندان به بحث حاضر ( اندسبت مشارکت درگسترش کفرمسئول بقول خودشان نزد خداوند ھم به منااست بلکه 
  .رجوع فرمايند١٣۶۴رسال گاسالم نيروی بازدارنده) ازانتشارات سنميتوانند به رساله (

عباس ابن فرناس> باتفکردرسوره سلمانی بنام <جرجی  زيدان درجلد پنجم تاريخش مدعی شده که شخص م - حاشيه
ميالدی برابرباقرن سوم ھجری اولين ھواپيمای خودراازفلزی کم  ٨١٣ملک به اختراع ھواپيما دست يافت او درسال 

 وزن ساخت ودرمقابل ھزاران تن مسلمان اندلسی واھالی قرطبه برھواپيمای ساخت خويش سوارشد وبه سالمت و
 ھجری خواھرمعزالدوله وفات يافت و ٣۵۴سيوطی درکتاب تاريخ خلفا نوشته است درسال  –گشت فيروزی به زمين باز

صعود باطياره برای  او زحمتی مد واورا تعزيت و  گفت <آالميطع با  خليفه عباسی باطياره به خانه معزالدوله فرود 
  >نداشت

ی که کتاب خواسته ھای بشری را نوشته پس ازذکرمفصل اختراع ھواپيما ازجانب مسلمانان زير تيتر علی مشکينی نجف
 )سوم ابتدائی  ( نوشته است <بااينھمه خوانند گان متوجه ھستند که درکتابھای کالسيک ماحق کشی بزرگ درشت 

 سال تقريبا بعد ازاختراع طياره از ۵٠٠مريکا آنکه اصل آل مريکائی نسبت داده اند وحاآاختراع اولين  طياره رابه فالن 
  )٢۴٢(صفحه  ست طرف مسلمانان بوده ا

  اما مسئوليت امريكا

قسمتی   ،ی که به جمھوری اسالمی تحميل شده است بردوگونه ميباشديھا مده است تحريمآھمانطورکه درتحريرات قبلی 
وقسمتھائی که  ،ملل متحد وبراساس قطعنامه مقررشدهاست که بوسيله شورای امنيت سازمان  ھايی متوجه تحريم
   .مريکا وبدون وجود قطعنامه به ايران تحميل شده استآبوسيله دولت 

مريکا ويا کشورھای عضو آھائی که از قطعنامه شورای امنيت به ايران وملت ايران تحميل شده است  ثارتحريمآنسبت به 
 مريکا باالستقال ويابا موافقت کشورھای ديگربه اجراآھائی که  تحريمشورای امنيت فاقد مسئوليت ھستند ولی نسبت به 

   .مريکا ضامن خسارات وارده به فرد فرد ملت وکشورماستآورده آ در

  )استفاده ازاعالم کوفی عنان دبيرکل سابق سازمان ملل(                                                              

 .ن باشدآمجرای بين المللی خواستارحق مسلمی است که ملت ايران بايد از واين
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 مريکا به ملت وايران بوده اند غافل ماند وآھای خودسرانه  دراين مقوله نميتوان ازموقعيت ايرانيانی که مشوق تحريم
ن آمريکا ورفع مسئوليت ازآ مريکا مبنی برايجاد تحريم ھا مستند اقدامآراازن ايرانيان آ ھمچنين نميتيوان درخواست ھای

واصوال چنان ن ايرانيان ھيچگونه نمايندگی ازملت ايران برای انجام چنين درخواستی رانداشته اند آدانست زيرا  کشور
ونه ميتواند موضوع ميکند ايجاد حق برای مجرم ، نه درخواستی برخالف قوانين ايران وجرم محسوب ميشود وجرم

    .دنمايندگی قرارگير

  

         

 


