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  حقوقدان -اميرفيض

ديروز دادگاه استيناف انتاريوحکم دادگاه بدوی دائر به محکوميت جمھوری اسالمی درتامين خسارات 
تائيد کرد وبدين ترتيب بازماندگان را  ١٩٨٣لبنان درسال  بازماندگان اقدامات تروريستی انجام شده در

دارائی ھای  مريکا شاکی شده اند ميتوانند ازآنان دردادگاه ھای آ زيان ديدگان ومصدومين  که برخی از
   .و ھفتصد ميليون دالر مطالبه خسارت کنند جمھوری اسالمی درکانادا تا مبلغ يک ميليارد

زيرا قبل ازطرح دعوا متھم پرونده حزب هللا لبنان  ؛يد که دعوای مزبور بسيارساده بوده استآبنظرمي
کل وکالی زيان ديدگان اين بود که حزب هللا لبنان نميتوانست لقمه ای باشد که اما مش ؛شناخته شده بود

دوم اينکه عمل تروريستی درکانادا  حقوقی پاسخگوی خسارات سنگين متقاضيان زيان باشد و نظر از
دولت کانادا تنھا ميتوانست نسبت به  و ؛ورود کانادا دراين دعوا بدون مخمصه نبود روی نداده بود و

 نظر اظھارمريکا درمورد محکوميت جمھوری اسالمی به جبران خسارات آبودن احکام دادگاه  اجرا قابل
ولی مشکل مزبور با تصويب قانون عدالت برای قربانيان تروريسم   ؛نه اينکه مستقيما وارد دعوا شود ،کند

   .فترموضوع قرارگ مريکا نسبت بهآدرعرض دادگاه  یرفع گرديد ودادگاه کانادا ھم ازنظرصالحيت رسيدگ

يد دفاع جمھوری اسالمی محدود به اصل مصونيت قضائی دولت ايران بوده است آاخباربرمي نطور که ازآ
مريکائی آودرماھيت که عدم توجه ويا حمايت ازاقدامات تروريستی مربوط به انفجارخوابگاه سربازان 

مصونيت متوجه  است وازھمه مھمترالزم به اشاره است که اصل مصونيت دارای شرائطی ، نبوده است
اين عقيده جای بررسی دارد که جمھوری  .خاصه خسارات ثالث ،حقوق واتھامات کيفری است نه خسارات

را تروريست مينامد درقانون اساسی خود  نھاآھائی که جامعه جھانی ه اسالمی اززمانی که حمايت ازگرو
  .ا استفاده کندپياده کرده  نميتواند ازاصل مصونيت قضائی دولت ھ

  مشكل جمهوري اسالمي

  .نه مشارکت ،ھای لبنان است ترويستز مستند حکم دادگاه استيناف انتاريو حمايت جمھوری اسالمی ا
اثبات عدم حمايت ازسوی جمھوری اسالمی ممکن نبوده ونيست  ازان سال تاکنون بکرات اصل حمايت 

فشاری شده است ومتقابل حزب هللا  ن پاآروی ازحزب هللا ازسوی مسئولين جمھوری اسالمی اعالم و
لبنان ھم بکرات قدردانی وقدرت عملياتی خودش را ناشی ازحمايت جمھوری اسالمی اعالم جھانی کرده 

 دولت و اين احتمال که وکالی جمھوری اسالمی بتوانند حمايت را امری سرخود وخارج ازمسير و ،است
ست زيرا قانون اساسی جمھوری اسالمی حمايت مورد ادعای دھند ھم بکلی منتفی بوده ا قانون قرار

لھذا حتی ازنظرقانون جمھوری اسالمی ھم دراين حالت که  شاکيان را مصدر تکليف قانونی دانسته است 
اجرای قانون اساسی جمھوری اسالمی سبب زيان وخسارات شده تامين خسارات برعھده جمھوری 

ن افراد آ تروريستھا امری سرخود بوده ومسئول حقوقی وکيفير زوحق اين دفاع که حمايت ا اسالمی است
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جمھوری اسالمی ھستند نه دولت ھم ازجمھوری اسالمی سلب است ودرنھايت مردم که برای امرارمعاش 
ھم خسارات  ورده اند ھم بايد اتھام تروريست بودن کشورشان را بپذيرند وآبه فروش دختران خود روی 

  .ھندميليارد دالری ھارا بد

  رابطه سقوط جمهوري اسالمي با احكام مزبور
جمله  از ؛رابطه اجرائی احکام مزبوررابا جمھوری اسالمی ميتوان درشقوق مختلفی مورد نقد قرارداد

اينکه اگرجمھوری اسالمی با تغييراتی حتی دراساسنامه تبديل به حکومتی قابل قبول (حقوقی) ازسوی 
  .دراحکام مزبور نخواھد داشتجامعه جھانی گردد  تاثيری 

ولی ممکن است درصورتی که جمھوری اسالمی  با يک انقالب داخلی وقھروغلبه واعدام متصديان کشور 
به اعتبارحقانيت قانون اساسی مشروطيت سقوط کند اصل حاکميت ملت وحقوق ومحکوميت عمومی و

مسير تازه ای درجھت اجرای احکام ممتازه درقانون اساسی مشروطيت اين امکان را ممکن است بدھد که 
سه بيا که گربه شاخت نزند> ھمه اين مصائب آسه برو آولی سياست وروش <  مزبور فراھم شود

    .کسی خواھد انداخت که ازشاخ گربه ميترسد وخسارات را برگرده ھمان

  ورشكستگي جمهوري اسالمي 
يشود وازسوی ديگرمطالبات حقه بخش کم نمايان م ،ارقام درشت محکوميت جمھوری اسالمی که کم

نرا درمرز وخطر ورشکستگی آازدولت که رقمی بسيارباالست وجمھوری اسالمی وبانکھای  خصوصی 
 در  ،ن تعلل ميشودآقرارداده است وحتی ميتوان گفت که جمھوری اسالمی ورشکسته است ولی در اعالم 

می (شاکيان ازعمليات تروريستی) اين حالت چگونه ممکن است گروھی ازطلبکاران جمھوری اسال
رعايت حال غرماست  که بايد به نسبت اين طريق خالف اصل  ،خسارات خودرا تمام وکمال دريافت کنند

   .ودرکليه قوانين تجاری کشورھا قيد است دردارئی ھای شخص ورشکسته شرکت داشته باشند 

  واكنش جمهوري اسالمي
کم مزبور، درحاليکه وزارت خارجه جمھوری اسالمی واکنش وزارت خارجه جمھوری اسالمی به ح

ھم مطرح کرده که اصوال صدور حکم عليه يک  را مدعی است که دادگاه کانادا راقبول ندارد اين ادعا
   .يعنی ادعای نخست خودش را باطل ساخته است اصل برابری دولتھاست  دولت خارجی مغاير

 در کم ندارد زيرا حکم ازدادگاه کانادا صادرشده واعتراض نخست جمھوری اسالمی تاثيری دراجرای ح
اموال جمھوری اسالمی ھم درکاناداست وبا توجه به حضور  کانادا ھم قابل اجراست و محدوده کشور

نماينده جمھوری اسالمی دردادگاه استياف انتاريو ديگرفصل قبول ويارد دادگاه گذشته است وايراد عدم 
  .نھم دردادگاه بدویآ دگاه به ماھيت دعوا مسموع ميباشدورود دا صالحيت  تنھا قبل از

ايراد  اما نسبت به کشورھائی ؛(جمھوری اسالمی) وارد است اما ايراد دوم وزارت خارجه فرقه تبھکار
وفق اصول بين المللی ومنشورسازمان عمل کنند نه جمھوری اسالمی  ن کشورھاآ که وارد است  مزبور
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وقعيت خاصی که کامال خالف منشورسازمان ملل واصل برابری کشورھا قانون اساسی کشورش م که در
  .ست اتخاذ کرده است

  صحبتي با خودمان 

نه ما ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی ونه ايرانيان موافق جمھوری اسالمی ونه مسئولين ودست 
 ايران مطرح است  واندرکاران براستی نميدانيم ونميدانند که کشوردرچه حالی است چه مبلغ دعوا عليه 
چه  ،مريکا چقدراستآچه تعداد حکم به محکوميت ايران صادرشده است، دارائی بلوکه شده ايران نزد 

 در پشتوانه ھای ارزی کشور و چه امتيازاتی به خارجيان داده شده است، ذخائر دادھای محرمانه و قرار
   .نھاآ ظيرنچه حال است وبسياری 

  يا شماميدانستيدآ
نھاھم که دست درموضوع دارند بازھم درست نميدانند (مستند اظھارات رئيس آ چيزی نميداند وھيچکس 

 ٢٠<درکشور باب شکايت وگله اظھارداشت موزش وپرورش ازآھمين دوروز قبل وزير  بانک مرکزی)
 براکنون که اين خانيھا يا ما ايرآجاری است> درمدارس ابتدائی  موزش ھای مختلفآنوع تعليم وتربيت و

کشوری بافرھنگ  مورش وپروش ميشنويم ميتوانيم توضيح دھيم که چگونه ممکن است درآ وزير از را
موزش آنوع  ٢٠نيم تصورکنيم که يا اصال ميتواآ موزش وپرورش وجود داشته باشد وآنوع  ٢٠ثابت 

  وپرورش درمدارس ابتدائی چگونه عملی ميشود؟

  ياكسي ميدانستآ
ھم امروز درمجلس اسالمی عنوان شد   گنديده وفسادش غيرقابل تامل است ھرکجای مملکت راکه بازکنيد

 را امتياز که درفرم ھای استخدامی دردستگاه ھای دولتی وحتی شرکتھا مذھب افراد پرسش شده است و
معھذا عمال حقوق اساسی بين شيعه وسنی تفاوتی منظور نشده نکه درقانون آ با به اھل شيعه ميدھند و

مسئولين  ماه است که جای يکی از ۶باب نمونه ميگويد درکردستان  از ديده گرفته ميشود واھل تسنن نا
که مردم ميخواھند سنی باشد ھمچنان خالی است وميگويند <اگربه يک سنی مسئوليت بدھيم فردا قيامت 

  .!جواب حضرت فاطمه را چه ميدھيم>

کشور وجنگ شيعه وسنی را جمھوری می بينيد چه راحت وبی سروصدا موجبات تفرقه ملت وتجزيه 
نرا مسئولين جمھوری اسالمی فاش آوقتی که  گاه بود؟ تاآاين جريان  چه کسی از ؛اسالمی دامن ميزند

گرچه ماخودمان ھم درامرتجزيه  نھا فاش نميکردند ما ھمه درخواب خرگوشی بوديم آھم  اگر کردند و
  .کشورپاک عمل نيستيم

  قرارداد توتال 
ازمناطق گازی ايران به امضا رسيد  وجمھوری دوروز قبل قرارداد با شرکت توتال فرانسوی برای استفاده 

برجام  نکه پس ازآاين قرارداد با  ،موفق ترين فعاليت ھای اقتصادی خود ميداند يکی از نراآاسالمی 
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ن شده است ھيچکس حتی کارشناسان نفتی آمھمترين موضوعی است که دولت شيخ حسن متعھد اجرای 
   .اشندمجلس ھم ازمفاد اين قرارداد مھم بی اطالع ميب

، مجلس دارد، ممکن است قراردادی با يک شرکت خارجی يا دريک کشوری که ادعای دمکراسی داردآ
  ؟ن مطلع نباشدآبسته شود که کسی ازمتن 

  سال مهم نيست  20
سال درعمريک کشور مھم نيست وصبرکنيم که جمھوری اسالمی خودش  مملکت  ٢٠گفتيم  انروزھا که  

فساد است که فراگيروانبوه ودرھم  ،نچه مھم استآولی  ،کن است مدت مھم نباشدبله مم ،رارھا کند
    .ن کافی نيستآبرای مرمت واصالح  ھم اميخته ميشو که  قرنھا 

  

  

 


