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  دادگاه  نيويورك

  صد رحمت به ديوان بلــــــخ

  حقوقدان - اميرفيض

مالحظه  ،عالمت مشخصه بدين معناکه ،استقالل قوه قضائيه کشورھا عالمت مشخصه حاکميت ملتھا ست ،مروزدردنيای ا
 عالمت فرشته عدالت با ،ن نشانگرعدم نفوذ سياست وحکومت درامرقضاستآاحکام دادگاھھا ورعايت عدالت ونصفت در

 ھمه کشورھاست به معنای استقالل قوه قضائيه وتحت تاثير چشمان بسته وترازوی عدالت دردست که سمبل قضاوت
   .قدرت دولت ويااشخاص قرارنگرفتن است

 است دادگاھی بوده که بی گناھان را نه درشھربلخ که سابقا درخراسان وامروزه جزء افغانستامده است کآدرتاريخ 
ونظام حقوقی مبتنی برعدالت وارتباط جرم با متھم مبنای حکم دادگاه  ،گناھکاران رابی گناه حکم ميداده است و گناھکار

   .حکم وپايان دادرسی بوده است دھنده بلخ نبوده است  ودرصدور احکام اغراض شخصی ومسائل تابعه جريان

  نگری             به شوشترزدند گردن مسگریــــھآنه کرد دربلخ ــُــگ

  واما بعـــــد 

جريمه نقدی به  دالر ميليارد ۶ايران والقاعده رامحکوم به پرداخت  ،يک دادگاه درنيويورک٢٠١٢درھمين ماه اوت 
  .محکوم کرد  ١٧۵ماندگان کادرپرواز ھواپيمای سپتامبروھمچنين باز ١١بازمانده واقعه  ١١٠

از ماه مه  )يرانا( جمھوری اسالمی ورھبران سپتامبرنقش داشته ١١ دادگاه مزبور ايران رامتھم کرده که درحادثه
   ند.مريکا اطالع داشته اآازحمله قريب الوقوع القاعده به اھدافی مھم درخاک  ٢٠٠١

سپتامبرشھروند وتبعه  ١١نفرازافراد شرکت کننده درحادثه  ١١ که زيرا اينچنين دادگاھی ورای او ھمان دادگاه بلخ است 
 تچراکه دادگاه نيويورک  مستقل ازدولت وسياس محکوم ميکند ايران را ،عربستان سعودی بوده اند وباوجود اين قرينه

 ندارد وچون  را ن کشورآمريکا تمايلی به مطرح شدن نام آ، ستمريکاآنجاکه عربستان متحد آوازمريکا عمل نميکند آ
طلبکاراست دادگاه نيويورک وسيله ای  مريکا بابت سپرده ھاآميليارد دالر ازدولت  ٧ايران ازسالھای بسياردور حدود 

   .شده که ايجاد تھاتردين نمايد

   .امانی خودش مختومه سازد ای ايران رابرای بازپس گرفتن وجوهبدين ترتيب فصل ادع

يا القاعده دارای شخصيت حقوقی است که آ ،ه القاعده وايران مشترکا استنکته جالب درحکم مذکور توجه خسارت ب
  ؟طرف دعوا قرارگيرد؟ مسلما خير پس چگونه است که طرف دعوا شناخته شده است

  ،  دادگاه بلخ است زيرا دادگاه

کشوری  رکناردارد چطور د تیانونا مسئوليکسيکه واجد شخصيت حقوقی نيست يعنی نه دارائی به نامش ثبت است ونه ق
  ميليارد دالر؟  ۶نھم به ادعای دعوای خسارت مادی بمبلغ آکه عضو سازمان ملل متحداست دردادگاه قرارداده ميشود و

نونی ابزاردادرسی قاازکه يل صالحيت ذاتی وصالحيت قانونی مسائلی ازقب زيرا، اينکه دادگاه دادگاه بلخ است برای
    .نه دادگاه بلخ است اه ھای قانونیدردادگ است  الزم الرعايه  وعادالنه

اعالم کرده اند چرا  نراآمريکائی ھا که فعاليت القاعده راتحت رياست وفرماندھی بن الدن ميدانستند وبارھا وبارھا آ
   .بن الدن راطرف دعوا قرارنداده والقاعده که فقط يک نام است طرف قرارداده ، دادگاه بلخ
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دادگاه بلخ به ميليارد دالر ويا القل سه ميليارد دالر وصول کرد؟  ۶فارغ از شخصيت حقوقی چگونه ميتوان  ازيک نامِ  
   .استيی مريکا ست که خواھان اين چنين راآاين اصول توجھی ندارد  سياست حکومت 

ن ادعای ثابت نشده ھم مرتکب سپتامبر رابرعھده بن الدن ميدانسته وبه ھمي ١١مسئوليت حادثه  مريکاآدرحاليکه دولت 
،  چگونه دادگاه نيويورک بدون توجه به اين ارتباط موضوعی جرم، بابن الدن ،جنايت مشھود يعنی قتل بن الدن شده است

مريکا مستقال بدون رجوع به آنجا که دولت آواگر حقيقتا بن الدن عامل حادثه بوده باشد از القاعده رامحکوم کرده است
   .مريکا موجبات اسقاط ذمه بن الدن رافراھم کرده استآدن رابه قتل رسانديده لذا دادگاه بن ال

مريکا درجائی که منافع ومطامع آ از نوع ن که ازمسائل مھمه دادرسی عادالنه است دردادگاه ھای بلخآاين اصول وتوابع 
   .مريکا درميان باشد الزم الرعايه نيستآدولت 

   .مريکاستآمريکا به سياسيت ودستورات دولت آی قدرت قضائيه تنھا اين مورد نيست که نشانگر وابستگ 

مريکائی که دربمب گذاری آنيز دادگاه فدرال سيتی واشنگتن دی سی ايران رابه خاطرشکايت يک زن  ٢٠٠٧دراوت سال 
ليون مي۶دربيت المقدس کشته شده بود وادعا شده بودکه بمب گذاری توسط فلسطينی ھاشده بود ايران رابه مبلغ حدود 

ُ مصداق گ دقيقا ،!ناراحتی روحتی اطرافيان زن مقتول بود ن به خاطرآمليون  ۵محکوم کرد که  دالر نه کرد دربلخ ــ
    .ھنگری     به شوشترزدند گردن مسگریآ

   .يک فسلطينی دربيت المقدس مرتکب عملی اثبات نشده ميشود ايران محکوم ميگردد

تانی زيرنظر بن الدن وابسته به خاندان سعودی ودوست عربس، با تابعيت شھروند ديگر یيک شھروند عربستانی باتعداد
 ، آمريکايین ھم ھنوز معلوم نيست شناخته ميشود ولی دادگاهآسپتامبرکه حقيقت  ١١قای بوش مرتکب حادثه آخانوادگی 

                                  .ايران رامحکوم ميکند

****  
***  

**  
ھم مستثنا نيست) نمی باشد.  کاناداالبته و (مسايل حقوقی وابسته به سياست تنھا موارد دادگاه ھای از نوع آمريکا اين 

  است که به طريق بسيار اتفاقی با دعوتنامه ھييت ژوری انتخاب می شود. درست 

  و دادگاه تفھيم می شوند.مورد به مورد از سوی قاضی  ،ژوری پس از انتخابھيئت 

بازھم از سوی قاضی در ھمان اتاق  اه که تصميم الزم می آيد،، آنگدادگاهمحاکمه  ژوری پيش و پس از جلسه ھایھييت 
صحبت قاضی به ترتيبی است که در می شنوند. شيوه  می گويد قاضی آنطور کهموارد حقوقی را  تفھيم شده و سربسته

کور است  ھييت ژوری از نظر حقوقی بی سواد وچون ھريک از اعضای ھييت ژوری تاثير فردی خود را می گذارد. 
  بنابراين بھرترتيب متاثر از حرف است.

قاضی ھستند تصميم آنھا مبتنی بر استنباطی است که از حرف  ھمه افراد عضو ھييت ژوری تحت تاثير حرف ھایچون 
  ھای قاضی دريافت کرده اند. 

ممکن است بين ھييت ژوری اختالف نظر ھای شخصی ھم باشد ولی تاثير نھايی نظری است که قاضی در پشت گرچه 
  درھای بسته به آنھا تلقين کرده است. 

اين شيوه قضاوت واقعا نظر تک تک افراد ژوری است يا متاثر از نظر قاضی دادگاه که ممکن است به ترتيبی با آيا 
  ؟ وده باشدسياست و روش ھای جامعه وروز آل

  ک-ح


