
 حقوقدان -اميرفيض -دامنه تسری رای ديوان عالی آمريکا                                             ۵ از ١ برگ ٢٠١۶/٠۴/٢٩، جمعه=شيدناھيد  

  

  حقوقدان -اميرفيض

> شروع شد ولی سرگنده زيرلحاف استبا عبارت < ١ )آمريکاميليارد دالروحکم ديوان عالی ٢تحرير قبل (
که بھتراست گفته شود فرصت  ،ن تحرير باشد خبری نبودآ ازسرگنده که ميبايست نمونه ای درن تحرير آدر

  .ون به اتفاق به دوفقره ازسرگنده ھا رجوع ميشوداکن ؛مناسب وکافی نبود

  سرگنده اول
نيويورک   ) يک دادگاه ايالتی ٢٠١١دسامبر ٢٣( ١٣٩٠درديماه سال  -گان استحضارخوانند و وریآياد برای 

به  سپتامبر ١١ررابطه با فاجعه > ايران رابه پرداخت غرامات وخسارات دجرج دانيلتصدی قاضی <ب
 ١١حکم دادگاه بروجود رابطه سببيت بين ايران وحادثه  .ميليارد دالر محکوم کرده است ١٠پرداخت 
نوشته بلومبرگ ب ن جريان مشارکت داشته است وآوردن آاست ونتيجه گرفته است که ايران دربوجود سپتامبر

 ١١دادگاه علت محکوميت ايران را عدم توانائی دردفاع ازادعای ھمکاری با ھواپيما ربايان درحادثه <
   .سپتامبرعنوان کرده وايران را محکوم کرده است

جمھوری ن است که آمده به معنای آ= عدم توانائی ايران دردفاع که درحکم دادگاه ايالتی نيويورک حاشيه 
ضورداشته ويا ازجريان دعوا مطلع بوده ولی دفاع نکرده ومعنای دفاع نکردن اين است درداگاه ح اسالمی

   .که حقانيت مدعی را تائيد نموده است

   دالئل دادگاه فدرال چه بود
نيويورک تنھا وتنھا به استناد اظھارات کنت تيمرمن  ق نشان ميدھد که رای دادگاه ايالتیاسناد مورد تحقي

 . ھمان تحقيات نشان ميدھد که وشخصی بنام حميد رضا ذاکری با نام واقعی عليرضا سليمانی پاک بوده است
   .نقش تيمرمن استفاده ازحميد رضا ذاکری ومديريت  دادگاه درحاشيه بوده است
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= کنت تيمرمن  ھمان يھودی  حاشيه
است که خودرا ايران شناس ھم ئی آمريکا

معرفی ميکند وھم اکنون رابط بين برخی 
 آمريکاازايرانيان خارج ازکشور و

واسرائيل است واو ھمان کسی است که 
ازکشورتوانست برای اولين باردرخارج 
جی را پای سند امضای اعليحضرت وگن

زيه ايران با کردھای تجزيه طلب تج
ک وبعد ھم درکيھان لندن دري ذاردبگ

 آمريکااز ايرانيان مقيم صفحه بزرگ 
تيمرمن  ؛داشتتقاضای رای انتخاباتی 

واسطه تامين مالی  رھبری ورا  زکشوروفعاليت ھای ايرانيان خارج ارئيس بنياد دمکراسی برای ايران است 
   .)پايان حاشيه( بيشتربه شورای تجزيه طلبان ايران رجوع شود برای کسب اطالعات – نھاست آ

به روايتی که خودش اظھارداشته بسيارمفصل است که  )عليرضا سليمانی پاک( رضا ذاکریداستان حميد 
شھرام  زاده ونوري عليرضا نکه  بوسيلهآ کاراين تحريرنيست ولی اين اشاره الزم است  که ذاکری پس از

ک خامنه ای دررسانه ـافظان نزديـــومح بسيارمھم  ميبدی بعنوان يکی ازسرداران اطالعاتیعليضا  ھمايون و
کری کرد اذ کتابش از می جداشده است وتبليغاتی که کنت تيمرمن درھا معرفی شد  که ازجمھوری اسال

 درباره امور بتمام عيار ، ذاکری شد يک شاھد ومطلع، ومراتب مفصل ديگروتصاويری که بچاپ رسانيد
ن  واين اظھارات آسپتامبرحتی قبل ازوقوع  ١١گاھی سران جمھوری اسالمی ازوقوع حادثه آايران وازجمله 

تيمرمن  وازھمه مھمتربی حالی وکم توجھی مسئولين جمھوری اسالمی به دعوا ولزوم  بضميمه کتاب او 
   .ن وقلب ادعا وشھادت کاذب حميد رضا سبب صدورحکم مزبورگرديدآ مشارکت در

 سپتامبر ١١برای رسيدگی به ماھيت که به جھتی  دادگاھی در لمانآاين اشاره بجاست که درھامبورگ 
   .ارات حميد رضا ذاکری را جعل وغيرقابل استناد دانستھدادگاه اظ ،تشکيل شده بود

سوابق  ورده شد که اگرجمھوری اسالمی تنھا به رای دادگاه ھامبورگ استناد ميکرد وآاشاره باال بدان جھت 
   .ن مينمود دادگاه نميتوانست به صدورچنين رائی تن بدھدرابيا خدمت ذاکری

د دليل ومدافعات رای ميدھند واگرخوانده دعوا دفاعی نکند ضوع اين است که  اصوال دادگاه ھا به استناوم
   .گاه به حقانيت طرف ھم باشد خودرا ناچاربه دادن رای محکوميت طرف ميبيندآاگرقاضی 

اعتباری بود که رسانه يکی ازدالئلی که قاضی فدرال نيويورک به شھادت واظھارات ذاکری ترتيب اثرداد 
کشوربه اظھارات او داده بودند غلو درباره مقامات او درايران واصالت ھای گروھی ايرانيان خارج از

کپی ( زاده وشھرام ھمايون وميبدی تفسيرميگرديده وسيع وحساس ان که ازسوی نوريندام اطالعات او و
ايرانيان مشوق  وحمايت مالی که ازطريق کنت تيمرمن از )= الماس فروش!!برنامه محمد رضا مدحی

مده آ دادگاه فدرال نيوبورک حميد رضا ذاکری بصورت فرشته حقيقت درواعتبارسازبرای ذاکری ميشد برای 
ن فاجعه ميگرديدند  شھادت ذاکری نافذ ومعتبرومستند آی حساس که ھمه به دنبال عامل بود که درآن روزھا

   .که گرفت حکم قرارگيرد
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 بنفع خارجيان  اقرارجريان ذاکری بايد درسی باشد برای کسانی که بنام مبارزه سياسی مرتبا =  حاشيه
 ١٠دادن  . خارجيان تشنيه اين قبيل اسناد وشھادتھا ھستند يک شھادت دروغ به بادوسند تھيه ميکنند

دارائی ھای ايران رابه ايران که  ۵+١ ويک درخواست ناموجه ازميليارد ازدارائی ھای ايران تمام ميشود 
) به باددادن ھمه دارائی ھای ايران ه طلباندرخواست رئيس شورای تجزي( ندھند ونزد خودشان نگھدارند

 کشورھا امانت دار ديگر بگويند اگرقرارباشد چين وروسيه و !بخود حق ميدھند ئيھاآمريکامنجرخواھد شد و
   )پايان حاشيه(   .نت دارنباشداام آمريکادارائی ھای ايران باشند چرا 

بی اطالعی  ومتقابالگرچه درمقابل شھادت ذاکری دالئل مسلمی ازباب دخالت عوامل عربستان سعودی 
ايران  ھم اسمی از آمريکاسپتامبروجود داشت وگزارشات دولتی  ١١جمھوری اسالمی ازبرنامه ريزی واقعه 

ت ياب را داده بود سپتامبر نداشت  وحتی ايران درسازمان ملل پيشنھاد تشکيل کميته حقيق١١ ادررابطه ب
سپتامبرھم اظھارھمدردی کرده بود ولی ھمانطور که عرض شد وقتی جمھوری اسالمی  ١١وبا حادثه 

  .،  که دادحکم ميدھد و دادگاه به شھادت ذاکری ومعرف او که تيمرمن بوده اعتمادازخودش دفاع نکند 

داشته  کامال درجريان دادگاه قرار نيويورک نشان ميدھد که جمھوری اسالمیدادرسی دادگاه ايالتی جريان 
نرا آولی اھميت نداده وھمانطورکه افراد عوام وقتی اخطاريه ای ازيک مقام اداری وياقضائی دريافت ميکنند 

پاره ميکنند وبی اھميت تلقی مينمايند جمھوری اسالمی ھم با دادگاه فدرال نيويورک ھمان برخورد  را داشته 
  .است

ن است که استناد حکم دادگاه درتوجه جرم وخسارت به جمھوری اسالمی فقط آد ھمچينن جريان دادگاه موي
ن نبوده آرمقابل شھادت ذاکری بوده است که به اعتبارمقامات حساسی که ازخود ارائه داده وجريانی ھم د

درصورتی که قلب شھادت او دردادگاه الاقل برای جمھوری اسالمی که سوابق خدمت  ؛حکم صادرشده است
نميتواند مبنای حقيقی  که شھادت او ارک بسيارديگری داشته ونشان ميدادهمد و رشات ونام حقيقی اووگزا

فکرميکنم تنھا مانعی که درمقابل  ويا عينی داشته باشد وبھرحال شھادت اوقلب شود کارساده ای بوده است و
ئی ھای ايرانيان قلب شھادت جمھوری اسالمی ميتوانست خود نمائی قضائی داشته باشد ھمان بزرگ نما

   .که شھادتی وسيع براصالت وشخصيت ذاکری محسوب ميشده اکری بوده است ذ خارج ازکشوراز

  اما  ادامه سرگنده 
يا  قانون و ن محکوم کرد ولیآميليارد دالر وکيفيت تقسيم ۵/١٠ايران رابه پرداخت  ،نيويورک ايالتیدادگاه 

ويا دارائی ھای بلوکه  آمريکازيرا سپرده ھای ايران در ن خسارت وجود نداشتآضابطه حقوقی برای تامين 
) قابل درتحرير قبل شرح داده شدهبه اعتبارحقوق بين الملل وکنوانسيون مصونيت ( آمريکاشده ايران در

ر رای بنفع زيان ديدگان بود ولی گودرکالمی دي ؛نداشت آمريکامصادره وتعلق به اجرای حکم دادگاه ھای 
    .ود نداشتن وجآممراجرائی 

 ن بعلت معسرآدردادگاه ھای حقوقی کشورھا ازجمله ايران احکامی بنفع خواھان صادرميشود ولی اجرای 
را ھمچنان باقی ميماند تا امکانات آبودن ويا عدم امکان دسترسی به دارائی دادباخته ممکن نميشود اين گونه 

  .وردآرا ميتوان بشمار آرديف ھمان . رای دادگاه فدرال نيويورک را ھم درن فراھم شودآاجرائی 

  که اخيرا صادرشده  ودرعبارت زير منتشرگريده: آمريکارای ديوان عالی 
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دادگاه ھای اين کشور ميتوانند دررسيدگی به دادخواھی قربانيان جرائم تروريستی ازدارائی ھای بلوکه شده <
  .>ايران برای پرداخت غرامات استفاده کنند

که حکم قانون رادارد مشکل اجرائی رای دادگاه فدرال نيويورک دررابطه با خسارات  آمريکارای ديوان عالی 
سپتامبرحل ميکند ومانع دست اندازی حکم دادگاه به دارائی ھای بلوکه شده ايران  ١١زيان ديدگان واقعه 

   .رابرطرف ساخته است

   .ب به دبيرکل سازمان ملل متحد  نوشته استقای ظريف دررابطه با رای مزبور ھمين روزھا خطاآ

ن کشورقوانينی را آ، قوه مقننه دارائی ھای ايران را بشکلی غيرقانونی مسدود ميکند آمريکاقوه مجريه <
احکامی بی   آمريکازمينه سازی برای ضبط اين دارائی ھا ازتصويب ميگذراند ونھايتا قوه قضائيه جھت 

  .عينی  رابرای مصادره دارائی ھای مذکورصادرميکند> پايه وبی ارتباط با واقعيات

برای  که جمھوری اسالمی فقط  درسايه و ن دردادگاه استآ، مصرف قضائی اين حرفھا مصرف داخلی است
بايد ازادعای واھی وبی  ئيھا پريد)آمريکا. که مردم بگويند (بله ديدی ظريف به عوامل خودش حرف ميزند

اين حرفھا بعد ازصدوررای مانند لباس  پايه دفاع کرد که جمھوری اسالمی عادت به اين کارندارد.
   .بعدازعروسی است که برای سرمنارخوبست

 آمريکاباتوجه به اينکه مجلس اسالمی ھم باوضع قانونی به ايرانيان اجازه داده که درمحاکم تھران عليه 
   .طالبه خسارت بنمايند ايراد ظريف فالن سرباال به صورت خودش استاقامه دعوا وم

 هنچنان جدی وحقيقی است که حتی درگزارش سه ماھآ آمريکادرحاليکه حالت خصمانه ودشمنی بين ايران و 
ئی اين دشمنی آمريکان تضمين شده است چه ايرادی ميتوان به طرف آبرجام ھم به مجلس منعکس وتداوم 

ه سازی وتوقيف اموال ايران را نکند  درحالت جنگ وخصومت بين کشورھا فقط رعايت داشت که پروند
   .وضع قانون واقدامات قوه قضائيه  کشورھا نيستن ھم صحبتی ازآکنوانسيون ژنو الزم االتباع است که در

  نكه آ نتيجه
ن قربانيان خوابگاه ميليارد دالربه بازماندگا ٢مبنی برپرداخت  آمريکانتيجه اينکه درکناررای دادگاه 

يرلحاف ز ميليارد دالرھم از۵/١٠درلبنان که سروصدائی درايران بلند کرده است  يک  آمريکاتفنگداران 
   .وردآسردرخواھد 

  سرگنده ديگر
اجازه داده است که به کارمندان سفارت  آمريکابندی پياده شده که کنگره به دولت   آمريکادرقانون بودجه 

ميزان خسارت  نھا خسارت پرداخت شود وآھوری اسالمی بوده اند ويا بازماندگان که درگروگان جم آمريکا
   .ازدبپرد ھزاردالر ۶٠٠ت شده اند تاسقف وبرای بازماندگان گروگانھا که فو دالر١٠،٠٠٠راھم روزانه 

ن ھارا يد  کنگره  اجازه پرداخت خسارت به بازماندگان گروگاآبرمي  آمريکاھمانطور که ازمتن قانون کنگره 
علی االصول پرداخت کننده اين خسارت نميتواند دولت . نرا تعيين نکرده استآ به دولت داده ولی محل اعتبار

تعريف مسئوليت  بنابر و نبوده است آمريکاباشد زيرا خسارت گروگان گيران ناشی ازعمل دولت  آمريکا
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دولت ناقض يک قاعده بين المللی  ،نآست که بموجب ا نآمسئوليت درحقوق بين الملل < درحقوق بين الملل
  سو)ور تعريف ازموظف است خسارت حقوقی ازاين نقض رابه دولت خسارت ديده بپردازد (

  علت تصميم كنگره
پرداخت شود  آمريکانميتوان فرض کرد که علت تصميم کنگره اين بوده که خسارت گروگانھا ازبودجه 

   .وتوجھی به جمھوری اسالمی نداشته باشد

 آمريکاپس گرفتن کليه دعاوی مطروحه يتوان تصورکرد که ماده پنجم قرارداد الجزايرکه ميگويد <ھمچنين نم
>  مانع توجه مسئوليت وخسارت به جمھوری اسالمی شده عليه جمھوری اسالمی دردادگاه ھای بين المللی

  ٢ )تبيان شده اس ٢٩/١٢/٢٠١۵درتحريرخسارت گروگانھای سفارت مورخ داليل اين مھم است (

 دور ئی  را وجوه حاصل ازجرائم آمريکاخسارت گروگان ھای  منبع مالی اجرای حکم آمريکابھرحال دولت 
   .معرفی  کرد ولی پرداخت خسارت معوق ماند  رانی عليه ايتحريمھا زدن از

ولی ميتوانم حدس داشته باشم که بازرسان خزانه ن مورد معلوم نيست آ در آمريکاقوقی دالئل اداری وح
 نميتوانند قبول کنند که خسارت گروگان گيران که عمل منتسب به جمھوری اسالمی است از  آمريکا یدار

مد متفرقه آدرست است که وجوه حاصله ازدورزدن تحريم ھا نوعی در ،پرداخت شود آمريکابودجه دولت 
دربودجه ذکرنميشود ولی بھرحال درسرجمع بودجه کشور قابل پيش بينی مد ھایآمحسوب ودرستون در

و ازطرفی پرداخت خسارت  ه است وردآونميشود گفت پول باد  ؛مد کشورمحاسبه خواھد شدآبعنوان در
نرا آ  آمريکاحمايت ازگروگان گيری وباج به گروگان گيران تلقی که قانون  آمريکاگروگان گيران ازسوی 

   .ممنوع ساخته است

 ميليارد ۴/۴حدود  نطورکه اعالم شدهآن خسارت گروگان گيران مخرج تامي آمريکارای ديوان عالی  بااکنون  
  .ن از زيرلحاف پيدا شودآ وبايد منتظربود که سر باشد  تامين گرديده است مي دالر

  سرگنده ديگر

   .دن اشنا خواھيم شآکه درفرصتی با  آمريکاسرگنده ديگرممکن است تعلق يابد به ايرانيان تبعه 
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