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  حقوقدان -امير فيض

  رای ھيئت منصفه برمحکوميت ايران  -١

  ينچ شکل دريافت پول صادرات محصوالت پتروشيمی ازم -٢

لبنان عليه جمھوری اسالمی  بخواسته  نظربه اينکه موضوع دعوای بازماندگان حوادث تروريستی در
تصميم دادگاه مبنی تحت عنوان < ٢٠١۴مريکا مورد بحث ونقد تحريرات سال آ مطالبه خسارت  در

رای ھيئت منصفه به مرحله  قرارگرفت اکنون که پرونده مزبور با ١ »سمانخراش بنياد پھلویآبرفروش 
   .ت نيستنھائی رسيده است  ورود به موضوع بدور ازمشی تحريرا

شوئی که دررابطه با گروه اقدام مريکا متوجه دومورد بود يکی پولآ) ادعای دادستانيس دادگاه (کِ  **

   .نرا پذيرفته وديگری اتھام عمل تروريستی درلبنان بوده استآمالی مطرح بود که جمھوری اسالمی ھم 

فرشيد مجاھد  .درنيوبورک قای فرشيد مجاھدآ شوئی با ھمکاری واظھارات رئيس بنياد علویاتھام پول
امحا کرده است   تش زده وآدادستان نيويورک بخشی ازاسناد را  دريافت اخطاريه از متھم بود که پس از

رده وگفته قا مجاھد دردادگاه اعتراف به گناه کآ. اتھامی که بوسيله شھادت شھود به اثبات رسيده است
تخفيف قابل  دادگاه بمناسبت ھمکاری او با کشف حقيقت از > وواقعا ازگناه خود شرمنده اماست <

    .را بھره مند ساخت مالحضه او

ادعای وکالی شاکيان دادگاه وھيئت  واقع کليه حکم دادگاه است سبب شد که درکنار مراحل مزبور که در
   .اب کنندمنصفه مسير محکوميت جمھوری اسالمی را انتخ

   اتهام مشاركت درعمليات لبنان 

دادستان  لبنان وغيره، درمشارکت دراعمال تروريستی جمھوری اسالمی  و ترور اما موضوع ارتباط
اال قانون اساسی جمھوری اسالمی که کمک به مواضع تروريستی را نه  ،نيوبورک  به ھيچ دليلی نرسيد

يدانست بلکه جمھوری اسالمی راسا وعمال نيز مقام تکليف دولت جمھوری اسالمی م در تنھا تائيد و
ن دفاع ھم آ از و اصل وتکليف مزبور درقانون اساسی خود جدی است  نشان داده که درمقام اجرای

  .ميکند

  بوي باروت طپانچه
وجود  > وقتی دليل عينی بربوی باروت بھترين دليل استفاده ازطپانچه است<: مثلی است که ميگويند

. اين بوی باروت ارتباط جرم با متھم است ئنآقر وی باروت اسلحه متھم يکی ازبدست نباشد  متھم در
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با مالحظه قانون اساسی  ھوری اسالمی بلند شده است وھرمستنطقیقانون اساسی جم ھمان است که از
مريکا ممکن است بخود حق بدھد که جمھوری اسالمی را متھم آجمھوری اسالمی وروابط سياسی اش با 

خود رد کند که به دليل  اينکه جمھوری اسالمی بتواند اتھام را از جنايت بداند مگرعاون ويا م اصلی 
مشکل است ونتيجه اين ميشود که  قانون اساسی جمھوری اسالمی کاری بسيار وجود ھمان اصل در

   .جنايت مزبور بدون عامل بوده است واين قابل قبول محاکم نيست

ن است که اوال جمھوری اسالمی آعلت  ؛ندموفقيتی نداشته ا وکالی جمھوری اسالمی دردفاع ازموکل خود
خارجه  وزير) ٢ رجوع فرمايند ٢٠١۴/۴/١٩تحريرعالقمندان به اصل دعوا شرکت نکرده بود ( در

 > به اخطارما دادگاه راقبول نداريم  واگراقدامی عليه مابشود تالفی ميکنيمجمھوری اسالمی به عبارت <
درمقابل دعوت دادگاه  ن يکی ازنمايندگان مجلس اسالمی پيشنھاد کرد که آات بمواز و دادگاه اعتنائی نکرد

داداگاه اين قبيل اظھارات را بجای دفاع  ،>نآمريکائی بسته شود وامثال آتنگه ھرمز بروی کشتی ھای 
وزيرخارجه جمھوری اسالمی تکذيب  ؛دقت کنيد .حقوقی قرينه ای برتوجه جرم به جمھوری اسالمی گرفت

  .ء به دادگاه نيويورک ننموددعا نکرد بلکه اعتناا

گردد  دفاع وکالی جمھوری اسالمی  با اعتراف رئيس بنياد علوی نميتوانست درحدی واجد اعتبار **

ه بنياد علوی يک دستگاه که ثابت شد ک چرا ؛که بتواند مسيرتشخيص دادگاه وھيئت منصفه را سد کند
 مريکا باشد آلھذا ميتواند مشمول قانون تحريم  ملی است ودولت جمھوری اسالمی وبانک  وابسته به

  .خاصه اعتراف رئيس بنياد واقدام او به ازبين بردن اسناد جرم

اشاره شد  ٢٠١۴/۴/١٩سمانخراش بنياد پھلوی مورخ آدرتحرير  تصميم دادگاه مبنی برفروش  ** 

سمانخراش آه متعلق به شخص ديگری  سمانخراش مورد بحث نه متعلق به جمھوری اسالمی است ونآ: که
مريکا آ کشور مشخص شده واين وقف  در ايران وقف امور بنياد پھلوی بوده که طبق قانونمزبور دارائی 

مريکا ھم آپرداخت ماليات معافند زيرکنترل وزارت دارائی  وچون بنياد ھا از ھم بثبت رسيده است
مريکا آھم قوانين  ت که ھم طبق قانون ايران وسمانخراش مزبور ملک وقف اسآبنا براين  ؛قراردارند

ترويج مطالعات ايرانی واسالمی وھمچنين موضوع وقف ھم ( و ؛ل توقيف باشدزاد نيست که قابآملک 
)  يعنی نسل بعد نسل حق دارند که ازدرامد ان موقوفه کمک به مدارس وکلينيک ھای رايگان بوده  است

بنياد مستضعفين بنياد مزبور که بتصرف غاصبانه است که در  مريکا مدعیآدولت  اگر و ،استفاده کنند
 ميتواند به اعتبار ،اقداماتی خالف موضوع وقف انجام ميشود ن نھاده شدهآ نام بنياد علوی بر مده وآ در
   .نکه مال وقف است دخالت حقوقی بنمايد نه اينکه مصادره کندآ

رفت ولی با احتياط اينکه حتی يک درصد احتمال ورود گنمي مريکاآاين مھم ولو اينکه مورد قبول دادگاه 
الزمه اين دخالت ھم جمھوری اسالمی نبود ھمه  به موضوع ممکن بوده  است نميبايستی کوتاھی ميشد و

گاھی داشته اند تکليف داشتند که اين آ ايرانيان خاصه کسانی که درجريان فعاليت بنياد پھلوی حضور و
  ن تحرير نشد آکه متاسفانه اعتنائی به  ورک اعالم ميکردند مراتب را به دادستان کل نيوي
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 مشكل دريافت پول نفت وپتروشيمي - 2

  
الت پتروشيمی بنابراعالم سخنگوی وزارت نفت  جمھوری اسالمی برگشت پولھای فروش نفت ومحصو 

   .ين  با مشکالتی روبروشده استبه چ سالمیاجمھوری 

ارتباط مستقيم با   بنظرميرسد مريکا باشد وآبا تحريم ھای  مشکالت مزبور کمترممکن است دررابطه
ن گروه تکليف دارد که جريان آ نند وآدارد که جمھوری اسالمی وچين ھم عضو  TAFT گروه اقدام مالی 
   .مالی به واحد ھای تروريستی را مختل ومتوقف سازد شوئی وخاصه کمک ھای منجربه پول

زمائی آسال راستی  ٢۵با  TAFTرابطه قرارداد عنوان < تحت تحريری  ٢٠١۶/٩/١٩درتاريخ (
  )٣> تقديم شده است که ميتواند به عالقمندان تحرير حاضر کمک باشد دربرجام

ته به گرفتارتحريم ھای وابس نميخواھد مريکا دارد وآای با  حکومت چين که روابط مالی بسيارگسترده
درروابط مالی خود با جمھوری اسالمی رويه احتياط را پيش گرفته  که  گرديده گروه اقدام مالی بشود ناچار

  .دام مالی فراھم سازددائره نگرانی گروه اق تا جمھوری اسالمی اقدامات الزم را برای خروج خود از

بانکھای بزرگ چين  مريکا تحريم ھائی را عليه يکی ازآازياد نبريم که ھمين روزھا وزارت خزانه داری 
   .پولی به کره شمالی شده بود بکاربستکه سبب انتقالت 

  وردĤدست

ن آبنظراين تحريرمادامی که درقانون اساسی جمھوری اسالمی اصالحات الزم که موقعيت فعلی  **

قرارداد   راستکار دھد نميتواند عضو اصيل ونحمايت ازسازمان ھای ترويستی تغيير  جمھوری را در
  .بشود  TAFTگروه اقدام مالی 

درليست تروريستی ثبت نام شده اند بايد دانست که جمھوری اسالمی منکرکمک به سازمان ھائی که 
اين ادعا بدان جھت مقبول  ،ھا مانند حزب هللا گروه تروريستی نيستنده ن گروآنيست بلکه مدعی است که 

ب هللا به تصميم شناسائی حز شاکی از ،که حزب هللا لبنان است ،رسيدگی قرارنگرفته که مدعی عليه
يا  سازمان تررويستی نشده است بلکه جمھوری اسالمی ادعائی را طرح کرده که بايد ازجانب حزب هللا و

   .حماس طرح ميشد

  TAFTممکن است درکوتاه مدت   ؛درگذشته توضيح شد  TAFTھمانطور که درتحريرمربوط به  **

کنترل خواھد داشت را تحت  نرسد ولی دربلند مدت  به سختی گردش پولی کشورھا چندان مھم بنظر
رسوائی ھای  کشورھای ياری دھنده به سازمان ھای تروريستی ويا انتقال پولھای چرکين با مشکالت وو

منطق  و البته مشکالت مزبور متوجه کشورھائی است که در غيرقابل پيش بينی مواجه خواھند شد 
برمعيارھای  راست نه يک کشوره ميشوند نه جمھوری اسالمی که اساسا يک فرقه تبھکاحقوقی ادار

    .حقوقی
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