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  حقوقدان -اميرفيض

  سرگنده اش زيرلحاف است
حکم  ،مشکالت وتنگناھای طاقت فرسائی که رژيم غاصب جمھوری اسالمی برای ملت ايران فراھم کرده

بزرگترين گرفتاری  .) راداردسرگنده اش زيرلحاف است(ھمان تشبيه معروف کوه يخ  ويا ضرب المثل 
نرا آ مردم ايران درمقابل اين مشکالت اين است که حاکمان برکشوردرک مشکالت وعلت بروز وظھور

 افتخار وعزت و اوبرکت ونعمت خد ران برکشورھا، پيروزی ملت اين بنام ھای موفقيت بزرگآ ندارند واز
  .ونشان افتخاروخدمت ھم به يکديگرميدھند  ياد ميکنند

ر اين تحرير درمقابل مشکالتی که پيش روی کشورما قرارگرفته ن مشکالت که بنظرمحرّ آ يکی از
که اين تحرير ست آمريکابوسيله  حکم قضائی  ھمين ماجرای استفاده ازدارائی ھای نقد ايران  ،ناچيزاست

  .ن و احتماال مراتب ديگری دررابطه با مشکالت پيش روبپردازدآعاد حقوقی قصد دارد به اب

  وري اجمال قضيهآياد
که درحادثه انفجارخوابگاه  آمريکابستگان تفنگداران  آمريکااجمال قضيه راھمه ميدانيم که دادگاھی در

  .سته استدرلبنان  کشته شدند به دريافت خسارت ازجمھوری اسالمی مستحق دان آمريکاسربازان 

 و نيست ازاعمال جمھوری  يان ديدهخسارات زتامين  در آمريکادادگاه ھای  حکم مزبور که تنھا حکم
بتصويب رسيده  ١٩٧٢بمناسبت کنوانسيون بين المللی مصونيت ھای قضائی که درسال يکی ازانھاست، 

  .اجرا ماندنرا امضاکرده است  احکام صادره عليه جمھوری اسالمی ھمچنان بال آھم  آمريکاو

 دربرابرمحاکم دولت ديگرن دولت آيعنی شھروندان يک دولت وھمچنين اموال  مصونيت قضائی  - توضيح
لمان آ دع اين کنوانسيون مصونيت قضائی بوده وکشورھای بريتانيا ومبّ  آمريکا. مصونيت قضائی دارد

کرده  کشورھای ديگراعزام سربازان ومستشاران نظامی خودرابه  ،وفرانسه به اعتبارھمين کنوانسيون
   .پياده شده است ھم  وافغانستان آمريکاميکنند  وھمين کنوانسيون درقرارداد امنيتی و

نرا ازنظرحقوق بين آمده درکنوانسيون سازمان ملل متحد درباب مصونيت که ماھيت واھميت آعبارت 
   :الملل نشان ميدھد چنين است
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نھا بطورکلی به عنوان يک اصل حقوقی آ<بادرنظرگرفتن اين که مصونيت ھای قضائی دولتھا واموال 
  >بين المللی عرفی شناخته شده است وبادرنظرگرفتن..........

عبارت مزبور نشان  ميدھد که مصونيت قضائی کشورھا بعنوان يک اصل حقوقی برای ھمه کشورھای 
   .ان پذيرفته شده استعضو سازمان ملل وازجمله اير

(پايان  ووووووالسيون ياد کرد وکاپيت ن بنام بازگشتآ ود که خمينی ازبھمين موضوع فراموش نکنيم که 
   )حاشيه

وکانادا وبريتانيا درمقام تجديد نظردرموقعيت کشورھايشان  آمريکادولتھای  سپتامبر  ١١بعداز حادثه 
سپتامبر قابل مطالبه  ١١تا خسارات ناشيه ازحادثه  ؛آمريکاوبيشتر  مدندآت بريوانسيون مصونننسبت به ک

   .باشد

متھم به حمايت ازتروريستی شناخته ئيکه ھاضع قانونی مصونيت دارائی ھای کشورباو آمريکاکنگره 
که احکامی عليه ايران  آمريکاباطل دانست  وزمينه برای اجرای احکام دادگاه ھای حقوقی  را شده اند

ليارد دالر ازدارائی ھای درجريان بانک ين توقيف ھمين دومآه يک مورد م شد کصادرکرده بودند فراھ
   .مرکزی ايران بود

اعتراض کرد که اعتراض مزبور به ديوان عالی  آمريکابانک مرکزی به اقدام توقيف دارائی ھای خود در
ميتوانند  آمريکا) رای داد که دادگاه ھای وريلآ ٢٠رفت وديوان مزبورروز اول ارديبھشت ( آمريکا

ايران برای پرداخت غرامات  بلوکه شدهدررسيدگی به دادخواھی قربانيان جرائم تروريستی ازدارائی ھای 
   .استفاده کنند

   مهوري اسالميجاعتراض ناموجه 
 آمريکابه حکم دادگاه بدوی وھمچين اعتراض کنونی به رای ديوان عالی  مھوری اسالمیجاعتراض 

   .م ھستوبعضا بی ارتباط با موضوع ھ موجه  نيست 

جمھوری اسالمی که معترض به احکام دادگاه ھا درناديده گرفتن  اينکه خودِ  ،دليلمحکم ترين  
قانونی رابتصويب وتائيد شورای نگھبان رسانيد که  ١٣٧٨درسال  است کنوانسيون مصونيت 

   .. به متن ماده واحده مزبورنگاه کنيم وبعد طرح مطلب بشودت استيناقض کنوانسيون مصون

قانون صالحيت دادگستری جمھوری اسالمی ايران برای رسيدگی به دعاوی مدنی عليه   ه واحدهماد
   :دولتھای خارجی

بموجب اين قانون اتباع ايرانی ميتوانند درموارد ذيل ازاقدامات دولتھای خارجی که مصونيت  -  ماده واحده
نرا نقض نموده باشند آرسمی  قضائی ناشی ازمصونيت سياسی دولت جمھوری اسالمی ايران ويا مقامات

دردادگاه ھای تھران اقامه دعوا کنند ودراين صورت دادگاه مرجوع اليه مکلف است به عنوان عمل متقابل 
  .به دعوای مذکوررسيدگی کند
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درست ھمان چيزی راکه جمھوری اسالمی ميتوانست مبنای اعتراض حقوقی خود قراردھد يعنی 
ھمان را جمھوری اسالمی با وضع قانون نقض کرده  يعنی خودرامسلوب  ،کنوانسيون مصونيت قضائی

ونيت معترض به عملی خالف کنوانسيون مص که ،اسالمی به کالمی ديگر جمھوری الدفاع ساخته است 
  .وردهآخودش ھمان عمل رابصورت قانون در، ستآمريکاازطرف 

وال خود ميداند واگربه دارائی ھای رامسئول حفظ ام آمريکاکشورش دولت < :قای ظريف گفته استآ
   >ايران دست اندازی کند ادعای خسارت خواھد شد

مھوری اسالمی صادرشده  الاقل نھم حکمی که به محکوميت جآاول اينکه اجرای حکم دادگاه  
    .. اين چنين ادعائی ادعا ودليل نيستنميتواند ازسوی طرف محکوم حکم  دست اندازشناخته شود

دررابطه با کنوانسيون مصونيت است  درحاليکه کنوانسيون مزبور  آمريکادوم اينکه مسئوليت  
 را آمريکاوھم ايران بی اعتبارشده است  چگونه جمھوری اسالمی ميتواند  آمريکاھم ازسوی 

درست عنوان رطب خورده منع رطب چون کند اينجا جاری  ؛مسئول دارائی ھای ايران بشناسد
   .است

اگراين فرض را  .را خالف مقررات حقوق بين الملل دانسته است آمريکاظريف عمل دادگاه قای آ 
دراين ماجرا فقط يک طرف اسالمی ھم مرتکب اين عمل شده است ونميتوان قبول کنيم  جمھوری 

  .را مقصر شناخت

که رای  ما ازابتدا گفته ايم< :گفته است آمريکاقای ظريف دررديف دفاع ازرای ديوان عالی آ 
  .>ئی رابرسميت نميشناسيم واين تصميم دست اندازی به دارائی ھای ايران استآمريکامحاکم 

ری اصلی درحقوق بين الملل جاری است که اختالفات حقوقی بين کشورھا بايد دردادگاه ھای آ 
 آمريکاولی وقتی دوکشورطرف اختالف يعنی  نه درداگاه ھای داخلی بين المللی حل وفصل شود 

استفاده کردند  خودقوانين موضوعه جمھوری اسالمی درمورد خسارات ناشی به طرف ديگراز و
ئين آ. خاصه به اينکه درنوعی توافق محسوب است وبصورت رويه ھم قوام قضائی خواھد يافت

نامه دادرسی دادگاه الھه ھم اجازه توافق برای طرفين به انتخاب طريقی به غيراز مراجعه به 
   .گاه الھه داده شده استداد

ست دررابطه با رای ديوان عالی آمريکاقای جابرانصاری سخنگوی دولت که با ظريف عازم آ 
ازمحافل  آمريکارا نشان دھنده تداوم تاثيرپذيری دولت  آمريکارای ديوان عالی < آمريکا

  .>توصيف کرده صيھونيستی

با اھميت دارد  آمريکامزبور که حکم قانون رادر وزن مدافعات دولت جمھوری اسالمی رانسبت به رای
اظھارات جابرانصاری نمونه ای بی ارتباط  .به بدبختی وبی کسی ايران پی خواھيد برد ؛موضوع بسنجيد

   .......> فالن به شقيقه چکاردارد است < بودن اعترض به موضوع

به اموالمان شويم وروش  آمريکاتمام تالش مان اين است که مانع دسترسی < :ظريف گفته است 
  .>بشود آمريکان اين است که اجازه ندھيم اموالمان وارد آ
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که ميگويد کجای کاراست   ظريف ؛ستآمريکاميليارد دالر اموال بلوکه شده ايران در ١٨٠حدود  
ميدانيم که جمھوری اسالمی نميداند که کل مبلغ  .بشود آمريکااجازه ندھيم که اموالمان وارد 

مبالغی ھم  هچيا دراين حد که اصال نميداند آچه مقداراست ولی  آمريکاکه شده ايران دربلو
  دارد؟ آمريکادر

ميکند مشمول رای  آمريکااموالی که جمھوری اسالمی وارد نگفته است  آمريکای ديوان عالی را 
 شده ايران ازاموال بلوکهرای محکومبت جمھوری اسالمی  مده که آبلکه دررای  ،مزبور ميگردد

کند تفاوتش  آمريکا. معنای اموال بلوکه شده با اموالی که ايران وارد اجراخواھد شد  آمريکادر
  .معلوم است

  تصميم دولت 
قای ظريف خبرداد که دولت حسن روحانی تصميم گرفته کميته ويژه ای تشکيل دھد تا اول بررسی شود آ

سرمايه گذاری شده  آمريکا، پول ايران دراده شده بوداين اتفاق افتاده وبرخالف ھمه تذکرھائی که د چرا
وسوم اينکه چطورميتوان مانع اجرای  ؛) دوم اينکه چگونه ميتوان مانع تکرارچنين مواردی شد١( ؛بود

  )٢( .به اموال ايران شد آمريکااين حکم ودسترسی 

 وجه باشد درکشورھا درصورتی که مبلغ رای مھم وقابل ت حقوقی محاکم رایِ  ،برخالف تصور -)١( 
مگرکشورھائی که درانزوای جھانی  .غالب ازکشورھا قابل اجراست وراه ھای خاصی وجود دارد

اجرای حکم به اموال بلوکه شده ن گذشته ھمانطورکه متن حکم ديوان حاکی است آ قرارداشته باشند واز
  .ستآمريکاوزيرکليد ايران  تعلق يافته واموال مزبور سالھاست که بلوکه شده 

! دوميليارد دالربرای چرا اصال دولت روحانی بفکرجلوگيری ازاجرای حکم مزبور افتاده است -)٢(
چه اھميتی دارد! پيروزی برھمه  ،چه ميزان است  آمريکادر کشوری که نميداند دارائی بلوکه شده اش

اينکه ! عزت وغيرت اسالمی ھمين است که بجای ميليارد ارزش دارد ٢کشورھای جھان خيلی بيش از
اين جمھوری اسالمی است  )بدھدبرای حق حيات  باج ( ی کافربه جمھوری اسالمی مسلمان جزيهآمريکا

  ١  .ی شيطان بزرگ  باج ميدھدآمريکاميليارد به  ٢که 

که کاری نکرد  بکند درھمان دادگاه ھای بدوی بودجمھوری اسالمی ھرکاری که قانونا ميتوانست  
ھم دم کوزه ران دادگاه ھاآرای  ؛ی امنيت را کاغذ پاره گرفتوھمانطورکه قطعنامه ھای شورا

   .دانست

ن دادگاه ھا ھم قابل دفاع جمھوری اسالمی نبوده ونيست زيرا دراينکه به شاکيان آمستندات رای  
 ئی ھستند خسارات مالی وروحی واردشده ترديدی نيست وآمريکاکه بازماندگان تفنگداران 

ئی بوسيله حزب هللا لبنان صورت گرفته به عبارت آمريکاسربازان بازاينکه عمل انفجارخوابگاه 
                                               

نند ابراھيم يزدی، صادق قطب ، مربوط به آغاز کار جمھوری اسالمی است که کسانی مابخشی از اين دارايی ھای بلوکه شده  - ١
سفارش ھای سنگين نظامی از جمله ھواپيما و تسليحات که پولشان و احمد مدنی بذل و بخشش ھايی کردند و ، مھدی بازرگان زاده

ا آمريکا بصورت سفارت و اموال گرانقيمت سفارت و پرداخت شده بود را تحويل نگرفتند، بخشی از اين اموال به دليل قطع رابطه ب
نھم به دليل ندانم کاری رژيم اسالمی بخش مھم ديگری پس از مسئله گروگانگيری و بخش عمده ای نيز به دليل تحريم ھای اقتصادی آ

 ک-کرده را تدبير نيست. حدر آمريکا بلوکه شده است. خود 
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ن بموقع استفاده نکرده  عامل آ اظھارات وشھود ترديدی نيست واگرھم بوده جمھوری اسالمی از
حزب هللا لبنان است که سازمان تروريستی شناخته  ارتباط جمھوری اسالمی با دراين ماجرا، مھم

تقدير وتجليل وقراردادن   هللا وت مکرر خامنه ای درحمايت ازحزب اين ارتباط با اعالما ؛شده است
 ئی را متوجهآمريکابازان حکم محکوميت به جبران خسارت سر ،درخط مقدم جبھههللا حزب 

   .جمھوری اسالمی که معاون اين جرم محسوب ميشود ميسازد که ساخته است

  و آمريكااثرات راي ديوان عالي 

  گستري ايراناثرات قانون صالحيت داد
 آمريکادر ست يعنی ھردادگاھی آمريکابرقوه قضائيه حکم  یفراگير آمريکااثرات رای ديوان عالی  

چه حضوری و  ويا کرده باشد، با ھردرجه وموقعيت که حکمی عليه جمھوری اسالمی صادرکند
دعاوی  در آمريکاتعداد زيادی ازمحاکم   .چه غيابی بموجب حکم ديوان الزم االجرا خواھد شد

برخی  که دردرخواست شاکيان حکم صادرکرده اند متعدد درگذشته عليه جمھوری اسالمی بنابر
ه بود درجريان اجرا قرارخواھد ن احکام که بال اجرا ماندآنھا اشاره شده تمام آازتحريرات ھم به 

دالری سبب ميگردد که يک سری دعاوی ن مھمتررای ديوان وحکم صادره دوميليارد آ گرفت و از
که اگرھم جمھوری اسالمی  غاز گردد آتازه برای چنگ انداختن روی دارائی ھای بلوکه شده ايران 

نجا که رقم خسارات قابل آ مواجه خواھد شد واز وریآد مقابله کند با ھزينه ھای سرسام بخواھ
   .توجه است بازارتازه ای برای شيادان قابل پيش بينی است

دربلعيدن دارائی ھای بلوکه شده ايران  آمريکااثرات سياسی رای مزبور تامين کننده سياست  
بردارائی ھای  کاآمريزيرا رای مزبور عليرغم اينکه معبری برای چنگ اندازی دولت  ؛است

ايجاد ميکند که به احتمال دعاوی خسارات احتمالی مردم  آمريکامزبور است اين حق رابرای 
ھرچند اظھارات  ؛دارائی ھای بلوکه شده ايران امتناع کندزجمھوری اسالمی ازدادن تمامی ا آمريکا
مده خود زمينه سازی برای آدرتحريرا ت سابقه  ميز نسبت به دارائی ھای بلوکه شده کهآابھام 

  .زاد کردن دارائی ھای بلوکه شده استآ

   .ممکن نيستن آن معلوم نباشد تحويل آزيرا چيزی که مبلغ ويا اندازه 

  ميليارد ١٠٠ای بلوکه شده ايران را اوباما درگزارش موافقتامه ژنو به کنگره ميزان دارائی ھ = حاشيه
  .اعالم کرد ميليارد ۵٠امضابرجا م رقم دارائيھای ايران را  وبعد از

  .ميليارد ۵٠ميليارد ودراين اواخر ٢۵جان کری يک جا 

 – ٢٨اطاق بازرگانی ايران  -  ١٨٠ق بين المللی پول صنو– ۵٠اسرائيل  –ميليارد  ١١٠سازمان سيا 
 ٢۴س بانک مرکزی يسيف رئ -٢٢الريجانی  -طبيب نيا وزيراقتصاد نميداند -١٨٠تھران  استاندار
 بايد منتظر ارقام تازه ازسوی دست اندرکاران که بااين وصف  ،ميليارد ۶٠جاللی ازمجلس اسالمی ، ميليارد

<اول برادريت راثابت کن وبعد ادعای ارث وميراث  :مثلی است که ميگويندبود  ضرب الجمھوری اسالمی 



 حقوقدان -اميرفيض-حکم ديوان عالی آمريکاليارد دالر و مي ٢موضوع                           ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۴/٢٧ ،چھارشنبه=شيدتير 

نرا در مسئوليت آاول جمھوری اسالمی بايد ثابت کند که چه مقداردارائی بلوکه دارد تا بعد بتوان   >کن
   .قرارداد آمريکا

  اثرات قانون صالحيت دادگستري ايران 
به  آمريکاماده واحده ای که به محاکم دادگستری تھران اجازه قبول شکايات مردم ايران ازخساراتی که  

   :واجد اين اثرمھم است ميدھد  ايران وارد ساخته

  آمريکانجا که ازتاريخ تصويب ماده واحده مزبورشکايتی درمحاکم تھران عليه دولت آ از
خسارتی  آمريکاست که آمريکاوسياسی برای  مطرح  نشده است اين مسئله يک دليل حقوقی
ع يک تصفيه حساب ضمنی وادعائی برای به ملت ايران وارد نساخته است  ودرواق

    .ستآمريکا

   

  

  

  

  

   

  

  

  

   

   

  

   

  

 


