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  حقوقدان -اميرفيض

واکنش  ١) ٢٠١۶/٠۵/۴١مورخ  آمريکاواکنش جمھوری اسالمی نسبت به رای ديوان عالی درتحرير (
درمورد تامين خسارات بازماندگان  کاآمرياصولگرايان وھمچنين مجلس اسالمی نسبت به رای ديوان عالی 

قد حوادث منتسب به جمھوری اسالمی مطرح وقرارشد که راه حل پيشنھادی دولت شيخ حسن ھم مورد ن
   .قرارگيرد  واکنون اين تحريردرمقام اجرای قراراست

  آمريكاطرح دولت شيخ حسن درمقابله با راي ديوان عالي 

ميليارد دالرحکم صادره وتنفيذ  ٢دولت شيخ حسن برای مقابله با به دشواری ميتوان دريافت که برنامه 
   .چيست آمريکاشده دردادگاه عالی 

ين گرفتاری اام وطرح دولت شيخ حسن درمقابله بگاھی ازتصميآدرجھت نچه که توانسته آاين تحرير به 
   .ورد معيارنقد وتجھيز تحريرقرارميدھدآبزرگ رابدست 

   :درمراسم کرمان بود که گفت صريح ترين اظھارات دولت شيخ حسن درباره رای مزبور **

ئی ھا فروبرود وبه آمريکاازحلقوم  به راحتین ملت است آ که پولی که از نخواھد گذاشتدولت ھرگز <
  .بين المللی خواھيم برد> به دادگاه نراآنزديک پرونده ينده آدر حول وقوه الھی

  )٩۵ارديبھشت  ٢١(                                                                                                

ھضم باشد  ومفھوم البته مبلغ دوميليارد دالررقمی نيست که بدون تحمل ناراحتی برای کسی قابل  **
درست ن دوميليارد دالراستفاده کنند آ ازبراحتی ئيھا آمريکا نخواھند گذاشت به اينکه اظھارات شيخ حسن

ن آدرمجموع برداشتن  و نھا تحميل خواھد شدآيارد دالربه لن دوميآوقدری ناراحتی برای بلعيدن است 
  ئيھا با قدری ناراحتی اشکالی ندارد. آمريکاپول ملت ايران ازسوی 

ن وسنت وبه معنای خواست ومشيت خداوند است ودرحديثی ازمحمد آحول وقوه الھی  عبارت قر **
سرنوشت کارش رابه خداسپرده است وباخداست که  ،الحول وال قوت اال هللا گفتاست که وقتی کسی 

  ٢ .ورده سازدآنيازھای اورابر

   )٢١٨سائل الشيعه  جلد ھفتم صفحه و(                                                                         
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> حرف دولت نخواھد گذاشتنجا که گفته است <آ پس دراين ماجرا دولت شيخ حسن کاره ای نيست  و
م گذاشت بی يديگرنخواھد ويا نخواھ  داده است شيخ حسن بدست خدا را بی ربطی است زيرا وقتی کاری

   .معناست

  

خداست وخداست که  ،آمريکاديوان عالی  دارد  طرفِ رده شيخ حسن وجود مَ  بنابراين با باوری که در
  .نھا بدھدآلک به قلقپس ازکمی  بدھد ويا ئيھا آمريکارا به  ميليارد دالر ٢ با تحميل ناراحتی بايد يا

جيب  نچه که درآدالربه اضافه  ميليارد ٢ن آ ؛، ايران ملک امام زمان استازديدگاه حکومت اسالمی **
. مگرامام زمان نميتوانست خودش اين دوميليارد دالرراحفظ کند که يک ماست مال امام زمان است مردم

  .؟  بيچاره ملت ايران که اين دولتش استن دست نياندازندآ بر ئی کافرآمريکامشت 

 ورفع مسئوليت ازخود کردن  بعدازھمه اين حرفھا وکشيدن پای خدا به ميدان وکاررابدست او دادن **
بقيه کارھا که  و دچه وقت است پرونده به دادگاه بروکه معلوم نيست  ينده نزديکآ درقرار است تازه 

بحول قوه الھی بزودی < :؟ يادتان ھست که شيخ حسن گفتستاصل کاراست ديگرمعلوم نيست که باکي
  ؟> ھنوز بعدازسه سال بزودی نيامده استتحريم ھا برداشته ميشود

  طرح ديگردولت

  :گفتظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی 

 آمريکاوبه ھمين علت ھم دردادگاه ھای  رابرسميت نميشناسيم آمريکاما ازاول اعالم کرديم که رای محاکم 
واگراين اتفاق بيفتد  وتصميم به دست اندازی به منابع ايران را غيرقانونی ميدانيم ) ١( شرکت نکرديم

   :ولت رابشرح زيربيان کرداوطرح د  ،)٢( ادعای خسارت خواھيم کرد آمريکامادرزمان الزم عليه 

   :دولت تصميم دارد کميته ويژه ای تشکيل دھد تابررسی شود<

يا  آمريکااين اتفاق افتاده است وبرخالف ھمه تذکراتی که داده شده بود پول ايران در چرا -١
گذاری شده  سرمايه  آمريکادوميليارد دالر درن دسترسی داشته است آ بر آمريکادرمواردی که 

  )٣است (
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  )۴گونه قضايا (جلوگيری شود ازتکراراين -٢

  )۵( چطورميشود ازاجرای اين حکم ودسترسی براموال جلوگيری کرد -٣

توضيح اينکه  کميسيون ويژه تشکيل زيرنظرطبيب نيا وبيشتردرحول وحوش اينکه تقصيرھا به گردن 
   د.دی نژاد انداخته شود فعال بودنمدولت اح

ئی ھا دزدی خيابانی است  دزدی تمام عياراست که بيشترجنبه آمريکادام قای ظريف سخنانی ازقبيل  اقۀ
ظريف ھرچه ميخواھد ميتواند بگويد اما قای کری ھم درجواب ايشان گفته که <آ داخلی دارد گفته است و

  .) حمايت ميکندآمريکارای ديوان عالی ازرای مزيور ( آمريکاوزارت خارجه 

عليه ايران شرکت نکرده وادعايش اين است  آمريکاشکله درجمھوری اسالمی دردداگاھای مت ) ١(
خوانده دعوائی حق است ولی مشروط  . اين ادعا برای ھرن دادگاه ھارابرسميت نميشناسيمآکه ما 

براينکه دردادگاه اعالم شود ودادگاه پس ازاستماع مدافعات خوانده به صالحيت ويا عدم صالحيت 
اعالم برسميت نشناختن دادگاه بايد درھمان  ؛ھيت دعوابشودخود ابتدا رای بدھد وبعد وارد ما

دربازار  يا  ويا جرايد ايران آمريکادادگاه بشود نه درجای ديگری مثال اعالم بوزارت خارجه 
     .بآگذاشتن قطعنامه ھای شورای امنيت دم کوزه  دمانن ،افکارعامه مردم

. کنارکشيدن ازدعوا مقدمه ستحکم محکوميت جمھوری اسالمی صادرشده ا ،بااين قصورروشن
   .دعوارابايد پاسخ داد يکی ازپاسخ ھای به دادگاه ھمان دفاع عدم صالحيت دادگاه است ؛محکوميت است

احساس مسئوليت ميکند   ،دادگاه ھرقدرکه تصورشود تحت نفوذ طرف است درمقابل حرف حق واسناد
  .نمونه ای ارائه  ميشود

  آمريكانمونه احقاق حق دردادگاه 

رای مصادره اشياء باستانی ايران راکه امانتا درموسسه شرق  آمريکايک دادگاه فدرال  ١٣٨۵درسال 
شناسی شيکاگو بود برای جبران خسارت يکی بازماندگان يک اسرائيلی که بوسيله بمب گذاری کشته شده 

   .بود رای داد

 دستور رائيلی زيان ديده را وارد وشکايت وکيل اس زايلی نوي ،قای بلينگ مينک قاضی دادگاه فدرال ايالتآ
. اين نکته توجه کردنی داد درتخت جمشيد کشف شده بود  ١٩٣٠که درسال  را باستانی ايران ثارآتوقيف 

ميليون دالرايران راتحت عنوان غرامات بازماندگان  ۴٢٣است که دادگاه ديگری نيز قبال درشکايت ديگری 
ن آن خواھان ھای آميتوانست مورد استفاده  زاه ايلی نويکه رای دادگ ،يک بمب گذاری محکوم کرده بود

  .دعوا ھم قرارگيرد

گذاشت تحت عنوان  یامقاله  ٣٣٢+۴۶٩بشماره  ٨۵اسفند ماه سال  ١۵درارتباط با رای مزبور سنگر 
   .ن اختصاص دادآوبررسی حقوقی مستندی را به  )آمريکا زنويی ديوان بلخ  يا دادگاه فدرال ايل(

ن اسرائيلی ورای دادگاه  اشاره آگر به واکنش جمھوری اسالمی نسبت به شکايت ن سنآدرصفحه ھفتم 
دادگاه ای شی است که جمھوری اسالمی نسبت به رن دقيقا مطابق ھمين واکنآبا مراجعه به  شده است که

  :ن مقاله اشاره ميشودآ ميليارد نشان داه است  به بخش کوچکی از ٢
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انتظارواھی  دبت به حفظ ميراثھای تاريخی ايران حساسيت نشان بدھانتظارازجمھوری اسالمی که نس((
 زلی نويياست  واگرروزی سوابق دفاعی واقدامات جمھوری اسالمی درمورد ھمين تصرف دادگاه فدرال ا

اقدام  خواھيد ديد که اقدامات جمھوری اسالمی حتی درحد دفاع و شود شکارآدرميراث ھای تاريخی ايران 
   .ده استرغھايش راشغالی ميبرد نبوه تخم مپيرزنی ک کي

. رئيس جمھوری اسالمی ايران شرعا نميتواند اھميت واعتباری برای ميراثھای تاريخی ايران قائل شود
ليون دالر عتيقه يساليانه يک ميلياردو دويست مسازمان حفاظت ازميراثھای تاريخی ايران گفته است <

رئيس سازمان مزبور گفته بود  ١٣۶٢درسال  –) ٩٩٨کيھان لندن شماره ايران خارجی ميشود ( از
  )۴صفحه  ۶۴٠ھمان سنگر(               )) )کيھانثارباستانی ازايران خارج شده است  (آ صدھزار

= بعدا معلوم شد که اصال جمھوری اسالمی دردعوای مزبور شرکت نکرده درست ھمانند  توضيح اينكه
  )ميليارد دالری   (پايان توضيح ٢دعوای 

 ئيھا درمسيراجرای احکام صادره برخی ازآمريکااگرکه جای امروز ظريف راداشت گفت <منوچھرمتکی 
  .>، با اقدام متقابل روبرو خواھد شد، متعرض اموال ودارائی ھای ايران بشودمحاکم خود

   :گفت ؛داشت که شنيدنی است یسازمان ميراثھای فراھنگی ايران ھم صداي

ئی ھا برای مصادره اموال موفق نخواھند آمريکادوم اينکه  ،اوال اين اموال درحال بازگشت به ايران است<
 آمريکا ند امنيت اشياء وميراثھايی فرھنگی درجھان ازبين ميرود وشد وسوم اينکه اگرھم موفق بشو
  )٧( ھمان سنگرصفحه                                             >ھرگز چنين کاری را نخواھد کرد

  .ای دادگاه صادرشده بودن بوده است که رآ جالب است بدانيد که ھمه اين اظھارنظرھا بعداز

  اقدام علياحضرت 

درنامه ای به مديرکل يونسکواجری  زعلياحضرت درپی صدوررای دادگاه ايلنوي  ٢٠٠۶يه سال يدرژو
ان باستانی اير ثارآميز دانست وازيونسکو خواست که اقدامات الزم را برای حفظ آچنين حکمی را فاجعه 

ت به اينجا منتقل خرنامه علياحضرآعبارتی ازقسمت  ؛کندب ، راميراثھای تاريخی ايران استکه متعلق به 
   :ميشود

ن برای مجموعه ھای نفيس آاف مورد تائيد قرارگيرد نتيجه ن<چنانجه رای دادگاه شيکاگو دردادگاه استي
خواھد بود وباعث خواھد شد که به گنجينه ھای گرانبھای  زميآتاريخی درموزه ھای مختلف جھان فاجعه 

   )   فرح پھلوی(     .دارزش فرھنگی وتاريخی صدمات جبران ناپذيری وارد شو با

  )ازسنگرديوان بلخ شماره بعدی(                                                                                  

 نجلس که درآاين گفتنی بجاست که درھمان سنگرشماره بعد ازايرانيان خاصه روزنامه ھای ايران لوس 
درخواست شد که نسبت به رای مزبور اعتراض کنند که ابدا  ،ن زمان بسيارفعال درکارسياسی بودندآ

 باطل زاف رای دادگاه ايلونوينشد ودراستي لياحضرت بود که کارسازاعتراضی نشد وتنھا اعتراض ع
   .گرديد
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  جهت استفاده ازنمونه باال

غرض ازاستفاده ازنمونه باال اين است که عدم مشارکت دردعوا سبب نميشود که دادگاه بعلت عدم 
ميراثھای  دهنگردرپروا .ميدھد را متوقف کند بلکه به کارش ادامه ی) دعوايجمھوری اسالمی( حضورطرف

ميراثھای تاريخی  فرھنگی ايران علياحضرت بوسيله يونسکو اقدام نميکردند اين پرونده ھم با تصرف در
  .ايران مختومه ميشد

مسئله لزوم حضوردردادگاه ودفاع ازادعای عليه ايران درھمان مقاله ديوان بلخ به جمھوری اسالمی 
ن توجه آ وله جاسازی شده باشد به بخشی ازداده شده وچيزی نيست که امروز درتحريراين مق تذکر

 :فرمائيد

ن رژيم آموقعيت حقوقی وشرعی جمھوری اسالمی درارتباط باميراثھای تاريخی ايرانيان سالب مسئوليت 
ميراثھای تاريخی  جمھوری اسالمی امانت دار ،تاريخی ايران نميشود ن ميراثھایآ درحفظ وحراست از

  ايران است.............

مشارکت ميکردبا اعالم عدم صالحيت ويا اقدامات حقوقی  آمريکاجمھوری اسالمی اگردرمحکمه فدرال 
بوظيفه امانت داری خود عمل کرده بود که چون به اين وظيفه مسلم امانت داری عمل نکرده مسئول 

  )٨ختصرشده ازھمان سنگرصفحه م(                                                                      .است

  اقدام ديگر

 آمريکائی واسرائيلی بنام ھای خانم فالنو وگروه ابزنفال احکامی ازدادگاه ھای آمريکادو ٢٠١٢درسال 
ميليون دالرگرفتند وخواستند  ٣٣٠و ٢۵٠برای جبران خسارات ناشی ازتروريستی عليه ايران به خواسته 

حقوقی  . دراين مورد مرکزورند واموال ايران را مصادره کنندآ اليا به اجرا درتيا در ن احکام راآکه 
رياست جمھوری ايران درايتاليا  دفاع ازپرونده رابرعھده گرفت ودادگاه ايتاليا  احکام دادگاه ھای 

   .ئی رادرکشورايتاليا قابل اجرا ندانستآمريکا

ری ايران رويه وزارت خارجه مقصود ازاستناد به پرونده مزبوراين است که اگرمرکزحقوقی رياست جمھو
جمھوری اسالمی درعدم توجه وپاسخگوئی به دعوا را منظورميداشت اکنون احکام مزبورھم قوز باقوز 

   .شده بود

> ادعای خسارت ميکنيم آمريکاطرح دولت به اينکه <اگراين اتقاق بيفتد درزمان مناسب عليه   ) ٢(
. مھم درجريانات دادرسی است افتاده استرای  . زيرا اتفاق، که صدورخيلی حرف برداراست

نوقت درزمان مناسب ادعای خسارت آجلوگيری ازصدور رای است نه اينکه اگردادگاه رای داد 
تاچه رسد حقوق بين المللی  ،. اينھا حرفھای بازاری است که درحقوق داخلی کشورھاميکنيم

 زرای صادره ادعای خسارتمگردرنظام قضائی ميشود ا  ؟. ادعای خسارت ازکیاساسی ندارد
  ؟کرد ازدولت 

 نکته قابل دقت درطرح مزبور اين است که طرح اشاره ای به تالش برای اعاده دادرسی ندارد بلکه منتظر
   )زمان دراينجا به ھمان مفھوم گل نی است( .برای ادعای خسارت است زمان
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 در دالر اگرايران دوميليارچپ زده است واينطور وانمود ميکند که  طرح، خودرابه کوچه علی ) ٣(
ن حرفھای بازاری آ . اين ازنبود آمريکان پول قابل تصرف آ ،سرمايه گذاری نميکرد آمريکا

 ھر . رای صادره ازرای دادگاه پنھان ميکنند از است که افراد سرمايه ھای خودرابخيال فرار
 ه بلوکه شده درننقدي. وانگھی  ايران ميلياردھا دارائی ودادگاھی بطربقی قابل اجرا خواھد بود

اظھارات ( ميليارد دالر ۵٠اقل ميليارد تاحد ٢٨٠ميليارد ودرموردی  ١٨٠دارد که ازرقم  آمريکا
به استناد رای دادگاه ھا  آمريکاوروی اين پول بمناسبت ھائی دولت  تقليل يافته است  )اوباما

  .دست گذاشته است

تازمانی که عنوان سرپرست اموربين < :ميگويدقای ميرھادی رومبانی عضو کميسيون قضائی مجلس آ
 حاليکه يران حکم صادرکرده بودند درميليارد عليه ا ۵۵ آمريکاالملل محاکم عمومی وانقالب بودم محاکم 

  .>حکم صادرکرده بود آمريکاميليون دالر عليه  ١۵محاکم ايران 

که دارائی ھای بلوکه شده  ن افتاده اند نه کسی ميداندآ مملکت چون بی صاحب است وعده ای دزد بر
چه مبلغ است ونه تاکنون چه دعاوی عليه اشخاص برای جبران خسارات اقدامات  آمريکاايران نزد 

  .بی حسابی ديده نميشود چنين. درھيچ جھنم دره ای اينتروريستی  منجربه حکم شده است

مستند است به  ،> ھمين اقراردولت درطرح<چگونه ميشود ازتکراراين قضايا جلوگيری کرد ) ۴(
دربيروت شده  آمريکااينکه قضيه ای که منجربه محکوميت ايران درانفجارخوابگاه تفنگداران 

. راه جلوگيری ن جلوگيری کندآ مورد تائيد دخالت جمھوری اسالمی بوده که ميخواھد ازتکرار
يف دولت ن ھم ممکن نيست زيرا نه تنھا درقانون اساسی جمھوری اسالمی بعنوان تکلآ تکرار از

منازعه  جمھوری اسالمی معين شده بلکه ھم اکنون ھم سياست اجرائی جمھوری اسالمی جنگ و
  .)فضای مجازی ميدان جنگ است  = خامنه ای( .ستآمريکابا 

اين قسمت تکليف  >چگونه ميشود ازاجرای اين حکم ودسترسی براموال ايران جلوگيری کرد< ) ۵(
ارديبھشت روشن کرده  که  ٢۶ دوفوريتی خود مورخ طرح دولت را مجلس با تصويب طرح از

 آمريکاخسارت مادی ومعنوی عليه  می برایمورد جمھوری اسال ٩به تالفی دوميليارد دالر در
  ٣ )٢٠١۶/٠۵/٩١راه حل دولت اسالمی مورخ مشروح درتحرير(    .اقدام کند

  :تقای کری بوسيله ظريف کری گفآن به آپس ازتصويب طرح مطالبه خسارت ونقل 

قانون مربوط به اين برداشت را تصويب  ٢٠١٢کاخ سفيد به دليل اينکه رئيس جمھور اوباما درسال <
  .>ازحکم ديوان عالی حمايت خواھد کرد آمريکاکرده است، 

  تكليف قانوني واحصاء شده دولت 

ن آ مواجه است و مشخص واحصاء شده  بنابراين جمھوری اسالمی درمقابل رای دادگاه با تکليف قانونی
 ی دادگاه از. اين يکنوع تسليم به رانه پاسخگوئی به دعوای مزبور ،است آمريکااز  مطالبه خسارت

که بجای اعتراض بررای دادگاه، راه دعوای خسارت   ،سوی جمھوری اسالمی ميتواند محسوب شود
نھم بموجب آی وانتقام ن تالفبعنوا را ميليارد دالری ندارد ٢نسبت به مواردی که ارتباط به رای دادگاه 
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. حتی ميتوان اين نتيجه را ھمراه داشت که اگرجمھوری اسالمی اقدام به دعوای است برگزيده قانون
طرح مصوبه مجلس اسالمی که فوقا  ،ميليارد دالری بنمايد ٢متقابل ويا دعوا برای ابطال حکم داد گاه 

صالحيت  سالمی به اعتبارھمان طرح که فقط عرض شد ميتواند سبب شود که دعوای متقابل جمھوری ا
مورد ذکرشده درقانون کرده زيرسوال عدم  ٩بت به مطالبه خسارت نس محدود به جمھوری اسالمی را

                                             .يران درطرح دعواببردت نماينده اصالحي

    تحريرحاضر ناتمام است


