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 راه حل دولت جمهوري اسالمي

 آمريكا عالي نسبت به راي ديوان
  حقوقدان -اميرفيض

واکنش  ١ )٢٠١۶/٠۵/١۴مورخ آمريکا(واکنش جمھوری اسالمی نسبت به رای ديوان عالی  درتحرير
نسبت به تامين خسارات  آمريکااصولگرايان وھمچنين مجلس اسالمی نسبت به رای ديوان عالی 

بازماندگان حوادث ناشيه ازعمل جمھوری اسالمی مطالبی داشت وقرارشد که راه حل دولت جمھوری 
   .فراھم استاسالمی نسبت به رای مزيور درفرصت ديگری مطرح شود . اکنون فرصت منظور 

  تكميل واكنش مجلس اسالمي
زبورکه درتحرير مورد اشاره مطرح شد از انجا که درفاصله بيان واکنش مجلس اسالمی به رای ديوان م

درست  . تصورمجلس اسالمی واکنش ديگری نشان داده است که بيشترنيست واين تحرير که دوسه روزی
  .معيت نسبی تحرير گردداست که واکنش جديد مجلس ھم مطرح وسبب جا براين 

  واكنش جديد مجلس 
ارديبھشت سال جاری طرحی با دوفوريت مبنی برلزوم اقدام دولت برای  ٢۶مجلس اسالمی درتاريخ 

   .راتصويب کرد آمريکادريافت خسارت از

  :مذاکرات مجلس ونيزانتقال برخی ازاظھارات نمايندگان مجلس اسالمی به خبرگزاريھا  نشان ميدھد که

  >تصويب شده است آمريکاضبط دومليارد دالراموال ايران در  )١( تالفیطرح به اين <

  )سی –بی  –خبرگزاری بی (                                                                                      

نجا که مجلس مکلف است آ رای مخالف تصويب شده است واز ۶رای موافق وتنھا  ١٨١طرح مزبور با 
نجا که تعداد رای آ جنبه قانونی پيدا کند واز اتدرمجلس مطرح ساعت  ٢۴وريتی را ظرف ھای دوف طرح

   .ن طرح تنظيم ساختآدھندگان موافق رقمی بسيارقابل توجه است ميتوان تحريرحاضررابرمبنای تصويب 

موظف است ازطريق خود ويا حمايت ازاتباع ايرانی برای جبران خسارات ازدولت ن طرح دولت آ در
 –مرداد ا ٢٨اقدام کند وموارد خسارات راھم تعيين کرده است که ازجمله خسارات مادی ومعنوی  آمريکا

 –خسارات ناشی ازجاسوسی عليه ايران –خسارات وارده به سکوھای نفتی  –خسارات کودتای نوژه 
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مھمترين موارد ذکرشده درطرح مزبور  – آمريکاله ازبلوکه کردن دارائی ھای ايران توسط خسارات حاص
  )٢جبران خسارات جنگ عراق وايران (

  شنيدني بيشتر ازطرح مزبور
عرض شد که اظھارات نمايندگان مجلس اسالمی وبرداشت خبرگزاريھا اين است که طرح فوق  ) ١(

  پياده شده است  آمريکان عالی با رای ديوا تالفی ومقابلهبعنوان  الذکر

دعوای حقوقی مسيرحق که مبنای يک  از درطرح مزبور، طرح را تالفي ومقابلهھای ه واژ 

 ،دعوا وخواسته باشد وعلت تالفی نميتواند مبنا ،بطورکلیدعاوی حقوقی  در .است خارج ميسازد
    .خواسته بايد ازمنشا حق باشد نه منشاء تالفی

را طرح  دعوای حاضر ،خوانده ،) چنين ادعائی مطرح نميکردخواھان( اگرطرفمنشاء تالفی يعنی اينکه  
 در ) زيراجمھوری اسالمی( . ھمچنين شاھد ودليلی است برعدم اصالت وحقانيت ادعای مدعینميکرد

 تابع حقوق سياسی ومالی مشخص است نميتوانست مطالبات و و حاليکه  جمھوری اسالمی يک کشور
مدعيانی عليه جمھوری اسالمی يدانست سالھای سال مطرح نکند وھمينکه خود مخساراتی را که حق 

   .پيدا شدند به فکرتالفی بيفتند

وھمچنين درحقوق جزای  اتالفی دراقدامات خالف اعالميه جھانی حقوق بشروھمچنين درجنگ بين کشورھ
  .دارد، تالفی عنوان حقوقی ناسالمی قصاص پيش بينی شده ولی درمرافعات ومطالبات حقوقی

ازمنشا حق محسوب است زيرا درتقابل با ھمان مقابله که ممکن است به دعوای متقابل تعبيرشود  
اھان عوای اصلی ويا کسرادعای خون تصفيه حساب با دآدعوای اصلی قابل طرح است وموضوع 

   .است

 تفسيرموضوع درنميدانم  ؛درمحاکم ايران دعوای حقوقی که باقصد تالفی مطرح ميشد محکوم به رد بود
ولی يقين دارم که استناد به قصد تالفی جمھوری  ؛چه قسم است آمريکادادگاه بين المللی ويا محاکم 

   ٢. اسالمی باعث تضعيف ادعا خواھد بود

  غرض ازاشارات باال 

                                               
2 - Francis Bacon described it as a kind of "wild justice" that "does... offend the law [and] put the law 
out of office". Primitive justice or retributive justice is often differentiated from more formal and 
refined forms of justice such as distributive justice and theological justice. 

يک . و آنرا توھين به قانون و خارج از قاعده ميداند ميداند» خواھی وحشی داد«ويانه در دادگاه را بيکن دعوای تالفی جرانسيس ف
تفکيک ميکند و آن نوع دادخواھی را از جمله قوانين مذھبی  وانين معمول انسانی قز ادادخواھی کيفری و اغلب آنرا روش ابتدايی و 

  ک-لمداد ميکند. حتوزيعی قو 
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  غرض ازاشاره باال ناموجه بودن طرح به اعتباراستفاده ازواژه ھای تالفی ومقابله  است  که
ماھيت وسبب گرديده که  ؛ت نبوده استاه خسارنھا ويا بيان علت مطالبآ به ذکر بھيچوجه الزم

    .ش شودومخد ،طرح حقوقی

 نادرستی است ودست دولت را که کار ،درطرح استء کردن  منابع خسارات ، احصاديگراينکه 
کس محدود به مواردی ميسازد که ممکن است ازنظرحقوقی مصلحت نباشد يا ممکن نباشد ويا برع

ی ويا به نوع مواردی پيش روی دولت درجبران خسارات قرارگيرد که طرح اجازه نداده است
نرا اجازه نداده سبب آطرح  که ازحقوق ايران موثرباشد عکه ميتواند دردفا جانبی دعاویطرح از

  .احتياط دولت گردد

ه ای اقدام نظامی اگرخواسته شود که مورد به مثالی تشبيه شود اين است که مجلس کشوری طی مصوب
 ذکر نشان  بنام و رامناطق مورد حمله  ،ن مصوبهآ ولی در ؛را عليه کشورديگری به دولت ابالغ ميکند

    .شده است رژيم اسالمی اين درست کاری است که درطرح .اين کارفکاھی وعسس مرا بگيراست ،ميکند

 و خسارت داشته نکه طرح بظاھرچنين مينمايد که مجلس حساسيت فوق العاده به مواردآ ازطرفی با
    :ولی ظاھرمزبور باحقيقت ھمراه نيست ازباب مثال -ن جامعيت بدھد آخواسته به 

 ميداند  )١٩٨١(١٣۶٠ رامسئول انفجارساختمان نخست وزيری درسال  آمريکا جمھوری اسالمی
  .ونمونه ھای ديگر به مورد مزبور اشاره ای نگرديده  ،ولی درطرح

  مرداد ا ٢٨تعيين کرده مانند خسارات کودتای نوژه ويا مطالبه خسارت مبنای  مواردی راکه طرح
جايگاه  در را نھاآجمھوری اسالمی  اگرويا خسارات جاسوسی وبلوکه کردن دارائی ھای ايران 

به طرح  طرف دولتھای وقت بدون نياز از پيشسال  ده ھا ميبايستی در واقعی حق ميدانست 
درحاليکه چنين اتفاقی  ،ت ميگرفتن صورآاقل مذاکره برای وصول مجلس مورد دادخواھی وحد

اين موضوع درکنارتالفی کردن که  و ؛حق است انجام نشده است احقاق والزمه  مبانی که از
  .ميکندجمھوری اسالمی را سست وبی وقار مده ادعایآدرطرح 

 > بجای اينکه به مصداق قاچ زين رابگيراسب دوانی پيش کشتحيرت اينکه  جمھوری اسالمی <
اسب دوانی ميکند  اثبات  ،، به دنبال خسارات واھیشود عدم توجه اتھام به ايرانوارد دعوای 

ئی درلبنان جمھوری اسالمی مشارکت نداشته آمريکااينکه درقضيه انفجارخوابگاه تفنگداران 
نھا فکاھی آمرداد وازھمه ا ٢٨رستاخيز ادعای خسارات کودتای نوژه ويا از سان ترآ بسيار

   .ستآمريکاترادعای خسارات جاسوسی 

 که  خسارت ديدگان ھستند، ئی درلبنانآمريکاسيب ديدگان خوابگاه سربازان آدعوای خسارت  در
 ايران است که بايد ،دعوای  تالفی است درحاليکه در هکنند که ايران عامل انفجاربود تبايد ثاب
واری . دشبوده است آمريکاکند که خسارت به ايران وارد شده وخسارات مزبور ناشی ازفعل  ثابت

    .اين دومورد اظھرمن الشمس است

 گيرخواھد کرد  )(تالفی داند طرح مزبور دردست اندازنقدر حقوقدان دارد که بآی اسالمی جمھور
 ونميتواند در ؛بيشترنمايشی برای مردم ايران است مذکور ميداند که ادعاھای ذکرشده درطرح و
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درطرح تالفی خود رعايت پنھان کاری  وبھمين دليل است که ادعای قابل ارزشی قرارگيردجايگاه 
  .برای توفيق درعمل را الزم به رعايت نديده

 نجا که دولت شيخ حسن ميداند که دعوای مورد طرح جزآاز ؛درستی نيست از اين تصوردور 
است عمل خودرا منطبق با طرح وتوجه  هشکست ورسوائی نتيجه ای نخواھد داشت  خواست

ذارد واال سابقه ندارد والزم ھم نيست که مجلس با تصويب مسئوليت شکست را برعھده مجلس بگ
اليحه ای موارد مطالبه خسارات را تعيين کند اين اموردرصالحيت دولت ووزارت خارجه 

   .کشوراست نه مجلس

  موارد حيرت درطرح 
حالت کليت تالفی را  ، نيز، طرح مجلسورکه درمعرفی وعلت طرح مسئله تالفی ذکرشدهھمانط 

ودرواقع دنبال  درطرح منظورداشته وبه موارد اصلی محکوميت ھای ايران اعتنائی نکرده است
  :ازباب نمونه .ادعای عليه ايرانتالفی کردن بوده است نه رفع تجاوزِ 

جرج يک دادگاه ايالتی نيويورک بتصدی قاضی ( ١٣٩٠برابر ديماه سال  ٢٠١١سپتامبر ٢٣درتاريخ 
 ميليارد دالر ١٠بمبلغ  سپتامبر ١١انيل) ايران رابه پرداخت غرامات وخسارات دررابطه با فاجعه و

که به  گن فاجعه مشارکت داشته است وبلومبرآمحکوم کرد ودادگاه نتيجه گرفته که ايران درجريان 
  > لت محکوميت ايران عدم توانائی دردفاع بوده استع<جريان دعوا توجه داشته نوشته 

  ٣ )آمريکادامنه تسری رای ديوان عالی  – ٢٠١۵/۵/١٧(مشروح درتحرير                                 

 ولی می بينيم که درطرح مزبور ھيچ اشاره ويا تکليفی برای دولت نسبت به رای مزبور وارد نشده و
   .ن به تالفی ومطالبه خسارت ازکودتای نوژه پرداخته استآ بجای مقابله با

که   ،اعتنائی مجلس اسالمی ازباب قطعيت حکم دادگاه ايالتی نيويورک محسوب شود اگراين بی 
 بجای تالفی و .تالفی نسبت به حکمی که دادگاه صادرکرده است عمل لغو وبسياربيھوده ای است

   .شدمحاکم حقوقی مورد شناخت وراه حل ھای  اين حرفھای عوامانه بايد متوسل به موازين 

  توضيح راه حل 
اعليحضرت   شد غازآکه به اعتبارقطعنامه شورای امنيت مذاکرات صلح بين عراق وايران   ۶٧ل سا در
تش بس بين عراق وايران ازايرنيان خواستند که متحدا درجھت حفظ حقوق ملت آپيام به مناسبت  در

  )۶٧مھرماه  ۵درشماره متن کامل پيام شاه ونقد سنگر (                                    .ايران اقدام کنند

   :متعاقب بيانات شاه روزنامه کيھان تھران ھم نوشت

                                               
٣ - .pdf2015May17-Amirfeyz-years.org/AmirFeyz/VakoneshMajlesbehGhatenamehAtomi1400//http:  
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دراين شرائط که افکارعمومی قادرخواھند بود بيشترين نقش را درتحت فشارگذاردن قدرت ھای خارجی <
حامی صدام ايفا کنند رسالت ايرانيان خارج ازکشورحکم ميکند تا بھرنحوممکن نسبت به احقاق حق ملت 

  )۶٧مرداد سال ا ٢۶(سرمقاله                                 >                        يزندخود بپاخ

  ۶٧بتاريخ اول مھرماه مه اینا یضمن تقديم تحرير ۶٧مھرماه  ۵مورخ  ٣٣٢+٢۶سنگردرشماره 
 ن زمان وزيرخارجه جمھوری اسالمی بود نوشتآ ھم به علی اکبرواليتی که در ٢١٩٠۵سفارشی بشماره 

  .)درج است ٣متن نامه درھمان سنگرصفحه ( دادای الزم را راھنمائی ھ و

نامه بواليتی که ميتوانست محرمانه تلقی گردد درسنگر سياه شد وعلت  مھمی ازنکته ن مقاله آ در
مورد مذاکرات باعراق  در اکنون از ھمان رويه موردعمل سنگر .ن نيز توضيح داده شدآمحرمانه بودن 

اقدام  غازآصورت  در و ؛حاضر خودداری ميشود درتحرير رذکرراه کا از و ؛تبعيت وتاسی ميگردد
پايان  توضيح ( ارسال خواھد گرديد ،مراتب به مسئولين اقدام جمھوری اسالمی برای حفظ حقوق ايران 

  .)راه حل

ھرکس  ؛مقصود ازراه حل اين نيست که تنھا راه حلی که موردنظر اين تحريراست راه حل است 
است نه حکومت جمھوری  ملت ايرانمشکل بزرگ که متوجه  حد بضاعت خود برای رفع اين در

  .طرح مورد نظر اين تحرير ھم ميتواند جزئی ازھمان کوشش فراگيرباشد ؛اسالمی بايد بکوشد

جمھوری که  ؛دعاوی ومشکالت بين المللی بايد به زبان سياسی وحقوقی معمول ملتھا گفت وعمل کرد در
راه حل ھائی ازقبيل بستن تنگه ھرمز ويا توقيف کشتی ھای  ھمين ،ندارد اسالمی به اين مسائل عادت

ن اشاره بيشترخواھد آدرھمين تحريربه  –قای رسائی درمجلس آطرح ديروز ( ئی درتنگه ھرمزآمريکا
 داب حقوقآ ھائی محکم ازعقب ماندگی فکری وسياسی جمھوری اسالمی ازمسائل سياسی وه نمون  شد)

   .بين المللی است

ايران انگيزه طرح ميليارد دالر دارائی ھای توقيف شده  ٢ ،ينجاست که درطرح مزبورجالب ا 
 واين درميليون دالری ھم نشده  ١٠معرفی شده است ونامی ازدعاوی ديگر ازجمله ھمين رای 

ميليارد دالر ازدارائی  ۵٠تاکنون حالی است که يکی ازنمايندگان مجلس اسالمی اظھارداشته  <
  .>توقيف شده است ريکاآمناوين گوناگون ازسوی دادگاه ھای ھای ايران بع

  خبرمساعد

سپتامبردانسته است وتعلق  ١١عربستان را متھم فاجعه  آمريکاھم امروز خبری منتشرشده که سنای 
بارای دادگاه  آمريکادراين صورت  تعارض رای سنای   ؛ن جريان رابرعھده عربستان ميداندآخسارات 

   .سپتامبربه ايران  موضوع با اھميتی است که بايستی استفاده شود ١١ه خسارت نيويورک مبنی برتوج

  مباني خسارات مورد ادعاي درطرح
خسارت جنگ عراق است  مھمترين موردی که بعنوان تالفی خسارات درطرخ مذکور مطرح شده ) ٢(

   .نرا انتخاب ومورد بحث قرارميدھدآن موارد آکه اين تحريربرعايت کوتاھی ازبين ھمه 
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 ا، حق رن اعراض ازحق است  يعنی صاحب حق با اعراض خودآ حقوق رويه ای ھمگانی است و در
   .يدآحق دردست کسی باشد دردست ومالکيت ھمان شخص درميبالصاحب ميگذارد واگر

  :جريان خسارات ايران ازجنگ عراق دقيقا مصداق اعراض را دارد  به مراتب زيرتوجه شود

مان ملل ھم قطعنامه بی برای پايان جنگ وجود داشت وساززادی خرمشھرشرائط مناسآ پس از -1
   .نپذيرفت وخواھان برکناری صدام شدنرا آشورای امنيت راصادرکرد ولی خمينی  ۵١۴شماره 

که با برکناری صدام معاوضه  ؛ن جريان چيزی که اصال مطرح نبوده است ھمان خسارات جنگی بودآ در
 ولی ازمراتب سستی حق و است که عمل نشده درست   .اين عمل نوعی اعراض معوض است شده بود 

   .شکل گيری اعراض ازحق خسارات ميتواند محسوب شود

ن قسمتی ازخاک ايران را آپيشنھاد نمود که عراق  زادی خوزستانآ ان سعودی پس ازعربست -2
 عراق  دالربه ايران بابت خسارات جنگی ميليارد ٧٠تخليه کند وعربستان  داردکه دراختيار

 رد اسپنسربکر) مقامات ايران اين پيشنھاد راايران موافقت نکرد وبنابراعالم ( ولی ،بپردازد
    .ميليارد خسارت وبعالوکنارگيری صدام شدند ١۵٠کردند وخواھان 

عراق  ،سازمان ملل متحد براساس گزارش گروه ناظرنظامی سازمان ملل متحد ١٩٩١درسال  -3
خسارت ميليارد دالرتعين کرد ( ٩٧جنگ معرفی وخسارات ايران ازجنگ عراق را  غازگرآرا 

 ٢۴٠رقم مزبور ؛پرداخت مزبور بمراتب کمترازخسارتی بود که عراق دراثرحمله به کويت
  ٤ .ميليارد  دالربود)

 حاکم در ھيچکدام ازدولتھایدرارتباط با اين تحرير اين است که < و هموضوع قابل توج -4
درشھريورماه  .کشورايران دردوران پس ازجنگ پيگيردريافت غرامت ايران ازعراق نشده اند

با تھيه طرحی  نکميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس شورای اسالمی ايرا  ١٣٨٩سال 
با اين وجود نه دولت محمود احمدی  ردکبه پيگيری خسارات جنگی ازعراق دولت کشورراملزم 

   .>برد اين مقصود ھيچ عملی انجام ندادند شنژاد ونه دولت حسن روحانی برای پي

                                               

، خاوير پرز ۵٩٨سـاله تـحـمـيـلی عـراق عـليـه ايـران و سـه سـال پـس از صـدور قـطـعنامه  ٨يـازده سـال پـس از آغـاز جـنـگ  - ٤
نظر خود طی يک گزارش رسمی به شورای امنيت  ١٩٩١دسامبر  ٩برابر با  ١٣٧٠آذر  ١٨دکوئيار دبيرکل سازمان ملل متحد در 

 گـزارش دبـيـرکـل سازمـان مـلل بـه شـرح ذيل است:از نگات رخی برا مبنی بر اينکه عراق، آغازگر جنگ بوده است، اعالم کرد. 

تـصـويـب شـد، شـورای امـنـيـت از دبـيـرکل درخواست کرد، در  ١٩٨٧ژوئيـه  ٢٠، کـه در تـاريـخ ۵٩٨قـطعنـامـه  ۶در بـنـد  -١
طرف پيگيری کند، و در اولين فرصت ممکن، در و عراق موضوع احاله بررسی مسئوليت مخاصمه را با گروھی بیمشورت با ايران 

  جھت اجرای اين درخواست به شورای امنيت گزارش دھد.

ت مرا ام، اين مذاکراقطعنامه داشته ۶ھای متعددی برای مشورت با طرفين درباره بنده در طول مذاکرات سه سال گذشته، فرصت -٢
ای که به تسليم گزارشی معنادار به شورای امنيت ھای متفاوت دو طرف داشته باشم. اما به مرحلهقادر ساخت تا برداشتی از ديدگاه

  بينجامد، نرسيد.

  ک-ح
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   )ساله ايران وعراق ٨غرامات جنگی جنگ (                                                                    

جمھوری اسالمی نه تنھا درباب خسارات جنگی ايران وتلفات انسانی ھيچگونه مطالبه ای نکرد بلکه به 
   .شھادت اسناد دومليارد دالرھم دردو نوبت به دولت عراق کمک مالی کرده است

نجه ازمراتب باال قابل استنناج است اين است که وقتی سازمان ملل متحد کشورعراق را مسئول خسارات آ
 ٢۵نھم بعد ازآرا مسئول خسارات قرارداد  آمريکاديگرنميتوان کشورديگری يعنی جنگی با ايران شناخت 

   .مطرح ساخت را داردکه درست جنبه تالفی  اين ادعای مضحک ؛سال

  ئي آمريكاهاي  طرح توقيف كشتي
ھمين امروز که اين تحرير درجريان تنظيم است  اليحه ای ازسوی حميد رسائی نماينده مجلس اسالمی 

 ست درجيب ملت ايران فروئيھا دآمريکاوقتی < :راه شده استکه با اين مقدمه ھمبه مجلس داده شده 
چرا اموالشان وضوابط بين المللی  نھم برخالف ھمه مقرراتآ !وپول ملت ايران رابه غارت ميبرند ميبرند
خسارات  ئی درتنگه ھرمز متوقيف شوند تا مطالبات وآمريکايعنی کشی ھای ( . ازتنکه ھرمز ردشود بايد

است بيث خمطمئن باشيد تنھا سياستی که دراين زمينه پاسخ ميدھد سياست خمينی  )ايران جبران شود
  .>دشد بزني ئی که وارد خليج فارسآمريکااوگان ن<

 دستور دولت برنيروھای مسلح ارتش وسپاه فرماندھی ندارد  و ؛نماينده دولت درھمان جلسه اظھارداشت
   .نھا با رھبراستآوتوقيف  آمريکاحمله به ناوگان 

   .چموش شده است ی؟ بيچاره ملت ايران که گرفتاراين بزغاله ھاديوانگی را می بينيد

  .به فرصت ديگری  آمريکاديوان عالی  راه حل دولت جمھوری اسالمی نسبت به رای

  

  

                                       

 


