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 دارائي هاي  تامينراهي براي 

 آمريكابلوكه شده ايران در
  حقوقدان -ميرفيضا

دراين تحرير گرفته شده ازيک  اصطالح حقوقی است وبه معنای دست گذاشتن روی مال ويا حقی  تامين
   .است تاپايان دادرسی

  شكوفائي طرح 

شنا شديم آتا حدودی  تھديد ميکند آمريکادر که دارائی ھای بلوکه شده ايران رابا خطری  ١درتحرير قبلی 
بيعی واستفاده ازمحاکم قضائی برای دست جوم به دارائی ھای بی صاحب ايران يک امرطوديديم که ھ

  .نھاستآاندازی  روی 

 ات ناشيه ازنسبت به مطالبه خسار داشت کهنراآ بنظرميرسد که برای جلوگيری ازسيلی که بايد انتظار
 ؛براه خواھد افتاد آمريکا ئيھا ويا اسرائيلی ھای مقيمآمريکاازجانب  جمھوری اسالمی  اقدامات تروريستی

 ايرانيھا نبايد ونميتوانند بی اعتناء باشند وازجمله کاری که ممکن است درتامين دارائی ھای بلوکه شده
ائی ھا  ازچنگال مردار خوارھا مصون بماند راه ن دارآ موثرباشد وبتواند الاقل قدری از آمريکاايران در

   :پيشنھادی زيراست

 بعللی که بعضا درگروه جرائم تروريستی آمريکانظربه اينکه گروھی ازايرانيان دارای تابعيت  **
رای دادگاه  ) قراردارند ميتوانند وحق دارند که ازدرتحريرقبل کليت جرائم تروريستی تعريف شده است(

بعبارت ديگر  و ،استفاده کنند ای مطالبه خسارات جرائم تروريستی ازجمھوری تروريستیبر آمريکاعالی 
   .، روبروی طرح حاضر قرارخواھند داشتمشمول رای مزبور ميگردند

جرائم  است وبھرحال با ارکانکم وبيش شبيه امير حکمتی  آمريکاموقعيت غالب ايرانيان تبعه  **
را ترک گفته اند عذاب س وخشونت جمھوری اسالمی ايران نھا بواسطه ترآتروريستی منطبق است 

نھا آشنائی بازبان وازدست دادن دارائی ھا وتجربه ھای کاری وامثال آ روحی ترک وطن وبستگان ونا
   .درابعاد وتعريف جرائم تروريستی قابل ارزيابی است اننآمحروميت ھائی است که تمامی 

   .ن بشوندآطرح ميدانند ميتوانند پيشقدم درپياده کرده کسانی که خودراصالح برای مديريت اين  **

انتخاب  وکالئی که برای اينکار نان وآنھا بھيچوجه پولی مطالبه نکنند وحق الزحمه آاينکه  ،نخستين شرط
ازمبلغ حکم تعلق خواھد گرفت ودرصورت عدم موفقيت  وھرگونه ھزينه دادرسی وباالسری وغيره ميشوند
   .ای ايرانيان بوجود نيايدھيچ تعھدی بر ،دردادگاه
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ت اين طرح را عھده دارشوند پيشنھاد ميشود که بصورت بنيادی بمنظور تامين افراديکه مايلند مديري **
را  که بھرنحوی خود آمريکارسانده شوند که ايرانيان دارای تابعيت دارائی ھای بلوکه شده ايران به ثبت 

   .ن بنياد را داشته باشندآ ايلند قبول عضويت درمتضرر ازاقدامات جمھوری اسالمی ميدانند اگرم

نکه عضويت آ اعم از آمريکابايد کامال رعايت حقوق ھمه ايرانيان دارای تابعيت  نامه بنياد اسدراس **
بنياد  را داشته يا نداشته ولی مايل به احقاق حق خود عليه جمھوری اسالمی ھستند بشود که ايرانيان 

   .يان ھای احتمالی مسئوليتی نداشته باشندچه ازباب اقدامات قضائی ويا ز

وکالت اقدام ميدھند  ،بنياد تامينبه  ميدانند آمريکاايرانيھائی که خودرا شامل مزايای رای ديوان عالی  **
با شرائط معمول قضائی وذکر اينکه فقط خواھان  متخصص ئیآمريکابا حق توکيل به فرم ھای حقوقی 

   .مبلغ مورد حکم دادگاه) را خواھد داشتدعی به (اصلی پرونده است که حق وصول  م

وفرم حقوقی وايرانيان موکل خواھد رسيد   بنياد تامينمتنی است که به امضای  ،ضميمه وکالت نامه **
ازمبلغ مورد حکم  غيره فقطفرم حقوقی وھزينه ھای دادرسی والوکاله  وحق بنياد تامينحق الزحمه که 

   .وددادگاه قابل پرداخت خواھد ب

  فساد دراين طرح 

 فساد مشھود دراين طرح ممکن است دراين مسيرباشد که اقدام قضائی ايرانيان عليه کشورخودشان زير
  .سوال خواھد رفت زيرا بھرحال اقدام عليه ميھن اقدام ميھن پرستانه شناخته نميشود

چراغی که به خانه اند مانع اجرای طرح نشود که اوال به عبارت (اشکال مزبور ازاين جھت ميتو **
) اگرايرانيان برای تامين دارائی ھای بلوکه شده ايران اقدام نکنند  بطورحتم رواست به مسجد حرام است

يقينا تعداد  ئيھا واسرائيلی ھای مدعی تحميل خسارت خواھد افتاد  وآمريکا گتمامی مبلغ مزبوربه چن
نھم معلوم آائی ھای بلوکه شده ايران که مبلغ نقدرزياد خواھد شد که حتی دارآ احکام وارقام دادنامه ھا

شود.  بنابراين چه  ايران بيچاره مالی پيدا ازنرا نخواھد داد  واحکام بالاجرا خواھد ماند تا آنيست کفاف 
ن مال که متعلق به ايران وايرانيان است بدست خود ايرانيان برسد تا اسرائيلی ھا آ بھترکه قدری از

  .)ی که تاکنون عليه جمھوری اسالمی حکم گرفته اند غالبا يھودی بوده اندخواھان ھای پرونده ھائ(

 نجا که جمھوری اسالمی نشان داده است که ھم توجھی به دعاوی مزبور نداشته وندارد ويا درآ از **
دعاوی شرکت نداشته ويا دفاع محکمی نداشته که محکوم شده است لذا ايرانيان نبايد شاھد اين روند 

نھا بمنطور تامين دارائی ھای بلوکه شده ايران يک تکليف ملی آه وکاری نکنند بلکه قيام نامطلوب بود
   .است

 تصرف نيست و، به معنای برای طرح مزبور ازاين جھت است که تامين حق تامينانتخاب عنوان  **
ه تامين دارائی طرح برپاي ، کلياتزاد کند ودرتطبيق موردآال صاحب منرا بنفع آممکن است تامين کننده 

   .ھا برای جلوگيری ازدست اندازی مھاجمان به دارائی ھای بلوکه شده ايران است
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 در انتظارداشت مسئله تصرف آمريکانجا که نميتوان به چنين گذشتی ازايرانيان دارای تابعيت آ ولی از
  .امری اختياری خواھد بود پس ازصدورحکم دادگاه  تامين

 يشود وازاعالميه جھانی حقوق بشرھم پشتيبانی م آمريکان عالی طرح حاضر عالوه بررای ديوا **
، مسيراجرائی طرح با مشکالت اداری کمتری آمريکاينده آاحتماالت سياسی نشان ميدھد که دردولت 

    .مواجه باشد

  .نراقابل پختن بدانند ياخيرآئی است که آمريکااين نظريک طرح خام است وبا وکالی متخصص  **

قای اميرحکمتی درشکايت عليه جمھوری اسالمی ھدايت گرفته آرح خام، ازاقدامات درتنظيم اين ط **
  .شده است

  

   

   

  


