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  حقوقدان -يرفيضام

خانواده ھای قربانيان حمالت گروھای رائی صادرکرده که  (کانادا) گاھيد  دادگاه عالی انتاريوآبطوريکه 
  .استفاده کنندميتوانند ازدارائی ھای غيرديپلماتيکی جمھوری اسالمی وحماس  حزب هللا

، نکه حامی اين گروھاستآبدليل  جمھوری اسالمی ايران ؛استدالل دادگاه عالی انتاريو براين پايه است
 دالر ميليون ١٣اين استدالل ايران رابه پرداخت   اقدامات اين گروھا مسئوليت دارد وبه اعتبار برابر در

  .به خواھان ھای خسارات  محکوم کرده است تغرام

  داوكانا آمريكاتفاوت راي دادگاه 

وکانادا تفاوتی نيست ھردوحکم برمحکوميت جمھوری اسالمی است  آمريکارای دادگاه عالی آبظاھربين 
نی است که اين ھم دردامنه تسری احکام مزبور وھم درعلت محکوميت جمھوری اسالمی تفاوت بيّ  ولی

  .ن نگاه کندآتحرير مايل است به اتفاق به 

  تفاوت درمشمولين حكم

کسانی شناخته شده اند که ازخانواده قربانيان حمالت گروھای  ،مشمولين حکم يو،درحکم دادگاه انتار
حماس وحزب هللا بوده باشند يعنی قربانی کسی است که دراثرحمالت تروريستی حماس وحزب هللا کشته 

کلمه خانواده قربانيان به معنای بازماندگان  شده باشد واگرکشته  نشده باشد شامل حکم مزبور نميشود
نی مقتول . بنابراين برعھده خواھان ھای خسارت است که ثابت کنند اوال بازماندگان قانوتوفی استم

راقدامات تروريستی حماس ميباشند ودوم مقتول دراث
وحزب هللا به قتل رسيده است وسوم اينکه مبلغ مورد 

  .مطالبه خسارت با خسارت وارده واقعی تجانس دارد

است به اقدامات حماس ديگراينکه تخصيص حکم محدود 
وحزب هللا وبراين منوال کسانی که ازناحيه جمھوری 
اسالمی دراثراقدامات تروريستی خساراتی  را متحمل 

   .دننميشو ، مشمول حکم شده اند

حکايت ديگری رابيان  آمريکااما مشمولين حکم ديوان 
   :ن عبارت ازاينھاستآکه مھمترين وحساسترين  قسمت ھای  ميکند

ورده شود که آبه اينجا  وھمچنين رای دادگاه انتاريوی کانادا آمريکااست متن حکم ديوان عالی بھتر
   .زحمت مراجعه خوانندگان کمترشده باشد
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   آمريكاراي دادگاه عالي 

ازدارائی ھای بلوکه  دادخواھی قربانيان جرايم تروريستیدادگاه ھای اين کشور ميتوانند دررسيدگی به <
   .>شده ايران برای پرداخت خسارت استفاده کنند

  راي دادگاه كانادا

غيرديپلماتيکی جمھوری  ميتوانند ازدارائی ھای خانواده ھای قربانيان حمالت گروھای حزب هللا وحماس<
  >.اسالمی استفاده کنند

  وكانادا آمريكامقابله دوراي 

کلی درباره مشروعيت وقانونی بودن اجرای  مدعوا نشده وحک وارد ماھيت آمريکاديوان عالی  **
و حکم شده جمھوری اسالمی را صادرکرده است براستفاده ازدارائی ھای بلوکه  آمريکااحکام دادگاھای 

   .مزبورکلی است وبرای ھمه دادگاه ھا الزم االجراست

الحيت قضائی ھمان دادگاه ص هولی حکم دادگاه انتاريو حکمی است که فقط ناظربه اجرای در محدود
   .انتاريوست

. استدالل رای دادگاه انتاريو مستند به ادعائی است که رای صادره دادگاه را ازاعتبارساقط ميسازد **
اين گروھاست دربرابراقدامات اين گروھا مسئوليت دارد  حامیايران بدليل اينکه دادگاه انتاريو ميگويد <

ميليون غرامت به خواھان ھای خسارت محکوم کرده  ١٣رابه پرداخت به اعتباراين استدالل ايران  و
  .>است

قانون اساسی جمھوری اسالمی دفاع ازحقوق ھمه مسلمانان  قيد شده  ١۵٢درست است که دراصل  **
است ولی اوال اين قيد درقانون اساسی جمھوری اسالمی منافاتی با حقوق بشرواقتضای جامعه بشريت 

ل ميليارد ھا مسلمان جھان است که با ھمين اصل به عضويت سازمان ملل پذيرفته واصل مورد قبوندارد 
    .شده اند

دوم اينکه دفاع ازحقوق ھمه مسلمانان به معنای حمايت ازگروھائی که امروز تروريستی شناخته ميشوند 
ميکند  نيست  اگراستدالل دادگاه قابل قبول باشد پس خساراتی که داعش به جان ومال مردم ھم وارد

  ؟است جمھوری اسالمین آمسئول 

که  است  مسئول خساراتیفرانسه  نھا دفاع ميکند پس آکليسای مسيحيان ھم ازھمه مسيحان وحقوق 
ھم اکنون اتحاديه اروپا ازفلسطينی  ؟وارد ميکنندويا مسلمانان  حيان کشورھا وگروھای مسيحی به مسي

از اقدامات حماس توجه يا معنای اين حمايت آحمايت ميکند درمقابل تجاوزات اسرائيل  ھا وحماس
درھمه موارد ازاسرائيل دفاع ميکند وحتی حق وتوی خودراخرج  آمريکا؟ به اتحاديه اروپاست مسئوليت
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مسئول خساراتی است که  آمريکااسرائيل ميکند وساليانه سه ميليارد دالرکمک به اسرائيل ميکند پس 
   .استدالل دادگاه انتاريو بسياربی پايه وغيرموجه است  ؟اسرائيل به فلسطينی ھا وارد ميسازد

ن آدرست است که خامنه ای اظھاراتش گواه است که به حزب هللا کمک ميکند ولی اثبات رابطه  **
ه اگرکمکھای اثبات گردد ک تا وازارکان صدورحکم است کمک ھا با اقدامات تروريستی امری الزم 

اثبات معاونت ومشارکت ستی حزب هللا وحماس ممکن نميشد (اقدامات تروريجمھوری اسالمی نبود 
  .)جرم استمبه  اتھام  ، ازادله وروددرجرم

 دربرابراقدامات گروھا مسئوليت دارد>ايران حامی اين گروھاست استدالل دادگاه انتاريو به اينکه < **
   .بسيارشکننده وتھی ازظرفيت حقوقی است

ن حمايت آ. حمايت مادی درصورتی که مشارکت ويا معاونت درجرم نيستاوال حمايت ازشخص، به معنای 
مده باشد ممکن است ازدالئل آازاسباب مسلمه ارتکاب جرم باشد ونيز حمايت باقصد ارتکاب جرم بعمل 

وھمه  آمريکاجرم محسوب بشود درغيراينصورت بنا براصل اعالميه جھانی حقوق بشروقانون اساسی 
   .ی بربرائت است مگرخالفش صادرشودنبتم ،کشورھای جھان اصل

دراصالت رای کند نچه ميتواند ايجاد ترديد آمعلوم نيست که جمھوری اسالمی چه دفاعی کرده ولی  **
سوی  دارای تابعيت کاناداست که قبل ازصدور رای دادگاه از ايرانیِ  ،خانم ھودفرن با بازداشت آھمزمانی 

اگرچنين باشد بايد گفت ھمواره چشم اميد عدالت  دادگاه  ؛تجمھوری اسالمی دراوين بازداشت شده اس
  .) استودقيقا مصداق (ھرچه بگندد نمکش ميزنند    وای به روزی که بکنند نمک وقوه قضائيه است.

رای  دادگاه کانادائی < اعالميه وزارت خارجه جمھوری اسالمی درواکنش به رای مزبور گفته است **
ن تائيد رای دادگاه کانادا وربط دادن آ> که مفھوم ايرعادی سازی روابط استعليه دارائی ھای ايران مغ

    .ن به روابط سياسی است يعنی گروکشیآ

که نسبت به  ھمان صيغه دزدی ازمال جمھوری اسالمی را عنوان کرده يک مقام ديگرجمھوری اسالمی  
يعنی حرف  ه ايران گفته شده استرای صادره ازمحاکم خارج ازکشور عليه دارائی ھای بلوکه شدآتمامی 

  .نآ مفت  وتکرار

   آمريكانكته مهم درراي ديوان 

برعکس رای دادگاه انتاريو نه ازباب موضوع رای محدود است ونه ازباب   آمريکارای ديوان عالی 
شاملين رای واين خصوصيات رای مزبور برای دارائی ھای بلوکه شده ويا نشده ايران چه امروز وچه 

 ايران بوسيله ميھن پرستان تصدی شود زمانی کهحتا  و ،وبعداز سقوط جمھوری اسالمیينده آ در
   .خطربسياربزرگی خواھد بود
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  عدم محدوديت موضوع  راي

 آمريکا> گفته شده موضوع حکم ديوان عالی سرگنده حکمتی ھاچنانکه درابتدای اين تحرير وتحرير<
جرائم تروريستی درحقوق بين الملل مفھومی بسياروسيع  >جرائم تروريستی است دادخواھی قربانيان<

ونامحدود دارد مانند موضوع حکم دادگاه انتاريو نيست که محدود به اقدامات حمالت گروھای حزب هللا  
. ھراقدامی که باعث وحشت وترس اشخاص گردد ويا سبب شود که زندگانی روزمره شخص وحماس باشد

  .، مشمول برجرائم تروريستی استل بشودتوام با مصائب ومشکالت غيرمعمو

ن بستگی به تشريح وکال وتصميم دادگاه دارد درست برخالف رای آدامنه اين حکم بسياروسيع ووسعت 
تا مھيای برای مشارکت وبردن کالھی ھستند است که سيل عظيمی ازکسانی که عادواينج دادگاه انتاريو

دعوا راھی محاکم  با شرط تعلق حق الوکاله ازخواستماده قبول اين قبيل دعاوی آھمراه وکالئی که 
، سيل يعنی رقم دارائی ھای جمھوری اسالمی ھم رقمی بسيارچشم گيراست ،بهميشوند وچون مدعی 

   .نی استيعظيم مرافعه عليه جمھوری اسالمی بخواسته خسارت بابت جرائم تروريستی کامال قابل پيش ب

نھا به کشورھای اروپائی آدد ھمين مسئله پناھجويان وسيل حرکت اگرخواسته شود که نمونه ای ارائه گر
 کار لمان بما خانه وماشين وآ نھا درمصاحبه ھا گفته اند بماگفتند درآ نمونه زنده است  که برخی از

  . مديمآميدھند ماھم 

اول بطورکلی ھرچيز مفت با استقبال عمومی مواجه است ادعای خسارت ازکشوری که درجھان دررديف 
) ودارائی ھای نامعلوم بی صاحب آمريکااظھارات اخيروزارت خارجه ( دامات تروريستی قراردارداق

نچه قابل پيش بينی آ جمھوری اسالمی  ودرعبارت راحت تر سنگ مفت وگنجشک مفت چرا ترديدی در
   .است وجود پيدا کند

  شمول عام 

ن متوجه کسانی است که مورد حمالت آبرخالف رای دادگاه انتاريو که محدوده  آمريکاحکم ديوان عالی 
ويا خارجيانی  آمريکانکه ھريک ازاتباع آ کلی است وعالوه بر هللا وحماس قرارگرفته اند  گروھای حزب

ھستند  ميتوانند خواھان خسارت ازجمھوری اسالمی گردند حتی اھالی کشورھائی  آمريکاکه دارای تابعيت 
 آمريکاخودرامشمول حکم ديوان عالی  اگر مکزيک)دارند ( آمريکاکه قرارداد ھمکاری ھای قضائی با 

   .ن دعاوی مشارکت کنندآ ميدانند ميتوانند در

  جريان دعوا

نھا آپيش بينی ميشود که جريان دعاوی عليه جمھوری اسالمی ازجانب قربانيان خشونت ويا بازماندگان 
  :راه پرپيچ وخمی نداشته باشد چراکه

  .ن جمھوری اسالمی استآ بت ودرھمه دعاوی خوانده دعوا ثا -١

موضوع دعواھم مشترک است يعنی دريک مورد که حکم صادرشود وياشده زمينه رابرای  -٢
   .صدوراحکام مشابه فراھم ميسازد
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ن دادگاھی شده يا مشارکت آسابقه نشان ميدھد که جمھوری اسالمی دردعاوی خساراتی که عليه  -٣
  .اظھارات خبرگزاريھا)نکرده ويا مشارکتی بسيارضعيف داشته است (

ويا کشورھای  آمريکان است که نه مردم به اھميت دعاوی مطروحه درآاخبارداخلی کشورمويد  -۴
نچه تاکنون مشھود بوده عنوان دزدی به آ ديگر اھيمت ميدھند ونه دولت جمھوری اسالمی  و

که مورد توسل دولت قرارگرفته وھيچ اعتراضی ھم به بی توجھی دولت  احکام دادگاه ھاست
    .جمھوری اسالمی غاصب ايران نشده است

درپرونده ھای کيفری  جمھوری اسالمی دررابطه با دعاوی مزبور موقعيتی ھمانند متھم سابقه دار -۵
   .سان ميکندآعدالت  اين سابقه اوکارمحاکم رادررسيدن به رادارد که

  راھی برای تامين دارائی ھای بلوکه

  شده کشورما

  اتی درطبق اخالص اين تحرير تقديم خواھد شددرتحرير

   

  

  

  

   

   

  

  

 


