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  تبريك

  علياحضـــــرت تموفقي

  حقوقدان - اميرفيض

انی ايران  تمريکا  برتوقيف اشيای باسآدادگاه فدرال ايلنوی  ١٣٨۵درسال  ياران گرامی استحضار دارندھمانطور که ايران
  .بود رای دادبنفع شاکيان بازمانده يک اسرائيلی که دربمب گذاری اسرائيل کشته شده 

گرفته شده اين است که بازماندگان يک حادثه انفجاری دراسرائيل برای  ٨۵اسفند سال  ١۵اجمال قضيه که از سنگر
مريکا درايالت ايلنوی  خواستند که اشياء باستانی متعلق به کشورماراتوقيف وبابت  آجبران خسارت از دادگاه فدرال 

     .شودغرامات به زيان ديدگان اسرائيلی داده 

وابسته به موسسه شرقشناسی  توسط باستانشناسان تخت جمشيد ١٩٣٠توضيح اينکه اشيائ باستانی مزبوردردھه 
   .منتقل شدمزبور کشف وبطور موقت وامانت به موسسه  وگدانشگاه شيکا

ندگان  يک به شاکيان پروند حق داده شد که بازماصادرشد  بلينک مينک >  براساس حکم دادگاه که بوسيله قاضی <
کاگو که به امانت گذاشته شده يبمب گذاری حماس دراسرائيل ميتوانند گنجينه باستانی ايران رادرموسسه شرق شناسی ش

  .تصاحب وبعنوان غرامات دريافت کند

ديوان بلخ يا دادگاه فدرال متعاقب اين جريان سنگر درھمان شماره که ذکر تاريخ شد تحريرمستند ومفصلی زير عنوان <
  .الل کردداست را ه بی اعتباری رای دادگاهنجا که درحدش بودآوتا > منتشر ساخت نویايل

) پس از صدور رای دادگاه ايلنوی  در نامه ای به مديرکل يونسکو  ٢٠٠۶( ،علياحضرت فرح پھلوی درژوئيه  ھمان سال
ثارباستانی ايران که آرابرای حفظ ميز دانستند واز يونسکو خواستند که اقدامات الزم آرافاجعه  ای اجرای چنين رای

  .متعلق به مردم ايران وبخشی از ميراث فرھنگی ايران است اقدام کند

  :مده استآدرپايان نامه علياحضرت اين چنين  

ن برای مجموعه ھای نفيس وتاريخی درموزه آچنانکه رای داگاه شيکاگو دردادگاه استياف مورد تاتيد قرارگيرد نتيجه ((
ميز خواھد شد وباعث خواھد شد که به گنجينه ھای باارزش فرھنگی وتاريخی صدمات جبران آفاجعه  ھای مختلف دنيا

  ))فرح پھلوی     .يدآناپذيری وارد 

 نقش و نميدانم پرونده مزبور چه مسيری راطی کرده وخواھان ھای پروند دردادگاه استياف  چه کسانی بوده اندبنده 
ی به حکايت مستندات سنگر درشماره ذکر شده جمھوری اسالمی يعنی باصطالح ول ،سازمان يونسکو چه بوده است

بلکه اساسا موضوع راقابل  ،ندددردادگاه بدوی ايلنوی حاضرنشتنھا  وزير امورخارجه وسازمان ميراثھای تاريخی نه 
  .>ه راناديده گرفتدولت ايران روند رسيدگی به اين پروند< سی ھم گفت که –بی  - اھميت ھم ندانستند بطوريکه  بی

نچه که قابل توجه آ .دادگاه استيناف رای داگاه ايلنوی رامردود شناخت باری خوشبحتانه درفروردين ماه سال جاری
شان به يونسکو اعالم داشته اند  عبارت مزبور که ه خرنامآاستدالل دادگاه استياف ھمان است که علياحضرت در ،است

   :است مده چنينآدررای داگاه استياف 

ضبط وفروش اين اموال سابقه ای نامطلوب وخطرناک رابرجای ميگذارد وباعث ميشود تااموال نھادھای علمی برای <<
  >>حل وفصل اختالفات سياسی وقضائی بکارگرفته شود
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قدر وسپاس ميگويم خاصه که درھمان   نراآبنده به اھميت اين موقع شناسی واقدام سريع ودرست علياحضرت واقفم و
دعوت  »عصرامروز«و »صبح ايران«اسرائيل بود روزنامه ھای   محو ان که مصادف بااظھارات احمدی نژاد دربارهزم

وردن پرچم اسرائيل اعتراض کرد وقاضی آبه تظاھراتی کردند که باپرچم اسرائيل وايران ھمراه بود که شھرام ھمايون به 
عصرامروز شماره ( >تاکورشود ھرانکه نتواند ديدسعيد درپاسخ اعتراض به او پس از ھتاکی ھای معمول نوشت <

  )ميتوان خواند ٨۶ مشروح اين مرافعه سياسی رادرسنگراول فروردين( -) ۴٠٣٢

که برگزارکنندگان تظاھرات عليه احمدی نژاد  »عصرامروز«و »صبح ايران«از روزنامه ھای  ،باری درھمان زمان
  .مطرح کنند اثارباستانی ايران رآتوقيف وھمدردی بااسرائيل بودند درخواست کردم که مسئله 

زاد گذاشت  آ مد يھوديان اسيرراآشای تاريخ به بابل درگنگامی که کورش بزرگ ھمچون جھان «  :نھا نوشته شدآبه 
ن بود که سيم وزری راکه نوبکد نصر از معبد اورشليم به آرشکوه ديگر کورش پتابه سرزمين خويش بازگردند وکار

  .گردانيدزوز دربابل بود به جای خود باغارت برده بود وھن

حق نيست اکنون که ايرانيان گرفتار حکومتی جبار و غاصب است اسرائيل از بی حالی حکومت سوء استفاده واموالی که 
  ».متعلق به ملت ايران است نه حکومت دست اندازی کند

مه ھای يوميه وراديو وتلويزيون داشتند شرمساری است که باطالع ميرسانم که ايرانيان مقيم لوس انجلس که روزنا
   .برنداشتندگامی درجھت  محکوميت  حکم دادگاه ايلنوی 

  خطاب به علياحضرت 

ھنگاميکه علياحضرت به يونسکو شکايت کرديد مسلما مطمئن نبوديد که دادگاه استياف رای دادگاه بدوی رانقض خواھد 
ثار تاريخی وميراثھای فرھنگی آه وتکليف ميھنی درحفظ فينچه که سبب حساسيت علياحضرت گرديد  احساس وظآ ،کرد

   .کشورمان بوده است

شخصیتی بطوريکه مستحضريد فعاليتھائی درجھت تجزيه کشورمان درجريان است که درکمال تاسف بمناسبت جانبداری 
يقين   ،رددکه نماد هویت تاریخی کشورما هستند این جریان میتواند مستند جهانی برای حقانیت تجزیه طلبان گ

ثارباستانی آفکرميکنم وحدت وتماميت ارضی ايران درحد سه فقره   ،توجه عاجل شماست           ِ چشم انتظار   ،دارم که ايران
                                                 .ن بی اعتنا بودآمريکا ارزش داشته باشد ونبايد به آمورد عمل دادگاه ايلنوی 

  ايد گرفتن به بيل       چوپرشد نشايد گذشتن به پيلسرچشمه ش
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