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  حقوقدان -اميرفيض

نام بنياد علوی خوانده ميشود بمبنی برفروش بنياد پھلوی که امروزه  آمريکاتصميم يکی ازدادگاه ھای 
   .يان ديدگان عمليات تروريستی جمھوری اسالمی  موضوع نقد اين تحرير استن به زآپرداخت وجه  و

**  

 و وی از ساختمان بنياد پھل درخلع يدازجمھوری اسالمی آمريکاکه درجريان اقدام دادگاه مطلب مھمی 
  نشده اين است که: رعايت ن آفروش 

ونه ملک بازماندگان شاھنشاه ايران  نده شود نه ملک جمھوری اسالمی بنياد پھلوی باھرنامی که خوا
 آمريکامده ودرايران وآ بصورت وقف در )١٩۶١=  ٢۵٠٠( ١٣۴٠اه سال بنياد پھلوی درمھرم  ،است

   .به ثبت رسيده است

ام درتم . وقفوکاری وبخشش خداوند راگواھی ميدھداست که گرايش به نيک یکھن انسان       ِ يک باور   ،وقف
ئی ازايام قديم وجود داشته است ونام بنياد را به خود اختصاص آمريکاسيائی وآجوامع انسانی ازاروپائی و

وقف درزمان  درجائی خواندم که فکر .) دامنه ای وسيع داردبنياد ھاکه وقف ( آمريکاداده است خاصه در
ی پادشاه عثمانی که توجھات خاصی به وضع قوانين مفيد داشت به اروپا راه يافت سلطنت سلطان قانون

   .مدآوبرای اولين بار سرزمينی برای کليسای مريم مقدس بصورت وقف در

زمان  ولی از ،تشکده ھا ميکردندآ نشيان ميرسد که مردم اموال را وقفسابقه وقف درايران به ايام ھخام
بصورت فقه  ت يکی ازحقوق مورد توجه وحمايت جامعه قرارگرفت وايران وقف بصور تسلط اعراب بر

    .عدا قانون مدنی مدون شدب و

  احواالت وقف

ن آازانشائات اسالم وتصريحات قردراين تحرير  وقف ؛مال وقف شده ازمالکيت وقف کننده خارج ميشود
وقف جريان پيدا کرد وتمامی سلسلگانی که  ،درايران اززمان استيالی اعراب مسلمان .ماخذ شده است

  .ن دست تجاوز نگذاشتنه اندآ برايران حکومت داشته اند روال موقوفات را محترم شمرده وبر
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است يکی بعد ازانقالب اکتبرروسيه که چند کشورمسلمان ضمميه  مورد دو روال تاريخی در استثنای اين
  .پاشی شوروی مجددا وقف بجريان افتادروال وقف موقتا متوقف شد وپس ازفرو، شوروی شدند

وفاداری نداد  وتعھد  ،موزه ھای اسالمی استآنکه آ مورد دوم جمھوری اسالمی است که به نظام وقف با
   .وبه نيت واقف وموقوف عليھم خيانت کرد ياد پھلوی را که وقف بود متصرف وبن

ه خريد -ف است فروخته نميشوداين مال وق< :دروقفنامه ھای سابق که قانون وقف نبود نوشته ميشد
وقيف ت –به ميراث گذاشته نميشود  –يرد گمورد وصيت قرارنمي –به کسی بخشيده نميشود  –نميشود 

                                    ، لعنت پيامبروتمام مالئک براو باد> نميشود وکسی که اين گفته ھارا تغييردھد لعنت خدا

                   )يادداشتھای صدرالين غنی(                                                                                       

می مقرراتی دارد که ھماھنگ مدنی ايران شاھنشاھی ونيزقانون جمھوری اسال نوقف دراسالم ونيز قانو
   .ن وتشيع استنن ونظرفقھای اھل تسآبس ازقرومقت

ومديريت مورد وقف برطبق  ، ملک وقف شده ازمالکيت واختيار مالک خارج ميشود وادارهدروقف
   .نظرواقف بشرحی خواھد بود که دروقفنامه پياده شده است

مال وقف شده ازھرگونه نقل وانتقال به ديگری ممنوع است نه تنھا مالک قديم ديگرحق منتقل کردن مال 
ی <مال موقوفه گوئ :رابه ديگری ندارد بلکه منتفعين ھم فاقد اين حق ھستند يکی ازحقوقدانان نوشته

  .>يده استدزادی معامالت منتزع گرآ برای ھميشه حبس شده واز

 ،فصل وچند ماده تنظيم وبه تصويب شاھنشاه ايران رسيد ۶که اساسنامه بنياد پھلوی در ١٣٣٧درسال 
ن ھم به ممرھائی که دراساسنامه آخارج ومنافع  و خاندان پھلوی مالکيت بنياد پھلوی ازيد شاھنشاه

اث ايشان بربنياد پھلوی حق مالکيتی                     ّ مانطورکه شاھنشاه وور  مقررشده اختصاص يافته است بنابراين ھ
 یھدف ومقاصد اجتماع –نھم نميتواند صرف اموری بغيرازکمک به منويات شاھنشاه ايران آمد آندارند در
  .صرف گرددمده است آی وبھداشتی وعمرانی که درفصول اساسنامه گوفرھن

ای قآخرين متولی امر آوفات به ترتيبی است که واقف مقرر کرده است که درمورد بنياد پھلوی قاداره مو
  .موزگاربوده استآجمشيد 

 وزير نفربودند شامل رئيس مجلس سنا وشورايملی ورئيس ديوان عالی و ١٠ھيئت امنای بنياد پھلوی 
   .نفربه انتخاب شاھنشاه ۵ دربار ونخست وزير و

درصد ازمنافع بنياد که  ۵/٢که ھيئت امنا ومديرعامل بنياد افتخاری خدمت نميکردند بلکه مھم اين است 
   .ميليارد دالربود بعنوان حق الزحمه به ھيئت امنا تعلق مييافت ٣ن آسرمايه اوليه 

  نيت در وقف 
ان ميتوبرھمين اساس بھيچوجه ن ،اصوال ميتوان گفت که استقرارعقد وقت مستقر برنيت واقف است

حقوق اسالمی نيت وقف را  ،ن جريان نداشته باشدآکه نيت واقف درره کرد اموضوع وقف رابترتيبی اد
   .منحصر درکارھای اجتماعی ومذھبی ميداند



 حقوقدان -علوی( پھلوی) اميرفيضه مبنی بر فروش آسمانخراش بنياداعتراض به تصميم دادگا  ۵از  ٣برگ  ٢٠١۴/٠۴/٢٠(مھرشيد) يکشنبه 

نھا نظارت آودادستانھا بر احترام به نيت واقف درتمام کشورھا درلوحه توجه واحترام خاص قرار دارد
   .عاليه دارند

  بنياد پهلوي  در نيت وقف

نی قيقا با قانون مدازنيت وخواست شاھنشاه ايران بود دنکه الھام يافته آنيت وقف بنياد پھلوی عالوه بر
فقه اسالمی ھم منطبق بود  چنانکه ازباب نمونه بسياری ازدانشجويان ازکمکھای مالی بنياد پھلوی  و

دانشجوی ايرانی  ١٣،٠٠٠مار موجود آطبق  )١٩٧٨= ٢۵١٧( ١٣۵٧سال  غازآ ميشند در بھره مند
ن آکه وبتحقيق ميتوان گفت  ،کمک ھزينه تحصيلی بنياد برخوردار بودند از داخل وخارج ازکشوردر

    .جسته ترين جوانان کشوربودنددانشجويان ازبھترين وبر

سمان خراش عظيمی درنيويورک مبادرت کرد که ازمحل آبنياد پھلوی به احداث  آمريکادراياالت متحده 
  .ينه ھاراتامين وپرداخت کندزن عوائد ميتوانست ھمه اين قبيل ھآ

= ٢۵١۶( ۵۶نشان ميدھد که تاسال  مارآکه مورد ديگر ازرعايت نيت واقف ترجمه ونشرکتاب بود 
، شعروھمچنين ازشاھکارھای ادب ايران ، اديانکتاب درزمينه ھای جامعه شناسی ۵٠٠حدود ) ١٩٧٧

  )پاسخ به تاريخ کتاب(                                                             وجھان انتشار داده بود.......

  ايراد اصولي برحكم دادگاه 

به دعوا را متوجه ساختمان بنياد پھلوی ساخته است       ُ محکوم   آمريکامده دادگاه آچنانکه درخبرھا 
زاد ودرکالمی ديگر نه جمھوری اسالمی آلک     ُ نه م   ،لک وقفی است                              ُ درحاليکه ساختمان بنياد پھلوی م  

 خارج وبصورت حبس ابدی دريد مالک  است که از ومالی ديگر ن ساختمان است ونه ھيچکسآمالک 
اساسنامه بنياد ودر يعنی شاھنشاه ايران مقرر که واقفن صرف اموری شود آمد ھای حاصله ازآمده تادرآ

ده تکليف کر و که اساسنامه بنياد تعييناست ن بنياد برشرحی آاداره  وھمچنين  پھلوی احصاء گريده
   .است

طی حکمی به شورای انقالب دستورداد که تمام اموال منقول وغيرمنقول سلسله پھلوی  ۵٧خمينی درسال 
دره شود وبه اعتبارھمين حکم بنياد پھلوی ھم مصادره وشاخه ھا واشخاص مربوطه بنفع مستضعفان مصا

وباھمين حکم بی  درحاليکه بنياد پھلوی مال منقول ويا غيرمنقول شاه ويا خانواده ايشان نبود ؛شد
  .برروی بنياد پھلوی افتادمانند بختک  جمھوری اسالمی اعتبار

لت وکا شد ومصادره م قول بنده وھمسروفرزندانغيرمنبه اعتبارھمان حکم خمينی اموال منقول و =حاشيه

   پايان حاشيه  .واالحضرتھا تحت عنوان شاخه ھا گرفتند از مرا

زنده وخارج  ،نجاست که ازاعضای ھيئت امنا که سالھا بعد ازحکم مصادره اموال بنياد پھلویآحيرت 
نواده اازايران بودند حتی يکنفربه مصادره بنياد پھلوی واعالم اينکه بنياد پھلوی متعلق به شاھنشاه ويا خ
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اقدامی ننمودند وحتی اعتراض خودشان رابه  ،ومشمول حکم خودسرانه خمينی نميگردد ،ايشان نيست
ب آن کشور قرارداشت  منعکس نکردند وخيلی ساده کمترازآ ئی که ساختمان بنياد درآمريکامقامات 

   . به حلقوم جمھوری اسالمی فرورفتپھلوی  خوردن بنياد

ن داده ميشد تسلط آوقف ومقررات قانونی درمورد  آمريکاه دادستانی ترديد ندارم که اگريک توجھی ب
واکنون ساختمان بنياد پھلوی  ،سانی صورت نميگرفتآفه بنياد پھلوی به اين جمھوری اسالمی برموقو

   .المی جلوه حقوقی پيدا نميکرد ودرحکم دادگاه جاسازی نميشدبعنوان يک مال مشروع جمھوری اس

 ازبنياد پھلوی امری روشن و  آمريکاحمايت قانون به ثبت رسيده بود  آمريکاوبنياد پھلوی درايران 
درصد ازمنافع سرشار  ۵/٢قايان امنا که ساليانه آ اعالم کننده الزم داشت که ھيچيک ازلی منضبط است و

 ) بودن بنياد پھلوی رابهبنياد بھلوی را نوش جان کردند يک شاھی غيرت نشان ندادند که وقف  (بنياد
ئی اعالن والاقل يک اعتراضی به تصميم به مصادره بنياد پھلوی بجای دارائی شاھنشاه آمريکامقامات 

   .ورندآبعمل 

  دست اندازي برنيت بنياد پهلوي 

 اما پس از ،زيرنظروزارت فرھنگ وھنر قرارداشت ،بنياد پھلوی ازنظر اداری براساس اساسنامه بنياد
لوی با تغيير نام بنياد علوی زيرنظر بنياد بتصميم خمينی بنياد پھ )١٩٧٩= ٢۵١٧( ۵٧شورش 

 زير نھم جدا وآ حج وزيات قرارگرفت وسپس از ن زيرنظر امورآواموراداری  ،مستضعفان قرارگرفت
 نی مشغولآ، مساجد ومسابقات قر، بقاء متبرکهرھبری افتاد وظاھرا به اموری ازقبيل امورموقوفات نظر

زاديخواھانه ملت ايران مشغول آھا وسرکوب مبارزات شد ودرباطن به رھبری وکمک مالی به تروريست
  .گرديد

متحمل اين موضوع شده که تصرف بنياد پھلوی بوسيله جمھوری اسالمی بنابردستور  آمريکايا دادگاه آ
واگربه دستورخمينی درتصرف بنياد پھلوی اثرحقوقی  ؟فرد غيرمسئولی بنام روح هللا خمينی بوده است

 ان وغيره حکم مخالفلبنمعطوف دارد نميتواند به مسئله گروگانگيری کارمندان سفارت وترورھای اصيل 
وعمل خالف قانون وجنايت ھم مشابه  بوده  يعنی خمينی درموارد موضوعه شخص واحدبدھد زيرآمر

   .است

  چيست يتكليف ميهن

اقدام  به کهرت وعلياحضرت است موزگار ونيزدر تکليف دبيرخانه اعليحضآقای جمشيد آعھده نخست بر 

رابه موقعيت اساسنامه بنياد ودادگاه  آمريکااين است که دادستان  نآوحداقل  حقوقی الزمی مبادرت کنند

 برايف وفروخته شود واين ملک بنست که توقـــيـــــلک جمھوری اسالمی ن                    ُ واينکه بنياد پھلوی م   پھلوی

ن علی االبد متعلق به نيازمندان ودانشجويان ايرانی وخدمات فرھنگی واجتماعی آعوائد  است و وقف

  .است بطريق که تامين کننده نيت واقف باشد
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را متوجه ساخت که شناسنامه بيناد پھلوی سندی است رسمی که نشان  آمريکابايد دادستانی ودادگاه 
م دارائی شاھنشاه مورد مصادره خمينی قرارگيرد ونه اکنون ملک ميدھد بنياد پھلوی نه ميتوانسته بنا

وياحتی بازماندگان شاھنشاه است ولذا قابل توقيف وفروش وتھاتر ويا بنياد علوی  جمھوری اسالمی
   .باطلب طلبکاران ومدعيان نيست

 کاآمرييا دادگاه آ ،خسارتی رامطالبه کند آمريکايا اگر کسی به حکم داده ومستند مسلم قانونی ازدولت آ
  .؟ مسلما خيرميتواند  بخشی ازاموال بنياد راکفلررابفروشد وبه زيان ديده بدھد

ان ھنگری به سيستآگنه کرد دربلخ ی عدالت ونصفت درحکم دادگاه نيست وسياق <اموازين حقوقی پذير
    .وردآبياد مي را >زدند گردن مسگری

يل ميکنند ونيازبه کمک وبورس تحصيلی دارند درعمليات ترور تحص آمريکايا دانشجويان ايرانی که درآ
 ن دانشجويان را ازآدم ربائی جمھوری اسالمی دخالتی داشته اند که اکنون دادگاه مقرری وکمک به آ و

  طريق پرداخت خسارت به بازماندگان ترورشده ھا ميخواھد بپردازد؟

جمھوری اسالمی ازبنياد پھلوی، ھيئتی نه که باخلع يد متجاوزابرھمين منوال ازدادستانی بخواھند 
که اساسنامه بنياد مقرر کرده  ن ساختمان درجھاتیآمد آازايرانيان رابمنظور اداره بنياد پھلوی وصرف در

   .معرفی نمايد

دت  ن خواستار مساعبافرم حقوقی ازايرانيايا موضوع رابه يک فرم حقوقی مناسب واگذار وبا ارائه قرارداد 
  .ينه دعوا بشوند واولين پرداخت راھم بنده متقبل خواھم شددرتامين ھز

**  

       

اسالمی مسجد، حوزه ھای اسالمی و مراکز  ھزينه ساخت محل در آمد ھای ھمين ساختمان در آمريکااز 
ه ... فراھم شده است. شوربختان ت غير قانونیو فعاليت ھای تروريستی عليه مبارزان ايرانی و ديگرعمليا

 و ن مراکز استفاده کرده اندبسياری از ايرانيان ندانسته و نسنجيده در مرگ و مير اشخاص از خدمات آ
ھزاران ھزار دالر ھم در سوگواری ھا در پی مرگ اشخاص را ھم پرداخت  نه تنھا خدمات مجانی نبوده

  به کار خود کرده ای می ماند که تدبيری ندارد... کار کرده اند. اين 

مورد به ترتيبی که استاد اميرفيض در باال اشاره کرده اند برسد با وجود بضاعت مالی منھم به نوبه اگر 
خدمت به فرھنگ و مردم ايران پيشقدم ين مورد وقف در جھت اين پرداخت برای باز پس گيری اخود در 

  خواھم شد. 

   ک-ح

  

 


