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محل توقیف  بعنواننیویورک  ریزرفسوالس از بانک فدرال /حکم اسمیت دائنینھا بھ  ابالغیھ اقدام جھت تحویل دارایی
 اموال مدیون

بیزلی جونیور، اظھارنامھ . ، اظھارنامھ جیمز ایشده لطفاً توجھ داشتھ باشید کھ بر اساس یادداشت قانونی ضمیمھ

یعنی ریموند آنتونی  مدعیان ذیل،، وکالی امضاکننده شدۀ ارجاع/ ۀضمیمکتر جاناتان کریستول، و مدارک اد متخصص

 محترمبھ ریاست  محکمھتیموتی سوالس، باید از این  ترکۀجورج اسمیت، و کاترین سوالس، مدیر  ترکۀاسمیت، مدیر 

م قانون بیمھ خطر تروریز ھد مطابق بایاالت متحده در ناحیھ جنوب نیویورک بخواھن منطقھ ایکاپالن، قاضی . لوئیس ای

و  69فدرال  اصول محاکمات مدنی، L. No. 107-297, 116 Stat. 2332 نمبر جریدۀ( 201، بخش 2002سال 

یویورک ن ریزرفتا از بانک فدرال  نمایدرا صادر  حکمی، 5227§ و  5225§ قانون و مقررات مدنی نیویورک، 

 سودو  2003جوالی  14سوالس مورخ /اسمیت دائنینساختن حکم  جھت پوره کافیھای  بخواھد نسبت بھ تحویل دارایی

بشمول یعنی طالبان،  علیھ مدعیعلیھ برھای مربوط بھ حکم  در تمام زمان USC §1961 28 مادۀ مطابق بھ، مربوطۀ آن

 .نمایدداند، اقدام  مناسب می محکمھھایی کھ  بانک، و ھمچنین سایر جبران خسارت د افغانستانیعنی و ابزار آن اجنسی 

مربوط بھ  فرماناست کھ  محکمھاز  یک حکمدریافت  در جستجویآن  ۀو یادداشت قانونی ضمیم درخواستاین 

این  اصولبا توجھ بھ حقایق، قانون، و وضعیت  کھسوالس /اسمیت دائنینرا بھ مناسب و ضروری  تحویل مبالغ معین

 .قابل قبول باشد، صادر نماید دعوی
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 10...................................................... ......................مطابقت دارد" ھای مسدود شده دارایی"از  ،تروریزم
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 14.................2021 آگست CV-25337، 2021 WL 3927826 (S.D. Fla. 24-18 نمبر، کابالرو علیھ فراک
 

 Island Rail Terminal ،879 F.3d 462 (2d Cir .2018 ….........16کمپنی علیھ بر CSX Transp کمپنی
 

 علیھ دولت فلسطین،بر استارچمن . یونگر اکس رل ترکۀ
304 F. Supp. d 232, 241 (D.R.I. 2004) .........................................................................15 

 
 علیھ جمھوری سودان،بر ھریسون 

802 F.3d 399 (2d Cir. 2015 ،139، کھ بھ دالیل دیگر رد شد S. Ct .1048 )2019........... (...............15 
 

 N.A. ,127 F. Supp. 3d 17 (S.D.N.Y. 2015 ...............12 ،16پی مورگان چیس،  علیھ بانک جیبر ھاوسلر  
 

 16..…… 2003 مارچ CV-3346، 2003 WL 21057173 (D.D.C .11-99 نمبرعلیھ جمھوری عراق،  بر ھیل
 

  F.3d 70, 86 313، ")پرتامینا("علیھ پروشان پترامبانگان منیاک دان گاس بومی نگارا بر کاراھا بوداس  کمپنی
(2d Cir .2002 ……………………..........................................................................................12 

 
 F.3d 107 (2d Cir. 2016 (…….7-9 ,11-12 830 خیابان پنجم و امالک مربوطھ، 650علیھ پالک بر باوم  کریشن

 
 12......……) 2019 جون CV-597, 2019 WL 2502712 (N.D.N.Y .17-10 نمبر علیھ شھر ایتاکا،بر میلر 

 
 F. Supp. 2d 457 (S.D.N.Y. 2006................ (.............8 ،9 ،12 ،15 ،16 462 علیھ کاسترو، بر وینینگر

 
 F.3d 43 (2d Cir. 2010 (.......................................11 ،12 609 علیھ جمھوری اسالمی ایران،بر وینشتاین 

 
 قوانین و مقررات
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Fed. R. Civ. P. 69(a) ……………………...............................................................................2، 6 

 
 ،1976حاکمیت خارجی سال  مصئونیتقانون  

Pub L. No. 94–583, 90 Stat. 2891 )28در  ذکر شده U.S.C. § 1602 et seq.(................................7 
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N.Y. C.P.L.R. § 5225 ...............................................................................................2 ،6 ،15 
N.Y. C.P.L.R. § 5227 ........................................................................................................2 

 



 

iii 
 __________________________________________________________________   

 دیگران و طالبان علیھ بر اسمیت
 مدیون اموال توقیف محل بعنوان نیویورک رزرو فدرال بانک از ھا دارایی تحویل جھت مدعیان اقدام تأیید در قانونی یادداشت 

THE BEASLEY 
FIRM, LLC 

1125 WALNUT 
STREET 

PHILADELPHIA, PA 
19107 

215.592.1000 
 )فکس( 215.592.8360

WWW.BEASLEYFIR
M.COM 

 

N.Y. C.P.L.R. § 5234 .......................................................................................................16 
 

 قانونی موادات
 

H. DOC. NO. 106-268 )2000......................................................................................... (14 
 

 حکومتی و اجرایی موادات
 

31 C.F.R. § 594.310 ………………………………......................................................................... 9 
 

31 C.F.R. § 594.311 .............................................................................................................. 9 
 

 حمایت از مردم در حصۀ بلندرتبھخبری توسط مدیران  کانفرانس
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product/pdf/R/R46955 ......................................................................................................3  
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I. مقدمھ 

محل "یا  FRBNY تحت نام(نیویورک  ریزرفنگھداری شده توسط بانک فدرال  مبالغاین اقدام جھت تحویل  

 ھایی کھ اموالشان توسط محل توقیف اموال نگھداری می مربوط بھ حکم صادر شده علیھ مدیون") توقیف اموال مدیون

بھ جورج اسمیت، و کاترین سوالس، انفراداً و  ترکۀحکم ریموند آنتونی اسمیت، مدیر  دائنینو  مدعیانشود، توسط 

احتراماً وکیل  .مطرح شده است) حکم دائنین(تیموتی سوالس  ترکۀ ربھ حیث مدیو ھمچنین  وی از فرزنداننمایندگی 

بانک فدرال /FRBNYھایی کھ توسط  خود برای تحویل دارایی درخواستحکم این یادداشت قانونی را در تأیید  دائنین

 .کند شود، ارائھ می محل توقیف اموال مدیون نگھداری می بعنواننیویورک  ریزرف

 

II. تاریخچھ 
 

است کھ  2001 سپتمبر 11مربوط بھ حمالت تروریستی  2001نومبر  14ثبت شده در  دعوی طرحاین اولین 

از تحقیق  بعدصدور این حکم  .شده است) طالبان(و امارت اسالمی افغانستان  بر علیھ طالبانصدور حکم از جملھ، باعث 

می  7مورخ  حکماظھار نظر و  باعث انجام شد کھ 2003 مارچو  فبروریدر ) متوفی(قاضی ھارولد بائر  محترمتوسط 

 14در  حکماین اظھار نظر و  ).ECF 25(طالبان شد  بشمول، ھا علیھ مدعی تمامیعلیھ بر و  مدعیانبھ نفع  2003

نیویورک  ریزرفبھ بانک فدرال  2022 مارچ 14و حکم اجرایی در ) ECF 28(بھ حکم نھایی تبدیل شد  2003جوالی 

 ).ECF 48(نامحدود تمدید شده است  قسماین حکم بھ  ).ECF 41(محل توقیف اموال مدیون ارائھ شد  بعنوان

 

کند  ارائھ می محکمھخسارت توسط  ۀرا از محاسب مشرحیتحلیل  2003می  7قاضی بائر در  حکماظھار نظر و 

ھ طور کامل با الزامات قانون درخواست شده است؛ حکم مذکور ب 2022 فبروری 22کھ اجرای آن از طریق حکم مورخ 

 نحوۀ تشریح نمودناز نظر  Pub .L. No. 107-297, 116 Stat. 2322 ("TRIA") 2002سال  تروریزمبیمھ خطر 

ھای قاضی بائر، یک  بر این اساس، و طبق یافتھ .یعنی طالبان مطابقت دارد ھا علیھ مدعیمحاسبھ خسارات جبرانی توسط 

 بعنواننیویورک  ریزرفطالبان نگھداری شده در بانک فدرال  کنترولھای تحت مالکیت و  دارایی در حصۀحکم اجرایی 

د  بھ محل توقیف اموال مدیون بخصوص 2022 مارچ 14صادر و در  2022 فبروری 22محل توقیف اموال مدیون در 

ساس فرمان اجرایی رئیس جمھور ھا بر ا این دارایی کردن شناسایی .ابالغ گردید) بانک مرکزی افغانستان(بانک  افغانستان
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از آن  قسمتیکھ  اجرایی شد) Reg 8391ثبت . Fed 87، 14,064 نمبرفرمان اجرایی ( 2022 فبروری 11بایدن در 

 2001 سپتمبر 11علیھ نھادھای تروریستی کھ حمالت تروریستی بر دسترس کسانی قرار بگیرد کھ بھ حکمی  بھتواند  می

دولتی  بلندرتبۀخبری مقامات  کانفرانسمربوطھ و  معلوماتی ورقۀفرمان اجرایی،  .اند کرده اند، دست پیدا را مرتکب شده

بخش مربوطھ بھ . ضمیمھ شده است" A"مدرک تحت عنوان  مجموعاً حمایت ایاالت متحده از مردم افغانستان، کھ  در حصۀ

 :است ذیلشرح 

 

 11قربانیانی کھ در حمالت تروریستی  اقاربایاالت متحده، از جملھ  تروریزمبسیاری از قربانیان 
 در جستجویاند و  طرح کرده بر علیھ طالبانجان خود را از دست دادند، ادعاھایی را  2001 سپتمبر
 بعضیاز آنجا کھ در حال حاضر . فدرال ھستند محکمھھای بانک مرکزی افغانستان در  دارایی توقیف

باید  محکمھ، میباشندھای بانک مرکزی افغانستان برخوردار  از حق اجرای حکم علیھ دارایی مدعیاناز 
بھ نفع مردم افغانستان  مبالغحتی اگر این  .احکام مذکور صادر نماید ساحۀ مورددر تصمیم دیگری را 

 ھای بانک مرکزی افغانستان در ایاالت متحده باقی می از دارایی دالرمیلیارد  3.5از  ترمنتقل شود، بیش
 برای فرصت کامل مدعیان. ایاالت متحده قرار دارد تروریزمقربانیان  دوامداردعاوی  شامل درماند و 

 ).شده است مجددتأکید . (خواھند داشت محکمھطرح دعاوی خود را در 
 
 

 
 2001 سپتمبر 11ھای تروریستی طالبان در  ناشی از فعالیت بر علیھ طالبانسوالس /از آنجا کھ این حکم اسمیت

ھای بانک مرکزی افغانستان طالبان کھ  در اثر این حمالت تروریستی کشتھ شدند، توقیف دارایی مدعیاناست و متوفیان 

شود بھ منظور اجرای حکم براساس  محل توقیف اموال مدیون نگھداری می بعنواننیویورک  ریزرفتوسط بانک فدرال 

 .N.Y .C.P.L.R، و Fed .R. Civ. P 69(a)شود،  مناسب، ضروری و صحیح دانستھ می تروریزمقانون بیمھ خطر 

§§ 5225(b)/5227.  201§  تروریزمقانون بیمھ خطر)a (یک "ھای بانک مرکزی افغانستان را زمانی کھ  دارایی

 اجرای حکم می شامل در" دریافت کرده باشدرا حکمی  ،شخص بر اساس یک اقدام تروریستی علیھ یک طرف تروریستی

علیھ نھادی بر امکان اجرای حکم  تروریزمھستند کھ قانون بیمھ خطر  اشخاصیسوالس دقیقاً /اسمیت دائنین/ مدعیان .سازد

 .کند مانند طالبان را برایشان فراھم می
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 ریزرفھای بانک مرکزی افغانستان طالبان است کھ توسط بانک فدرال  دسترسی بھ دارایی در جستجویاین اقدام 

حکمی است کھ  مانند ،اجرای احکامی در جستجویشود، ھمچنین  محل توقیف اموال مدیون نگھداری می بعنواننیویورک 

 .اند دست آوردهسوالس ب/اسمیت مدعیان

 لیل، تح)https://crsreports.congress.gov( کانگرسایاالت متحده، از طریق خدمات تحقیقات  کانگرس

انجام  2021 آگستاز فروپاشی دولت بھ رسمیت شناختھ شده در  بعدرا در مورد حکومت طالبان در افغانستان  وسیعیھای 

طالبان کھ در تمام  مختلف پرسونلھای حکومت افغانستان و  تمام جنبھ باالیطالبان را  کنترول، CRSھای راپور .داده است

خدمات تحقیقاتی کلیتون توماس،  ،Bنگاه کنید بھ مدرک  .تشریح میکنداند،  افغانستان منصوب شده دولتی بست ھای

 17( 13–12، 10 رایجسؤاالت : افغانستان باالیطالبان  تسلطنشینی نظامی ایاالت متحده و  عقب، R46879، کانگرس

، کلیتون Cو مدرک  https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46879، )2021، سپتمبر

نوامبر  2( کانگرسو مسائلی برای  تاریخچھ :حکومت طالبان در افغانستان، R46955، خدمات تحقیقاتی کانگرستوماس، 

2021(، .crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46955https:// 

 کنترولسازد کھ برای اھداف این اقدام تحویل اموال،  می واضحاین موارد و سایر اسناد موجود در این اقدام،  

باعث  مسئلھاین  .و ابزار طالبان کرده است اجنسیبھ تبدیل دولت افغانستان، بانک مرکزی افغانستان را  باالیمطلق طالبان 

و فرمان اجرایی، برای اجرای حکم  تروریزممسدود شده بر اساس قانون بیمھ خطر  پولھایشود کھ امکان استفاده از  می

 .)"D"مدرک (کتر جاناتان کریستول ااظھارنامھ د ھمچنین نگاه کنید بھ .وجود داشتھ باشد مدعیان

محل  بعنواننیویورک  ریزرفھستند تا بانک فدرال  یک حکمیدریافت  در جستجویسوالس /حکم اسمیت دائنین

 دارایی" تحت نام(ھای مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را کھ در اختیار دارد  شود دارایی مجبور ،توقیف اموال مدیون

ھ بر علی جبران خسارتکردن مبلغ باقیمانده حکم خود برای  پوره جھتکافی  مقداربھ ") ھای بانک مرکزی افغانستان

 § .U.S.C 28از صدور حکم طبق  بعدی است کھ سود بعالوۀ دالر 59,262,189.57آن  مقدارکھ  تحویل نماید ،طالبان

 ").اظھارنامھ بیزلی" ("E"اظھارنامھ جیمز ای بیزلی جونیور، مدرک . گیرد تعلق می 1961

  

https://crsreports.congress.gov/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46879
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46955
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46955
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ی مانند مدعیانھای بانک مرکزی افغانستان توسط دولت بایدن و اختصاص دادن آنھا بھ  مسدود کردن این دارایی

بانک مرکزی افغانستان را در  کنترولیک نھاد تروریستی،  بعنوانسوالس بھ این دلیل است کھ طالبان /ھای اسمیت خانواده

طالبان بانک مرکزی افغانستان و  چراکھست، طالبان ا" یا ابزار اجنسی"بنابراین، بانک مرکزی افغانستان یک  .دست دارند

محل توقیف اموال مدیون است را  بعنواننیویورک  ریزرفھایی کھ در اختیار بانک فدرال  دارایی بشمولھای آن،  دارایی

 ریزرفھای بانک مرکزی افغانستان کھ توسط بانک فدرال  ، این داراییتروریزمطبق قانون بیمھ خطر  .کنند می کنترول

در نظر گرفتھ  سپتمبر 11 مدعیانشود و توسط دولت بایدن برای  محل توقیف اموال مدیون نگھداری می بعنواننیویورک 

 .اجرای حکم ھستند شامل درشده است، 

 

III. حقایق 
 

A. و دیگران دریافت کردند بر علیھ طالبانرا  سپتمبر 11سوالس اولین حکم /اسمیت دائنین 
 

صادر  2003می  7قاضی بائر در  حکمنظر و  در حصۀمحترم حکمی را  محکمھ، این 2003جوالی  14در 

مرگ  اسمیت و سوالس بعوض مدعیان مقابلدر ) طالبان(کرد، از جملھ مبنی بر اینکھ طالبان و امارات اسالمی افغانستان 

یک  محکمھ، منشی 2022 فبروری 22در  .مسئول ھستند 2001 سپتمبر 11عزیزان آنھا در جریان حمالت تروریستی 

. است بر علیھ طالباندعاوی جبران خسارت  بعنوان 1دالر 59,262,189.57آن مجموعاً  مقدارحکم اجرایی صادر کرد کھ 

 بعنواننیویورک  ریزرفدر بانک فدرال ) قاضی القضات( US Marshallاز طریق  2003 مارچ 14در کھ این حکم 

 .¶ . ؛ اظھارنامھ بیزلیECF 48؛ ECF 41. نامحدود تمدید شده است قسم بھ محل توقیف اموال مدیون ابالغ شده است،

 

طالبان است؛ این دقیقاً ھمان دلیلی است کھ باعث  کنترولتحت ) بانک د افغانستان(بانک مرکزی افغانستان . ب
 ھا را مسدود کند شد دولت بایدن این دارایی

  

                                                           
 .ھمچنین سود تعلق می گیرد 1
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 شکل مکمل ھای ارجاع شده در آن بھ و ضمیمھ") D"مدرک (کریستول  داکتر تخصصیدر اظھارنامھ  قسمیکھ

 .ستان را بر عھده گرفتھ استدولت افغان تماممؤثر  کنترولدولت شناختھ شده،  ایجادشده است، طالبان از زمان  تشریح

صوب و مقام کابینھ را من 53، طالبان 2021 سپتمبر 7در . III A-C§؛ II A, B§عنوان مثال، اظھارنامھ کریستول، ب

 تمامی. مقام عالی رتبھ دیگر را منصوب نمودند 38طالبان کمتر از یک ماه بعد  .کردند را اعالن" دولت موقت"یل تشک

بھ انتصاب  شروعاز جملھ این موارد، طالبان  .طالبان ھستند لبان ھستند یا کسانی ھستند کھ طرفداریا اعضای طا منصوبین،

، از جملھ مال غنی برادر آخوند، نمودندبانک مرکزی افغانستان  کنترول ان طالبان بھ منظورطرفداریا  بلندرتبھاعضای 

 نگاه کنید بھ بھ طور عمومی .کھ مسئول نظارت بر بانک مرکزی افغانستان شده است ،وزیر طالبان معاون اول نخست

 در حصۀبانک مرکزی افغانستان  کنترول .بانک مرکزی افغانستان باالیطالبان  کنترول. III Bاظھارنامھ کریستول، بخش 

 معنی یک اعالمیھ مھمبانک مرکزی بھ  کنترول چراکھبرخوردار است،  خاصیافغانستان از اھمیت  باالیطالبان  کنترول

مدارک ( CRSھای راپور عنوان مثال، نگاه کنید بھب .دولت افغانستان است باالیطالبان  کنترول حصۀخطاب بھ جھان در 

B" " وC"  ("ھارنامھ کریستولو اظ) . مدرک"D ("در  §III, A-C  کھ از جملھ، استفاده طالبان از بانک مرکزی

کھ طالبان، بانک  تشریح میکندو ابزار طالبان و پذیرش این مسئلھ را توسط دولت ایاالت متحده  اجنسی بعنوانافغانستان 

 .کنند می کنترولمرکزی افغانستان را 

ھا ذکر شده است، طالبان و بانک مرکزی افغانستان خود شواھدی برای تأیید این  ضمیمھدر این اقدام و  قسمیکھ 

ھا، تصاویر و ادعاھای متعددی را از طریق حساب توییتر خود  طالبان و بانک مرکزی افغانستان بیانیھ .دھند مدعا ارائھ می

برجستھ در  طالبان بھ یک شکل ھای رچم، از جملھ تصاویر اعضای طالبان در بانک مرکزی افغانستان کھ پکنند ارائھ می

، چند رئیس مختلف برای بانک 2021دولت افغانستان در سال  باالیطالبان از زمان تسلط خود  .است معلوماین تصاویر 

 2021 اکتوبر 8سرپرست بانک مرکزی افغانستان تا  بعنوانمرکزی افغانستان تعیین کرده است؛ اولین نفر محمد ادریس 

رئیس بانک مرکزی  حیثشاکر جاللی بھ  بعد از آن .پولشویی طالبان بود بلندرتبۀو یکی از مسئوالن  یھمالکھ وزیر 

تغییر یافت و او ھمچنان " معاون مدیر عمومی"ادریس بھ  رتبۀد؛ شعھده دار این بست او  بعوضو منصوب افغانستان 

 ).41، 40¶ . اظھارنامھ کریستول( .برعھده دارد ریاست جلسات و نمایندگی بانک مرکزی افغانستان را در مراسم رسمی

ھای بانک مرکزی افغانستان مشارکت دارند؛  ھا و مدیریت تمام جنبھ بھ ھمین ترتیب، اعضای وفادار بھ طالبان در فعالیت
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عنوان مثال، ب .اند نی خود ھدف قرار گرفتھھای مالی غیرقانو بسیاری از آنھا مشخصاً توسط ایاالت متحده بھ دلیل فعالیت

بودیجھ فراھم کردن  حصۀای طوالنی در بین طالبان در  نور احمد آقا، معاون اول رئیس بانک مرکزی افغانستان سابقھ

ھای اصلی در بانک  بستی را کھ در اشخاصکریستول سایر  داکتر ).¶ھمان، (ھ طالبان دارد و مواد منفلق سالحتمویل  جھت

 .طالبان است اقتصادی بلندرتبۀ، از جملھ لطف الحق نور پاسارلی کھ مشاور گیرد ام میاند ن مرکزی افغانستان منصوب شده

، 2021 سپتمبرحکومت در  ایجاداز زمان ، و 2001و دسمبر  1996بین سالھای عبارت دیگر، طالبان ب ).43ھمان، (

  .دنختیار داردر ا مالی و ابزاری برای پیشبرد اھداف خود اجنسیعنوان بانک مرکزی افغانستان را ب

 

ھای  دولت بایدن بھ این دلیل دارایی چراکھھای حاضر اھمیت دارد،  تحویل دارایی درخواست در حصۀاین مسئلھ 

شد مسدود  محل توقیف اموال مدیون نگھداری می بعنواننیویورک  ریزرفبانک مرکزی افغانستان را کھ در بانک فدرال 

 حکمطالبان استفاده نشده و در عوض براساس مفاد  تروریستیھا برای اھداف  اطمینان حاصل شود از این دارایی تاکرد 

کردند، بھ  تسلط پیدادولت افغانستان  باالیھمان روزی کھ طالبان  دقیقاً در واقع،  .توزیع گردد 2022 فبروری 11اجرایی 

قال دارایی بانک مرکزی داده شد خروج یا انت حکممحل توقیف اموال مدیون  بعنواننیویورک  ریزرفبانک فدرال 

 .سازد منع ،توسط طالبان یا بھ آنھا را افغانستان

 

IV. قانون 
 

ھای بانک  جھت اجرای حکم علیھ دارایی مدعیانرا برای  اساسیھنمایی ر تروریزمقانون بیمھ خطر  .الف
شود، ارائھ  محل توقیف اموال مدیون نگھداری می بعنواننیویورک  ریزرفمرکزی افغانستان کھ در بانک فدرال 

 .دھد می
 

ھای مسدود شده طالبان بھ دلیل دخالت آنھا در  از محل دارایی مدعیاناجرای حکم  نتیجۀ در دوسیھکھ این جاییاز 

ھای  مواجھھ با داراییدوم،  فصلباید بھ  2بھ مرکز تجارت جھانی است، ابتدا 2001 سپتمبر 11حمالت تروریستی 

 :است ذیلبھ شرح ) a(201§ .مراجعھ کرد تروریزم، قانون بیمھ خطر تروریستی

                                                           
ذکر شده در قانون بیمھ خطر تروریسم صرفاً نیازمند آن است کھ ارزیابی شود آیا در این اقدام " علیرغم ھرنوع موادات قانونی دیگر"عبارت  2

نیز ھمان راه حل را ارائھ می ) FRCP 69(a)(1با اینحال، تطبیق مادۀ  .مدعیان قادر ھستند حکم اجرایی خود را بشکل مکمل بھ انجام برسانند
پروسیجر مربوطھ را برای اجرای حکم علیھ آن شخص ثالثی معین می کند کھ پول یا سایر اموال ) b(5225بخش  .New York،, C.P.L.R: ھدد

شرایط مذکور نیز بر اساس مطالب ذکر شده در این . شخصی را در تملک داشتھ یا بھ امانت در اختیار دارد کھ مدیون حکم، یک منفعت در آن دارد
 .پوره می شود درخواست
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ھای تروریستی، و حامیان دولتی  ھا، سازمان ھای مسدود شده تروریست اجرای حکم از محل دارایی. 201بخش 
 .تروریزم

 

)a (قانونی و بھ استثنای مواردی کھ در بخش فرعی  مواداترغم سایر علی)b (بینی شده است، در  پیش
عمل تروریستی علیھ یک طرف تروریست  در حصۀشخص بر اساس ادعایی یک ای کھ  دوسیھھر 

، قانون ایاالت 28عنوان ) 7)(a)1605 حکمی دریافت کرده باشد، یا طرف تروریست بر اساس بخش
اموال مسدود شده  بشمول(برخوردار نباشد، اموال مسدود شده آن طرف تروریست  مصئونیتمتحده از 

جبران  جرای چنین حکمی و بھ مقدار ھرنوعبھ منظور ا) روریستیا ابزار آن طرف ت اجنسیھر 
 .اجرا یا توقیف خواھد شد شامل درآن مسئول شناختھ شده است،  مقابلی کھ طرف تروریست در خسارت

 

فرمان اجرایی  ذریعۀ ،محل توقیف اموال مدیون بعنواندر بانک فدرال ریزرف نیویورک  ھای طالبان دارایی

 فعالیت در حصۀحکم را یک قرار دارد کھ  اشخاصیآن در دسترس  ورقۀ معلوماتیو  2022 فبروری 11مورخ  14064

 :ھای تروریستی طالبان در اختیار داشتھ باشند

 

 11 تروریستی قربانیانی کھ در حمالت اقاربایاالت متحده، از جملھ  تروریزمبسیاری از قربانیان 
 در جستجویاند و  طرح کرده بر علیھ طالبانجان خود را از دست دادند، ادعاھایی را  2001 سپتمبر
 بعضیاز آنجا کھ در حال حاضر . فدرال ھستند محکمھھای بانک مرکزی افغانستان در  دارایی توقیف

 محکمھ، میباشندھای بانک مرکزی افغانستان برخوردار  از حق اجرای حکم علیھ دارایی مدعیاناز 
بھ نفع مردم  مبالغحتی اگر این  .احکام مذکور صادر نماید ساحۀ مورددر باید تصمیم دیگری را 

ھای بانک مرکزی افغانستان در ایاالت  از دارایی دالرمیلیارد  3.5از  ترافغانستان منتقل شود، بیش
 .ه قرار داردایاالت متحد تروریزمقربانیان  دوامداردعاوی  شامل درماند و  متحده باقی می

 
 

 
از  .دھد ھا را می اقدام فوری برای تحویل دارایی اجازۀ ،تروریزماست کھ این بخش از قانون بیمھ خطر  واضح

 مصئونیت، قانون )اظھارنامھ کریستول نگاه کنید بھ بھ طور عمومی( حاکمیت خارجی نیستند ھا علیھ مدعیآنجا کھ این 

 تروریزمدر مورد آنھا غیر قابل اجرا است؛ قانون بیمھ خطر  USC §1602 et seq. (FSIA) 28حاکمیت خارجی، 

شود،  ھای یک نھاد تروریستی کھ توسط شخص ثالث نگھداری می اجرای احکام برای دسترسی بھ دارایی باالی پروسۀ

 F.3d 107 (2d 830 و امالک مربوطھ، خیابان پنجم 650علیھ پالک بر باوم  ناحیھ دوم، از طریق کریشن .حاکم است

Cir. 2016( ،علیھ این بر از طریق آن برای اجرای حکم  ،تروریزماست کھ قانون بیمھ خطر  تشریح کردهرا  پروسھ ای

براساس قانون بیمھ خطر  ھا علیھ مدعیاموال  نمودنبنابراین، بھ منظور توقیف : گیرد ھا مورد استفاده قرار می دارایی

" یا ابزار آن طرف تروریستی اجنسی"یا " طرف تروریستی"یک  ھا علیھ مدعی) 1(کھ ند ثابت بسازباید  مدعیان، تروریزم
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ھمچنین  .132در  F.3d 830، باوم کریشن  .است" ھای مسدود شده دارایی"، ھا علیھ مدعیھای  دارایی) 2(ھستند، و 

 F. Supp .2d. 457 ,479 (SDNY, 2006) 462علیھ کاسترو، بر وینینگر  نگاه کنید بھ

 

 

شده یک طرف  مسدودھای  علیھ داراییبر امکان اجرای حکم  ،تروریزمبنابراین، قانون بیمھ خطر 
کند، بھ  علیھ طرف تروریستی فراھم میبر حکم یک را برای اجرای یا ابزار آن اجنسیتروریستی، یا 

 :شود پوره ذیلشرط اینکھ شرایط 
 آورده باشد؛ علیھ یک طرف تروریستی بھ دستبرحکمی را  ،شخصیک ) 1(
 حکم مذکور یکی از این دو حالت را داشتھ باشد) 2(
 ، یاباشد مبتنی بر یک اقدام تروریستی برای یک ادعای) الف(
 ؛، باشداز آن مصئون نیست) 7)(a)1605§  مطابق بھادعایی کھ یک طرف تروریستی  برای) ب(
 باشند؛ و" ھای مسدود شده دارایی" تروریزمھا در معنای مورد نظر قانون بیمھ خطر  دارایی) 3(
 .خسارت باشدجبران  اجرای حکم فقط در محدوده ھرنوع) 4(

 
 کھ دارایی بیان میکند 201§  مادۀنیز اھمیت دارد،  دوسیھاشاره شد و برای این  قسمیکھ، عالوه براین

ھر "یا " طرف تروریستی"علیھ آنھا اجرا شود، متعلق بھ بر ای کھ ممکن است حکمی  ھای مسدود شده
باشد کھ خود حکم فقط علیھ طرف  ضروراست، حتی اگر " یا ابزار آن طرف تروریستی اجنسی

 .تروریستی باشد
 

توانند، از  سوالس می/اسمیت مدعیاندھند کھ  را ارائھ می واضحیھنمایی باوم و وینینگر ر ھای کریشن محکمھ

ھایی طبق  ؛ چنین داراییاجرایی کنندھای مسدود شده  احکام خود را در مورد دارایی 3،تروریزمیمھ خطر طریق قانون ب

حکم آنھا شامل  .شوند محل توقیف اموال مدیون نگھداری می بعنواننیویورک  ریزرفاجرایی در بانک فدرال  حکم

بھ دلیل دست داشتن در حمالت بھ مرکز تجارت ) طالبان(شود، این حکم علیھ یک نھاد تروریستی  خسارات تنبیھی نمی

  .طالبان است" یا ابزار اجنسی… "است، و بانک مرکزی افغانستان یک  2001 سپتمبر 11جھانی در 

 :کند تعریف می) 4)(d)201را در بخش " طرف تروریستی"ھمچنین  تروریزمقانون بیمھ خطر 

در  قسمیکھ(بھ معنای تروریست و یک سازمان تروریستی است " طرف تروریستی"اصطالح ) 4(
تعریف  )U.S.C. 1182(a)(3)(B)(vi) 8(قانون مھاجرت و تابعیت ) a)(3)(B)(vi(212بخش 

تعیین  تروریزمدولت حامی  منحیث مادۀ ذیل در مطابقت با، یا یک دولت خارجی است کھ )شده است
یا بخش ) U.S.C. App. 2405(j) 50( 1979قانون مدیریت صادرات سال  )j(6بخش : شده است

620A  22( 1961از قانون کمک خارجی سال U.S.C. 2371). 
 

طرف "تعریف  عنوان شاملاست، شواھد غیرقابل انکاری وجود دارد مبنی بر اینکھ طالبان  بیان شده ذیالً  قسمیکھ

 این شواھد و ارتباط بین طالبان و دارایی حاال .میشود) 4)(d)201§ تروریزمقانون بیمھ خطر  در مطابقت با" تروریستی

                                                           
 .الزامات قانون فدرال و ایالتی کھ نسبت بھ قانون بیمھ خطر تروریسم در درجھ دوم اھمیت ھستند، در زیر مورد بحث قرار گرفتھ اند 3
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باوم و  کریشن دوسیھمشخص شده در  ،تروریزمھریک از الزامات قانون بیمھ خطر  در حصۀھای بانک مرکزی افغانستان 

 .آید وینینگر در ادامھ می

اجرایی، یک نھاد  احکامو ، تروریزمقانون بیمھ خطر ، دولت ایاالت متحده در مطابقت باطالبان  .ب 
 .است تروریستی

 
 منحیث، طالبان را یاالت متحده در آن زمینھموارد ارائھ شده توسط ا ، ماننددر گذشتھطرح دعوی  ھایراپوراین 

 دارایی کنترولای را بھ دفتر  احضاریھ مدعیاناین  زمانیکھ .کند معرفی می شده یک نھاد تروریستی بھ رسمیت شناختھ

ارائھ  2005در سال  OFACی را در رابطھ با آن احضاریھ راپورارائھ نمودند، ایاالت متحده ) OFAC(ھای خارجی 

اسمیت علیھ  نگاه کنید بھ .تروریست جھانی تعیین شده معرفی کرد بعنوان، ایاالت متحده طالبان را دوسیھدر آن  .نمود

 :9، پانوشت )2005 فبروری MC-2169 ،2005 WL 3518010 (D.D.C .2-03 نمبرامارت اسالمی افغانستان، 

ثبت  .Fed 13,129,64: اجرایی مسدود شده بود حکماین  بر اساسھای طالبان قبالً  دارایی 9
بودن اقدامات نظامی  از موفق بعدو  2002رئیس جمھور در جوالی ). 1999جوالی  4( 36,739

را لغو کرد و بھ وضعیت اضطراری ملی اعالم شده براساس آن  13129اجرایی  حکمدر افغانستان، 
ثبت . Fed 67، 13,268 نمبراجرایی  حکمنگاه کنید بھ . طالبان خاتمھ داد در حصۀفرمان 

یکی از نھادھای  منحیثطالبان را  ،رئیس جمھور در ھمان زمان). 2002جوالی  2( 44,751
نگاه کنید بھ . معرفی کرد 2001ا توسط رئیس جمھور در سال ھ فرمان انسداد دارایی شامل در

 منحیثھمچنان  -اسالمی و اسامھ بن الدن  اردوی/القاعده مانند -در نتیجھ، طالبان . ھمان
 تشریح میکندکھ ( فوقدر  4نگاه کنید بھ تذکر  .باقی ماندند خاص، ۀھای جھانی تعیین شد تروریست

 ).شده است بیشترتأکید ). (امارت اسالمی افغانستان ھمان دولت سابق طالبان افغانستان است

زمانی بود کھ  2001دسمبر  .نھاد تروریستی ھمچنان بھ قوت خود باقی است یک ھ حیثطالبان ب این تعیین شدن

" B"مدرک ." از طالبان بود شروع یک حکومت بعد"... حامد کرزی منحیث رییس یک دولت ملی موقت انتخاب شد کھ، 

سپتمبر  11طالبان در زمانیکھ در حمالت . این رویدادی بود کھ باعث ایجاد دولت جدید و بعوض دولت طالبان شد .3در 

 حکم اجرایی موضوع 1999جوالی  7طالبان از . گرفتند ایاالت متحده اشتراک کردند، تحت تحریم قرار در 2001

بعنوان یک گروه تروریستی  آنھا د وشملی اعالم وضعیت اضطراری  ،حمایت طالبان از تروربخاطر بوده اند کھ 13,129

 .C.F.R 31؛ ھمچنین نگاه کنید بھ 1§  13,2684نگاه کنید بھ حکم اجرایی نمبر . گردیدندجھانی تعیین شدۀ خاص مشخص 

 2022 فبروری 11مربوط بھ  14064ه است، فرمان اجرایی اخیر فوق ذکر شددر  قسمیکھ .594.311 ,594.310 §§

تأیید بیشتر این مسئلھ براساس منابع دولتی اضافی در سند  .کند یک نھاد تروریستی تعریف می منحیثھمچنان طالبان را 

                                                           
 .پریزیدنت کلینتون ایجاد شده بود، پایان داد 13,129بھ وضعیت اضطراری ملی در مورد طالبان کھ توسط حکم اجرایی  13,268حکم اجرایی  4
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CRS  خدمات تحقیقاتی کانگرسکلیتون توماس، : آمده است ذیلاخیر ،IF10604 ،19(ی تروریستی در افغانستان گروھھا 

تھیھ شده است،  کانگرسسند اخیر کھ برای  https://sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf.، )2022 اپریل

کند کھ با سایر نھادھای تروریستی  نھادی تعریف مییک  بعنواننھاد تروریستی، بلکھ یک  بعنوانطالبان را نھ تنھا 

 :کند ھمکاری می

و دولت اسالمی ) AQ(در افغانستان کھ بھ القاعده  برحالی تروریستی عمده گروھھااین سند بھ تشریح 
وابستھ و با ) شناختھ میشود" داعش"مخفف عربی آن  ، یا باIS ،ISIS ،ISILھمچنین با عناوین  کھ(

. پردازد ن میطالبا خصوصآفرینان دیگر ب و نقش گروھھاآنھا متحد ھستند و ھمچنین روابط بین این 
مجدد طالبان  کنترولممکن است این تحوالت بھ ارزیابی سیاست ایاالت متحده در افغانستان با توجھ بھ 

 .بر این کشور کمک نماید
 

 .1ھمان، صفحھ 
 

بھ طور  .کند ارائھ می موضوعیتخصصی بیشتری را برای چنین  نظریاتکریستول شواھد، مستندات و  داکتر

 .III C؛ بخش II Dنگاه کنید بھ اظھارنامھ کریستول، بخش  عمومی

کشتھ شدند؛  2001 سپتمبر 11سوالس در حمالت تروریستی مرکز تجارت جھانی در /متوفیان اسمیت .پ
  .نتیجھ این حمالت تروریستی است ، دربر علیھ طالبانحکم آنھا 

 
و سایر (بھ مرکز تجارت جھانی  2001 سپتمبر 11است، اما باید گفت حمالت  واضحاگرچھ این نکتھ کامالً  

یک  تروریزمقانون بیمھ خطر ) 1)(d)201بحث شد، بخش  فوقاً  قسمیکھ. بود" تروریستی عمل"ناشی از یک ) ھا مکان

ھر عمل یا رویدادی است کھ طبق بخش ) الف: "(کند کھ شامل این موارد باشد تعریف می قسمیرا " عمل تروریستی"

فعالیت  ، ھرنوعواقع نمیشوند) الف(فقرۀ  شامل دردر مواردی کھ این اعمال ) ب"(یا ". ه باشدتأیید شد) 1(102

پوره این معیارھا را  سپتمبر 11حمالت  .تعریف شده است U.S.C. § 1182(a)(3)(B)(iii) 8 چنانکھ در" تروریستی

 .ھمان .و ایاالت متحده آن را تأیید کرده است ساخت

با تعریف قانون بیمھ  14,064 اجرایی حکمھای بانک مرکزی افغانستان براساس  دارایی شناسایی .ت
 .مطابقت دارد" ھای مسدود شده دارایی"از  تروریزمخطر 

 
را صادر  ذیل فرامین، (a(1§ ، 14,064 نمبراجرایی رئیس جمھور بایدن بھ  حکمدر اینجا اشاره شد،  قسمیکھ  

 :کرد

ھایی بانک مرکزی افغانستان کھ از تاریخ این فرمان در ایاالت  ھ داراییھا و منافع مربوط ب تمام دارایی
شود،  نیویورک نگھداری می ریزرفمتحده توسط ھر مؤسسھ مالی ایاالت متحده، از جملھ بانک فدرال 

 [.]دیگری نیستت، صدور، برداشت یا معاملھ بھ ھیچ طریق مسدود شده و قابل انتقال، پرداخ

https://sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf
https://sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf
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 ن متمادی مطرح بوده است، این حکمسالیا طرح دعاوی در طولرئیس جمھور بایدن با اطالع از اینکھ چنین  

ھای مختلف، از جملھ نمایندگان  دانم کھ طرف ھمچنین می(" 8391ثبت در  .Fed 87 نگاه کنید بھ .اجرایی را صادر کرد

ھای  دوسیھاند یا در  طرح کردهاز اموال بانک مرکزی افغانستان  بعضیعلیھ بر، ادعاھای قانونی را تروریزمقربانیان 

 این فرمان مسدود می بر اساسھا  این دارایی. نمایند ارائھاند کھ قصد دارند چنین ادعاھایی را  عمومی اعالم کرده محکمھ

ھای مسدود شده بوده  راییجزو دا تروریزمھای بانک مرکزی افغانستان براساس قانون بیمھ خطر  بنابراین دارایی.") شود

 .سوالس قرار دارند/اسمیت دائنینمربوطھ در اختیار  فرمانو بھ منظور اجرای حکم و 

E.  ریزرفھای آن در اختیار بانک فدرال  دارایی کھیا ابزار طالبان  اجنسی منحیثبانک مرکزی افغانستان 
طالبان از طریق شخصیت دیگر خود ھای  ، داراییقرار داردمحل توقیف اموال مدیون  بعنواننیویورک 

 .یعنی بانک مرکزی افغانستان است

، بھ شرطی نمایندبھ اجرای حکم  اقدامھای بانک مرکزی افغانستان  توانند علیھ دارایی سوالس می/اسمیت دائنین

کزی افغانستان بانک مر) 2(ھستند، و " در اختیار بانک مرکزی افغانستان"ھا  این دارایی) 1(کھ دھد بتشخیص  محکمھکھ 

). 49صفحھ  F.3d 609اشتاین،  با استناد بھ وین( 132صفحھ  F.3d 830باوم،  کریشن. یا ابزار طالبان است اجنسی

 .شده است پورهکند کھ تمام این معیارھا  تأیید می درخواستاین 

 بعنوانفدرال ریزرف نیویورک ھای طالبان نگھداری شده در بانک  بانک مرکزی افغانستان، دارایی .1
 کند را نگھداری می محل توقیف اموال مدیون،

 
ھای بانک مرکزی افغانستان در  رئیس جمھور بایدن دارایی 14064قبالً بررسی شد، فرمان اجرایی  قسمیکھ

الغ کردند این مب طالبان ادعا می چراکھساخت  بالکمحل توقیف اموال مدیون را  بعنواننیویورک  ریزرفبانک فدرال 

فرض بر این است کھ شود،  می تشریحچنانکھ در ذیل  .خواھند از آنھا استفاده کنند کھ میقسمی بھ ھر آنھا است تامتعلق بھ 

شود متعلق بھ طالبان است، و بنابراین طبق متن صریح  ھای بانک مرکزی افغانستان نگھداری می کھ در حساب مبالغی

 .سوالس قرار دارد/اسمیت دائنین، قانون فدرال و ایالتی، در دسترس تروریزمفرمان اجرایی و قانون بیمھ خطر 

بانک مرکزی " در اختیار"ھای بانک مرکزی افغانستان  ھمھ شواھد حاکی از این واقعیت است کھ دارایی

 ریزرفدر حساب بانک مرکزی افغانستان در بانک فدرال  مبالغ پولینیست کھ این  شکیجای ھیچ  .افغانستان است

نگھداری مبالغ  .شود منافع مالکیت میمفروض دانستن  باعثوجود دارد کھ  ،محل توقیف اموال مدیون بعنوانیورک نیو

علیھ پروشان برکاراھا بوداس  کمپنی .شود منفعت، تملک و فرض مالکیت می باعث ثبوتدر حساب بانکی  مالی
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پی  علیھ جیبرھاسلر ؛ )F.3d 70, 86 (2d Cir .2002 313، ")پرتامینا("پترامبانگان منیاک دان گاس بومی نگارا 

 cv- 597, 2019 WL-10 نمبر علیھ شھر ایتاکا،برمیلر و ) F. Supp .3d 17 (S.D.N.Y. 2015 127، مورگان

2502712 (N.D.N.Y .17 2019 جون.( 

) آنھا اشاره شدبھ  فوقکھ در  وینینگرو  باوم کریشنیعنی (ھای قانونی  دوسیھو تفسیر  تروریزمقانون بیمھ خطر 

فرمان  در مطابقت بارا  مبالغ پولیز آزادسازی این اجوکند تا  محترم فراھم می محکمھاختیارات بیشتری را برای این 

یک  مالیمبلغ دریافت  در جستجوی ر موقعیت مشابھی کھ در آن دائنیند باوم کریشن دوسیھ .اجرایی صادر نماید

 :بھ شکل خاصی مناسب استتروریست بودند،  علیھ مدعیابزار یک /اجنسی

 حصۀمبنای مستقل را برای صالحیت قضایی در  یک تروریزمقانون بیمھ خطر ) a(201بخش 
یا ابزار  اجنسیاز صدور و رسیدگی بھ توقیف اموالی کھ در اختیار  بعدجھت اجرای حکم  ،موضوع

 ذکر نشدهیا ابزار مذکور در حکم  اجنسیسازد، حتی اگر نامی از  طرف تروریستی است، فراھم می
است، این مبنای  تشریح کردهقبالً  محکمھاین  قسمیکھ. 50صفحھ  F.3d 609اشتاین،  وین .باشد

شود،  می اخذ تروریزمقانون بیمھ خطر )a(201§ از متن صریح  ،موضوع حصۀصالحیت قضایی در 
تواند ھر طرف تروریستی باشد  وضوح بین طرفی کھ موضوع خود حکم اصلی است، کھ می بھ"کھ 

 شان در معرض اجرای حکم یا توقیف قرار می ھای مسدود شده و طرفینی کھ دارایی) در اینجا، ایران(
یا ابزار  اجنسیھر "تواند نھ تنھا طرف تروریستی بلکھ  شود چراکھ دستھ دوم می گیرد، تفاوت قائل می
اصلی  احکام مدعیانلذا این واقعیت کھ . 49صفحھ  .ھمان ."را نیز شامل شود" آن طرف تروریستی

اند، از  دریافت کرده 650علوی یا خیابان پنجم  کمپنیعلیھ بر طور خاص خود را علیھ ایران و نھ ب
 .کند جلوگیری نمی تروریزمبراساس قانون بیمھ خطر  مدعیانتوسط  ھا علیھ مدعیتوقیف کردن اموال 

 
 ).شده است بیشترتأکید ( 132باوم صفحھ  کریشن

 
 یا ابزار طالبان است اجنسییک  ،، بانک مرکزی افغانستانتروریزممطابق با قانون بیمھ خطر  .2

 
یک " یا ابزار اجنسی" بعنوانتوان بانک مرکزی افغانستان را  ھای متعدد و مستقلی وجود دارد کھ می روش 

مفیدی را  طرزالعمل، 135ناحیھ دوم، صفحھ  باوم کریشن دوسیھشده در  ارائھمجدداً نظر  .طرف تروریستی تعریف کرد

ھای بانک مرکزی افغانستان  این مسئلھ کھ انسداد دارایی ثابت ساختنبرای سوالس /اسمیت دائنین تا زمانیکھ .دھد ارائھ می

 .سازند می وظیفھ خود را پوره، ثابت بسازندرا ذیل بتوانند یکی از این سھ مورد بوده،  14,064از طریق فرمان اجرایی 

 عینی توسط طالبان انجام می عملیک ای بود کھ از طریق آن  وسیلھ"آیا بانک مرکزی افغانستان  )1 
 ؟[.]"شد

 یا

 "کرد؟ خدمات عینی را بھ نمایندگی از طالبان یا در حمایت از آنھا ارائھ می"آیا بانک مرکزی افغانستان  )2
 یا 

 است؟" یا ھدایت طرف تروریست کنترولتحت مالکیت، "آیا بانک مرکزی افغانستان  ) 3 
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گردد  برساند، احتراماً اعالم می بھ ثبوتاست شواھدی ارائھ شود کھ تنھا یکی از این معیارھا را  ضروراگرچھ 

کریستول ثابت  داکتراظھارنامھ  بشمولھا  ضمیمھو  درخواستشده در این  شده است، حقایق مشخص ذیالً تشریحچنانکھ 

 :طور خالصھ مثال و بھ بعنوان .کنند می پورهسوالس تمام معیارھا را /اسمیت دائنینکھ  سازد می

، در سپتمبر 11اند، مانند حمالت تروریستی  افغانستان را در دست داشتھ کنترولدر ھر موقعیتی کھ طالبان ) 1

، طالبان مالکیت، 2021 آگستاز فروپاشی دولت رسمی افغانستان در  بعدو  زمانیکھ این صورت دعوی طرح گردید،

کریستول و  داکترنشان داده شد و در تحلیل  فوقاً  قسمیکھ .و اداره بانک مرکزی افغانستان را در اختیار داشتھ است کنترول

در  باعثطالبان در عین حال دولت افغانستان توسط  کنترولشده است، در اختیار گرفتن  ثابتطور کامل  اسناد مربوطھ بھ

بھ نفع طالبان  ،خود برای اداره، مدیریت و اقدام پرسونلبانک مرکزی افغانستان با منصوب کردن  کنترولاختیار گرفتن 

براساس مطالب علنی و محتوای  .کند موضوع را بھ ھمین اندازه تصدیق میاین نیز  14,064فرمان اجرایی  .شده است

شماری وجود دارد کھ  تصاویر، اظھارات و ادعاھای بی ،بوط بھ طالبان و بانک مرکزی افغانستانھای اجتماعی مر رسانھ

در واقع، بانک مرکزی  .دنبانک مرکزی افغانستان را در اختیار دار کنترولل قسم مکم دھد طالبان فعاالنھ و بھ نشان می

اند کھ  ھای بانک مرکزی افغانستان شده خواستار آزادی داراییو اند،  را تأیید کرده دعوی قضاییافغانستان و طالبان چنین 

 .اظھارنامھ کریستول نگاه کنید بھ بھ طور عمومی .شده است نگھداری ،14.064براساس فرمان اجرایی 

در حال حاضر  .شود کھ بانک از طالبان حمایت کند بانک مرکزی افغانستان توسط طالبان باعث می کنترول) 2

سیستم  تمام توانند باالی اند، می تان منصوب کردهبانک مرکزی افغانس کنترولخود را در تمام سطوح  ونلپرسکھ طالبان 

سھیل شاھین، سخنگوی رسمی طالبان  .بانکی افغانستان نظارت داشتھ باشند و از آن برای پیشبرد اھداف خود استفاده نمایند

مطلب نوشتھ و خواستار ) DAB(سدود شده بانک مرکزی ھای م طور مشخص در مورد دارایی بھ 2021 سپتمبر 24در 

  .47¶ . اظھارنامھ کریستول .آزادی آنھا شده است

کند، خواستار  صحبت می) DAB(بانک مرکزی افغانستان  بھ نمایندگی ازاینکھ سخنگوی رسمی طالبان کھ  

 .بھ آن است آنھا بانک مرکزی افغانستان و عالقھ باالیطالبان  کنترولشود، نمونھ دیگری از  می مبالغ پولیآزادسازی این 

 می کنترولدھد کھ طالبان بانک مرکزی افغانستان را  ھا نشان می ضمیمھدر مجموع، تمام شواھد موجود در این اقدام و 

 :کردند می کنترولقبالً افغانستان را  قسمیکھکنند، 

با مشورت وزارت امور ") OFAC("داری  ھای خارجی وزارت خزانھ دارایی کنترولاداره . 2
مسدود  13129ی کھ دارایی آنھا بھ موجب فرمان اجرایی اشخاص لست، سھ نھاد را بھ عدلیھخارجھ و 



 

14 
 __________________________________________________________________   

 دیگران و طالبان علیھ بر اسمیت
 مدیون اموال توقیف محل عنوان بھ نیویورک ریزرف فدرال بانک از ھا دارایی تحویل برای مدعیان درخواست تأیید در قانونی یادداشت 

THE BEASLEY FIRM, 
LLC 

1125 WALNUT STREET 
PHILADELPHIA, PA 

19107 
215.592.1000 

 )فکس( 215.592.8360
WWW.BEASLEYFIRM.C

OM 
 

 آگست 18داری در  ھای خارجی وزارت خزانھ دارایی کنترولاداره . شدند، اضافھ کرده است می
 22در ). یی باختر افغانایرالین ھوا تحت نام( اضافھ کردھوایی آریانا افغان را نیز  ایرالین 1999
 تحت نام(داری بانک ملی افغانستان  ھای خارجی وزارت خزانھ دارایی کنترول، اداره 1999 اکتوبر

 تحت نامبانک افغانستان؛  تحت نام(بانک  د افغانستانو ) بانِک ملی افغان تحت نامبانک ملی افغان؛ 
مشخص شده بود . اضافھ کرد لسترا بھ این  )بانک دولتی افغانستان تحت نام افغانستان؛بانک مرکزی 

 .شوند، و نھادھایی ھستند کھ طالبان در آنھا منافعی دارند می کنترولکھ این نھادھا توسط طالبان 
 

H. DOC. NO. 106-268 شده است بیشترتأکید ( 4، صفحھ.( 

یا ابزارھای  اجنسی ھا منحیثکھ نھادھا  میسازد واضحھای قانونی  دوسیھو تفسیر  تروریزمقانون بیمھ خطر  

نیز دارای ارتباطات  درخواستشود کھ حتی نسبت بھ این  شامل نھادھایی می کھ ،تعریف شده اند ھای تروریستی سازمان

. S.D( 3*، صفحھ CV-25337 ،2021 WL 3927826-18 نمبر، نگاه کنید بھ کابالرو علیھ فراک .کمتری ھستند

Fla. 24 طرف یک را بھ نمایندگی از  اسعارمبادلھ  پروگرامکھ  شخصیطبق قانون بیمھ خطر تروریزم، ) (2021 آگست

 CV-1939 ،2021-20 نمبر؛ کابالرو علیھ فراک، )شد آن طرف محسوب می" یا ابزار اجنسی"داد  تروریستی انجام می

WL 6339256 2*، صفحھ )D. Conn. 14 طرف تروریستی " یا ابزار اجنسی"غیروابستھ  کمپنی) (2021 جنوری

 F. Supp. 2d 153 علیھ فلسطین،براستارچمن  .یونگر اکس رل ترکۀ؛ ")کرد پولشویی استفاده می"بود کھ از آن برای 

76 (D.R.I. 2001.( 

 ثابتھای بانک مرکزی افغانستان  آن را از محل دارایی سودسوالس حق اجرای حکم و /اسمیت دائنین .3
 اند کرده

 
NY C.P.L.R. § 5225 پرداخت یا تحویل دارایی بھ مدیون حکم، بخش ،)b (بھ شرح زیر است: 

(b (یک علیھ ، برکھ توسط دائن حکم خاصیپس از رسیدگی  .اموالی کھ در اختیار مدیون حکم نیست
سپرده شده و  انت بھ ویشود کھ پول یا سایر اموال شخصی را در اختیار دارد یا بھ ام شخصی شروع می

پول یا سایر اموال شخصی  دریافت کنندۀمنافعی نسبت بھ آن اموال دارد، یا علیھ شخصی کھ  ،مدیون حکم
مستحق تملک چنین اموالی است یا حقوق دائن  ،است، در صورتی کھ ثابت شود مدیون حکم مدیون حکم

خواھد مبلغ یا  از این شخص می محکمھبرتری دارد،  دریافت کنندهنسبت بھ اموال بر حقوق  ،حکم
مقداری از آن را کھ برای اجرای حکم کافی باشد بھ دائن حکم بپردازد و اگر مبلغی کھ باید پرداخت شود 

برای برآورده شدن را ارزش کافی آن بااموال شخصی دیگر یا مقدار  نوعبرای اجرای حکم کافی نباشد، ھر
نباید بھ شخصی کھ نسبت بھ منافع مدیون . دھدبشده تحویل  معین )sheriff(مامور تنفیذ قانون حکم بھ 

نیز قضایی  رسیدگیاخطار . تعلق بگیردمصارف محاکمھ حکم یا حق تملک او اعتراضی نکرده است، 
یا تأیید شده ھمراه با درخواست رسید بھ  راجستر شدهیا از طریق پست  پروسۀ جلب طریقباید بھ ھمان 

 محکمھ. مداخلھ کند رسیدگیدھد تا در بتواند بھ مدیون حکم اجازه  می مھمحک. شود اعالم ،مدیون حکم
تعیین  5239را بدھد و حقوق او را طبق ماده  محاکمھتواند بھ ھر مدعی مخالف اجازه مداخلھ در  می

 .نماید
 

سوالس /اسمیت دائنینکند کھ  تأیید می) b(5225§شده است،  ارائھبا توجھ بھ حقایق و قانونی کھ در این اقدام 
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دارایی  .محل توقیف اموال مدیون، حق دارند بعنواننیویورک  ریزرفدر اختیار بانک فدرال » ]اموال[تملک ... «نسبت بھ 

مسدود شده  14,014اجرایی  حکماین دارایی از طریق  .متعلق بھ بانک مرکزی افغانستان است) ھای مسدود شده دارایی(

 .سوالس داده شود/حکم اسمیت دائنینبھ  ،این مشابھ بھ ۀدھد اموال مسدود شد جازه میا تروریزمخطر  ۀقانون بیم .است

 شامل در مبالغ( 409صفحھ  F.3d 802؛ ھمچنین نگاه کنید بھ ھریسون، 499صفحھ  F. Supp .2d 462، وینینگر

قانون  شامل درھای مسدود شده  دارایی زمانیکھ ").توزیع شود OFAC جوازتواند بدون  می" تروریزمقانون بیمھ خطر 

 127، ھاسلر .توانند بھ آنھا دسترسی داشتھ باشند سوالس می/مانند حکم اسمیت حکم،یک  دائنینباشند،  تروریزمبیمھ خطر 

F. Supp .3d  462 وینینگر،؛ 48صفحھ F. Supp. 2d  قانون بیمھ خطر  شرایطھ زمانیکبنابراین،  .499صفحھ

علیھ  بر ھیل .وجود ندارد مبالغھ در اینجا صادق است، ھیچ محدودیتی برای دسترسی بھ این شود، چنانک پوره تروریزم

 اصطالح) (2003 مارچ D.D.C .11( 2*، صفحھ CV-3346 ،2003 WL 21057173-99 نمبرجمھوری عراق، 

 ").شود ھمھ قوانین قبلی می بدیلشکلی مؤثر  و بھ استابھام  بدون" "صرفنظر"

 سوالس/اسمیت دائنینماھیت دارای اولویت حکم  .4

دریافت کردند و تنھا حکم معتبر را علیھ این  علیھ طالبان برسوالس اولین کسانی بودند کھ حکمی را /اسمیت دائنین 

تسلیم کردند، آنھا نیز حکم  2022 فبروری 22از اینکھ دو دائن دیگر حکم اجرایی خود را در  بعدداشتند و  مدعیان

سوالس حکم اجرایی خود را تسلیم کردند /حکم اسمیت دائنین زمانیکھ .5¶ . اظھارنامھ بیزلی .اجرایی خود را ارائھ نمودند

حکمی قرار داشت تا بتوانند شاھد اجرای حکم خود  دائنینمازاد قابل توجھی در اختیار  مبالغ مالیشد،  اعالمو این حکم 

بھ وقت معینھ کند کھ این حکم اجرایی  این تاریخچھ، چنین ادعایی را تأیید می .8¶ . اظھارنامھ بیزلینگاه کنید بھ  .باشند

ستان موجود ھای بانک مرکزی افغان حکم تسلیم شده است کھ باعث گردد دارایی دائنینزودتر از سایر  بسیارطرح شده و م

 § .N.Y. C.P.L.Rنگاه کنید بھ  .محل توقیف اموال مدیون، بھ اتمام برسد بعنواننیویورک  ریزرفدر بانک فدرال 

 کمپنی ھمچنین نگاه کنید بھ ").انجام شود ،تحویل نوبتو این کار باید براساس .  . .د انجام شوباید "اجرای حکم ( 5234

CSX Transp  کمپنیعلیھ Island Rail Terminal ،879 F.3d 462 (2d Cir .2018.( 

 گیری نتیجھ .پنج

سازد کھ  می در این پیشنھاد واضح تخصصی نظریاتھا و راپوردولت ایاالت متحده،  مواداتحقایق، قانون،  

بانک مرکزی افغانستان موجود در بانک فدرال  مبالغخود را برای دسترسی بھ  شرایطحکم،  دائنین/سوالس/اسمیت مدعیان
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 بعنوانسوالس، /اسمیت مدعیانبا توجھ بھ اینکھ  .اند کرده ، پورهمحل توقیف اموال مدیون بعنواننیویورک  ریزرف

دریافت مبلغی  در جستجویدیگر کھ  طلبکاراز حکم اجرایی دو  بعددارندگان اولین حکم و دارندگان سومین حکم اجرایی 

محل توقیف اموال  بعنواننیویورک  ریزرفبانک مرکزی افغانستان نگھداری شده در بانک فدرال  مبالغ مجموعاز کمتر 

 ھا علیھ مدعیای است کھ دارای احکام معتبر و احکام اجرایی برای این  دوسیھمدیون ھستند، و با توجھ بھ اینکھ این تنھا 

ھمراه ب 2003جوالی  14برای اجرای حکم یده است و مبالغ موجود رس ثبوتسوالس بھ /حکم اسمیت دائنیناست، اولویت 

 محترم جبران درخواست شده محکمھاین  تامناسب و ضروری است  کھ دارد احتراماً اعالم می .میباشددسترس  قابل سود

 .آمده است ضمیمھ درحکم پیشنھادی  .ھا را تأیید نماید تحویل دارایی یدرخواستدر این 

 احترام، تقدیم با      

        THE BEASLEY FIRM, LLC 

 ________________________________ :توسط      
 )قضیۀ خاصپذیرفتھ شده برای این (بیزلی جونیور . جیمز ای       
 راسیاس. دیون جی       
       The Beasley Building 
       1125 Walnut Street 
       Philadelphia, PA 19107 
       215.592.1000 
 )تلفکس( 215.592.1523       
 مدعیانوکالی        
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