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 ده یچک
سیاستتر ،  آمريکا  جانبهيکهای  تحريم  روابط  خصمانه    یجمان  به    اعتنايیبی  و  الدولنبیدر 
  و  المللبیندر حقوق    که   حیات، سالمت و توسعه است   بر   حق  جملهاز    ی بشربنیادين  حقوق  

  بینی یشپ  هاآن حقوق اساسی کشورها شناسايی شده و سازوکارهايی برای تضمین و حمايت از  
یه  يقوه قضا  که  شده  شناسايیرچوب حقوق عامه  چا  اين موارد در  نیز  است. در نظام ايران  شده

اين کارويژه    دادستان کل کشور  .کنندمیاحیای اين حقوق ايفا  رسالتی ذاتی در    دادستانی کلو  
 . دکنیمپیگیری و نظارت  صالحیذاز طريق مراجع  ياده کرا حسب مورد مستقیماً اجرا  ر

لیلی به اين نتیجه رهنمون  تح-توصیفی  ايران و با رويکردی  قوق در ح  وجو جست له با  اين مقا
حقوق    آمريکا  جانبهيک  هایتحريم که    شده اساسیِ  المللبینناقض  حقوق  در   شدهشناخته  و 

اساسی ج.ا.ايرا در بايد  وظايف خود    به موجب  دادستانی کل کشور،  یجهنت  در   است. ن  قانون 
و با هماهنگی و   مقرراز طريق سازوکارهای    آن ن  احقوق عامه و مقابله با ناقضاحیای    جهت 

ذی مراجع  می .  دکن اقدام  ربط  همکاری  اقدامات  مراجعاين  در  بین  تواند  و  به  ملی  و  المللی 
  ديده يانزشخاص  ا   زمینهدر اين    .يدعمل آبه  جرائمراد دخیل در اين  و اف  آمريکا طرفیت دولت  

  آمريکا ـ داوری ايران  ديوان  . همچنینندکن در دادگستری تهران طرح دعوا    آمريکا  علیه  توانندیم
بین ديوان  دادگستریو  بینالمللی  مراجع  برای  ،  صالح  دولت  المللی  مسئولیت  به  رسیدگی 

 .هستند آمريکا
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 مقدمه 
را علیه ملت ايران در    ظالمانه  ت متحده راهبرد تهديداياال  ،سالمیپس از پیروزی انقالب ا

راهبرد اين  موجب  به  و  گرفت  جمله  ،پیش  از  فشارها  و    انواع  اقتصادی  نظامی،  فشارهای 
نمود    ينها که امروز بیشتراز جمله اين فشارسیاسی را بر جمهوری اسالمی تحمیل کرده است.  

  ی به ابزار  اشاره کرد که  جانبهيک  هایتحريمبه    توانمی  ،و بروز را در جامعه ايران داشته است 
  يافته توسعههای  کشور  ،است. در حقیقت جايگزين برای مداخله نظامی يا سیاسی تبديل شده  

  .کنندمیاستفاده  از اين ابزار  توسعه    در حال  کشورهایدر راستای دستیابی به اهداف خود در  
برخالف موازين مسلم    191کوويد  در دوره فراگیری  ه  ويژبه  هاتحريماين  جدی  و افزايش  بروز  

اساسی خود محروم کرده است    هایالملل، ملت ايران را از بسیاری حقوق و آزادیحقوق بین
اند در قانون اساسی تحت عنوان »حقوق ملت« و »حقوق عامه« شناخته شده  مشخصطور  بهکه  

بنا قوه قضا  156بر اصل  و  اين حقوق    یاحیااحقاق و  ذاتی برای    یه مسئولیتیيقانون اساسی، 
و مدافع حقوق و منافع   العمومیمدع عنوانبهنقش دادستانی کل کشور  زمینهيافته است. در اين 

آيین دادرسی   290عمومی نقشی برجسته و شايان توجه دارد. اين امر از جمله به داللت ماده  
حا اين  با  است.  گرفته  قرار  قانونگذار  تصريح  مورد  در بهل  کیفری  که  نواقصی  وجود  دلیل 

رويه و  میساختارها  ديده  موجود  د  ،شودهای  زمینه تاکنون  اين  در  مؤثری  اقدام  کل  ادستانی 
 وظايف خود در اين زمینه را اعمال کند. است نداشته و نتوانسته 

شد خواهد  مطرح  که  اصلی  سؤال  خصوص  اين  به    ،در  توجه  با  دادستانی  مقام  اينکه 
  حقوق عامه   یاحیاشده در قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايران در  حتصريهای  صالحیت 

راستای   در  بايد  طرقی  چه  که    یاحیااز  ايران  اسالمی  جمهوری  منافع  و  واسطه  بهحقوق 
حقوق    یاحیا، تبیین  پرسشاقدام کند. الزمه پاسخ به اين    ،سلب شده است   جانبهيکهای  تحريم 

در   دادستان  صالحیتی  حدود  و  م  ییاحاعامه  است  الزم  همچنین  است.  عامه  و  حقوق  وانع 
بین محاکم  در  دعوا  طرح  بینقواعد  حقوق  نظام  بر  مبتنی  مسئولیت  المللی  نظام  و  الملل 

دولت بین و    روازاين.  شودبررسی  ها  المللی  عامه  حقوق  تبیین  به  ابتدا  رو  پیش  پژوهش  در 
امر   اين  تحقق  در  دادستان  صالحیت  سازوک   وتحديد  به  در اسپس  نظارت  و  پیگیری  رهای 

بین در  مراجع  دادستان  به حدود صالحیت  توجه  با  نیز  نهايت  در  است.  پرداخته شده  المللی 
تحريم بررسی  به  عمومی  منافع  و  عامه  حقوق  تعهدات    جانبهيکهای  احیای  و  متحده  اياالت 

ا  طرح دعوهای  وشو رشده  های ظالمانه پرداخته  واسطه اعمال تحريم بهشده اين دولت  نقض 
المللی، تعقیب کیفری اشخاص دخیل در  از جمله طرح دعوا در محاکم بین  آمريکاعلیه دولت  

 شده است. پرداخته  ها و در نهايت صالحیت طرح دعوا در محاکم داخلیتحريم 
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شود که به تبیین ماهیت و ذکر است که در حوزه حقوق عامه آثار مکتوبی ديده می  شايان
یه در ي مقام صالح در اعمال اختیارات و وظايف قوه قضا  عنوانبهستان  های داد صالحیت حدود  

توان به مقاله نقش دادستان در صیانت از اند. از جمله اين آثار میحقوق عامه پرداخته  یاحیا
مه با  های عمومی در حقوق کیفری ايران، همچنین مقاله الگوی احیای حقوق عاحقوق و آزادی

و   هنجارها  نظام  در  باتحول  کرد.  اشاره  قضايی  در   ساختارهای  موجود  نوآوری  حال  اين 
رويه به  منتقدانه  رويکرد  حیث  از  رو  پیش  بهرهشکلهای  پژوهش  عدم  و  از  گرفته  مندی 

ايران و طرح و بررسی شیوهظرفیت  نظام حقوقی  پیگیری مسئله  های موجود در  های حقوقی 
به   راجع  که  جرائم  است  ملی  مصالح  و  منافع  تحريمهباموال،  و  واسطه  گسترده    جانبه يکهای 

 ای را به ملت ايران وارد کرده است. اياالت متحده خسارات گسترده
ی  احیاسازوکار حقوقی    ابتدا به بررسی مفهوم »حقوق عامه« و بر اين اساس، در اين مقاله،  

دستانی آفرينی دااستناد به »احیای حقوق عامه« و نقشجايگاه و امکان  سپس  ،  شده  آن پرداخته
کشور   ذیبهکل  مرجع  تحريم عنوان  خصوص  در  جمهوری    آمريکا  جانبهيکهای  ربط  علیه 

 . گرفته است مورد بحث و بررسی قرار  اسالمی ايران
 مفهوم »حقوق عامه« و سازوکار احیای آن   .1

 مفهوم »حقوق عامه«.  1-1

اين پیش ابا  که  مقررات  فرض  قوانین و  در چارچوب  بايد  از طريق  حیای حقوق عامه  و 
انجام  صالحیت  حقوقی  نظام  در  مقرر  ايجاد  های  صالحیت  اين  اعمال  الزمه  و  گیرد،  نظام 

ساختار مشخص در قوانین و مقررات است. با اين حال يکی از مشکالت اصلی خأل تقنینی در 
نیز به همراه داشته است.  حقوق عامه است که ابها  یاحیا زمینه   مات مفهومی در اين زمینه را 

مطرح    رببنا زمینه  اين  در  که  قبولی  قابل  تعاريف  از  مجموعه    :است   دهشيکی  عامه  »حقوق 
آزادی که دولت طبق  حقوق و  الزامات قانونی است  از موازين اسالمی و  های مشروع منبعث 

به   نسبت  ق   ها آناصل سوم  و  است  ناقضان  يوه قضامتعهد  با  برخورد  آن و  احیای  به  ملزم  یه 
 . (77: 1397است« )غمامی، 

اين تعريف  نظر میبهاما   پاسخگوی  به رسد    رو ازاينست؛  نیابهامات موجود  صورت کامل 
قضا قوه  تحديد صالحیت  و  دقیق  تعريف  به  دستیابی  راستای  در  ي در  عامه،   یاحیایه  حقوق 

آيد. در اين خصوص دو رويکرد کلی مفهومی را  فهوم اصطالحی »حقوق عامه« الزم می تبیین م
های عمومی و همگانی  شود به حقدر رويکرد اول حقوق عامه محدود می   توان فرض کرد.می

قانون    45توان به اصل  می  وق بود. از جمله مصاديق اين حق  نفع آن کل جامعه خواهدکه ذی
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های عمومی و اقدام حکومت در استفاده از آن برای تأمین  اموال و ثروت  در خصوصاساسی  
قانون اساسی در خصوص حفاظت از محیط زيست    50مصالح عامه اشاره کرد. همچنین اصل  

بناها و اموال عمومی نیز از اين قسم است. مبتنی بر اين    در خصوصقانون اساسی    73و اصل  
تحريم ارگان  جانبهيکهای  رويکرد،  و  بانکنهادها  جمله  از  اسالمی  جمهوری  که  های  ها 
عمده اس خسارات  کرده  وارد  ايران  ملت  و  عمومی  منافع  به  تلقی  بهت،  ای  مصاديقی  عنوان 

 اند. خواهد شد که حقوق عامه را تضییع کرده
، 2اند »حقوق« پرداختهبا بررسی برخی از اصول قانون اساسی که به عباراتی چون »عامه« و  

کار رفته است. اين استنباط از آن به»حقوق عامه« به معنای حقوق و منافع عمومی و همگانی  
لتقويت می  حیث  در  که  انديشمنداشود  و  فقها  اسالمی، »حقوق عمومی« همان حقوق  سان  ن 

مؤثری نقش  فقها  که  کرد  خواهد  پیدا  اهمیت  آن جهت  از  نکته  اين  است.  نگارش    عامه  در 
 (. 85: 1397، رانهمکااند )تنگستانی و قانون اساسی ايفا کرده

  عنوان بهبر حقوق عمومی و همگانی در مواردی حقوق اشخاص نیز  عالوهدر رويکرد دوم  
حقوق عامه زمانی مصداق خواهد داشت که تعدد از اين منظر،  حقوق عامه تلقی خواهد شد.  

از جمله حقوق    شدهنقض گستره اعمال يا نقض حق بیفزايد يا اينکه اساساً حقوق  نفعان بر  ذی
ا  های تأمین انسولین که زندگی بیماران ديابتی رمثال نقض زنجیره  رایببنیادين اشخاص باشد.  

که هر از جمله حقوقی است  است،  انداخته  به خطر  ايران  آن چند ذیدر سراسر  نفع مستقیم 
اما تعدد باالی ذیاشخا نه جامعه؛  مبتنی بر رويکرد دوم  نفعان موجب میص هستند  شود که 

بر حقوق و منافع  عالوهتوان حقوق عامه را  یمترتیب  بدينمصداقی از حقوق عامه تلقی شود.  
های مشروع نیز بخشی  یآزادنیز دانست که البته  عی شامل حقوق و منافع فردی  عمومی و جم

 (. 146: 1397، رانهمکاآيند )دشتی و یم حساببهين حقوق از ا
حقوق عامه بايد به اين نکته توجه کرد که   ی احیا یه در  ي در راستای تحديد صالحیت قوه قضا 

یه ي به ابزارهای قانونی در اختیار قوه قضا یا«،  ارائه هرگونه تفسیری از مفاهیم »حقوق عامه« و »اح
یه در احیای حقوق عامه نبايد داخل در صالحیت ساير يصالحیت قوه قضا   رو ازاين دارد.  تگی  بس 

باشد.   نهادهای حکومتی  به اصل  ي قوه قضا رو  ازاين قوا و  استناد  با  تواند وارد حوزه نمی   156یه 
ايجاد قوق عامه مستلزم وضع قوانین و مق تقنینی و يا اجرايی شود، حتی اگر احیای ح  يا  ررات 

و   )تنگستانی  اجرايی شود  توجه 86:  1397،  ران همکا ساختارهای  نکته  اين  به  بايد  نتیجه  در   .)
گیرد که در بر   توان از حقوق عامه چنان تفسیری موسع ارائه کرد که حقوقی را در شود که نمی 

 را نباشد. ن حقوق را دا توان احیای آ یه  يقضا قوه  ها آن صورت عدم تحقق  
حقوق عامه، رئیس وقت قوه    ی احیاصالحیت    در خصوصرفع ابهامات موجود    منظوربه
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بند  يقضا در  میانه  رويکردی  اتخاذ  با  پیگیری حقوق    1ماده    «الف»یه  و  نظارت  »دستورالعمل 
پرداخته است.    ( 1397مصوب  )عامه«   ابه تعريف اصطالح حقوق عامه  اين  »حقوق    ساس، بر 

االجرا، ثابت  که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و يا ساير مقررات الزم   ، حقوقی است عامه
است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يک جامعه مفروض مانند افراد يک شهر، منطقه، محله  

يا خطر قرار می يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب  و صنف را در معرض آسیب  دهد 
میامتی آنان  آزادی  شود،از  قبیل  زيست از  حقوق  مشروع،  سالمت های  و  بهداشت  محیطی، 

مبتنی   .«عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری
تحريم  تعريف  اين  خسارات  جانبهيکهای  بر  ايراد  و  منافع  فوت  موجبات  ترديد  بدون   ،

اموال  گسترده بر  را  سای  و  بهداشت  ک عمومی،  وارد  عمومی  است،  المت    رو ازاينرده 
 را بايد مصداقی از نقض حقوق عامه دانست.  جانبهيکهای تحريم 

»احیادر خصوص   نیز  واژه  متبادر    شايان«  اين اصطالح وضعیتی را به ذهن  ذکر است که 
اسامی قانون  در  مصرح  حقوق  ايفای  و  تحقق  که  مقررات  کند  ساير  و  موضوعه  قوانین  سی، 

ا   االجراالزم  نگرفته  کامل صورت  به صورت  و  مناسب  زمان  و  در  )تنگستانی  ،  رانهمکاست 
می  روازاين(.  78:  1370 را  صالحیت  دانست،  اين  پسینی  قوه    روازاينتوان  صالحیت  عمده 

  قضايیهخواهد بود؛ در نتیجه محدود کردن عملکرد قوه  نظارت و پیگیری ،احیااز حیث  قضايیه
پیگیری،   و  نظارت  قوه  می  طاستنبابه  صالحیت  که  مواردی  در  تنها  که  ابتدايی   قضايیهشود 

 خواهد بود.  تصوربرای اين قوه قابل ابتکار عمل  ،باشد
 سازوکار احیای حقوق عامه .  2-1

اصل   ذيل  در  اساسی  قوه    عنوانبهرا    3ای گانهپنجموارد    156قانون  اصلی    قضايیه وظايف 
  تدوين يافته رسی و قوانین مربوطه  ظام دادوظايف ناين  يک از  در خصوص هر.  برشمرده است 

نیز   متعددی  اصالحات  قوه  هر  منظوربهو  عملکرد  شدن  بهتر  تضمین    قضايیهچه  راستای  در 
گرف صورت  اجتماعی  است عدالت  حال،  ته  اين  با  و .  عدل  گسترش  و  عامه  حقوق  »احیای 

اين اصل،    های يژهکارو يکی از    عنوانبههای مشروع«  آزادی ابهام روب  اره همو مذکور در  رو  هبا 
رويه ثابتی در اجرای آن شکل نگرفته است. البته آيین دادرسی کیفری به برخی    همچنانبوده و  

حقوق    یاحیامفهوم    در خصوصاما ابهامات موجود    ،حقوق عامه پرداخته است   ابعاد احیای
در شرايط    يیه قضاترين مسئله قوه  یاصل  رو ازاين  عامه و سازوکار اعمال آن مرتفع نشده است. 
عامه   حقوق  احیای  خصوص  در  و    خألبه    عمدتاًکنونی  وظايف  بیان  در  حقوقی  نظام 

 (.152: 1397، رانهمکاشود )دشتی و یمهای دادستان مربوط یت لمسئو 
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اصل   که  است  اهمیت  حائز  نیز  نکته  اساسی    156اين  قانون  نهايی  بررسی  مجلس  در 
ابع به  پرداختن  بدون  ايران  اسالمی  بند  جمهوری  مختلف  رأی    50با    2اد  سه  و  موافق  رأی 

نظر به  روازاين(.  1584مشروح مذاکرات:  ت )ممتنع و بدون هیچ مخالفتی به تصويب رسیده اس
 تأثیر نبوده است. گذار در تبیین اين مفهوم در متروک ماندن آن بی رسد عدم اهتمام الزم قانونمی

قضا  در ايرانينظام  اسالمی  جمهوری  کشور    دادستانی  ،ی  از  دارعهدهکل  جمله    وظايفی 
، نظارت بر جريان امور و جرائمقوانین، تفتیش و تعقیب    حفظ حقوق عامه، نظارت بر اجرای

اجتماعی   مختلف  در سطوح  اختیارات  و  از حدود  تجاوزات  مشاهده  در صورت  اعالم جرم 
مواد  حاضر،  خاص در موضوع مورد بحث    طوربه(.  32:  1399،  زادهکاظمشده است )معظمی و  

»  293و    290،  22 به  کیفری  دادرسی  حفظ حقوق عمومی«، »حقوق عمومی« و »حقوق  آيین 
مسئله اصلی عدم پرداختن به چیستی و ماهیت اين مفهوم    . با اين حال،است   ه کرعامه« اشاره  

موضوعه   قوانین  ازايناست در  موضوع    رو،  کشور  اين  کل  دادستان  اجرايی  دستورالعمل  در 
قوه  (  1395)مصوب   رئیس  آن در دستورالعمل  از  نظر    (1397)مصوب    قضايیهو پس  مطمح 
 است.   قرار گرفته
که صر  شايان است  بیان  يحذکر  در  قانونی  مقرره  دادستانیترين  کشور  صالحیت  در   کل 

»دادستان کل کشور    آنبه موجب    که  آيین دادرسی کیفری است   290حقوق عامه، ماده    یاحیا
ع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی  ع به اموال، منافمکلف است در جرائم راج

المللی پیگیری  صالح داخلی، خارجی و يا بینکه نیاز به طرح دعوی دارد، از طريق مراجع ذی
دادستانی کل    ،رفته در اين مادهکارهدلیل ابهامات موجود در اصطالحات ببه  .و نظارت نمايد«

نحو  »دستورالعمل  صدور  با  پیوقت  و  نظارت  عامه«  ه  حقوق    ( 1395  / 01/ 17)مصوب  گیری 
گامی در راستای اجرايی کردن تکالیف مقرر در قوانین و مقررات حوزه صیانت از حقوق عامه  

 برداشته است. 
می  14ماده   که  مصاديقی  تعیین  مقام  در  دستورالعمل،  در  تواند  اين  عامه  نقض حقوق  به 
 اند از:عبارتکه   را ذکر کرده است  جرائمسه دسته از  ،شودمنجر  المللی سطح بین

مقامات دولت    اياموال و منافع    ،یارض  ت یاستقالل، تمام  ت، یامن  هیعل  یالف( جرائم ارتکاب»
 . رانيا یاسالم  یجمهور
 در خارج از کشور.   يافتهسازمان اي به شکل گسترده  رانياتباع ا هیعل ی( جرائم ارتکابب
منافع    اي   ینسبت به حقوق عموم  یمعنو   ا ي  ی ماد  ارتخس  رادي( هرگونه اقدام منجر به اج

 «نشده باشد. اي شده  یبه طرح دعو  یمنته نکهي در خارج از کشور اعم از ا یمل
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بند  بنا ديگر    مقرره،اين    «ب»بر  کشوری  در  ايران  اتباع  حقوق  که  مواردی  صورت  بهدر 
يا   گیردمور  يافتهسازمانگسترده  قرار  تعدی  و  تجاوز  کل  ،د  ا   دادستانی  راستای  و  در  حقاق 

پیگیری   به  اقدام  از حقوق عامه  مراجع ذی  ادعو صیانت  بر عملکرد  نظارت  داخلی، يا  صالح 
اين نکته حائز اهمیت است که ايفای چنین نقشی لزوماً وابسته به    .کندیالمللی مخارجی يا بین

خصوصی   شاکی  سوی  از  دعوا  و  طرح  نقشمجنی  اغلب نبوده  از  موارد  اين  در  تبعی  علیه  ی 
 (. 95: 1397ن نظیف، برخوردار است )طحا

(  قضايیهرئیس قوه    1397« )مصوب  دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامهبا توجه به »
ک یم کل  دادستانی  سوی  از  عامه  حقوق  احیای  مأموريت  ايفای  که  دريافت  دو توان  در  شور 

 حالت قابل بررسی است: 
پذيرد که دادستانی کل در اين فرض نقشی  یماقدام تعقیبی در محاکم داخلی صورت    .1

 ؛4کند یممستقیم و مؤثر ايفا 

المللی صورت گیرد  ینببايست در مراجع قضايی خارجی يا  یم اقدام و پیگیری حقوقی    .2
 5.کندیمکه دادستانی کل نقشی با واسطه ايفا 

 از منظر حقوق عامه  آمریکا   جانبهیک های ارزیابی تحریم .  2
دنبال بهاهداف اياالت متحده در منطقه آسیای غربی و  اسالمی و شکست  پیروزی انقالب  

های ابتدايی انقالب آن قدرت يافتن جمهوری اسالمی، موجب شد اياالت متحده از همان سال
را علیه  تهديد زورمدارانه  اين    راهبرد  راستای  در  قرار دهد و  کار خود  در دستور  ايران  ملت 

 روازاينفشارهای اقتصادی را بر جمهوری اسالمی تحمیل کند.    راهبرد انواع فشارها از جمله
و نقض مصونیت   جانبهيکهای  ای همچون وضع تحريمجانبهيک واسطه اقدامات  به  آمريکادولت  

ملت ايران را مورد تهديد و تحريم قرار داده است. اين در حالی است    دفعات بهقضايی دولت  
برای وادار کردن دولت    سازوکاری نهادين  عنوانبهها  که به موجب منشور ملل متحد، تحريم تن

است و   بیان شده  منشور  هفتم  در فصل  آن  تعهدات خود است و شرايط  به رعايت  متخلف 
دستهبهيا حتی    جانبه يکاقتصادی    تحريم  روازاين توسط  صورت  ملل    هایدولت جمعی  عضو 

الملل،  ين کمیسیون حقوق بینا  برعالوه(.  21:  1376شود )ممتاز،  متحد ناقض منشور تلقی می
که برای به مخاطره افکندن تمامیت ارضی يا استقالل سیاسی  را  فشار شديد اقتصادی يا سیاسی

اين مهم در    6. از جمله اقدامات متقابل غیرقانونی محسوب کرده است  ،ا صورت گیردهدولت 
از جملهقطعنامه متعددی  /RES/38/152, Aو    A/RES/46/210, 19917های  قطعنامه  های 

 9. مجمع عمومی قرار گرفته است  تأکیدمورد  19838
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ا گسترده  های  تحريم   ترديد بی  بسیاری  آزادی اقتصادی  را  ز حقوق و  به مخاطره های بشری 
فرهنگیافکنند ی م  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  کمیته  چنانکه  شماره    10.  عمومی  نظريه   8در 
عنوان  1997)  با  تحريم »(  میان  اق ارتباط  اقتصا های  حقوق  رعايت  و  و تصادی  اجتماعی  دی، 

تحريم « فرهنگی  ق ،  چالشی  موارد،  اتفاق  به  قريب  در  را  اقتصادی  حقوق های  بر  توجه  ابل 
جدی   طور به   اغلب شده در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته است که  شناخته 

به   11.سازند شکل مواجه می و دارويی و اصول بهداشتی را با م   توزيع مايحتاج خوراکی، پزشکی 
و رشد   ساخته قتصاد يک ملت وارد  همین ترتیب، کنترل واردات يک کشور بیشترين صدمه را به ا 

مانند محموله   12.سازد کند می   شدت به اقتصادی را   بشردوستانه  يا اگرچه کاالهای  های خوراکی، 
جی برای واردات اين اقالم های خاراما در جايی که دارايی   ، دارويی از تحريم استثنا خواهند بود 

نتیجه خارجی مسدود شده باشد، اين استثنا عماًل بی های بانکی  ترس نباشد، مثاًل حساب در دس 
بود  درهم   13.خواهد  کشور  آن  اقتصادی  وضعیت  با  کشور  يک  مردم  سالمتی  و ارتباط  تنیده 

تحريم،  هم به  وضع  با  کشور  يک  اقتصاد  دادن  قرار  فشار  تحت  است.  و   ا تنه نه وابسته  توسعه 
بلکه سالمت آحاد ملت و شهروندان آن کشور را   ،د ساز پیشرفت اقتصادی آن کشور را مختل می 

می  مخاطره  به  تحريم   14افکند نیز  طبعًا،  زيستی و  شرايط  و  حیات  بر  حق  از  را  افراد  که  هايی 
 (.120:  1394)خلف رضايی،    15توانند مشروع تلقی شوند نمی   ، محروم کنند 

های گسترده اقتصادی  ايران آمده است تحريموضعیت در مورد  16»مَت« ه سسؤ م در گزارش 
، توانايی جمهوری اسالمی ايران را  شدهمنجر  های شديد بانکی  به محدوديت   اياالت متحده که

پزشکی   تجهیزات  و  داروها  از جمله  بشردوستانه  کاالهای  واردات  و  مالی  تأمین    شدت بهدر 
  شدت به 19گیر کوويدـ ه با بیماری همهران برای مبارزهای ايتالش روازاينمحدود کرده است. 

های اياالت متحده قرار گرفته است و بیماران ايرانی بیشترين هزينه را در اين  تحت تأثیر تحريم
 17.اندخصوص متحمل شده

اجباری   اقدامات  منفی  تأثیر  مورد  در  ويژه  »گزارشگر  از  ديگری  گزارشی  در   جانبه يکدر 
آمده است: دولت ايران با موانع خريد تجهیزات پزشکی و دارويی از    18« حقوق بشراستفاده از  

ونتیالتورها،  هوشییبجمله   داروسازی،  به  وابسته  تجهیزات  ساير  و  آندوسکوپی  تنفسی،   ،
های محافظ و بسیاری موارد ديگر مواجه بوده است که اين  ها، کیت سی.تی. اسکنرها، آزمايش

های هدف و در  ین تولیدکنندگان و دولت ايران و همچنین شرکت الت بموانع ناشی از لغو معام
صراحت بیان شده است  بههای ثانويه بوده است. در اين گزارش  دلیل ترس از تحريمبهنهايت  

اکتبر به فهرست تحريم اضافه کرد، ايران    8بانک ايرانی را در   18که پس از آنکه اياالت متحده  
پ تجهیزات  دارو،  خريد  شرکت شزاز  از  غالت  و  شد.  کی  منع  اروپايی  اين،  عالوههای  بر 
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زنجیره   آمريکا  جانبهيکهای  تحريم  نقض  که  است  شده  زندگی موجب  انسولین  تأمین  های 
 19.یندازدببیماران ديابتی را در سراسر ايران به خطر 

و  ت متحده ناقض حقوق اساسی ملت اياال جانبهيکهای تحريم ترديدبیبر آنچه گذشت،  بنا
، در ادامه به بررسی امکان و سازوکارهای مقابله  روازاينهستند و  »حقوق عامه«    به تعبیر ديگر،

 .پردازيمیمو پیگیری حقوقی اين اقدامات متخلفانه 
توسط دادستانی    آمریکا   جانبهیکهای  امکان و نحوه پیگیری تحریم .  3

 کل کشور 

جمله   دا  ترين مهم از  حقوق  در  دادستانی  مقام  جمله وظايف  از  کشورها  از  بسیاری  خلی 
قانون آيین دادرسی کیفری به آن   11هوری اسالمی ايران، »تعقیب کیفری« است که در ماده  جم 

)خالقی،   است  شده  شماره  39:  1397تصريح  مشورتی  نظريه  در  مورخ   7/  94/  1207(. 
مطرح   ، خته شد در بخش قبلی به آن پردا  تفصیل به نیز که    قضايیه ره حقوقی قوه  ادا   1394/ 05/ 14

ذی  مراجع  به  اعالم جرم  مانند  جرائم،  کیفری  تعقیب  پیگیری،  از  مقصود  که  است  و شده  ربط 
است.   خسارت  ورود  موارد  در  دادخواست  تقديم  مانند  حقوقی  موجب بدين تعقیب  به  ترتیب 

 نیز دادستان است.  290ین دادرسی کیفری مرجع صالح تعقیب کیفری موضوع ماده قانون آي 
سؤا داما  که  عامه  لی  حقوق  نقض  فرض  با  اينکه  است  مطرح  خصوص  اين  واسطه بهر 

ـ  جانبهيکهای  تحريم  نظارت  و  پیگیری  برای  سازوکارهايی  چه  دادستان  دقیقبه،  تر  عبارت 
بین مراجع  در  ـ  کیفری«  کند.  »تعقیب  بايد رعايت  را  ديگر چه سازوکارهايی  بهالمللی  عبارت 

 ستان وجود دارد تا بدين طريق احقاق حقوق عامه تحقق يابد.برای پیگیری اين امر برای داد
که    290به موجب ماده   پرداخته شد،   اولدر بخش    تفصیلبهآيین دادرسی کیفری  آن  به 

المللی در جرائم  يا بینصالح داخلی، خارجی  ريق مراجع ذیدادستان به پیگیری و نظارت از ط 
 ادعو وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح    راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات

است.   شده  مکلف  تحريم  رو ازايندارد،  مسئله  متحده  در  اياالت  اقتصادی  علیه    آمريکا های 
با   ايران  اسالمی  و  جمهوری  گسترده  همچنین خسارات  و  عامه  نقض جدی حقوق  به  توجه 

شده  جبران وارد  و حقوق عمومی  ملی  مصالح  و  منافع  بر  که  موظف  ناپذيری  دادستان  است، 
به دولت  نسبت  کیفری  تعقیب  به  اقدام  تحريم است  اين  در  اشخاص دخیل  و  ظالمانه  ها  های 

با لحاظ    المللیو بین  حقوقی پیگیری و نظارت در محاکم داخلی  در ادامه به طرق  روازاين.  کند
 ها و موانع پرداخته شده است. تمامی محدوديت 
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 لی مراجع قضایی داخپیگیری در  .  1-3
در محاکم داخلی، با توجه به   آمريکا در خصوص اقدام قضايی علیه اقدامات تحريمی دولت  

 حساببه الملل  اصلی مسلم در حقوق بین ها نزد محاکم خارجی که  اصل مصونیت قضايی دولت 
سازد. با اين حال نظام آيد، رسیدگی قضايی علیه دولت خارجی را با مانعی جدی مواجه می می 

بی  به رسمیت شناخته المللی، حق دولت زيان ن مسئولیت  متقابل را  اقدامات  به  ديده برای توسل 
متقابل    شايسته   است.  اقدام  يا   دار کردنوا   منظور به   رفًاص ذکر است که  به توقف  دولت متخلف 

 (.71: 1399شود )مشهدی و رشیدی،  ی م کار گرفته به  ديده يان ز جبران خسارت دولت  
و  با بدعتی آشکار اصل مزبور را در قبال ايران ناديده گرفته    آمريکابا توجه به اينکه دولت   

يی علیه دولت ايران را مسموع دانسته است؛ دولت ايران نیز در آمريکااص  دعاوی واهی اشخ
تصويب   به  مبادرت  متقابل،  اقدام  ايران  »مقام  اسالمی  جمهوری  دادگستری  صالحیت  قانون 

است و به موجب  ده  کر  1390مصوب    «خارجی  هایلت دوبرای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه  
»خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت    در زمینه  آمريکاه دولت  آن، طرح دعوای مدنی علی

الملل است و منجر به فوت  خارجی در داخل يا خارج ايران که مغاير با حقوق بین  هایدولت 
( را  1ماده    «الف»گردد« )وفق بند  می يا صدمات بدنی يا روانی يا ضرر و زيان مالی اشخاص  

 ی به اين دعاوی را در صالحیت دادگستری تهران قرار داده است. پذيرفته و رسیدگ 
اين قانون، »دعاوی علیه نمايندگان يا مقامات يا نهادهای وابسته يا تحت    7به موجب ماده   

در خصوص خسارا و  متقابل  عمل  اصل  رعايت  با  نیز  را  خارجی«  دولت  از  کنترل  ناشی  ت 
قان اين  موضوع  است؛  اقدامات  دانسته  رسیدگی  قابل  و  مسموع  طبق    روازاينون  ترديد  بدون 

زيان حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمامی  مذکور،  تحريمقانون  از  اياالت ديده  غیرقانونی  های 
دولت   علیه  دعوا  امکان طرح  از  محاکم جمهوری    آمريکامتحده  در  وارده  مطالبه خسارات  و 

 يران برخوردارند.اسالمی ا
« به  به دعاوی  با توجه  ايران برای رسیدگی  قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی 

، دادستان  قانون آيین دادرسی کیفری  290ماده  و    1390مصوب    «خارجی  هایدولت مدنی علیه  
دخیل    و همچنین اشخاصها  تحريم  در خصوصپیگیری و نظارت بر دعاوی    منظوربه  تواندیم

ملی  راايدر   منافع  به  گسترده  خسارات  طريق  د  دادگستری    آمريکا  جانبهيک های  يمتحراز  در 
 .دکن تهران، اقدامات مقتضی را اتخاذ 

 المللی مراجع قضایی بین پیگیری در    .2-3
  ، تر به ابعاد مختلف آن پرداخته شدپیگیری و نظارت بر جرائم منافی حقوق عامه که پیش

تحقق، سازوکا  برای  طی  و  نیازمند  است  قانونی  در  صالحیت رهای  تنها  نیز  دادستان  های 
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، دادستانی يک نهاد  اين  برعالوههای قانونی و سازوکارهای رسمی قابل تحقق است.  چارچوب
های آن نسبت به مراجع داخلی به صورت جزئی و دقیق  داخلی است و وظايف و صالحیت 

دون المللی بوی در مراجع بیناست؛ اما در خصوص طرح دعادر قوانین و مقررات ذکر شده  
ترديد، سازوکارهای متفاوتی نسبت به حقوق داخلی وجود دارد که تاکنون اين سازوکارها در  

توان اعمال  می  نوعیبهاست و    کار نرفتهبهکامل    طوربههای دادستان  خصوص اعمال صالحیت 
تلقیاي ايران  حقوقی  نظام  در  غريب  امری  و  رويه  را خالف  سازوکارها  در   رو ازاينکرد.    ن 

بايد   مطلب  اين  درست  تبیین  صالحیت عالوهراستای  دادرسی بر  اصول  به  دادستان،  های 
 المللی نیز مراجعه کرد. بین

آن   به  بايد  مجال  اين  در  که  اهمیتی  حائز  منافی  شود،    تأکیدنکته  جرائم  پیگیری  مسئله 
بین قضايی  مراجع  در  عامه  وظحقوق  چارچوب  به  توجه  با  دادستان  المللی  اختیارات  و  ايف 

صالحیت   ،شد  گفتهکه  طور همانحقیقت    دراست.   داخلی  حقوق  حد  در  تا  دادستان  های 
در   ی جرائم منافی حقوق عامهریگیپ ی مسئله والمللنیبعد ب است؛ اما درشده  نییب ت چشمگیری

دخ  المللیبینمحاکم   اشخاص  مجازات  آن  لیو  ـ   دولت   یندگ ينما  ،در  اعم  معنای  به  در   ـ 
خاص    طوربهو    قضايیهقوه    گاه يو جا  قرار داده شده است   هيبر عهده قوه مجر  المللیینعرصه ب

 با ابهامات فراوانی همراه است.  در اين زمینه دادستان 
ابهام   اين  بخش  به به  در  تفصیلی  شد؛   سازوکارهای صورت  داده  پاسخ  عامه  حقوق  احیای 

مرا بدين  در  حقوقی  پیگیری  و  اقدام  که  يا  صورت  قضايی خارجی  بايد  ین بجع  نحوی به المللی 
نیز در   1395دستورالعمل    18ماده  ايفا کند.    صورت پذيرد که دادستانی کل در آن نقشی با واسطه 

بر طريقیت وزارت امور خارجه برای پیگیری و اعمال نظارت دادستان کل تصريح يید اين نکته تأ 
رئیس   1397مصوب    یری حقوق عامهنظارت و پیگدستورالعمل    9بر اين ماده  عالوه   نموده است. 

دار   قضايیهقوه   مهم تصريح  اين  بر  مقررات بدين د.  نیز  و  قوانین  به موجب  کل  دادستان  ترتیب 
از جمله تحريم  پیگیری و نظارت بر جرائم منافی حقوق عامه  های ظالمانه مطروحه، مسئولیت 

المللی ايفای اين مسئولیت در مراجع بین   ر منظو به علیه جمهوری اسالمی ايران را بر عهده دارد و  
و هماهنگی و مراجعه به   ند ک ها و طرق موجود در حقوق داخلی استفاده  بايد از سازوکار   لزوماً 

 ربط از جمله وزارت امور خارجه را در دستور کار خود قرار دهد. ی ذ مراجع  
 المللی در محاکم بین آمریکاطرح دعوا علیه دولت . 1-2-3
قدنبود   فايک  قوه  رت  همچون  که  بت  قضايیهئقه  داخلی  حقوق  اختالفات  در  بر  واند 

کندالمللی  بین اجباری  قضايی  زمینه    ،رسیدگی  در  متفاوتی  قواعد  که  است  شده  موجب 
بین  وفصلحل میان  .  آيدوجود  بهالمللی  اختالفات  اين  در در  که  حقوقی  کلی  اصل  دو 
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بین  وفصلحل عبارتاختالفات  است،  مطرح  »اصل    نداالمللی  آمیز  مسالمت   فصلوحلاز: 
اين اصول در    20.«المللیاختالفات بین  وفصل حلالمللی« و »اصل اختیاری بودن  اختالفات بین

بین داشتها گستردهبازتاب  المللی  اسناد  که    ی  ماز جمله  است  اسناد  به  یاين  ملل  توان  منشور 
 . اشاره کرد دادگستریالمللی ديوان بین اساسنامهمتحد و 

بند   »تمامی    2ماده    3در  است:  شده  تصريح  متحد  ملل  باي  های دولت منشور    د عضو 
شیوه طريق  از  را  مسالمت اختالفاتشان  امنیت    ایگونهبهکنند    وفصلحلآمیز  های  و  که صلح 

نیبین خطر  به  عدالت  و  بین21فتندالمللی  ديوان  اساسنامه  ماده«.  در  نیز  دادگستری    36  المللی 
بود اختیاری  است   وفصلحلن  اصل  کرده  تبیین  را  دو   22. اختالف  اين  موجب  به  در حقیقت 

بین دعاوی  طرح  سازوکار  روشالمللی  اصل  مسالمت به  رضايت  های  که  مواردی  و  آمیز 
به اين  23. محدود شده است  ، اختالفات وجود داشته باشد وفصلحلهای اختالف مبنی بر طرف

بین حقوق  نظام  در  دولت ترتیب  ملزمالملل  نیستند  وفصلحلبه    ها  تنها    ،اختالفاتشان  بلکه 
کردن  موظف برطرف  به  تمايل  صورت  در  را  اختالفاتشان  مسالمت بهاند  و  صورت  آمیز 

المللی، کشورهای مورد اختالف بايد  اه بینبرای صالحیت يک دادگ .  ندکن  وفصلحلآمیز  صلح
اع به اختالف را  آن دادگاه در رسیدگی   ,Aust, 2010)  ندکنالم  با صدور اعالمیه صالحیت 

ه  د کرالمللی بیان  طرح مسئولیت بین 42الملل ذيل ماده . در اين زمینه کمیسیون حقوق بین(401
« ا  منظوربهاست:  دولت  برای  استناد  بايد حق خاصی  ديگر  دولت  مسئولیت  به  جانب خود  ز 

مه دعوا داشته  چنین استنادی وجود داشته باشد نظیر اينکه دولت به موجب يک معاهده حق اقا
 . (256 :1397)ابراهیم گل:  «24باشد

ديوان  در خصوص رضايت طرفین نیازی به شکل و قالب خاصی نیست و در شرايط خاص  
، دادگاه از درخواست  25تواند استنباط کند. برای مثال در پرونده کانال کورفو آن را از رفتار طرفین می 

نامه   جانبه يک  با  همراه  )انگلستان(  شاکی  )آلبانی گاری ن دولت  اختالف  ديگر  طرف  بعدی  (  های 
 . 974Shaw, 2003: (26(  ها مبنی بر رسیدگی به اختالف را استنباط کرده است رضايت طرف 
نتیجه شدآنچه    براساس  در  ضايع  ،بیان  عمومی  منفعت  يک  پیگیری  برای  شده  دادستان 

تنها در صورتی می لزوماً  اقدام به طرح دعوا  توسط ديگر کشورها  بینتواند  المللی  در محاکم 
برای   معتبری  مبنای صالحیتی  که  مربوط  وفصلحلکند  بین   اختالف  آن محاکم  در الملدر  لی 

باشد.   داشته  تحريم  روازايناختیار  مسئله  زمانی  کل  دادستان    ،آمريکادولت    جانبهيکهای  در 
اقدام    دتوانمی دادخواهی  يا  د  کنبه  الزم  صالحیتی  مبنای  ربهکه  ديگر  اياالت  عبارت  ضايت 

المللی ديگر وجود  ع بینالمللی دادگستری يا هر مرجمتحده برای طرح اين مسئله در ديوان بین
 باشد.  داشته
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بررسی   به  احتیاج  دادگاه  زيرا  کار است،  آغاز  فقط  اختالف  ادعا»»وجود    « موضوع واقعی 
های  استدالل   ها،واست کلی درخ  طوربهپرونده ارسالی بلکه    تنهانه دارد و اين با در نظر گرفتن  

 :Shaw, 2003)پذير خواهد بود«  شده امکانو ساير اسناد و مدارک ارسال متقاضی در دادگاه  

اين    .(971 در  توانیمه  زمیندر  دادستان  اثبات  جمع  نقش  برای  الزم  مدارک  و  اسناد  آوری 
 قابل توجه دانست. شده را ادعای طرح
اينجا  ديگری    پرسش در  پاسکه  آن  به  ابايد  شود  داده  آخ  صالحیت  ينکه  در  دادستان  يا 

تحريم مثل  ظالمانه  مواردی  بین  آمريکاهای  عنصر  است،  که  دخیل  پرونده  در  نیز  قابل  المللی 
و رأی مشورتی آن، همچنین با   290يا خیر. در اين زمینه با توجه به اطالق ماده  است  تسری  

وماً بايد دادستان را  اين امر ضروری، لز  توجه به فقدان تأسیس يا تعیین نهاد ديگری برای ايفای
بپردازد يا امکان همکاری    مسئلهبر اين امر صالح دانست؛ اما آيا دادستان لزوماً بايد رأساً به اين  

دستگاه و  قوا  با ساير  تعامل  دارد؟  و  اجرايی وجود  شد،که  طورهمانهای  ذيل   اشاره  تصريح 
عا  9ماده   حقوق  پیگیری  و  نظارت  مصوب  »دستورالعمل  قوه    1397مه  مؤيد  قضايیهرئیس   »

تعقیب   به  مربوط  امور  در  خارجه  امور  وزارت  مشارکت  و  همکاری  پیگیریامکان    است.  و 
در   صالح  مقام  دادستانی،  نهاد  ايران  حقوق  موجب  به  مدارک،  آوریجمعبنابراين  ارائه   و 

الزم   ادله  و  اي   منظوربهمستندات  دولت  و  ايران  دولت  اختالفات  در  پیگیری  متحده  االت 
صورت    ادعو است؛ اما اينکه از طريق کدام نهاد يا دستگاه طرح    جانبهيکهای  خصوص تحريم

 کند.ها و اختیارات دادستان وارد نمیای به صالحیت و خدشه ردنداموضوعیت  ،گیرد
ها، نقض تعهدی است که در زمان المللی دولت بیان شد الزمه مسئولیت بینکه  طورهمان
 االجرا باشد. متخلفانه الزم وقوع فعل

اقتصادی علیه    جانبهيکهای  در مسئله تحريم  اياالت متحده  المللینقض تعهد بین   در زمینة
می موارد  ايران  به  ادله  اسناد  توان  کردو  اشاره  کدام    ذيل  هر  ظرفیت طرح    نوعیبهکه  بیانگر 

 است: مبنای صالحیتی اين محاکم  بعضاًمللی و  الاختالف در محاکم بین
(، در اين بیانیه آمده است:  1981بیانیه الجزاير )  10ها با پاراگراف مغايرت تحريم •

را لغو  1979نوامبر های اقتصادی و تجاری پس از ها و مجازات»تمام تحريم 
 . «هايی مشابه را مجاز ندانسته است کرده و برقراری مجدد تحريم

های که در آن مقرر شده مواسطه تحريبهبیانیه عمومی الجزاير  1 نقض ماده •
چنین خواهد بود که  اين است و از اين پس نیز اين آمريکااست: »سیاست دولت 



 

 
 37شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
36 

داخلی ايران، از جمله امور سیاسی يا   به صورت مستقیم يا غیرمستقیم در امور
 ای نکند«.نظامی مداخله

متحد در خصوص اصول حقوق   مجمع عمومی ملل 1970نقض اعالمیه  •
ها نسبت به خودداری از ، که تعهد دولت 27م بر روابط دوستانه الملل حاک بین

هرگونه اقدام قهری که مردم را از اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت و  
ها  و استقالل آنان بازدارد، منع کرده و حق يک دولت يا جمعی از دولت آزادی 

ديگر نفی رمستقیم، در امور داخلی يا خارجی دولت را به مداخله مستقیم يا غی
 الملل دانسته است. کرده و آن را در مغايرت کامل با حقوق بین

  1ند ( که به موجب ب1955با دولت ايران ) آمريکانقض عهدنامه مودت دولت  •
آن، ايالت متحده، متعهد به برقراری آزادی تجارت و دريانوردی میان  10ماده 

کم در فین دست از تحصیل و انتقال اموال توسط اتباع طرطرفین است و جو 
مورد پذيرش قرار  5ماده  1آيد، در بند حدی که به اتباع دول ثالث به عمل می

اياالت متحده از عهدنامه مودت امروزه اين عهدنامه  با خروج دولت گرفته است. 
 شود. االجرا تلقی نمیبرای طرفین الزم

مواردبنا اقداممذکور  بر  دول  آمريکادولت    ،  برخی  و  دولت  تحريم  جمهوری  در  تمردان 
الملل عام و خاص بوده و دولت ايران  اسالمی ناقض تعهدات اين دولت بر اساس حقوق بین

روش  عنوانبه به  رجوع  حق  از  اقدامات  اين  از  خاص  متضرر  از    وفصلحلهای  اختالفات 
از طرف ديگر ادگستری برخوردار است.  المللی دو ديوان بین  آمريکا-جمله ديوان داوری ايران

ايراندول متقابل    ت  اقدامات  به  توسل  کلی  حق  بیننیز  از  مسئولیت  طرح  موجب  المللی  به 
رضايی،    هادولت  )خلف  است  ديوان  (.  121:  1394برخوردار  در  هم  و  داوری  ديوان  در  هم 

جمله اين اقدامات    ازدر اين زمینه اقداماتی صورت گرفته است؛    (ICJ)المللی دادگستری  بین
کرد. در اين    اشاره  201828جوالی    16  المللی دادگستری دردر ديوان بین  ادعو توان به طرح  می

 آمريکا   جانبهيکهای  واسطه تحريم بهجمهوری اسالمی ايران مدعی نقض عهدنامه مودت    ادعو 
به صدو اقدام  ظاهری خود  پذيرش صالحیت  با  ابتدا  در  ديوان  پرونده  اين  در  دستور  بود.  ر 

پس از رد ايرادات    2021يه  فور  13  در نهايت در  29.کندمی  0182اکتبر    3در    آمريکاموقت علیه  
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ی مخالف صالحیت خود را برای  رأيک  در برابری موافق رأاولیه دولت اياالت متحده با پانزده 
 30.کنديید میتأرسیدگی به اين اختالف 

اهمیت   حائز  نکته  اصلی  اما  موضوع  تعیین  پژوهشدر  و  و  مهم  نقش  مقام حاضر  کننده 
ترتیب با توجه به  بدين  به موجب قوانین و مقررات ايران است.رت  در پیگیری و نظاانی  دادست
پیگیری طرح    ،بیان شدآنچه   به  از حیث احیای حقوق عامه موظف  علیه    ادعو مقام دادستانی 

تحريم متحده در خصوص  به ظرفیت   جانبهيکهای  اياالت  توجه  وبا  اين    ها  در  طرق موجود 
 عرصه است. 
 هاقیب کیفری اشخاص دخیل در تحریم تع  . 3-2-1

تحريم  بینعالوه  آمريکادولت    جانبهيکهای  در  مسئولیت  در بر  دخیل  افراد  دولت،  المللی 
اند و اين  به خساراتی که به منافع و اموال و حقوق عامه وارد کردهتوجه  ها نیز با  اين تحريم

غ يا  مستقیم  بودهافراد  دخیل  آن  در  دا  د.انیرمستقیم  کیفری مقام  تعقیب  به  مکلف  دستانی 
مسئولیت کیفری در عرصه    و  است ها فاقد جنبه کیفری  المللی دولت مسئولیت بینست.  هاآن 

المللی مانند ديوان کیفری  محاکم کیفری بین  روازاينالمللی صرفاً متوجه افراد خواهد بود؛  بین
المللی مبادرت  رائم بینبه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب ج  صرفاً  (ICC)المللی  بین

المللی که ديوان از  المللی، جرائم بیناساسنامه ديوان کیفری بین  5خواهد کرد. به موجب ماده  
به   رسیدگی  عبارت  هاآنصالحیت  است  نسلبرخوردار  از:  بشريت،  اند  علیه  جنايات  کشی، 

 يت تجاوز. جرائم جنگی و جنا
المللی  اساسنامه ديوان کیفری بین  7ب ماده  ين میان، »جنايت علیه بشريت« که به موجاز ا

يافته  عبارت است از ارتکاب برخی اعمال در چارچوب يک تهاجم گسترده يا سازمان  اجمالبه
که    را  المللی ديگر اعمال غیرانسانی اين جرم بین  .بر ضد يک جمعیت غیرنظامی با علم به آن

نیز شامل    شودهن يا سالمتی افراد  و جدی بر جسم، ذ  نشدنیجبرانت و لطمات  منجر به صدما
نتیجه، محتملمی بدان متصف   آمريکاهای ظالمانه  تحريم  توانترين عنوانی که میشود. در  را 

 دانست، »جنايت علیه بشريت« است. 
ت متحده،  اياال  جانبهيکهای  همین عنوان از تحريم   که دولت ونزوئال، تحت اينتوجه    شايان

  13که اين شکايت در تاريخ    المللی شکايت کردهان کیفری بینعلیه مقامات اين کشور در ديو 
به موجب اين    31. المللی به ثبت رسیده استدر دفتر دادستانی ديوان کیفری بین  2020فوريه  

دولت   که  است  مدعی  ونزوئال  دولت  سال    آمريکاشکايت  تحريمبه  2014از  های  واسطه 
علیه    جانبهيک جنايت  مرتکب  ونزوئال،  مردم  اهمیت  علیه  حائز  نکته  است.  شده  در  بشريت 

المللی  کیفری بیندادستان ديوان  اين شکايت پذيرش رسیدگی به اين شکايت توسط    خصوص



 

 
 37شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
38 

 اين با    32. است ده  کريت موافقت  بررسی اين شکا  است که به موجب آن با   2020فوريه    19  در
  صرفاً اين امر نیز   منوط به احراز صالحیت ديوان است و مللیالبینحال رسیدگی ديوان کیفری 

از سوی دولت متقاضی    مبتنی بر يا موردی ديوان  از  پذيرش صالحیت کلی  يا ارجاع پرونده 
در است؛  متحد  ملل  امنیت  شورای  کنرتیو صسوی  شرايط  در  مبانی    يکهیچونی،  که  از 

بايد اين روش را    روازاين  دارد.در خصوص جمهوری اسالمی ايران وجود ن  مذکورصالحیتی  
 دانست.  نشدنیاجرا  یت کنونیوضعدر 

 گیری ه نتیج

و در عمل،    ها امروزه به ابزار جايگزينی برای مداخله نظامی يا سیاسی تبديل شده تحريم 
زيانبار    آثار تبعات  نتايج    هاآنو  از  ناگوارتر  بعضاً  و  مقايسه  است.    یهاجنگقابل  کالسیک 

که در مقام اقدام متقابل باشد، رتیصو متحده علیه دولت و ملت ايران، حتی دراقدامات اياالت  
ه هدفی که ای نامشروع برای نیل بمنزله وسیلهبهالمللی نبوده و  مبتنی بر قواعد و مقررات بین

های اقتصادی در عمل بسیاری از حقوق  تحريم  شود.مشروع جلوه داده شده است، ارزيابی می
 . کنندیمی را مخدوش يا مختل های بشرو آزادی

قوه    ترينهمم از جمله   در اصل    قضايیهوظايف  اشا  156که  آن  حقوق    ی احیا  ،ره شدهبه 
که   است  به  عامه  توجه  نظام  با  ايران  يیقضاساختار  اسالمی  کشور    ،جمهوری  کل  دادستانی 

عامه    یاحیادر    دارصالحیت مقام    عنوانبه شدهحقوق  داست    معرفی  آيین  قانون  ادرسی که 
از مختلف خود  مواد  در  کر  293و    290،  22مواد    جمله  کیفری  تصريح  اين صالحیت  ده  به 

به عوامل و شقوق مختلف ايراد خسارت به منافع  ، قهزمیندر همین    است. انونگذار با عنايت 
عمومی، اعمال کارويژه احیای حقوق عامه از سوی دادستان کل کشور را حسب مورد نیازمند  

نظا و  »پیگیری  مراجع  رت  طريق  خارج  صالحذیاز  بینداخلی،  يا  و  کرده    «المللیی  قلمداد 
و تشتت   نظرهااختالف. با اين حال دادستانی بنا بر (رسی کیفریقانون آيین داد 290ماده است )

سو و از سوی ديگر ابهام کنشگران اين حوزه در آرای موجود در دکترين حقوقی ايران از يک
نهايت منجر به آن شده است  از خألهای قانونی در اين حوزه است در    مقام عمل را که ناشی

د کشور  کل  دادستانی  ظرفیت که  از  نتواند  بهرهر عمل  عامه«  »حقوق  نهاد  در  موجود  مند  های 
 و صالحیت خود را اعمال کند. ودش

مسئله در  اهمیت  است  پژوهش حاضر    نکته حائز  به  که  آن  منتسب  بحث  مورد  اقدامات 
به   توانندینممحاکم داخلی اصوالً    ،هادولت طبق اصل مصونیت قضايی  است.    جیدولتی خار

به اعمال متخلفانه    نندک حاکمیتی دولت خارجی رسیدگی    اعمال دولت   المللیین بو رسیدگی 
،  رمذکو به داللت مقرره قانونی    است. بنابراين  المللی ینبخارجی در صالحیت مراجع قضايی  
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ک  دادستان  مسئولیت  کشور  ايفای  عامه  ل  حقوق  پیگیری  جهت  مراجع  ا  بايددر  طريق  ز 
و  بهو    صالحذی خارجه  امور  وزارت  حقوقی  ويژه  امور  جمهوری   المللیینبمرکز    رياست 
عبارت ديگر، دادستان کل کشور در راستای ايفای کارويژه احیای حقوق عامه در  بهعمل آيد.  به

  مستقیماً عمل کرده و در برخی موارد، نی  در چارچوب وظايف ذاتی و اختیارات قانو مواردی  
 .دکنیم، »پیگیری و نظارت« صالحیذهم را از طريق ديگر نهادهای اين م

نقض   موجب   ترديدیبدولت و ملت ايران  علیه    آمريکااقتصادی اياالت متحده    هایتحريم 
و   گسترده  خسارات  همچنین  و  عامه  حقوق  ملی    ناپذيری جبرانجدی  مصالح  و  منافع  و  بر 

ستانی کل کشور بنا به کارويژه احیای حقوق عامه موظف  ، دادرواينازو    اندبودهی  حقوق عموم
خصوص در مورد مسئولیت دولت خارجی در گرو اقدام بهاين اقدام    گو آنکهبه پیگیری است؛  
ديگر همکاری  حقوق    .است   ربط یذمراجع    و  طبق  که  آنجا  از  واقع،  محاکم  المللینبدر   ،

اصوالً رسیدگی  داخلی  صالحیت  به    منتسب  اعمال  علیه    ها لت دوبه  دعوا  طرح  ندارند،  را 
با اين حال، عمل آيد.  به  المللیینب  داریت صالحاز طريق مراجع قضايی  بايد  خارجی    هایدولت 

قانون با توجه به نقض مصونیت قضايی دولت جمهوری اسالمی ايران از سوی اياالت متحده،  
دادگستری جمه  به دعاوی مد  وریصالحیت  برای رسیدگی  ايران    های دولت نی علیه  اسالمی 

  بینی یش پرا    آمريکا، در مقام اقدام متقابل، امکان طرح دعوا علیه دولت  1390خارجی مصوب  
  توانندیم  آمريکا ديده از اقدامات متخلفانه دولت  يانزو در چارچوب اين قانون، اشخاص  ده  کر

 .کنند ادعو ن اقامه در دادگستری تهرا
رخ داده است،    آمريکادولت    جانبهيکهای  تحريمواسطه  بهبا توجه به نقض عهدهايی که  

داوری بین  آمريکا و ايران دعاوی ديوان  ديوان  دادگستری  و  بین(ICJ)المللی  مراجع  المللی  ، 
نانکه در حال حاضر، دعوايی در اين چ  هستند.  آمريکارسیدگی به مسئولیت دولت  صالح برای  

ده  زمین اقامه    المللیینب يوان  در  و  اس ده  شدادگستری  رجوع  امکان  که  است  ذکر  شايان  ت. 
در   بینشکايت  کیفری  مبنای صالحیتی  دلیلبه  (ICC)المللی  ديوان  نظر  بهير  پذامکان  ،فقدان 

 .رسدینم



 

 
 37شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
40 

 

 
 ها یادداشت 

1 . COVID-19. 
 ساسی.قانون ا 24، 107، 90، 45، 3اصول  .2
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بر اراده کشورها   المللیینباين است که قضاوت در نظام    المللیینب بر نظام دادگستری    اصل بنیادينی حاکم  .20
جهت حل اختالفات   المللیینب ها شرط قبلی توسل به آيین دادگستری  رضايت و توافق آن  روازايناستوار است.  

قضیه   ار گرفته است. از جملهدادگستری قر المللیینبدگستری و ديوان است که همواره مورد تأيید ديوان دائمی دا
تواند قضاوت خود نسبت به کشوری که به اين امر رضايت ندارد اعمال  رکت نفت انگلیس و ايران: »ديوان نمیش

 (. 469-468: 1396« )ضیائی بیگدلی، کند
21. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a 
manner that international peace and security, and justice, are not endangered. 

بند    ،یدادگستر   یالمللنیب   وانيد  تی در خصوص چارچوب صالح  .22 شده    انیب  وانياساسنامه د  36ماده    2در 
را نسبت   وانيد  یاجبار  تی ع اعالم دارند که صالح در هر موق  توانندیاساسنامه م  نيا  امضاکننده  یها است: »دولت

که   گريگردد در مقابل هر دولت د  ليذداشته باشد و مربوط به موضوعات    یکه جنبه حقوق  یاختالفات  یتمامبه  
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 : رديپذیباشد م رفتهيهمان تعهد را پذ
 هر عهدنامه؛  ریتفس (الف
 الملل؛ نیهر مسئله مرتبط با حقوق ب ( ب
 ب گردد؛ محسو یالمللنیب یکه در صورت ثبوت، نقض تعهد  یهر امر  تیواقع  (ج
 پرداخت شود.«  یالمللنینقض تعهد ب یبرا ديکه با یغرامت زانی نوع و م (د

منشور ملل متحد عمده موارد    33ماده    ی،المللنیاختالفات ب   وفصلحل  زیآم مسالمت  یها روش  در خصوص  .23
 . استبیان کرده را  یاسیو س  یحقوق یها وشاعم از ر یالمللنیدر نظام حقوق ب  شدهرفتهيپذ

24.  Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts with 
commentaries, article 42, and commentary 2. 
25. Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), I.C.J. Reports 1949 . 

که تاکنون شکل گرفته است،    یاهيبا توجه به رو  یللالمنیمراجع ب به ارجاع اختالف به    تيضار  بیبه هر ترت   .26
با   ب   وفصلحلشرط    ايو    (compromise)خاص    نامهموافقتمعموالً  و    هانامهموافقتدر    یالمللنیاختالفات 
ب  ب  یمبن  یالمللنیمعاهدات  مراجع  به  اختالف  ارجاع  م  تيرضا  هاولتد   یالمللنیبر  اعالم  را  و    دارندیخود 

  ی المللنیمثال در اساسنامه سازمان ب  یبرا   کنند، یدگیرس ی تقاضا وانياز د توانندیها ماز طرف کيره  ب،ی ترت نيبد
و   )ض  ینیب شیپشرط    نيا  ونسکو يکار  است  اعالوه(.  475-474:  1396  ،یگدلیب   یائیشده  سعدولت  نيبر    ی ها 

ب  یتی صالح  ی هاچارچوب  حيبا تصر  کنندیم به اختالفات را    یدگیدر رس  محاکم  نيا  تی صالح  یالمللنیمحاکم 
م  بیترت نيبدکنند.    نییتب تفس  تی صالح   تواندیدادگاه  در  را  ساتوافقنامه  ریخود  و  پرونده   ريها  به  مربوط  اسناد 

 . (Shaw, 2003: 955) استنباط کند 

 ست.عرفی ا المللینب ارنده اصول مسلم حقوق اين اعالمیه دربرد .27

28. Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and 
Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America) 
29. Press release 2021/5, 3 February 2021, Alleged Violations of the 1955 Treaty of 
Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. 
United States of America),p 3. 
30.  Judgment of 3 February 2021, Preliminary objections, Alleged Violations of the 
1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic 
of Iran v. United States of America), p33. 
31.  ICC-01/20-4, 04 March 2020 Prosecution’s Provision of the Supporting 
Document of the Referral Submitted by the Government of Venezuela. 
32.  ICC-01/20, 19 February 2020, Decision assigning the Situation in the Bolivarian 
Republic of Venezuela II and reassigning the Situation in the Bolivarian Republic of 
Venezuela I to Pre-Trial Chamber III. 
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   منابع و مآخذ 

 الف( فارسی و عربی  
متن و حاشیه مواد کمیسیون    هادولت  المللیین بمسئولیت  (،  1397ضا )ابراهیم گل، علیر .1

 ، چ دهم. شهر دانش تهران: ،المللینبحقوق 

گفتارهایی در باب    ،(1397مهرآرام، پرهام )  ؛، مهدییانبرل  یمراد  ؛دقاسممحمتنگستانی،   .2
قوه  احیای حقوق عامهنهاد دادستانی و   انتشارات  و  تهران: مرکز مطبوعات    چ  ، قضايیه، 

 اول.

 چاپ سی هفتم. ،تهران: شهر دانش ،آیین دادرسی کیفری ،(1397خالقی، علی )  .3

بیگدلی،    .4 ب  ،(1396)  محمدرضاضیائی  عمومیینحقوق  دانش  ، الملل  گنج  چ    ،تهران: 
 هفتم.وپنجاه

، تهران: مرکز  حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران  ،(1390)  یمدمهدمحغمامی، سید    .5
 چ اول. ،اسناد انقالب اسالمی

6.  ( مذاکرات  بررسی    صورت  ،(1364مشروح  مجلس  مذاکرات  قانون    یی نهامشروح 
ایران  اساسی کل  ، جمهوری اسالمی  اداره  روابط عمومی مجلس    تهران:  فرهنگی و  امور 

 . 3ج ، اولچ  ،شورای اسالمی

 چ اول. ، دادگستر ، تهران:المللایران و حقوق بین ،(1376ممتاز، جمشید )  .7

  یجمهور  یدفاع اقتصاد  یالملل برانیحقوق ب  یهات یظرف(، »1394)  نیحس  ،ئیخلف رضا .8
 .29ش ، تی امن آفاق«، آمريکامتحده  االتيا های يمقابل تحردر م رانيا یاسالم

بهرامی .9 علی؛  پروين،  دشتی،  مهدی؛  )یراهللخان،  پرويز  علوی،  »1397؛    ناتیتضم  یواکاو(، 
نگاه با  تعق  گاهيو جا  یبه حقوق شهروند  یحقوق عامه  ز  مجله«،  ب یمقام   ،یستی اخالق 

 . 8دوره ، 1ش 

  نقش دادستان در صیانت از حقوق »  ،(1397)  محمدحسنطهماسبی،    ؛طحان نظیف، هادی .10
 . 93، ش مجله حقوقی قضاوت «،ی در حقوق کیفری ايرانهای عمومو آزادی

الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و  »  ،( 1397)  یمحمدمهدغمامی، سید   .11
   ،58ش  ،مجله حقوق اسالمی «،ساختارهای قضايی
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می ايران سال ی حقوقی جمهوری اراهکارهاين تر مهم » (، 1399مشهدی، علی؛ رشیدی، مهناز )  .12

، سال فصلنامه پژوهشی تطبیقی حقوق اسالم و غرب   در واکنش به ترور سردار سلیمانی«، 
 .2هفتم، ش  

کارخانجات ورشکسته از منظر حقوق عامه    یا یاح(، »1399، علی )زادهکاظممعظمی، زهرا؛   .13
 . 15 ش ،یپژوهش و مطالعات اسالمی«، در گستره حقوق عموم

 المللی اسناد بین ها ونامهب( قوانین و مقاوله

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  .1

 .1392قانون آيین دادرسی کیفری   .2

علیه  .3 مدنی  دعاوی  به  رسیدگی  برای  ايران  اسالمی  دادگستری جمهوری  قانون صالحیت 
 . 1390خارجی  یهادولت 

 . قضايیهرئیس قوه  1397وب دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مص  .4

 دادستان کل کشور  1395مصوب ه نظارت و پیگیری حقوق عامه دستورالعمل نحو   .5
 ب( انگلیسی 

1. A) Books 
1. Anthony, Aust. (2010), Handbook of International Law. Second Edition. 
New York: Cambridge University Press. 
2. Shaw, Malcolm N. (2003), International Law. New York: Cambridge 
University Press. Fifth edition. 
3. World Development Report (1993), “Investing in Health”, New York: 
Oxford University Press. 
4. Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott and Kimberly Ann Elliot 
(2009). Economic Sanctions Reconsidered: History and Current 
Policy (Washington D.C.: Institute for International Economics, 1985). 
B) Articles 
1. Talaie, Farhad (2001), Rules and Principles Governing Arbitration 
Between States, Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz 
University, Fall 2001, Volume 17, Number 1 (33); Page(s) 2 To 22. 
2. Karine Morin, and Steven H. Miles (2000), The Health Effects of 
Economic Sanctions and Embargoes: The Role of Health Professionals, 
American College of Physicians–American Society of Internal Medicine, 
Annals of Internal Medicine, Volume 132, Number 2, 18 January 2000,  p. 
159. 
3. Lopez GA, Cortright D (1997), Economic Sanctions and Human Rights: 
Part of the  Problem or Part of the Solution? International Journal of Human 
Rights, 1997, no. 1, pp. 1-25. 
C) International Rues, Conventions and Documents 
1. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts with Commentaries. 
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2. Rome Statute of the International Criminal Court. 
3. Charter of the United Nations. 
4. Declaration of The Government of The Democratic and Popular Republic 
OF ALGERIA (General Declaration), 19th January 1981 
5. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Co-operation among States in Accordance With the Charter of 
The United Nations, General Assembly Resolution 2625, 24 October 1970. 
6. Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights of 1955. 
Judgment of 3 February 2021, Preliminary objections, Alleged Violations of 
the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights 
(Islamic Republic of Iran v. United States of America). 
7. Press release 2021/5, 3 February 2021, Alleged Violations of the 1955 
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic 
Republic of Iran v. United States of America). 
8. The impact of unilateral sanctions on human rights in the Islamic Republic 
of Iran in light of the COVID-19 crisis, Submitted by: Maat for Peace, 
Development and Human Rights (an organization in special consultative 
status with the United Nations Economic and Social Council) . 
9. Special Rapporteur on The Negative Impact of Unilateral Coercive 
Measures on The Enjoyment of Human Rights, Statement by Ms. Alena 
Douhan, 30 November 2020, Vienna 
10. UN GA, Report of International Law Commission on the work of its 
48th session, 6 May–26 July 1996, GAOR Supp. No. 10 (A/51/10), p.145. 
11. A/RES/46/210. Economic measures as a means of political and economic 
coercion against developing countries. 
12. A/RES/38/152. Review and appraisal of the implementation of the 
International Development Strategy for the Third United Nations 
Development Decade. 
13. ICC-01/20-4, 04 March 2020, Prosecution’s Provision of the Supporting 
Document of the Referral Submitted by the Government of Venezuela. 
14. ICC-01/20, 19 February 2020, Decision assigning the Situation in the 
Bolivarian Republic of Venezuela II and reassigning the Situation in the 
Bolivarian Republic of Venezuela I to Pre-Trial Chamber III. 
15. Charter of Economic Rights and Duties of States. GA Res. 3281(xxix), 
UN GAOR, 29th Sess., Supp. No. 31 (1974) 50. 
16. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(CESCR), General Comment No. 8: The relationship between economic 
sanctions and respect for economic, social and cultural rights, 12 December 
1997, E/C.12/1997/8. 
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