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Abstract 
Lawfare is a strategy of misusing law as a tool to achieve national and security 

interests which pursues the goals of an armed conflict without resorting to force. The 

lawfare actor misuses the existing gaps in international law to inflict the most 

damage to the targeted party, while there is no specific legal system to confront 

these actions. In lawfare, the rule of law is distorted. The complexities of lawfare 

have given the initiative to strong states that have appropriate legal infrastructures. 

In this way, the United States has been able to misuse this tool to put pressure on 

Iran and reach its hostile goals. The study of the US approach and practice towards 

the lawfare against Iran is the subject of this article. Recognizing the US practice in 

this regard shows that Iran has been the target of the most difficult lawfare that has 

been pursued through international institutions and also using domestic various 

strategies and initiatives. 
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 چکیده

جنگ حقوقی بیانگر راهبردی در استفادۀ ابزاری از حقوق برای رسیدن به منافع ملی و امنیتیی  
. کنشیگر جنیگ   کنید یمی است که اهداف یک مخاصمۀ مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری 

تا بیشترین آسیب را بیه ریرف    کندیمسوءاستفاده  مللالنیبحقوقی، از خألهای موجود حقوق 
هیا  مقابل وارد کند. این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر ایین اقیدام  

ی جنیگ حقیوقی   هیا یدگیی چیپوجود ندارد. در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخیدو  اسیت.   
ی هیا رسیاخت یزدی باشید کیه از   ی قدرتمنهادولتموجب شده است که ابتکار عمل در اختیار 

ند. ایاالت متحدۀ آمریکا توانسته است از این رریی  بیشیترین بهیره را    مندبهرهحقوقی مناسبی 
باشد. مطالعۀ رویکرد  ا خصمانهدنبال اهداف ایران داشته باشد و به قرار دادنبرای تحت فشار 

. دهدیموشتار حاضر را تشکیل و رویۀ آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع ن
جنیگ   نیتیر سیخت دولیت اییران هیدف     دهدیمشناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان 

ی و همچنین در سطح داخلی آمریکیا بیا اسیتفاده از    المللنیبحقوقی بوده که از رری  نهادهای 
 راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.

 کلیدواژگان
 ی مالی، جنگ حقوقی، حاکمیت قانون. هامیتحر، ایران، ایاالت متحدۀ آمریکا

___________________________________________________________________ 
 کمک و ارائۀ مشورت در فرایند نگار  مقاله کمال قدردانی را دارند.  سبب. نویسندگان از آقای مهدی خلیلی ررقبه به1

 .)نویسندۀ مسئول( وزارت امور خارجه، تهران، ایران المللنیباستادیار، دانشکدۀ روابط  .2
Email: h.sadatmeidani@sir.ac.ir 

وزارت امور خارجیه،   المللنیبی، دانشکدۀ روابط المللنیبی هاسازمانۀ کارشناسی ارشد دیپلماسی و آموختدانش. 3
 Email: mohammadi.mr7007@gmail.com .تهران، ایران
 05/10/1400تاریخ پذیر :  - 16/06/1400تاریخ دریافت: 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   2

 مقدمه

ی برای پلید خواندن و کنیار نهیادن ابیزار قهرآمییز نظیامی سیاسیت       المللنیبی هاتال  لیتکمدر 
 1خارجی کشورها یعنی جنگ، تهدید و توسل به زور در منشور ملل متحید ییرقیانونی اعیالم شید.    

ی نییز تبیدیل شیده، موجیب     المللی نیبی مروزه به قاعدۀ عرفیی  البته این دستور هنجاری که حتی ا
نشیده اسیتچ چیه اینکیه      هیا دولیت ی جنگ، خشونت و تخاصم میان هادهیپدبرچیده شدن کامل 

منشور ملل متحد در اعالم ممنوعیت توسل و تهدید بیه توسیل بیه زور مطلی  نبیوده و همچنیان       
آن، تاکنون این دستور عمدتاً بر گونۀ نظیامی  بر افزون 2امکان توسل به زور با شرایطی ممکن است.

ی هیا وهیشی ۀ قانونی یا ییرقانونی بودن تهدید یا توسل به زور بیه  مسئلتفسیر و اعمال شده است و 
دقیقاً روشن نیسیت.   المللنیبی و ...( در حقوق ارسانهقهرآمیز دیگر )اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، 

ر خصیوص مشیروعیت توسیل بیه زور اقتصیادی از رریی        د هیا دگاهیی دمثال  روربهدر این زمینه 
ی اقتصادی گسترده و شدید، مورد اختالف است. اهمیت موضوع اخیر در آن است که در هامیتحر

ی ییرنظامی اگر بیشتر از توسل بیه زور نظیامی نباشید،    هاوهیشاین  انباریزبرخی موارد، پیامدهای 
مفهوم درگیری مسلحانه و جنگ، نظیام حقیوقی    دلیل عدم توصیف ذیلکمتر نیست، حال آنکه به

و گرییز از   هیا وهیشی قانونی موجبات سوءاستفاده از این  خألو این  شودینماعمال  آنهامشخصی بر 
 .  آوردیمدر شرایط عادی را فراهم  المللنیبی رب  حقوق المللنیبپاسخگویی 

گیاهی بیه    هیا دولیت نظامی، ی حاکم بر توسل به زور هاتیمحدودو  هاتیممنوعبا توجه به 
ی هیا راهو منافع ملیی و امنیتیی خیود را از     هااستیستا  شوندیمیی ییرنظامی متوسل هاوهیش

جنیگ  »هیای نظیامی و خصیمانه پیگییری کننید.      ییرنظامی اما با پیامیدهایی شیبیه بیه اقیدام    
ذییل مقولیۀ   هیا دقیقیاً   ، اگرچیه ایین اقیدام   هیا وهیشی . در این هاستوهیشیکی از این  3«حقوقی

بعضاً در حکم آثار درگیری مسلحانه  آنها، پیامدهای شوندینمی بندربقه 4«مخاصمۀ مسلحانه»
مشیخ  ممنوعییت و محیدودیت قیانونی ربی  حقیوق        ریور بهنه  هارو است. توسل به این 

ی وجیود دارد. در  المللنیبرا دارند و نه همانند جنگ نسبت به آنها حساسیت سیاسی  المللنیب
در پوشش حقوق حاکمیتی خود، بدون اینکه در مظان نقض فاحش حقوق  هادولت، هارو ن ای
از آثار مسئولیت بار اعمال خیود بگریزنید. از ریرف دیگیر، ایین       توانندیمقرار گیرند،  المللنیب

 زیی آمضیتبعی  صورتبهبرخالف جنگ و ابزار جنگی در اختیار همگان قرار ندارد و ایلب  هارو 
ی نابرابر در هاتیواقعی بازتاب نوعبهو در حقیقت  ردیگیمقرار  هادولتی برخی برداررهبهمورد 

___________________________________________________________________ 
 . برای تفصیل ر.ک: 2-5 :1382در خصوص نوع و استثنای این ممنوعیت، ر.ک: سادات میدانی، . 1

Simma, et al, 2012: 200-235. 
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، دانید یمی را اصیلی بنییادین    هادولتاگرچه برابری  المللنیب. حقوق ندهست هادولتروابط بین 
بسیار ویژه در اعمال و استیفای حقوق  روربه هاینابرابری است و این المللنیبنابرابری واقعیتی 

 نمایان است.
 1دارد الملیل نیببه حقوق  محورمنفعتدولت آمریکا نشان داده که عمدتاً دیدگاهی ابزاری و 

. بنیابراین از جنیگ حقیوقی    دانید ینمی خود هااستیسآن را مانعی برای دستیابی به  گاهچیهو 
را در قالیب   ملیل النیبی . آمریکا اجیرای حقیوق   ردیگیمابزاری علیه دشمنان خود بهره  عنوانبه

و با فراهم ساختن شرایط سوءاستفاده از آن، از خألهای موجیود   کندیممنافع ملی خود تعریف 
کلی، سوءاستفاده از قانون در  روربه. کندیمرا پیگیری  ا در این نظام حقوقی، اهداف خصمانه

از  2.شیود یمی ب اصلی نانوشته در رویه و رویکرد آمریکا محسیو  المللنیبحقوق داخلی و حقوق 
مقرراتیی را بیرای ممنوعییت و محیدودیت جنیگ حقیوقی        المللنیبآنجا که تا به امروز حقوق 

ی خصیمانه از  هیا اسیت یسزمینۀ پیگییری   رسدیمنظر مشخ  تدوین نکرده است، به صورتبه
 هیا دولیت سیو برخیی   فراهم بوده و از ایین رریی  از ییک    المللنیبرری  سوءاستفاده از حقوق 

دهند و از سوی دیگر رفتیار ییرمسیئوالنه و   ی رفتارهای خصمانۀ خود را میالمللنیبی هانهیهز
 3.دهندیمی موجه جلوه اگونهبه المللنیبمتخلفانۀ خود را رب  حقوق 

ی را علییه اییران   اریعتمامبه بعد جنگ حقوقی  1990مشخ  ایاالت متحده از دهۀ  روربه
ی از حقیوق داخلیی خیود و    ریی گبهیره ریکا تال  کرده است با آیاز کرده است. در این زمینه آم
از  سیت یبایمی بسیاری از اهداف خصمانۀ خود را که عادتاً المللنیبهمچنین مبانی و تأسیسات 
دست آورد. جنگ ، از رری  جنگ حقوقی بهشودهای خصمانه دنبال رری  توسل به زور و اقدام

ی، قوانین ایالتی و محلیی، مراجیع   المللنیبی هاسازمان حقوقی آمریکا علیه ایران ایلب از رری 
که در این نوشیتار برخیی میوارد     شودیمی اقتصادی دنبال هامیتحرو  قانونگذاری و قضایی ملی
 مهم تشریح خواهد شد.

کلی این مقاله در دو بخش تنظیم شیده اسیت کیه در بخیش اول بیه تبییین جنیگ         روربه
___________________________________________________________________ 

1. See: Sands, Philippe, Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules, Viking 
Adult, (2005). 

 ، ر.ک: پردازدیمتفصیلی به این موضوع  روربهبرایان تاماناها، پژوهشگر حوزۀ حاکمیت قانون  .2
Tamanaha, Brian Z., Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law, New York: Cambridge 

University Press, 2006; Tamanaha, Brian Z., "How an Instrumental View of Law Corrodes the Rule 
of Law", DePaul Law Review, Vol. 56, 2007.  

 مشاور هوک، برایان ارجی آمریکا با استانداردی دوگانه همراه است. برای مثالدر سیاست خ المللنیبجایگاه حقوق  .3
 حقوق بر تأکید به میزان «هاارز  و منافع یسازمتعادل» موضوع با محرمانه یادداشتی آمریکا در وزیر خارجۀ

 مانند مندش کشورهای بر فشار باید برای بشر حقوق از آمریکا شد متذکر پرداخت و خارجی سیاست در بشر
 از فیلیپین و مصر عربستان، مثل مانیپهم کشورهای قبال در و کند استفاده ایران و شمالی کرۀ روسیه، چین،
 شودچ ر.ک:  رفتار دشمن یهادولت از متفاوت دوست یهادولت با کلیرور به و کند یپوشچشم موضوع این

Hook, Brian, Balancing Interests and Values, Note for the Secretary, 17 May 2017, 
https://www.politico.com/f/?id=00000160-6c37-da3c-a371-ec3f13380001  
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. بخش دوم مقاله بیه  شودیمبه آن از سوی کنشگران پرداخته حقوقی و فلسفۀ توسل روزافزون 
مطالعۀ موردی جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران اختصاص پیدا کرده است کیه راهبردهیای ایین    

دنبیال شیناخت سیاسیت    . شایان ذکر است که تحقی  حاضر بهندکیمجنگ حقوقی را بررسی 
یک سیاست کلی برای مواجهه بیا جنیگ    جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران است و اگرچه به بیان

 توانید یمی و راهکارهای مقابله با جنگ حقیوقی   هارو ، پرداختن تفصیلی به پردازدیمحقوقی 
 موضوع نوشتار دیگری باشد.

 

 کلیاتی بر جنگ حقوقیاول: مبحث 
ی توسل به زور نظیامی باشید کیه اگرچیه از ماهییت      هانیگزیجایکی از  تواندیمجنگ حقوقی 

که صورتی قانونی دارد یا برای  شودیمنیست و برعکس در کاربست آن وانمود نظامی برخوردار 
از آن با دسیتکاری در حقیوق و    کنندهاستفادهاست، در حقیقت  المللنیبتضمین اجرای حقوق 

تکالیف خود و دولت مقابل در پی آن است که پیامدهای این کارزار بر حیثییت، اقتصیاد، نظیام    
باشد که گویا علیه آن کشور اقیدام   آنچنان.. دولت و موجودیت هدف، سیاسی، روابط خارجی و .

یی بیرای دولیت ییا    زانهیهزنظامی شده است. حتی شاید بعضاً جنگ حقوقی از نظر ویرانگری و 
 منشیأ موجودیت هدف، آسیب و رنج بیشتری از جنگ سنتی داشته باشد، بیدون اینکیه بتیوان    

مسئولیت  المللنیبئولیت دولت عامل را براساس حقوق را تعیین کرد یا مس هابیآسدقی  این 
بازتیاب کیردار کنشیگر     عنیوان به هابیآسمورد استناد قرار داد. برعکس بسیاری از این  هادولت

 .شودیممقابل وانمود 
 

 تبیین جنگ حقوقی .1
 ابزاری برای رسیدن به اهیداف عملییاتی و نظیامی جنیگ حقیوقی      عنوانبهبه استفاده از حقوق 
( و این پدیده ری دو دهۀ اخیر موضوع برخی نوشتارها و Dunlap, 2008: 146گفته شده است )

 زور را بیه  توسیل  امکیان  یا تمایل یی کههاتیموجودیا  هادولتبوده است. در واقع  1وگوهاگفت

___________________________________________________________________ 
 :دانست 2001انلپ در سال در سخنرانی ژنرال چارلز د توانیمنقطۀ آیازین ررح امروزی بحث جنگ حقوقی را  .1

Dunlap, Charles J., "Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21th Century 
Conflicts", Humanitarian Challenges in Military Intervention Conference, 2001. 

به میزبانی « مفهوم جنگ حقوقی»در زمینۀ  المللنیبنیز همایشی با حضور کارشناسان حقوق  2010در سپتامبر 
 دانشگاه کیس وسترن رزرو در کلیولند برگزار شد که نقش مؤثری در گستر  ادبیات جنگ حقوقی ایفا کرد، ر.ک:

Scharf, Michael P. and Pagano, Shannon, "Foreward: Lawfare!", Case Western Reserve Journal of 
International Law. 2010.  

جنگ حقوقی را از دیدگاه نظری مورد بحث قرار داده استچ ر.ک: فضائلی و  یامقالهان فارسی نیز بدر ز
 .193-214 :1400کوثری،
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انید، بیا   یا درصدد گریختن از پیامدهای سیاسیی و حقیوقی مخاصیمات مسیلحانه سینتی      ندارند
. کننید یمنظامی را دنبال  جنگ حقوقی، اهداف خصمانۀ مورد انتظار در یک اقدام از یریگبهره
ی در المللی نیبی هاارز قواعد و  دستکاری کنند، بامی کارزار استفاده گونهنیا از که ییهادولت

، شیوند یمی مسلحانه حاصل هایریدرگسنتی از رری   روربهی هستند که اخصمانهپی اهداف 
ی اقتصادی، از مشروعیت انداختن نظام سیاسی کشور هدف، هارساختیزیب شدید به مانند آس

 تغییر رژیم سیاسی و ... . 
ی خصمانۀ نوین ذیل تأسیسات و مفیاهیم حقیوقی   هارو با عنایت به دشواری توصیف این 

یی قواعید  هیا تیوضیع برای چنیین   المللنیبسنتی مانند جنگ یا مخاصمۀ مسلحانه، در حقوق 
عیام ییا    المللنیبی نشده است و به این دلیل امکان اعمال اصول حقوق نیبشیپقی خاصی حقو

از رری  قیاس ییا اسیتقرا    آنهای مسلحانه و گسترۀ مربوره نسبت به هایریدرگقواعد حاکم بر 
بیا   کننید یمی تال   هادولت، برخی هارو نیز با ابهام مواجه است. در حقیقت، در پیگیری این 

سو با استناد به حقوق حیاکمیتی  ، از یکالمللنیبفضای نانوشته و خاکستری حقوق حرکت در 
های خود را موجه جلوه دهند و از سوی دیگر، ، اقدامالمللنیبو مبانی عمومی موجود در حقوق 

ی جنگیی )حقیوق   هیا رو ی ابیزار و  هیا تیمحیدود از الزامات سنتی ناظر بیر توسیل بیه زور و    
جنیگ حقیوقی تیال      نداردهای رفتار انسیانی )حقیوق بشیر( بگریزنید. در    بشردوستانه( یا استا

و  هیا دولیت هدف قرار دادن یک دولت و تغییر در اصل و گسترۀ حقوق و تکالیف آن،  با شودمی
ی دیگر به اتخاذ یک رفتار یا سیاست خاص در قبال دولت هدف سوق داده شده و از این هاملت

دنبیال  ظاهر قانونی خود بهولت عامل با تمسک به حقوق بهرری  اهداف خصمانه تأمین شودچ د
دنبیال پاسیخگو   دگردیسی معنادار حقوق و حقای  مرتبط با دولت یا موجودیت هدف بوده و بیه 

. بیر ایین   اسیت ی المللی نیبتأسیسات و نهادهای حقوقی  قالبدولت هدف در  زیآمضیتبعکردن 
ی سیعی  المللی نیبی ری  تأسیسات و نهادهای مستقل یا از ر روربهاساس، کنشگر جنگ حقوقی 

ی قربانی جنگ حقوقی دارد یا خواستار افیزایش برخیی تعهیدات    المللنیبدر سلب برخی حقوق 
 . است آننابرابر و استثنایی نسبت به  صورتبه

ی از مبیانی  امجموعیه ی هدفمند و خصیمانۀ  ریکارگبهدر حقیقت جنگ حقوقی دربرگیرندۀ 
ی، دیپلماتیک و اقتصادی است و دولت عامل از المللنیبی، ارسانهاز رری   آنهاحقوقی و ترویج 

. در ایین نگیاه   کنید یماین رری  بدون درگیری مسلحانه، پیامدهایی مشابه آثار جنگ را دنبال 
ی اقتصادی یک کشور هیدف حملیۀ نظیامی کالسییک باشید ییا       هارساختیزکه  کندینمفرقی 
یسیاز نیه ینهادار یک نظام حقوقی گستردۀ تحریم یکجانبه و از رری  استقر هارساختیزهمان 

ی، هیدف  المللی نیبی ی و دیپلماتییک  ارسانهی هانیکمپشده با تضمین اجرای آن نظام از رری  
قرار گیرند و کارایی الزم را از دست دهند تا در اثر اجرای این کیارزار تیوان اقتصیادی مخاریب     

 جنگ حقوقی نابود شود.
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 حقوقیمزایای جنگ  .2
توسل به ییک   برایها دولتمزیت جنگ حقوقی، صورت و جلوۀ قانونی و مشروع آن است.  نیتربزرگ

 ریور بیه آورنید،   دستبهی عرضه کنند و مقبولیت جهانی المللنیبدرگیری مسلحانه، باید ادلۀ حقوقی 
در جنیگ حقیوقی،   مثال باید در مقام دفاع از خود، وجود یک حملۀ مسلحانه را ثابت کنند. حال آنکه 

، بلکه خود نیز بیه ابیزاری   آوردیمزمینۀ حقوقی توجیه جنگ حقوقی را فراهم  تنهانه المللنیبحقوق 
ی برای درگییری  امقدمهگاهی نیز جنگ حقوقی  .شودیم برای ضربه زدن به موجودیت هدف تبدیل

 .  آوردیمبرای مشروع جلوه دادن جنگ بعدی را فراهم  سازنهیزمنظامی است و نقش 
یکی دیگر از مزایای جنگ حقوقی در مقایسه با درگیری مسلحانه، مهیا بودن شیرایط گرییز   

 تیوان ینمی ی روشین بیه ی ناشی از این نیوع جنیگ اسیتچ چیه اینکیه      هاتیمسئولدولت عامل از 
پیامدهای یک اقدام را به دولت عامل منتسب کرد. در حقیقت در این موارد رابطۀ سببیت بیین  

ریور معمیول   ی عامل بسیار پیچیده و چندالییه اسیت و بیه   هادولتو دولت یا  انباریز پیامدهای
کیه خیود نیوعی     شیوند یمی عوامل مؤثر مستقیم و ییرمستقیم گوناگونی در این پیامدها درگیر 

در نهایت اینکه در جنگ  .کندیمی ناشی از جنگ حقوقی را ایجاد هاتیمسئولپوشش در قبال 
ۀ جنیگ حقیوقی مزاییایی    کننید اعمیال دولیت   برای نیست و این جنگ نمیدا حقوقی تقابل در

و  ردیی گیمانجام  کطرفهی صورتبهرور معمول خواهد داشت، زیرا نخست اینکه، توسل به آن به
دلیل در اختیار نداشتن ابزار مشابه، ایلب امکان دفاع از خود را ندارد دولت و موجودیت هدف به

واکنش خود را توجیه کند و دفاع نیازمند گذشیت زمیان    تواندینمی راحتبهیا اگر داشته باشد، 
وانمیود کنید کیه بیه      گونیه نیی ا تواندیمی المللنیبزیادی است. دوم آنکه دولت عامل به جامعۀ 

ی نظیامی و کشینده   هاسالحعملی حقوقی و مشروع دست یازیده است و این دولت حقوق را بر 
 بیشتر مسئول نشان دهد. ترجیح داده و از این رری  خود را 

معنیی کیه در اختییار همگیان قیرار نیدارد و تنهیا        ، بیدین استجنگ حقوقی، ابزاری ممتاز 
را از بیازار   آنهیا  تیوان یماز آن بهره گیرند. برخالف ادوات نظامی که  توانندیمی خاصی هادولت

ازمنید داشیتن   خریداری و بنیۀ نظامی را در چند سال مهیا یا بازسازی کیرد، جنیگ حقیوقی نی   
یی همانند عضویت در هاداشتهی از این جنگ نیازمند ریگبهرهی دقی  است. هااستیسبرنامه و 
گیرفتن   بیر عهیده  ی و المللی نیبی و نهادهیای   سیازمان ی، استخدام اتباع در المللنیبی هاسازمان

دولتیی   یهیا دسیتگاه ی اداری و انسیانی در  هارساختیز، داشتن 1ریاست یا مدیریت این نهادها
(185-Goldenziel, 2020: 182 برخییورداری از ،)ایجییاد 2راز اولی حقییوقی تییهییادارالوکالییه ،

___________________________________________________________________ 
 برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک:  .1

Novosad, Paul and Werker, Eric, "Who Runs the International System? Nationality and Leadership in the 
UN Secretariant", The Review of International Organizations, 2019. 

 برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک:. 1
https://www.vault.com/best-companies-to-work-for/law/top-100-law-firms-rankings  

https://www.vault.com/best-companies-to-work-for/law/top-100-law-firms-rankings
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به این دلییل اسیت کیه     1و ... است. هاشکدهیاندبا حوزۀ فعالیت جهانی و  نهادمردمی هاسازمان
که  باشند. شاید به این دلیل است مندبهره توانندیمی قدرتمند از جنگ حقوقی هادولتبیشتر 
که ایاالت متحیدۀ آمریکیا، چیین و روسییه بییش از سیایرین        کنندیمادعا  نظرانصاحببرخی 

ی جنیگ  ریکیارگ بیه آمریکیایی   (. ررفیداران Goldenziel, 2020: 101) انید درگیر جنگ حقوقی
 و کیاربرد مثبیت  ) سوءاسیتفاده  هیم  و اسیتفاده  هیم  باید جنگ حقوقی باورند که حقوقی بر این

 کیه از آنجیا   کننید می برگیرد و استدالل در خصمانه را اهداف به دستیابی رایب حقوق از( منفی
جنیگ   از اسیتفاده  مثبت وجه باید کند،می استفاده خود دشمنان قبال در را رویکرد این آمریکا
 آمریکیا  دشیمنان  اختصاص پیدا کند که جایی به سوءاستفاده و شود گنجانده تعریف در حقوقی

اما روشین اسیت    .(Scharf & Andersen, 2010: 17) کنندیم استفاده کشور این برابر در آن از
 که بین کار حقوقی و جنگ حقوقی تفاوت وجود دارد.

 

 جنگ حقوقی ایاالت متحدۀ آمریکا علیه ایراندوم: مبحث 
یی برای دستیابی به اهداف نظیامی سینتی بیا اسیتفاده از     هارو اگر  رسدیمنظر کلی به روربه

. البتیه آمریکیا   شیود ینمی شد، آمریکا به درگیری سیخت نظیامی متوسیل    حقوق وجود داشته با
نکرده است و در مواقع مناسب با در نظر گرفتن سود و زیان،  نظرصرفاز گزینۀ نظامی،  گاهچیه

گویای این سیاست اسیت.  « روی میز است هانهیگزهمۀ »و جملۀ معروف  کندیماز آن استفاده 
رویکرد ایاالت متحدۀ در فشار علیه دیگران با توسل به جنگ  امنیت ملی توجیه و مجوزی برای

ی مختلف آماج فشارهای حقیوقی  هاعرصهحقوقی است. در این خصوص کشوری چون ایران در 
ی جنیگ حقیوقی توسیط    ریکیارگ بهی مختلف هاوهیشآمریکا بوده است. در این بخش از مقاله، 

 .شودیمآمریکا علیه ایران بررسی 
 

 بل آمریکا علیه ایران از طریق جنگ حقوقیسیاست تقا .1
ی کلییدی ریاسیت جمهیوری اییاالت متحیدۀ آمریکیا علییه ییک دولیت مسیتقل کیه            هانهیگز
)بیانیه  وگوگفت. 1: شودیمچند نوع تقسیم  به tی آن همسو با سیاست آمریکا نیستهااستیس

. 4دیپلماتیییک(،  ی اقتصییادی وهییاتیمحییدود. تحییریم )3(، هییامشییوق. تطمیییع )2و مییذاکره(، 

                                                                                                                                        
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/010715/worlds-top-10-law-firms.asp  

 ، ر.ک: هاولتدی ییردولتی با هاسازماندر خصوص نقش و تعامالت  .2
Stroup, Sarah S., "NGOs’ interactions with states", In: Davies, Thomas, Routledge Handbook of NGOs 

and International Relations, Routledge, 2019, pp. 32-45. 

 .Tortajada, 2016: 266–274 ر.ک: آنهای هایوابستگی ییردولتی و هاسازماندر خصوص نگر  انتقادی به عملکرد 

 خاص سیاست خارجی آمریکا، ر.ک: روربهبر سیاست خارجی و  هاشکدهیاندتأثیرات  ۀبرای مطالع
Wiarda, 2015: 517-525.  

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/010715/worlds-top-10-law-firms.asp
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دنبیال  بیه  گیاه چیهی (. از آنجیا کیه آمریکیا    Kittrie, 2010: 403. اقیدام نظیامی )  5خرابکیاری و  
ی و پرهیز از تهدید نبوده خواهادهیز، به دور از هاتیحاکمیی دوجانبه مبتنی بر برابری وگوگفت

 صیورت بیه ریور معمیول   ، گزینۀ اول را بهکندیمو مذاکرات را فرصتی برای یلبه بر ایران تلقی 
ی انیه یگزاقدام نظامی علیه اییران را   رسدیمنظر تبلیغاتی استفاده کرده است. از سوی دیگر، به

. ایین دولیت بیا    دانید یمی و پرهزینه )نظامی، اقتصادی، سیاسی و حقیوقی(   جهینتیب، سازمشکل
و خرابکیاری مخفیی   ی ایران بر تحریم اهستهی خود را علیه برنامۀ هاتال ، متحدانشهمراهی 

بود. دولت اوبامیا   نتاستاکس، ویروس هایخرابکاربنا نهاد که براساس شواهد موجود نمونۀ این 
ی اهسیته به این نتیجه رسیده بود که ترکیبی از تحریم و خرابکاری توانسته است سرعت برنامۀ 

اقیدام نظیامی، بیدون     ها، توانسیته بسییاری از منیافع   این اقدام آنهاایران را کاهش دهد. به نظر 
انید،  نیوعی جنیگ حقیوقی    هیا میتحیر (. Ignatius, 2011ی آن را در بیر داشیته باشید )   هانهیهز

ی از آن است، سالحی جزئو جنگ حقوقی را که تحریم  کندیمکه چارلز دانلپ اذعان رورهمان
 (.Dunlap, 2010: 123) نامدیمآمریکایی 
ان که از رری  قوانین داخلی و بیا اعمیال نفیوذ در    ی ایاالت متحدۀ علیه ایرهامیتحراعمال 
امنیت و اتحادیۀ اروپا صورت گرفت و در بسیاری از موارد خاص و خالقانیه بیود، جنیگ     شورای

جیایگزینی بیرای ابزارهیای نظیامی      عنیوان بیه از حقوق  هامیتحر. این شوندیمحقوقی محسوب 
را دنبال  موردنظردون حملۀ نظامی آثار سنتی برای پیشبرد یک هدف عملیاتی استفاده کرد تا ب

این  آنهادنبال دارند که از جملۀ ی ناشی از جنگ حقوقی آثاری بههامیتحرآمریکا،  زعمبه 1کند.
 موارد است:

ی رفتیار  هانهیهز. ناگزیرسازی دولت هدف برای توقف اقدام و رفتار ییرقانونی ادعاییچ اگر 1
ابد، آن کنشگر مجبور خواهد بود از عمل خود دست بکشدچ ررف مقابل به اندازۀ کافی افزایش ی

از نظر مادی، دستیابی و تأمین مالی مورد نیاز کنشگرِ هدف را کاهش دهید، آن   هامیتحر. اگر 2
سازی و باز . مشروعیت3را از مشارکت و ادامۀ انجام رفتار و اقدام ییرقانونی محروم خواهد کردچ 

 (.Kittrie, 2007a: 356-361ر و همراه کردن سایر کنشگران )ی بیشتهامیتحرکردن راه برای 
ی در امور تروریسم و ارالعیات میالی بیدون تصیریح بیه      دارخزانهاستورات لوی معاون وزیر 

ی خیود علییه اییران اهیدافی را دنبیال      هیا میتحرکه دولت اوباما با  کندیمجنگ حقوقی، اعالم 
ی ییا  المللی نیبی ان برای انتخاب بین ادیام در جامعیۀ  کرده که در وهلۀ اول ناگزیر ساختن ایرمی
ی انزوای بیشتر بوده است. با انزوای شدید مالی و تجاری و همچنین برجسته سیاختن  هایسخت

___________________________________________________________________ 
هدف از »پیگیری اهداف جنگ بدون ظواهر آن، در کالم ریچارد نفیو، از معمارهای تحریم آمریکا علیه ایران:  .1

نوعی که کشور هدف تحریم رفتار  را بهتر ایجاد درد و ناکامیچ به بارتعبهایجاد سختی است یا  هامیتحر
 ، ر.ک:«تغییر دهد

Richard Nephew, The Art of Sanctions: A View from the Field, Columbia University Press, 2018, p. 9. 
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محاسبات ایران را تغییر داد. در مرحلیۀ   توانیماهرم فشار،  عنوانبهدر ایران  هایکاستو  بیآس
این اهداف شاهدی  1.شودیمنظامی از سوی ایران دشوار ی و اهستهی هابرنامهبعد دنبال کردن 
 اند.بر جنگ حقوقی

ی شدید موجب وادار کیردن لیبیی بیه دسیت کشییدن از تروریسیم       هامیتحربه نظر آمریکا 
 ی ایین کشیور شید   کشیتارجمع ۀ تسلیحات نامتعارف و برنامادعایی و تحت بازرسی قرار گرفتن 

(Hufbauer, 2007: 12در ازای برداش .) شیده توسیط سیازمان ملیل     ی اعمیال هیا میتحرته شدن
تروریسیتی اسیت، متوقیف     شدیممتحد و آمریکا، دولت لیبی حمایت خود از اعمالی را که ادعا 

پیان آمیریکن پرداخیت و بیه      103ی پیرواز  گذاربمبمیلیارد دالر به خانوادۀ قربانیان  7/2کرد، 
ی نظامی را از هارساختیزرود به لیبی داد و تیمی از کارشناسان دولت انگلیس و آمریکا اجازۀ و

 (.Kittrie, 2007a: 406-414بین برد )
ی شورای امنیت علیه ایران به اندازۀ کافی قوی نبوده اسیت و آن  هامیتحرآمریکا معتقد بود 

نسیبت   آنهیا و مدعی بود تهدید  کردیممقایسه  هادولتی این نهاد نسبت به سایر هامیتحررا با 
ی را متحمیل  تیر سیخت ی هیا میتحر کهیدرحالی کمتر از ایران بوده، المللنیبامنیت  به صلح و

ی علییه  المللی نیبی ی هامیتحرایاالت متحده با این استدالل که  (.Kittrie, 2007B: 547) اندشده
ایران به اندازۀ کافی مؤثر نیست و اقدام سخت نظامی از سوی آمریکا با موانعی مواجه است، بیه  

تیا اییران را    شیود یمی حقوقی پیچیده ورای شورای امنیت، برای فشار بر ایران متوسل هارو 
یی را کیه بیرای   هیا تیی فعالی و سایر سازیینی کند و المللنیبخود مطیع حقوق و قواعد  زعمبه

در  توانیمهای حقوقی آمریکا علیه ایران را آمریکا حساسیت دارد، متوقف سازد. مجموعه اقدام
 گ حقوقی تحلیل کرد.قالب جن

 

 راهبردهای جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران .2
ی متنوعی استفاده کرده است که به شیکل  هارو آمریکا در اعمال جنگ حقوقی علیه ایران از 

 شود.در این بخش اشاره می آنها نیترمهمهستیم که به  آنهاروزامدی شاهد نوآوری در 
 

 یمللالنیبجنگ حقوقی در نهادهای  .1. 2
ی از امکانات موجیود پیگییری کیرده اسیت.     امجموعهآمریکا اهداف خود علیه ایران را از رری  

ی توانسته است بسیاری از اهداف خصمانۀ ملی خود را المللنیبقدرت نفوذ این دولت در مجامع 
ی تبیدیل کنید. نمونیۀ بیارز ایین      المللی نیبرا به مواضع جامعۀ  دولتجهانی کرده و مواضع این 

___________________________________________________________________ 
1. U.S. Department of the Treasury, Under Secretary Levey Remarks at the Center for Strategic and 

International Studies, 20 September 2010. https://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Pages/tg862.aspx  

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg862.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg862.aspx
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دنبال فشارهای آمریکا به 2003بود. از سال  گرنظارهی ایران اهستهدر برنامۀ  توانیمرویکرد را 
ی اهستهی انرژی اتمی، پروندۀ المللنیبچندجانبه علیه ایران بود. واشنگتن تال  کرد تا آژانس 

ل هفیتم  تهدیدی علیه صلح و امنیت به شورای امنیت ارجاع دهید و ذییل فصی    عنوانبهایران را 
(. در Leverett & Leverett, 2014: 11ی اییران ایجیاد کنید )   اهستهیی برای برنامۀ هاتیمحدود

ی انیرژی  المللی نیبی گزار  البرادعی، مدیر کل آژانیس   2003این زمینه بود که آمریکا در سال 
ی اهسیته ی ایران مرتبط بیا تولیید بمیب    اهستهی هاتیفعالاتمی، مبنی بر نبود شواهدی را که 

ی را در نظر نگرفته بود. همچنین جیرج بیو    ترسختباشد، مورد انتقاد قرار داد، چون رویکرد 
 حیل راهدر دیدار با البرادعی به شکل تلویحی تهدید کیرد کیه در میورد اییران      2004در مارس 

تیا اواییل    2005گزینۀ نظامی است. از سیال   هایلیاسرائ حلراهنیست و  حلراهدیپلماتیک تنها 
ی رسید که در موضعی افراریی  امرحلهی دیپلماتیک آمریکا در موضوع ایران به هاتال  2006
که حتی یک سانتریفیوژ هم نباید در ایران فعال باشد. باالخره شورای حکام آژانس  شدیماعالم 
آمریکیا   1ی ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد.اهستهتصمیم گرفت پروندۀ  2006فوریۀ  4در 
ی ایران سوق دهد تا یک تهدیید و  اهستهی هاتیفعالنست آژانس را به ییرعادی جلوه دادن توا

ی شیدید  المللی نیبی ی هیا میتحیر بحران را تصویرسازی کند و پس از آن تمام تال  خیود را بیر   
بر این اساس بیود کیه آمریکیا چنیدین قطعنامیۀ شیورای امنییت را کیه حیاوی           2متمرکز کرد.

ی کیه  المللنیبی هاسازمانها که در قالب ی بود، به تصویب رساند. این اقدامالمللنیبی هامیتحر
 ی ثانویه شد.هامیتحری برای امقدمههستند، صورت گرفت و  هادولتتجمعی از 

 

 اقتصادی –جنگ حقوقی مالی . 2. 2
 ها از طریق شورای امنیت و گروه ویژۀ اقدام مالیاقدام .1. 2. 2

ی تحریمیی شیورای امنییت علییه اییران اهیداف میالی مهمیی را در         هامهقطعناآمریکا از رری  
. درخواسیت  1از ایین قیرار بودنید:     آنهیا دست آورد که برخی از مفاد همکاری با شرکای خود به

ی عضو برای انسداد دارایی و مسدودسازی تجیارت بیا اشیخاص ییا نهادهیای      هادولتحقوقی از 
ی و موشکی ایران و همچنین اشخاص یا نهادهایی کیه  اهستهی هابرنامهشدۀ مرتبط با مشخ 

 :S/RES/1737) کننید یمی اقیدام   آنهیا هستند یا از جانب یا هیدایت   آنهامتعل  یا تحت کنترل 

para. 12 درخواست حقیوقی از کشیورهای عضیو بیرای ممنوعییت انتقیال منیابع و دیگیر         2(چ .
. 3 (چS/RES/1737: para. 6اییران ) ی و موشیکی  اهسیته ی هیا برنامهی مالی مرتبط با هاتیفعال

___________________________________________________________________ 
 .1385چ سادات میدانی، 1385چ زمانی و سادات میدانی، 42-48: 1396، برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: جوینر .1
چ همچنین البرادعی در فصل دهم کتاب خود در خصوص 1395برای مطالعۀ تفصیلی، ر.ک: سادات میدانی،  .2

 کندیمی مختلف، به استانداردهای دوگانۀ شورای امنیت و باالخ  آمریکا اشاره هادولتی اهستهی هاپرونده
 .ElBaradei, , 2011: 214-241 ان را وارد مدار شورای امنیت کند. ر.ک:ایر یاپروندهکرد سعی  از ابتدا که
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ی تحت صالحیت خود بخواهند که هاشرکتکه از اشخاص و  هادولتدرخواست حقوقی از تمام 
شده یا تحیت صیالحیت اییران هسیتند و افیراد ییا       خودداری الزم را در تجارت با نهادهای ثبت
ارالعیاتی کیه    کیه یرصورتدند، داشته باشند، افعال آنهانهادهایی را که از ررف یا تحت هدایت 

ی حسیاس  ااشیاعه زمینۀ معقولی را فراهم کند که علم پیدا کننید، چنیین امیوری بیه فعالییت      
(چ S/RES/1929: para. 22ی میرتبط اسیت )  اهستهی ارسال سالح هاستمیسی یا توسعۀ اهسته
دهای مالی در ی نهاهاتیفعالی عضو برای اعمال احتیاط بر هادولتآور از . درخواست ییرالزام4

. اشیارۀ مقیدماتی   5(چ S/RES/1803: para. 10ی مسیتقر در اییران )  هیا بانکقلمرو خود با تمام 
ی هیا تیی فعالآور به ارتباط بالقوه بین درآمدهای ناشی از بخش انیرژی اییران و بودجیۀ    ییرالزام
رالزامیی  یی روربه 1929. در قطعنامۀ 6(چ S/RES/1929: preambleی )اهستهی حساس ااشاعه
های متنوعی را برای ممنوعییت ییا جلیوگیری در    که اقدام شودیمی عضو درخواست هادولتاز 

ارالعاتی داشته باشند که با دالیل منطقی موجب علم شیود کیه    آنهادستور کار قرار دهند، اگر 
ی هاسالحی یا توسعۀ سیستم پرتاب اهستهی ااشاعهی هاتیفعالبه  تواندیمیی هاتیفعالچنین 
. در صورت احراز چنین ارالعاتی، از تیدارک خیدمات   1ها شامل ی کمک کند. این اقداماهسته

. ممنوعییت افتتیاح   2(چ S/RES/1929: para. 21) مالی یا دارایی یا دیگر منابع جلیوگیری شیود  
ط ی ایرانی از جمله ایجاد و حفی  روابی  هابانکی هاتیفعالی ایرانی یا دیگر هابانکدفاتر جدید 

. 3(چ S/RES/1929: para. 23بیا فیرو وجیود چنیین ارالعیاتی )      هیا دولتکارگزاری در قلمرو 
ی هیا حسیاب ی تابعه یا هاشرکتاز بازگشایی دفاتر یا  آنهاممنوعیت نهادهای مالی در صالحیت 

(. ایین قطعنامیه   S/RES/1929: para. 24) بانکی در ایران در صیورت داشیتن ارالعیات میذکور    
براسیاس   هیا دولیت تیا   دهید یمی و فقیط تجیویز خیاص     کنید ینمی منوعیت ایجاد کلی م روربه
ی سیاسی، اقتصادی، نظیامی و حقیوقی سیعی در اجیرا داشیته باشیند، امیا در عمیل         هاتیظرف
   1را کلی اجرا کردند. هاتیممنوع، هادولت

اسیتفاده از   گروه ویژۀ اقدام مالی نیز از نهادهایی است که آمریکا نفوذ زیادی در آن دارد و با
ایین نهیاد در بیانییۀ     2007دنبال فشار مالی بیر اییران اسیت. در اکتبیر     ی حقوقی بههاسازوکار

شویی و تأمین مالی عمومی، نگرانی خود را برای نبود سازوکاری جامع در خصوص مبارزه با پول
د که خطر تروریسم ایران اعالم کرد. همچنین از اعضا خواست به نهادهای مالی خود توصیه کنن

 FATF Statement on Iran, 11ناشیی از نیواق  میذکور را بیا دقیت در نظیر داشیته باشیند )        

October 2007 اعالم کرد عدم تال  ایران برای مقابله با خطر  2008(. این نهاد در بیانیۀ اکتبر
ی است و اقدام فیوری  المللنیبتأمین مالی تروریسم همچنان تهدیدی جدی برای سیستم مالی 

های پیشگیرانه برای مصون ی ضروری است و از اعضا خواست که اقدامریپذبیآسبرای رفع این 

___________________________________________________________________ 
 .1398و عابدینی،  زادهکرمی تحریمی، ر.ک: هاقطعنامهبرای مطالعه در خصوص نوع تجویزهای شورای امنیت در  .1
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 FATF Statement, 16 Octoberی مالی خیود از ایین خطیر را تقوییت کننید )     هابخشماندن 

گروه وییژۀ اقیدام میالی در ادامیۀ      2015فوریۀ  (. این روند همچنان ادامه داشته استچ در2008
از سیستم مالی ایران، به اعضا اخطار تبادل مالی با ایران را اعالم کیرد و از اییران   نارضایتی خود 

خواست در مقابل خطر تأمین مالی تروریسم به تهدیدهای ناشی ایین رویکیرد کیه بیه تمامییت      
، توجه کند. این نهاد با تأکید از اعضا خواست که بیه نهادهیای میالی    زندیمسیستم مالی ضربه 
، توصیه و اخطار ویژه برای احتیاط در تجارت و تبیادالت  هاشرکتد از جمله تحت صالحیت خو

ی میالی  هیا بخشهای متقابل مؤثر برای حفاظت از مالی با ایران را داشته باشند. همچنین اقدام
 FATF Publicگرفته از ایران را درخواست کرد )شویی و تأمین مالی تروریسم نشأتخود از پول

Statement, 27 February 2015       این نوع فشارها کماکان از سیوی ایین نهیاد بیر اییران ادامیه .)
هیای متقابیل کیه    است که تعلی  اقیدام  2019فوریۀ  21های اخیر آن بیانیۀ داشته که از نمونه

 FATF High-Riskی بیشییتر ایییران بییا اییین نهییاد بییود، برداشییته شیید )هییایهمکییارنتیجییۀ 

Jurisdictions Subject to a Call for Action, 21 February 2019.) 
ویژه همچنین نقش مهمیی را در تیرویج اجیرای میؤثر اقیدامات وییژۀ میالی منیدرج در          گروه
و  2007، سیپتامبر  2007رای مثیال، در ژوئین   بی ی شورای امنیت علیه ایران ایفا کیرد.  هاقطعنامه
(. ایین  Kittrie, 2016: 134رد )یی را ارائه کهادستورالعملها در مورد اجرای این اقدام 2007اکتبر 

ی هیا ییراهنمیا صیریح از   روربهشورای امنیت به رسمیت شناخته شد و  1803اقدام در قطعنامۀ 
 :S/RES/1803وفی  شیورای امنییت اسیتقبال شید )      هیا دولیت این نهیاد بیرای اجیرای تعهیدات     

preamble منییت علییه اییران،    ی در گروه ویژۀ اقیدام میالی و شیورای ا   سازنهیزم(. آمریکا متعاقب
گیروه وییژۀ    1( را تحریم کرد تا حلقۀ فشار بر ایران تکمییل شیود.  turn-Uامکان چرخۀ مالی دالر )

ی مربوط بیه تمیامی مفیاد میالی     هادستورالعملبه انتشار سندی حاوی  2013اقدام مالی در ژوئن 
 FATFرداخیت ) ی بیود، پ کشیتارجمع ی هاسالحی شورای امنیت در مقابله با گستر  هاقطعنامه

Guidance, June 2013      بر این اساس گروه ویژۀ اقدام مالی بیا توجیه بیه جایگیاهش در سیسیتم .)
 .  کندیمی، جنگ حقوقی خود را مبتنی بر اعمال نفوذ آمریکا در این نهاد، اعمال المللنیبمالی 

 

 ی ایالتی و محلی هامیتحر .2. 2. 2
میلیارد دالر تبادل  200شستگی ایالتی آمریکا حدود ی بازنهاصندوق 2004رب  گزارشی در سال 

ی خارجی داشتند که در حال تجارت بیا کشیورهایی   هاشرکتی با آن دسته از گذارهیسرمامالی و 
اندچ مانند سیودان،  ی از جمله موضوعات مرتبط با تروریسم مواجههایبودند که به نظر آمریکا با اتهام

ی در گیذار هیسیرما یی از هیا شیرکت منیع و محرومییت چنیین     2.لیبی، کرۀ شمالی، سوریه و ایران
___________________________________________________________________ 

1. U.S. Department of the Treasury, “Treasury Revokes Iran’s U-Turn License”, 6 November 2008, 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1257.aspx  

2. Center for Security Policy, "DivestTerror.org launched with stunning report on public pension fund 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1257.aspx
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سیبب انصیراف ایین     تواندیمی بازنشستگی، به نظر ررفداران این اقدام، روشی است که هاصندوق
ایالیت و ناحییۀ    27از تبادالت مالی و اقتصادی با کشورهای هدف شود. در همین زمینیه   هاشرکت

 ی در تعامل با سودان وهاشرکتی بازنشستگی خود با اهصندوقکلمبیا )واشنگتن دی سی( رابطۀ 

یی که در بخیش انیرژی اییران    هاشرکتایالت و ناحیۀ کلمبیا رابطۀ خود را با  19همچنین حداقل 
ی علیه گذارهیسرماتحریم و منع  برای .(Bechky, 2010: 1ی کرده بودند، قطع کردند )گذارهیسرما
 2007، کنگره به تصویب و جرج بو  به امضای قانون هالتایای فعال در سودان از سوی هاشرکت

همین وضیعیت در میورد اییران اعمیال شید و       1ی سودان پرداختند.گذارهیسرماپاسخگویی و منع 
)سیسادا( به تصویب رسیید.   2010ی گذارهیسرمای جامع ایران، پاسخگویی و منع هامیتحرقانون 

ی ایالتی را ملغی هامیتحرالتی ح  دولت فدرال در لغو ی ایهامیتحراین قانون در بخش مربوط به 
ی آمریکیا چهیار نیوع    هاالتیاکلی در خصوص دولت ایران،  روربه(. CISADA, § 202(f)) کندیم

ی نهادهیای  گذارهیسرمای: ممانعت از گذارهیسرما. منع 1: اندداشتهجنگ حقوقی را در دستور کار 
. منیع قیرارداد:   2خش نظامی و انیرژی اییران در تعامیل باشیندچ     یی که با بهاشرکتمالی ایالتی در 

ایالت در ایین   14ممنوعیت انعقاد قرارداد نهادهای ایالتی با بخش نظامی و انرژی ایران که حداقل 
ۀ اییالتی از همکیاری بیا    می یبی هاشرکتی: ممانعت امهیب. روابط 3چ اندکردهرابطه علیه ایران اقدام 

و  هیا بانیک . روابط بانکی: ممانعت 4نظامی و انرژی ایران در تعامل باشندچ  یی که با بخشهاشرکت
یی که با بخش نظامی و انیرژی  هاشرکتی کارگزاری برای هاحسابنهادهای مالی ایالتی از افتتاح 

 (.78: 1397ند )سادات میدانی و خلیلی ررقبه، اایران در تعامل
ران، ایالت کالیفرنیاست کیه بیا تصیویب قیانون     ی فعال در جنگ حقوقی با ایهاالتیایکی از 

ی هیا نیه یزمیی که در ایران فعال یا در هاشرکتی نهادهای ایالتی در گذارهیسرمابه منع  2007
قیانون   2010ایین ایالیت در سیال     2.پردازدیمی و انرژی با ایران همکاری دارند، اهستهنظامی، 

ی بیشتر از یک میلییون دالر  گذارهیسرمای از جدیدی وضع کرد که بر مبنای آن، نهادهای ایالت
، منیع  انید دهی کرگذارهیسرمامیلیون دالر  20یی که در بخش انرژی ایران بیش از هاشرکتدر 

ی بیمیۀ  هاشرکتنیز این ایالت قانونی را تصویب کرد که براساس آن  2012در سپتامبر  3شدند.
ژی و نظامی اییران در ارتبیاط باشیند، منیع     یی که با بخش انرهاشرکتاین ایالت از همکاری با 

ارتباط  دلیلنسبت به شرکت زیمنس به 2009رای نمونه، جنگ حقوقی ایالتی در سال ب 4شوند.
ی هیا میتحیر کلی براساس آمارهای مؤسسۀ واتسون و همچنیین پیروژۀ    روربه 5با ایران رخ داد.

                                                                                                                                        
investments in terrorist-sponsoring nations", 12 August 2004. 
https://www.centerforsecuritypolicy.org/2004/08/12/divestterror-org-launched-with-stunning-report-
on-public-pension-fund-investments-in-terrorist-sponsoring-nations-2/  

1. Sudan Accountability and Divestment Act of 2007.  
2. California Public Employee' Retirement System, Assembly Bill: 221, Chapter 671, 14 October 2007. 
3. California Public Contract, Assembly Bill No: 1650, Chapter 573, 30 September 2010. 
4. California Insurance, Assembly Bill No: 2160, Chapter 479, 23 September 2012. 

 قرار فشار تحت بود، فروخته ایران به ارتبارات نظارت و کنترل وسایل را که زیمنس شرکت آنجلسلس در ایعده .5

https://www.centerforsecuritypolicy.org/2004/08/12/divestterror-org-launched-with-stunning-report-on-public-pension-fund-investments-in-terrorist-sponsoring-nations-2/
https://www.centerforsecuritypolicy.org/2004/08/12/divestterror-org-launched-with-stunning-report-on-public-pension-fund-investments-in-terrorist-sponsoring-nations-2/
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 1.اندداشتهعلیه ایران اقدام تحریمی  ایالت در آمریکا 30مدعی شد بیش از  توانیمایالتی ایران 
یی هیا یدگیی چیپنکتۀ شایان توجه آنکه جنگ حقوقی آمریکا در سطح ایالتی و محلیی موجیب   

 ناپذیر را به نمایش بگذارد.ینیبشیپهر ایالت ممکن است رفتاری خاص و  چراکهاست، 

 

 جنگ حقوقی در عرصۀ انرژی ایران .3. 2
های دیزلی به خودکفیایی نرسییده و مجبیور    مین بنزین و سوختایران در سالیان گذشته در تأ

، چهل درصید بنیزین مصیرفی    2009شکلی که در سال بود این مشکل را با واردات حل کندچ به
(. ایران تقریباً همۀ این بنزین را از پنج شیرکت  Sanger, 2009کرد )خود را با واردات تأمین می

 ,Kittrie) آوردیموجود ی با هر کدام، مشکالتی را بهکرد که توقف همکارخارجی خریداری می

هیایی  کارشناسان حقوقی عدم اشاعه و اعضای کنگره شروع به ییافتن راه  2008(. از سال 2008
ها را که با اییران  ای برای فشار بر این شرکتعنوان وسیلهکردند تا چگونگی استفاده از حقوق به

در این خصوص اُرد کیتیری بیه ایین نتیجیه رسیید کیه        دست آورند.در حال تجارت هستند، به
میلییون دالر   900واردات آمریکا تسیهیالتی بیه مبلی     -شرکت صنایع رالینس از بانک صادرات

است. اعضای کنگره از این بانک خواستند تسهیالت مالیاتی خود را نسبت به ایین   کردهدریافت 
صادرات بنزین خود به ایران را متوقف  شرکت قطع کند. با فشارها این شرکت مجبور شد تمامی

 (.Hirsh, 2009و به شرکای تجاری خود  نیز این قطع رابطه را اصرار کند )
پیس از تصیویب دو    2009در اکتبر  2.اندبودهدر پیگیری این سیاست کنگره و دولت همسو 

ی های خیارجی بیه ذخیایر راهبیرد    مجلس کنگره و امضای اوباما، ررح ممنوعیت فرو  شرکت
بیه اییران مشیارکت     شیده شیپاالرور مؤثر در فراهم کردن بنزین که بهدولت آمریکا، درصورتی

کرد که به  اجرایی اوباما سیسادا را 2010ژوئیۀ  1سپس در  3داشته باشند، به قانون تبدیل شد.
ن هایی علیه هر شرکت خارجی را که تجارت با ایرادهد که تحریمجمهور این اختیار را میرئیس

شیایان ذکیر اسیت ممنوعییت      4در بخش انرژی از جمله تأمین بنزین داشته باشد، اعمال کنید. 

                                                                                                                                        
 این اثر کردند. در مخالفت آنجلسلس ونقلحمل ادارۀ به ریلی نقلیۀ وسایل عرضۀ برای زیمنس هایاقدام با و دادند

 .Kittrie, 2010: 408کند. ر.ک: مینظر صرف ایران با جدید تجارت از که ردک اعالم زیمنس 2010 ژانویۀ در فشارها،
 https://watson.brown.edu/research/projects/iransanctions برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:  .1

https://iranstatesanctions.org/  

...اگر ما بتوانیم مانع وارد کندیمایران در حال حاضر بنزین وارد »گفت:  2008اوباما در مناظرات انتخاباتی  .2
را شروع  آنها. فشار بر روی شودیم آنهاکردن بنزین مورد نیازشان شویم ... موجب تغییر تحلیل سود و زیان 

 چ ر.ک: «کندیم
Election Center 2008, "Transcript: Second McCain, Obama Debate", CNN Politics, 7 October 2008. 

https://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/07/presidential.debate.transcript/ 
3. Energy and Water Development and Related Agencies Appropriations Act 2010, § 313.  

 CISADA, §§ 102, 103(b), 104(c), 107, 202 برخی از مقررات تحریمی این قانون از این قرارند: .4

https://watson.brown.edu/research/projects/iransanctions
https://iranstatesanctions.org/
https://edition.cnn.com/2008/POLITICS/10/07/presidential.debate.transcript/
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 CISADA, § 102قانون سیسادا در بخش بنزین، ارائۀ سوخت به هواپیماها را نیز شیامل شید )  

(f)(7)       این قانون تأثیرات زیادی بر صادرات بنزین به اییران حتیی پییش از تبیدیل بیه قیانون .)
مثال چندین شرکت، تجارت خود را پس از تصویب این ریرح در مجلیس سینا و     ورربهداشت. 

نمایندگان، یک شرکت پس از تصویب ررح در کمیتۀ کنفیرانس )حیل اخیتالف دو مجلیس( و     
از  1و تبدیل ررح بیه قیانون متوقیف کردنید.     جمهورسیرئشرکت دیگر چند روز پس از امضای 

ی خارجی هاشرکتاوباما رویکردی مشابه نسبت به  دولت 2010زمان تصویب سیسادا در ژوئیۀ 
فعال و در تجارت با بخش انرژی ایران در پیش گرفت. ویلیام بِرنز معاون وزیر خارجه در بیانییۀ  

از رری  سیسیادا بیرای وادار کیردن     شدهفراهمما از ابزار قدرتمند »ابراز داشت:  2010دسامبر 
ه شِل هلند، اسیتات اوییل نیروژ، اِنیی ایتالییا، توتیال       ی بزرگ اروپایی و آسیایی از جملهاشرکت

در جهیت متوقیف    بخیش نیان یارمهیای  فرانسه و اینپکس ژاپن برای خاتمه دادن یا انجام اقدام
بیرای   آنهیا ی روشین از سیوی   هانیتضمی قابل تحریم در ایران و فراهم کردن هاتیفعالکردن 

. میی اکیرده رژی اییران در آینیده اسیتفاده    عدم مشارکت در هیچ فعالیت قابل تحریم در بخش ان
ی بخیش  هیا یگیذار هیسیرما میلییارد دالر در همیۀ    60تا  50، ایران ممکن است هایابیارزرب  

. مواجهه با انتخاب بیین  دهدرا از دست  آنهای حساس و دانش فنی همراه با هایفناورانرژی، با 
ی خارجی از بازار ایران شده هاشرکتن تجارت با ایران و تجارت با آمریکا، موجب خروج روزافزو

ۀ سوخت و انرژی مانند لوک اویل روسیه، ریالینس هنید، تیوپرا    کنندعرضهی هاشرکتاست. 
ی چندملیتی ویتول، گلنکور و ترافیگیورا فیرو  بنیزین بیه اییران را متوقیف       هاشرکتترکیه و 
یی که جز پینج  هاشرکت 1020در نتیجۀ این شکل جدید از جنگ حقوقی، تا اکتبر  2«.اندکرده

کنندۀ برتر بنزین به ایران بودند )ویتیول، ترافیگیورا، توتیال، بیریتیش پترولییوم و      شرکت عرضه
از سیوی اییران در    واردشیده مقدار بنزین  3ریالینس(، از عرضۀ بنزین به ایران خودداری کردند.

کیرد،  سیسادا وارد میی  های پیش از تصویبایران در ماه آنچههشتاد درصد کمتر از  2010اوت 
بیر  (. افزونShamseddine, Pachymutu, 2010) بود و در ماه سپتامبر این کاهش بیشتر هم شد

هایی که به عرضۀ بنزین به ایران ادامه دادند، خواسیتار بیشیترین امتیازهیا از اییران     این، شرکت
تفاده از جنگ حقیوقی  (. اسKittrie, 2010: 416های آمریکا بودند )برای پذیر  ریسک مجازات

هیای سیخت بیه اهیداف اصیلی خیود در       سبب شد آمریکا بتواند بدون جنگ نظامی و درگییری 
 (.Kittrie, 2010: 411-416کاهش ورود بنزین به ایران موف  عمل کند )

___________________________________________________________________ 
1. U.S. Department of State, Companies Reducing Energy-related Business with Iran, 30 September 

2010. https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/148458.htm 
2. Implementing Tougher Sanction on Iran: A Progress Report. Hearing, 1 December 2010, Serial No. 

111–136. p. 14. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111hhrg62665/pdf/CHRG-
111hhrg62665.pdf      

3. U.S. Department of State, Companies Reducing Energy-related Business with Iran, 30 September 
2010. https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/148458.htm 

https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/148458.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111hhrg62665/pdf/CHRG-111hhrg62665.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111hhrg62665/pdf/CHRG-111hhrg62665.pdf
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/148458.htm
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 ابتکارات جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران .4. 2
د اهداف در نوع خود ابتکیاری  کنشگری برای پیشبر عنوانبهی دارخزانهسپردن جنگ به وزارت 

ی در این مسیر از تمام توانایی و ابزارهیای خیود بهیره بیرد تیا در حرکتیی       دارخزانهمهم است. 
امنیت ملی دست یابد. جنگ حقوقی مالی آمریکا در قبال اییران از   موردنظرراهبردی به اهداف 

صورت گرفته است. آمریکیا   للالمنیبها با استفاده از قدرت نفوذ آمریکا در سطح مجموعه اقدام
ی خصوصی ییرآمریکایی را با خود همراه کنید. ایین   هاشرکت، بلکه هادولت فقطنه کردهتال  

صالحیت ندارد، محل تأمل اسیت   آنهایی که آمریکا بر هاشرکتدر حالی است که ترییب چنین 
(Jacobson, 2008: 71 آمریکا معتقد است نهادهای مالی بخش خصوصی .)– دلییل محاسیبۀ   به

. بیرخالف  رنید یپذیمهای تحریمی را اقدام ترراحتو  عیسر، هادولتدر مقایسه با  -سود و زیان 
ی اقتصادی ساب  کیه بیر تجیارت فرامیرزی در کاالهیا متمرکیز بیود، جنیگ حقیوقی          هامیتحر
مل و شیا  انید رفتیه ی مالی جهانی را کیه فراتیر از تجیارت کیاال و خیدمات      هاانیجری، دارخزانه
ی دارخزانیه جیمز ویلکینسون، رئیس کارکنان وزارت  1.کندیم، متأثر شودیمی متعدد هاکنش

« اسیت  رفتیار  تغیییر  بیرای  ما دولت یهاسالح قدرتمندترین گاهی ما مالی ابزارهای: »دیگویم
(Weisman, 2007 آمریکا در این رویکرد از یک نیروی کارامد و قوی استفاده کرده است و آن .)
 2011تیا   2001ی هیا سالتفاده از برتری دالر آمریکا در تبادالت مالی جهانی است. در تمام اس

(. WTO, 2012: 9ۀ دالر صیورت گرفتیه بیود )   لیوسی بهدرصد تبادالت مالی خارجی  80بیش از 
ی مالی خارجی بیازار، وام و  هاگرد ی، گذارهیسرمادالر آمریکا ارز اصلی برای تجارت جهانی و 

ی در المللنیب(. بسیاری از کنشگران Kirchner, 2019ی مرکزی است )هابانکسیاری از ذخایر ب
ابزار تحریمی علیه کشورهایی  عنوانبهند و آمریکا از آن اعرصۀ تجارت و بازرگانی به دالر وابسته

 چون ایران استفاده کرده است.

نی دارد، کسب ارالعیات در  دیگر ویژگی جنگ حقوقی مالی آمریکا علیه ایران که اهمیت فراوا
ی و یکپارچگی جهانی موجیب شیده اسیت پنهیان سیاختن      ورافنمورد تبادالت مالی جهانی است. 

 شیود یمی ی مالی جهانی مشکل شود. دسترسیی بیه ارالعیات میالی موجیب      هاستمیساستفاده از 
قابیل رصید    یراحتی بهمنظور تحق  اهداف مرتبط با امنیت ملی آمریکا بسیاری از ارالعات مفید به

ی هیا شیبکه ی از این ارالعات برای شناسایی و هدف قرار دادن کنشیگران هیدف و   دارخزانهباشد. 
ی مهیم کمپیین تحریمیی اییاالت متحیدۀ      هاقسمتریچارد نفیو یکی از  2آنان استفاده کرده است.

 (.Nephew, 2018: 109) داندیمی ارالعات آورجمعبر دیپلماسی و نظارت، علیه ایران را افزون
ی ایین ویژگیی،   هیا جنبیه دیگر ویژگی این جنگ حقوقی ابهام و پیچییدگی اسیت. یکیی از    

___________________________________________________________________ 
1. U.S. Department of the Treasury, Remarks by Treasury Secretary Paulson on Targeted Financial 

Measures to Protect Our National Security, 14 June 2007, https://www.treasury.gov/press-
center/press-releases/Pages/hp457.aspx  

2. U.S. Department of the Treasury, Remarks by Treasury Secretary Paulson. 

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp457.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp457.aspx
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ی ثانویه است کیه یکیی از دالییل آن وجیود مراجیع قیانونی       هامیتحرسردرگمی در مورد هدف 
نسیبت بیه   « کنتیرل ». همچنین الفاظی چون  ی یا تناقض دارندهمپوشانمتعدد است که گاهی 

ند، آگاهانه مبهم گیذارده شیده تیا تفسییرپذیر باشیند      ابا ایران مرتبط شودیمنهادهایی که ادعا 
(Thornton, 2012 این .)و نهادهای میالی ریسیک    هابانک، هاشرکت، هادولتی موجب شد ژگیو

دلیل ضررهای احتمالی از تعامل با ایران دوری کنند. هدف اصلی آمریکیا  کمتری را بپذیرند و به
در  تیوان یمی ران، قطع چرخۀ مالی بیوده اسیت کیه مصیداق بیارز آن را      از جنگ حقوقی علیه ای

  1بود. گرنظاره 2019تحریم بانک مرکزی ایران در سپتامبر 
و نهادهیای میالی    هیا بانیک آخرین ابتکار جنگ حقوقی، باید از تهدید و محکومیت  عنوانبه

یبعلیه ایران از اقدام ی از ابتدای جنگ حقوقی خود دارخزانهسخن گفت. مقامات ارشد وزارت 
ی بیدون درگییر کیردن دولیت     المللی نیبی چون مذاکرۀ مستقیم با بخش خصوصی مالی اسابقه

و وزارت هنری پالسیون بیر    2006ی این رویکرد که از سال رمتبوع آن بخش، بهره برده است. 
بیه  ی شروع شد، در رول نه ماه اول موجب شید بیشیتر نهادهیای میالی برتیر جهیان       دارخزانه
ی سیادگ بیه ی متعهد شوند که تجارت خود با ایران را متوقف کنند یا کاهش دهنید ییا   دارخزانه

اسیتوارت لیوی، معیاون     2008تا پیاییز   2تبادالت خود با ایران را متوقف کردند یا کاهش دادند.
 هیا بانیک بیا   وگوگفتوزیر در امور تروریسم و ارالعات مالی، بیش از هشتاد دیدار خارجی برای 

(. Wright, 2008) انجام داد. در نتیجۀ آن، هشتاد بانک روابط خیود را بیا اییران محیدود کردنید     
با قدرت بیشتر جنگ حقوقی را ادامه دادند و  2012تا  2010ی هاسالی ری دارخزانهمقامات 
ی خیود قیانع   هااستیسکشور جهان را در زمینۀ  60نهاد مالی خارجی در بیش از  145بیش از 
(. این افراد روابط مالی با ایران را US Government Accountability Office, 2013: 18)کردند 

ی هیا تیمحیدود . در ایین رو   کردنید یمی ی القا المللنیبو ضوابط مالی  المللنیبنقض حقوق 
های آمریکا سیاست به اتباع از هابانکو  هاشرکتی دیگر وجود ندارد و اجبار هادولتحاکمیتی 

ی مستقل است. بر همین اساس بیود  هادولتکمتر از  هابانکی آورتاب. رسدیمبه نتیجه  زودتر
و  زودبیازده مسیتقیم روشیی    ریور بهی، مذاکره با بخش خصوصی دارخزانهکه به عقیدۀ مقامات 

که بیشتر نهادهای مالی برتر جهیان بیه ریرز     کندیمکارامد است. پالسون، در این زمینه اظهار 
 3.اندکردهکلی متوقف  روربهارت خود با ایران را کاهش داده یا آن را چشمگیری تج

بیرای ایین    آنهیا و نهادهای مالی کارگزاران و مشتریانی دارند که حف  اعتبیار در برابیر    هابانک
. شیود یمی محسیوب   آنهیا همگی خساراتی بزرگ برای  هامجازاتنهادها بسیار مهم استچ جریمه و 

و  هیا بانیک های تنبیهی سعی داشته است تبادالت مالی دولیت اییران بیا    قدامآمریکا از رری  این ا

___________________________________________________________________ 
1. U.S. Department of the Treasury, “Treasury Sanctions Iran’s Central Bank and National Development 

Fund”, 20 September 2019, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm780     
2. U.S. Department of the Treasury, Remarks by Treasury Secretary Paulson. 
3. U.S. Department of the Treasury, Remarks by Treasury Secretary Paulson. 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm780
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نهادهای مالی را قطع کند. این ایجاد رعب سبب شد بسیاری از این نهادها روابط خود را بیا اییران   
یک بانک هلندی به نام آی ان جی  2008کاهش دهند. برای نمونه، در ژوئن  شدتبهقطع کنند یا 
دلییل تبیادالت میالی ییرقیانونی بیا      لیون دالری به آمریکا و ایالت نیوییورک بیه  می 619به جریمۀ 

شیرکت خیدمات میالی و بانکیداری کردییت       2009در دسیامبر   1.شیود یمنهادهای ایرانی مجبور 
میلیون دالر به آمریکا و نیویورک به اتهام پنهیان کیردن مشیارکت افیراد      536سوئیس با پرداخت 

ایین   2حواله و همچنین معامله با وثیقه به و از رری  آمریکا محکوم شید. تحریمی در تعداد زیادی 
نکتۀ  3روزافزونی در جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران مورد توجه بوده است. روربه هاتیمحکومنوع 

و نهادهای مالی است کیه   هابانک دفتر کنترل دارایی با وفصلحلی هانامهموافقتآخر در خصوص 
تحمییل   کطرفهکه ایلب به شکل ی هانامهموافقت. در این اندشدهتکب نقض تحریم اوفک مر زعمبه
یی برای تضمین پایبندی و محدود ساختن ررف مقابل برای عدم تداوم انجام هادرخواست، شودیم

ی او بیرای  هیا تیال  ، شودیمفرد یا نهادی تحریم  کهیوقتکلی  روربه 4معامله با ایران وجود دارد.
 ,Zarate) شیود یمی به سیستم مالی نیز خود اقدامی ییرقانونی و قابل پیگیری محسوب دسترسی 

ۀ آمریکاسیت کیه در بسییاری از    کجانبی یهااستیسها، (. معیار ییرقانونی بودن این اقدام9 :2013
 .دهدیمتبادالت مالی را هم تحت شمول جنگ حقوقی مالی خود قرار  نیترشفافموارد 
 

 یجنگ حقوقی از طریق پرونده سازی قضای. 5. 2

یمی هماهنگ با وزارت دادگستری و همچنین دادستانی ایاالت متحدۀ صورت دارخزانههای اقدام
. نهادهای قضایی در جنگ حقوقی با اسیتفاده از دسیتاویزهای حقیوقی و اسیتفاده از قیوانین      ردیگ

___________________________________________________________________ 
1. The US Department of Justice, ING Bank N.V. Agrees to Forfeit $619 Million for Illegal Transactions 

with Cuban and Iranian Entities. 12 June 2012. https://www.justice.gov/opa/pr/ing-bank-nv-agrees-
forfeit-619-million-illegal-transactions-cuban-and-iranian-entities-0 

2. U.S. Department of the Treasury. U.S. Treasury Department Announces Joint $536 Million Settlement 
with Credit Suisse AG. 16 December 2009. https://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Pages/tg452.aspx   

 تپرداخ با و کرد پرداخت جریمهعنوان به را دالر میلیارد 256/1 سی، بی اس اچ انگلیسی بانک 2012 دسامبر در .3
 کرد: موافقت ایران با ییرقانونی تبادالت جمله از تحریمی قوانین نقض با مرتبط مجازات برای دالر میلیون 665

US Department of Justice, HSBC Holdings Plc. and HSBC Bank USA N.A. Admit to Anti-Money 
Laundering and Sanctions Violations, Forfeit $1.256 Billion in Deferred Prosecution Agreement. 11 
December 2012. https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-
money-laundering-and-sanctions-violations  

 میلیارد دالر جریمه شد: 1به پرداخت بیش از  هامیتحرنیز بانک استاندارد چارترد به اتهام نقض  2019در آوریل 
U.S. Department of Justice, “Standard Chartered Bank Admits to Illegally Processing Transactions in 

Violation of Iranian Sanctions and Agrees to Pay More Than $1 Billion”, 9 April 2019, 
https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-
violation-iranian-sanctions  

 رای نمونه در این خصوص ر.ک:ب .4
Kelley Drye and Warren LLP, ‘Recent OFAC Settlement Highlights Due Diligence Expectations When 

Selling to Intermediaries’, 22 March 2021, https://www.jdsupra.com/legalnews/recent-ofac-
settlement-highlights-due-9744612/  

https://www.justice.gov/opa/pr/ing-bank-nv-agrees-forfeit-619-million-illegal-transactions-cuban-and-iranian-entities-0
https://www.justice.gov/opa/pr/ing-bank-nv-agrees-forfeit-619-million-illegal-transactions-cuban-and-iranian-entities-0
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg452.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg452.aspx
https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-money-laundering-and-sanctions-violations
https://www.justice.gov/opa/pr/hsbc-holdings-plc-and-hsbc-bank-usa-na-admit-anti-money-laundering-and-sanctions-violations
https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions
https://www.justice.gov/opa/pr/standard-chartered-bank-admits-illegally-processing-transactions-violation-iranian-sanctions
https://www.jdsupra.com/legalnews/recent-ofac-settlement-highlights-due-9744612/
https://www.jdsupra.com/legalnews/recent-ofac-settlement-highlights-due-9744612/
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ر احکیام  و صیدو  آنهاضدتروریستی به اقدام علیه افراد در جهت به محکمه کشاندن و زندانی کردن 
 (.Kittrie, 2016: 28) کنندیمهای نهادهای اجرایی را فراهم قضایی مالی زمینۀ اقدام

ی حامی تروریسیم  هادولتیکی از  عنوانبهدولت ایران را  1984ایاالت متحدۀ آمریکا که از سال 
یمی د استفاده های حقوقی و قضایی خوای برای اقدامپشتوانه عنوانبه، از این اتهام 1تعیین کرده است

، شیود یمی یی که در آمریکا بیا اسیتفاده از جنیگ حقیوقی پیگییری      هااستیسدر این زمینه از  2.کند
ی حقیوقی علییه اتهامیات ادعیایی تروریسیتی نسیبت بیه افیراد و همچنیین          هادادخواستاستفاده از 

توانسیته   هیا دادخواسیت . این کنندیمکه آن را بخشی از پازل جنگ علیه تروریسم تلقی  هاستدولت
همراه داشته باشد و موضیوع ادعیایی تروریسیم را در مییان آمریکایییان      است جلب توجه فراوانی را به

ی گیذار بمیب کند. در همین خصوص، به موجیب ریرح دعیوا علییه لیبیی از سیوی قربانییان         پررنگ
ی شیناخته  گیذار بمیب مسیئول   2003پان آمریکن بود که موجب شد لیبیی در اوت   103هواپیمای 
 (.Radia & Sauer, 2008یرامت به خانوادۀ قربانیان بپردازد ) عنوانبهمیلیارد دالر  7/2شود و 

یی هاگروهو  دهدیمنمایش  ابیقتیحقۀ روندهای مثاببههای قضایی را آمریکا این نوع اقدام
هیا  . این اقیدام هددیمۀ تروریسم جلوه کنندنیتأمرا نیرویی تروریستی و ایران را  اهللحزبچون 

مبنایی برای فشارهای شدید مالی علیه ایران شده است. یکیی از میواردی کیه اییران از اهیداف      
قرار گرفت، اتهام انتساب با واسطه حملیه بیه مقیر نیروهیای آمریکیایی در       هایدادرساصلی این 

کیه توسیط   ی اپرونیده در  2003(. در ماه مه Phillips, 2009بوده است ) 1983بیروت در سال 
ی کلمبیا، روییس  امنطقهحادثه بیروت ررح شد، قاضی دادگاه  شدگانکشتهبستگان تعدادی از 

 .Peterson vلَمبرث رأی خود مبنی بر مسئولیت ایران در حمله به مقر تفنگداران را صادر کرد )

IRI, 2003 ت از یرامی  عنوانبهمیلیارد دالر  6/2لمبرث دستوری برای پرداخت  2007(. در سال
حکم لمبیرث بیا    2008در سال  3ۀ قربانیان صادر کرد.خانوادسوی جمهوری اسالمی ایران برای 

 2، مبنایی برای دادگیاه جنیوبی نیوییورک بیرای مسیدود کیردن       شدگانکشتهدرخواست وکیل 
ربی  آخیرین    4اموال ایران موجود در حساب سیتی بنک در شهر نیویوک شید.  ازمیلیارد دالر 
میلییارد دالر بیه اتهیام     62ی آمریکا علیه ایران احکیامی بیه ارز  حیداقل    هادگاهداآمارها، در 

 (.Keitner, 2019; Bidwell, 2021حمایت از تروریسم صادر شده است )

___________________________________________________________________ 
1. U.S. Department of State, State Sponsors of Terrorism, Bureau of Counterterrorism. 

https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/    

ی آمریکایی به ایران، ر.ک: هادادگاههای حقوقی و نحوۀ انتساب عمل از سوی برای مطالعه در خصوص اقدام .2
 .1383سادات میدانی، 

3. "U.S. judge orders Iran pay $2.6 billion for 1983 attack", Reuters, 8 September 2008, 
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-judgment/u-s-judge-orders-iran-pay-2-6-billion-for-
1983-attack-idUSN0824551020070908 

4. "U.S. froze $2 billion held for Iran in Citibank: report", Reuters, 12 December 2009,  
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-citigroup/u-s-froze-2-billion-held-for-iran-in-citibank-
report-idUSTRE5BB0ID20091212 

https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-judgment/u-s-judge-orders-iran-pay-2-6-billion-for-1983-attack-idUSN0824551020070908
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-judgment/u-s-judge-orders-iran-pay-2-6-billion-for-1983-attack-idUSN0824551020070908
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-citigroup/u-s-froze-2-billion-held-for-iran-in-citibank-report-idUSTRE5BB0ID20091212
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-citigroup/u-s-froze-2-billion-held-for-iran-in-citibank-report-idUSTRE5BB0ID20091212
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دنبیال اسیتفاده از   همچنین مقامات آمریکایی فعال در حوزۀ عدم اشاعه با همراهی وکیال بیه  
بیرای تحیت فشیار قیرار دادن متهمیان       دشیده جایای حقوقی هاکیتکنی مدنی و هادادخواست

کاالهیای بیا قابلییت     کننیدگان نیتأممثال دعاوی حقوقی علیه  روربهادعایی این حوزه هستند. 
(. در Grossman, 2009بیه معاونیت در جیرم )    آنهیا ی ایران و متهم کردن اهستهدوگانۀ صنعت 

دعاوی علیه افرادی که میتهم بیه    ، مانندشودیمنیز این دست احکام قضایی صادر  هاحوزهسایر 
ی مسدودشدۀ ایران در کشور کرۀ جنوبی بودند و بیا اتهامیات سینگین    هاپولتال  برای انتقال 

آنچه باید در جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران  1(.USA, Plaintiff v. Funds, 2020مواجه شدند )
یی، ایجیاد  نمابزرگی است. المللنیبی ایاالت متحدۀ با کنشگران اشبکهمورد توجه باشد، روابط 

موجیب   مانیان یپهیم ی موضوعات با همراهی سازیتیامنی کردن و همچنین المللنیبحساسیت، 
ی نییز سیبب شیده    ارسیانه دست برتر این دولت در جنگ حقوقی شده است. قدرت تبلیغاتی و 

 د.تیتر یک خبری و مورد توجه همگان باش سرعتبهاست مسائل مورد توجه آمریکا 
خیاص اییاالت    ریور بهی خارجی و هادولتهای احتمالی جمهوری اسالمی ایران در برابر اقدام

بیه   توانید یمی (، 1398متحدۀ آمریکا، با استفاده از سیاست دفاع حقوقی از خود )سیادات مییدانی،   
در قالیب ییک دکتیرین، میدون شیود و       سیت یبایمی مواجهه با جنگ حقوقی بپردازد. این سیاست 

های الزم را برای خنثی ساختن آثار جنگ حقوقی مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی اقدام نهادهای
 بیرای  اییران  اسیالمی  جمهیوری  دادگسیتری  صیالحیت  در دستور کار داشته باشند. تصویب قانون

در این زمینیه ارزییابی    1391اردیبهشت  19خارجی در  یهادولت علیه مدنی دعاوی به رسیدگی
این قانون آن است که اشخاص حقیقی و حقیوقی بتواننید    1ونگذار براساس مادۀ . هدف قانشودیم

ی خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسالمی یا مقامیات رسیمی آن   هادولتهای از اقدام
در دادگستری  المللنیب، برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق اندکردهرا نقض 

عمل متقابیل بیه دعیاوی میذکور      عنوانبهکنند. دادگاه بر این اساس موظف است تهران اقامۀ دعوا 
 (.54: 1394رسیدگی و رب  قانون حکم مقتضی را صادر کند )برزگر و رحمانی، 

 

 یریگجهینت
 الملیل نیبی  حقیوق  خألهیای  ی ازریی گبهرهدنبال به ،شودیم متوسل جنگ حقوقی به که دولتی
 .است نگرفته نظر در جنگ حقوقی با مقابله نوز سازوکارهایی برایه المللنیب حقوق زیرا است،
نیست تا با جنگ حقوقی و آثیار آن مقابلیه شیود و     مشخ  اعمال قابل قانون حقوقی جنگ در

تا اهداف خصمانۀ خیود علییه ریرف مقابیل را      دهدیماین ظرفیتی را به کنشگر جنگ حقوقی 

___________________________________________________________________ 
1. U.S. Department of Justice, Justice Department Seeks Forfeiture of More than $20 Million in Assets 

Relating to Unlawful Use of U.S. Financial System to Evade and Violate Iranian Sanctions, 3 June 
2020, https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-more-20-million-assets-
relating-unlawful-use-us-financial  

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-more-20-million-assets-relating-unlawful-use-us-financial
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-more-20-million-assets-relating-unlawful-use-us-financial
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ۀ مسلحانه را متحمل شود. جنگ حقیوقی بیازی   پیگیر باشد، بدون آنکه دردسرهای یک مخاصم
استچ به این معنا که از نظر حقیوقی نقیض آشیکاری     المللنیببا قواعد حقوق  تیسوءنهمراه با 
دنبال داشته باشد و بیه افیراد   از جنگ نظامی به انبارتریزآثاری حتی  تواندیم، اما شودینمدیده 

ی هیا دولتستانه آسیب بزند. این وضعیت در ییرنظامی مورد حمایت قواعد حقوق بشر و بشردو
شیاخ  بیرای تشیخی  جنیگ      نیتیر مهیم تحت تحریم مانند ایران قابل مشاهده است و ایین  

 حقوقی آمریکا علیه ایران است. 
 متحیدۀ  یهیا دولت همکاری ایران، نظامی بازدارندگی مانند دالیلی به توجه با متحده ایاالت
 آمریکیا،  تنبیهیی  یهیا اسیت یس ازها شرکت وها دولت ترس ان،ایر با ییرنظامی تقابل در آمریکا
 کیه  رسیده نتیجه این به حقوقی، جنگ روزامدی و جهانی مالی یهاکنش در آمریکا برتر دست

 چیون  راهبردهایی مسیر این در آمریکا. است کارامد یانهیگز ایران علیه حقوقی جنگ سیاست
 در را قضیایی  راهبردهیای  و انیرژی  ۀکننید نیتیأم  یاهشرکت بر فشار محلی، و ایالتی هایاقدام
ی از فشارها را از رری  شورای امنیت، گروه ویژۀ اقیدام  امجموعهاست. آمریکا  داشته کار دستور

ی مندبهرههای یکجانبه چون تحریم را اعمال کرده است. ابتکارات دولت آمریکا در مالی و اقدام
از  گونیه سیلطه ای مالی خصوصی خارجی، اسیتفادۀ  از جنگ حقوقی دسترسی مستقیم به نهاده
ی از ارالعیات میرتبط بیا تبیادالت میالی،      برداربهرهنفوذ مالی برای دستیابی به اهداف سیاسی، 

ابهام و پیچیدگی جنگ حقوقی مالی بوده است که توانست آثار مخرب فراوانی بر اقتصیاد اییران   
در یک مخاصمه  موردنظری سپرد تا اهداف دارخزانهداشته باشد. آمریکا جنگ خود را به وزارت 

، دسترسی نداشتن به منابع مالی یا کاهش شدید آن، تحیت فشیار   هارساختیزاز جمله نابودی 
قرار گرفتن مردم و افزایش نارضایتی داخلی را از رری  جنگ حقوقی حاصل کند. نکتۀ شیایان  

ت قربانی باید به شیکل حقیوقی   توجه آن است که مواجهه و تقابل با جنگ حقوقی از سوی دول
ی حقیوقی  هاکنشدربردارندۀ دامنۀ وسیعی از  تواندیمباشد و سیاست دفاع حقوقی از خود که 

 ها قرار گیرد.، باید محور اقدامباشدبه جنگ حقوقی 
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