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              تحريم هاراستگي دفاع درمقابل آ
  ) 4(قسمت

)16(  
  حقوقدان -اميرفيض

درباب مسئوليت وجبران خسارات تحريم ھای ناشيه ازقطعنامه ھای  ١ ن گذشتآدرقسمت سوم که شرح 
 ازباب موضوع وخسارات ناشيه از آمريکاموقعيت تحريم ھای کنگره  شورای امنيت صحبت شد واکنون

  .ط گفتگو قرارميگيرديباتفاق درمح نآ

   آمريكاموقعيت تحريم هاي يكطرفه 

نھا بامبانی آتفاوت مبانی حقوقی   درمورد تحريم ھای يکطرفه جای توجه دارد که نخستين موضوعی
 ازدکارسآتفاوت مزبوررا . فکرميکنم که اين تحريرتکليف دارد حقوقی تحريم ھای شورای امنيت است

  .استات تحرير تيجه گيری رشته ازمھمات ن ،چراکه

ی شورای امنيت ناشی ازمنشورسازمان ملل وجنبه حقوق بين الملل را دارد يعنی تحريم ھامنشاء  -١
   .مجريان حکم تحريم شورای امنيت تمامی کشورھای عضو سازمان ھستند

ين قوق بست وارتباطی به حآمريکاناشی ازحقوق ملی داخلی  آمريکای کنگره تحريم ھادرحاليکه منشاء 
 اآمريکداخلی  ئی وبراساس قانون آمريکاوتحريم کنندگان ھم شرکت ھای  الملل ويا شورای امنيت ندارد

  .ھستند

. ی شورای امنيت با تحريم ھای يکطرفه بکلی متفاوت استتحريم ھاموضوع وانگيزه وضع  -٢
، می استژانس اتآی شورای امنيت دررابطه با خودداری ايران ازتعھدات درمورد تحريم ھاانگيزه 

مسائلی ازقبيل گروگان گيری کارمندان سفارت  آمريکادرحاليکه انگيزه تحريم ھای يکطرفه 
ويا تھديدی  مللیلبين ا بااصولواقدامات تروريستی ودرمجموع اقداماتی است که مغاير آمريکا

   .ميباشد )ن کشورآ بنظر( آمريکابرای امنيت 
ن صادرشده است ومتضمن امنيت جھانی ی شورای  امنيت براساس منشورسازماتحريم ھا -٣

ن عنوا آمريکاعالوه براينکه متضمن امنيت  آمريکای يکطرفه تحريم ھامحسوب است درحاليکه 
   .شده با انگيزه تالفی اقدامات جمھوری اسالمی تدارک ديده شده است
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اخته ول شندرمورد تالفی اين توضيح بجاست که حقوق بين الملل رسم تالفی را بين کشورھا جايز ومعم
ن ھمان است که وقتی کشوری نماينگان آاست البته با شرط متعارف بودن تالفی  نمونه ھای معمول 

   .اخراج ميکند  کشورمقابل ھم ھمين تدبيررابکارميبرد کشورديگری را

پس ازواقعه گروگان گيری ابتدا به تالفی مبادرت نکرد وبه شورای امنيت ودرنھايت به  آمريکادولت 
  .گاه الھه رفت که جمھوری اسالمی به حکم دادگاه بين المللی الھه ترتيب اثری ندادداد

 بالمتقا ،نميتوانست ويا نخواست درراه تالفی با اقدامات گروگان گيری کارمندان سفارت آمريکادولت 
 باتمتوسل شد  وازھمان تاريخ مر تحريم ھارا گروگان بگيرد بلکه به  آمريکاکارمندان سفارت ايران در
عليه ی کوچک وبزرگ تحريم ھابه تحميل انواع  آمريکاميز جمھوری اسالمی آبموازات اقدامات خصومت 

  .کردت مبادر (ايران)مھوری اسالمی ج

 ن سفارت رابهآوتصرف  آمريکاگروگان گرفتن کارمندان سفارت  ،ناگفته نماند که جمھوری اسالمی ھم
مزبور به  نادرست که بحث ادعای هعنوان کردمرداد ا ٢٨دروقايع  آمريکادخالت  !بھانه تالفی با ادعای

  .مربوط نميشوداين تحرير

 ستتحريم ھای کنگره وشورای امنيت موثردرسرنوشت تحريم ھامھمترين مسئله ای که درمورد  -۴
ن ست  بديآمريکای يکطرفه تحريم ھای شورای امنيت با تحريم ھابين المللی بودن تفاوت ھمان 

تحريم کننده  ،ملل يه ايران کشورھای عضوسازمان نا که درتحريم ھای شورای امنيت علمع
ونه  آمريکا) ھستند ودرحاليکه درقطعنامه ھای کنگره نه مجريان قطعنامه ھای شورای امنيت(

م کنندگان بخش ھای نيستند وفقط تحري آمريکای يکطرفه تحريم ھا یھيچ دولتی طرف اجرا
    .کشورھا ميباشند به دولتوابسته  ا بخش ھای خصوصی ويا بخش ھای ي آمريکاخصوصی 

 يد که اقای فريد ھلمستآھمين موضوع مھم است که وقتی ناديده گرفته شود اين گونه اظھارنظرھا پيش مي
اين واقعا غيرعادی است که يک ابرقدرت درکشورخود لمان گفته است <آرئيس کميسيون اقتصادی مجلس 

   .نرا رعايت کند>آقوانينی وضع کند که کل جھان بايد 

 يح مکمل دارد اميدوارم که دربيانمورد رديف  چھارم که عرض شد حساسيت خاصی دارد که نيازبه توض
  .ن عاجز نمانمآ

  قانون داما تو

به اقسامه ادمه  آمريکارفتارماجراجويانه جمھوری اسالمی که پس ازگروگان گيری کارمندان سفارت 
  .توسط جمھوری اسالمی واداشت نھاآ ادامه رادرمقام تالفی وجلوگيری از آمريکايافت کنگره 

درقرارداد الجزاير نکه آدارائی ايران بود که با  ميليارد دالر ١٢مصادره ھمان  آمريکااولين تحريم مالی 
به مناسبت ھای مختلف ھم ن آ زاد نکرد وبعد ازآ نراآ آمريکاازمبلغ مزبورشده بود  تصريح به رفع حصر

ی زمان رونالد تحريم ھان جمله ميتوان ازآ شد که از )ايرانجمھوری اسالمی ( تحريم ھای ديگری تحميل 
 الجرم و .باتھام اقدامات تروريستی جمھوری اسالمی وضع شد ١٩٨٧ريگان نام برد که  درسال 

ران اي قانون مزبور که شمولش بر ؛منجرشدقای کلينتون آزمان  به تصويب قانون داماتو در ١٩٩۶درسال
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رد ليبی منزوی کردن ليبی تا به حکومتی دمکراتيک وکشورليبی بود دوھدف متفاوت را دنبال مينمود درمو
مد الزم برای کمک به تروريسم بين المللی آ ايران  محروم کردن ايران ازکسب در تبديل شود ودرمورد

  .بودوخريد تسليحات باقدرت تخريب وسيع  وصنايع نظامی 

 ريکاآمامنيت ملی وسياسی مده است که ايران درموقعيتی رفتارميکند که آدرگزارشات ومذاکرات کنگره 
 )ايرانجمھوری اسالمی (به اقداماتی برای کنترل  آمريکابه خطر انداخته است والزم است کنگره  را

  .مبادرت کند

سياست ايجاد تضيقات مالی را برای  آمريکانظری به متن ومقدمه قانون مزبور نشان ميدھد که کنگره 
رابازميگذارد که ازطريق تحريم  آمريکاجمھوری اسالمی اتخاذ کرده واين سياست کلی دست دولت  مھار

  .ھا ويا وسائلی مشابه ھدف قانون مزبور راتامين کند

 مدهآ تصويب وبه اجرادر آمريکائی که بعد ازقانون داماتو ازسوی کنگره تحريم ھانگاه اجمالی به کليه 
   .استداماتونشان ميدھد که تمامی تحريم ھا نشئات يافته ازھمان قانون 

  مكانيزم اجرائي قانون داماتو

 )ايرانجمھوری اسالمی ( متن قانون داماتو اين برداشت را ميدھد که ھردولتی ويا شرکتی دردنيا که با
 .مجازات ميشود آمريکابوسيله  ،دالر درصنايع نفت وگازايران سرمايه گذاری کندميليون  ۴٠بيش از

اين واقعا < :المان گفتهآست که رئيس کميسيون اقتصادی مجلسھمين برداشت ازمتن قانون داما تو
ده ــعو >نرارعايت کندآغيرعادی است که يک ابرقدرت درکشورخود قوانينی وضع کند که کل جھان بايد 

   .گويند که تحريم ھا غيرقانونی استای نيز مي

ن يکی اين است که قانون کلی است وکيفيت اجرای خواست قانون را آازاصول قانونگزاری واجرای 
ن آ که از بوسيله دولت  به اجرا گذاشته ميشود  ،مسئولين  ومتخصصين تعيين وپس ازطی مراسمی

ئين  نامه ھای آ تصويب نامه ھا و به ، مرسوم ومعروفايران مکانيزم اجرائی قانون ياد ميگردد ودر
  .قانونی بود

ھا نکه بارآ با . زيرابھتراست فکرميکنم مثالش راروی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت بياوريم
قانون اساسی مشروطيت  یدردوران مشروطيت بيان شده بازھم کسان اصل  نآبارھا موقعيت اجرائی  و
  ٢  .خوندی ياد ميکنندآن بنام قانون اساسی آ واز مناسبت ھمان اصل دوم مردود دانستهب را

دخالت روحانيون درتصويب قوانين ايران است ولی     ِ حکم  به معنای متن اصل دوم متمم قانون اساسی 
دوران اول مشروطيت ديگربه ھيچوجه  از ن قانون اصال تھيه نشد والجرم اصل دوم بغيرآمکانيزم اجرائی 

                    ِ وقانون بدون مکانيزم   ن قانون نتوانست تھيه شودآنيزم اجرائی زيرا مکادرجريان اجرا قرارنگرفت 

                                               
 ١٩٠۶تداوم نظام پادشاھی ھستند بدون توجه به اين نکته تنھا به دليل ھمين ماده دو، قانون اساسی شوربختانه کسانی که طرفدار مشروطه و  - ٢

و متمم آن ھرگز  ١٩٠۶ايی قانون اساسی مشروطه ميخوانند و توجه ندارند که اين ماده در سرتاسر دوران اجر» قانون آخوندی«و متمم آنرا 
  ک-ادشاھان رعايت نشده است؛ خير پنج مالی مورد بحث ھرگز نتوانسته اند به شور برسند. حمصرف نداشته است. نه اينکه از سوی پ مورد
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ون عام قانقانونی راکه نتوان اجراکرد را زي نه به معنای عام قانوناست فقط متن  )کيفيت اجرائیی (اجرائ
   .نيست

  

  چگونگي مكانيزم قانون داماتو

کرده است اما مکانيزم کامال حفظ  درعين اينکه انگيزه قانون داماتو را زم اجرائی قانون داماتومکاني
 آمريکاکشور درزادی معامالت آ داخلی وطوری تنظيم واجرا ميشود که ازچارچوب حقوق  نآاجرائی 

رعايت قانون داماتو تکليف ھمه شرکتھا ودولتھای جھان است را بکل  و خارج نميشود وتوھم اينکه اجرا
  نيز: و مردود ميسازد

تند ئی ھستحريم ھای قانونی تحريم ھاازاين بابت که  خالف قانون است آمريکاتصور اينکه تحريم ھای 
ک ي آمريکادرست است ولی بمناسبت اينکه تحريم ھای تصور، که بوسيله شورای امنيت اعالم ميشود

ن نگذاشته  لذا آ داخلی وارتباطی به حقوق بين الملل ندارد وازطرفی حقوق بين الملل ھم منعی بر امر
ِ        عنوان کلی  غيرقان    .قابل قبول نيست آمريکای م ھاتحريونی بودن         

  اختياري بودن درمكانيزم اجرائي قانون تحريم ها 

ونسبت به شرکتھای  ،ئی برالزامآمريکااتباع وشرکت ھای مکانيزم اجرای قانون داماتو نسبت به 
   .کشورھای ديگرجھان جنبه اختياری دارد

رط  اين ش ،است که درمعامالت با شرکت ھای خارجی خواسته آمريکاازتابعين  مزبور توضيح اينکه قانون
حق معامله به شرکت ھای جمھوری وتعھد را درقرارداد تجاری منظور دارند که شرکت طرف معامله 

ِ  دررديف   اسالمی که نامشان    .احصاء شده است ندارند      

تری ن منفعت بيشبا شرکت ھای ايرانی متضمرجی اختياردارد اگرمعامالت تجاريش بنابراين يک شرکت خا
امله ئی معآمريکابا شرکت ايرانی وارد معامله ميشود واساسا باشرکت  ی استئآمريکاازمعامله با شرکت 

  یربيشت واعتمادئی منافع آمريکامعامله باشرکت ھای  اگرشرکت خارجی از و .ای ندارد که تعھدی بنمايد
يعنی مستقيم ويا ھم برخالف تعھد عمل کرد را دارد شرط مزبور را ميپذيرد وقرارداد راامضا ميکند واگر

ناميده ميشود با شرکت ھای ممنوعه ايرانی معامله کرد بوسيله  تحريم ھازدن  غيرمستقيم  که ھمان دور
   .به پرداخت جريمه محکوم ميشود آمريکادادگاه ھای 

د ال با شرکت ھای خريوشرکت پپسی ک ،باب نمونه نچه عرض شد يک روال معمول تجاری است ازآ
امال ک ساليان متمادی  نآاجرای امری که  ، معامله نکندمحصوالت خود شرط ميکند که با شرکت کوکاکوال

   .مشھود است

ی براينکه با نبئی درقرارداد ھای خود باشرکت ھای خارجی ميگذارند مآمريکاشرطی که شرکت ھای 
حقوق داخلی کشورمحل شرکت ھای ايرانی خاصی معامله نکنند يک شرط قانونی ومعمول است که با
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. وازنظرحقوق داخلی شرط ضمن العقد شناخه ، نه دادگاه بين المللی الھهامضای قرارداد سرروکاردارد
  ميگردد.

  

جح ئی ارآمريکات ھای را برمعامله باشرک ايران باشرکتھای بسياری درکشورھای جھان ھستند که معامله 
  نھا شرکتآگيرند که بزرگترين درجريان تحريم وقرارداد وخسارات دادگاه ھم قرارنمي لطبعميدانند وبا

   .وھند وروسيه وچين استنفتی مالزی  ال فرانسوی وشرکت ھایوتت

ازحقوق مدنی افراد کشورھا وحتی دولت  ،حق مزبور يعنی شرط محدود ومشروط کردن شرکتھای تجاری
مقابله ئی آمريکانا عمل قانون داماتو رانسبت به شرکت ھای جمھوری اسالمی ھم ميتواند  عي  ،ھاست

   .مدآکرد ولی به اجرا درني ھم که عنوان به مثل نمايد 

  .نسبت به شخصيت ھای کشورشان مقابله به مثل کردند آمريکاچنانکه روسھا درمقابل تحريم 

  تحريم هاوسالح  آمريكاموقعيت 

 انحصار فعال در تحريم ھاکه درجھان دارد سالح بمناسبت موقعيت اقتصادی وسياسی خاصی  آمريکا
   .اوست

ميليارد  ٩بانک باريبا بزرگترين بانک کشورفرانسه رابمبلغ  آمريکادرسی ام ژوئن سال جاری دادگاه 
 ت؛م ھای عليه ايران را نقض کرده استحري ٢٠٠٩دالرجريمه کرد اتھام بانک اين بوده که درسال ھای 

حکم به برکناری دوتن ازمديران معروف ومھم بانک راھم داده  ،انکدادگاه عالوه برمحکوميت مالی ب
. بانک مزبور محکوميت را پذيرفت ودخالت دولت فرانسه وحتی تھديد به تجديدنظر درروابط فرانسه است
  .ھم موثرنشد آمريکاو

  .تنيس ن به ايران چيزساده ایآوتحميل  آمريکاجريان مزبور نشان ميدھد که مسئله تحريم ھای يکطرفه 

  .غلطی نميتواند بکند>ھيچ  آمريکان اين باشد که <آکه پاسخ 

  برداشت نادرست ازبرائت بانک ملت 

 د  ودولت انگلستان بخشی ازتحريمتحريم ش بطوريکه استحضارداريد  بانک ملت ازسوی اتحاديه اروپا
اه لندن حکم داد دادگ  ،بانک ملت به دادگاه تجاری لندن دادخواھی کرد ؛عليه بانک ملت را مديريت کرد

اوال بانک ملت يک بانک خصوصی است نه دولتی ويا وابسته به جمھوری اسالمی دوم اينکه اتحاديه که 
 .اروپا نتوانسته ثابت کند که بانک ملت دربرنامه ھای ھسته ای جمھوری اسالمی مشارکت داشته است

   .زانه داری انگليس کرده استميليارد دالرخسارت ازخ ۴بانک ملت به استناد حکم مزبور مطالبه 

شرکت ھا وبانکھای تحريم شده ايران ميتوانند وبايد ازھمان راھی < :برخی ازحقوقدانان ايرانی نوشته اند
  .راباطل کنند> تحريم ھاکه بانک ملت رفت بروند و
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رنامه نجاست که  دادگاه لندن بانک ملت را بدليل فقدان دليل دخالت دربآ ضعف بزرگ اين اظھارنظردر
نه اينکه حکم کلی بطالن تحريم  ،ه استبيرون کشيد تحريم ھانرا ازدائره آ ھای اتمی ايران تبرئه کرده و

به کالمی روشن معلوم شد که بانک ملت تخلف نکرده ونبايد جريمه  ،ھای يکطرفه اتحاديه اروپا رابدھد
  .است نآ بشود واين درست ھمان است که مکانيزم اجرائی قانون داماتو ناظربر

  .نھاراآرا تاکيد ميکند نه بطالن  تحريم ھااتفاقا حکمی که دادگاه تجاری لندن داده است اعتبار  و

   تحريم هاي اقتصادي ومحاصره اقتصادي

 یجواری وميثاق بشردوستانه سازمان ملل وحقوق بشراساسا تحريم ھاھمدرست است که درروابط حسن 
سالھاست که تحريم عليه کشورھا درروابط بين المللی  ،نچه مسلم استآصورت منازعه دارد ولی يکطرفه 

 ن مھمترمشکالت راآ جاری است وھيچگاه ھم بوسيله شورای امنيت با مخالفتی مواجه نشده است واز
 هبايد برای رفع اين نحوستی ک ؛ن شناسائی کرد نه براساس تئوریآبايد درمسيراجراوسابقه اجرائی 

ھمی چيز م تحريم ھا< :گفتند نميشود چنانکه ؛جمھوری اسالمی برکشورما غالب ساخته راه اساسی يافت
  .> دل خوش کردنيست

 تحريم ھای ؛تحريم ھای اقتصادی با محاصره اقتصادی که عملی خالف حقوق بين الملل است تفاوت دارد
اھداف  اسی ھمراه است و اگر بااست که با اھداف سيھااقتصادی نوعی اتخاذ سياست بازرگانی کشور

تجاری وملی مانند حمايت ازتوليدات داخلی ويا جلوگيری ازباالرفتن قيمت ارزاق اتخاذ شود سياست 
ويا ممنوعيت زرگ بجلوگيری ازورود فاستونی خارجی درزمان رضاشاه  بازرگانی خوانده ميشود مانند

  .ھويدا دردولتری ازباالرفتن قيمت گوشت صادرات گوسفند به کشورھای ساحلی خليج فارس برای جلوگي

  زمينه هاي حقوقي تحريم ها

نظريه حقوقدانان بين المللی براين پايه است که کشورھا ميتوانند درصورتی که ھدف نقض قوانين بين 
   .المللی ازناحيه کشورديگری قرارگيرندبه مقابله به مثل ويا بطريقی تالفی کنند

يه جمھوری اسالمی بعلت تحريکات واقدامات خالف اصول بين المللی عل آمريکانجا که تحريم ھای آ از
نتوانسته ويا نخواسته به اقدام متقابل يعنی گروگان  آمريکانجا که آ واز ،جممھوری اسالمی صورت گرفته

 لذا اتخاذ سياست تحميل تحريم ھا به ايران نوعی واکنش مجازيران مبادرت کند، گيری کارمندای سفارت ا
توقف اقدامات تروريستی واعمال خالف اصول حقوق  تحريم ھاخاصه که انگيزه وعلت  واھدشدتلقی خ

   .بين الملل معرفی شده است

سال پرچم  ٣٠نميشود گفت جمھوری اسالمی  ؛دولت ھا مسئول حفظ شرافت ملی کشوروملتشان ھستند
درلبنان خوابگاه سربازان  تش بزند سفارتش را تصرف بکند کارمندانش را گروگان بگيردآ را آمريکا
رفسنجانی مقام عاليرتبه جمھوری اسالمی فرمان ميدھد که درازائ ھرفلسطينی  ،ئی را منفجربکندآمريکا

 شورش ک ئی که برای اھانت به پرچشمآمريکانھم آ ،دست ازپا خطا نکند آمريکائی رابکشيد معھذا آمريکا ۵
  ئی رادرويتنام ازدست داد؟آمريکاھزارجوان  ۵٠
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، مغروروبی رحم وبی انصاف ، بی گذشتئيھا بسيارانتقامجوآمريکا و آمريکاابقه نشان ميدھد که س
   .ھستند

ودخالت ھای وقيحانه درامورکشورھاست  ،جھان ناظرجنايات بيحسابيا ميتوان ازچنين کشوری که  آ
 ژنو  انداخته درمورد جمھوری اسالمی حلقه اسارتی را که برگردن جمھوری اسالمی درداشت که  انتظار

  بردارد؟؟

بدين سبب مطرح شد که حقوقدانان دولتی ايران وئی ازکل است زه شد بسيارفشرده وجاينھا که اشار
وموقعيت حقوقی ايران تاچه حد  است ئی ھا چه نکته ھائی نھفته آمريکامتوجه باشد که درکيسه دفاع 

  .ضعيف وبدور ازتوجه حقوقی است

    ن  آبا تشکر واجازه ادامه                                                                     

     

   

  

  

  

  

  

  

     

  

   

  

  

    

 


