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Abstract
In contemporary international legal system, the relationship between international
and domestic law has still appeared to be a controversial issue and it seems to be
even more challenging for federal governments e.g. the US. Paradoxically, the US
Constitution recognizes international law as the higher law whereas federal and state
authorities do not constantly comply with this prioritization. The US, seemingly a
hegemon, in several cases has proved not to obey some international judicial
decisions particularly the ICJ’s unless they are in harmony with its national interests.
While analyzing tripartite branches of the US government, the legislature and
executive apply double standards when dealing with the US international
obligations, but state courts and even the Supreme Court, have repeatedly ignored
the ICJ decisions and hence the US international commitments and initiated the socalled “New-Federalism”.
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تحلیل عملکرد دولت آمریکا
در برابر آرای دیوان بینالمللی دادگستری
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
رضوان باقرزاده

*

«آمریکا [ناگزیر] مجبور خواهد شدد ردراح حدش متدک ت
جمعی جهانی ،ره از دست دادن رخش ریتترح از حاکمیدت
[خود]  ...تن در دهد» ).(Brooks, 2017: 356

چکیده
در نظام معاصر حقوق بینالملو  ،رابطو حقوق داللوو ح حقوق بینالملو همچنوا بثیوو
مناقشهبرانگیز مونماید ح این مسئله در برلو نظامهوای داللوو ماننود نظوام حقوققو ممریاوا،
بهعنقا نظامو فدرال ،به چالش جدی حقققو بدل موشقد؛ چه ،در عین حال که قانق اساسو
ممریاا برتری را به حقق بینالمل مودهد ،رفتار حقققو ح سیاسو ایاالت ح حتو دحلت فودرال
گاه لالف این را نشا مودهد .از سقی دیگر ،ممریاا کوه در جامعو بینالملو حاضور لوقد را
هژمق موشمرد ،تالش چندانو را ،مگر به اقتضای منافع ملو ،مصرحف تبعیت از احاام صوادره
از نهادهای بینالمللو ح بهحیژه دیقا بینالمللو دادگسوتری نموکنود .در تثلیو رفتوار قوقای
سهگانه در ممریاا ،ققة مقننه با تثم فشار حوداقلو انتقادهوا ح همچنوین قوقة مجریوه ،اعوا از
ریاست جمهقری ح سایر ارکا اجرایو ،رفتاری دحگانه در قبوال تعهودات بینالمللوو داشوتهاند.
انتقادات بسیاری اما متقجه ققة قضایی ممریااست؛ تا بدا جا که در مقاردی ،دادگاههای ایواالت
با بوتقجهو به احاام دیقا بینالمللو دادگستری ح فرامقش کرد تعهدات دحلت فدرال ،نقعو
فدرالیسا نق را در اندالتهاند.

کلیدواژگان
ایاالت متثدة ممریاا ،تفایک ققا ،دیقا بینالمللو دادگستری ،رابطو حقوق داللوو ح حقوق
بینالمل  ،فدرالیسا نق ،ققای سهگانه در ممریاا.
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مقدمه
رابط میا حقق بینالمل ح حقق داللو همقاره مباحیوات متتلفوو را میوا صواح نظرا
برانگیتته ) (Starke, 1936: 66-81; Verdier & Versteeg, 2014: 376-381ح نقعو سردرگمو
را در عملارد نظامهای حقققو رقا زده است ) .(Morina et al., 2011: 275, 279بهطقر کلو این
رابطووه در قالوو سلسوولهمرات ققاعوود حقووققو داللووو ح بینالمللووو ح در نظریووات کووال
«دحگانووهگرایو»1ح «یگانووهگرایو»2معرفووو موشووقد(3براحنلووو .)107 :1396 ،نگوورش ح عملاوورد
مراجع بینالمللو ح دحلتها در مناسبات این دح نیز مها است .مرای مراجع قضوایو بینالمللوو،
تقدم ح احلقیت حقق بینالمل بر حقوق داللوو را موپوذیرد ح ایون اصو راه نقو تعهودات
بینالمللو با تقس به حقق داللو را بر دحلتها موبندد؛ منجا که قاعدة مقضقع بینالمللوو را
پذیرفته باشند ) .(PCIJ Rep. 1927: 43; ICJ Rep. 1988: paras. 47, 57در مقاردی ها ،حقق
داللو مبنای تصمیاگیری مراجع بینالمللو بهحیژه برای احراز عنصور موادی عورف بینالمللوو
(عملارد دحلتها) حاقوع شوده اسوت ) .(ICJ Rep. 2002: para. 58مطالعو تطبیقوو قوقانین ح
مقررات داللو متعدد نشا مودهد که مرزهای ترسیاشده در نظریات یادشده ،هرگز با شفافیت
کام ترسیا نموشقد (سهرابلق ح هماارا  )452 :1398 ،ح کشقرها هیچیک از دح نظری اصلو را
رسماً نپذیرفته ،اما تثت تأثیر یاو از م دح قرار گرفتهانود؛ 4ماننود نظوام قانقنگوذاری ح قضوایو
ایرا که با حجقد ققانین ح عملارد مبها ،نظری یگانگو حقققو با برتری حقق داللو را تأییود
کرده است(5ضیائو بیگدلو82-85 :1396 ،؛ الهقیونظری.)55-60 :1392 ،
رحیارد نظام حقققو ایاالت متثده ها نسبت به رابط حقوق داللوو ح بینالمللوو از ایون
قاعده مستینا نیست .مطابق اص ( 6)2قانق اساسو ممریاا ،معاهدات منعقده تقسط این کشقر
ققانین برتر این سرزمین هستند 6،بنابراین در تمامو ایاالت ،قضات بودح تقجوه بوه مغوایرت بوا
قانق اساسو یا سایر ققانین ایالتو ،از م تبعیت موکنند .دیقا عالو فدرال بارها تصریح کورده
1. Dualism
2. Monism

 .3عدهای نظیر منزیلقتو ،با تأکید بر استقالل این دح نظام ،ماهیت ح قلمرح مستق منها را به رسمیت موشناسوند ح
گرحهو مانند کلسن ،با اعتقاد به اص ححدت نظام حقوققو ،ایون دح را تفایکناپوذیر موشومرند (کوکدین ح
هماووارا 138-139 :1382 ،؛ ضوویائو بیگوودلو(See Müller, 2013: 1-28; 71-72 :1396 ،؛ رحیاوورد
ححدتگرایو ،مرما گرایانه ح رحیارد دحگانگو ،حاقعنگر است (ر.ک :سهرابلق ح هماارا .)451-452 :1398 ،
 .4در فرایند جذب هنجارهای بینالمللو در نظام حقققو داللو ،دح رحش اصلو «ادغوام» ح «تبودی » حجوقد دارد.
رک( .سهرابلق ح هماارا .)452-454 :1398 ،
 .5کقزحح ضمن پذیرش رحیارد یگانهگرایو ،برتری را به حقق بینالمل مودهد ح در عین حال ،قانق اساسوو لوقد را
در رأس سلسلهمرات مقررات حقققو الزماالجرا برموشمرد ).(See Morina et al., 2011: 274-296
6. Supremacy Clause of United States Constitution
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است که مصقبات کنگره ،ارزش ح اعتباری برابر با معاهدات بینالمللو دارد ح برتری در هر موقرد
با تقدم ح تألر زمانو رحشن موشقد .بدینسا  ،درحالوکه قانق اساسوو مشواارا برتوری را بوه
معاهدات بینالمللو مودهد ،دیقا عالو ارزشمندی حقققو یاسانو را برای معاهدات ح قوقانین
کنگره قائ است .حقق بینالمل عرفو ح رحیو قضوایو داللوو ممریاوا ،احضوا را از ایون هوا
پیچیدهتر موسازد .بهعالحه ،مطابق قانق  1965رحابط لارجو ایواالت متثوده ،هویچ کشوقری
نموتقاند به استناد حقق داللو حتو قانق اساسو لقد از نق حقق بینالملو دفوا کنود
(ضیائو بیگدلو .)82-83 :1396 ،بدینترتی  ،هیچ قاعودة صوریثو در لصوقا جایگواه کلوو
حقق بینالمل در نظام حقق داللو ممریاا حجقد ندارد.
ایناه ممریاا بهعنقا یاو از بازیگرا فعال نوزد دیوقا بینالمللوو دادگسوتری (Murphy,
) 2009: 46در مقاجهه با مرای م این سردرگمو در مقررات را چگقنه اداره موکند ،مقضق بثث
حاضر است؛ چه ،احاام دیقا  ،پرحرش ح متبلقر سالتن ارزشهای بنیادین جامع بینالمللوو را
مدنظر دارد (زمانو )333 :1375 ،ح ممریاا ها لقد را ،بهحاسط زایندگو حقوق داللوو لوقد،
«معلا» ح «رهبر بینالمللو» معرفو موکند (تستیری ح هماارا  .)162-163 :1397 ،بنابراین،
با پذیرش «مرجعیت نظری دیقا بینالمللو دادگستری» ح نقشمفرینو دیقا بهعنقا «مرجع
متتصص در حقق بینالمل » (ضیائو بیگودلو ح بواقرزاده ،)64-65 :1399 ،کونش ح حاکونش
ممریاا در برابر مرای این مثامه امری جال موکند .بوهعالحه ،برلوقرد متعوارو ح حتوو گواه
متزاحا سه ققة تقنین ،اجرا ح قضا در ممریاا ،بهعنقا نظام فدرال ،پیچیدگو بثث را دحچنودا
موکند .در لصقا تقانایو ح تمای ممریاا برای پذیرش تعهدات بینالمللو دح نظر کلو مطور
است؛ برلو معتقدند تفایک ققا در ممریاا حیژگو لاصو نداشته ح این کشقر در همراهو با نظام
بینالمللو مقانع حقققو داللو ندارد ،گرحهو دیگر اما تفایک ققا ح دمقکراسو ممریاا را با نظام
حقق بینالمل  -مبتنو بر اصقلو جهانو ح قضاحتو غیرانتتابو  -در تعارو مودانند (Paulus,
) .2004: 797نقشتار حاضر ،نتست رحیارد ممریاا به مثاکا بینالمللو ح بهحیژه دیقا بینالمللو
دادگستری ح سپس اجرای تصمیمات دیقا تقسط سه ققة ممریاا را تبیین موکند.

سیر تحول در رویکرد آمریکا نسبت به محاکم بینالمللی
 .1تاریخچة رویکرد آمریکا نسبت به محاکم بینالمللی
ایاالت متثده در ابتدای پیدایش ،دحلتو ضعیف ح تیبیتنشده در نظام بینالمللو ،بهحیژه در رابطوه
با قدرت حقت ،امپراتقری بریتانیا ،بقد ح از همین رح ،تقس به ابزارهای قضوایو مبتنوو بور برابوری
حقققو طرفین را سرلقح کار لقد قرار داده بقد .مقامات ممریاایو معتقد بقدند احاام بینالمللوو،
حاکمیت قانق را که هموقاره جایگواه حیوژهای در نظوام حقوققو ممریاوا داشوته ،تققیوت موکنود
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)1(McClellan, 2016ح این احاام برای ممریاوا از اعتبوار زیوادی بهرهمنود اسوت .در احالور سودة
نقزدها ،ممریاا پرچادار ح حفص التالفات به شیقة داحری از جمله در داحریهای معاهودة جوو
( )1898ح مالباما ( )1872-3بقد ) .(Paulus, 2004: 786به اعتقاد هادسن ،ممریاا بهندرت فرصوت
اعال حفاداری به داحری بینالمللوو را از دسوت مووداد (Hudson, 1928: 368-369; in: Preuss,
) .1946: 720سپس ،با حجقد تیبیت قدرت نقظهقر ممریاوا در جامعو بینالمللوو ،ایون دحلوت در
کنفرانس صلح الهه ( )1907از شیقة داحری اجبواری التالفوات ح تأسویس دیوقا دائموو داحری
حمایت مؤثری بهعم محرد؛ هرچند در نهایت کنقانسیق الهه را فقط بوا رزرح دکتورین مقنرحئوه ح
مسوائ سیاسوو تصوقی کورد ) (Paulus, 2004: 786; Garner, 2009: 1098ممریاوا هموقاره از
گذشته تاکنق در دیقا دائمو داحری ،حضقری کاحبیش فعال در مقام لقاها یا لقانوده داشوته
است ).(PCA Rep. 1902; PCA Rep. 1922; PCA Rep. 2012
در سدة بیستا سنای ممریاا اقدام به تثدید تعهدات این کشقر در معاهودات داحری کورد ح
مشقرت ح رضایت لوقد را بورای تکتوک مقافقتناموههای داحری ضورحری دانسوت .همچنوین،
التالفات «سیاسو» در لصقا «منافع حیاتو ،استقالل یا اصقل الالقو» طورفین را از دایورة
شمقل ح حفص اجباری التالفات مستینا کرد .در دحرة بین دح جنگ جهوانو ،سونا پیشونهاد
پذیرش صالحیت دیقا دائمو دادگستری بینالمللو را رد کرد ح ایجاد «دادگاه جهانو حاقعوو»2
نظیر دیقا عالو ممریاا را پیشنهاد داد .پس از جنوگ جهوانو دحم ،ممریاوا بوه پوذیرش «قیود
التیاری» صالحیت دیقا بینالمللو دادگستری  -مشتم بر رزرحهایو با نام سناتقرهای لوقد3
 تن در داد که این رحیارد استینایو ،نقعو بازگشت بوه دحرا پیشوین ممریاوا بوقد (Paulus,)2004: 786-787؛ اقدامو همراستا با گرایش م به دادلقاهو نزد دادگاههای غیرممریاایو ،پس
از جنگ جهانو دحم ) (Born, 2012: 820 fn 167که از هما مغاز ،تقسط برلو نقیسندگا  ،به
رهبری ممریاا در ارتقای حاکمیت قانق در سطح بینالمللو تعبیر شد ).(Preuss, 1946: 735

 .2رویکرد آمریکا نسبت به دیوان بینالمللی دادگستری
جایگاه مرکزی دیقا بینالمللو دادگستری بهعنقا ارگا قضایو اصلو مل متثود ،در ارتقوای
حاکمیت قانق بر کسو پقشیده نیست (حواجوزاده ح هماوارا  .)433 :1398 ،بورلالف مناوه
هیچیک از قدرتهای حقت ،شوقرحی ح ممریاوا ،صوالحیت اجبواری دیوقا دائموو دادگسوتری
بینالمللو را نپذیرفته بقدند ) ،(Born, 2012: 802 fn 90ممریاا از فعالترین دحلتها نزد دیوقا

برای مالحظ انتقادات نسبت

1. at: http://oll.libertyfund.org/pages/rule-of-law-us-constitutionalism
2. True World Court
3. Vandenberg & Connally
.Briggs, 1959: 302 et seq.; Preuss, 1946: 720-736
به رزرحهای ممریاا ر.ک:
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بینالمللو دادگستری است ) (Murphy, 2009: 74ح ایون ،از هموا سوالهای مغوازین فعالیوت
دیقا  ،مشاار شود (ICJ Rep. 1952; ICJ Rep. 1954)1ح رئیسجمهوقر حقوت ،میوز هواحر ،در
سال  1959رابط ممریاا با دیقا را در راستای حاکمیت قانق ارزیوابو کورد (Briggs, 1959:
) .301در ده هفتاد سدة بیستا ممریاا بوا هودف احیوای دیوقا  ،پیشونهادهایو ماننود اماوا
درلقاست نظر مشقرتو از دیقا تقسط دادگاههای ملو ارائه داد .تا ده هشتاد رحیاورد ممریاوا
در لصقا احاام دیقا  ،در معرو مزمق جدی داللو یا بینالمللو قرار نگرفت .در این دهوه،
مقضع ممریاا نسبت به احاام بینالمللو تغییر کرد ح این کشقر ،از قامت حامو این احاام لارج
شد .سپس ممریاا با مطلقب شمرد ابزارهوای سیاسوو ،ح نوه حقوققو ،توالش کورد لوقد را از
تیررس ارزیابو قضوایو بینالمللوو مصوق بودارد )(Paulus, 2004: 787؛ کماایناوه دحلتهوای
قدرتمندی مانند فرانسه صالحیت اجباری دیقا را پس گرفتند ح برلو نظیور چوین ح رحسویه
این صالحیت را نپذیرفتند ) .(Born, 2012: 806 fn 108اگرچه منافع بلندمدت دحلتها ایجواب
موکرد در مقاب دیقا ح مهاتر از م در مقاب افاار عمقمو بینالمللو به راهاارهوای حقوققو
تقجه نشا دهند ،ممریاا با تایه بور مثودحدیتهای صوالحیتو دیوقا  ،مثوار حقوققو ح درجو
الزاممحری احاام ح قرارهای صادرة دیقا ح نیز رابط این نهاد بوا سوایر ارگا هوای ملو متثود
بهحیژه شقرای امنیت ،تالش کرد مثدحدیت زیادی برای دیقا قائ شقد .البته  -چناناه لقاهد
ممد  -همیشه ها ممریاا بر این مدار حرکت نارده است ).(Paulus, 2004: 787-788
در قضی کارمندا کنسقلو ح دیپلماتیک ممریاا در تهرا ( ،)1980اگرچه به دالیلو مانند
عدم انتساب مستقیا گرحگا گیری به دحلت ایرا  ،این حاا تا اندازهای برای ممریاا ناامیدکننده
بقد ،ممریاا بر نقش فعال دیقا در صودحر قورار اقودامات موققتو تأکیود کورد (ICJ Rep. 1980
) (Pleadings): 25 et seq, 156 et seq.; para. 93حاا بعدی دیوقا در قضوی تثدیود حودحد
دریایو للیج ماین ( )1984نسبتاً مطلقب ممریاا بقد ح م را اجرا هوا کورد (ICJ Rep. 1984:
) ،246اما حاا نیااراگقئه ( )1986حر را برگرداند .در این قضیه دیقا بوا حجوقد متالفتهوای
ممریاوا صوالحیت لوقد را احوراز کورد(ICJ Rep. 1986 (Jurisdiction and Admissibility): 2
) paras. 424, 73ح ممریاا که این احراز صالحیت را حاکنش صوریح قضوایو در تقابو بوا لوقد
مودانست ،از این مرجوع رحی گردانود ) ،(Paulus, 2004: 788م را ناعادالنوه لقانود (Gray,
) 2003: 867ح سرانجام اعالمی صالحیت التیاری دیقا را مسترد کرد (Quigley, 2009: 263-
) .305در مقام اجرا نیز ممریاا این حاا دیقا را نادیده گرفت ح ابزارهای اجرایو شقرای امنیت
در این زمینه را حتق کرد (رک :مادة ( 94)2منشقر مل متثد) که همین امر حاکنش حقققودانا
 .1برای مالحظ پرحندههای دیقا بینالمللو دادگستری به طرفیت ممریاا اعا از لقاها ح لقانده رک:
https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases

 .2ر.ک :زمانو.260-267 :1375 ،
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بینالمللو را بهشدت برانگیتوت
) .2009: 263-305در عین حال ،در انتهای همین دهه ،ممریاا در قضی  ،)1989( ELSIضومن
رضایت لاا لقد به صالحیت دیقا  ،بالت لقد در ماهیت را ها پذیرفت ).(ICJ Rep. 1989
در قضی حادث  1986هقایو ایرباس ،ممریاا ترجیح داد که التالف لقد را بوا ایورا  ،لوارج از
دیقا ح کند )…  (ICJ Rep. 1996, Aerial Incidentح طر پرحنده در دیقا  ،صورفاً یاوو از
عقام ترغی ممریاا به مذاکره با ایرا  ،شمرده شد (سیفو.)43 :1382 ،
در نظر مشقرتو سال های هستهای ( ،)1996ممریاا در اظهوارات کتبوو ح نسوبتاً تفصویلو
لقد 1،مشاارا دیقا را از اظهارنظر در لصقا پرسوش مجموع عموقمو منوع کورد (ICJ Rep.
) .1996, Legality of … (Letter dated 20 June 1995): paras. 3-7هموین رحیاوورد در
اظهارنظر کتبو ممریاا در نظر مشقرتو دیقار حائ ( )2004تداحم یافت .ممریاا در اظهوارنظری
بسیار مفص  ،پیامدهای ارائ نظر مشقرتو در چنین مقضق حساسو را به دیقا گقشزد کورد ح
حتو این مشارکت دیقا را سیاستزدگو لقاند … (ICJ Rep. 2004, Legal Consequences
) .(Written Statement of the United States): 16-22بوهرغا اصورار ممریاوا ،در هور دح موقرد
دیقا اقدام به صدحر نظرهای مشقرتو لقد کرد ح این امر مقرد انتقاد جدی ممریاا قرار گرفت.
در این اثنا ،در قضی مشرحعیت تقس به زحر ( ،)1999تالش ممریاا برای ارائ تفسیر مضویق از
صالحیت دیقا به ثمر نشست ح دیقا صالحیت لقد را احراز ناورد (ICJ Rep. 1999: paras.
) .2-31در قضی ساقهای نفتو ( )2003ممریاا تالش کرد حقزة صلح ح امنیت بینالمللوو را از
شمقل بررسو قضایو بینالمللو لارج کند؛ اما در نهایوت ،دیوقا صوالحیت لوقد را از دریچو
الالل در مزادی تجارت مندرج در عهدنام مقدت ایرا ح ممریاا احراز کورد (ICJ Rep. 2003:
)( para. 37 et seq.سیفو.)45-46 :1382 ،
ممریاا در مرای الگراند ( )2001ح محنا ( )2004الزاممحری قرارهای اقدامات موققتو دیوقا ح
قابلیت اعمال مستقیا منها در حقق داللو را نادیده گرفت ح رحی ناصقاب ح مقرد انتقواد لوقد
در پرحندة ناتموام بوررد ( )1998را اداموه داد ;… (ICJ Rep. 2001; ICJ Rep. 2004, Avena
) ICJ Rep. 1998؛ ممریاا در قضی بررد از هماهنگو حقوق داللوو لوقد بوا اظهوارات دیوقا
پرهیز کرد ح قضیه را با عذرلقاهو ساده از پاراگقئه برای نقو کنقانسویق رحابوط کنسوقلو ح
اعدام بررد ،مغایر قرار دیقا  ،ح حفص کرد ).(Hoppe, 2007: 319-322
بنابراین ،رحیارد ممریاا در قبال احاام دیقا بینالمللو دادگستری یادست نبوقده اسوت ح
گسست زیادی بهحیژه در عملارد دحگان ممریاوا در قضوایای تهورا (تایوه بور نقوش گسوتردة
دیقا ) ح نیااراگقئه (تایه بر سیاسو بقد مسئله ح نقش مثدحد دیقا ) مشواار اسوت .ممریاوا
(Kelly, 1987: 342-374; Gray, 2003: 867–905; Quigley,

 .1رک :مادة ( 66)2اساسنام دیقا بینالمللو دادگستری.
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پس از کنارهگیری از قید صالحیت دیقا متعاقو قضوی نیااراگقئوه ،در معاهودات بینالمللوو
مشتم بر صالحیت اجباری دیقا  ،قیوقد ارجوا بوه داحری را افوزحد (هماننود کنقانسویق های
 1948منع ژنقساید ح  1984منع شانجه) ح بر رضایت برای صالحیت دیقا تأکید کرد کوه در
قضی تقس به زحر ،ممریاا از این سیاست بهرهمند شد .در سایر قضایا ،صالحیت دیقا اغل به
عهدنامههای دحجانب مقدت ده  80ح کنقانسیق های چندجانبوه ماننود کنقانسویق های حیون
رحابط دیپلماتیک ( )1961ح کنسقلو ( ،)1963بازموگشت .ممریاا با هدف اثبات عدم صالحیت
دیقا  ،تفسیری کامالً مضیق از این اسناد ارائه موداد .برای میوال ،در پرحنودة الگرانود ،ممریاوا
حقق کنسقلو را مثدحد به تعهدات بینالدحلو ،ح نه مقجد حق فردی ،مودانست ح تالش کورد
نظام قضایو داللو لوقد را از حرحد احاوام دیوقا مصوق بودارد (ICJ (Rep. 2001 (Counter
) .Memorial of the United States): paras. 51, 97ممریاا پس از رأی محنا از پرحتا التیاری
صالحیت اجباری دیقا منضا به کنقانسیق  1963رحابط کنسقلو کنارهگیری کرد.
در مجمق پس از قضی نیااراگقئه ،ممریاا ترجیح داد ح حفص التالفوات فنوو ح حقوققو
مث را به دیقا بسپرد ح بسته به منافع لقد ،اتتاذ مقضع کند .در عین حال ،ممریاا بوا نگواه
به منافع بلندمدت ح مفتتر به سنت حقققو لقد در طقل تاریخ ،نمولقاهود پشوتقان حقوققو
لقد را در جامع جهانو متدحش سازد .از همین رح ،همقاره ارتبوا نسوبو لوقد را بوا دیوقا
حفظ کرده است ).(Paulus, 2004: 787-792
برلو نقیسندگا حاکنش ممریاا به احاام دیقا را به چهار دحرة زمانو تقسیا کردهانود.1 :
امیدحاری ( ،)1950-59در این دحره تالش ممریاا برای احراز یوا فقودا صوالحیت دیوقا گواه
شاست لقرد ح گاه مقفقیتممیز بقد؛ .2 1رحیگردانو ( ،)1960-79در این بازة طوقالنو ،ممریاوا
دیقا را نامقفق مودانست ح هیچ قضیهای را نزد م مطر نارد ح در هیچ قضیهای ها لقانوده
قرار نگرفت؛  .3بازگشت دحباره ح عدم پذیرش ( ،)1980-87در این دحره ممریاا دحباره به مغقش
دیقا بازگشت تا یک التالف سرزمینو2ح بثرا مها سیاسوو3را ح حفصو کنود .اموا پوس از
حصقل نتیج نامطلقب در پرحندة دحم ،م را با تلخکوامو رد کورد؛  .4تقابو جودی ( 1988بوه
بعد) ،در این دحره ،ممریاا هیچ پرحنودهای را نوزد دیوقا طور ناورد ح در قاموت لقانوده هوا،
سرستتانه ح تهاجمو از لقد دفا کورد ح در نهایوت احاوام دیوقا را نپوذیرفت4.البتوه ارتبوا
ممریاا با دیقا سایر مثاف قضایو بینالمللو همچنا برقرار اسوت ).(Murphy, 2009: 74-79
در پرحندة درلقاست تفسیر رأی محنا از سقی مازیک5هوا ممریاوا مقضوع الیور لوقد را حفوظ
1. e.g. ICJ Rep. 1958.
2. ICJ Rep. 1984.
3. ICJ Rep. 1986.
4. e.g. ICJ Rep. 2001; ICJ Rep. 2003; ICJ Rep. 2004, Avena ….

 .5رک :مادة  60اساسنام دیقا بینالمللو دادگستری.
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کرده است ) .(ICJ Rep. 2009مازیک با تعهد به نتیجوه شومرد جبورا مناسو نقو حوق
مندرج در مادة  36کنقانسیق حقق کنسقلو ( ،)1963معتقود بوقد افورادی میو مودلین1کوه
پرحندهشا نزد دیقا عالو ممریاا مطر است ،نباید اعدام شقند ،اما درلقاسوتهای تجدیودنظر
در مثاکا داللو ممریاا رد شدهاند .در مقاب  ،ممریاا تعهد مزبقر را تعهد به حسیله موشومرد ح
رأی محنا را صرفاً دارای تأثیری کلو بر تصمیاگیری دیقا عوالو مودانسوت .اگرچوه دیوقا در
نهایت مقضق را لارج از تفسیر رأی  2004دانست ح صالحیت لوقد را احوراز ناورد ،متعاقو
درلقاست مازیک ،در  16ژحالی  2008قراری مبنو بر اعدام نارد افراد مقردنظر در رأی محنا
صادر شد2که متأسفانه ممریاا م را نق کرد ح مدلین اعدام شد ).(Evans, 2014: 415
ملرین حضقر ممریاا در مقام لقانده ،به پرحندههای «برلو امقال ایرا » ح «نق های ادعوایو
عهدنام  1955مقدت ،رحابوط اقتصوادی ح رحابوط کنسوقلو» کوه بوهترتی در سوالهای  2016ح
 2018ثبت شدهاند ،به طرفیت ایرا بازموگردد که گقیو تداحم دحرة چهارم است .پرحندة نتسوت
به رأی  2007دادگاه فدرال بازموگردد که طو م ایرا مقظوف بوه پردالوت دح میلیوارد ح 650
میلیارد دالر به لانقادههای قربانیا انفجار سال  1983در بیرحت شد .در پو تأییود ایون حاوا در
سال  2014حدحد دح میلیارد دالر از امقال بانک مرکزی ایرا برای پردالوت غراموت بوه لوانقادة
قربانیا انفجارها مصادره شد ح همین ،طر دعقای ایرا بوا ادعوای اصولو نقو مصوقنیت بانوک
مرکزی علیه ممریاا نزد دیقا بینالمللو دادگستری را رقا زد .با حجقد ایرادات متنوق صوالحیتو
ممریاا ،دیقا با صدحر حاا صالحیتو ،در نهایت لقد را به مقج عهدنام  1955مقدت میا دح
کشقر مذکقر صالح دانست3.حال باید منتظر صدحر حاا نهایو ح حاکنش ممریاا نشست4.
در لصقا پرحندة نق هوای ادعوایو عهدنامو موقدت ،ایورا بوا ایون ادعوا کوه بازگشوت
تثریاهای ممریاا متعاق لرحج این کشقر از برجام ،نق عهدنام مقدت است ،دادلقاسوتو را
علیه این کشقر ثبت کرد ح همزما از دیقا درلقاست صدحر دستقر مققتو مبنوو بور تققوف ح
تعلیق فقری تثریاها کرد5.در جریا رسیدگو دیقا  ،ممریاا با طر ایرادات صوالحیتو ،نظیور
عدم رعایت پیششر مذاکره از سقی ایرا  ،معتقد بقد اماا صدحر قرار از سقی دیقا حجوقد
ندارد .ممریاا با تأکید بر حقق حاکمیتو لقد برای حضع تثریا علیه سوایر دحلتهوا بوهمنظقر
حفاظت از منافع امنیت ملو ،حاکمیت را مانعو بر سر راه صدحر این قرار مودانسوت (مثبوو ح
1. Medellin
2. https://www.icj-cij.org/en/case/139
3. Certain Iranian Assets; at: https://www.icj-cij.org/en/case/164

 .4ر.ک :فرحغو ح عباسو165-205 :1398 ،؛ همچنین
(http://www.cila.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=97ea91ae-c67d-4be6-8b68420015884eb5&WebPartID=3719e196-16f1-47f8-b0a0-b43664b96c54&CategoryID=c86ddb78)990e-467a-9a4b-1b4cfca500f3
5. Alleged violations of the 1955 Treaty; at: https://www.icj-cij.org/en/case/175
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بذار .)257-258 ،261 :1399 ،ممریاا حتو با نشانه گرفتن اعتبار ح حجاهوت دیوقا  ،بوهعنقا
ملرین حربه سعو داشت با القای الزاممحر نبقد دستقر مققوت دیوقا  ،از تعهودات ناشوو از م
شانه لالو کند؛ امری که به باحر دیقا  ،بوا تقجوه بوه قضوی الگرانود ح الوزاممحر شومرده شود
تعهدات دستقر مققت ،پیش از این رحشن شده بوقد .در نهایوت ،دیوقا قورار مققوت را صوادر ح
ممریاا را ملزم کورد تمهیودات الزم را در موقرد صوادرات مزاد بوه ایورا در لصوقا نیازهوای
انسا دحستانه مانند دارح ح لقازم پزشاو ح بهداشتو ،مثصوقالت کشواحرزی ح غوذایو ح قطعوات
یدکو ح تجهیزات ضرحری ح لدمات برای ایمنوو هقاپیموایو کشوقری اتتواذ کنود ح هیچگقنوه
مثدحدیتو در مسیر پردالتها ح انتقال حجقه مربق بوه ایون اقودامات ایجواد نانود .متأسوفانه
ممریاا این دستقر دیقا را ها تاکنق اجورا ناورده اسوت(1مثبوو ح بوذار،269 -270 :1399 ،
 )255ح با تقجه به ایناه هنقز رأی ماهقی صادر نشده است ،نموتقا قضاحتو نهوایو در موقرد
حاکنش ممریاا داشت؛ هرچند با تقجه به سوابق ممریاوا ،عودم تبعیوت ممریاوا از حاوا دیوقا
پیشبینو موشقد.

 .3رویکرد آمریکا نسبت به سایر محاکم قضایی بینالمللی
با تقجه به تعدد مراجع ح حفص التالفوات در حقوق بینالملو معاصور ،در بررسوو رحیاورد
ممریاا نسبت به احاام بینالمللو ،نباید سایر نهادها را فرامقش کرد2.نظر بوه نیواز ممریاوا بورای
استفاده از قدرت فنو ح اقتصادی لوقد بوه سیسوتا تجوارت مزاد ،نهواد شبهقضوایو ح حفصو
التالفات در سازما جهانو تجارت 3،مقرد اقبال ممریاا قرار گرفته ح بدینسا  ،اسوتیالی م در
لصقا مقضقعات تجاری با سایرین بهحیژه دحلتهای ارحپایو ،ژاپن ،چین ح هند تشریک شوده
است؛ ازح بر ایناه در اغل دعاحی ممریاا لقاهوا اسوت ح نوه لقانوده (Paulus, 2004: 792-
) .794با تقجه به شتاب گرفتن رحند جهانو شد اقتصاد ،ممریاا به نفتوا نیوز اقبوال نشوا داده
است ).(Murphy, 2009: 78; David Gantz, 2009: 356-394; Karamanian, 2009: 395-418
در مقاب  ،با حجقد منافع احتمالو پیقستن به کنقانسیق  1982حقوق دریاهوا ،تواکنق بودا
نپیقسوته اسوت (Gallagher, 2014: 1-26; Cf. Rabkin, 2006: 1-13; Bromund et al.,
) ،20184بنابراین طرفیتو بالققه ها نزد دادگاه بینالمللوو حقوق دریاهوا نودارد .حوال مناوه در
 .1این مسئله مسئقلیت بینالمللو ممریاا ح اماا مطالب لسارت را در رسیدگو ماهقی برای ایرا سب موشوقد .بوهعالحه ،بوه
باحر مقامات ایرانو حقانیت ایرا را در جامع بینالمللو نزد همگا رحشن موسازد (مثبو ح بذار.)270 :1399 ،
 .2ضمن یادمحری اقبال پیقست ممریاا به داحریهای بینالمللو ،دیقا داحری ایرا -ممریاا در پو بثورا حقوققو-
سیاسو در رحابط این دح کشقر تشای شد ح در حقق بینالمل یاو از مراجوع حاصولتیز رسویدگو شومرده
موشقد (ر.ک :مثبو.)5-34 :1377 ،
)3. World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTO DSB
4. at: https://www.heritage.org/global-politics/commentary/7-reasons-us-should-not-ratify-un-convention-
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زما مذاکرات گسترده ح طقالنو کنفرانس سقم حقق دریاها ،ممریاا لقد یاو از معموارا م
بهشمار موممد ح حتو بر پیشبینو میین ح حفص اجباری التالفات اصرار داشت (Romano,
) .2009: xviiشاید بتقا از مهاترین عل نپیقستن ممریاا به این کنقانسیق را ،پرهیز مگاهانو
م از شریک شد قدرت دریایو لقد با سایر کشقرها دانست؛ گوقیو ایواالت متثوده بوهعنقا
«بزرگترین قدرت نظامو دریایو جها » (رنجبریا ح صیرفو ،)124 :1394 ،تورجیح مودهود
در حقق دریاها لقد عرفسازی کنود1ح بوه ققاعود شوفاف معاهوداتو تون در ندهود .مناسوبات
اقتصادی ،زیستمثیطو ح سیاسو ممریاا ح کنقانسیق حقق دریاها ،منافع ح مضار پیقسوتن ح
دالی نپیقستن به این سند ،بسیار مفص ح لارج از حقصل بثث حاضر است2.
در لصقا نظام عدالت کیفری بینالمللو ممریاا رحیارد ثابتو نداشته است .با حجوقد نیواز
ممریاا به همااری دحلتها ح نظامهای حقققو کیفری ،بوهحیژه در جنوگ علیوه ترحریسوا ،ایون
کشقر همقاره نگرا حفظ حاکمیت لقد ح چندجانبهگرایو دحلتها بقده است .بنابراین ،با حجقد
تالشهووای احلی وه بوورای تأسوویس دیووقا بینالملل وو کیفووری ،در نهایووت پووذیرای م نبووقده ح
مقضعگیریهای لاا م در زما ریاست جمهقریهای متتلف ،رابط پیچیودة م بوا دیوقا
بینالمللو کیفری را ،از  1995تاکنق  ،دچار افتحلیز کورده اسوت (Sadat & Drumbl, 2016:
) .1-27همچنین رحیارد کا ح بیش دحگان ایواالت متثوده در زمینو سوازحکارهای ح حفصو
التالف در مقضوقعات حقوق بشوری (Abi-Mershed, 2009: 185-209; Melish, 2009: 223-
) ،296نمقدار م است که این کشقر با احلقیتبتشو به منافع لقد ،زمانو حاضر به همااری بوا
سایر تابعا موگردد که بیش از هر چیز اهداف عمدتاً اقتصادی م تأمین شقد.

تفکیک قوا در آمریکا و اجرای احکام دیوان بینالمللی دادگستری
تفایک ققا از ارکا اصلو دمقکراسو است ح حاگذاری ققای اصلو حاقمت به نهادهوای متتلوف
را با هدف جلقگیری از استبداد ح انثصار قدرت ح نی به مزادی در برموگیرد (بشویریه:1384 ،
49؛ به نق از :قطبو ح حبی زاده.)344 :1394 ،

 .1قوة قانونگذاری
در درازای تاریخ ،ققة مقننو ممریاوا کمتورین میوزا پاسوتگقیو ح مسوئقلیت در قبوال فشوار
the-law-the-sea

 .1ابتاار ح پیشبرد برنام مزادی دریانقردی ممریاوا ،از نمقنوههای ایون رحیاورد اسوت (ر.ک :رنجبریوا ح صویرفو،
.)158-121 :1394
 .2برای مطالع بیشتر در این زمینه ر.ک.Carmichael, 2018: 1-107 :
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بینالمللو را در لصقا حرحد ققاعد ح مقررات بینالمللو به نظام حقق داللوو داشوته اسوت.
مادة نتست قانق اساسو ممریاا ،با برشمرد حظایف ح التیارات ققة مقننه نظیور للوق ققاعود
سرزمینو ،مقافقت سنا را برای تصمیا ریاسوت جمهوقری ایواالت متثوده در انعقواد معاهودات
بینالمللو ضرحری موداند .در عم  ،سنا صدها مقافقتنام بینالمللو را تأیید کورده ح از تأییود
برلو دیگر مانند کنقانسیق  1982حقق دریاها امتنا حرزیوده اسوت ).(Masters, 2017: 1-4
در مقاردی سنا اقداماتو مرتبط با حقق بینالمل را ،مانند اعطوای شتصویت غیرلوقداجرا1بوه
معاهدات حقق بشری مانند کنقانسیق منع شانجه یا مییا حقوق مودنو ح سیاسوو اتتواذ
کرده است .در لصقا دیقا بینالمللو دادگستری ،سنا از زما رأی نیااراگقئه ح کنوارهگیری
ممریاا از قید التیاری صالحیت اجباری دیقا  ،همقاره در زما تصقی یا الثا بوه معاهودات
حاجد صالحیت اجباری دیقا  ،از جمله کنقانسیق منع شانجه ( )1984ح کنقانسیق مقابله بوا
بم گذاریهای ترحریستو ( )1997از حق شور اسوتفاده کورده اسوت .در قضوی نیااراگقئوه،
همزما با تصمیاگیری دیقا  ،کنگرة ممریاا برای کمک به کنتراها  -متالفا قدرت حواکا در
نیااراگقئه  -بقدجهای تتصیص داد ح مشاارا از منها حمایت کرد .این مسئله گقیای م است که
کنگره دستکا در حقزة صلح ح امنیت بینالمللو ،تمای چندانو به تبعیت از احاام بینالمللو
متالف با منافع ممریاا ندارد .در قضایای الگراند ح محنا نیوز کنگوره هیچگقنوه اقودامو در جهوت
تغییر یا تعدی مقررات مربق به کمک کنسقلو به اتبا لوارجو ناورد .بوهطقر کلوو ،کنگوره
چندا تمایلو به اصال ققانین داللو ممریاا بهمنظقر انجام تعهدات بینالمللوو یوا تصومیمات
قضایو بینالمللو نشا نداده ح هیچ تغییری ها در ققانین داللو لقد در جهوت همسوقیو بوا
احاام دیقا ایجاد نارده است؛ درحالوکه  -چناناه لقاهد ممود  -گواه مموادگو برلوو ایواالت
مانند کالیفرنیا در اجرای تعهدات بینالمللو ممریاا ،بهمرات پقیواتر از کنگوره ارزیوابو موشوقد
) .(Paulus, 2004: 800-801عج مناه پنجاه عضق کاخ سفید در مستان صدحر رأی محنا تقسوط
دیقا در مارس  2004طو قطعنامهای بهصراحت برتری را بوه حقوق داللوو ایواالت متثوده
دادند ح اعالم کردند نتایج نظام قضوایو ممریاوا بههیچحجوه نبایود مبتنوو بور احاوام ح قوقانین
غیرممریاایو باشد؛ مگر مناه بیانو از معنای اصی ققانین ممریاا باشد یوا در نظوام قانقنگوذاری
این کشقر حارد شده باشد ) .(Res. 568-108th Congress, 2003-2004همراستا با این ایده ،پس
از صدحر رأی محنا تقسط دیقا  ،ممریاا از پرحتا التیاری صالحیت اجبواری دیوقا منضوا بوه
کنقانسیق  1963رحابط کنسقلو کنارهگیری کرد؛ هما گقنهکه پس از صودحر رأی نیااراگقئوه،
صالحیت التیاری دیقا را پس گرفته بقد .در زما پذیرش قید التیاری صالحیت دیوقا هوا
برلو سناتقرها مشاارا بر تفق حقق داللو بر حقق بینالمل تأکیود موکردنود ح بوا ادعوای
در لصقا معاهدات لقداجرا ح غیر م ر.ک:

1. Non-Self-executing character
).(Enabulele & Okojie, 2016: 1-37; Moore, 2009: 32-47
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مسی به حاکمیت ،منافع ملو ح دیقا عوالو ،نگورش میبتوو بوه تعامو بوا دیوقا بینالمللوو
دادگستری نداشتند؛ اما در لصقا پیقستن به جامع مل ح دیوقا دائموو سوابق ،اگرچوه در
نهایت ممریاا بدا ها ملثق نشد ،مقضعگیریهای معتدلتری در سنا در جریا بقد (Murphy,
) .2009: 60; Preuss, 1946: 720-736شایا ذکر است پس از صدحر نظر دیقار حائ در 2004
مجلس نمایندگا ممریاا قطعنامهای متضومن سوق اسوتفادة سیاسوو از دیوقا تصوقی کورد
).(Paulus, 2004: 789
در لصقا پرحندة تققیف امقال بانک مرکزی ایرا از رفتار ققة مقنن ممریاا چنوین برمومیود
که ابایو از مقابله با مقازین ح ققاعد حقققو بینالمللوو نودارد ح لقاسوت ملوو را در احلقیوت قورار
مودهد .دحلت ممریاا در قانق  1996مصقنیتهای دحلت لارجو ،ترحریسا را اسوتینایو بور ایون
مصقنیتها برشمرد ح در سال  2008دامن این قانق را گسوترش بتشوید .بوهعالحه ،طبوق قوانق
بیم لطرهای ترحریستو  ،2002مثاقملها پرحندههای ترحریستو ،موتقاننود اموقال مسدحدشودة
دحلت ایرا را به نفع لقد تصرف ح مصادره کنند .در سال  2012ممریاا با تصوقی قوانق کواهش
تهدیدات ایرا ح سقریه ،دادگاههای این کشقر را مجاز به ضبط ح مصادرة امقال مسدحدشدة دحلوت
ایرا در جهت اجرای احاام قضایو کرد(1فرحغو ح بذار .)175-178 :1394 ،این مصقبات کنگوره،
در نق مصقنیت قضایو ح اجرایو دحلتهای لارجو ح تقسعهدهندة صالحیت سرزمینو م است
ح عالحهبر مغایرت این مصقبات با ققاعد حقققو بینالمللو ،اصالحی پنجا قانق اساسو ممریاا ها
حتو مصقب  2012کنگره را مشرح نمودانود؛ چوه ،قوقانینو کوه بهصوراحت بوا انگیوزه ح هودف
مصداقو حضع شده باشند ،متالف قانق اساسواند .بنوابراین ،اشوارة مسوتقیا ح مشواار موتن ایون
مقرره به قضی پترسق  ،گقاه دلالت کنگره در اموقر قضوایو ح نقو تفایوک قوقا در ممریااسوت
(فرحغو ح بذار .)179-180 ،185-186 :1394 ،یادمحری موشقد همین مقضق  ،ثبت دعقای ایرا
علیه ممریاا نزد دیقا در پرحنده مذکقر را رقا زد.
همچنین حضع تثریاهای متعدد مصقب کنگرة ممریاا علیه ایرا  ،دعقای نق های ادعوایو
عهدنام مقدت علیه ممریاا را سب شد .ققة مقنن ممریاا به دستقر قرار مققوت دیوقا در ایون
پرحنده حاکنشو لصمانه نشا داد ح با لاتموه بتشوید بوه عهدنامو موقدت ایورا ح ممریاوا،
رحیگردانو لقد از دیقا را مشاار سالت )2.(Morello, 2018رحیارد منفو کاحبویش مشوابهو
از سقی کنگره در لصقا مرای نهاد ح حفص التالفات سازما جهانو تجوارت نیوز مالحظوه
موشقد ح این امر نشا دهندة احلقیتبتشو کاحبیش مطلق کنگره به منافع داللو ممریااسوت
).(Paulus, 2004: 801-802
 .1برای مطالع بیشتر در این زمینه ر.ک :کدلدایو ح داعو.14-24 :1390 ،
at: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-irancalling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html

2.
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 .2قوة مجریه
التیارات رئیسجمهقری ایاالت متثده در زمین امقر لارجو ،نه در قانق اساسو ،بلاه اغل طو
زما بهنثق تجربو رحشن شده است .حی رئیسجمهقر ایاالت متثده ،رئیس ققة مجری ملوت ح از
منظر سایر دحلتها ح ملتها رئیس یک دحلت مستق دارای حاکمیت است (اسوتق .)58 :1387 ،
طبق مادة  2قانق اساسو ،رئیسجمهقر ممریاا التیار انعقاد معاهدات را با مقافقوت سونا (بوا رأی
مقافق دحسقم سناتقرهای حاضر در جلسه) دارد .برلو ،اجرای حقق بینالملو را حظیفو قطعوو
رئیسجمهووقر موداننوود .هناووین ،مقووام اصوولو ایجوواد ح اجوورای تعهوودات بینالملل وو ممریاووا را
رئیسجمهقر م موشمرد ح معتقد است بهحاسط التیاراتش در رحابط لارجو ح قودرت ح حظیفو
انجام تعهدات بینالمللو ممریاا ،ملزم به مراقبت بورای اجورای دقیوق مقوررات ح تعهودات حقوق
بینالمل بهعنقا حقق سرزمین است .از سقی دیگر ،هوا احسوت کوه موتقانود در مقوام اعموال
قدرت ح التیارات حاکمیتو ممریاا ،حقق بینالمل را کنار بگذارد ح مویالً نقو یوک معاهوده را
اعال کند ) .(Henkin, 1996: 235-236از حظیف رئیسجمهقر بوه اجورای حقوق بینالملو  ،بوه
«قودرت/التیار مراقبوت»1تعبیور موشوقد ) .(Van Genugten, 2008: 55در انجوام ایون حظیفوه،
رئیسجمهقر از دریچههای حقققو متتلف اقدام موکند .برای میال ،جقرج بوقش طوو یادداشوتو
به حزیور دادگسوتری لقاهوا اجورای حاوا محنوا تقسوط مثواکا ممریاوا شود (Memorandum
) .“Compliance …, 2005برلو ،پیشنهادهایو غیرحقققو مانند ایراد فشار رئیسجمهقر به سوایر
ققای دحلت فدرال ح ایاالت برای اجرای حقق بینالمل را مطر کردند؛ مانند مناوه رئیسجمهوقر
شتصاً موتقانست به استناد قرار دیقا بینالمللو دادگستری دستقر تعقیق اعدام مثاقموا را در
قضایایو مانند الگراند ح محنا صادر کند ).(Vazquaz, 1998: 685
عملارد حزارت امقر لارج ممریاا نشا مودهد این حزارت گاه مقامات دحلتوو را بورای بوه
تعقیق اندالتن اقدامات ملو مغایر با احاام دیقا بینالمللوو دادگسوتری ،ماننود اعودام محنوا ح
سایرین ،متقاعد سالته است .در مقاب  ،گاه اقداماتو برلالف تعهدات بینالمللو ممریاا تقسوط
م دیده موشقد که از م جمله است اظهارنظر شتابزده ح پیش از مقعد در مقرد عودم ایجواد
حق فردی تقسط کنقانسیق کنسقلو  1963در قضایای الگراند ح محنا ح عدم اقودام موؤثر بورای
تفسیر حقق ممریاا مطابق با تعهدات بینالمللو .این حزارت مگاهانه از متالفت مشاار با دیوقا
ها اجتناب حرزیده ح در مقاردی تبعیت از احاام بینالمللوو را از طریوق ابزارهوایو غیرحقوققو
مانند اقنا نهادهای مربقطه لقاستار شده است .اموا در طوو ایون طریوق لوقد را بوه متواطرة
سیاسو نیندالته ح پیشنهادی برای اصال ققانین داللو ممریاا ح اجورای احاوام ،بوه کنگوره ح
دادگاههای ممریاا نارده است .سایر بتشها از ایون فراتور رفتوه ح مشواارا متالفوت لوقد را بوا
1. Take care power
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اظهارات دادگاههای بینالمللو اعالم کردهانود؛ همچنا کوه معواح حزیور دادگسوتری ،نماینودة
حقققو ققة مجریه نزد دیقا عالو ،که قرارهای اقدامات مققتو دیقا بینالمللو دادگسوتری را
برای دادگاههای ایاالت الزماالجرا ح قانعکننده ندانست ح حتو تصریح کرد که دیوقا نموتقانود
قدرت قضایو دادگاههای فدرال ممریاا را در دسوت بگیورد ) .(Paulus, 2004: 798-799پوس از
صدحر نظر دیقار حائ ها ،ققة مجری ممریاا مدعو شد از دیوقا سوق اسوتفادة سیاسوو شوده
است ) .(Paulus, 2004: 789در مقرد پرحندة تققیف امقال بانک مرکزی ایرا علیوه ممریاوا نیوز
رفتار قاب انتقادی دال بر بواعتنایو به ققاعد ح اصقل بینالمللو ح احتماالً احاام متو به چشوا
مولقرد؛ چه ،در سال  2012رئیسجمهقر حقت ممریاا (احباما) ،با صودحر دسوتقرالعم اجرایوو1
تمامو امقال ایرا ح بانک مرکزی را مسدحد ح انتقال م را ممنق اعال کرد2.
در اعمال قانق  1996مصقنیت دحلتهوای لوارجو در ممریاوا ح اعموال اسوتینای ترحریسوا،
حزارت لارج ممریاا دحلتهای اصطالحاً حامو ترحریسا را مشتص موکند ح این دلالت دسوتگاه
اجرایو در تعیین صالحیت دستگاه قضایو ممریاا ،مغوایر اصو تفایوک قوقا (کدلودایو ح داعوو،
 )26 :1390ح بواعتنایو به تبعات بینالمللو اقدامات اتتاذی از سقی ققة مجریه بهنظر مورسد.
در پرحندة برلو نق های ادعایو ایرا نیز ،به گزارش حاشنگتنپسوت ،حزیور اموقر لارجو
ممریاا (پمپئق) ،در رحز صدحر قرار دیقا  ،کنارهگیری ممریاا از عهدنام موقدت را اعوال کورد ح
همانند جا بقلتن ،مشاحر حقت امنیت ملو ممریاا ،در ستنا لقد دحلت ایرا را مقرد ناقهش
قرار داد ح حتو دیقا را برای صدحر قرار سرزنش کرد )3.(Morello, 2018
مالحظه موشقد که نقعو حیرانو ح سردرگمو در بدن اجرایو ممریاا در لصقا تبعیت از
احاام دیقا ح ایناه میا اساساً دادگاه بینالمللو موتقاند در رحند سیستا کیفری داللوو تغییور
ایجاد کند یا لیر ،به چشا مولقرد .در مجمق  ،بهنظر مورسد ققة مجری ممریاا ،احاام نهایو
دیقا بینالمللو دادگستری را حاجد اثر مستقیا در نظام حقوققو ملوو نموشومرد (Murphy,
) 2009: 57ح با حرکتو بینابینو ،در عین عدم متالفوت مشواار بوا احاوام بینالمللوو ،شورایط
1. Blocking property of the Government of Iran and Iranian financial institutions
2.
http://www.cila.ir/Portal/home/?event/267108/267127/285851/%D8%AE%D9%84%D8%A7
%D8%B5%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%BB
3. at: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-terminates-1955-treaty-with-irancalling-it-an-absolute-absurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html
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مطلقبو را ها برای تبعیت از منها فراها نمومحرد؛ حال مناه این ققه با تقجه به التیارات قانقنو
لقد ،در لصقا نهاد ح حفص التالفات سازما تجارت جهانو رحیاوردی پقیواتر ح بوهمرات
مؤثرتر را اتتاذ کرده است ).(Paulus, 2004: 799

 .3قوة قضاییه
رحیارد دادگاههای ممریاا بین تبعیت ح متالفت با احاام مراجع بینالمللو در نقسا بقده است.
متعاق رأی نیااراگقئوه ،در اکتبور  1988دادگواه منطقو حاشنگتندیسوو دیوقا بینالمللوو
دادگستری را متلق ارادة دحلتها ح احاام م را صرفاً برای دحلتها الزماالجرا دانست .به بواحر
این دادگاه ،اجرای احاام بینالمللو بتشو از سیاست لارجو ممریاوا ح تثوت کنتورل دح قوقة
مقننه ح مجریه است ح تنها استینا برای دادگاههای ممریاا در لزحم اجرای این احاام ،ققاعد ممره
است .همچنین حقق بینالمل عرفو بههیچحجه قادر بوه نقو مقوررات کنگوره نیسوت .ایون
دادگاه ضمن تبعیت از تفاسیر دیوقا ح اجورای احاوام م تقسوط دادگاههوای ممریاوا را اموری
غیرالزاموو ح لقدلقاسوته موشومرد )…  .(US Courts Rep. 1988, Committeeپیشوتر اموا،
متعاق نظر مشقرتو دیقا ح تصریح احلقیت حقق بینالمل بر حقق داللوو (ICJ Reports.
) ،1988: paras. 47, 57دادگاه نیقیقرک در ژحئن  1988حقق بینالمل ح حقق داللو ممریاا
را همسطح شمرده ح دادگاهها را مقظف به ایجاد هماهنگو حداکیری میا منها ،از طریق تفسیر
قانق ح درک هدف مقنن ،دانسته بقد .دادگاه معتقد بقد قانق کنگره برای تعطیلو دفتر نهضت
مزادیبتش فلسطین ،لزحماً باید در پرتق تعهدات بینالمللو ممریاا مالحظه شوقد(US Courts 1
).Rep. 1988, US ...: 1464-1471
مزمق حاقعو دستگاه قضایو ممریاوا در اجورای احاوام بینالمللوو زموانو بوقد کوه دیوقا ،
سیستا داللو ممریاا را ملزم به اتتاذ اقداماتو به نفع افراد در قضایای بررد ،الگرانود ح محنوا ،در
لصقا نق مادة  36کنقانسیق کنسقلو ح مثاقمیت برلوو بوه اعودام ،شومرد ح لوقد ،بوه
«قاعدة قصقر شالو»2در سطح فدرال ح ایاالت اشاره کرد .دادگاههای ممریاوا تصومیمات دیوقا
را بهسادگو نادیده گرفتند ،دیقا عالو پایبندی به قرارهای دیقا را ضرحری ندانست ح تالشوو
برای ارائ تفسیری هماهنگ با حقق بینالمل از مصوقبات کنگوره ناورد .در عوقو ،مالحظو
 .1دادگاه نیقیقرک با کمک دکترین  Charming betsyتعارو مقجقد را بوهلقبو حو کورد .ممتواز :1386-87 ،جلسو
نها؛ این دکترین ،با نام پرحندهای قدیمو نزد دیقا عالو ممریاا ( ،)1804بر ضرحرت تفسیر مصقبات موبها کنگوره
منطبق با ققاعد حقققو بینالمللو تأکید دارد ).(“The Charming Betsy Canon …, 2008: 1215
2. Procedural Default Rule

مطابق این قاعده ،لقاندهای که ادعایو را در مرحل بدحی مطر ننمقده ،نموتقاند م را در تجدیدنظرهای بعدی
ایالتو یا فدرال مطر سازد ).(Hoppe, 2007: 323
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احترامممیز تفسیر دادگاه بینالمللو صالح از یک معاهدة بینالمللو را تقسط دادگاههای ممریاوا
امری نزاکتو ح کافو دانست1.
در پو صدحر رأی محنا ح طر دعاحی مربقطه در دیقا عوالو بوهدلی اعموال غیرمنصوفان قاعودة
قصقر شالو در لصقا حقق کنسقلو اتبا لارجو ،اکیریت قضات دیقا عالو2عدم اجورای حاوا
الگراند تقسط دادگاههای داللو را امری طبیعو شمردند .تنها در مرای اندکو از دادگاههوای ممریاوا،
مرای دیقا در اطال رسانو حقق کنسقلو ح حقق فوردی مربقطوه موقرد تقجوه قورار گرفوت .یوک
دادگاه فدرال ناحیه در نیقیقرک ،ضومن تصوریح مفواد رأی الگرانود ،اظهوار داشوت تفسویر دیوقا از
کنقانسیق کنسقلو ،بهحاسط تصقی پرحتا منضا به این کنقانسیق  ،برای این دحلت الزامو اسوت.
در نهایت ها این دادگاه ،افوراد را بورای مطالبو حقوق کنسوقلو نق شوده فوردی مثوق دانسوت3.
همچنین با تقجه به رأی دیقا با عفق فرماندار احکالهما ،حاا یاو از افراد مشمقل رأی محنوا ،توقرس،
از اعدام به حبس ابد رسید4.بهطقر کلو قضایای سوهگان حقوق کنسوقلو ،نامگواهو مقاموات ایوالتو
دربارة طبیعت الزاممحر معاهدات بینالمللو به مقج قانق اساسو را نمایا سالت5.
دیقا عالو ممریاا ها اعمال مستقیا احاام دیقا بینالمللو دادگستری را در حقوق داللوو
نپذیرفته ح در این مسیر انتقادات بسیاری را ها متثم شده اسوت .البتوه سوقی میبوت عملاورد
دیقا عالو ح سایر دادگاهها ها جال تقجه است؛ دیقا عوالو در احاوامو در  2002ح  2003بوه
نظر مراجع بینالمللو تقجه نشا داده اسوت ).(US Courts Rep. 2002; US Courts Rep. 2003
همچنین برلو دادگاههای ایالتو ح فدرال در هما سالها  -که چالش رابط حقوق بینالملو ح
حقق ممریاا در احج قورار داشوت  -بوه نظرهوای دادگواه کیفوری حیوژه بورای یقگسوالحی سوابق،
اساسنام دیقا کیفری بینالمللو با حجقد عدم تصقی ممریاا ،بیانیههای الجزایر ح رحی چندسوال
دیقا داحری ایرا -ممریاا تقجه نشوا دادنود ) .(Paulus, 2004: 807در مجموق  ،بوهرغا فقودا
شفافیت دستگاه قضایو ممریاا در لصقا تبعیت از مرای دیقا  ،بوهنظر مورسود حقوق داللوو
ممریاا نسبت به حقق بینالمل برتر شمرده شده است ).(Le Mon, 2005: 226-234
 .2دح قاضو متالف Breyer ،ح  ،Stevensاستدالالت لقد را در تمامو مراح

1. See: Paulus, 2004: 806.
ارائه کردند(See Genugten, 2008: 55-57).
3. See: US Courts Rep., 2001.

 .4عفق بهعنقا راهااری فراحقققو ،بهجای تجدیدنظر قضایو مقردنظر دیقا  ،استفاده شد (ر.ک :استق .)69-70 :1387 ،
 .5از جمله نمایندة جقرج بقش در یک برنام رادیقیو تصریح کرد که ایالت تاوزاس ،کنقانسویق  1963کنسوقلو را
امضا نارده ح بدا مقید نیست؛ فرماندار حیریجینیا متعاقباً در پاسخ به سوؤال حزیور دحلوت در لصوقا ابقوای
مجازات اعدام بررد ،دیقا بینالمللو دادگستری را فاقد حق دلالت در سیستا عدالت کیفری ممریاا دانسوت؛
همچنا که برقراری امنیت ح مرامش در حیریجینیا نه در حقزة مسئقلیت دیقا  ،بلاوه بور دحش لوقد اح ح قوقة
مجریه ح مقامات قضایو قرار دارد .حتو در ایاالت لقشنام در اجرای حقق بینالمل کنسقلو نظیور کالیفرنیوا
ققانین داللو ممریاا حس مقرد نیازمند تغییر دانسته شدهاند ).(Paulus, 2004: 806-810
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در مقرد حاکنش دستگاه قضایو ممریاا در دح پرحندة جاری ایرا علیوه ممریاوا نوزد دیوقا ،
هنقز نموتقا قضاحتو قطعو داشت؛ اموا بوا تقجوه بوه سوابق قضوایو ممریاوا ح اصورار جودی
نمایندگا ممریاا بر الزاممحر نبقد قرار مققت در رحند رسویدگو (ر.ک :مثبوو ح بوذار:1399 ،
 ،)271-269بوتووقجهو دادگاههووای ممریاووایو بووه حاووا متووو دیووقا دحر از انتظووار نیسووت؛
همچنا که اساساً جرق اصلو طر پرحندة برلو امقال ایرا تقسط دادگاههای ممریاا زده شود؛
چه ،دادگاه فدرال ممریاا در  12مو  2008دسوتقر مصوادرة نزدیوک بوه  2000میلیوارد دالر از
دارایوهای بانک مرکزی ایرا در حساب شورکتو لقکزامبوقرگو نوزد سویتوبانک نیقیوقرک ،را
صادر کرد ح م را در التیار مدعیا پرحندة پترسق قرار داد .اعتراو حکالی بانک مرکزی ایرا
نیز راه به جایو نبرد ح در نهایت دیقا عالو حاا را تأیید کرد (فرحغو ح عباسو168- :1398 ،
 .)166پیش از این مقرد ها چندین ح چند دعقا علیه ایرا در مثاکا ممریاوا اقاموه شوده بوقد
(کدلدایو ح داعو )13-38 :1390 ،که گقاه بوتقجهو مشاار سیسوتا قضوایو ایون کشوقر بوه
اص مصقنیت دحلتها ح تعهدات بینالمللو بقد (کدلدایو ح داعو.)30 :1390 ،
چناناه مالحظه شد ،قدرت قضایو ایاالت در دهههای الیر تققیت شده1ح به تعبیور برلوو،
«فدرالیسا نق»2در ممریاا رقا لقرده است .قضایای کنسوقلو نشوا داد کوه در اموقر لوارجو،
دحلت فدرال فاقد قدرت اصلو اسوت ح ایواالت تصومیاگیری موکننود .برلوو معتقدنود اساسواً
بازبینو بینالمللو تصمیمات ایالتو ،التیارات قضایو ایاالت را ضعیف موسازد ح تصریح دیوقا
در قضی الگراند بر تعهد فرماندار مریزحنا به تصمیاگیری مطابق با تعهدات بینالمللو ممریاا ،به
معنای تضعیف قدرت ایاالت است .در همین زمینه ،پس از رأی الگرانود ،دحلوت فودرال ممریاوا
«قیقد فدرال-ایالتو»3را  -که حقق ح تاالیف ایاالت ح فودرال را تفایوک موکنود  -در برلوو
تعهدات بینالمللو لقد گنجاند4.بدیهو است این اقدام ،قدرت فزایندة ایواالت در رابطو حقوق
بینالمل ح حقق داللو ممریاا را بههمراه مومحرد ).(Paulus, 2004: 808-809

نتیجهگیری
به باحر هگ  ،ستق رحابط دحلتها بر اص حاکمیت استقار است ح هر دحلت از طبیعوت غریوزی
لقیش پیرحی موکند (فلسفو .)19 :1383 ،در مقاب  ،نباید از یاد برد که سونگ بنوای حقوق
بینالمل  ،تشریک مساعو دحلتهاست که ضمن احترام به مفهقم حاکمیت ،جامعو بینالمللوو
 .1قضی معرحف میسقری علیه هلند ) (Missouri v. Hollandنزد دیقا عالو ( )1920نمقدار اقتدار سابق فدرال در مقاب
ایاالت است )(Paulus, 2004: 808؛ رک( :استق .(See also Henkin, 1996: 190-195) )18-12 ،61-63 :1387 ،
2. New Federalism
3. Federal-State Clauses

 .4برای میال پرحتا التیاری کنقانسیق حقق کقدک مل متثد در لصقا فرحش کقدکا (.)2000
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را به صثن همسقیو منها برای تثقق صلح ح دستیابو به سایر مرما های حقق بدل موسوازد.
بوتردید حقق بین المل معاصر ،عمودة دسوتاحردهای برجسوت لوقد را مودیق همبسوتگو ح
اقدامات مشترک دحلتهاست .اما برلالف این جریوا  ،ایواالت متثوده بوهحیژه در دحرة ریاسوت
جمهقری ترامپ ،با اتتاذ لطمشو یاجانبهگرایو ،در مسیر نی بوه اهوداف ح منوافع انثصواری
لقد گام برداشته است .گقاه این امر ،عالحهبر حضع تثریاهای متعدد یاجانبه علیوه دحلتهوای
متتلف ،لرحج ممریاا از برلو تقافقنامههای دحجانبه ح چندجانب مها بینالمللو مانند برجوام،
تقافقنام پاریس ،پرحتا الثاقو کنقانسیق حقق دیپلماتیک حین ح عهدنام مقدت این کشقر
با ایرا ح همچنین تهدید مارر برلو سوازما های بینالمللوو نظیور اتثادیو جهوانو پسوت ح
سازما جهانو بهداشت به لرحج اسوت ) (Galbraith, 2019:132 et seq.کوه در نهایوت موقرد
الیر ،با حجقد چالشهای این سازما در مقاجهه با بثرا همهگیری کقحید  ،19مثقق ها شد.
در لصقا رحیارد نظام حقققو ممریاا در زمین تصمیمات دیوقا بینالمللوو دادگسوتری
ها ،چناناه مالحظه شد ،ارکا حاقمتو برلقرد یادست ح حاحدی با تعهدات مربقطوه ندارنود؛
برلالف تصریح قانق اساسو ممریاا در برتری بتشید بوه حقوق بینالملو  ،رفتوار سوه قوقة
تقنین ،اجرا ح قضا گاه حاقعیت دیگری را به تصقیر موکشد ح در سطح حقق داللو ممریاا ،اعا
از دحلت فدرال ح ایاالت« ،معنای اصی » قانق اساسو بوهکرات نادیوده گرفتوه موشوقد .قوقای
مقننه ح مجریه در برابر تصمیمات دیقا بینالمللو دادگستری ،گواه راه تبعیوت ح همسوقیو را
رفتهاند ح گاه در عناد ح بوتقجهو ،از یادیگر پیشو گرفتهاند .در قوقة قضواییه احضوا بوهمرات
مشفتهتر مونماید ح دادگاههای فدرال ح ایالتو ،با احاام ح قرارهای دیقا  ،برلقردی سولیقهای ح
گزینشو داشتهاند .متالفا کرنش قضایو ممریاوا در مقاجهوه بوا تصومیمات دیوقا  ،معتقدنود
تبعیت بوچق حچرا از این تصمیمات ،قدرت ایاالت ح استقالل منها را تضعیف موکند؛ حال مناه
انتظار مورحد در لصقا رابطه ح سلسلهمرات حقق ح تعهدات داللو ح بینالمللوو ،لقانشوو
هماهنگ با معنای اصی قانق اساسو ممریاا تقسط ققای حاقمتو صقرت پذیرد؛ هما قوانق
اساسو که بهصراحت معاهدات منعقده تقسط ممریاا را قانق برتر سورزمین مودانود .بنوابراین،
میا نظریه ح عم در این زمینه تعارضو مشاار دیده موشوقد .در لصوقا دح پرحنودة جواری
ایرا علیه ممریاا نزد دیوقا هوا ،بوا تقجوه بوه پیشوین عملاورد ممریاوا بوهحیژه پوس از رأی
نیااراگقئه در  1986ح حتو قرار الیر دیقا در پرحندة نق های ادعایو ،احتمواالً رفتوار دحلوت
ممریاا ح ارکا م  ،چندا متفاحت از گذشته نتقاهد بقد.
مقامات ممریاا در اغل مقارد نق تصمیمات دیقا  ،به پیچیدگوهای نظام حقققو داللوو
لقد ح احلقیت منافع شهرحندا اشاره موکنند .حال مناه این امر ،مسئل سالتاری داللو است
که اصقالً نباید بر تعهدات حقققو بینالمللو این دحلت اثرگذار باشد؛ افزح بر مناوه در رهیافوت
کال  ،رحیارد عمقمو یاجانبهگرایان ممریاا در جامع بینالمللو ،چناناه مالحظوه شود ،نشوا
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مودهد علت نادیده گرفتن ح نق برلو تصمیمات دیقا بینالمللوو دادگسوتری را نموتوقا
تنها در پیچیدگوهای حقققو داللو لالصه کرد .بهنظر مورسد ممریاوا بوا تایوه بور مققعیوت
هژمقنیک لقد در جامع بینالمللو کنقنو ح با پافشاری بر سیاسوت «نتسوت ممریاوا» 1،منوافع
ملو انثصاری لقد را در احلقیوت مثو قورار دهود ) (Chow, 2018: 2 et seq.ح در طوو ایون
طریق ،حاضر است حتو برلو الزامات حقققو بینالمللو لقد را فدا کند .اگرچه در بوادی امور،
چنین مونماید که این حضعیت منافاتو با حوق حاکمیتمودار دحلتهوا بورای اسوتفاده از همو
اماانات حقققو منها ندارد ،اما تارار معنادار م موتقاند در متالفت با بنیا هوا ح اصوقل حقوق
بینالمل عمقمو قرار گیرد ح چهبسا دیقا بینالمللو دادگستری را ها از ایفای نقشمفرینو در
حصقل غایت سازما متبق لقد (پاسداری از صلح ح امنیت بینالمللوو) ،بوازدارد؛ صولثو کوه
طو سالیا  ،با تالش بسیار از طریوق چندجانبوهگرایو بهدسوت مموده اسوت .بوه دیگور سوتن،
چنانچه جامع بینالمللو را منثصراً در بافتار «حاکمیت زحر» تثلی کنیا ،هر دحلتو بهحاسط
التیارات حاکمیتو لقد« ،قادر» به نق تعهدات بینالمللو ح نه «مثق» بدا است ح طبیعتواً
پیامدهای احتموالو م را هوا متثمو موشوقد )(Henkin, 1996: 934-935؛ اموا «حاکمیوت
قانق » در جامع معاصور بینالمللوو ح صدرنشوینو تودریجو م بور پیاورة ایون نظوام ،تقجوه
دحچندا دحلتها به همااری بینالمللو ح چندجانبهگرایو را موطلبد.

منابع
 .1فارسی
الف) کتابها و تقریرات
 .1استق  ،فردیناد اف ( ،)1387نهادهای اساسو حقوق ایواالت متثوده ممریاوا ،ترجمو سوید
حسین صفایو ،تهرا  :جنگ .
 .2الهقیونظری ،حمید ( ،)1392حقق بینالمل عمقمو ،تهرا  :دادگستر.
 .3براحنلو ،یا ( ،)1396اصقل حقق بینالمل عمقمو ،حیراست هشتا :جیمز کرافقرد ،ترجم
مثمد حبیبو مجنده ،قا :دانشگاه مفید.
 .4ضیائو بیگدلو ،مثمدرضا ( ،)1396حقق بینالمل عمقمو ،تهرا  :گنج دانش.
 .5فلسفو ،هدایتاهلل ( ،)1383حقق بینالمل معاهدات ،تهرا  :نشر نق.
 .6ککدین ،نگویین دییه ،پاتریک؛ پله ،ملن ( ،)1382حقق بینالملو عموقمو ،ترجمو حسون
حبیبو ،ج  ،1تهرا  :اطالعات.
1. America First

 1528فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،51شمارۀ  ،4زمستان 1400

 .7ممتاز ،جمشید ( ،)1386-87تقریرات درس حقق سازما های بینالمللو ،دانشوگاه تهورا ،
دانشاده حقق ح علقم سیاسو ،کارشناسو ارشد حقق بینالمل  ،نیمسال احل تثصیلو.

ب) مقاالت
 .8تسووتیری ،مثمدصووالح؛ مقسوووزاده ،رضووا؛ علیووزاده ،مسووعقد (« ،)1397مطالع و تطبیقووو
لااگرایوهووایو حقووققو در قبووال حقووق بینالمل و  :معافیووتگرایو ممریاووایو در برابوور
کیرتگرایو اتثادی ارحپایو» ،فصلنام مطالعات حقق عموقمو دانشوگاه تهورا  ،دحرة ،48
ش  ،1ا .159-179
 .9حاجوزاده ،مثمقد؛ نژندیمنش ،هیبتاله؛ زارعوو ،مثمود حسوین (« ،)1398نقوش دیوقا
بینالمللو دادگستری در برقراری حاکمیت بینالمللوو قوانق » ،فصولنام مطالعوات حقوق
عمقمو دانشگاه تهرا  ،دحرة  ،49ش  ،2ا .431-448
 .10رنجبریا  ،امیرحسین؛ صیرفو ،ساسا (« ،)1394ایرا ح برنام مزادی دریانقردی امریاوا»،
مجل حقققو بینالمللو ،ش  ،52ا .121-158
 .11زمانو ،قاسا (« ،)1375حقق قراردادی ح تدحین ققاعد عرفوو در رحیو دیوقا بینالمللوو
دادگستری با تأکید بر قضی نیااراگقئه» ،مجل حقققو ،ش  ،20ا .285-333
 .12سهرابلق ،علو؛ طجرلق ،رضا؛ ساعدی ،بهمن (« ،)1398اثرپذیری حقوق داللوو از ققاعود ح
هنجارهای حقق بینالمل » ،فصلنام مطالعات حقق عمقمو دانشگاه تهرا  ،دحرة  ،49ش
.449-470 ،2
 .13سیفو ،سید جمال (« ،)1382تأملو بر دعواحی ایورا در دیوقا دادگسوتری بینالمللوو»،
مجل پژحهشهای حقققو ،دحرة  ،2ش .31-46 ،3
 .14سیفو ،سید جمال (« ،)1382رای دیقا دادگستری بین المللو در قضی سواقهای نفتوو:
دیپلماسو قضایو در دادرسو بینالمللو» ،مجلو پژحهشهوای حقوققو ،دحرة  ،2ش  ،4ا
.43-76
 .15ضیائو بیگدلو ،مثمدرضا؛ باقرزاده ،حسن (« ،)1399مرجعیوت نظوری دیوقا بینالمللوو
دادگستری» ،فصلنام مطالعات حقق عمقمو دانشگاه تهرا  ،دحرة  ،50ش  ،1ا .57-78
 .16فرحغو ،فض اهلل؛ عباسو ،مراد (« .)1398نق مصقنیت قضایو دحلتها ح امقالشا (مطالع
مقردی مصادرة دارایو جمهقری اسالمو ایرا تقسوط ایواالت متثودة ممریاوا)» ،فصولنام
مطالعات حقققو ،دحرة یازدها ،ش  ،1ا .165 -205
 .17قطبو ،میالد؛ حبی زاده ،تقک (« ،)1394تثلی جایگاه نهادهای اجرایو فراققهای مصقب
مجلس در نظام جمهقری اسالمو ایرا ح چارچقب اص استقالل قوقا» ،فصولنام مطالعوات
حقق عمقمو دانشگاه تهرا  ،دحرة  ،45ش  ،3ا .341-360

1529 ...تحلیش عملکرد دولت آمریکا در ررارر آراح دیوان

،» «سل مصقنیت دحلت ایرا در مثاکا ممریاوا،)1389(  علو، عباسعلو؛ داعو، کدلدایو.18
.13-38  ا،43  ش، سال بیستحهفتا،مجل حقققو بینالمللو
 «ارزیابو ایرادهای ممریاا در موقرد دسوتقر مققوت در،)1399(  ححید، مثسن؛ بذار، مثبو.19
،  فصلنام مطالعات حقق عموقمو دانشوگاه تهورا،»قضی نق های ادعایو عهدنام مقدت
.255-274  ا،1  ش،50 دحرة
 ش، مجلو حقوققو،» چنود نگواه، یک دریچه: «بیانیههای الجزایر،)1377(  مثسن، مثبو.20
.5-34  ا،23

 انگلیسی.2
A) Books & Notes
1. Alhooii Nazari, H. (2013), Public International Law, Tehran: Publication
Dadgostar (In Persian).
2. Brooks, Rosa. (2017), How Everything Became War and the Military Became
Everything: Tales from the Pentagon, Simon & Schuster Paperbacks.
3. Brownlie, Ian (2017), Principles of Public International Law, 8th ed. by James
Crawford, Tehran: Mofid University Publications (In Persian).
4. Carmichael, Cade (2018), The United States, UNCLOS, and the "Race to the
Arctic"; The Persistent Resistance of the United States to the United Nations
Law of the Sea Convention and its Potential Effects on the Future of the Arctic,
Haskoli Islands (University of Iceland), Final Thesis for LL.M. in Natural
Resources Law and International Environmental Law, May.
5. Evans, Malcolm D. (2014), International Law, Oxford University Press.
6. Falsafi, H. (2004), International Law of Treaties, Tehran: Farhang Nashr-e-Nou
Publications (In Persian).
7. Garner, Bryan A. & editor in chief (2009), Black’s Law Dictionary, 9th ed., West
Publishing Co.
8. Henkin, Louis (1996), Foreign Affairs and the United States Constitution, Oxford
University Press.
9. Momtaz, Djamshid (2008), Notes on the Law of International Organizations,
University of Tehran, Faculty of Law & Political Sciences, Master of Public
International Law, the 1st Semester (In Persian).
10. Quoc Dinh, N.; Daillier, P.; Pellet, A. (2003), Droit International Law,
Translated by H. Habibi, Vol. 1, Tehran: Etelaat Publications (In Persian).
11. Romano, Cesare P. R. (ed.) (2009), The Sword and the Scales; The United States
and International Courts and Tribunals, Cambridge University Press.
12. Stone, Ferdinand F. (2008), Fundamental Institutions in the Law of the United
States of America, Translated by H. Safai, Tehran: Jungle Publications (In
Persian).
13. Ziai Bigdeli, M. R. (2017), Public International Law, Tehran: Ganjedanesh
Publications (In Persian).
B) Articles
14. “The Charming Betsy Canon, Separation of Powers, and Customary

1400  زمستان،4  شمارۀ،51  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی1530
International Law” (2008), Harvard Law Review, Vol. 121, No. 4, pp.1215–
1236.
15. Abi-Mershed, Elizabeth A. H. (2009), “The United States and the InterAmerican Court of Human Rights”, in: Cesare P. R. Romano (ed.), The Sword
and the Scales; The United States and International Courts and Tribunals,
Cambridge University Press, pp.185-209.
16. Born, Gary (2012), “A New Generation of International Adjudication”, Duke
Law Journal, Vol. 61, No. 4, Jan., pp.775-879.
17. Briggs, Herbert W. (1959), “The United States and the International Court of
Justice: A Re-Examination”, AJIL, Vol. 53, No. 2, Apr., pp.301-318.
18. Bromund, T. R., Carafano, J. J; Schaefer, B. D. (2018), “7 Reasons U.S. Should
Not Ratify UN Convention on the Law of the Sea”, Commentary Global Politics,
Jun 4th; at: https://www.heritage.org/global-politics/commentary/7-reasons-usshould-not-ratify-un-convention-the-law-the-sea
19. Chow, Daniel C.K. (2018), “United States Unilateralism and the World Trade
Organization”, The Ohio State University: Moritz College of Law, Legal Studies
Working Paper Series, No. 449, pp.1-25.
20. Enabulele, Amos O. & Eric Okojie (2016), “Myths and Realities in ‘SelfExecuting Treaties’”, Mizan Law Review, Vol. 10, No.1, Sept., pp.1-37.
21. Forughi, Fazlollah & Abbasi, Morad (2019), “Violation of judicial and executive
immunity of Governments and their property (Case Study: Confiscation of assets
of the Islamic Republic of Iran by the United States of America), Journal of
Legal Studies, Vol. 11, Issue 01, pp.165-205 (In Persian).
22. Galbraith, Jean (ed.) (2019), “Contemporary Practice of the United States
Relating to International Law”, AJIL, Vol. 113:1, pp.131-141.
23. Gallagher, Marjorie Ellen (2014), “The Time is Now: The United States Needs
to Accede to the United Nations Convention on the Law of the Sea to Exert
Influence over the Competing Claims in the South China Sea”, Temple
International and Comparative Law Journal, Vol. 28, pp. 1-26.
24. Gantz, David A. (2009), “The United States and Dispute Settlement under the
North American Free Trade Agreement: Ambivalence, Frustration, and
Occasional Defiance”, in: Cesare P. R. Romano (ed.), The Sword and the Scales;
The United States and International Courts and Tribunals, Cambridge
University Press, pp.356-394.
25. Ghotbi, Milad & Habibzadeh, Tavakol (2015), “Analysis of the role of executive
bodies beyond the parliament-approved powers in the Islamic Republic of Iran
and the principle of independence of powers”, Public Law Studies Quarterly,
Vol. 45, Issue 03, pp.341-360 (In Persian).
26. Gray, Christine (2003), “The Use and Abuse of the International Court of
Justice: Cases concerning the Use of Force after Nicaragua”, EJIL 14, pp.867–
905.
27. Hajizadeh, M.; Najandimanesh, H.; Zarei, M. H. (2019), “The Role of
International Court of Justice in Establishment of International Rule of Law”,
Public Law Studies Quarterly, Vol. 49, Issue 02, pp.431-448 (In Persian).
28. Hoppe, Carsten (2007), “Implementation of LaGrand and Avena in Germany
and the United States: Exploring a Transatlantic Divide in Search of a Uniform
Interpretation of Consular Rights”, EJIL, Vol. 18, No. 2, pp.317-336.
29. Kadkhodaei, Abbas-Ali & Daiee, Ali (2011), “Divestment of Iran's Immunity in

1531 ...تحلیش عملکرد دولت آمریکا در ررارر آراح دیوان
the U.S. Courts”, International Law Review (ILR), Vol. 27, Issue 43, pp.13-38
(In Persian).
30. Karamanian, Susan L. (2009), “Dispute Settlement under NAFTA Chapter 11: A
Response to the Critics in the United States”, in: Cesare P. R. Romano (ed.), The
Sword and the Scales; The United States and International Courts and
Tribunals, Cambridge University Press, pp. 395-418.
31. Kelly, J. Patrick (1987), “The International Court of Justice: Crisis and
Reformation”, Yale Journal of International Law, Vol. 12, pp.342-374.
32. Le Mon, Christopher J. (2005), "Post-Avena Application of the Vienna
Convention on Consular Relations by United States Courts", Leiden Journal of
International Law, No. I8, pp.215-235.
33. Masters, Jonathan (2017), “U.S. Foreign Policy Powers: Congress and the
President”, Council on Foreign Relations (CFR), CFR Backgrounders Series,
March
2,
1-6;
at:
http://www.css.ethz.ch/en/services/digitallibrary/publications/publication.html/133310d7-13f9-4a84-b2ca-1e2d36234819
34. McClellan, James (2016), “Liberty, Order, and Justice: An Introduction to the
Constitutional Principles of American Government (2000)”, Last modified April
13; at: http://oll.libertyfund.org/pages/rule-of-law-us-constitutionalism
35. Melish, Tara J. (2009), “From Paradox to Subsidiarity: The United States and
Human Rights Treaty Bodies”, in: Cesare P. R. Romano (ed.), The Sword and
the Scales; The United States and International Courts and Tribunals,
Cambridge University Press, pp.210-296.
36. Mohebi, Mohsen & Bazzar, Vahid (2020), “Assessing US Objections to the
Interim Order in the Alleged Violations of the Treaty of Amity”, Public Law
Studies Quarterly, Vol. 50, Issue 01, pp.255-274. (in persain)
37. Mohebi, Mohsen (1998), “The Algeria declaration: A view at a glance”,
International Law Review (ILR), Vol. 16, Issue 23, 5-42. (in persain)
38. Moore, David H. (2009), “Law(Makers) of the Land: The Doctrine of Treaty
Non-Self-Execution”, Harvard Law Review, Vol. 122, pp.32, 32-47.
39. Morello, Carol (2018), “U.S. terminates 1955 treaty with Iran, calling it an
‘absolute absurdity’; at: https://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/us-terminates-1955-treaty-with-iran-calling-it-an-absoluteabsurdity/2018/10/03/839b39a6-3bcf-42b1-a2d5-04bfe1c5f660_story.html
40. Morina, Visar; Korenica, F.; Doli, D. (2011), “The relationship between
international law and national law in the case of Kosovo: A constitutional
perspective”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 9, Issue 1,
pp.274–296.
41. Müller, Amrei (2013), “Relationship between national and international law”,
Public International Law, University of Oslo, 14 Oct., pp.1-28.
42. Murphy, S. (2009), “The United States and the International Court of Justice:
Coping with Antinomies”, in: C. Romano (ed.), The Sword and the Scales: The
United States and International Courts and Tribunals, Cambridge University
Press, pp.46-111.
43. Paulus, Andreas L. (2004), “From Neglect to Defiance? The United States and
International Adjudication”, EJIL, Vol. 15, Issue 4, pp.783–812.
44. Preuss, Lawrence (1946), “The International Court of Justice, the Senate, and
Matters of Domestic Jurisdiction”, AJIL, Vol. 40, No. 4, Oct., pp.720-736.
45. Quigley, John (2009), “The United States’ Withdrawal from International Court

1400  زمستان،4  شمارۀ،51  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی1532
of Justice Jurisdiction in Consular Cases: Reasons and Consequences”, Duke
Journal of Comparative & International Law, Vol. 19, pp. 263-305.
46. Rabkin, Jeremy (2006), “The Law of the Sea Treaty: A Bad Deal for America”
(Issue Analysis), Competitive Enterprise Institute (CEI), Advancing Liberty from
the Economy to Ecology, No. 3, pp.1-13.
47. Ranjbarian, Amirhossein & Seyrafi, Sassan (2015), “Iran and the United States
Freedom of Navigation Program”, International Law Review (ILR), Vol. 32,
Issue 52, pp.121-158 (In Persian).
48. Sadat, Leila N. & Mark A. Drumbl (2016), “The United States and the
International Criminal Court: A Complicated, Uneasy, Yet at Times Engaging
Relationship”, Washington University in St. Louis, School of Law, Legal Studies
Research Paper Series, pp.1-26.
49. Seifi, Seyed Jamal (2003), “Judgment of the International Court of Justice in the
Oil Platforms Case: Judicial Diplomacy in International Justice”, Journal of
Legal Research, Vol. 02, Issue 04, pp.43-76 (In Persian).
50. Seifi, Seyed Jamal (2003), “Reflections on the Iranian Claims in the
International Court of Justice”, Journal of Legal Research, Vol. 02, Issue 03,
pp.31-46 (In Persian).
51. Sohrablu, Ali; Tajarlou, R.; Saedi, B. (2019), “Domestic Law and the
Commitment to Obey the Rules and Norms of International Law”, Public Law
Studies Quarterly, Vol. 49, Issue 02, pp.449-470 (In Persian).
52. Starke, J. G. (1936), “Monism and Dualism in the Theory of International Law”,
17 Brit. Y.B. Int'l L. 66, pp.66-81.
53. Taskhiri, M. S.; Mousazadeh, R.; Alizadeh, M. (2018), “Comparative Study of
Legal Particularism vis-à-vis International Law: American Exemptionalism vs.
European Union Pluralism”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 40, Issue 01,
pp.159-179 (In Persian).
54. Van Genugten, Willem (2008), “Avena as a Challenge to the Federal American
Legal System”, Hague Justice Journal, Vol. 3, No. 3, 2008, pp.51-57.
55. Vazquaz, Carlos Manuel (1998), “Breard and the Federal Power to Require
Compliance with ICJ Orders of Provisional Measures”, AJIL, No. 92, pp.683691.
56. Verdier, Pierre-Hugues & Mila Versteeg (2014), “International Law in Domestic
Legal Systems: An Empirical Perspective”, Proceedings of the ASIL
Annual Meeting, Vol. 108, pp.376-381.
57. Zamani, Seyyed Ghasem (1995), “Contractual rights and the development of
customary rules of procedure of International Court of Justice with an emphasis
on Nicaragua Case”, International Law Review (ILR), Vol. 14, Issue 20, pp.285334 (In Persian).
58. Ziai Bigdeli, M. R. & Bagherzadeh, H. (2020), “Theoretical Authority of the
International Court of Justice”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 50, Issue 01,
pp.57-78 (In Persian).
C) Cases (Arranged by date)
C-1) PCIJ & ICJ
59. PCIJ Reports (1927), The Case of the S.S. "Lotus" (France v. Turkey).
60. ICJ Reports (1952), Rights of Nationals of the United States of America in
Morocco (France v. United States of America).

1533 ...تحلیش عملکرد دولت آمریکا در ررارر آراح دیوان
61.ICJ Reports (1954), Treatment in Hungary of Aircraft and Crew of United States
of America (United States of America v. Union of Soviet Socialist Republics).
62. ICJ Reports (1956), Aerial Incident of 10 March 1953 (United States of America
v. Czech.) (Order of Mar. 14).
63. ICJ Reports (1958), Aerial Incident of 4 September 1954 (United States of
America v. U.S.S.R.) (Order of Dec. 9).
64. ICJ Reports (1980), United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran
(United States of America v. Islamic Republic of Iran), Pleadings and Judgment.
65. ICJ Reports (1984), Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine
Area (Canada v. United States of America).
66. ICJ Reports (1986), Military and paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (Jurisdiction and
Admissibility, Judgment).
67. ICJ Reports (1988), Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21
of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947 (Advisory
Opinion).
68. ICJ Reports (1989), Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI) (United States of America
v. Italy).
69. ICJ Reports (1996), Aerial Incident of 3 July 1988 (Islamic Republic of Iran v.
United States of America), (Settlement Agreement Arrangement Amiable).
70. ICJ Reports (1996), Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons
(Advisory Opinion), (Written Statement of the Government of the United States
of America) (Letter dated 20 June 1995 from the Acting Legal Adviser to the
Department of State, together with Written Statement of the Government of the
United States of America) (20 June 1995).
71. ICJ Reports (1998), Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v.
United States of America) (Order of 9 April 1998).
72. ICJ Reports (1999), Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of
America), (Order of 02 June 1999).
73. ICJ Reports (2001), LaGrand (Germany v. United States of America) (Counter
Memorial of the United States of America & Judgment).
74. ICJ Reports (2002), Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of
the Congo v. Belgium).
75. ICJ Reports (2003), Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of
America).
76. ICJ Reports (2004), Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United
States of America).
77. ICJ Reports (2004), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion), (Written Statement by the
United States of America (30 Jan. 2004)).
78. ICJ Reports (2009), Request for Interpretation of the Judgment of 31 March
2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v.
United States of America).
79. ICJ Reports (since 2016), Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v.
United States of America) (pending); , at: https://www.icj-cij.org/en/case/164
80. ICJ Reports (since 2018), Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity,
Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United
States of America) (pending); at: https://www.icj-cij.org/en/case/175

1400  زمستان،4  شمارۀ،51  دورۀ، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی1534
C-2) PCA
81. PCA Reports (1902), The Pious Fund of the Californias (The United States of
America v. The United Mexican States, Oct. 14.
82. PCA Reports (1922), Norwegian Shipowners’ Claims (Norway v. The United
States of America), Oct. 13.
83. PCA Reports (2012), Republic of Ecuador v. United States of America (Republic
of Ecuador v. United States of America), Sept. 29.
C-3) US Courts
84. Committee of US Citizens Living in Nicaragua v. Reagan (1988), 859 F.2d 929,
73 U.S.App.D.C. 266, No. 87-5053, United States Court of Appeals,
District
of
Columbia
Circuit.,
Oct.
14;
at:
https://openjurist.org/859/f2d/929/committee-of-united-states-citizens-living-innicaragua-v-reagan
85. US v. Polestine Liberation Organization et al. (1988), 695 F. Supp. 1456; 1988
U.S. Dist. LEXIS 18608, June 29; at: https://law.justia.com/cases/federal/districtcourts/FSupp/695/1456/2346009/
86. Breard v. Greene (1998), 523 U.S. 371, 140 L. Ed. 2d 529, 1998 , Apr. 14; at:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/523/371/
87. Standt v. The City of New York (2001), 153 F. Supp. 2d 417, No. 99 Civ. 11008
(RWS), United States District Court, S.D. New York, July 19; at:
https://scholar.google.com/scholar_case?case=14227446417690535630&q=Stan
dt+v.+City+of+New+York&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1
88. Atkins v. Virginia (2002), 536 U.S. 304, Certiorari to the Supreme Court of
Virginia
No.
00-8452,
June
20;
at:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/536/304/
89. Awrence v. Texas (2003), 539 U.S. 558, Certiorari to the Court of Appeals of
Texas,
Fourteenth
District,
June
25;
at:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/539/558/
D) Instruments
90. H.Res.568-108th Congress (2003-2004), 2nd session, In the House of
Representatives, March 17, 2004; at: https://www.congress.gov/bill/108thcongress/house-resolution/568/text
91. Memorandum ‘Compliance with the Decision of the International Court of
Justice in Avena’ (2005), February 28; at: https://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/releases/2005/02/20050228-18.html
E) Websites
92. http://www.cila.ir
93. https://www.icj-cij.org
94. https://www.washingtonpost.com

