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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
است که اهداف یک مخاصمۀ مسلحانه را بدون توسل به زور پیگیری مییکنید .کنشیگر جنیگ
حقوقی ،از خألهای موجود حقوق بینالملل سوءاستفاده میکند تا بیشترین آسیب را بیه ریرف
مقابل وارد کند .این در حالی است که نظام حقوقی خاصی برای مواجهه در برابر ایین اقیدامهیا
وجود ندارد .در جنگ حقوقی حاکمیت قانون مخیدو اسیت .پیچییدگیهیای جنیگ حقیوقی
موجب شده است که ابتکار عمل در اختیار دولتهای قدرتمندی باشید کیه از زیرسیاختهیای
حقوقی مناسبی بهرهمندند .ایاالت متحدۀ آمریکا توانسته است از این رریی بیشیترین بهیره را
برای تحت فشار قرار دادن ایران داشته باشد و بهدنبال اهداف خصمانها باشد .مطالعۀ رویکرد
و رویۀ آمریکا نسبت به جنگ حقوقی در تقابل با ایران موضوع نوشتار حاضر را تشکیل میدهد.
شناخت عملکرد آمریکا در این خصوص نشان میدهد دولیت اییران هیدف سیختتیرین جنیگ
حقوقی بوده که از رری نهادهای بینالمللی و همچنین در سطح داخلی آمریکیا بیا اسیتفاده از
راهبردها و ابتکارات متنوع پیگیری شده است.
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مقدمه
در تکمیل تال های بینالمللی برای پلید خواندن و کنیار نهیادن ابیزار قهرآمییز نظیامی سیاسیت
خارجی کشورها یعنی جنگ ،تهدید و توسل به زور در منشور ملل متحید ییرقیانونی اعیالم
البته این دستور هنجاری که حتی امروزه به قاعدۀ عرفیی بیینالمللیی نییز تبیدیل شیده ،موجیب
برچیده شدن کامل پدیدههای جنگ ،خشونت و تخاصم میان دولیتهیا نشیده اسیتچ چیه اینکیه
منشور ملل متحد در اعالم ممنوعیت توسل و تهدید بیه توسیل بیه زور مطلی نبیوده و همچنیان
امکان توسل به زور با شرایطی ممکن است 2.افزونبر آن ،تاکنون این دستور عمدتاً بر گونۀ نظیامی
تفسیر و اعمال شده است و مسئلۀ قانونی یا ییرقانونی بودن تهدید یا توسل به زور بیه شییوههیای
قهرآمیز دیگر (اقتصادی ،سیاسی ،عقیدتی ،رسانهای و  )...در حقوق بینالملل دقیقاً روشن نیسیت.
در این زمینه بهرور مثال دییدگاههیا در خصیوص مشیروعیت توسیل بیه زور اقتصیادی از رریی
تحریمهای اقتصادی گسترده و شدید ،مورد اختالف است .اهمیت موضوع اخیر در آن است که در
برخی موارد ،پیامدهای زیانبار این شیوههای ییرنظامی اگر بیشتر از توسل بیه زور نظیامی نباشید،
کمتر نیست ،حال آنکه بهدلیل عدم توصیف ذیل مفهوم درگیری مسلحانه و جنگ ،نظیام حقیوقی
مشخصی بر آنها اعمال نمیشود و این خأل قانونی موجبات سوءاستفاده از این شییوههیا و گرییز از
پاسخگویی بینالمللی رب حقوق بینالملل در شرایط عادی را فراهم میآورد.
با توجه به ممنوعیتها و محدودیتهای حاکم بر توسل به زور نظامی ،دولیتهیا گیاهی بیه
شیوههایی ییرنظامی متوسل میشوند تا سیاستها و منافع ملیی و امنیتیی خیود را از راههیای
ییرنظامی اما با پیامیدهایی شیبیه بیه اقیدامهیای نظیامی و خصیمانه پیگییری کننید« .جنیگ
حقوقی» 3یکی از این شیوههاست .در این شییوههیا ،اگرچیه ایین اقیدامهیا دقیقیاً ذییل مقولیۀ
«مخاصمۀ مسلحانه» 4ربقهبندی نمیشوند ،پیامدهای آنها بعضاً در حکم آثار درگیری مسلحانه
است .توسل به این رو ها نه بهریور مشیخ ممنوعییت و محیدودیت قیانونی ربی حقیوق
بینالملل را دارند و نه همانند جنگ نسبت به آنها حساسیت سیاسی بینالمللی وجیود دارد .در
این رو ها ،دولتها در پوشش حقوق حاکمیتی خود ،بدون اینکه در مظان نقض فاحش حقوق
بینالملل قرار گیرند ،میتوانند از آثار مسئولیت بار اعمال خیود بگریزنید .از ریرف دیگیر ،ایین
رو ها برخالف جنگ و ابزار جنگی در اختیار همگان قرار ندارد و ایلب بهصورت تبعییضآمییز
مورد بهرهبرداری برخی دولتها قرار میگیرد و در حقیقت بهنوعی بازتاب واقعیتهای نابرابر در

شید1.
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 .1در خصوص نوع و استثنای این ممنوعیت ،ر.ک :سادات میدانی .2-5 :1382 ،برای تفصیل ر.ک:
Simma, et al, 2012: 200-235.
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روابط بین دولتها هستند .حقوق بینالملل اگرچه برابری دولتها را اصیلی بنییادین مییدانید،
نابرابری واقعیتی بینالمللی است و این نابرابریها بهرور ویژه در اعمال و استیفای حقوق بسیار
نمایان است.
دولت آمریکا نشان داده که عمدتاً دیدگاهی ابزاری و منفعتمحور به حقوق بینالملیل دارد1
و هیچگاه آن را مانعی برای دستیابی به سیاستهای خود نمیدانید .بنیابراین از جنیگ حقیوقی
بهعنوان ابزاری علیه دشمنان خود بهره میگیرد .آمریکا اجیرای حقیوق بیینالملیل را در قالیب
منافع ملی خود تعریف میکند و با فراهم ساختن شرایط سوءاستفاده از آن ،از خألهای موجیود
در این نظام حقوقی ،اهداف خصمانها را پیگیری میکند .بهرور کلی ،سوءاستفاده از قانون در
حقوق داخلی و حقوق بینالملل اصلی نانوشته در رویه و رویکرد آمریکا محسیوب مییشیود 2.از
آنجا که تا به امروز حقوق بینالملل مقرراتیی را بیرای ممنوعییت و محیدودیت جنیگ حقیوقی
بهصورت مشخ تدوین نکرده است ،بهنظر میرسد زمینۀ پیگییری سیاسیتهیای خصیمانه از
رری سوءاستفاده از حقوق بینالملل فراهم بوده و از ایین رریی از ییکسیو برخیی دولیتهیا
هزینههای بینالمللی رفتارهای خصمانۀ خود را میدهند و از سوی دیگر رفتیار ییرمسیئوالنه و
متخلفانۀ خود را رب حقوق بینالملل بهگونهای موجه جلوه میدهند3.
بهرور مشخ ایاالت متحده از دهۀ  1990به بعد جنگ حقوقی تمامعیاری را علییه اییران
آیاز کرده است .در این زمینه آمریکا تال کرده است با بهیرهگییری از حقیوق داخلیی خیود و
همچنین مبانی و تأسیسات بینالمللی بسیاری از اهداف خصمانۀ خود را که عادتاً میبایسیت از
رری توسل به زور و اقدامهای خصمانه دنبال شود ،از رری جنگ حقوقی بهدست آورد .جنگ
حقوقی آمریکا علیه ایران ایلب از رری سازمانهای بینالمللی ،قوانین ایالتی و محلیی ،مراجیع
قانونگذاری و قضایی ملی و تحریمهای اقتصادی دنبال میشود که در این نوشیتار برخیی میوارد
مهم تشریح خواهد شد.
بهرور کلی این مقاله در دو بخش تنظیم شیده اسیت کیه در بخیش اول بیه تبییین جنیگ
___________________________________________________________________
1. See: Sands, Philippe, Lawless World: America and the Making and Breaking of Global Rules, Viking
Adult, (2005).

 .2برایان تاماناها ،پژوهشگر حوزۀ حاکمیت قانون بهرور تفصیلی به این موضوع میپردازد ،ر.ک:
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.

 .3جایگاه حقوق بینالملل در سیاست خارجی آمریکا با استانداردی دوگانه همراه است .برای مثال برایان هوک ،مشاور
وزیر خارجۀ آمریکا در یادداشتی محرمانه با موضوع «متعادلسازی منافع و ارز ها» به میزان تأکید بر حقوق
بشر در سیاست خارجی پرداخت و متذکر شد آمریکا از حقوق بشر باید برای فشار بر کشورهای دشمن مانند
چین ،روسیه ،کرۀ شمالی و ایران استفاده کند و در قبال کشورهای همپیمان مثل عربستان ،مصر و فیلیپین از
این موضوع چشمپوشی کند و بهرور کلی با دولتهای دوست متفاوت از دولتهای دشمن رفتار شودچ ر.ک:
May 2017,
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Hook, Brian, Balancing Interests and Values, Note for the Secretary,
https://www.politico.com/f/?id=00000160-6c37-da3c-a371-ec3f13380001
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حقوقی و فلسفۀ توسل روزافزون به آن از سوی کنشگران پرداخته میشود .بخش دوم مقاله بیه
مطالعۀ موردی جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران اختصاص پیدا کرده است کیه راهبردهیای ایین
جنگ حقوقی را بررسی میکند .شایان ذکر است که تحقی حاضر بهدنبیال شیناخت سیاسیت
جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران است و اگرچه به بیان یک سیاست کلی برای مواجهه بیا جنیگ
حقوقی میپردازد ،پرداختن تفصیلی به رو ها و راهکارهای مقابله با جنگ حقیوقی مییتوانید
موضوع نوشتار دیگری باشد.

مبحث اول :کلیاتی بر جنگ حقوقی
جنگ حقوقی میتواند یکی از جایگزینهای توسل به زور نظیامی باشید کیه اگرچیه از ماهییت
نظامی برخوردار نیست و برعکس در کاربست آن وانمود میشود که صورتی قانونی دارد یا برای
تضمین اجرای حقوق بینالملل است ،در حقیقت استفادهکننده از آن با دسیتکاری در حقیوق و
تکالیف خود و دولت مقابل در پی آن است که پیامدهای این کارزار بر حیثییت ،اقتصیاد ،نظیام
سیاسی ،روابط خارجی و  ...دولت و موجودیت هدف ،آنچنان باشد که گویا علیه آن کشور اقیدام
نظامی شده است .حتی شاید بعضاً جنگ حقوقی از نظر ویرانگری و هزینهزایی بیرای دولیت ییا
موجودیت هدف ،آسیب و رنج بیشتری از جنگ سنتی داشته باشد ،بیدون اینکیه بتیوان منشیأ
دقی این آسیبها را تعیین کرد یا مسئولیت دولت عامل را براساس حقوق بینالملل مسئولیت
دولتها مورد استناد قرار داد .برعکس بسیاری از این آسیبها بهعنیوان بازتیاب کیردار کنشیگر
مقابل وانمود میشود.

 .1تبیین جنگ حقوقی
به استفاده از حقوق بهعنوان ابزاری برای رسیدن به اهیداف عملییاتی و نظیامی جنیگ حقیوقی
گفته شده است ( )Dunlap, 2008: 146و این پدیده ری دو دهۀ اخیر موضوع برخی نوشتارها و
گفتوگوها 1بوده است .در واقع دولتها یا موجودیتهایی که تمایل یا امکیان توسیل بیه زور را
___________________________________________________________________
 .1نقطۀ آیازین ررح امروزی بحث جنگ حقوقی را میتوان در سخنرانی ژنرال چارلز دانلپ در سال  2001دانست:
Dunlap, Charles J., "Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21th Century
Conflicts", Humanitarian Challenges in Military Intervention Conference, 2001.

در سپتامبر  2010نیز همایشی با حضور کارشناسان حقوق بینالملل در زمینۀ «مفهوم جنگ حقوقی» به میزبانی
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.

در زبان فارسی نیز مقالهای جنگ حقوقی را از دیدگاه نظری مورد بحث قرار داده استچ ر.ک :فضائلی و
کوثری.193-214 :1400،
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ندارند یا درصدد گریختن از پیامدهای سیاسیی و حقیوقی مخاصیمات مسیلحانه سینتیانید ،بیا
بهرهگیری از جنگ حقوقی ،اهداف خصمانۀ مورد انتظار در یک اقدام نظامی را دنبال میکننید.
دولتهایی که از اینگونه کارزار استفاده میکنند ،با دستکاری قواعد و ارز های بینالمللیی در
پی اهداف خصمانهای هستند که بهرور سنتی از رری درگیریهای مسلحانه حاصل میشیوند،
مانند آسیب شدید به زیرساختهای اقتصادی ،از مشروعیت انداختن نظام سیاسی کشور هدف،
تغییر رژیم سیاسی و . ...
با عنایت به دشواری توصیف این رو های خصمانۀ نوین ذیل تأسیسات و مفیاهیم حقیوقی
سنتی مانند جنگ یا مخاصمۀ مسلحانه ،در حقوق بینالملل برای چنیین وضیعیتهیایی قواعید
حقوقی خاصی پیشبینی نشده است و به این دلیل امکان اعمال اصول حقوق بینالملل عیام ییا
قواعد حاکم بر درگیریهای مسلحانه و گسترۀ مربوره نسبت به آنها از رری قیاس ییا اسیتقرا
نیز با ابهام مواجه است .در حقیقت ،در پیگیری این رو ها ،برخی دولتها تال مییکننید بیا
حرکت در فضای نانوشته و خاکستری حقوق بینالملل ،از یکسو با استناد به حقوق حیاکمیتی
و مبانی عمومی موجود در حقوق بینالملل ،اقدامهای خود را موجه جلوه دهند و از سوی دیگر،
از الزامات سنتی ناظر بیر توسیل بیه زور و محیدودیتهیای ابیزار و رو هیای جنگیی (حقیوق
بشردوستانه) یا استانداردهای رفتار انسیانی (حقیوق بشیر) بگریزنید .در جنیگ حقیوقی تیال
میشود با هدف قرار دادن یک دولت و تغییر در اصل و گسترۀ حقوق و تکالیف آن ،دولیتهیا و
ملتها ی دیگر به اتخاذ یک رفتار یا سیاست خاص در قبال دولت هدف سوق داده شده و از این
رری اهداف خصمانه تأمین شودچ دولت عامل با تمسک به حقوق بهظاهر قانونی خود بهدنبیال
دگردیسی معنادار حقوق و حقای مرتبط با دولت یا موجودیت هدف بوده و بیهدنبیال پاسیخگو
کردن تبعیضآمیز دولت هدف در قالب تأسیسات و نهادهای حقوقی بینالمللیی اسیت .بیر ایین
اساس ،کنشگر جنگ حقوقی بهرور مستقل یا از رری تأسیسات و نهادهای بیینالمللیی سیعی
در سلب برخی حقوق بینالمللی قربانی جنگ حقوقی دارد یا خواستار افیزایش برخیی تعهیدات
بهصورت نابرابر و استثنایی نسبت به آن است.
در حقیقت جنگ حقوقی دربرگیرندۀ بهکارگیری هدفمند و خصیمانۀ مجموعیهای از مبیانی
حقوقی و ترویج آنها از رری رسانهای ،بینالمللی ،دیپلماتیک و اقتصادی است و دولت عامل از
این رری بدون درگیری مسلحانه ،پیامدهایی مشابه آثار جنگ را دنبال میکنید .در ایین نگیاه
فرقی نمیکند که زیرساختهای اقتصادی یک کشور هیدف حملیۀ نظیامی کالسییک باشید ییا
همان زیرساختها از رری استقرار یک نظام حقوقی گستردۀ تحریم یکجانبه و نهادینیهسیازی
شده با تضمین اجرای آن نظام از رری کمپینهای رسانهای و دیپلماتییک بیینالمللیی ،هیدف
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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 .2مزایای جنگ حقوقی
بزرگترین مزیت جنگ حقوقی ،صورت و جلوۀ قانونی و مشروع آن است .دولتها برای توسل به ییک
درگیری مسلحانه ،باید ادلۀ حقوقی بینالمللی عرضه کنند و مقبولیت جهانی بهدست آورنید ،بیهریور
مثال باید در مقام دفاع از خود ،وجود یک حملۀ مسلحانه را ثابت کنند .حال آنکه در جنیگ حقیوقی،
حقوق بینالملل نهتنها زمینۀ حقوقی توجیه جنگ حقوقی را فراهم میآورد ،بلکه خود نیز بیه ابیزاری
برای ضربه زدن به موجودیت هدف تبدیل میشود .گاهی نیز جنگ حقوقی مقدمهای برای درگییری
نظامی است و نقش زمینهساز برای مشروع جلوه دادن جنگ بعدی را فراهم میآورد.
یکی دیگر از مزایای جنگ حقوقی در مقایسه با درگیری مسلحانه ،مهیا بودن شیرایط گرییز
دولت عامل از مسئولیتهای ناشی از این نیوع جنیگ اسیتچ چیه اینکیه بیهروشینی نمییتیوان
پیامدهای یک اقدام را به دولت عامل منتسب کرد .در حقیقت در این موارد رابطۀ سببیت بیین
پیامدهای زیانبار و دولت یا دولتهای عامل بسیار پیچیده و چندالییه اسیت و بیهریور معمیول
عوامل مؤثر مستقیم و ییرمستقیم گوناگونی در این پیامدها درگیر مییشیوند کیه خیود نیوعی
پوشش در قبال مسئولیتهای ناشی از جنگ حقوقی را ایجاد میکند .در نهایت اینکه در جنگ
حقوقی تقابل در میدان جنگ نیست و این برای دولیت اعمیالکننیدۀ جنیگ حقیوقی مزاییایی
خواهد داشت ،زیرا نخست اینکه ،توسل به آن بهرور معمول بهصورت یکطرفه انجام میگییرد و
دولت و موجودیت هدف به دلیل در اختیار نداشتن ابزار مشابه ،ایلب امکان دفاع از خود را ندارد
یا اگر داشته باشد ،بهراحتی نمیتواند واکنش خود را توجیه کند و دفاع نیازمند گذشیت زمیان
زیادی است .دوم آنکه دولت عامل به جامعۀ بینالمللی میتواند ایینگونیه وانمیود کنید کیه بیه
عملی حقوقی و مشروع دست یازیده است و این دولت حقوق را بر سالحهای نظیامی و کشینده
ترجیح داده و از این رری خود را بیشتر مسئول نشان دهد.
جنگ حقوقی ،ابزاری ممتاز است ،بیدین معنیی کیه در اختییار همگیان قیرار نیدارد و تنهیا
دولتهای خاصی میتوانند از آن بهره گیرند .برخالف ادوات نظامی که میتیوان آنهیا را از بیازار
خریداری و بنیۀ نظامی را در چند سال مهیا یا بازسازی کیرد ،جنیگ حقیوقی نیازمنید داشیتن
برنامه و سیاستهای دقی است .بهرهگیری از این جنگ نیازمند داشتههایی همانند عضویت در
سازمانهای بینالمللی ،استخدام اتباع در سیازمان و نهادهیای بیینالمللیی و بیر عهیده گیرفتن
ریاست یا مدیریت این نهادها ،1داشتن زیرساختهای اداری و انسیانی در دسیتگاههیای دولتیی
( ،)Goldenziel, 2020: 182-185برخییورداری از دارالوکالییههییای حقییوقی تییراز اول ،2ایجییاد
___________________________________________________________________
 .1برای مطالعۀ بیشتر ،ر.ک:
Novosad, Paul and Werker, Eric, "Who Runs the International System? Nationality and Leadership in the
UN Secretariant", The Review of International Organizations, 2019.

 .1برای مطالعۀ بیشتر ،ر.ک:
https://www.vault.com/best-companies-to-work-for/law/top-100-law-firms-rankings
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سازمانهای مردمنهاد با حوزۀ فعالیت جهانی و اندیشکدهها و  ...است 1.به این دلییل اسیت کیه
بیشتر دولتهای قدرتمند از جنگ حقوقی میتوانند بهرهمند باشند .شاید به این دلیل است که
برخی صاحبنظران ادعا میکنند که ایاالت متحیدۀ آمریکیا ،چیین و روسییه بییش از سیایرین
درگیر جنگ حقوقیانید ( .)Goldenziel, 2020: 101ررفیداران آمریکیایی بیهکیارگیری جنیگ
حقوقی بر این باورند که جنگ حقوقی باید هیم اسیتفاده و هیم سوءاسیتفاده (کیاربرد مثبیت و
منفی) از حقوق برای دستیابی به اهداف خصمانه را در برگیرد و استدالل میکننید از آنجیا کیه
آمریکا این رویکرد را در قبال دشمنان خود استفاده میکند ،باید وجه مثبت اسیتفاده از جنیگ
حقوقی در تعریف گنجانده شود و سوءاستفاده به جایی اختصاص پیدا کند که دشیمنان آمریکیا
از آن در برابر این کشور استفاده میکنند ( .)Scharf & Andersen, 2010: 17اما روشین اسیت
که بین کار حقوقی و جنگ حقوقی تفاوت وجود دارد.

مبحث دوم :جنگ حقوقی ایاالت متحدۀ آمریکا علیه ایران
بهرور کلی بهنظر میرسد اگر رو هایی برای دستیابی به اهداف نظیامی سینتی بیا اسیتفاده از
حقوق وجود داشته باشد ،آمریکا به درگیری سیخت نظیامی متوسیل نمییشیود .البتیه آمریکیا
هیچگاه از گزینۀ نظامی ،صرفنظر نکرده است و در مواقع مناسب با در نظر گرفتن سود و زیان،
از آن استفاده میکند و جملۀ معروف «همۀ گزینهها روی میز است» گویای این سیاست اسیت.
امنیت ملی توجیه و مجوزی برای رویکرد ایاالت متحدۀ در فشار علیه دیگران با توسل به جنگ
حقوقی است .در این خصوص کشوری چون ایران در عرصههای مختلف آماج فشارهای حقیوقی
آمریکا بوده است .در این بخش از مقاله ،شیوههای مختلف بهکیارگیری جنیگ حقیوقی توسیط
آمریکا علیه ایران بررسی میشود.

 .1سیاست تقابل آمریکا علیه ایران از طریق جنگ حقوقی
گزینهها ی کلییدی ریاسیت جمهیوری اییاالت متحیدۀ آمریکیا علییه ییک دولیت مسیتقل کیه
سیاستهای آن همسو با سیاست آمریکا نیست tبه چند نوع تقسیم میشود .1 :گفتوگو (بیانیه
و مییذاکره) .2 ،تطمیییع (مشییوقهییا) .3 ،تحییریم (محییدودیتهییای اقتصییادی و دیپلماتیییک).4 ،
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/010715/worlds-top-10-law-firms.asp

 .2در خصوص نقش و تعامالت سازمانهای ییردولتی با دولتها ،ر.ک:

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.
در خصوص نگر انتقادی به عملکرد سازمانهای ییردولتی و وابستگیهای آنها ر.ک:

برای مطالعۀ تأثیرات اندیشکدهها بر سیاست خارجی و بهرور خاص سیاست خارجی آمریکا ،ر.ک:
Wiarda, 2015: 517-525.
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خرابکیاری و  .5اقیدام نظیامی ( .)Kittrie, 2010: 403از آنجیا کیه آمریکیا هییچگیاه بیهدنبیال
گفتوگویی دوجانبه مبتنی بر برابری حاکمیتها ،به دور از زیادهخواهی و پرهیز از تهدید نبوده
و مذاکرات را فرصتی برای یلبه بر ایران تلقی میکند ،گزینۀ اول را بهریور معمیول بیهصیورت
تبلیغاتی استفاده کرده است .از سوی دیگر ،بهنظر میرسد اقدام نظامی علیه اییران را گزینیهای
مشکلساز ،بینتیجه و پرهزینه (نظامی ،اقتصادی ،سیاسی و حقیوقی) مییدانید .ایین دولیت بیا
همراهی متحدانش ،تال های خود را علیه برنامۀ هستهای ایران بر تحریم و خرابکیاری مخفیی
بنا نهاد که براساس شواهد موجود نمونۀ این خرابکاریها ،ویروس استاکسنت بود .دولت اوبامیا
به این نتیجه رسیده بود که ترکیبی از تحریم و خرابکاری توانسته است سرعت برنامۀ هسیتهای
ایران را کاهش دهد .به نظر آنها این اقدامها ،توانسیته بسییاری از منیافع اقیدام نظیامی ،بیدون
هزینههای آن را در بیر داشیته باشید ( .)Ignatius, 2011تحیریمهیا نیوعی جنیگ حقیوقیانید،
همانرورکه چارلز دانلپ اذعان میکند و جنگ حقوقی را که تحریم جزئی از آن است ،سالحی
آمریکایی مینامد (.)Dunlap, 2010: 123
اعمال تحریمهای ایاالت متحدۀ علیه ایران که از رری قوانین داخلی و بیا اعمیال نفیوذ در
شورای امنیت و اتحادیۀ اروپا صورت گرفت و در بسیاری از موارد خاص و خالقانیه بیود ،جنیگ
حقوقی محسوب میشوند .این تحریمها از حقوق بیهعنیوان جیایگزینی بیرای ابزارهیای نظیامی
سنتی برای پیشبرد یک هدف عملیاتی استفاده کرد تا بدون حملۀ نظامی آثار موردنظر را دنبال
کند 1.بهزعم آمریکا ،تحریمهای ناشی از جنگ حقوقی آثاری بهدنبال دارند که از جملۀ آنها این
موارد است:
 .1ناگزیرسازی دولت هدف برای توقف اقدام و رفتار ییرقانونی ادعاییچ اگر هزینههای رفتیار
ررف مقابل به اندازۀ کافی افزایش یابد ،آن کنشگر مجبور خواهد بود از عمل خود دست بکشدچ
 .2اگر تحریمها از نظر مادی ،دستیابی و تأمین مالی مورد نیاز کنشگرِ هدف را کاهش دهید ،آن
را از مشارکت و ادامۀ انجام رفتار و اقدام ییرقانونی محروم خواهد کردچ  .3مشروعیتسازی و باز
کردن راه برای تحریمهای بیشتر و همراه کردن سایر کنشگران (.)Kittrie, 2007a: 356-361
استورات لوی معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و ارالعیات میالی بیدون تصیریح بیه
جنگ حقوقی ،اعالم میکند که دولت اوباما با تحریمهیای خیود علییه اییران اهیدافی را دنبیال
میکرده که در وهلۀ اول ناگزیر ساختن ایران برای انتخاب بین ادیام در جامعیۀ بیینالمللیی ییا
سختیها ی انزوای بیشتر بوده است .با انزوای شدید مالی و تجاری و همچنین برجسته سیاختن
___________________________________________________________________
 .1پیگیری اهداف جنگ بدون ظواهر آن ،در کالم ریچارد نفیو ،از معمارهای تحریم آمریکا علیه ایران« :هدف از
تحریمها ایجاد سختی است یا بهعبارت بهتر ایجاد درد و ناکامیچ بهنوعی که کشور هدف تحریم رفتار را
تغییر دهد» ،ر.ک:
Richard Nephew, The Art of Sanctions: A View from the Field, Columbia University Press, 2018, p. 9.

جنگ حقوقی ایاالت متحدۀ آمریکا علیه ایران9 ...

آسیب و کاستیها در ایران بهعنوان اهرم فشار ،میتوان محاسبات ایران را تغییر داد .در مرحلیۀ
بعد دنبال کردن برنامههای هستهای و نظامی از سوی ایران دشوار میشود 1.این اهداف شاهدی
بر جنگ حقوقیاند.
به نظر آمریکا تحریمهای شدید موجب وادار کیردن لیبیی بیه دسیت کشییدن از تروریسیم
ادعایی و تحت بازرسی قرار گرفتن برنامۀ تسلیحات نامتعارف و کشیتارجمعی ایین کشیور شید
( .)Hufbauer, 2007: 12در ازای برداشته شدن تحریمهیای اعمیالشیده توسیط سیازمان ملیل
متحد و آمریکا ،دولت لیبی حمایت خود از اعمالی را که ادعا میشد تروریسیتی اسیت ،متوقیف
کرد 2/7 ،میلیارد دالر به خانوادۀ قربانیان بمبگذاری پیرواز  103پیان آمیریکن پرداخیت و بیه
تیمی از کارشناسان دولت انگلیس و آمریکا اجازۀ ورود به لیبی داد و زیرساختهای نظامی را از
بین برد (.)Kittrie, 2007a: 406-414
آمریکا معتقد بود تحریمهای شورای امنیت علیه ایران به اندازۀ کافی قوی نبوده اسیت و آن
را با تحریمهای این نهاد نسبت به سایر دولتها مقایسه میکرد و مدعی بود تهدید آنهیا نسیبت
به صلح و امنیت بینالمللی کمتر از ایران بوده ،درحالیکه تحریمهیای سیختتیری را متحمیل
شدهاند ( .)Kittrie, 2007B: 547ایاالت متحده با این استدالل که تحریمهای بیینالمللیی علییه
ایران به اندازۀ کافی مؤثر نیست و اقدام سخت نظامی از سوی آمریکا با موانعی مواجه است ،بیه
رو ها ی حقوقی پیچیده ورای شورای امنیت ،برای فشار بر ایران متوسل میشیود تیا اییران را
بهزعم خود مطیع حقوق و قواعد بینالمللی کند و ینیسازی و سایر فعالییتهیایی را کیه بیرای
آمریکا حساسیت دارد ،متوقف سازد .مجموعه اقدامهای حقوقی آمریکا علیه ایران را میتوان در
قالب جنگ حقوقی تحلیل کرد.

 .2راهبردهای جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران
آمریکا در اعمال جنگ حقوقی علیه ایران از رو های متنوعی استفاده کرده است که به شیکل
روزامدی شاهد نوآوری در آنها هستیم که به مهمترین آنها در این بخش اشاره میشود.

 .1 .2جنگ حقوقی در نهادهای بینالمللی
آمریکا اهداف خود علیه ایران را از رری مجموعهای از امکانات موجیود پیگییری کیرده اسیت.
قدرت نفوذ این دولت در مجامع بینالمللی توانسته است بسیاری از اهداف خصمانۀ ملی خود را
جهانی کرده و مواضع این دولت را به مواضع جامعۀ بینالمللیی تبیدیل کنید .نمونیۀ بیارز ایین
___________________________________________________________________
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/pressreleases/Pages/tg862.aspx
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رویکرد را میتوان در برنامۀ هستهای ایران نظارهگر بود .از سال  2003آمریکا بهدنبال فشارهای
چندجانبه علیه ایران بود .واشنگتن تال کرد تا آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،پروندۀ هستهای
ایران را بهعنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت به شورای امنیت ارجاع دهید و ذییل فصیل هفیتم
محدودیتهایی برای برنامۀ هستهای اییران ایجیاد کنید ( .)Leverett & Leverett, 2014: 11در
این زمینه بود که آمریکا در سال  2003گزار البرادعی ،مدیر کل آژانیس بیینالمللیی انیرژی
اتمی ،مبنی بر نبود شواهدی را که فعالیتهای هستهای ایران مرتبط بیا تولیید بمیب هسیتهای
باشد ،مورد انتقاد قرار داد ،چون رویکرد سختتری را در نظر نگرفته بود .همچنین جیرج بیو
در مارس  2004در دیدار با البرادعی به شکل تلویحی تهدید کیرد کیه در میورد اییران راهحیل
دیپلماتیک تنها راهحل نیست و راهحل اسرائیلیها گزینۀ نظامی است .از سیال  2005تیا اواییل
 2006تال های دیپلماتیک آمریکا در موضوع ایران به مرحلهای رسید که در موضعی افراریی
اعالم میشد که حتی یک سانتریفیوژ هم نباید در ایران فعال باشد .باالخره شورای حکام آژانس
در  4فوریۀ  2006تصمیم گرفت پروندۀ هستهای ایران را به شورای امنیت ارجاع دهد 1.آمریکیا
توانست آژانس را به ییرعادی جلوه دادن فعالیتهای هستهای ایران سوق دهد تا یک تهدیید و
بحران را تصویرسازی کند و پس از آن تمام تال خیود را بیر تحیریمهیای بیینالمللیی شیدید
متمرکز کرد 2.بر این اساس بیود کیه آمریکیا چنیدین قطعنامیۀ شیورای امنییت را کیه حیاوی
تحریمهای بینالمللی بود ،به تصویب رساند .این اقدامها که در قالب سازمانهای بینالمللی کیه
تجمعی از دولتها هستند ،صورت گرفت و مقدمهای برای تحریمهای ثانویه شد.

 .2 .2جنگ حقوقی مالی – اقتصادی
 .1 .2 .2اقدامها از طریق شورای امنیت و گروه ویژۀ اقدام مالی
آمریکا از رری قطعنامهها ی تحریمیی شیورای امنییت علییه اییران اهیداف میالی مهمیی را در
همکاری با شرکای خود بهدست آورد که برخی از مفاد آنهیا از ایین قیرار بودنید .1 :درخواسیت
حقوقی از دولتها ی عضو برای انسداد دارایی و مسدودسازی تجیارت بیا اشیخاص ییا نهادهیای
مشخ شدۀ مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی ایران و همچنین اشخاص یا نهادهایی کیه
متعل یا تحت کنترل آنها هستند یا از جانب یا هیدایت آنهیا اقیدام مییکننید ( S/RES/1737:
)para. 12چ  . 2درخواست حقیوقی از کشیورهای عضیو بیرای ممنوعییت انتقیال منیابع و دیگیر
فعالیتهای مالی مرتبط با برنامههیای هسیتهای و موشیکی اییران ()S/RES/1737: para. 6چ .3
___________________________________________________________________
 .1برای مطالعۀ بیشتر ،ر.ک :جوینر42-48 :1396 ،چ زمانی و سادات میدانی1385 ،چ سادات میدانی.1385 ،
 .2برای مطالعۀ تفصیلی ،ر.ک :سادات میدانی 1395 ،چ همچنین البرادعی در فصل دهم کتاب خود در خصوص
پروندههای هستهای دولتها ی مختلف ،به استانداردهای دوگانۀ شورای امنیت و باالخ آمریکا اشاره میکند
ElBaradei, , 2011: 214-241.
که از ابتدا سعی کرد پروندهای ایران را وارد مدار شورای امنیت کند .ر.ک:
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درخواست حقوقی از تمام دولتها که از اشخاص و شرکتهای تحت صالحیت خود بخواهند که
خودداری الزم را در تجارت با نهادهای ثبتشده یا تحیت صیالحیت اییران هسیتند و افیراد ییا
نهادهایی را که از ررف یا تحت هدایت آنها فعالاند ،داشته باشند ،درصورتیکیه ارالعیاتی کیه
زمینۀ معقولی را فراهم کند که علم پیدا کننید ،چنیین امیوری بیه فعالییت اشیاعهای حسیاس
هستهای یا توسعۀ سیستمهای ارسال سالح هستهای میرتبط اسیت ()S/RES/1929: para. 22چ
 .4درخواست ییرالزامآور از دولتهای عضو برای اعمال احتیاط بر فعالیتهای نهادهای مالی در
قلمرو خود با تمام بانکهیای مسیتقر در اییران ()S/RES/1803: para. 10چ  .5اشیارۀ مقیدماتی
ییرالزام آور به ارتباط بالقوه بین درآمدهای ناشی از بخش انیرژی اییران و بودجیۀ فعالییتهیای
اشاعهای حساس هستهای ()S/RES/1929: preambleچ  .6در قطعنامۀ  1929بهرور ییرالزامیی
از دولتهای عضو درخواست میشود که اقدامهای متنوعی را برای ممنوعییت ییا جلیوگیری در
دستور کار قرار دهند ،اگر آنها ارالعاتی داشته باشند که با دالیل منطقی موجب علم شیود کیه
چنین فعالیتهایی میتواند به فعالیتهای اشاعهای هستهای یا توسعۀ سیستم پرتاب سالحهای
هستهای کمک کند .این اقدامها شامل  .1در صورت احراز چنین ارالعاتی ،از تیدارک خیدمات
مالی یا دارایی یا دیگر منابع جلیوگیری شیود ()S/RES/1929: para. 21چ  .2ممنوعییت افتتیاح
دفاتر جدید بانکهای ایرانی یا دیگر فعالیتهای بانکهای ایرانی از جمله ایجاد و حفی روابیط
کارگزاری در قلمرو دولتهیا بیا فیرو وجیود چنیین ارالعیاتی ()S/RES/1929: para. 23چ .3
ممنوعیت نهادهای مالی در صالحیت آنها از بازگشایی دفاتر یا شرکتهای تابعه یا حسیابهیای
بانکی در ایران در صیورت داشیتن ارالعیات میذکور ( .)S/RES/1929: para. 24ایین قطعنامیه
بهرور کلی ممنوعیت ایجاد نمییکنید و فقیط تجیویز خیاص مییدهید تیا دولیتهیا براسیاس
ظرفیتها ی سیاسی ،اقتصادی ،نظیامی و حقیوقی سیعی در اجیرا داشیته باشیند ،امیا در عمیل
دولتها ،ممنوعیتها را کلی اجرا کردند1.
گروه ویژۀ اقدام مالی نیز از نهادهایی است که آمریکا نفوذ زیادی در آن دارد و با اسیتفاده از
سازوکارهای حقوقی بهدنبال فشار مالی بیر اییران اسیت .در اکتبیر  2007ایین نهیاد در بیانییۀ
عمومی ،نگرانی خود را برای نبود سازوکاری جامع در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی
تروریسم ایران اعالم کرد .همچنین از اعضا خواست به نهادهای مالی خود توصیه کنند که خطر
ناشیی از نیواق میذکور را بیا دقیت در نظیر داشیته باشیند ( FATF Statement on Iran, 11
 .)October 2007این نهاد در بیانیۀ اکتبر  2008اعالم کرد عدم تال ایران برای مقابله با خطر
تأمین مالی تروریسم همچنان تهدیدی جدی برای سیستم مالی بینالمللی است و اقدام فیوری
برای رفع این آسیبپذیری ضروری است و از اعضا خواست که اقدامهای پیشگیرانه برای مصون
___________________________________________________________________
 .1برای مطالعه در خصوص نوع تجویزهای شورای امنیت در قطعنامههای تحریمی ،ر.ک :کرمزاده و عابدینی.1398 ،
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ماندن بخشهای مالی خیود از ایین خطیر را تقوییت کننید (
 .)2008این روند همچنان ادامه داشته استچ در فوریۀ  2015گروه وییژۀ اقیدام میالی در ادامیۀ
نارضایتی خود از سیستم مالی ایران ،به اعضا اخطار تبادل مالی با ایران را اعالم کیرد و از اییران
خواست در مقابل خطر تأمین مالی تروریسم به تهدیدهای ناشی ایین رویکیرد کیه بیه تمامییت
سیستم مالی ضربه میزند ،توجه کند .این نهاد با تأکید از اعضا خواست که بیه نهادهیای میالی
تحت صالحیت خود از جمله شرکتها ،توصیه و اخطار ویژه برای احتیاط در تجارت و تبیادالت
مالی با ایران را داشته باشند .همچنین اقدامهای متقابل مؤثر برای حفاظت از بخشهیای میالی
خود از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نشأتگرفته از ایران را درخواست کرد ( FATF Public
 .)Statement, 27 February 2015این نوع فشارها کماکان از سیوی ایین نهیاد بیر اییران ادامیه
داشته که از نمونههای اخیر آن بیانیۀ  21فوریۀ  2019است که تعلی اقیدامهیای متقابیل کیه
نتیجییۀ همکییاریهییای بیشییتر ایییران بییا اییین نهییاد بییود ،برداشییته شیید ( FATF High-Risk
.)Jurisdictions Subject to a Call for Action, 21 February 2019
گروه ویژه همچنین نقش مهمیی را در تیرویج اجیرای میؤثر اقیدامات وییژۀ میالی منیدرج در
قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران ایفا کیرد .بیرای مثیال ،در ژوئین  ،2007سیپتامبر  2007و
اکتبر  2007در مورد اجرای این اقدامها دستورالعملهایی را ارائه کرد ( .)Kittrie, 2016: 134ایین
اقدام در قطعنامۀ  1803شورای امنیت به رسمیت شناخته شد و بهرور صیریح از راهنمیاییهیای
این نهیاد بیرای اجیرای تعهیدات دولیتهیا وفی شیورای امنییت اسیتقبال شید ( S/RES/1803:
 .)preambleآمریکا متعاقب زمینهسازی در گروه ویژۀ اقیدام میالی و شیورای امنییت علییه اییران،
امکان چرخۀ مالی دالر ( )U-turnرا تحریم کرد تا حلقۀ فشار بر ایران تکمییل شیود 1.گیروه وییژۀ
اقدام مالی در ژوئن  2013به انتشار سندی حاوی دستورالعملهای مربوط بیه تمیامی مفیاد میالی
قطعنامههای شورای امنیت در مقابله با گستر سالحهای کشیتارجمعی بیود ،پرداخیت ( FATF
 .)Guidance, June 2013بر این اساس گروه ویژۀ اقدام مالی بیا توجیه بیه جایگیاهش در سیسیتم
مالی بینالمللی ،جنگ حقوقی خود را مبتنی بر اعمال نفوذ آمریکا در این نهاد ،اعمال میکند.
FATF Statement, 16 October

 .2 .2 .2تحریمهای ایالتی و محلی
رب گزارشی در سال  2004صندوقهای بازنشستگی ایالتی آمریکا حدود  200میلیارد دالر تبادل
مالی و سرمایهگذاری با آن دسته از شرکتهای خارجی داشتند که در حال تجارت بیا کشیورهایی
بودند که به نظر آمریکا با اتهامهایی از جمله موضوعات مرتبط با تروریسم مواجهاندچ مانند سیودان،
لیبی ،کرۀ شمالی ،سوریه و ایران 2.منیع و محرومییت چنیین شیرکتهیایی از سیرمایهگیذاری در
___________________________________________________________________

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
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صندوقهای بازنشستگی ،به نظر ررفداران این اقدام ،روشی است که میتواند سیبب انصیراف ایین
شرکتها از تبادالت مالی و اقتصادی با کشورهای هدف شود .در همین زمینیه  27ایالیت و ناحییۀ
کلمبیا (واشنگتن دی سی) رابطۀ صندوقهای بازنشستگی خود با شرکتهای در تعامل با سودان و
همچنین حداقل  19ایالت و ناحیۀ کلمبیا رابطۀ خود را با شرکتهایی که در بخیش انیرژی اییران
سرمایهگذاری کرده بودند ،قطع کردند ( .)Bechky, 2010: 1برای تحریم و منع سرمایهگذاری علیه
شرکتهای فعال در سودان از سوی ایالتها ،کنگره به تصویب و جرج بو به امضای قانون 2007
پاسخگویی و منع سرمایهگذاری سودان پرداختند 1.همین وضیعیت در میورد اییران اعمیال شید و
قانون تحریمهای جامع ایران ،پاسخگویی و منع سرمایهگذاری ( 2010سیسادا) به تصویب رسیید.
این قانون در بخش مربوط به تحریمهای ایالتی ح دولت فدرال در لغو تحریمهای ایالتی را ملغی
میکند () .)CISADA, § 202(fبهرور کلی در خصوص دولت ایران ،ایالتهای آمریکیا چهیار نیوع
جنگ حقوقی را در دستور کار داشتهاند .1 :منع سرمایهگذاری :ممانعت از سرمایهگذاری نهادهیای
مالی ایالتی در شرکتهایی که با بخش نظامی و انیرژی اییران در تعامیل باشیندچ  .2منیع قیرارداد:
ممنوعیت انعقاد قرارداد نهادهای ایالتی با بخش نظامی و انرژی ایران که حداقل  14ایالت در ایین
رابطه علیه ایران اقدام کردهاندچ  .3روابط بیمهای :ممانعت شرکتهای بیمیۀ اییالتی از همکیاری بیا
شرکتهایی که با بخش نظامی و انرژی ایران در تعامل باشندچ  .4روابط بانکی :ممانعت بانیکهیا و
نهادهای مالی ایالتی از افتتاح حسابهای کارگزاری برای شرکتهایی که با بخش نظامی و انیرژی
ایران در تعاملاند (سادات میدانی و خلیلی ررقبه.)78 :1397 ،
یکی از ایالتهای فعال در جنگ حقوقی با ایران ،ایالت کالیفرنیاست کیه بیا تصیویب قیانون
 2007به منع سرمایهگذاری نهادهای ایالتی در شرکتهایی که در ایران فعال یا در زمینیههیای
نظامی ،هستهای و انرژی با ایران همکاری دارند ،میپردازد 2.ایین ایالیت در سیال  2010قیانون
جدیدی وضع کرد که بر مبنای آن ،نهادهای ایالتی از سرمایهگذاری بیشتر از یک میلییون دالر
در شرکتهایی که در بخش انرژی ایران بیش از  20میلیون دالر سرمایهگذاری کردهانید ،منیع
شدند 3.در سپتامبر  2012نیز این ایالت قانونی را تصویب کرد که براساس آن شرکتهای بیمیۀ
این ایالت از همکاری با شرکتهایی که با بخش انرژی و نظامی اییران در ارتبیاط باشیند ،منیع
شوند 4.برای نمونه ،جنگ حقوقی ایالتی در سال  2009نسبت به شرکت زیمنس بهدلیل ارتباط
با ایران رخ داد 5.بهرور کلی براساس آمارهای مؤسسۀ واتسون و همچنیین پیروژۀ تحیریمهیای
investments
in
terrorist-sponsoring
nations",
12
August
2004.
https://www.centerforsecuritypolicy.org/2004/08/12/divestterror-org-launched-with-stunning-reporton-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.

 .5عدهای در لسآنجلس شرکت زیمنس را که وسایل کنترل و نظارت ارتبارات به ایران فروخته بود ،تحت فشار قرار
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داشتهاند1.

ایالتی ایران میتوان مدعی شد بیش از  30ایالت در آمریکا علیه ایران اقدام تحریمی
نکتۀ شایان توجه آنکه جنگ حقوقی آمریکا در سطح ایالتی و محلیی موجیب پیچییدگیهیایی
است ،چراکه هر ایالت ممکن است رفتاری خاص و پیشبینیناپذیر را به نمایش بگذارد.

 .3 .2جنگ حقوقی در عرصۀ انرژی ایران
ایران در سالیان گذشته در تأمین بنزین و سوخت های دیزلی به خودکفیایی نرسییده و مجبیور
بود این مشکل را با واردات حل کندچ بهشکلی که در سال  ،2009چهل درصید بنیزین مصیرفی
خود را با واردات تأمین میکرد ( .)Sanger, 2009ایران تقریباً همۀ این بنزین را از پنج شیرکت
خارجی خریداری میکرد که توقف همکاری با هر کدام ،مشکالتی را بهوجود میآورد ( Kittrie,
 .)2008از سال  2008کارشناسان حقوقی عدم اشاعه و اعضای کنگره شروع به ییافتن راههیایی
کردند تا چگونگی استفاده از حقوق بهعنوان وسیلهای برای فشار بر این شرکتها را که با اییران
در حال تجارت هستند ،بهدست آورند .در این خصوص اُرد کیتیری بیه ایین نتیجیه رسیید کیه
شرکت صنایع رالینس از بانک صادرات-واردات آمریکا تسیهیالتی بیه مبلی  900میلییون دالر
دریافت کرده است .اعضای کنگره از این بانک خواستند تسهیالت مالیاتی خود را نسبت به ایین
شرکت قطع کند .با فشارها این شرکت مجبور شد تمامی صادرات بنزین خود به ایران را متوقف
و به شرکای تجاری خود نیز این قطع رابطه را اصرار کند (.)Hirsh, 2009
در پیگیری این سیاست کنگره و دولت همسو بودهاند 2.در اکتبر  2009پیس از تصیویب دو
مجلس کنگره و امضای اوباما ،ررح ممنوعیت فرو شرکتهای خیارجی بیه ذخیایر راهبیردی
دولت آمریکا ،درصورتیکه به رور مؤثر در فراهم کردن بنزین پاالیششیده بیه اییران مشیارکت
داشته باشند ،به قانون تبدیل شد 3.سپس در  1ژوئیۀ  2010اوباما سیسادا را اجرایی کرد که به
رئیسجمهور این اختیار را میدهد که تحریمهایی علیه هر شرکت خارجی را که تجارت با ایران
در بخش انرژی از جمله تأمین بنزین داشته باشد ،اعمال کنید 4.شیایان ذکیر اسیت ممنوعییت
دادند و با اقدامهای زیمنس برای عرضۀ وسایل نقلیۀ ریلی به ادارۀ حملونقل لسآنجلس مخالفت کردند .در اثر این
فشارها ،در ژانویۀ  2010زیمنس اعالم کرد که از تجارت جدید با ایران صرفنظر میکند .ر.ک.Kittrie, 2010: 408 :
https://watson.brown.edu/research/projects/iransanctions
 .1برای مطالعۀ بیشتر ر.ک:
https://iranstatesanctions.org/

 .2اوباما در مناظرات انتخاباتی  2008گفت« :ایران در حال حاضر بنزین وارد میکند...اگر ما بتوانیم مانع وارد
کردن بنزین مورد نیازشان شویم  ...موجب تغییر تحلیل سود و زیان آنها میشود .فشار بر روی آنها را شروع
میکند»چ ر.ک:
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
 .4برخی از مقررات تحریمی این قانون از این قرارند:

جنگ حقوقی ایاالت متحدۀ آمریکا علیه ایران15 ...

قانون سیسادا در بخش بنزین ،ارائۀ سوخت به هواپیماها را نیز شیامل شید (
) .) (f)(7این قانون تأثیرات زیادی بر صادرات بنزین به اییران حتیی پییش از تبیدیل بیه قیانون
داشت .بهرور مثال چندین شرکت ،تجارت خود را پس از تصویب این ریرح در مجلیس سینا و
نمایندگان ،یک شرکت پس از تصویب ررح در کمیتۀ کنفیرانس (حیل اخیتالف دو مجلیس) و
شرکت دیگر چند روز پس از امضای رئیسجمهور و تبدیل ررح بیه قیانون متوقیف کردنید 1.از
زمان تصویب سیسادا در ژوئیۀ  2010دولت اوباما رویکردی مشابه نسبت به شرکتهای خارجی
فعال و در تجارت با بخش انرژی ایران در پیش گرفت .ویلیام بِرنز معاون وزیر خارجه در بیانییۀ
دسامبر  2010ابراز داشت« :ما از ابزار قدرتمند فراهمشده از رری سیسیادا بیرای وادار کیردن
شرکتهای بزرگ اروپایی و آسیایی از جمله شِل هلند ،اسیتات اوییل نیروژ ،اِنیی ایتالییا ،توتیال
فرانسه و اینپکس ژاپن برای خاتمه دادن یا انجام اقدامهیای ارمینیانبخیش در جهیت متوقیف
کردن فعالیتهای قابل تحریم در ایران و فراهم کردن تضمینهای روشین از سیوی آنهیا بیرای
عدم مشارکت در هیچ فعالیت قابل تحریم در بخش انرژی اییران در آینیده اسیتفاده کیردهاییم.
رب ارزیابیها ،ایران ممکن است  50تا  60میلییارد دالر در همیۀ سیرمایهگیذاریهیای بخیش
انرژی ،با فناوریهای حساس و دانش فنی همراه با آنها را از دست دهد .مواجهه با انتخاب بیین
تجارت با ایران و تجارت با آمریکا ،موجب خروج روزافزون شرکتهای خارجی از بازار ایران شده
است .شرکتهای عرضهکنندۀ سوخت و انرژی مانند لوک اویل روسیه ،ریالینس هنید ،تیوپرا
ترکیه و شرکتها ی چندملیتی ویتول ،گلنکور و ترافیگیورا فیرو بنیزین بیه اییران را متوقیف
کردهاند» 2.در نتیجۀ این شکل جدید از جنگ حقوقی ،تا اکتبر  2010شرکتهایی که جز پینج
شرکت عرضه کنندۀ برتر بنزین به ایران بودند (ویتیول ،ترافیگیورا ،توتیال ،بیریتیش پترولییوم و
ریالینس) ،از عرضۀ بنزین به ایران خودداری کردند 3.مقدار بنزین واردشیده از سیوی اییران در
اوت  2010هشتاد درصد کمتر از آنچه ایران در ماههای پیش از تصویب سیسادا وارد مییکیرد،
بود و در ماه سپتامبر این کاهش بیشتر هم شد ( .)Shamseddine, Pachymutu, 2010افزونبیر
این ،شرکتهایی که به عرضۀ بنزین به ایران ادامه دادند ،خواسیتار بیشیترین امتیازهیا از اییران
برای پذیر ریسک مجازاتهای آمریکا بودند ( .)Kittrie, 2010: 416استفاده از جنگ حقیوقی
سبب شد آمریکا بتواند بدون جنگ نظامی و درگییریهیای سیخت بیه اهیداف اصیلی خیود در
کاهش ورود بنزین به ایران موف عمل کند (.)Kittrie, 2010: 411-416

CISADA, § 102

___________________________________________________________________
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/CHRG111hhrg62665.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
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 .4 .2ابتکارات جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران
سپردن جنگ به وزارت خزانهداری بهعنوان کنشگری برای پیشبرد اهداف در نوع خود ابتکیاری
مهم است .خزانهدار ی در این مسیر از تمام توانایی و ابزارهیای خیود بهیره بیرد تیا در حرکتیی
راهبردی به اهداف موردنظر امنیت ملی دست یابد .جنگ حقوقی مالی آمریکا در قبال اییران از
مجموعه اقدامها با استفاده از قدرت نفوذ آمریکا در سطح بینالملل صورت گرفته است .آمریکیا
تال کرده نهفقط دولتها ،بلکه شرکتهای خصوصی ییرآمریکایی را با خود همراه کنید .ایین
در حالی است که ترییب چنین شرکتهایی که آمریکا بر آنها صالحیت ندارد ،محل تأمل اسیت
( .)Jacobson, 2008: 71آمریکا معتقد است نهادهای مالی بخش خصوصی – بهدلییل محاسیبۀ
سود و زیان  -در مقایسه با دولتها ،سریع و راحتتر اقدامهای تحریمی را میپذیرنید .بیرخالف
تحریمها ی اقتصادی ساب کیه بیر تجیارت فرامیرزی در کاالهیا متمرکیز بیود ،جنیگ حقیوقی
خزانهداری ،جریانهای مالی جهانی را کیه فراتیر از تجیارت کیاال و خیدمات رفتیهانید و شیامل
کنشهای متعدد میشود ،متأثر میکند 1.جیمز ویلکینسون ،رئیس کارکنان وزارت خزانیهداری
میگوید« :ابزارهای مالی ما گاهی قدرتمندترین سالحهای دولت ما بیرای تغیییر رفتیار اسیت»
( .)Weisman, 2007آمریکا در این رویکرد از یک نیروی کارامد و قوی استفاده کرده است و آن
اس تفاده از برتری دالر آمریکا در تبادالت مالی جهانی است .در تمام سالهیای  2001تیا 2011
بیش از  80درصد تبادالت مالی خارجی بهوسییلۀ دالر صیورت گرفتیه بیود (.)WTO, 2012: 9
دالر آمریکا ارز اصلی برای تجارت جهانی و سرمایهگذاری ،گرد های مالی خارجی بیازار ،وام و
ذخایر بسیاری از بانکهای مرکزی است ( .)Kirchner, 2019بسیاری از کنشگران بینالمللی در
عرصۀ تجارت و بازرگانی به دالر وابستهاند و آمریکا از آن بهعنوان ابزار تحریمی علیه کشورهایی
چون ایران استفاده کرده است.
دیگر ویژگی جنگ حقوقی مالی آمریکا علیه ایران که اهمیت فراوانی دارد ،کسب ارالعیات در
مورد تبادالت مالی جهانی است .فناوری و یکپارچگی جهانی موجیب شیده اسیت پنهیان سیاختن
استفاده از سیستمهای مالی جهانی مشکل شود .دسترسیی بیه ارالعیات میالی موجیب مییشیود
بسیاری از ارالعات مفید بهمنظور تحق اهداف مرتبط با امنیت ملی آمریکا بهراحتیی قابیل رصید
باشد .خزانهداری از این ارالعات برای شناسایی و هدف قرار دادن کنشیگران هیدف و شیبکههیای
آنان استفاده کرده است 2.ریچارد نفیو یکی از قسمتهای مهیم کمپیین تحریمیی اییاالت متحیدۀ
علیه ایران را افزونبر دیپلماسی و نظارت ،جمعآوری ارالعات میداند (.)Nephew, 2018: 109
دیگر ویژگی این جنگ حقوقی ابهام و پیچییدگی اسیت .یکیی از جنبیههیای ایین ویژگیی،
___________________________________________________________________
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/presscenter/press-releases/Pages/hp457.aspx
2. U.S. Department of the Treasury, Remarks by Treasury Secretary Paulson.
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سردرگمی در مورد هدف تحریمهای ثانویه است کیه یکیی از دالییل آن وجیود مراجیع قیانونی
متعدد است که گاهی همپوشانی یا تناقض دارند  .همچنین الفاظی چون «کنتیرل» نسیبت بیه
نهادهایی که ادعا میشود با ایران مرتبطاند ،آگاهانه مبهم گیذارده شیده تیا تفسییرپذیر باشیند
( .)Thornton, 2012این ویژگی موجب شد دولتها ،شرکتها ،بانکها و نهادهای میالی ریسیک
کمتری را بپذیرند و بهدلیل ضررهای احتمالی از تعامل با ایران دوری کنند .هدف اصلی آمریکیا
از جنگ حقوقی علیه ایران ،قطع چرخۀ مالی بیوده اسیت کیه مصیداق بیارز آن را مییتیوان در
تحریم بانک مرکزی ایران در سپتامبر  2019نظارهگر بود1.
بهعنوان آخرین ابتکار جنگ حقوقی ،باید از تهدید و محکومیت بانیکهیا و نهادهیای میالی
سخن گفت .مقامات ارشد وزارت خزانهداری از ابتدای جنگ حقوقی خود علیه ایران از اقدام بی
سابقهای چون مذاکرۀ مستقیم با بخش خصوصی مالی بینالمللیی بیدون درگییر کیردن دولیت
متبوع آن بخش ،بهره برده است .ری این رویکرد که از سال  2006و وزارت هنری پالسیون بیر
خزانهدار ی شروع شد ،در رول نه ماه اول موجب شید بیشیتر نهادهیای میالی برتیر جهیان بیه
خزانهدار ی متعهد شوند که تجارت خود با ایران را متوقف کنند یا کاهش دهنید ییا بیهسیادگی
تبادالت خود با ایران را متوقف کردند یا کاهش دادند 2.تا پیاییز  2008اسیتوارت لیوی ،معیاون
وزیر در امور تروریسم و ارالعات مالی ،بیش از هشتاد دیدار خارجی برای گفتوگو بیا بانیکهیا
انجام داد .در نتیجۀ آن ،هشتاد بانک روابط خیود را بیا اییران محیدود کردنید (.)Wright, 2008
مقامات خزانهداری ری سالهای  2010تا  2012با قدرت بیشتر جنگ حقوقی را ادامه دادند و
بیش از  145نهاد مالی خارجی در بیش از  60کشور جهان را در زمینۀ سیاستهای خیود قیانع
کردند ( .)US Government Accountability Office, 2013: 18این افراد روابط مالی با ایران را
نقض حقوق بینالملل و ضوابط مالی بینالمللی القا مییکردنید .در ایین رو محیدودیتهیای
حاکمیتی دولتهای دیگر وجود ندارد و اجبار شرکتها و بانکها به اتباع از سیاستهای آمریکا
زودتر به نتیجه میرسد .تابآوری بانکها کمتر از دولتهای مستقل است .بر همین اساس بیود
که به عقیدۀ مقامات خزانهداری ،مذاکره با بخش خصوصی بهریور مسیتقیم روشیی زودبیازده و
کارامد است .پالسون ،در این زمینه اظهار میکند که بیشتر نهادهای مالی برتر جهیان بیه ریرز
چشمگیری تجارت خود با ایران را کاهش داده یا آن را بهرور کلی متوقف کردهاند3.
بانکها و نهادهای مالی کارگزاران و مشتریانی دارند که حف اعتبیار در برابیر آنهیا بیرای ایین
نهادها بسیار مهم استچ جریمه و مجازاتها همگی خساراتی بزرگ برای آنهیا محسیوب مییشیود.
آمریکا از رری این اقدامهای تنبیهی سعی داشته است تبادالت مالی دولیت اییران بیا بانیکهیا و
___________________________________________________________________

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.

 18فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ ؟؟ ،شمارۀ ؟؟ ،؟؟ ؟؟

نهادهای مالی را قطع کند .این ایجاد رعب سبب شد بسیاری از این نهادها روابط خود را بیا اییران
قطع کنند یا بهشدت کاهش دهند .برای نمونه ،در ژوئن  2008یک بانک هلندی به نام آی ان جی
به جریمۀ  619میلیون دالری به آمریکا و ایالت نیوییورک بیهدلییل تبیادالت میالی ییرقیانونی بیا
نهادهای ایرانی مجبور میشیود 1.در دسیامبر  2009شیرکت خیدمات میالی و بانکیداری کردییت
سوئیس با پرداخت  536میلیون دالر به آمریکا و نیویورک به اتهام پنهیان کیردن مشیارکت افیراد
تحریمی در تعداد زیادی حواله و همچنین معامله با وثیقه به و از رری آمریکا محکوم شید 2.ایین
نوع محکومیتها بهرور روزافزونی در جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران مورد توجه بوده است 3.نکتۀ
آخر در خصوص موافقتنامههای حلوفصل دفتر کنترل دارایی با بانکها و نهادهای مالی است کیه
بهزعم اوفک مرتکب نقض تحریم شدهاند .در این موافقتنامهها که ایلب به شکل یکطرفه تحمییل
میشود ،درخواستهایی برای تضمین پایبندی و محدود ساختن ررف مقابل برای عدم تداوم انجام
معامله با ایران وجود دارد 4.بهرور کلی وقتیکه فرد یا نهادی تحریم میشود ،تیال هیای او بیرای
دسترسی به سیستم مالی نیز خود اقدامی ییرقانونی و قابل پیگیری محسوب مییشیود ( Zarate,
 .)2013: 9معیار ییرقانونی بودن این اقدامها ،سیاستهای یکجانبۀ آمریکاسیت کیه در بسییاری از
موارد شفافترین تبادالت مالی را هم تحت شمول جنگ حقوقی مالی خود قرار میدهد.

 .5 .2جنگ حقوقی از طریق پرونده سازی قضایی
اقدامهای خزانهداری هماهنگ با وزارت دادگستری و همچنین دادستانی ایاالت متحدۀ صورت می
گیرد .نهادهای قضایی در جنگ حقوقی با اسیتفاده از دسیتاویزهای حقیوقی و اسیتفاده از قیوانین
___________________________________________________________________
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-agreesforfeit-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/pressreleases/Pages/tg452.aspx

 .3در دسامبر  2012بانک انگلیسی اچ اس بی سی 1/256 ،میلیارد دالر را بهعنوان جریمه پرداخت کرد و با پرداخت
 665میلیون دالر برای مجازات مرتبط با نقض قوانین تحریمی از جمله تبادالت ییرقانونی با ایران موافقت کرد:
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-antimoney-laundering-and-sanctions-violations

در آوریل  2019نیز بانک استاندارد چارترد به اتهام نقض تحریمها به پرداخت بیش از  1میلیارد دالر جریمه شد:

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-transactionsviolation-iranian-sanctions

 .4برای نمونه در این خصوص ر.ک:

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-ofacsettlement-highlights-due-9744612/

جنگ حقوقی ایاالت متحدۀ آمریکا علیه ایران19 ...

ضدتروریستی به اقدام علیه افراد در جهت به محکمه کشاندن و زندانی کردن آنها و صیدور احکیام
قضایی مالی زمینۀ اقدامهای نهادهای اجرایی را فراهم میکنند (.)Kittrie, 2016: 28
ایاالت متحدۀ آمریکا که از سال  1984دولت ایران را بهعنوان یکی از دولتهای حامی تروریسیم
تعیین کرده است ،1از این اتهام بهعنوان پشتوانهای برای اقدامهای حقوقی و قضایی خود استفاده میی
کند 2.در این زمینه از سیاستهایی که در آمریکا بیا اسیتفاده از جنیگ حقیوقی پیگییری مییشیود،
استفاده از دادخواستها ی حقیوقی علییه اتهامیات ادعیایی تروریسیتی نسیبت بیه افیراد و همچنیین
دولتهاست که آن را بخشی از پازل جنگ علیه تروریسم تلقی میکنند .این دادخواسیتهیا توانسیته
است جلب توجه فراوانی را بههمراه داشته باشد و موضیوع ادعیایی تروریسیم را در مییان آمریکایییان
پررنگ کند .در همین خصوص ،به موجیب ریرح دعیوا علییه لیبیی از سیوی قربانییان بمیبگیذاری
هواپیمای  103پان آمریکن بود که موجب شد لیبیی در اوت  2003مسیئول بمیبگیذاری شیناخته
شود و  2/7میلیارد دالر بهعنوان یرامت به خانوادۀ قربانیان بپردازد (.)Radia & Sauer, 2008
آمریکا این نوع اقدامهای قضایی را بهمثابۀ روندهای حقیقتیاب نمایش میدهد و گروههایی
چون حزباهلل را نیرویی تروریستی و ایران را تأمینکنندۀ تروریسم جلوه میدهد .این اقیدامهیا
مبنایی برای فشارهای شدید مالی علیه ایران شده است .یکیی از میواردی کیه اییران از اهیداف
اصلی این دادرسیها قرار گرفت ،اتهام انتساب با واسطه حملیه بیه مقیر نیروهیای آمریکیایی در
بیروت در سال  1983بوده است ( .)Phillips, 2009در ماه مه  2003در پرونیدهای کیه توسیط
بستگان تعدادی از کشتهشدگان حادثه بیروت ررح شد ،قاضی دادگاه منطقهای کلمبیا ،روییس
لَمبرث رأی خود مبنی بر مسئولیت ایران در حمله به مقر تفنگداران را صادر کرد ( Peterson v.
 .)IRI, 2003در سال  2007لمبرث دستوری برای پرداخت  2/6میلیارد دالر بهعنوان یرامیت از
سوی جمهوری اسالمی ایران برای خانوادۀ قربانیان صادر کرد 3.در سال  2008حکم لمبیرث بیا
درخواست وکیل کشتهشدگان ،مبنایی برای دادگیاه جنیوبی نیوییورک بیرای مسیدود کیردن 2
میلیارد دالر از اموال ایران موجود در حساب سیتی بنک در شهر نیویوک شید 4.ربی آخیرین
آمارها ،در دادگاههای آمریکا علیه ایران احکیامی بیه ارز حیداقل  62میلییارد دالر بیه اتهیام
حمایت از تروریسم صادر شده است (.)Keitner, 2019; Bidwell, 2021
___________________________________________________________________
1. U.S. Department of State, State Sponsors of Terrorism, Bureau of Counterterrorism.
https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/

 .2برای مطالعه در خصوص اقدامهای حقوقی و نحوۀ انتساب عمل از سوی دادگاههای آمریکایی به ایران ،ر.ک:
سادات میدانی.1383 ،
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-for1983-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-citibankreport-idUSTRE5BB0ID20091212
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همچنین مقامات آمریکایی فعال در حوزۀ عدم اشاعه با همراهی وکیال بیهدنبیال اسیتفاده از
دادخواستهای مدنی و تکنیکهای حقوقی ایجادشیده بیرای تحیت فشیار قیرار دادن متهمیان
ادعایی این حوزه هستند .بهرور مثال دعاوی حقوقی علیه تأمینکننیدگان کاالهیای بیا قابلییت
دوگانۀ صنعت هستهای ایران و متهم کردن آنهیا بیه معاونیت در جیرم ( .)Grossman, 2009در
سایر حوزهها نیز این دست احکام قضایی صادر میشود ،مانند دعاوی علیه افرادی که میتهم بیه
تال برای انتقال پولهای مسدودشدۀ ایران در کشور کرۀ جنوبی بودند و بیا اتهامیات سینگین
مواجه شدند ( 1.)USA, Plaintiff v. Funds, 2020آنچه باید در جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران
مورد توجه باشد ،روابط شبکهای ایاالت متحدۀ با کنشگران بینالمللی است .بزرگنمایی ،ایجیاد
حساسیت ،بینالمللی کردن و همچنین امنیتیسازی موضوعات با همراهی هیمپیمانیان موجیب
دست برتر این دولت در جنگ حقوقی شده است .قدرت تبلیغاتی و رسیانهای نییز سیبب شیده
است مسائل مورد توجه آمریکا بهسرعت تیتر یک خبری و مورد توجه همگان باشد.
جمهوری اسالمی ایران در برابر اقدامهای احتمالی دولتهای خارجی و بهریور خیاص اییاالت
متحدۀ آمریکا ،با استفاده از سیاست دفاع حقوقی از خود (سیادات مییدانی ،)1398 ،مییتوانید بیه
مواجهه با جنگ حقوقی بپردازد .این سیاست مییبایسیت در قالیب ییک دکتیرین ،میدون شیود و
نهادهای مختلف اجرایی ،تقنینی و قضایی اقدامهای الزم را برای خنثی ساختن آثار جنگ حقوقی
در دستور کار داشته باشند .تصویب قانون صیالحیت دادگسیتری جمهیوری اسیالمی اییران بیرای
رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی در  19اردیبهشت  1391در این زمینیه ارزییابی
میشود .هدف قانونگذار براساس مادۀ  1این قانون آن است که اشخاص حقیقی و حقیوقی بتواننید
از اقدامهای دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسالمی یا مقامیات رسیمی آن
را نقض کردهاند ،برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بینالملل در دادگستری
تهران اقامۀ دعوا کنند .دادگاه بر این اساس موظف است بهعنوان عمل متقابیل بیه دعیاوی میذکور
رسیدگی و رب قانون حکم مقتضی را صادر کند (برزگر و رحمانی.)54 :1394 ،

نتیجهگیری
دولتی که به جنگ حقوقی متوسل میشود ،بهدنبال بهرهگییری از خألهیای حقیوق بیینالملیل
است ،زیرا حقوق بینالملل هنوز سازوکارهایی برای مقابله با جنگ حقوقی در نظر نگرفته است.
در جنگ حقوقی قانون قابل اعمال مشخ نیست تا با جنگ حقوقی و آثیار آن مقابلیه شیود و
این ظرفیتی را به کنشگر جنگ حقوقی میدهد تا اهداف خصمانۀ خیود علییه ریرف مقابیل را
___________________________________________________________________
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-assetsrelating-unlawful-use-us-financial
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پیگیر باشد ،بدون آنکه دردسرهای یک مخاصمۀ مسلحانه را متحمل شود .جنگ حقیوقی بیازی
همراه با سوءنیت با قواعد حقوق بینالملل استچ به این معنا که از نظر حقیوقی نقیض آشیکاری
دیده نمیشود ،اما میتواند آثاری حتی زیانبارتر از جنگ نظامی بهدنبال داشته باشد و بیه افیراد
ییرنظامی مورد حمایت قواعد حقوق بشر و بشردوستانه آسیب بزند .این وضعیت در دولتهیای
تحت تحریم مانند ایران قابل مشاهده است و ایین مهیمتیرین شیاخ بیرای تشیخی جنیگ
حقوقی آمریکا علیه ایران است.
ایاالت متحده با توجه به دالیلی مانند بازدارندگی نظامی ایران ،همکاری دولتهیای متحیدۀ
آمریکا در تقابل ییرنظامی با ایران ،ترس دولتها و شرکتها از سیاسیتهیای تنبیهیی آمریکیا،
دست برتر آمریکا در کنشهای مالی جهانی و روزامدی جنگ حقوقی ،به این نتیجه رسیده کیه
سیاست جنگ حقوقی علیه ایران گزینهای کارامد است .آمریکا در این مسیر راهبردهایی چیون
اقدامهای ایالتی و محلی ،فشار بر شرکتهای تیأمینکننیدۀ انیرژی و راهبردهیای قضیایی را در
دستور کار داشته است .آمریکا مجموعهای از فشارها را از رری شورای امنیت ،گروه ویژۀ اقیدام
مالی و اقدامهای یکجانبه چون تحریم را اعمال کرده است .ابتکارات دولت آمریکا در بهرهمندی
از جنگ حقوقی دسترسی مستقیم به نهادهای مالی خصوصی خارجی ،اسیتفادۀ سیلطهگونیه از
نفوذ مالی برای دستیابی به اهداف سیاسی ،بهرهبرداری از ارالعیات میرتبط بیا تبیادالت میالی،
ابهام و پیچیدگی جنگ حقوقی مالی بوده است که توانست آثار مخرب فراوانی بر اقتصیاد اییران
داشته باشد .آمریکا جنگ خود را به وزارت خزانهداری سپرد تا اهداف موردنظر در یک مخاصمه
از جمله نابودی زیرساختها ،دسترسی نداشتن به منابع مالی یا کاهش شدید آن ،تحیت فشیار
قرار گرفتن مردم و افزایش نارضایتی داخلی را از رری جنگ حقوقی حاصل کند .نکتۀ شیایان
توجه آن است که مواجهه و تقابل با جنگ حقوقی از سوی دولت قربانی باید به شیکل حقیوقی
باشد و سیاست دفاع حقوقی از خود که میتواند دربردارندۀ دامنۀ وسیعی از کنشهای حقیوقی
به جنگ حقوقی باشد ،باید محور اقدامها قرار گیرد.
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