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 چکیده

ای اؿث ک٥ از ز٠اف ا٣ٛالب قک٤١٦٨غ جضؼیٟ یکی از اةؽار٦ای زكر٠غارا٥٣
رٟٔ اؿث. ّٞی ٦ای ٠عحٖٞ ّٞی٥ کك٨ر٠اف ة٥ کار گؼٗح٥ قغقاؿال٠ی ة٥ ة٧ا٥٣
ا١ٝٞٞی ا١ّاؿ قغق از ؿ٨ی ق٨رای ا٤٠یث ةؼ اؿاس ةؼ٣ا٥٠ ٦ای ةی٢ ظاج٥١ جضؼیٟ

، کك٨ر آ٠ؼیکا ةا ظؼكج از ای٢ ج٨اٗٙ 2015زا٠ِ اٚغاـ ٠كحؼؾ )ةؼزاـ( در ؿاؿ 
٦ای یکسا٣ت٥ را ةؼ ایؼاف كوِ ك ازؼا ٨١٣د. ، قغیغجؼی٢ جضؼی2018ٟدر ؿاؿ 

ف دكٝث ایؼاف را در ازؼای ج٧ْغا  ٦ا ة٥ قی٨ق ٗؼاؿؼز٠ی٤ی ج٨اا١ّاؿ ای٢ جضؼیٟ

ص٨ٛؽ ةكؼی در ٚتاؿ ٠ؼدـ کا٦ف دادق ك ةؼ قؼایي ز٣غگی، ؿٌش رٗاق ك 
اؿث. از ای٢ رك، ای٢ زـحار ة٥ ؿال٠ث زا٥ْ٠ ایؼا٣ی ادؼاجی ٤٠٘ی ةؼزای گػاقح٥ 

اؿث ک٥ ص٨ٛؽ جضٞیٞی در پی پاؿط ة٥ ای٢ ؿؤاؿ ةؼآ٠غق  -ركش ج٨می٘ی
٦ایی را در راؿحای ًؼح دّاكی در ظن٨ص  َؼٗیث٦ا ك ا١ٜٝٞ چ٥ ٠کا٣یـٟ ةی٢

٦ای یکسا٣ت٥ ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ در اظحیار دكٝث یا اقعاص ایؼا٣ی ٚؼار جضؼیٟ
ای ك جضٞیٜ اؿ٤اد ك د٦غ؟ ٠ٌاْٝا  ٣گار٣غق ک٥ ةا اؿح٘ادق از ٤٠اةِ کحاةعا٠٥٣ی

ا١ٝٞٞی صامٜ گكح٥، ٠ؤیغ آف اؿث ک٥ اقعاص ك ٧٣اد٦ای ركی٥ ٚىایی ةی٢
ا١ٝٞٞی ك ج٨ا٤٣غ در ةؼظی ٧٣اد٦ای ةی٢قغق ٠یٔیؼدكٝحی ایؼا٣ی جضؼیٟ دكٝحی ك
٦ا ةپؼداز٣غ ا٠ا در ةؼ٥٦ ک٣٨٤ی، ای ة٥ دادظ٨ا٦ی در ةاب ای٤گ٥٣٨ جضؼی٥ٌٛ٤٠ٟ

ة٧حؼی٢ ركش دادظ٨ا٦ی، پیگیؼی ٠نؼا٥٣ د٨ّای ٠ٌؼكص٥ ّٞی٥ آ٠ؼیکا در دی٨اف 

ی ایؼاف ٣یؽ ة٥ ٨٤ّاف ٨ٚق ا١ٝٞٞی دادگـحؼی اؿث. ٨ٚق ٚىایی٥ ز٨٧١ری اؿال٠ةی٢
وا٢٠ ص٨ٛؽ ٗؼدی ك ازح١اّی ٠ؼدـ، ّالكق ةؼ ٣ُار  ك پیگیؼی ٠ـح١ؼ ك ارائ٥ 

ج٨ا٣غ از ًؼیٙ ا١ٝٞٞی، ٠یرةي در ًؼح دّاكی ةی٢ة٥ ٧٣اد٦ای ازؼایی ذی ک١ک
٦ای ٚا٣٨٣ی ك ٚىایی ٨٠ز٨د، ة٥ م٨ر  ٠ـحٛیٟ ك یا ٔیؼ٠ـحٛیٟ در ای٢ َؼٗیث

 ؼدازد.ز٠ی٥٤ ة٥ ای٘ای ٣ٛف ةپ
 

 جضؼیٟ ایؼاف، جضؼیٟ یکسا٣ت٥، ص٨ٛؽ ةكؼ، ٨ٚق ٚىایی٥، کلید ٍاصگاى: 

 ا١ٜٝٞص٨ٛؽ ةی٢
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 نقدنً

٦ای ز٨٧١ری جؼی٢ چاٝفا١ٝٞٞی یکی از زغی٦ای ةی٨٠٢و٨ع جضؼیٟ
جٞٛی  1357اؿال٠ی ایؼاف در ةؼ٥٦ ز٠ا٣ی پؾ از ا٣ٛالب قک٤١٦٨غ اؿال٠ی 

گیؼد ک٥ اٚغا٠اجی را درةؼ٠ی ،١ٜٝٞاةی٢ ركاةيدر  1«جضؼیٟ»ق٨د. امٌالح  ٠ی
ا١ٜٝٞ ك یا ج٨ؿي یک دكٝث ةؼای كاداقح٢ دكٝحی دیگؼ ة٥ پیؼكی از ص٨ٛؽ ةی٢

زاف » 2ق٨د.ا١ٝٞٞی اجعاذ ٠ی٠سازا  آف دكٝث ة٥ ز٧ث ٣ٛه ٨ٚاّغ ةی٢
در جْؼیٖ ظ٨د از جضؼیٟ دك ٦غؼ ١ّغق را ةؼای ا١ّاؿ آ٧٣ا ذکؼ  3«گاٝح٨ی٤گ

٨ر ٦غؼ جضؼیٟ ةا ٠ضؼكـ کؼدف آف از ٨٠اردی ک٥ ٣عـث، ج٤تی٥ کك»ک٤غ: ٠ی
ةؼایف ارزق٤١غ اؿث ك دكـ، كادار ؿاظح٢ ًؼؼ ٠ٛاةٜ ة٥ رّایث ةؼظی ٤٦سار٦ا 

  4«.ک٤٤غق صائؽ ا١٦یث اؿث ک٥ ةؼای ًؼؼ جضؼیٟ
ق٣٨غ؛ ٦ؼ چ٤غ در جْیی٢ ٠ت٤ای ٦ا ٨١ْ٠ال در ا٨٣اع ٠عحٞ٘ی ا١ّاؿ ٠یجضؼیٟ
ة٤غی ًت٦٥ٛای یکی از ركش 5ز٨د ٣غارد.٦ا ٠الؾ داةحی كة٤غی جضؼیٟجٛـیٟ

٦ای ةاقغ؛ از ای٢ ٤٠ُؼ، جضؼیٟک٤٤غگاف آ٧٣ا ٠ی ٦ا، ج١ؼکؽ ةؼ ا١ّاؿا٨٣اع جضؼیٟ
 گیؼ٣غ. ا١ٝٞٞی در دك دؿح٥ یکسا٣ت٥ ك چ٤غ زا٣ت٥ زای ٠یةی٢

٦ای یکسا٣ت٥، اٚغا٠اجی ازتاری ٦ـح٤غ ک٥ ج٨ؿي یک دكٝث ة٥ ٨ُ٤٠ر جضؼیٟ
 6ق٣٨غ.٦ای دكٝث دیگؼ ا١ّاؿ ٠ی٦ا ك ؿیاؿثكی٠ازتار ة٥ جٕییؼ ظي

قغق ج٨ؿي  ٦ای چ٤غزا٣ت٥ یا ز١ْی، ة٥ اٚغا٠ا  ز١ْی جض١یٜ جضؼیٟ

                                                                        
1. Sanction 

2. Elizabeth A. Martin, Dictionary of Law, (New York: Oxford University Press, 
2003), 545, at “sanction”. 

3. John Galtung 
4. John Galtung, “on the Effects of International Economic Sanctions with Examples 

from the Case of Rhodesia”, World Politics, 19 (3), (1967): 379. 
٦ا را ةؼ ٠ت٤ای چ٧ار واة٥ٌ ٦غؼ )جضؼیٟ ةا ٦غؼ اؿحؼاجژیک، ةػا ٦ػغؼ جٕییػؼ ٣ُؼاف جضؼیٟ. ةؼظی از ماصب5

، جضػؼیٟ ركش )جضػؼیٟ اكٝیػ٥ب )جضؼیٟ یکسا٣ت٥، جضؼیٟ چ٤غزا٣ت٥، جضػؼیٟ ؿػاز٠اف ٠ٞػٜ(، رٗحار(، ٠عاً
حنادی( ًت٥ٛ ة٤غی ٠ی حنادی ك ٔیؼ ٚا ٜ، ز٦ؼا جضنػیٞی، دا٨٣ی٥( ك ٨٠و٨ع )جضؼیٟ ٚا ک٤٤غ: )ا٠یؼؿاّغ كکی

١ٞٞی٦ای ةی٢ایؼاف ك جضؼیٟ  .(25(، 1392، )ج٧ؼاف: ٠س١ِ ١ّٞی ك ٗؼ٤٦گی ٠سغ، ٝا
6. Rahmat Mohamad, “Unilateral Sanctions in International Law”, Asian- African 

Consultative Organization (AALCO), T. M. C. Asser Instituut, the Hague, )2013), p. 3. 
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گیؼد ک٥ در پاؿط ة٥ رٗحار ٔیؼٚا٣٨٣ی ا١ٝٞٞی جْٞٙ ٠ی٦ای ٠تی٢ زا٥ْ٠ ةی٢ ارگاف
ق٨د ك ٦غؼ آف، ا١ٝٞٞی ا٣ساـ ٠ییا ٔیؼ٠ٛت٨ؿ ج٨ؿي یکی از اّىای زا٥ْ٠ ةی٢

ای٤گ٥٣٨  1ا١ٜٝٞ اؿث.ز اؿحا٣غارد٦ای رٗحاری الزـ در ص٨ٛؽ ةی٢ص١ایث ا
٦ای در ٚاٝب ؿاز٠اف ٦ا ك ام٨الًای از دكٝث٦ا ج٨ؿي زت٥٧ گـحؼدق جضؼیٟ
٦ای ؿاز٠اف ق٣٨غ. جضؼیٟا١ٝٞٞی ك ةؼ ٠ت٤ای اؿاؿ٤ا٥٠ آف ؿاز٠اف ا١ّاؿ ٠ی ةی٢

٠ٌاةٙ ةا  ٦ای اجضادی٥ اركپا٤٠ك٨ر ك جضؼیٟ ٠41ٜٞ ٠حضغ ةؼ اؿاس ٠ادق 
 ق٣٨غ.٦ای چ٤غزا٣ت٥ جٞٛی ٠یاؿاؿ٤ا٥٠ ای٢ ؿاز٠اف، جضؼیٟ

کك٨ر ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ٣یؽ در ز٠ؼق کك٨ر٦ایی اؿث ک٥ در ٠ٛاًِ ز٠ا٣ی  
٦ای اؿث. پیكی٥٤ جضؼیٟ ٦ای یکسا٣ت٥ ك چ٤غزا٣ت٥ كاِٚ قغق٠عحٖٞ، آ٠اج جضؼیٟ

ای ایؼاف در ق٨رای چ٤غزا٣ت٥ در ظن٨ص ای٢ کك٨ر، ة٥ ٠ٌؼح قغف ةؼ٣ا٥٠ ٦ـح٥
چ٤غی٢ ، 2010جا  2006در پی آف از ؿاؿ  گؼدد ک٥ا٤٠یث ؿاز٠اف ٠ٜٞ ةاز٠ی

٦ا در ک٥ درةؼدار٣غق قغیغجؼی٢ ٨٣ع جضؼیٟ ٤ٌْٚ2ا٥٠ ّٞی٥ ایؼاف مادر گؼدیغ
ای ك  ك ص١ٜ ك ٣ٜٛ ٨٠اد ك جس٧یؽا  ٦ـح٦٥ای ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ ظؼیغ، ٗؼكش  ز٠ی٥٤

یؼا٣ی یا در ظغ٠ث ایؼاف در ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ دریایی ٦ای ٨٤ُ٠ف ا٣ُا٠ی، جؼدد کكحی
١اؿ ةازرؿی ةؼ ٨٦اپی١ا٦ای ة٥ ٠تغأ یا ٠ٛنغ ایؼاف، جضؼیٟ اقعاص  ك ةازرؿی آ٧٣ا، ّا

٨٤١٠ّیث پ٨ٝی ك ةا٣کی ك  صٛیٛی، ة٨ٞک٥ کؼدف ا٨٠اؿ ٧٣اد٦ای ایؼا٣ی، جضؼیٟ
٦ای جضؼیٟ گػاری ك جسار  ةا اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ایؼا٣ی ة٨د. ٨٣ع دیگؼ ؿؼ٠ای٥

٦ای ؿاز٠اف  چ٤غزا٣ت٥ ّٞی٥ ایؼاف از ؿ٨ی اجضادی٥ اركپا ك در اةحغا ٠ٌاةٙ ةا جضؼیٟ
٦ای ظ٨د ك ة٥ دالیٜ ٠عحٖٞ از ز٥ٞ١ ٠ٜٞ كوِ قغ؛ ا٠ا ای٢ ٧٣اد در ادا٥٠ ؿیاؿث

ای کك٨ر ك ةا ج٘ـیؼ ٠ٛاة٥ٞ ةا ٣ٛه ص٨ٛؽ ةكؼ ك ٣یؽ پیكگیؼی از ج٨ؿ٥ْ ةؼ٣ا٥٠ ٦ـح٥
٦ای ق٨رای ا٤٠یث ةؼ ک١یث ك قغ  ٤٠غرج در ٤ٌْٚا٥٠ ٦ای ٨٠ؿِ از جضؼیٟ

ؽكد.جضؼیٟ ١اؿ جضؼیٟ ٦3ا ّٞی٥ ایؼاف ٗا ٦ای یکسا٣ت٥ ّٞی٥ کك٨ر٠اف ٝیک٢، ؿاة٥ٛ ّا

                                                                        
1. Boris Kondoch, “The Limits of Economic Sanctions under International Law: The 

Case of Iraq”, in: Bothe, Michael and Boris Kondoch, International 
Peacekeeping: The Yearbook of International Peace Operations, Vol. 7, The 
Hague: Klauwer Law International, 2001: 269. 

، (2007) 1747(، ٤ٌْٚا٠ػ٥ 2006) 1737(، ٤ٌْٚا٠ػ٥ 2006) ٦1696ا، ّتارج٤ػغ از ٤ٌْٚا٠ػ٥ . ای٢ ٤ٌْٚا2٥٠
 (.2010) 1929( ك ٤ٌْٚا٥٠ 2008) 1887(، 2008) 1835(، ٤ٌْٚا٥٠ 2008) ٤ٌْٚ1803ا٥٠ 

3. Council Decision of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and 
repealing Position 2007/140/CFSP (210/413/CFSP), 2010. 
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پؾ از پیؼكزی ٦ا از ؿ٨ی کك٨ر آ٠ؼیکا، جؼ اؿث. ةعف ١ّغق ای٤گ٥٣٨ جضؼی٨ًٟال٣ی
 1آ٠ؼیکا آٔاز قغ.ك ة٥ د٣تاؿ جـعیؼ ال٥٣ زاؿ٨ؿی  1980ا٣ٛالب اؿال٠ی ك از ؿاؿ 

ة٥ ة٧ا٥٣ ص١ایث از  ،1995پؾ از آف، در ز٠اف ریاؿث ز٨٧١ری کٞی٤ح٨ف در ؿاؿ 
آ٠یؽ ٦ای کكحار ز١ْی ادا٥٠ پیغا کؼد. راة٥ٌ ظن٠٨ثجؼكریـٟ ك گـحؼش ؿالح

٦ای آ٠ؼیکا ّٞی٥ ایؼاف ٨١٦ارق ادا٥٠ داقح٥ ك ركز ة٥ ركز ًی ٨ٚا٣ی٢ ك دؿح٨را١ْٜٝ
ؽكدق ٠یقغ  ای٢ جضؼیٟازؼایی ٠حْغد ةؼ ک١یث ك  جؼی٢ كمٖ ق٨د. ٦ٟ٧٠ا ٗا

٦ای دا٨٣ی٥ كازغ كیژگی  ٦ای یکسا٣ت٥ آ٠ؼیکا، دا٨٣ی٥ ة٨دف آ٧٣اؿث. جضؼیٟجضؼیٟ
ٗؼاؿؼز٠ی٤ی ٦ـح٤غ. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ کك٨ر آ٠ؼیکا ٥٣ ج٧٤ا اقعاص ك ٧٣اد٦ای جضث 

ةٞک٥  ؛دارد٠ی مالصیث ظ٨د را از ةؼٚؼاری ارجتاط ةا ٧٣اد٦ای جضث جضؼیٟ ایؼا٣ی ةاز
حنادی ٠ْی٤ی را در راؿحای ١٠ا٣ْث از ةؼٚؼاری ارجتاط  ٦ای ١ّغجا٠ًضغكدیث ٚا

 ؿازد.کك٨ر٦ای داٝخ ك اقعاص جضث مالصیث آ٧٣ا ةا ایؼاف ٠ٛؼر ٠ی

، ٤٠سؼ ة٥ ظاج٥١ یا جْٞیٙ ةعف زیادی 2015اگؼچ٥ پػیؼش ةؼزاـ در ؿاؿ 

اجضادی٥  ،٤٠یث ؿاز٠اف ٦ٜٞ٠ای چ٤غزا٣ت٥ ّٞی٥ ایؼاف از ؿ٨ی ق٨رای ااز جضؼیٟ

ةا ظؼكج از  2018گؼدیغ؛ ا٠ا کك٨ر آ٠ؼیکا در ؿاؿ ك ٨ٚا٣ی٢ داظٞی کك٨ر٦ا اركپا 

ای٢ ؿ٤غ، ةار دیگؼ كوِ ك ازؼای ٨ٚا٣ی٢ جضؼی١ی ّٞی٥ کك٨ر٠اف را ة٥ ٨ًر 

 یکسا٣ت٥ آٔاز کؼد. 

٥ ٠یؽاف ٠كؼكّیث ة٥ کارگیؼی ةا كز٨د اظحالؼ ٣ُؼا  ٠حْغد در ز٠ی٤

ی یکسا٣ت٥، دیغگاق ٔاٝب آف اؿث ک٥ ركح صاکٟ ةؼ ٣ُاـ ا٤٠یث ز١ْی ٦ا   جضؼیٟ

٦ای ٦ا را از ا١ّاؿ اٚغا٠ا  یکسا٣ت٥، كرای ٤ٌْٚا٤٠٥٠ك٨ر ٠ٜٞ ٠حضغ، دكٝث

ا١ٜٝٞ، اؿث ا٠ا ة٥ دٝیٜ وْٖ و١ا٣ث ازؼا در ص٨ٛؽ ةی٢ ق٨رای ا٤٠یث ةازداقح٥

ا رّایث قؼایي آف ٠ساز ٦ا مؼٗا در ٚاٝب اٚغاـ ٠حٛاةٜ ك ةة٥ کارگیؼی ای٢ جضؼیٟ

٦ای یکسا٣ت٥ را ةح٨اف در ای٢ ٚاٝب اؿث. صحی در م٨رجی ک٥ جضؼیٟ دا٣ـح٥ قغق

ٚؼارداد، ٠٘اد آ٧٣ا ٣تایغ ةا ص٨ٛؽ ةكؼ ق٧ؼك٣غاف کك٨ر ٦غؼ جضؼیٟ یا اقعاص 

٦ای یکسا٣ت٥ ای٢، درصاٝی اؿث ک٥ ةـیاری از جضؼیٟ 2قغق ٠حْارض ةاقغ.جضؼیٟ

                                                                        
1. U.S. Department of State (n.d), “Iran Sanctions”,: https://www.state.gov/iran-

sanctions/, 2020. 
2. See: Matthew Happold, Paul Eden, Economic Sanctions and International Law, 

(Bloomsbury Publishing, 2016). 

https://www.state.gov/iran-sanctions/
https://www.state.gov/iran-sanctions/
https://www.state.gov/iran-sanctions/
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ؼاف، ص٨ٛؽ ة٤یادی٢ ةكؼی ٠ؼدـ ای٢ کك٨ر را، ة٥ كیژق ّٞی٥ ز٨٧١ری اؿال٠ی ای

اؿث. از ز٥ٞ١  ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ٣ٛه کؼدق -در راة٥ٌ ةا ص٨ٛؽ اٚحنادی

٦ا، صٙ ةؼ جْیی٢ ؿؼ٨٣قث قغق در ادؼ جضؼیٟ جؼی٢ ٠نادیٙ ص٨ٛؽ ٣ٛه٧٠ٟ

صٙ ةؼ  د٦ای قایـح٥ ز٣غگی، صٙ ةؼ ة٧غاقث كاٚحنادی، صٙ ةؼ اؿحا٣غار

٦ا ةا جضث ٦غؼ ٚؼاردادف اقعاص صٛیٛی ١٦چ٤ی٢ ای٤گ٥٣٨ جضؼیٟاؿث.  اقحٕاؿ

ؿیاؿی  - یا ص٨ٛٚی ایؼا٣ی یا در ارجتاط ةا ایؼاف، ٠نادیٛی از ص٨ٛؽ ةكؼ ٠غ٣ی

٠ا٤٣غ صٙ ةؼ دادرؿی ّادال٥٣، صٙ ةؼ ٠اٝکیث ك صٙ ةؼ آزادی رٗث ك آ٠غ آ٧٣ا را 

  1اؿث. دار کؼدقظغق٥
٦ای در ةاب ارزیاةی ٠كؼكّیث جضؼیٟ ةا ٣ُؼ ة٥ آ٣ک٥ ادةیا  ص٨ٛٚی ٨٠ز٨د

ؿ٤سی ًؼح د٨ّا ك ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ ةؼ ایؼاف ةـیار ٤ٔی ة٨دق ا٠ا در ةاب ا٠کاف
اؿث، ةؼ ای٢  ٦ا پژك٦ف ظاص ك زا٠ْی م٨ر  ٣گؼٗح٥پیگیؼی ص٨ٛٚی آدار جضؼیٟ

ةؼ ٠ت٤ای آف ًؼاصی قغق آف اؿث ک٥ ٚاةٞیث  ٠ت٤ا ؿؤاؿ امٞی ک٥ ای٢ پژك٦ف
 اؿث؟ ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ ّٞی٥ ایؼاف چگ٥٣٨ ٦ای یکسا٣ت٥ ضؼیٟجپیگیؼی ص٨ٛٚی 

چ٤ی٢ در و٢١ ای٢ ؿؤاؿ امٞی، ؿؤاال  ٗؼّی ذیٜ ٨٠رد كاکاكی ٚؼار ٦ٟ
 غ گؼٗث:٤ظ٨ا٦
٦ای یکسا٣ت٥ ا١ٝٞٞی در ًؼح دّاكی ٠ؼة٨ط ة٥ جضؼیَٟؼٗیث ٠ضاکٟ ةی٢ .1

ادؼگػار ةؼ ص٨ٛؽ ةكؼ ٠ؼدـ ایؼاف چیـث ك ٨ٚق ٚىایی٥ در ًؼح ك 
 گیؼی ای٢ دّاكی چ٥ ٣ٛكی دارد؟پی
٦ای یکسا٣ت٥ ای در ًؼح دّاكی ٠ؼة٨ط ة٥ جضؼیَٟؼٗیث ٠ضاکٟ ٥ٌٛ٤٠ .2

ادؼگػار ةؼ ص٨ٛؽ ةكؼ ٠ؼدـ ایؼاف چیـث ك ٨ٚق ٚىایی٥ در ًؼح ك 
 پیگیؼی ای٢ دّاكی چ٥ ٣ٛكی دارد؟ 

َؼٗیث ٠ضاکٟ داظٞی )در کك٨ر ایؼاف ك کك٨ر٦ای ظارزی( در ًؼح  .3
٦ای یکسا٣ت٥ ادؼگػار ةؼ ص٨ٛؽ ةكؼ ٠ؼدـ ایؼاف ٥ جضؼیٟدّاكی ٠ؼة٨ط ة

 چیـث ك ٨ٚق ٚىایی٥ در ًؼح ك پیگیؼی ای٢ دّاكی چ٥ ٣ٛكی دارد؟  
٦ای یکسا٣ت٥ ٦ایی ک٥ جضؼیٟا١ٝٞٞی ةؼای دكٝثةا ٗؼض كز٨د ٠ـئ٨ٝیث ةی٢

                                                                        
1. See: Arash Izadi, “Economic Sanctions Against the Islamic Republic of Iran from 

the Human Rights Perspective”, European Scientific Journal, 2 (2014), 99-106. 
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ا٣غ ك در ز٧ث پاؿعگ٨یی ة٥ ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ را ةؼ کك٨ر٠اف جض١یٜ کؼدق
ؿ٤سی ًؼح د٨ّا در ٠ؼازِ ص٨ٛٚی ّٞی٥ آف کؼ ك ةا ٦غؼ ا٠کافاٝػؿؤاال  ٨ٗؽ

ؿ٤سی ًؼح د٨ّا در ٦ا، ؿاظحار پژك٦ف در ؿ٥ ٠تضخ امٞی ة٥ ا٠کافدكٝث
ؿ٤سی ای ك ا٠کافؿ٤سی ًؼح د٨ّا در ٠ضاکٟ ٥ٌٛ٤٠ا١ٝٞٞی، ا٠کاف ٠ضاکٟ ةی٢

ث قایاف ذکؼ اؿث ٨٠و٨ع امٞی، ٚاةٞی ًؼح د٨ّا در ٠ضاکٟ داظٞی پؼداظح٥ اؿث.
دكٝحی ك ٔیؼدكٝحی ٠ك٨١ؿ جضؼیٟ ك ٥٣ مؼٗا صٜ ك ٗنٜ اقعاص دادظ٨ا٦ی 

 ک٤٤غق اؿث.٦ای جضؼی٦ٟا ٠یاف دكٝث ایؼاف ةا دكٝثاظحالؼ رازِ ة٥ جضؼیٟ

الِ جٌاب آقای دکتز ّیثتدا٣ٟ از اؿحاد ٠ضحؼـ در ای٤سا، ةؼ ظ٨د الزـ ٠ی

کغق ص٨ٛؽ ك ٨ّٞـ ا١ٜٝٞ، دا٣كاؿحادیار گؼكق ص٨ٛؽ ٠٨١ّی ك ةی٢، ًضًدی هٌؼ

، جٌاب آقای دکتز تْشاد صاتزی اًصاریًتاًتایی؛ دا٣كگاق ّال٥٠  ؿیاؿی

عزکار خاًن دکتز كزار  ا٨٠ر ظارز٥ ك ١٦چ٤ی٢  یا١ٝٞٞةی٢ ی٠غیؼ کٜ ص٨ٛٚ

ک٥  ز٨٧١ر ئیؾر٠ْاك٣ث ص٨ٛٚی  یا١ٝٞٞ ٢یة ٦ایج٨اٗٙ ا٨٠ر ؾیرئ، سّزا فزیَر

را در اظحیار ای٤سا٣ب ٚؼار ا٦گكای ظ٨د ةؽرگ٨ارا٥٣ ك دٝـ٨زا٥٣ دا٣ف ك جسؼةیا  ر

آقای دکتز هیزؽْثیش  جٌاب١٦چ٤ی٢ از ، جكکؼ ك ٚغردا٣ی ١٣ایٟ. داد٣غ

جٌاب آقای دکتز ، اؿحادیار دا٣كکغق ص٨ٛؽ دا٣كگاق ق٧یغ ة٧كحی ك ؽافع

ا١ٜٝٞ ك ةكؼ پژك٦كگاق ، ٠غیؼ ٠ضحؼـ گؼكق ص٨ٛؽ ةی٢فزعید حغیي هَعَی

٤٠غ ٦ای ارزق٤١غ ظ٨د ة٧ؼقز ٣ُؼا  ك را١٤٦ایی٨ٚق ٚىایی٥، ک٥ ای٤سا٣ب را ا
 را دارـ.  ك جكکؼ ٨١د٣غ ک١اؿ ؿپاس٣
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ٌاای یکجاىباً ىااقض سيجی طرح دعَای تحریمنبحث اول: انکان

 الهللی حقَق بشر ایران در نحاکم بیو

ا١ٝٞٞی آف اؿث ک٥ ٦یچ دكٝث ةا كز٨د آ٣ک٥ كیژگی ٣ُاـ ّؼوی زا٥ْ٠ ةی٢

ك یا ٠ؼزِ ز٧ا٣ی ةؼای ٣ُار  در آف كز٨د ٣غارد، ا٠ا  گػار ٠ـحٜٛةؼجؼ، ٚا٨٣ف

٦ا ٚؼار ای٢ ٠ـأ٥ٝ ٣تایغ دؿحاكیؽی ةؼای ا١ّاؿ ٔیؼٚا٣٨٣ی ك ٔیؼ٨ْٛ٠ؿ دكٝث

اقعامی ٦ـح٤غ ک٥ پا از دایؼق ٚا٨٣ف ٗؼاجؼ ٧٣ادق ك  ،ایگیؼد. در ٦ؼ زا٥ْ٠

ا٠ؼ ای٢ ا١ٝٞٞی ٣یؽ از ٣ُاـ ص٨ٛٚی ةی٢ قک،ةی ا٣گار٣غ ك ٨ٚا٣ی٢ را ٣ادیغق ٠ی

اصـاس ظأل در ظن٨ص ٣ت٨د ٠ؼزِ ٣اَؼ در  ،٠ـحذ٤ی ٣یـث. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ

٦ا را كاداقث ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر صٜ ك ٗنٜ اظحالٗا  ٠یاف  ا١ٝٞٞی، دكٝثّؼم٥ ةی٢

ةؼداری از ا١ٜٝٞ، ةا گؼج٥ظ٨د ك زتؼاف ظـارا  صام٥ٞ از ٨٠ارد ٣ٛه ص٨ٛؽ ةی٢

. ا٠ؼكزق ای٢ ٠ضاکٟ، در ٦ایی جكکیٜ د٤٦غ٦ای ص٨ٛٚی داظٞی، ٠ضک٣٥١ُاـ

ؿ٨ٌح ٠عحٖٞ زٕؼاٗیایی، در ٨٠و٨ّا  گ٣٨اگ٨ف ك در اقکاؿ ٠ح٨٤ع ٚىایی ك 

جؼی٢ ج٘اك  آ٧٣ا ةا ٠ضاکٟ ا٠ا ٧٠ٟا٣غ؛  ٚىایی ًؼاصی ك جكکیٜ قغققت٥

٦ای ص٨ٛٚی ٠ٞی، آف اؿث ک٥ مالصیث ٠ؼازِ داظٞی ةی٤ی قغق در ٣ُاـ پیف

١ٞٞی، ج٧٤ا ز٠ا٣ی ة٥ صٜ ك ٗنٜ اظحالؼ اٝ ازتاری ة٨دق ا٠ا ٠ضاکٟ در ّؼم٥ ةی٢

كرز٣غ ک٥ امضاب د٨ّا روایث ظ٨د را ة٥ ًؼح دّاكی ظاص در آ٧٣ا ٠تادر  ٠ی

 ةاق٤غ. اّالـ کؼدق

٦ای یکسا٣ت٥ ة٥ ٨٤ّاف یک كوْیث ظاص ك ٔیؼ٨١ْ٠ؿ در ز٠ا٣ی ک٥ جضؼیٟ

ق٨د، جض١یٜ ٠ی٦ای ٔیؼدكٝحی ا١ٝٞٞی ّٞی٥ دكٝث ك یا ٨٠ز٨دیثزا٥ْ٠ ةی٢

ای٢ ة٥ كوِ  اقعاص ٠حأدؼ از آ٧٣ا، آداری ٔیؼٚا٣٨٣ی را ة٥ ةار آكرد ك ٢ اؿث١٠ک

ا١ٝٞٞی دا٣ـح٥ ك ّٞی٥ ظ٨د ٠ْحؼض ة٨دق، آ٧٣ا را ٠عاٖٝ ٨ٚا٣ی٢ ةی٦٢ا جضؼیٟ

 غ.٤درمغد اصٛاؽ صٙ ظ٨د ةؼآی

٦ای یکسا٣ت٥، ادؼ ٤٠٘ی آ٧٣ا ةا ج٨ز٥ ة٥ آ٣ک٥ ةیكحؼی٢ آدار ٨٠رد ا٣حٛاد جضؼیٟ
ةا ٣ُؼ ة٥  ٦ا ٣ـتث ة٥ ق٧ؼك٣غاف اؿث كا  ص٨ٛؽ ةكؼی دكٝثةؼ ازؼای ج٧ْغ
در ٚتاؿ  ای٤گ٥٣٨ ج٧ْغا  ٦ٟ٦ا ٠کٖٞ ة٥ رّایث ك جى١ی٢ آ٣ک٥ ٥١٦ دكٝث
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ق٧ؼك٣غاف ؿایؼ کك٨ر٦ا ٦ـح٤غ ك یا صغاٜٚ ٣تایغ  ٦ٟ در ةؼاةؼق٧ؼك٣غاف ظ٨د ك 
 ٠ا٣ْی در ز٧ث جضٛٙ ای٢ ص٨ٛؽ ایساد ک٤٤غ، ٦ؼگاق کك٨ر ٦غؼ جضؼیٟ در ادؼ

٦ا ٣ح٨ا٣غ در ازؼای ج٧ْغا  ص٨ٛؽ ةكؼی ظ٨د در ٚتاؿ ق٧ؼك٣غا٣ف ٗكار جضؼیٟ
ا١ٝٞٞی ٦ا در یک ٠ضک٥١ ةی٨٠٢ٗٙ ١ّٜ ک٤غ، ١٠ک٢ اؿث ّٞی٥ كاوْاف جضؼیٟ

 ًؼح د٨ّا ١٣ایغ. 
ق٤اؿی ص٨ٛٚی ک٥ اماٝث را ة٥ اٗؼاد ١٦چ٤ی٢ ةا گـحؼش ٣ُؼیا  زا٥ْ٠

٨ صؼکث کؼدق ک٥ اٗؼاد را ة٥ ا١ٝٞٞی ة٥ ای٢ ؿ١ث ك ؿةعكغ، زا٥ْ٠ ةی٢ ٠ی

ا١ٜٝٞ ق٤اؿایی ک٤غ؛ ی٤ْی جاةْا٣ی ک٥ ٚغر  ٨٤ّاف جاةْاف ٤٠ْٜ٘ ص٨ٛؽ ةی٢

در ای٢  1ا١ٝٞٞی را ٣غار٣غ، ا٠ا از ص٨ٛؽ ك ج٧ْغاجی ةؼظ٨ردار٣غ.كوِ ٨ٚاّغ ةی٢

  ا١ٝٞٞی ق٤اؿایی قغق٦ایی ک٥ ةؼای اٗؼاد در ّؼم٥ ةی٢جؼی٢ صٙراؿحا، ٧٠ٟ

٦ایی ک٥ ة٥ مؼؼ ا٣ـاف ة٨دف ةاقغ. ی٤ْی صٙزا  ةكؼی ٠یاؿث، ص٨ٛؽ ك ا٠حیا

ؿایؼ  ٦ا ٠ا٤٣غ ز٤ؾ، ٣ژاد، زةاف، ٠ػ٦ب ك٦ای ٠ح٘اك  ا٣ـافك ٗارغ از كیژگی

گیؼد. ق٤اؿایی ص٨ٛؽ ةكؼ ةؼای اٗؼاد در ٠ٛاةٜ ة٥ آ٧٣ا جْٞٙ ٠یاكماؼ ّؼوی، 

را در ٠ضاکٟ رؿغ ک٥ اٗؼاد ٚادر ةاق٤غ آ٧٣ا  ٦ا ز٠ا٣ی ة٥ ٠ؼص٥ٞ ّی٤یث ٠یدكٝث

ا١ٝٞٞی ةا درؾ ای٢ ٚىایی ك یا قت٥ ٚىایی ادّا ١٣ای٤غ. از ای٢ رك، زا٥ْ٠ ةی٢

٦ا در ٨٠و٨ّا  ص٨ٛؽ ٣یاز، در ٨٠اردی ا٠کاف ًؼح د٨ّای اٗؼاد ّٞی٥ دكٝث

٦ای یکسا٣ت٥ ة٥ اؿث. ةا ٤ّایث ة٥ ای٤ک٥ ا١ّاؿ جضؼیٟ ةكؼی را ٗؼا٦ٟ ٨١٣دق

اؿ اٗؼاد ك ٣ٛه صٙ ةؼ ٠اٝکیث( ك ٔیؼ م٨ر  ٠ـحٛیٟ )٠ا٤٣غ ة٨ٞک٥ کؼدف ا٨٠

٠ـحٛیٟ )٠ا٤٣غ ٣ٛه صٙ ةؼ ؿال٠ث ك صیا ، ٣ٛه صٙ ةؼ جْیی٢ ؿؼ٨٣قث 

اٚحنادی، ٣ٛه صٙ ةؼ اؿحا٣غارد٦ای قایـح٥ ز٣غگی( ةؼ ص٨ٛؽ ةكؼی اجتاع 

گػارد، اٗؼاد ٚؼةا٣ی ٣ٛه ص٨ٛؽ ٦ای جضث جضؼیٟ آدار ٤٠٘ی ةؼ زای ٠ی ؿؼز٠ی٢

 ا١ٝٞٞی ة٥ اصٛاؽ ص٨ٛؽ ظ٨د ةپؼداز٣غ. اکٟ ةی٢ج٨ا٤٣غ، در ةؼظی ٠ضةكؼ ٠ی

گیؼ٣غ. ج٘اك  ای٢ ٠ضاکٟ در دك دؿح٥ ٠ضاکٟ ٚىایی ك قت٥ ٚىایی زای ٠ی
دا٣اف ك ةؼ ای٢ دك در آف اؿث ک٥ در ٠ضاکٟ ٚىایی، ٨٠و٨ّا  ج٨ؿي ص٨ٛؽ

گؼدد؛ در صاٝی ک٥ در ٧٣اد٦ای قت٥ ٠ت٤ای ٨ٚاّغ ص٨ٛٚی صٜ ك ٗنٜ ٠ی

                                                                        
 .3(: 1388، )ج٧ؼاف: کحاةعا٥٣ گ٤ر دا٣ف، ا١ٜٝٞ ٠٨١ّیص٨ٛؽ ةی٠٢ض١غروا ویائی ةیگغٝی،  .1
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داف ٣تاق٤غ ا٠ا ة٥ ٦ا ة٨دق ک٥ ١٠ک٢ اؿث ص٨ٛؽاف دكٝثٚىایی، اّىا، ١٣ای٤غگ
 ١٣ای٤غ.صٜ اظحالؼ اٚغاـ ٠ی

 الوللی قضاییگفتار اٍل: هحاکن تیي

١اؿ جضؼیٟ ٦ای یکسا٣ت٥ ّٞی٥ ایؼاف ک٥ آدار ص٨ٛؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ دایؼق ّا
٦ا در ٦ای ٠عحٞ٘ی، از ز٥ٞ١ جضؼیٟةكؼی در پی دارد، از صیخ ٨٠و٨ّی ةعف

گػاری، جسار  کاال ك ظغ٠ا ، ةعف پ٨ٝی ك ةا٣کی، جضؼیٟ اقعاص ؼ٠ای٥ةعف ؿ
٦ای دادظ٨ا٦ی ٚىایی ی٤ْی گیؼد، ا٦ٟ ركشصٛیٛی ك ص٨ٛٚی را درةؼ٠ی

ا١ٝٞٞی، ذیٜ ای٢ ٠تضخ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ  ٦ای دادگـحؼی ك داكری در ؿٌش ةی٢ ٠کا٣یـٟ
 گیؼد.ٚؼار ٠ی

 الوللی دادگغتزیتٌد اٍل: هحاکن تیي

ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ٠ضاک١ی ٦ـح٤غ ک٥ ؿاظحار، جكکیال  ك ٠ضاکٟ ةی٢
٦ا در ٚاٝب یک اؿاؿ٤ا٥٠ یا ؿ٤غ جأؿیؾ ٨٠رد ٦ای آ٧٣ا ةا ج٨اٗٙ دكٝثمالصیث

ج٨اٗٙ ٚؼار گؼٗح٥ ك ة٥ ٨ًر دای١ی ة٥ دّاكی ارزاع قغق رؿیغگی کؼدق ك جن١یٟ 
٨ق ا٣حعاب ک٤٤غ.  ج٘اك  ای٢ ركش ةا داكری در آف اؿث ک٥ ٣ضآكر مادر ٠یاٝؽاـ

ٚىا  ك آیی٢ دادرؿی ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ك دٚیٙ در اؿاؿ٤ا٥٠ ٠كعل گكح٥ ك ٠ٛؼ 
ی اؿث. در صاٝی ک٥ در ركش داكری ا٣حعاب اقعاص صٜ ٦ا داةث ك دائ١دادگاق
چ٤ی٢ آیی٢ دادرؿی قکٞی، ٠ٛؼ داكری ك ک٤٤غق د٨ّا ی٤ْی داكراف، ٦ٟك ٗنٜ

 ق٨د. ٠ی صحی ٨ٚا٣ی٢ ٠ا٨٦ی صاکٟ ج٨ؿي ًؼٗی٢ اظحالؼ ٠كعل
ا١ٝٞٞی دك ٠کا٣یـٟ ٧٠ٟ ٚىایی دادگـحؼی در ص٨زق دّاكی در ّؼم٥ ةی٢

ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ك دی٨اف ص٨ٛٚی ك دّاكی کی٘ؼی جكکیٜ گكح٥ ک٥ دی٨اف ةی٢
ق٣٨غ. از ای٢ رك ةؼرؿی ًؼح دّاكی ٠ؼة٨ط ة٥ ا١ٝٞٞی کی٘ؼی ٣ا٠یغق ٠یةی٢

 ٦ا در آ٧٣ا وؼكر  دارد.جضؼیٟ

 ی دادگغتزیالولل. دیَاى تیي9

ا١ٝٞٞی دادگـحؼی اؿث. كَی٥٘ ا١ٝٞٞی، دی٨اف ةی٢جؼی٢ ٠ؼزِ دادظ٨ا٦ی ةی٧٠٢ٟ
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ا١ٝٞٞی صٜ ك ٗنٜ اظحالٗا  ٨٠ز٨د ٠یاف جاةْاف ٣ُاـ ص٨ٛٚی ةی٢ ای٢ ٧٣اد ٚىایی،
٦ا ة٥ اصا٥ٝ اظحالؼ اؿث؛ ا٠ا دی٨اف، رؿیغگی ة٥ آ٧٣ا را ٨٤٠ط ة٥ روایث دكٝث

روایث امضاب د٨ّاؿث ک٥ ة٥  ،ة٥ ّتار  دیگؼ ای٢ اؿث. ظ٨یف ة٥ ای٢ ٠ؼزِ کؼدق
ٌا ٠ی اٝغكٝی ارادی ٝػا ؿاظحار صٙ ٚىاك  ةی٢ 1ک٤غ.دی٨اف مالصیث رؿیغگی ّا

٦ؼ دكٝث  ٦2ایی ٚاةٜ ٠ضاک٥١ ٦ـح٤غ ک٥ آف را پػیؼٗح٥ ةاق٤غ.ةاقغ ك ج٧٤ا دكٝث٠ی
ا ةایغ ّى٨ ةؼای اةؼاز روایحف ة٥ مالصیث دی٨اف ةایغ دك ٠ؼص٥ٞ را ةگػرا٣غ؛ اةحغ

اؿاؿ٤ا٥٠ دی٨اف ةاقغ؛ ا٠ا ای٢ ة٥ ج٧٤ایی ةؼای رؿیغگی ة٥ یک اظحالؼ ک٘ایث 
ک٤غ. در ٠ؼص٥ٞ دكـ، ٦ؼ دكٝث ةایغ روایث ٠ـحٜٛ ظ٨د را ةؼای رؿیغگی ة٥ آف  ١٣ی

ا١ٝٞٞی دادگـحؼی، روایث اؿاؿ٤ا٥٠ دی٨اف ةی٢ ٠36ٌاةٙ ٠ادق  3اظحالؼ اةؼاز ١٣ایغ.
 ؼیٙ اةؼاز گؼدد:کك٨ر٦ا ١٠ک٢ اؿث ة٥  چ٤غ ً

د٤٦غ ٚؼارداد ظاص پؾ از ةؼكز اظحالؼ ک٥ ًؼٗی٢ ًتٙ آف روایث ٠ی .1
 ک٥ ٠ـأ٥ٝ ٠ح٤ازع ٗی٥ را ة٥ دی٨اف ارائ٥ ک٤٤غ؛

 36مغكر اّال٠ی٥ اظحیاری پػیؼش مالصیث ازتاری دی٨اف ک٥ در ٠ادق  .2
 اؿاؿ٤ا٥٠ ةیاف قغق اؿث؛

ک٥  درج قؼط رز٨ع ة٥ دی٨اف ًی ٠ْا٦غا  چ٤غزا٣ت٥ یا دكزا٣ت٥ .3
 ةاق٤غ.ًؼٗی٢ اظحالؼ از اّىای آف ٠ی

در ةؼای ٠ذاؿ، ٦ای دیگؼ ًؼح د٨ّا در دی٨اف ای٢ اؿث ک٥ یک کك٨ر، از ز٥ٞ١ قی٨ق

١ٞٞی دادگـحؼی ارائ٥ د٦غ ك ٤٠حُؼ ای٤سا کك٨ر ایؼاف، درظ٨اؿث ظ٨د را ة٥ دی٨اف ةی٢ ٝا

١ٞی ة٥ د٨ّای ایؼاف  پاؿط کك٨ر ظ٨ا٣غق ة١ا٣غ. در م٨رجی ک٥ کك٨ر ظ٨ا٣غق ة٥ م٨ر ّ 

پاؿط ٠ا٨٦ی ك ٥٣ مالصیحی د٦غ ك در دادرؿی صاوؼ گؼدد، د٨ّا در دی٨اف ة٥ زؼیاف 

ِ ظ٨ا٣غق ٠ی حغ ك در كٚا  4پػیؼد. ة٥ م٨ر  و٤١ی مالصیث دی٨اف را ٠یٗا

                                                                        
ا١ٝٞٞػی ا١ٝٞٞػی، دیػ٨اف ةػی٦٢ػای ةػی٢دادرؿػی، ةاٚؼ ٠یؼّتاؿی؛ ؿیغصـػی٢ ؿػادا  ٠یػغا٣ی. ؿیغ1

 .47(، 1387ج٧ؼاف: ز٤گٜ، زاكدا٥٣، ( دادگـحؼی،
، )ج٧ػؼاف: ٠یػؽاف، اٝػغكٝیا١ٝٞٞػی ك ةػی٦٢ای ص٨ٛٚی صٜ ك ٗنٜ اظحالٗا  ةػی٢قی٨ق. ّتاس جغی٤ی، 2

1389 ،)299. 
3. Stanimir A. Alexandrov, “The Compulsory Jurisdiction of the International Court 

of Justice: How Compulsory Is It?”, Chinese Journal of International Law, 5(1) 
(2006), 29- 30. 

4. Malcolm N. Shaw, International law, (Cambridge:  Cambridge University Press, 
2003), 974. 
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٦ای یکسا٣ت٥ آ٠ؼیکا ّٞی٥ ایؼاف ک٥ ج٨اف دكٝث را در ركق٢ اؿث ک٥ جضؼیٟ
اؿث، ٣ٛه ٨٠اد ٠عحٖٞ دادق رِٗ ٣یاز٦ای ص٨ٛؽ ةكؼی ٠ؼدـ ایؼاف کا٦ف

)رٗحار ٤٠ن٘ا٥٣ ةا  4( ٠ا٤٣غ ٠ادق ٧ّ1955غ٣ا٥٠ ٨٠د  ٠یاف ایؼاف ك آ٠ؼیکا )
آ٠یؽ ك ٦ای ًؼؼ ٠ٛاةٜ ك ظ٨دداری از اجعاذ جغاةیؼ جتْیه اجتاع ك قؼکث

)ّغـ ا١ّاؿ ٠ضغكدیث ةؼ ٣ٜٛ ك ا٣حٛاال  ارزی ك ٠اٝی زؽ  7ٔیؼ٨ْٛ٠ؿ(، ٠ادق 
)امٜ رٗحار کا٥ٞ٠ ا٨ٝداد ةا ج٨ٝیغا  ك کاال٦ای یکغیگؼ  8در ٨٠ارد ظاص(،  ٠ادق 

ك ّغـ ا١ّاؿ ٠ضغكدیث یا ٨٤١٠ّیث ةؼ كاردا  ك مادرا  ٠ضن٨ؿ یکغیگؼ( ك 
٢ رك، ةاقغ. از ای)آزادی جسار  ك دریا٨٣ردی در ١ٞٚؼكی ًؼٗی٢( ٠ی ٠10ادق 

ز ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ةؼای ٗین٥ٞ اظحالٗا  ٣اقی ا درج قؼط رز٨ع ة٥ دی٨اف ةی٢
٠ت٤ای مالصیحی ٤٠اؿتی ةؼای دادظ٨ا٦ی  1آف، ٠21ادق  2ای٢ ٠ْا٦غق در ة٤غ 

گؼدد. در ٚىایای ٦ای یکسا٣ت٥ آ٠ؼیکا ّٞی٥ ایؼاف ٠ضـ٨ب ٠یرازِ ة٥ جضؼیٟ
ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ٠ا٤٣غ ٚىی٥ پیكی٢ ٠ٌؼح قغق ةی٢ دك کك٨ر در دی٨اف ةی٢

 3ك ٚىی٥ ؿک٦٨ای ٣٘حی 2کارک٤اف دیپ١ٞاجیک ك ک٤ـ٨ٝی ایاال  ٠حضغق در ج٧ؼاف
 اؿث.  ٣یؽ، ای٢ ٠ْا٦غق ةؼای جْیی٢ مالصیث دی٨اف ٨٠رد ج٨ز٥ ة٨دق

گ٘ح٤ی اؿث ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، پؾ از ظؼكج آ٠ؼیکا از ةؼ٣ا٥٠ زا٠ِ 
در راة٥ٌ ةا ٣ٛه ٧ّغ٣ا٥٠  2018،4ز٨الی  16( در جاریط 2015اٚغاـ ٠كحؼؾ )

                                                                                                                                             
گیؼد ک٥ وػ٢١ آف م٨ر  ٠ی «Forum Prorogatum»دی٨اف ةؼ ٠ت٤ای ٚاّغق   ای٢ ٨٣ع مالصیث

کك٨ری ک٥ مػالصیث دیػ٨اف را در ز٠ػاف ارائػ٥ دادظ٨اؿػحی ّٞیػ٥ آف در اظحالٗػی ةػ٥ رؿػ١یث 
اؿث، ا٠کاف پػیؼش ةْغی مالصیث دی٨اف ةا ازازق ة٥ دی٨اف ٠ت٤ی ةؼ ٚتػ٨ؿ دّػ٨ا را دارد.  ٣ك٤اظح٥

 یاةغ.: گی ٠ی، مالصیث رؿیغ«Forum Prorogatum»دادگاق از ز٠اف پػیؼش ة٥ اؿح٤اد ٚاّغق 
International Court of Justice, “Basis of the Court’s jurisdiction”: 
https://www.icj-cij.org/en/basis-of-jurisdiction, 2020. 

 ٙیػکػ٥ از ًؼ ی٧ّغ٣ا٠ػ٥ ْٗٞػ یازػؼا ایػ ؼیدر ٠ػ٨رد ج٘ـػ ٢ی٠حْا٦ػغ ٢ی١ُْ٠ػ ٢یًػؼٗ ٢یة ی٦ؼ اظحالٗ. 1
١ٞٞ ٢یة یدادگـحؼ  ٨افیة٥ د اةغی٣ ن٥ٞیٗ ةعف ثیة٥ ٣ض٨ روا یپ١ٞاؿید کػ٥  ٢یظ٨ا٦غ قغ ٠گؼ ا ارزاعی ٝا

ٛث ک٤٤غ ک٥ اظحالؼ ة٥ كؿا ٢ی٠حْا٦غ ٢ی١ُْ٠ ٢یًؼٗ  .صٜ ق٨د یگؼید ا٥٣یز٨ مٞش ٜی٨٠ٗا
2. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, ICJ Reports 

1980, para. 54. 
3. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary 

Objection, Judgment, 
ICJ Reports 1996, para. 55. 

4. Aljazeerah, “Donald Trump declares US withdrawal from Iran nuclear deal”: 
https://www.aljazeera.com/news/2018/5/8/donald-trump-declares-us-withdrawal-
from-iran-nuclear-deal, 2020. 

https://www.icj-cij.org/en/basis-of-jurisdiction
https://www.aljazeera.com/news/2018/5/8/donald-trump-declares-us-withdrawal-from-iran-nuclear-deal
https://www.aljazeera.com/news/2018/5/8/donald-trump-declares-us-withdrawal-from-iran-nuclear-deal
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ي آ٠ؼیکا در دی٨اف ًؼح ج٨ؿ ٨٠1955د ، ركاةي اٚحنادی ك ص٨ٛؽ ک٤ـ٨ٝی 
د٨ّا کؼد ك در ١٦اف ركز از دی٨اف درظ٨اؿث مغكر ٚؼار اٚغا٠ا  ٨٠ٚث ٨١٣د. 

، ٚؼاری ٠ت٤ی ةؼ ٝؽكـ 2018اکحتؼ  6دی٨اف پؾ از ةؼرؿی ای٢ درظ٨اؿث، در 
رّایث ج٧ْغا  ٤٠غرج در ٧ّغ٣ا٥٠ ٨٠د  ج٨ؿي آ٠ؼیکا مادر ٨١٣د ك در و٢١ 

٠ی  8اقی از اٚغا٠اجف ة٥ ٨٠زب جن١یٟ آف، ای٢ کك٨ر را ٨٠َٖ کؼد ٨٠ا٣ِ ٣
در ارجتاط ةا مادرا  اٚالـ داركیی ك جس٧یؽا  پؽقکی، اٚالـ ٔػایی ك  2018

جس٧یؽا  ٨٦اپی١ا ك ظغ٠ا  جأ٠ی٢ ك ٣گ٧غاری الزـ ةؼای ای٤١ی ٨٦اپی١ایی را ٨ٕٝ 
١٣ایغ. صحی ٗؼاجؼ از آف، دی٨اف، آ٠ؼیکا را ٠ٞؽـ ة٥ جى١ی٢ مغكر ٠س٨ز٦ای الزـ ك 

در كاِٚ  1اؿث. ٦ا ك ٠ْا٠ال  ٠ؼة٨ط ة٥ مادرا  ای٢ اٚالـ کؼدقـ پؼداظثا٣سا
دی٨اف در ای٢ ٚؼار، دیغگاق ص١ایث از ص٨ٛؽ ةكؼ ك وؼكر  ٨٦ق٤١غ ة٨دف 

ا١ٝٞٞی و٢١ رأی ١٦چ٤ی٢ ای٢ ٧٣اد ٚىایی ةی٢ اؿث.  ٦ا را ج٨ٛیث کؼدقجضؼیٟ
٣ـتث ة٥ مالصیث ، کٞی٥ ایؼادا  ٠ٛغ٠اجی آ٠ؼیکا ٨ٗ2021ری٥  3مادر قغق در 
ك ةؼ ای٢ اؿاس، از ای٢ پؾ رؿیغگی ة٥ ای٢ ٚىی٥ در دی٨اف  2دی٨اف را رد کؼد

 ق٨د.ا١ٝٞٞی دادگـحؼی، كارد ٠ؼص٥ٞ ٠ا٨٦ی ٠یةی٢
٦ای ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ ّٞی٥ قایـح٥ ج٨ویش اؿث ک٥ ةعف ةؽرگی از جضؼیٟ

قغ. ٝیک٢ ایؼاف پیف از ا٣ْٛاد ةؼزاـ، در ادؼ جن١ی١ا  اجضادی٥ اركپا كوِ ٠ی
 ٦3ا،ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ة٥ دكٝث٠ضغكد ة٨دف ا٠کاف ًؼح د٨ّا در دی٨اف ةی٢

٨٠زب قغق ک٥ کك٨ر ایؼاف ٣ح٨ا٣غ د٨ّایی را ّٞی٥ ؿاز٠اف اجضادی٥ اركپا ة٥ ای٢ 
ّٞی٥ کك٨ر٦ای  ا٠کاف ًؼح د٨ّای ایؼاف ٤٠ضنؼا٧٣ًاد ٚىایی ارزاع دادق ك 

ْٞی كز٨د ظ٨ا٦غ داقث. ٠ت٤ای ٦ای پیكی٢ ك ٗ اركپایی كاوِ ك ٠سؼی جضؼیٟ
٨٠د ،  ج٨ا٣غ ٣ٛه ٠ْا٦غا مالصیحی دی٨اف در ظن٨ص ای٢ کك٨ر٦ا ٣یؽ ٠ی

ةاقغ ک٥ صاكی قؼط رز٨ع ة٥ گػاری ك ١٦کاری اٚحنادی آ٧٣ا ةا ایؼاف ؿؼ٠ای٥

                                                                        
1. Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and 

Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Order, 
ICJ Reports, 2018, p. 4. 

2. See: Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and 

Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 
Judgement on Preliminary Objections, ICJ Reports, 2021. 

3. Statute of the International Court of Justice, (1946), Art. 34(1). 
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٦ای یکسا٣ت٥ ٨٠اردی از آف ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ة٨دق ك در ادؼ جضؼیٟدی٨اف ةی٢
٦ای اركپایی ج٧٤ا ز٠ا٣ی ح د٨ّا ّٞی٥ دكٝثاؿث. ٦ؼ چ٤غ، ًؼ ٣ٛه قغق

٦ایی را كوِ ك یا ٦ای اركپایی، ة٥ ظ٨دی ظ٨د، جضؼیٟپػیؼ اؿث ک٥ دكٝث ا٠کاف
، ٌِٚ ارجتاط ٦ای پـاةؼزاـ()جضؼیٟ ازؼا ١٣ای٤غ. ا٠ا در ةؼ٥٦ ز٠ا٣ی ک٣٨٤ی

٦ای ٦ای ٗؼا٠ٞی ك یا ةا٣کاقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی اركپایی ٠ا٤٣غ قؼکث
اؿث  ٦ای ٗؼاؿؼز٠ی٤ی آ٠ؼیکا اج٘اؽ اٗحادقکك٨ر٦ا در ادؼ جضؼیٟظن٨می ای٢ 

 ٦ای ٠حت٨ع آ٧٣ا دا٣ـث.ج٨اف ٠ـئ٨ٝیث آف را ٠ح٨ز٥ دكٝثک٥ ١٣ی
٦ای جضؼیٟ كرای ٠تاصخ قکٞی مالصیث ك قی٨ق ًؼح د٨ّا، از آف رك ک٥

ک٤غ، در صاٝی ک٥ در كوِ قغق، ص٨ٛؽ ة٤یادی٢ ةكؼی ٠ؼدـ ایؼاف را ٣ٛه ٠ی
٦ا اٗؼاد ّٞی٥ دكٝث ی ٠ـحٛیٟا١ٝٞٞی دادگـحؼی ا٠کاف ًؼح د٨ّا ٢دی٨اف ةی

ایؼاف از اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ظن٨می  1ص١ایث دیپ١ٞاجیکكز٨د ٣غارد، 
ج٨ا٣غ ة٥ اصٛاؽ ص٨ٛؽ آ٧٣ا در دی٨اف ایؼا٣ی جضث جأدیؼ، از ٨٠اردی اؿث ک٥ ٠ی

٥ ص١ایث ٤٠حر ق٨د؛ ا٠ا اؿح٘ادق از ای٢ ركش، ٨٤٠ط ة٥ اصؼاز قؼایي ج٨ؿٜ ة
مالصغیغ دكٝث ایؼاف ك پػیؼش مالصیث دی٨اف در ٨٠و٨ع ٨٠رد  2دیپ١ٞاجیک،

 ٣ُؼ از ؿ٨ی ًؼٗی٢ اظحالؼ اؿث.

 الوللی کیفزی. دیَاى تیي9

ؿالصی ک٥ »٦ای اٚحنادی جا ٠غ  ز٠ا٣ی ٨ًال٣ی ة٥ ٨٤ّاف اگؼچ٥ جضؼیٟ

٦ا ةؼ یٟقغ ا٠ا ز٠ا٣ی ک٥ آدار زیا٣تار ای٢ جضؼج٨میٖ ٠ی« کكغکؾ را ١٣ی ٦یچ

٦ا جٕییؼ ق٧ؼك٣غاف ٔیؼ٣ُا٠ی کك٨ر٦ا ٠ضؼز گؼدیغ، ای٢ ركیکؼد ٣ـتث ة٥ جضؼیٟ

ا١ٝٞٞی مٞیب ؿؼخ ای٢ آرزك را ةؼ زةاف آكردق ک٥ الزـ کؼد ك صحی ک١یح٥ ةی٢

ةی٤ی ک٤٤غ ك را پیف« ؿحا٥٣ك٠ـحذ٤یا  ةكؼد»٦ا اؿث کك٨ر٦ا در ا١ّاؿ جضؼیٟ

                                                                        
ة٥: گػاری ر.ؾ. . ةؼای ٠ٌا٥ْٝ ةیكحؼ در راة٥ٌ ةا ص١ایث دیپ١ٞاجیک در صٜ ك ٗنٜ اظحالٗا  ؿؼ٠ای1٥

 ؛یٚاؿػٟ ز٠ػا٣ غیجؼز١ػ٥: ؿػ ،گػاری٥یؿؼ٠ا ا٢ٜٞ١ٝیام٨ؿ ص٨ٛؽ ة ،قؼكئؼ ـحٖیکؼ ،داٝؽرركدٖٝ 
 .339-336(، 1393 ،ق٧ؼ دا٣ف یص٨ٛٚ ٦ایج٧ؼاف: ٠ؤؿـ٥ ٠ٌاْٝا  ك پژك٦ف) ،یتیصـ ٢آذی ة٥

٠ؼازْػ٥  -3پاکغؿحی ٠ػغّی  -2جاةْیث ٠غّی  -1. قؼایي ج٨ؿٜ ة٥ ص١ایث دیپ١ٞاجیک ّتارج٤غ از: 2
 .492-488تٞی ك ٠ٛغ٠اجی ٠غّی ة٥ ٠ٛا٠ا  داظٞی: ویائی ةیگغٝی، پیكی٢، ٚ
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ک٥ ةیف از ٥١٦ از ك٥٘ٚ در ركاةي  ٠ت٤ایی ص٨ٛٚی ةؼای ک١ک ة٥ ٔیؼ٣ُا٠یا٣ی

رٟٔ آ٣ک٥ کك٨ر٦ا در ا١ّاؿ ٨ٚا٣ی٢ ّٞی 1ةی٤٤غ، ةؼٚؼار ١٣ای٤غ.اٚحنادی مغ٥٠ ٠ی

اؿح٘ادق کؼدق ك جضؼیٟ « ٠ْاٗیث ك اؿحذ٤ا»جضؼی١ی ظ٨د أٞب از ؿیاؿث 

ا٠ا ادؼا  زا٣تی ؿایؼ ؿاز٣غ؛ کاال٦ای اؿاؿی ٠ا٤٣غ ٔػا ك دارك را ٠ـحذ٤ی ٠ی

٦ای ٠ؼجتي یژق جضؼیٟ ٠تادال  پ٨ٝی ك ةا٣کی، رمغ ٠ـح١ؼ قؼکث٦ا ة٥ كجضؼیٟ

قغق، جضؼیٟ ٤٠اةِ درآ٠غی یک دكٝث ٠ا٤٣غ جضؼیٟ ٣٘ث،  ةا کك٨ر٦ای جضؼیٟ

٦ای داركیی ك ق٨د ک٥ ؿٌش درآ٠غی ٠ؼدـ کا٦ف یاٗح٥، قؼکث ٤٠سؼ ة٥ آف ٠ی

ك٨ر ای ة٥ ةؼٚؼاری راة٥ٌ ك مادرا  ای٢ ٨٣ع کاال٦ا ة٥ کٔػایی ظارزی ّال٥ٚ

ةاق٤غ ك یا ة٥ دٝیٜ ٌِٚ ارجتاًا  ٠اٝی، ا٠کاف پؼداظث  ٦غؼ جضؼیٟ ٣غاقح٥

د٢١ ٠تادال  کاال٦ای داركیی ك جس٧یؽا  پؽقکی ١ّال ٣ا١٠ک٢ یا ةـیار پؼظٌؼ 

ق٨د. در ٣حیس٥ ادا٥٠ ای٢ ركش در ٨ًال٣ی ٠غ ، آؿیب ة٥ ؿال٠ث ك ج٧غیغ ٠ی

ج٨ا٣غ ٠نغاٚی از ٠ی ك د٦غرا ٣حیس٥ ٠یصیا  ق٧ؼك٣غاف کك٨ر ٦غؼ جضؼیٟ 

ؿازی ٠ؼدـ یک کك٨ر از ق٨د. زیؼا ٠ضؼكـز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث ا٣گاقح٥ 

دؿحؼؿی ة٥ ٠ایضحاج اكٝی٥ ز٣غگی ك جس٧یؽا  دارك ك در٠اف، ٤ّنؼ ٠ادی ؿاز٣غق 

ا١ٝٞٞی اؿث ک٥ اگؼ در ز٠اف ٠عام١ا  ٠ـٞضا٥٣ ْٗاؿ ا١ّاؿ ق٨د، زؼایٟ ةی٢

اق در ز٠اف مٞش ا١ّاؿ ق٨د، ز٤ایث ک٤غ ك ٦ؼگزا٥٠ ز٤ایث ز٤گی ةؼ ج٢ ٠ی

ا١ٝٞٞی اؿاؿ٤ا٥٠ دی٨اف ةی٢ ٦7ؼچ٤غ در ٠ح٢ ٠ادق  2ق٨د.ّٞی٥ ةكؼیث جٞٛی ٠ی

کی٘ؼی ک٥ ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث را ة٥ ٨٤ّاف اٚغا٠اجی ٠ا٤٣غ ٚحٜ، قک٤س٥، 

ةؼ ق١ؼدق ک٥ ة٥ ٨٤ّاف  ٨٠اردی از ای٢ ٚتیٜ، داری، اٚغا٠ا  ٣ژادپؼؿحا٥٣ ك ةؼدق

٥ ؿیـح١اجیک یا گـحؼدق ّٞی٥ ز١ْیث ٔیؼ٣ُا٠ی ك ةا ّٟٞ ة٥ ةعكی از یک ص١ٞ

اؿث ا٠ا اؿاؿ٤ا٥٠  ؿع٤ی از جضؼیٟ ة٥ ٠یاف ٣یا٠غق 3ق٨د،آف ص٥ٞ١ ا١ّاؿ ٠ی

                                                                        
ؿیاؿػث ، «ا١ٝٞٞػی٦ای ق٨رای ا٤٠یػث ةػا صٛػ٨ؽ ةكؼدكؿػحا٥٣ ةػی٢ا٣ٌتاؽ جضؼیٟ». ز١كیغ ١٠حاز، 1

 .1134-1133(، 1378( )4)13 ظارزی
گ٘حگػ٨ی  جػاالر، «٦ػای ّنػؼ کؼك٣ػاز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث در ٝتاس جضؼیٟ». ٠ض١غ٦ادی ذاکؼصـی٢، 2

(، 1399، )ا١ٝٞٞػی ا٣س١ػ٢ ایؼا٣ػی ٠ٌاْٝػا  ؿػاز٠اف ٠ٞػٜ ٠حضػغجعننی ص٨ٛٚی ك ؿیاؿی ةی٢
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/، 11 /06/1399. 

3. Rome Statute of International Criminal Court, (1998(, Art. 7(1). 

https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/
https://unstudies.ir/IAUNS-Forum/
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ای ٦ـح٤غ ک٥ ٠نادیٙ زیادی را قا٠ٜ دی٨اف درةؼدار٣غق ٤ّاكی٢ ٠سؼ٠ا٥٣ کٞی

داقح٥ اؿاؿ٤ا٥٠ ة٥ مؼاصث ٠ٛؼر  ٠7ادق « ؾ»ق٣٨غ. ة٥ كیژق آ٣ک٥ ٠ح٢ ة٤غ ٠ی

٦ؼ اٚغاـ ٔیؼا٣ـا٣ی دیگؼ ةا كیژگی ٠كاة٥ ک٥ ٤٠سؼ ة٥ ر٣ر گـحؼدق یا آؿیب »ک٥ 

، در ق١ار ز٤ایث ّٞی٥ «ق٨دزغی زـ١ی ك ذ٤٦ی ك یا ؿال٠ث ٗیؽیکی ٠ی

1گیؼد.ةكؼیث ٚؼار ٠ی
٦ای ج٨اف آدار ةؼآ٠غق از جضؼیٟدر ١٦ی٢ راؿحا، ٠ی  

ق٨د ك ر٣ر ك آؿیب قغیغ ٠یگـحؼدق ك قغیغ را ک٥ ّا٠غا٥٣ ّٞی٥ دكٝحی ا١ّاؿ 

ک٤غ، ذیٜ ةؼظی از ٠نادیٙ زـ١ی ك ركصی ةؼ ٠ؼدـ کك٨ر ٦غؼ جض١یٜ ٠ی

ا١ّاؿ »ك  3«آزار ك اذیث»، 2«٣اة٨دؿازی»ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث ٠ا٤٣غ 

ة٥ كیژق در ّنؼ قی٨ع كیؼكس کؼك٣ا ک٥ ٧٣اد٦ای  5ة٤غی کؼد.دؿح٥ 4«ٔیؼا٣ـا٣ی

ظ٨ا٤٣غ، ٥ ١٦کاری ك ١٦تـحگی ٗؼا٠یا١ٝٞٞی ةیف از پیف ٥١٦ کك٨ر٦ا را ةةی٢

٦ای یکسا٣ت٥ قغیغ ّٞی٥ کك٨ر٠اف ک٥ در ق١ار کك٨ر٦ای ةا ٠یؽاف ا١ّاؿ جضؼیٟ

ةاالی قی٨ع ةی١اری ٚؼار داقح٥ ك ٣یاز ٠تؼ٠ی ة٥ کاال٦ا ك جس٧یؽا  داركیی ك 

 در٠ا٣ی دارد، ٠نغاؽ ةارزی از ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث اؿث.

ةؼ ١٦ی٢ اؿاس،  2020در ٨ٗری٥  ٣کح٥ زاٝب ج٨ز٥ آ٣ک٥ کك٨ر ك٣ؽكئال
الـ کؼدق ك از دادؿحا٣ی  جضؼیٟ ٦ای یکسا٣ت٥ قغیغ آ٠ؼیکا را ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث ّا

 6ا١ٝٞٞی کی٘ؼی، آٔاز جضٛیٛا  در ای٢ ٨٠و٨ع را درظ٨اؿث ٨١٣د.دی٨اف ةی٢
ةؼای آ٣ک٥ ةح٨اف جضؼیٟ را در ق١ار ٠نادیٙ ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث ٠ضـ٨ب 

جؼی٢ كماؼ ای٢ زؼـ صائؽ ا١٦یث اؿث. یکی از ٨١٣ٟ٧٠د، ةؼرؿی قؼایي ك ا
٦ای جضٛٙ ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث آف اؿث ک٥ رٗحار٦ای ٠سؼ٠ا٥٣ ةایغ در كیژگی

ةـحؼ یک ص٥ٞ١ گـحؼدق ك ؿیـح١اجیک ّٞی٥ ز١ْیث ٔیؼ٣ُا٠ی ك ةا آگا٦ی از 

                                                                        
1. Ibid, Art. 7(1) (k). 

2. Extermination 

3. Persecution 
4. Inhuman Acts 

٦ػای اٚحنػادی ةػ٥ ٤ّػ٨اف جْٛیب جضػؼیٟ». ةؼای اًالّا  ةیكحؼ ر. ؾ. ة٥: ٠ض١غ٦ادی ذاکؼصـی٢، 5
 .10-6(، 1400(، )2)51، ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝا  ص٨ٛؽ ٠٨١ّی، «ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث

6. “Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Mrs Fatou 
Bensouda, on the referral by Venezuela regarding the situation in its own 

territory”, ICC, )2020  (: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200217-

otp-statement-venezuela#, 2020. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200217-otp-statement-venezuela
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200217-otp-statement-venezuela
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=200217-otp-statement-venezuela
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ة٥ ٨٠اردی از ز٥ٞ١ كؿْث ص٥ٞ١ ك یا  1«گـحؼدق»آف ص٥ٞ١ ا٣ساـ ق٨د. امٌالح 
ة٨دف ص٥ٞ١ ز٠ا٣ی  2«ؿیـح١اجیک»دیغگاف اقارق دارد، در صاٝی ک٥ جْغاد ةؽق
٠كی قغق در ٚاٝب یک ؿیاؿث ك ظي پػیؼد ک٥ اٚغا٠ا  ج٨میٖم٨ر  ٠ی

ةؼای ا٠کاف اصحـاب اٚغا٠ی جضث ٨٤ّاف  3دكٝحی یا ًؼاصی ٚتٞی ارجکاب یاةغ.
ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث، ادتا  ٦ؼ یک از گـحؼدق یا ؿیـح١اجیک ة٨دف ک٘ایث 

ای ک٥ ٣کح٥ 4اؿث. ٦ای ایؼاف ٦ؼ دك ٨٠رد ٠ضٛٙ قغقک٤غ ا٠ا در ز٠ی٥٤ جضؼیٟ ی٠
 وؼكرجاً 5«ص٥ٞ١»درؾ ٨٧٘٠ـ آف قایـح٥ ج٨ویش اؿث آ٣ک٥ ٠ٌاةٙ ٣ُؼ ٔاٝب، 

ج٨اف جضث ٣اَؼ ة٥ اٚغا٠ا  ٠ـٞضا٥٣ ٣یـث ك صحی ٨٠ارد ز٤گ اٚحنادی را ٠ی
ة٥ ٨٤ّاف ١ّٞی ٔیؼٚا٣٨٣ی ک٥ دادگاق ركآ٣غا ص٥ٞ١ را ق٨١ؿ آف ٚؼار داد. چ٤اف

 ٠7ادق  2ة٤غ  6آ٠یؽ ةاقغ.ٔیؼظك٣٨ث ج٨ا٣غ ٠ا٦یحاًک٤غ ک٥ ٠یجْؼیٖ ٠ی
قغق در  را ؿیؼ رٗحار درةؼدار٣غق ا١ّاؿ ٥ّ٨٤١٠ جكؼیش« ص٥ٞ١»اؿاؿ٤ا٥٠ رـ ٣یؽ 

یا « ٣ُا٠ی»ةؼ كمٖ  ای٢ ٠ادق ّٞی٥ ز١ْیث ٔیؼ٣ُا٠ی ج٨میٖ کؼدق ک٥ ٝؽك٠اً
٣غارد. ةؼ ای٢ ٠ت٤ا ةؼظی از ا١ّاؿ ٔیؼٚا٣٨٣ی ٤٠غرج  ة٨دف آف جأکیغ« ٠ـٞضا٥٣»

، ة٥ ٤ْ٠ی جض١یٜ ّا٠غا٥٣ قؼایٌی از ز٣غگی ةؼ «٣اة٨دؿازی»٠ا٤٣غ  7در ٠ادق 
ز١ْیث ٔیؼ٣ُا٠ی ٠ا٤٣غ ٠ضؼكـ کؼدف از دؿحؼؿی ة٥ ٔػا ك دارك ک٥ ٤٠سؼ ة٥ 

در ٤ْ٠ای ؿٞب ّا٠غا٥٣ ك قغیغ « آزار ك اذیث» ٣7اة٨دی ةعكی از ز١ْیث ق٨د،
٦ای قغیغ ٣اٚه ص٨ٛؽ جضؼیٟ 8ص٨ٛؽ ة٤یادی٢ گؼكق یا ز١ِ ة٥ دٝیٜ ٨٦یث آف،

٦ؼ ٨٣ع ا١ّاؿ »چ٤ی٢ اؿاؿ٤ا٥٠ رـ، ةا ةیاف ق٣٨غ. ٦ٟةكؼ ایؼاف را قا٠ٜ ٠ی
دیگؼ ةا كیژگی ٠كاة٥ ک٥ ّا٠غا٥٣ ٤٠سؼ ة٥ ر٣ر زیاد ك آؿیب زغی  ٔیؼا٣ـا٣ی

ث ّٞی٥ ةكؼیث را ١ٞٚؼكی ز٤ای 9«ٗیؽیکی یا ركا٣ی یا ؿال٠ث ٗیؽیکی ق٨د

                                                                        
1. Widespread 

2. Systematic 

ک٤٤غق جضؼیٟ ّٞی٥ ز٨٧١ری ؿ٤سی جْٛیب ٠ٛا٠ا  آ٠ؼیکایی كوِا٠کاف». اُّٟ ا٠ی٤ی ك كصیغ ةػار، 3
 .75-74(، 1399)1، ا١ٜٝٞ کی٘ؼیٗن٤ٞا٥٠ ص٨ٛؽ ةی٢، «ا١ٝٞٞی کی٘ؼیاؿال٠ی ایؼاف در دی٨اف ةی٢

 . ١٦75اف، ص  .4
5. Attack 

6. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T,  )1998(, para. 581 

7. Rome Statute of International Criminal Court, op. cit, Art. 7(2)(b).  

8. Ibid, Art. 7(2)(g). 

9. Ibid, Art. 7(1)(k). 
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٦ای قغیغ اٚحنادی ةا آدار زیا٣تار گـحؼدق ٨١٣دق ك ةغكف جؼدیغ، كوِ جضؼیٟ
 ةاقغ. ص٨ٛؽ ةكؼی یکی از ٠نادیٙ آف ٠ی

٦ای پؾ از ا٣ٛالب، در ٣حیس٥، ةا ٣ُؼ ة٥ ای٤ک٥ کك٨ر آ٠ؼیکا از ٣عـحی٢ ؿاؿ

ٚغاـ ة٥ ةا ٦غؼ جٕییؼ صک٠٨ث ایؼاف ك ةا اجعاذ ؿیاؿث جض١یٜ ٗكار صغاکذؼی، ا

اؿث ک٥ ةا  ٦ای ٨٠و٨ّی ٠عحٖٞ ٨١٣دق٦ای یکسا٣ت٥ در ص٨زقكوِ جضؼیٟ

ادؼگػاری ةؼ اقحٕاؿ ك ؿٌش درآ٠غ ٤٠سؼ ة٥ ٠ضؼك٠یث ةعف کذیؼی از زا٥ْ٠ 

ایؼاف از قؼایي ٨ٌٞ٠ب ز٣غگی قغق ك دؿحؼؿی ة٥ دارك ك ٔػا را ؿعث ٨١٣دق، 

  ٦1ای اؿاؿی ة٥ مؼاصث ٚاةٜ اصؼاز اؿث.ای٢ كیژگی

ةؼ ایؼاف ة٥ ٨٤ّاف  ٦ای قغیغ جض١یٜ قغقح٥ از آ٣ک٥ جٞٛی جضؼیٟگػق

پػیؼ اؿث، ا٠ا از آ٣سا ک٥ کك٨ر ایؼاف اؿاؿ٤ا٥٠ دی٨اف ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث ا٠کاف

اؿث، ًؼح د٨ّا در ای٢ ٧٣اد ج٨ؿي  ا١ٝٞٞی کی٘ؼی را ٨٠رد پػیؼش ٚؼار ٣غادقةی٢

ا٣ی ةؼای پػیؼش ٨٠ردی ای٢ کك٨ر ٠یـؼ ٣یـث. ةا كز٨د ای٢، در اؿاؿ٤ا٥٠ ا٠ک

اؿاؿ٤ا٥٠ دی٨اف  ٠12ادق  3ک٥ ة٥ ٨٠زب ة٤غ  ةی٤ی قغقمالصیث دی٨اف پیف

ای ج٨ا٣غ ةا مغكر اّال٠ی٥ا١ٝٞٞی کی٘ؼی، دكٝحی ک٥ ّى٨ اؿاؿ٤ا٥٠ ٣یـث، ٠یةی٢

  2ة٥ دٗحؼ دی٨اف، مالصیث آف را در ظن٨ص زؼ٠ی ٠كعل ٚت٨ؿ ک٤غ.

ا١ٝٞٞی ٨ا٣غق د٨ّا در دی٨اف ةی١٣٢ایغ ک٥ ظذکؼ ای٢ ٣کح٥ ٣یؽ وؼكری ٠ی

ا١ٜٝٞ، ة٥ از١اّی کی٘ؼی، اقعاص صٛیٛی ٦ـح٤غ. زیؼا جا ای٢ ٝض٥ُ، ص٨ٛؽ ةی٢

چ٤اف آف را ٨٠رد ٦ا ٣ؼؿیغق ك ٦ٟا١ٝٞٞی کی٘ؼی دكٝثدر ةاب ٠ـئ٨ٝیث ةی٢

اؿث. ة٥ ای٢ جؼجیب، ظ٨ا٣غق د٨ّای ٗؼوی ٠ٌؼح قغق از  پػیؼش ٚؼار ٣غادق

٦ا، ة٥ قعاص صٛیٛی كاوِ ك یا جأدیؼگػار ةؼ كوِ جضؼیٟج٨ا٣غ اؿ٨ی ایؼاف ٠ی

٨٤ّاف ٠ذاؿ، رئیؾ ز٨٧١ری ک٥ ٗؼ٠اف مغكر یک ٚا٨٣ف جضؼی١ی قغیغ را مادر 

کؼدق، كزرای ا٨٠ر ظارز٥ ك یا دیگؼ اقعاص دظیٜ در ای٢ ا٠ؼ ةاق٤غ. ٣کح٥ ٧٠ٟ 

ف ٦ا ٠ا٣ْی ةؼای ًؼح د٨ّا ّٞی٥ آ٧٣ا در دی٨اآف اؿث ک٥ ٠ن٣٨یث ؿؼاف دكٝث

٦ا ٣ؽد ا١ٝٞٞی دكٝثا١ٝٞٞی کی٘ؼی ٣ع٨ا٦غ ة٨د. دیگؼ آ٣ک٥ ًؼح ٠ـئ٨ٝیث ةی٢ةی٢

                                                                        
 ، پیكی٢.«٦ای ّنؼ کؼك٣ا٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث در ٝتاس جضؼیٟز»٠ض١غ٦ادی ذاکؼصـی٢،  .1

2. Rome Statute of International Criminal Court, op. cit, Art. 12(3). 
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ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ٣یؽ ٠ا٣ِ جْٛیب ا١ٝٞٞی ص٨ٛٚی ٠ا٤٣غ دی٨اف ةی٠٢ؼازِ ةی٢

 1کی٘ؼی اٗؼاد ة٥ كاؿ٥ٌ ١٦اف ١ّٜ ٣ع٨ا٦غ قغ.

ی٢ ٠ـأ٥ٝ، ة٥ دٝیٜ ٠الصُا  ا ك ٣ُؼی پػیؼ ة٨دف ص٨ٛٚیةا كز٨د ا٠کاف
ا١ٝٞٞی کی٘ؼی كز٨د دارد ك آدار جتْی ک٥ در ٣پی٨ؿح٢ ایؼاف ة٥ دی٨اف ةی٢ ظامی

زیؼا ٠ٌاةٙ ةا ةعف  ق٨د.اصح١اٝی آف، اؿح٘ادق از ای٢ ركش چ٤غاف ج٨می٥ ١٣ی
ا١ٝٞٞی کی٘ؼی ک٥ کك٨ر پػیؼ٣غق اؿاؿ٤ا٥٠ دی٨اف ةی٢ ٠12ادق  3ا٣ح٧ایی ة٤غ 

ك ةغكف ٦یچ گ٥٣٨  مالصیث ٨٠ردی دی٨اف را ٨٠َٖ ة٥ ١٦کاری ةغكف جأظیؼ
ةؼا٣گیؽ ج٨ا٣غ چاٝف٠ی 2ک٤غ،اؿاؿ٤ا٥٠ دی٨اف ٠ی 9در ارجتاط ةا ةعف  ءاؿحذ٤ا

ةؼای ةاقغ. ّٞث كوِ ای٢ ٠ٛؼرق ٣یؽ آف اؿث ک٥ کك٨ر٦ا، دی٨اف را ة٥ اةؽاری 
در ٣ُؼ آكرد ک٥  . ١٦چ٤ی٢ ةایغ ای٢ ٣کح٥ راپیكتؼد ٤٠اِٗ ظ٨د ٠تغؿ ٣ـاز٣غ

د٤٦غ ك ای٢، دادؿحاف را ة٥ دی٨اف ارزاع ٠ی 3«كوْیث»کك٨ر٦ا ٨١ْ٠الً یک 
 4«ایپؼك٣غق یا ٚىی٥»گؼٗح٥، ج٨ا٣غ ةا ج٨ز٥ ة٥ جضٛیٛا  م٨ر دی٨اف اؿث ک٥ ٠ی

ك ةؼ ای٢ اؿاس، در ارجتاط ةا ارزاع كوْیث  ک٤غظاص را ٣ؽد ای٢ ٧٣اد ٠ٌؼح 
5ایؼاف ة٥ دی٨اف ةایغ ٠ضحاًا٥٣ رٗحار کؼد.

 

 الوللی داٍریتٌد دٍم: هحاکن تیي

٦ای امٞی صٜ ك ٗنٜ اظحالٗا  ٦ای ةـیار دكر، داكری یکی از ركشاز ز٠اف
ا١ٜٝٞ، مالصیث داكر یا داكراف ةؼای رؿیغگی، ٣یاز٤٠غ  اؿث. در ص٨ٛؽ ةی٢ ة٨دق

ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ ٚتٜ یا ةْغ از ةؼكز اظحالؼ اؿث ک٥ یا ة٥ م٨ر  قؼط و٢١ ّٛغ 
دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف ك  ق٨د.ای زغاگا٥٣ ةیاف ٠یك یا در ٚاٝب ٨٠اٗٛح٤ا٥٠
گػاری ةی٤ی قغق در ٠ْا٦غا  ؿؼ٠ای٦٥ای ٨٠ردی پیفآ٠ؼیکا، ایکـیغ ك داكری

                                                                        
1. ILC, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 

(2001), Art. 58. 

2. See: Rome Statute of International Criminal Court, op. cit, Art. 12(3). 

3. Situation 

4. Case 

اٝػ٥ ٣ژ٣ػغی ٠ػ٤ف، اؿػحادیار گػؼكق صٛػ٨ؽ ١ّػ٠٨ی ك . ٠ناصت٥ قعنی ةا: ز٤اب آٚای دکحؼ ٦یتػث5
 .06/11/1399ا١ٜٝٞ، دا٣كکغق ص٨ٛؽ ك ٨ّٞـ ؿیاؿی، دا٣كگاق ّال٥٠ ًتاًتایی،  ةی٢
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ج٨اف در ٨٠و٨ع ٦ای داكری ٦ـح٤غ ک٥ ٠یا١ٝٞٞی، از ز٥ٞ١ ٠ضک٥١ةی٢
 ٦ای یکسا٣ت٥ مالصیث آ٧٣ا را ٨٠رد كاکاكی ٚؼار داد. جضؼیٟ

 . دیَاى داٍری دعاٍی ایزاى ٍ آهزیکا9

جؼی٢ ٧٣اد٦ای ایاال  ٠حضغق آ٠ؼیکا یکی از ٧٠ٟ -داكری دّاكی ایؼافدی٨اف 
ای ک٥ ؿاظحار آف، اٝگ٨یی ةؼای ایساد ٠ضاکٟ یاٗح٥ اؿث. ة٥ گ٥٣٨داكری ؿاز٠اف
گؼٗح٥ در ٦ای قکٜك صحی اؿحغالؿ قغا١ٝٞٞی دیگؼی ٠ا٤٣غ ایکـیغ داكری ةی٢

از ز٥ٞ١ در ٣٘حا ك ایکـیغ  ا١ٝٞٞی٦ای داكری ةی٢ظالؿ آرای دی٨اف، در دیگؼ ركی٥
  ٨٠1رد اؿح٤اد ٚؼار گؼٗث.

٠ٌاةٙ  1981ژا٨٣ی٥ ؿاؿ  19ایاال  ٠حضغق در  -دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف

ة٥  ،ج٨ؿي ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ك ایاال  ٠حضغق آ٠ؼیکا 1359دی ٠اق  29ةا 

٨ُ٤٠ر صٜ ك ٗنٜ دّاكی اجتاع یک کك٨ر ّٞی٥ کك٨ر دیگؼ ك ١٦چ٤ی٢ دّاكی 

 2ی٢ دك کك٨ر ٚیغ قغق در ص٨زق مالصیحی دی٨اف، جكکیٜ قغ.ظاص ة

٨٠و٨ّا  جضث مالصیث ای٢ دی٨اف در اؿاس، دّاكی اجتاع آ٠ؼیکا ّٞی٥ دكٝث 

ایؼاف ك اجتاع ایؼاف ّٞی٥ دكٝث آ٠ؼیکا اؿث ا٠ا ای٢ ٧٣اد داكری، مالصیث 

رؿیغگی ك صٜ ك ٗنٜ دّاكی دك دكٝث ایؼاف ك آ٠ؼیکا ّٞی٥ یکغیگؼ ٣اقی از 

ةا دار اؿث. ؼجیتا  ٚؼاردادی در ظن٨ص ظؼیغ ك ٗؼكش کاال٦ا ك... را ٣یؽ ٧ّغقج

 دكٝث ایؼافای٢ صاؿ، آ٣چ٥ در ا٠ؼ مالصیث ای٢ دی٨اف ٨ٕ٘٠ؿ كاِٚ قغق، د٨ّای 

اؿث؛ ة٥ كیژق آ٣ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ دكٝحی ٣ت٨دف اٚحناد کك٨ر٦ایی  آ٠ؼیکاّٞی٥ اجتاع 

٦ای ظن٨می آ٠ؼیکایی ؼاف ةا قؼکث٠ذٜ آ٠ؼیکا، ةیكحؼی٢ ٚؼارداد٦ای دكٝث ای

٦ا ازؼایی ٣كغ ك اؿث ک٥ ج٧ْغا  آف پؾ از ا٣ٛالب اؿال٠ی از ؿ٨ی ای٢ قؼکث

 ٠كکالجی را ة٥ كز٨د آكرد.

اٝسؽایؼ، آ٠ؼیکا را ٠ح٧ْغ ة٥ ّغـ ٠غاظ٥ٞ در « ةیا٣ی٥ ٠٨١ّی»ةا ٣ُؼ ة٥ ای٤ک٥ 

                                                                        
1. Farshad Ghodoosi, “Combatting Economic Sanctions: Investment Disputes in 

Times of Political Hostility, a Case Study of Iran”, Fordham International Law 
Journal, 37(6), (2014), 1739. 

 .http://www.iusct.net/DefaultFa.aspx ،1399 (:، )ةی جا«ایاال  ٠حضغق -ایؼاف دی٨اف داكری دّاكی»  .2

http://www.iusct.net/DefaultFa.aspx
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ٚغا٠ا  جضؼی١ی ا 1اؿث،٦ای جساری ایؼاف ٨١٣دقا٨٠ر داظٞی ایؼاف ك ٨ٕٝ جضؼیٟ
ةْغی ای٢ کك٨ر، ٣ٛه ج٧ْغا  ٠ْا٦غاجی آ٠ؼیکا در و٢١ ةیا٣ی٥ اٝسؽایؼ اؿث.  

ک٥ مالصیث رؿیغگی درةارق ج٘ـیؼ  ،ةیا٣ی٥ ام٨ؿ کٞی 17از ای٢ رك، ٠ٌاةٙ ة٤غ 
یا ٣ض٨ق ازؼای ٦ؼ یک از ٠ٛؼرا  ای٢ ةیا٣ی٥ را در اظحیار ٦یئث داكری ٧٣ادق 

٨٤اف ٠نغاٚی از ٣ٛه امٜ ّغـ ٠غاظ٥ٞ اؿث، ج٘ـیؼ اٚغا٠ا  جضؼی١ی ة٥ ّ
ةیا٣ی٥ صٜ  ٠2ادق  3ج٨ا٣غ در دی٨اف ٨٠رد ةضخ ٚؼار گیؼد. ةؼ ١٦ی٢ ٠ت٤ا،  ة٤غ  ٠ی

٦یأ  داكری مالصیث رؿیغگی ة٥ ٦ؼگ٥٣٨ اظحالؼ »دارد: ٦ا ک٥ ٠ٛؼر ٠یك ٗنٜ
٠ؼة٨ط ة٥ ج٘ـیؼ ك ازؼای ٦ؼ یک از ٨٠ارد ٤٠غرج در ةیا٣ی٥ ٠٨١ّی را ظ٨ا٦غ 

ج٨ا٣غ ٠ت٤ای مالصیحی دی٨اف ةؼای رؿیغگی ة٥ ا١ّاؿ جضؼیٟ ٠ی 2ؽ،٣ی« داقث
یؼی ایساب یکسا٣ت٥ آ٠ؼیکا ّٞی٥ ایؼاف ةاقغ. اٝتح٥ ٠ا٦یث ای٤گ٥٣٨ دّاكی ج٘ـ

٦ای ّى٨ اٚا٥٠ ق٣٨غ. ة٤اةؼای٢ اقعاص ج٨ؿي دكٝثک٤غ ک٥ آ٧٣ا ٤٠ضنؼاً ٠ی
دی٨اف ك ةا ظن٨می ایؼا٣ی ة٥ رٟٔ داقح٢ ا٦ٞیث قکٞی ةؼای اٚا٥٠ د٨ّا ٣ؽد 

 ٦3ا را ٣غار٣غ.٣ِ٘ ة٨دف در ای٢ دّاكی ج٘ـیؼی، صٙ ًؼح آفكز٨د ذی
٠ْؼكؼ ة٥  4ةؼ ١٦ی٢ ٠ت٤ا، ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف در كاک٤ف ة٥ ٚا٨٣ف ایٞـا

ی٨اف ًؼح د٨ّا ٨١٣د ک٥ دی٨اف، د دا٠اج٨ ك ٣ٛه ج٧ْغ ة٥ ّغـ ٠غاظ٥ٞ، در
اؿح٧١اؿ  5آف اؿث.در صاؿ رؿیغگی ة٥  30چ٤اف جضث ٨٤ّاف پؼك٣غق اٖٝ/١٦

ًؼٗی٢ د٨ّا ك ٠ـائٜ قکٞی، ٨٠زب ٨ًال٣ی قغف ز٠اف رؿیغگی ة٥ ای٢ پؼك٣غق 

                                                                        
٦ػای جسػاری جضؼیٟ 12282. کك٨ر آ٠ؼیکا ةْغ از ا٣ْٛاد ةیا٣ی٥ اٝسؽایؼ ةا مغكر دؿح٨ر ازؼایی ق١ارق 1

٦ػا را ة٥ ةْغ، ةا ج٨ؿٜ ة٥ ٠ْاذیؼ ٠عحٞػٖ، جضػؼیٟ 1983ّٞی٥ ایؼاف را ٠ٕٞی کؼد ا٠ا ٠سغدا از ؿاؿ 

زٞػغ  ،گؽارش آرای دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف ػ ایاال  ٠حضغق ٠سغدا ةؼٚؼار ؿاظث: ّٞی ٠اركؿی،

٣عـث، )ج٧ؼاف: ریاؿث ز٨٧١ری، ٠ْاك٣ث جغكی٢، ج٤ٛیش ك ا٣حكار ٚػ٨ا٣ی٢ ك ٠ٛػؼرا ، ادارق چػا  ك 
 .28(، 1390ا٣حكار ، 

2. Claims Settlement Declaration, (1981), Art. II(3). 

جؼز١ػ٥: ) ،«٠ا٦یػث، ؿػاظحار، ١ّٞکػؼد»یاال  ٠حضػغق آ٠ؼیکػا ا -دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف. ٠ضـ٢ ٠ضتی، 3

ا  ك پژك٦ف  .313(، ٦1390ای ص٨ٛٚی ق٧ؼ دا٣ف، ٠ض١غ صتیتی(، )ج٧ؼاف: ٠ؤؿـ٥ ٠ٌاْٝ
4. Iran and Libya Sanctions Act, (ILSA), (1996). 

ه صٛػ٨ؽ ةؼرؿی جضؼیٟ ٦كث ٠ٛاـ ایؼا٣ی از ؿ٨ی آ٠ؼیکا ة٥ اج٧اـ ٣ٛػ»(، 1389. ؿیغیاؿؼ ویایی، )5
 ، «ا١ٜٝٞ ٠٨١ّیةكؼ از ٤٠ُؼ ص٨ٛؽ ةی٢

http://www.yaserziaee.blogfa.com/post-237, 1394.  

http://www.yaserziaee.blogfa.com/post-237.aspx5.StatuteoftheInternationalCourtofJustice
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اؿث. ای٢ پؼك٣غق در ظن٨ص قکایث ّٞی٥ دكٝث آ٠ؼیکا درةارق جن٨یب ك   گكح٥
٠یٞی٨ف دالر ةؼای ازؼای ١ّٞیا  ظؼاةکاری در ایؼاف ك  20اظحناص ٠تٞٓ 

٦ای گػار در پؼكژقزی ؿؼ٠ای٦٥ای ظارچ٤ی٢ جن٨یب ٚا٨٣ف ٠سازا  قؼکث ٦ٟ
الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ ای٢ ٚا٨٣ف، اؿاس  ٣1٘ث ك گاز ایؼاف )ٚا٨٣ف ایٞـا( اؿث.

د٦غ ک٥ ة٥ ٨ُ٤٠ر ٨ٚا٣ی٢ جضؼی١ی ٗؼاؿؼز٠ی٤ی آ٠ؼیکا ّٞی٥ ایؼاف را جكکیٜ ٠ی
ظ٨ا٦اف  ٠1375ؼداد  21ایؼاف ًی دادظ٨اؿحی ة٥ دی٨اف در  ، کك٨ر٠ٛاة٥ٞ ةا آف

غ. ة٥ ٨٠زب دك ٨٠رد از ة٤غ٦ای دادظ٨اؿث ایؼاف، ای٢ کك٨ر از ٨ٕٝ ای٢ ٚا٨٣ف ق
٦ا ك ا١ّاؿ ٠سازا  آ٠ؼیکا ةا جن٨یب ٚا٨٣ف جضؼیٟ ،دی٨اف ظ٨اؿث جا اّالـ ١٣ایغ

ةیا٣ی٥  10ك  1گػار در م٤ایِ ٣٘ث ایؼاف ٣اٚه ٨٠اد ٦ای ؿؼ٠ای٥ّٞی٥ قؼکث
ال  ٠ـحٛیٟ ك ق٨د ك ٣یؽ آ٠ؼیکا ٨٠َٖ گؼدد ة٥ ٠غاظ٠٨١ّی اٝسؽایؼ ق٤اظح٥ 

ٔیؼ٠ـحٛیٟ ظ٨د در ا٨٠ر داظٞی ك ظارزی ایؼاف پایاف د٦غ ك ة٥ ج٧ْغا  
 ا١ٝٞٞی ظ٨د در ٠ٛاةٜ ایؼاف ١ّٜ ١٣ایغ.  ةی٢

از ، ة٥ ز٧ث اٚغا٠ا  ٣اٚه ج٧ْغ آ٠ؼیکا را ١٦چ٤ی٢ ایؼاف پؼداظث ٔؼا٠ث
دی٨اف ظ٨اؿحار قغ. در كاِٚ دالیٜ ك ٠ـح٤غا  ایؼاف در ای٢ دادظ٨اؿث صاکی 

 ،٦ا ةا ٦غؼ جٕییؼ ٨٠اوِ ؿیاؿی ك ا٤٠یحی ایؼافآف اؿث ک٥ كوِ جضؼیٟاز 
ا٠ا در ٠ٛاةٜ،  2ق٨د.٠نغاٚی از ٠غاظ٥ٞ آ٠ؼیکا در ا٨٠ر ایؼاف ٠ضـ٨ب ٠ی

آ٠ؼیکا در الیض٥ دٗاّی ظ٨د ا٧َار داقث ک٥ ة٥ ج٧ْغا  ظ٨د و٢١ ةیا٣ی٥ 
ایؼاف، آ٠ؼیکا را ا١ٝٞٞی اٝسؽایؼ پایت٤غ ة٨دق ك ادّا کؼد اٚغا٠ا  ج٧غیغآ٠یؽ ةی٢

ة٥ اجعاذ اٚغا٠ا  دیپ١ٞاجیک ك اٚحنادی ظامی ؿ٨ؽ دادق ک٥ ٠ا٦یث آف ةا 

در ا٧َارا  ارؿاٝی ظ٨د ة٥ ٠ٌاةٙ اؿث. ای٢ کك٨ر  ا١ٜٝٞ کا٠الً ص٨ٛؽ ةی٢
ز٨یا٥٣ ٣ت٨دق ك در ٠غّی اؿث ک٥ ٦یچ یک از اٚغا٠ا  آ٠ؼیکا ٠غاظ٥ٞدی٨اف، 

یاؿث ظ٨د ةؼای پكحیتا٣ی از ز٧ث ٠حٛاّغ ؿاظح٢ ایؼاف در ز٧ث جٕییؼ ؿ
رؿغ یکی از دالیٜ جأظیؼ در رؿیغگی ة٥ ای٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ی 3جؼكریـٟ اؿث.

                                                                        
 .105. ٠اركؿی، پیكی٢، 1
، «ؿیغگی ةػ٥ قػکایث ز٧١ػ٨ری اؿػال٠ی ایػؼاف از آ٠ؼیکػا: ر30پؼك٣غق اٖٝ/»قیؼ، . ٠ض١غّٞی پاؾ2

 .117ك  114(: 1382) 29ك  28 ٦ای ص٨ٛؽ ٚىاییدیغگاق
 .124ك  123. ١٦اف، 3
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ٚىی٥، اؿح٤کاؼ آ٠ؼیکا از ارائ٥ اؿ٤اد ك ٠غارکی اؿث ک٥ پای٥ ك اؿاس 
1د٦غ.اؿحغالال  دكٝث ایؼاف را جكکیٜ ٠ی

  

ة٥  ٦ای پؾ از ا٣ٛالب اؿال٠ی،اگؼچ٥ كوِ ٨ٚا٣ی٢ جضؼی١ی آ٠ؼیکا در ؿاؿ
اؿث ا٠ا ةؼظی قؼكط  ٦ای ایؼا٣ی آؿیب زغی كارد کؼدقص٨ٛؽ اجتاع ك قؼکث

 ؛ق٨د٤٠غرج در ةیا٣ی٥ ةؼای اٚا٥٠ د٨ّا ٠ا٣ِ از ًؼح دّاكی زغیغ در دی٨اف ٠ی
از  پیف زیؼا دی٨اف ج٧٤ا مالصیث رؿیغگی ة٥ آف دؿح٥ از دّاكی را داراؿث ک٥

٠اق پیف از جاریط ا٣حعاب  ك یا قفةیا٣ی٥ ٣اٗػ قغف ای٢ جاریط یک ؿاؿ از 
٢ در صاٝی ک٥ ةـیاری از ٨ٚا٣ی 2ةاقغ. ة٥ كز٨د آ٠غقرئیؾ ٦یأ  داكری 
 .اؿث كوِ ك جن٨یب قغق، ٦ای ٠ٛؼرای٢ ز٠افجضؼی١ی آ٠ؼیکا پؾ از 
ای ة٥ ظ٨اؿح٥ رِٗ ج٨ٚیٖ ك اؿحؼداد ا٨٠اؿ ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ك ةا ای٢ صاؿ، دّاكی

(، رِٗ ا٣ـغاد 4  ٠حضغق )پؼك٣غق اٖٝ/٨ٛ٤٠ؿ دیپ١ٞاجیک ایؼاف در ١ٞٚؼكی ایاال
٦ای دكٝحی ایؼاف ٣ؽد ٦ای ٠حْٞٙ ة٥ ةعف٦ای دیپ١ٞاجیک ك ؿایؼ صـابصـاب
رئیؾ  12170( ک٥ ة٥ د٣تاؿ دؿح٨ر ازؼایی ٦7ای آ٠ؼیکایی )پؼك٣غق اٖٝ/ةا٣ک

ة٨د در دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف ك آ٠ؼیکا ٠ٌؼح  ز٨٧١ر ا٠ؼیکا ٠ـغكد قغق
٦ای كوِ ج٨ا٤٣غ ة٥ قی٨ق ٔیؼ٠ـحٛیٟ ةا جضؼیٟدّاكی ٠ی اؿث ک٥ ای٢ گكح٥

٦ای پؾ از پیؼكزی ا٣ٛالب اؿال٠ی پی٣٨غ قغق ّٞی٥ ایؼاف در ٣عـحی٢ ؿاؿ
در ةاب درظ٨اؿث ا٣حٛاؿ جس٧یؽا  ٣ُا٠ی چ٤ی٢ ةؼظی دّاكی ١٦ یاة٤غ.

ظؼیغاری قغق ج٨ؿي ایؼاف از آ٠ؼیکا در پیف از ا٣ٛالب ک٥ ةا ك٨ٚع ا٣ٛالب 
ؼیکا از ٤٠حٜٛ ؿاظح٢ آ٧٣ا ة٥ ایؼاف ظ٨دداری کؼدق، ة٥ ای٢ ٠ضک٥١ اؿال٠ی آ٠

3اؿث.داكری ارزاع قغق
یکی از اؿحغالال  آ٠ؼیکا در ١٠ا٣ْث از اؿحؼداد  

جس٧یؽا  ٣ُا٠ی ة٥ ایؼاف، ٠ٛؼرا  ٚا٨٣ف جـٞیضا  ای٢ کك٨ر ة٨د ک٥ ة٥ رئیؾ 
ارزی ةؼای پیكتؼد مٞش ز٧ا٣ی ك ا٤٠یث ك ؿیاؿث ظ»د٦غ ز٨٧١ر ازازق ٠ی
كركد ك مغكر اٚالـ دٗاّی را ک٤حؼؿ ک٤غ. از ای٢ رك آ٠ؼیکا ةا « ایاال  ٠حضغق

                                                                        
 .132. ١٦اف، 1
. ةیا٣ی٥ دكٝث ز٨٧١ری د٨٠کؼاجیک ك ٠ؼد٠ی اٝسؽایؼ، درةارق صٜ ك ٗنٜ ادّا٦ا ج٨ؿي دكٝػث ایػاال  2

 (.4) 3، ٠ادق 1359اف، ٠حضغق آ٠ؼیکا ك دكٝث ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼ
 .109-101. ١٦اف، 3
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ادّای ظن٠٨ث ایؼاف ةا ای٢ کك٨ر، ٦ؼ گ٥٣٨ مغكر اؿٞض٥ ة٥ ایؼاف را ةا ا٦غاؼ 
ةیا٣ی٥ کٞی  9ا٠ا دی٨اف ةا ج٘اؿیؼی ک٥ از ة٤غ  1دا٣غ.ای٢ ٚا٨٣ف ٣اؿازگار ٠ی

  2ی ةؼ اؿحؼداد جس٧یؽا  ٣ُا٠ی را رد کؼد.اٝسؽایؼ ارائ٥ داد اؿحغالؿ ایؼاف ٠ت٤
چ٤اف ادا٥٠ ٦ا ٦ٟ٦ا رؿیغگی٦ا، در ق١اری از ای٢ پؼك٣غقدر ةاب ٣حایر داكری

ك در  ٦ای ایؼاف ك آ٠ؼیکا ٠ناٝض٥ م٨ر  گؼٗح٥دارد ك در ةؼظی ٣یؽ ٠یاف دكٝث
٨رد اؿث. ة٥ ٨٤ّاف ٥٣٨١٣، در ٠ ة٥ ٣ِ٘ ك یا ّٞی٥ ایؼاف مادر قغق ةؼظی ٣یؽ رأی

٦ا ٦ای ایؼاف در ةا٣کرازِ ة٥ ٠ٌاٝت٥ ظـارا  ا٣ـغاد دارایی ٦13ای اٖٝ/ پؼك٣غق
ای از ا٨٠اؿ كزار  ٣٘ث در ك ٠ؤؿـا  ٠اٝی ایاال  ٠حضغق آ٠ؼیکا، اؿحؼداد پارق

٦ای ٠اٝی ٠كح١ٜ ةؼ ٨ّایغ صامٜ از ك ا٣حٛاؿ دارایی 26پؼك٣غق ق١ارق اٖٝ/
ای اّحتارا  اؿ٤ادی اجکایی ك ق٦ای ةا٣کی، كز٨ق پارٗؼكش ٣٘ث، ؿپؼدق

ةی٢ دك دكٝث  1374، در ؿاؿ ٦15ای ةا٣کی در ةعكی از پؼك٣غق اٖٝ/٣ا٥٠ و١ا٣ث
قغق در  ٦ای ٠ناٝض٥دّاكی ٠ؼة٨ط ة٥ ظ٨اؿح٥ ،٠ناٝض٥ م٨ر  گؼٗث ك دی٨اف

 ٦3ا را ٠عح٥٠٨ اّالـ کؼد.ای٢ پؼك٣غق

 . ایکغید9

ج٨ا٣غ در رِٗ اظحالٗا  ٠ی یکی از ٧٣اد٦ایی ک٥ رك٣غ صٜ ك ٗنٜ اظحالؼ آف
ا١ٝٞٞی ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گیؼد،  گػاری ةی٠٢ؼة٨ط ة٥ جضؼیٟ در صی٥ٌ ؿؼ٠ای٥

گػاری )ایکـیغ( اؿث ک٥ ةا ا١ٝٞٞی صٜ ك ٗنٜ اظحالٗا  ؿؼ٠ای٠٥ؼکؽ ةی٢
٠ن٨ة٥ ةا٣ک ز٧ا٣ی ك ةا ١٦کاری ک١یـی٨ف اٚحنادی ؿاز٠اف ٠ٜٞ در ؿاؿ 

ر ارجتاًی ج٤گاج٤گ ةا ةا٣ک ز٧ا٣ی ْٗاٝیث اک٨٤ف دة٤ا ٧٣ادق قغ ك ٦ٟ 1964
٦ای داكری ٠ح١ایؽ كیژگی امٞی ایکـیغ، ک٥ کار آف را از دیگؼ ٠کا٣یـٟ 4ک٤غ.٠ی

                                                                        
ـ، )ج٧ػؼاف: دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف  ایاال  ٠حضغق ا٠ؼیکػا گؽارش آرای. ّٞی ٠اركؿی، 1 ریاؿػث ، زٞػغ ؿػ٨

 .92(، 1391ز٨٧١ری، ٠ْاك٣ث جغكی٢، ج٤ٛیش ك ا٣حكار ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرا ، ادارق چا  ك ا٣حكار، 
 .109. ١٦اف، ص 2
، زٞػغ دكـ، )ج٧ػؼاف: ایػاال  ٠حضػغق ا٠ؼیکػا -آرای دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف گؽارشّٞی ٠اركؿی،  .3

، 1391(، ریاؿث ز٨٧١ری، ٠ْاك٣ث جغكی٢، ج٤ٛیش ك ا٣حكار ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛػؼرا ، ادارق چػا  ك ا٣حكػار
 .220-215مل 

، «گػاری از ًؼیٙ داكری ایکـیغ ك وؼكر  اٝضاؽ ایؼافصٜ ك ٗنٜ دّاكی ؿؼ٠ای٥». ٠ض٨١د زالٝی، 4
 .46(، 1383) 13 ا٧ٝیا  ص٨ٛؽ
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گػاری ک٥ ٠یاف ک٤غ آف اؿث ک٥ ای٢ ٧٣اد، مؼٗا ة٥ دّاكی ص٨ٛٚی ؿؼ٠ای٠٥ی
ک٤غ. ای٢ ةاقغ رؿیغگی ٠ی یک دكٝث ةا اجتاع دكٝث ٠حْا٦غ دیگؼ، ٠ٌؼح قغق

  1گػاراف ظارزی ٣ٛكی اؿاؿی دارد.ر جى١ی٢ ص١ایث از ؿؼ٠ای٥كیژگی د
٦ای ٦ای یکسا٣ت٥، ةؼظی از ص٨ٛؽ قؼکثاز آ٣سا ک٥ در ادؼ جضؼیٟ

گػار ایؼا٣ی در کك٨ر٦ای ظارزی، از ز٥ٞ١ صٙ ةؼ ٠اٝکیث ك صٙ ةؼ  ؿؼ٠ای٥
اؿث، ٠کا٣یـٟ صٜ ك ٗنٜ دادرؿی ّادال٥٣ ٨٠رد جْغی ك ٣ٛه ٚؼار گؼٗح٥

 گػاراف ٠ؤدؼ ةاقغ.ج٨ا٣غ در ص١ایث از ای٢ ؿؼ٠ای٥یغ ٠یاظحالؼ ایکـ
ق٨د. صٜ ك ٗنٜ دّاكی در ایکـیغ ة٥ دك ًؼیٙ ؿازش ك داكری ا٣ساـ ٠ی

ا٠حیاز داكری ای٢ ٠ؼکؽ ةؼ ؿازش، آف اؿث ک٥ ٣حیس٥ صامٜ از ؿازش ز٤ت٥ 

آكر ة٨دق ك ٠ك٨١ؿ ای اؿث ا٠ا رأی داكری اٝؽاـآكری ٣غاقح٥ ك مؼٗا ج٨می٥ اٝؽاـ
قؼط ارزاع اظحالؼ ة٥ داكری در ٧٣اد پیف  2ةاقغ.ٚاّغق اّحتار ا٠ؼ ٠عح٥٠٨ ٠ی

گػار در آف اؿث. ةا پػیؼ ك دكٝث ٠حت٨ع ؿؼ٠ای٥ایکـیغ، ّى٨یث دكٝث ؿؼ٠ای٥
 ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف جاک٨٤ف ة٥ ّى٨یث ای٢ ٧٣اد در٣یا٠غق

ای٢ َؼٗیث ةؼای ًؼح دّاكی ا٣غ از ٦ای ایؼا٣ی ٣ح٨ا٣ـح٥اؿث ة٤اةؼای٢ قؼکث
٨ٗایغ اٝضاؽ یا ّغـ اٝضاؽ ایؼاف ة٥ از ای٢ رك، ٤٠غ ق٣٨غ. ٦ا ة٧ؼق٣اقی از جضؼیٟ

 رةي اؿث.ایکـیغ قایـح٥ ةؼرؿی از ؿ٨ی ٧٣اد٦ای ذی

 گذاریتیٌی ؽدُ در هعاّدات عزهایِالوللی پیؼ. داٍری تیي6

ا٣ْٛاد ٠ْا٦غا   ا١ٝٞٞی اٚحنادی ٨٠زب رقغ ةیف از پیفج٨ؿ٥ْ ركاةي ةی٢

٦ا ةا ٦ا ةا یکغیگؼ ك یا ٠یاف دكٝثگػاری ٠یاف دكٝثك ٚؼارداد٦ای ؿؼ٠ای٥
گػاری کك٨ر ٠ا ٣یؽ اؿث. ّؼم٥ ٚا٨٣ف اقعاص ص٨ٛٚی ظن٨می ظارزی گكح٥
٦ای دكزا٣ت٥ جك٨یٙ ك ص١ایث ٠حٛاةٜ از قا٦غ ٠یؽاف ٚاةٜ ج٨ز٧ی از ٨٠اٗٛح٤ا٥٠

٠ذاة٥ ٚا٣٨٣ی ظاص ج٧٤ا ةؼ ركاةي ص٨ٛٚی ٦ای ظارزی ة٨دق ک٥ ة٥  گػاری ؿؼ٠ای٥
٠یالدی،  2007جا  ٦1995ای ک٥ در ٗام٥ٞ ؿاؿًؼٗی٢ ٠ْا٦غق ادؼگػار٣غ. چ٤اف

                                                                        
ا١ٝٞٞػی ةػؼ ٠ت٤ػای گػػاری ةػی٢درآ٠غی ةؼ ص٨ٛؽ صٜ ك ٗنػٜ اظحالٗػا  ؿػؼ٠ای٥». روا ٠سح٧غی، 1

 .180-181، (1390) (3)٥ٛٗ2 ك ص٨ٛؽ اؿال٠ی ، «ک٨٤ا٣ـی٨ف داكری ایکـیغ
 .  48. زالٝی، پیكی٢، ص 2
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گػاری ةا دیگؼ ٠ْا٦غق دك زا٣ت٥ جك٨یٙ ك ص١ایث ؿؼ٠ای٥ 50کك٨ر ایؼاف صغكد 
جؼی٢ كیژگی ای٢ ٠ْا٦غا  آف اؿث ک٥ از ٧٠ٟ 1اؿث. کك٨ر٦ا ٤٠ْٛغ کؼدق
جْؼیٖ قغق در ای٢ اؿ٤اد « ؿؼ٠ای٥»ک٤غ ک٥ جضث ٨٤ّاف ٠ی ٨٠و٨ّاجی ص١ایث

گ٥٣٨ ٠ْا٦غا ، ؿؼ٠ای٥ ّتار  گیؼد. ةؼ اؿاس جْاریٖ ارائ٥ قغق در ای٢ٚؼار ٠ی
اؿث از ٦ؼ ٨٣ع دارایی ٨ٛ٤٠ؿ یا ٔیؼ٨ٛ٤٠ؿ ك ص٨ٛؽ ٠ؼة٨ط ة٥ آ٧٣ا، ؿ٧اـ یا ٦ؼ 

رای ٦ا، ص٨ٛؽ ٠اٝکیث ٨٤ْ٠ی ك م٤ْحی ك ص٨ٛؽ دا٨٣ع ٠كارکث در قؼکث
گػاراف ٦ؼ یک ارزش اٚحنادی ک٥ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ یا ٔیؼ٠ـحٛیٟ ج٨ؿي ؿؼ٠ای٥

ًتٙ ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرا  آف ًؼؼ  ،٦ای ٠حْا٦غ در ١ٞٚؼكی ًؼؼ دیگؼاز قؼکث
اکذؼ ای٢ ٠ْا٦غا ، ٨ٚاّغی در ظن٨ص آزادی ةازگكث ك  2ق٨د.ة٥ کار گؼٗح٥ ٠ی

گػاراف ظارزی ك ٤٠ِ ؿؼ٠ای٥ا٣حٛاؿ ؿؼ٠ای٥، داقح٢ رٗحار ّادال٥٣ ك ٤٠ن٘ا٥٣ ةا 

  ٠3نادرق ك ؿٞب ٠اٝکیث دار٣غ.
گػاراف ظارزی ك یا ٠نادرق ا٨٠اؿ ٦ای ؿؼ٠ای٠٥ـغكد کؼدف ا٨٠اؿ ك دارایی

 ٠نغاؽ ةارزی از ٣ٛه صٙ ةؼ ٠اٝکیث ،٦ای یکسا٣ت٥آ٧٣ا در ادؼ كوِ جضؼیٟ

ای ص٨ٛؽ ق٨د ک٥ در اّال٠ی٥ ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼ ك اؿ٤اد ٠٥ٌٛ٤٠ضـ٨ب ٠ی
٦ا در ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ج٧ْغ دكٝث 4اؿث. ؼی ٨٠رد پػیؼش كاِٚ قغقةك

٤٠غی دارد ک٥ آ٧٣ا از ٠غاظ٥ٞ ّا٠غا٥٣ در ة٧ؼقص١ایث از صٙ ٠اٝکیث الزـ ٠ی
گػاری، ازؼایی ك اقعاص از ای٢ صٙ ظ٨دداری ک٤٤غ ك ٣یؽ ةا اٚغا٠ا  ٚا٨٣ف

 ٚىایی ٠ا٣ِ از جساكز اقعاص داٝخ ة٥ آف ق٣٨غ.
اس، ٠ـغكد کؼدف ا٨٠اؿ اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ایؼا٣ی ةؼ ای٢ اؿ

                                                                        
1. Ghodoosi, op. cit, 1734. 

، «٦ػای ةػا٣کی٣ا٠ػ٦٥ای اجضادی٥ اركپا در ظنػ٨ص وػ١ا٣ثجضؼیٟ». مغی٥ٛ ٧ٗی١ی ك ٠ض٨١د ةاٚؼی، 2
 .132-131(، 1398( )4) پژك٦ك٤ا٥٠ ص٨ٛؽ جٌتیٛی

دكٝث  ٢یة یگػار ٥ی٠حٛاةٜ از ؿؼ٠ا ثیك ص١ا ٙیٚا٨٣ف ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ جك٨. ةؼای ٠ٌا٥ْٝ ةیكحؼ ف. ؾ ة٥: 3
ٚا٨٣ف ٨٠اٗٛح٤ا٥٠ ؛  4ك  (3)2، ٨٠اد (1382، )ٗغراؿ آ١ٝاف یك دكٝث ز٨٧١ر ؼافیا یاؿال٠ یز٨٧١ر
 یك دكٝػث ز٧١ػ٨ر ؼافیػا یاؿال٠ یدكٝث ز٨٧١ر ٢یة یگػار ٥ی٠حٛاةٜ از ؿؼ٠ا ثیك ص١ا ٙیجك٨

 .5-3(، ٨٠اد 1382، )ٗؼا٣ـ٥
4. Universal Declaration of Human Rights, (1948), Art. 17; Protocol 1 to the 

European Convention on Human Rights, (1952), Art. 1; American Convention on 
Human Rights, (1969), Article 21. 
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٦ای ة٨ٞک٥ قغق ٠حْٞٙ ة٥ گػار در کك٨ر٦ای ظارزی، ةؼای ٠ذاؿ ؿؼ٠ای٥ ؿؼ٠ای٥
٦ا ك ٠ؤؿـا  ٠اٝی ؿایؼ کك٨ر٦ا، در ادؼ ٦ای ایؼا٣ی در ةا٣کاقعاص ك قؼکث

٦ای یکسا٣ت٥، ٣ٛه صٙ ةؼ ٠اٝکیث ای٢ اقعاص ك ٠عاٖٝ ج٧ْغا  جضؼیٟ
گػاری آ٧٣ا ةا کك٨ر ایؼاف پػیؼ ة٥ ٨٠زب ٠ْا٦غا  ؿؼ٠ای٥ ؿؼ٠ای٥ ٦ای دكٝث
گػاری ک٥ ٠یاف ایؼاف ك کك٨ر٦ای اركپایی در ٠ْا٦غا  دكزا٣ت٥ ؿؼ٠ای٥ 1اؿث.

 ٤٠ْٛغ قغق، ٨١ْ٠ال داكری ة٥ ٨٤ّاف قی٨ق صٜ ك ٗنٜ اظحالؼ ةؼگؽیغق قغق
در ادؼ اؿث ک٥ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف در م٨ر  ٗـط یا ٣ٛه ای٢ ٠ْا٦غا  

ج٨ا٣غ ٠ی 2ٚا٨٣ف اؿاؿی، 139كوِ ٨ٚا٣ی٢ جضؼی١ی، ٨٤٠ط ةؼ رّایث ٠٘اد امٜ 
 ٤٠3غ ق٨د.از ای٢ قی٨ق ةؼای ًؼح د٨ّا ّٞی٥ کك٨ر ٣اٚه ج٧ْغ ة٧ؼق

                                                                        
٨کػ٥ کػؼدف ا٠ػ٨اؿ ٚػؼار گؼٗحػ٥. ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ةعف ١ّغق1 ا٣ػغ،  ای از ٧٣اد٦ای جضث جضؼیٟ ک٥ ٠كػ٨١ؿ ٞة

٦ػٟ  یاقػعاص صٛػ٨ٚ ایػک٥ آ ٠ٌؼح ق٨دؿؤاؿ  ٢ی١٠ک٢ اؿث ا ٦ا ٦ـح٤غاقعاص ص٨ٛٚی ٠ا٤٣غ قؼکث
ػ ٢یػپاؿط ة٥ ا در ةاق٤غ؟ ثی٠اٝک دار٣غق صٙ ج٨ا٤٣غی٠  غگاقیػكزػ٨د دارد. د یاریؿػؤاؿ اظػحالؼ ٣ُػؼ ـة
 ؼایػاؿح٨ار اؿػث؛ ز یص٨ٛؽ ةكؼ ةؼ اقعاص ص٨ٛٚ ٙی٠ناد ٟی٣ُؼاف ةؼ ٣ا٨ٌٞ٠ب ة٨دف ج١ْاز ماصب یةؼظ
ػاف ةػ٨دف ٗػؼد اؿػث.   یةؼآ٠غق از ٤٠تْ یگؼكق ٠ْحٛغ٣غ ٦ؼ صٙ ٚا٣٨٣ ٢یا اؿػث ك ٤٠تػِ صٛػ٨ؽ ةكػؼ، اـ٣

ك  ی )صٛیٛػی(ْػیاقػعاص ًت ٤کػ٥یا رٔػٟی٦ـح٤غ ک٥ ّٞ غگاقید ٢یًؼٗغار ا فدا٣ااز ص٨ٛؽ گؼید یگؼك٦
ا٠کػاف  ؼدیرا ةپػػ یا٠ػؼ ٢یصٛػ٨ؽ ةكػؼ چ٤ػ ٙی٠نػاد ثیػةؼاةؼ ٗؼض ق٣٨غ، اگػؼ ٠ا٦ ج٨ا٤٣غی١٣ یص٨ٛٚ

از صٛػ٨ؽ ٠ذػٜ صػٙ ةػؼ  یةؼظػ ثیػ٠ذػاؿ ٠ا٦ یكز٨د دارد. ةػؼا یة٥ اقعاص ص٨ٛٚ ٦اصٙ ٢یگـحؼش ا
ػ ٢یػا٠ػا ا د٦ػغیرا ١٣ػ یاقعاص ص٨ٛٚ ة٥صٙ  ٢یا ٟی٤س٥، ا٠کاف ج١ْقک ثی٨٤١٠ّ از  یاریا٠کػاف در ـة

ؽا ییّادال٥٣ ك صٙ ةؼ دارا یص٨ٛؽ ٠ا٤٣غ صٙ ةؼ دادرؿ ف اقعاص ص٨ٛٚ فیكز٨د دارد.  ٗا در ز٨ا٠ػِ  ی٣ٛ
كػؼ در صٛػ٨ؽ ة ییدادگػاق اركپػا ییٚىػا ٥یرك ٢یچ٤. ٦ٟداردیآ٧٣ا الزـ ٠ یرا ةؼا یص٨ٛٚ ٢یاصؼاز چ٤ ؽی٣

ػٍ  یاز اؿ٤اد صٛػ٨ؽ ةكػؼ یاگؼچ٥ ةؼظ ٢ی.  ة٤اةؼاک٤غی٠ غیی٨٠و٨ع را جأ ٢یا ؼشیپؼك٣غق پػ ٢یچ٤غ از ٘ٝ
ا٣ػغ؛ ا٠ػا قاؿث در ٨٠رد دار٣غگاف ص٨ٛؽ ةكؼ اؿح٘ادق کػؼد یٛیک٥ ٣اَؼ ةؼ قعل صٛ«  ٦ؼ کؾ/ ٦ؼ ٗؼد»

 ٜ ج٨ز٥ ةػ٥ ٠ػح٢ ٠ػادق اكؿ پؼكجکػٜ ص٨ٛؽ ةكؼ، ةا  ییدادگاق اركپا ییٚىا ٥یدر ؿٌش اركپا ّالكق ةؼ ركصغٚا
٠ٌػؼح  یك صٛػ٨ٚ یٛػیرا در ٨٠رد ٦ػؼ دك قػعل صٛ ثیص٨ٛؽ ةكؼ ک٥ صٙ ٠اٝک ییاركپا ٨فیک٨٤اـ٣ ؿاك

ػ٥ ةیكػحؼ ر. ؾ ةػ٥: ٤٧٠ػاز  .ؼٗثیرا پػ یة٥ اقعاص ص٨ٛٚ ثیصٙ ٠اٝک ٟیج١ْ ج٨اف ی٨١٣دق، ٠ ةػؼای ٠ٌاْٝ

 .95-94(، 1395: ق٧ؼدا٣ف، ، )ج٧ؼافالوللتحزین ًفتی ایزاى اس هٌظز حقَق تیيرقیغی، 

در ٦ػؼ   یداكر  ةػ٥  آف  ارزاع ای  یك دكٝح  ی٠٨١ّ  ا٨٠اؿ  رازِ ة٥  یدّاك  ك ٧٣ٟ: مٞش یك ؿ کنغی  امٜ. 2
  ًػؼؼ  کػ٥  یةؼؿػغ. در ٠ػ٨ارد  ٠سٞؾ  اًالع  ة٥ غیك ةا  اؿث  ؼافیكز  أ ی٦  بیجن٨  ة٥  ٨٠رد، ٨٠ک٨ؿ

  را ٚػا٨٣ف  ةؼؿغ. ٨٠ارد ٧٠ػٟ ؽی٣  ٠سٞؾ  بیجن٨  ة٥ غیةا  یداظٞ  ةاقغ ك در ٨٠ارد ٧٠ٟ  یظارز  ید٨ّ
 ک٤غ.  ی٠  ٢ییجْ

 ركز٣ا٠ػ٥ قػؼؽ، «یاٚحنػاد ٦ػایٟیجضػؼ ٥یػّٞ ا١ٝٞٞػی٢یةػ یًػؼح دّػ٨ا» ٠س٤غق، یتیصت. ٠ض١غ 3
(24/04/1391)  ،3. 
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 قضاییالوللی ؽثِگفتار دٍم: هحاکن تیي

ا١ٝٞٞی قت٥ ١ّغق ٧٣اد٦ای ٣ُارجی ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼی، در ز٠ؼق ٠ضاکٟ ةی٢
 ٦ا ة٨دق ك اؿاؿاً ؼ٣غ. ای٢ ٧٣اد٦ا ٠حكکٜ از ١٣ای٤غگاف دكٝثگیٚىایی زای ٠ی

ا٠کاف  ،دار٣غ؛ ا٠ا در ٨٠اردی٦ا ةؼای رِٗ اظحالؼ ٠یاف دكٝثؿازكکاری ؿیاؿی 
جؼی٢ ٠ضاکٟ اؿث. ٧٠ٟ ةی٤ی قغق٦ای ٗؼدی ٣یؽ در آ٧٣ا پیف دادظ٨ا٦ی

كؼ، ٚىایی در ص٨زق ص٨ٛؽ ةكؼ ّتارج٤غ از: ق٨رای ص٨ٛؽ ة ا١ٝٞٞی قت٥ ةی٢
 ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی.-ک١یح٥ ص٨ٛؽ ةكؼ ك ک١یح٥ ص٨ٛؽ اٚحنادی

 تٌد اٍل: ؽَرای حقَق تؾز

٤٠ك٨ر ٠ٜٞ ٠حضغ ک٥ یکی از كَایٖ امٞی ظ٨د را جؼكیر ك ارجٛای اصحؼاـ ة٥ 

اؿث ةؼای جضٛٙ ای٢ ٦غؼ، ٧٣اد٦ایی را ةؼای ٣ُار  ةؼ  ص٨ٛؽ ةكؼ ٚؼار دادق
ک٥ ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ در مغر  ٦ا ة٤ا ٧٣ادقازؼای ص٨ٛؽ ةكؼ ج٨ؿي دكٝث

٠یالدی ة٥ ٨٠زب ٤ٌْٚا٥٠  2006جؼی٢ آ٧٣ا ٚؼار دارد. ای٢ ق٨را در ؿاؿ  ٧٠ٟ
٠س١ِ ٠٨١ّی، زا٣كی٢ ک١یـی٨ف ص٨ٛؽ ةكؼ قغ. ای٢ ٧٣اد ةؼای  251/60

٦ای ٦ا ك ٣ُار  ةؼ آ٧٣ا از ٠کا٣یـٟجى١ی٢ ازؼای ص٨ٛؽ ةكؼ از ؿ٨ی دكٝث
ای ص٨ٛؽ ةكؼ، قکایث از: ةؼرؿی دكرق ک٤غ ک٥ ّتارج٤غ٠عحٞ٘ی اؿح٘ادق ٠ی

 ٠ـحٛیٟ اٗؼاد ك ؿیـحٟ گؽارقگؼاف كیژق.
٦ای چ٧ارؿا٥ٝ ک٥ در چارچ٨ب ٠کا٣یـٟ ٣عـث، ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ در دكرق

آٔاز قغق ة٥ ةؼرؿی كوْیث ازؼای ج٧ْغا  ص٨ٛؽ ةكؼی در  2008از ؿپحا٠تؼ 

کك٨ر٦ا، ٚؼةا٣یاف، پؼدازد. در ؿیـحٟ قکایث ٠ـحٛیٟ، اٗؼاد، اجتاع ٦ؼ دكٝث ٠ی
٣ا٥٠ ج٨ا٤٣غ از ًؼیٙ ج٤ُیٟ قکایثا١ٝٞٞی ٠ی٦ای ٔیؼدكٝحی ٠ضٞی ك ةی٢ؿاز٠اف

  1یا ة٥ امٌالح اًالّی٥ ة٥ ًؼح قکایث ظ٨د رازِ ة٥ ٣ٛه ص٨ٛؽ ةكؼ ةپؼداز٣غ.
در ای٢ ركش، ًؼح قکایث در ق٨را ٨٤٠ط ة٥ ٠ؼاز٥ْ اكٝی٥ ة٥ ٠ضاکٟ داظٞی 

غ زؽئیاجی از آ٣ک٥ چؼا ؿاز ك کار٦ای داظٞی ک٤٤غق ةایة٨دق ك اقعاص قکایث
                                                                        

 5 ٦ای ص٨ٛؽ ظن٨مػیا٣غیك٥، «ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ ؿاز٠اف ٠ٜٞ ٠حضغ»زادق ا٣ناری، ٠نٌ٘ی جٛی .1
(13( )1387 ،)132. 
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کار٦ای داظٞی ةیف از صغ ٨ًال٣ی ك یا ؿازك د١ؼ ة٨دق ك یا ای٤ک٥ چؼا اؿاؿاً یة
1ارائ٥ ک٤٤غ. ،ٗایغق ظ٨ا٦غ ة٨د ةی

 

در ا٣ح٧ا  ،٦ا٦ای ارجتاًا  ك كوْیث٦ا ج٨ؿي کارگؼكقةْغ از ةؼرؿی قکایث
ق٣٨غ رؿیغگی غیغ جٞٛی ٠ی٦ایی ک٥ ٣ٛه قق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ ٦ٟ ة٥ كوْیث

یا ة٥  ک٤غ. جن١ی١ا  ق٨را أٞبای را ة٥ م٨ر  ٤ّٞی مادر ٠یکؼدق ك ٤ٌْٚا٥٠
م٨ر  ج٨می٥ ة٥ ک١یـاریای ّاٝی ص٨ٛؽ ةكؼ ةؼای ک١ک ك ارائ٥ ٠ك٨ر  ة٥ 

 ٦ای ٣ُارجی دیگؼ ٠ا٤٣غ درظ٨اؿثدكٝث جضث ةؼرؿی ك یا اؿح٘ادق از قی٨ق

 2.كیژق ةؼای آف کك٨ر ظ٨ا٦غ ة٨دگؽارش از دكٝث ك ا٣حناب گؽارقگؼ 
ج٨ا٤٣غ از ای٢ ًؼیٙ، ةؼای ًؼح ٦ا ٠یاقعاص ظن٨می جضث جأدیؼ جضؼیٟ

٦ای یکسا٣ت٥ ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ قکایث ّٞی٥ کك٨ر آ٠ؼیکا ة٥ ز٧ث كوِ جضؼیٟ

 ة٧ؼق گیؼ٣غ.
گؽارقگؼاف كیژق اؿث ک٥ در  ٦ای ٣ُارجی ق٨را، آیی٢یکی دیگؼ از آیی٢
٣٘ؼق  ٦5ای ص ة٥ قکٜ کارق٤اؿاف ٠ـحٜٛ یا کارگؼكقو٢١ آف گؽارقگؼا٣ی ظا

از کارق٤اؿاف از پ٤ر ٥ٌٛ٤٠ زٕؼاٗیایی ز٧اف ی٤ْی آؿیا، آٗؼیٛا، آ٠ؼیکای 
 ،ق٣٨غ. ای٢ آیی٢الجی٢، ص٨زق دریای کارائیب، اركپای ٔؼةی ك قؼٚی جْیی٢ ٠ی

در ٨٠و٨ّا  ظاص ك یا ةؼای  ،ةؼای جضٞیٜ ك ارزیاةی كوْیث ص٨ٛؽ ةكؼ
ق٨د ك پؾ از جنضیش ك جک١یٜ گؽارش ج٨ؿي ص، ة٥ کار گؼٗح٥ ٠یکك٨ری ظا

 ق٨د. کارق٤اؿاف، گؽارش ٠ـحٜٛ، جٛغیٟ ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ ٠ی

غا٠ا  ازتاری یکسا٣ت٥ در  ادریؾ زؽایؼی، گؽارقگؼ ظاص در ٨٠رد ادؼا  ٤٠٘ی ٚا

پؼدازد ک٥ ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع ٠ی ٤٠2017غی از ص٨ٛؽ ةكؼ، در گؽارش اك  ؿاؿ ة٧ؼق
٦ا ة٥ ٨٠زب اؿ٤اد ص٨ٛؽ ةكؼی دارای ةؼظی ج٧ْغا  ٗؼاؿؼز٠ی٤ی ٦ـح٤غ ک٥ دكٝث

تث ة٥ ص٨ٛؽ ةكؼ رّایث ١٣ای٤غ. دكٝث ٦ا ٥٣ ج٧٤ا ظ٨د ةایغ در ظارج از ؿؼز٠ی٢ ظ٨د ـ٣
ةٞک٥ الزـ اؿث ازؼای ای٢ ص٨ٛؽ را جى١ی٢  ؛٠کٖٞ ة٥ رّایث ای٢ ص٨ٛؽ ٦ـح٤غ

                                                                        
1. Human Right Complaint Procedure”, (nd): 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplain
tProcedureIndx.aspx , 2020. 

2  . Klaus Hüfner, How to File Complaints on Human Rights Violations, Vol 1, 

(Berlin: Publication of the German Commission for UNESCO, 2010), 38. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndx.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndx.aspx
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ؼ ک١٣١ای٤غ. ای٢ گؽارقگؼ ةیاف ٠ی حنادی، ازح١اّی ك ک٤غ ک٥ از ٣ُ یح٥ ص٨ٛؽ ٚا
ٗؼ٤٦گی، ج٧ْغ ٗؼاؿؼز٠ی٤ی ٠ت٤ی ةؼ اصحؼـا ة٥ ص٨ٛؽ ةكؼ ٠الز٥٠ ةا آف دارد ک٥ 

٦ای ّى٨ از ٠غاظ٥ٞ ٠ـحٛیٟ یا ٔیؼ٠ـحٛیٟ در جضٛٙ ص٨ٛؽ ٤٠غرج در ٠یذاؽ  دكٝث
ظ٨دداری ک٤٤غ ك ٠ا٣ِ دیگؼ ةؼ٣غ، ةؼای اقعامی ک٥ در ظارج از ١ٞٚؼكی آ٧٣ا ة٥ ؿؼ ٠ی

٣یؽ  2018ؿاؿ  ای٢ گؽارقگؼ در 1در ازؼای ج٧ْغاجكاف ةؼ اؿاس ٠یذاؽ ٣ك٣٨غ. ٦ادكٝث
 گ٤اق ق٣٨غ.٦ا ةایغ ّادال٥٣ ةاق٤غ ك ٣تایغ ٤٠سؼ ة٥ آؿیب ة٥ ٠ؼدـ ةیةیاف کؼد ک٥ جضؼیٟ

١اؿ ٠سغد ای٢ جضؼیٟ ٦ا ّٞی٥ ایؼاف ةْغ از ظؼكج یکسا٣ت٥ آ٠ؼیکا از ةؼزاـ، صاکی از ّا
غاـ  ٦ا مؼٗا ةایغ از ًؼیٙ ق٨رای ا٤٠یث اؿث. از ٣ُؼ كی جضؼی٣ٟا٠كؼكع ة٨دف ای٢ ٚا

١اؿ ق٣٨غ ك ٦ٟ ١ٞٞی، در راؿحای ٦غٗی ٚا٣٨٣ی  ٦ای ةی٢چ٤ی٢ الزـ اؿث جضؼیّٟا ٝا
غ ک٥ ٦یچ ٣ك ٨٠زب آؿیب ة٥ ص٨ٛؽ ةكؼ ق٧ؼك٣غاف ٨١ْ٠ٝی ٣ك٨ ٨دق، ٠ح٤اؿب ةاق٤غة

ؿث. ادریؾ زؽایؼی ة٥ ای٢ ا٦ای ایؼاف، رّایث ٣كغقیک از ای٢ ٠ْیار٦ا در ٨٠رد جضؼیٟ
حناد ك پ٨ؿ رایر ایؼاف را  ک٤غ ک٥ جضؼی٨٠ٟو٨ع اقارق ٠ی ٦ای ٣اّادال٥٣ ك زیا٣تار، ٚا

ؽایف ٚی١ث کاال٦ای كارداجی  ٨٠زب ٦ا ا٣ـاف را ٗٛیؼ کؼدق ك جىْیٖ کؼدق، ٠یٞی٨ف ٗا
 ا٠کاف پؼداظث آ٧٣ا كز٨د ٣غارد. ای٢ گؽارقگؼ ة٥ ای٢ ٣کح٥در ١ّٜ، ة٥ ٣ض٨ی قغق ک٥ 

ک٤غ ک٥ ةا كز٨د آ٣ک٥ جضؼیٟ ٔػا ك دارك از ؿ٨ی ایاال  ٠حضغق ّٞی٥ ایؼاف ٚاٜة اقارق ٠ی
ةضخ اؿث ا٠ا ج٨اف پؼداظث ٚی١ث ای٢ دارك٦ا ك ا٠کاف ج٧ی٥ ٨ٗری کاال٦ای 

٦ای ظا٨٠ش در ةكؼدكؿحا٥٣ ةؼای ایؼاف كز٨د ٣غارد ک٥ ای٢ ا٠ؼ ٤٠سؼ ة٥ ٠ؼگ
  2ق٨د.٦ا ٠یةی١ارؿحاف

٣یؽ ةؼ  2020ؼ ص٨ٛؽ ةكؼ در ای٢ ٨٠و٨ع، در ؿاؿ در گؽارش گؽارقگ

٦ای ٠اٝی ك ةا٣کی ك ٣اج٨ا٣ی در ظؼیغ دارك ك ٔػا ةؼ ادؼ ٨٤١٠ّیث جؼاک٤ف
3اؿث. ٦ای آ٠ؼیکا ّٞی٥ ایؼاف اقارق قغق جضؼیٟ

چ٤ی٢ گؽارقگؼ زغیغ ای٢ ٦ٟ 

                                                                        
1. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Negative Impact 

of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights, A/72/370, 
(2017), paras. 34-37,45. 

2. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2018). “Iran Sanctions 

Are Unjust and Harmful, Says UN Expert Warning against Generalised Economic War”: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23469&Lan
gID=E, 2020. 

3. Human Rights Council, “Report of the Special Rapporteur on the Negative Impact 

of Unilateral 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23469&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23469&LangID=E
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 ٦ای یکسا٣ت٥ ةؼ کك٨ر٦ایی ٠ا٤٣غ ایؼاف، ک٨ةا، جضؼیٟةؼ ادؼ  ، ظا٣ٟ دك٦اف،٨٠و٨ع
دق ك ةیاف ٨١٣دق ک٥ در ك٣ؽكئال ك ی٢١ در ز٠اف ٗؼاگیؼی كیؼكس کؼك٣ا ج٨ز٥ کؼ

 ٦1ا ةایغ ةؼداقح٥ قغق ك یا ٠ح٨ٖٚ ق٣٨غ.جضؼیٟای٢ قؼایي، 
٦ای ارائ٥ قغق در ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ، ا١ّاؿ ةؼ ای٢ اؿاس، ٠ٌاةٙ گؽارش

قغق ك ٦ای یکسا٣ت٥ ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ در ایؼاف، ا٠ؼی ٔیؼٚا٣٨٣ی ا٣گاقح٥ جضؼیٟ
ج٨ا٣غ ٠ـح٤غا  ٤٠اؿتی را ةؼای ًؼح دّاكی اصح١اٝی در آی٤غق ٦ا ٠یای٢ گؽارش

ا١ٝٞٞی دادگـحؼی ٗؼا٦ٟ ٨١٣دق ك ةؼ ك یا ادا٥٠ ٚىی٥ ٠ٌؼح قغق در دی٨اف ةی٢
د٨ّ  از گؽارقگؼ كیژق ص٨ٛؽ ةكؼ در ای٢  ا١ٝٞٞی ادؼگػار ةاقغ.اٗکار ٠٨١ّی ةی٢

٦ای ٦ا ١٦ؼاق ةا ٠ـح٤غا ، از ز٥ٞ١ ركش٨٠و٨ع ك قؼح آدار ص٨ٛؽ ةكؼی جضؼیٟ
 ٦اؿث.د١ؼةعف ةؼای ٠ـح٤غؿازی ك پیگیؼی ای٤گ٥٣٨ جضؼیٟ

 تٌد دٍم: کویتِ حقَق تؾز

٦ای یکسا٣ت٥ ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ یکی دیگؼ از ًؼؽ ًؼح قکایث ّٞی٥ جضؼیٟ
ؿ٤سی ٚؼار گیؼد، ٠کا٣یـٟ ًؼح قکایث در آ٠ؼیکا ک٥ الزـ اؿث ٨٠رد ا٠کاف

رازِ ة٥ ٣ٛه صٙ صیا  ق٧ؼك٣غاف ایؼا٣ی از ؿ٨ی ای٢ کك٨ر  ک١یح٥ ص٨ٛؽ ةكؼ
ة٥ دٝیٜ جضؼیٟ دارك یا جس٧یؽا  پؽقکی اؿث ک٥ در ادؼ آف، ق١ار زیادی از 

 ا٣غ. زاف ظ٨د را از دؿث دادق ،ایؼا٣یاف
 ذاؽی٠ یکارق٤اؿاف ٠ـحٜٛ اؿث ک٥ ةؼ ازؼا از ی٧٣اد ،ص٨ٛؽ ةكؼ ح٥یک١

ةا ج٨ز٥ ة٥ . ک٤غیّى٨ ٣ُار  ٠ ٦ایثدكٝ یاز ؿ٨ 1966 یاؿیك ؿ یص٨ٛؽ ٠غ٣
ّالكق ةؼ ؿازكکار ارائ٥ گؽارش ج٨ؿي ّى٨یث ایؼاف ك آ٠ؼیکا در ای٢ ٠یذاؽ، 

ك  یص٨ٛؽ ٠غ٣ ذاؽیة٥ ٠ یاٝضاٚ یاریپؼكجکٜ اكؿ اظح ح٥،ک١ی ة٥ ٦ادكٝث
٣ٛه  یاٗؼاد ٚؼةا٣ یّى٨، از ؿ٨ یا٦دكٝث ٥یّٞ یٗؼد ا یا٠کاف قکا ،یاؿیؿ

ا٠ا از آ٣سا ک٥ کك٨ر ایاال  ٠حضغق  2اؿث؛ کؼدق٠ٌؼح  ٥حیص٨ٛؽ ةكؼ را در ک١

                                                                                                                                             
Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights”, A/HRC/42/46, (2019), para. 9 

1. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “UN Experts: Sanctions 

Proving Deadly during COVID Pandemic, Humanitarian Exemptions Not Working”, 2020: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangI
D=E. 

2. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 
(1946), Art. 1. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
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ا٠کاف ًؼح قکایث ٗؼدی از ؿ٨ی  ،ای٢ پؼكجکٜ را ٨٠رد پػیؼش ٚؼار ٣غادق
ة٥  قکایحی را ج٨ا٣غدكٝث ایؼاف ٠ی اقعاص ٚؼةا٣ی ٣ٛه كز٨د ٣غارد ك مؼٗاً

 ٠یذاؽ ّٞی٥ ای٢ دكٝث ٠ٌؼح ١٣ایغ. الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ای٢ 42ك  ٨٠41زب ٨٠اد 
، ٠41ادق  1ق٨د ک٥ ٠ٌاةٙ ة٤غ ٦ایی ا١ّاؿ ٠ی٠کا٣یـٟ ج٧٤ا ٣ـتث ة٥ دكٝث

ةا ج٨ز٥ ة٥  1.ةاق٤غ مالصیث ک١یح٥ را در ای٢ ظن٨ص ٨٠رد پػیؼش ٚؼار دادق
 ةغكف ٦یچ ٚیغ ك قؼًی ٠یذاؽ را پػیؼٗح٥ 1347ای٤ک٥ کك٨ر ایؼاف در ؿاؿ 

ج٨ا٣غ یث داقح٥ ك ٠یرؿغ ٣ـتث ة٥ ا١ّاؿ ای٢ قی٨ق ٣ُارجی روااؿث ة٥ ٣ُؼ ٠ی
مالصیث ای٢ ک١یح٥ را ةؼای ًؼح قکایث  ،٤٠41غرج در ٠ادق  ةا مغكر اّال٠ی٥

ّٞی٥ کك٨ر آ٠ؼیکا ةپػیؼد. گؽارش ؿ٤ای آ٠ؼیکا ة٥ ٤٦گاـ جن٨یب ٠یذاؽ در ؿاؿ 
٦ؼ  ٣2یؽ صاکی از پػیؼش ای٢ مالصیث ةؼای ک١یح٥ ص٨ٛؽ ةكؼ اؿث. 1992

صُا  ؿیاؿی از ای٢ قی٨ق اؿح٘ادق چ٤غ جا ک٨٤ف ٦یچ کك٨ری ة٥ دٝیٜ ٠ال
ج٨ا٣غ ٤٠سؼ ة٥ جكکیٜ یک ک١یح٥ اؿث ا٠ا ای٢ راق صٜ ک٥ در ا٣ح٧ا ٠ی ٣کؼدق

ج٨ا٣غ ةؼای ایؼاف در ٨٠و٨ع ؿازش از ؿ٨ی ک١یح٥ ص٨ٛؽ ةكؼ ق٨د ٠ی
 ٦ای پیگیؼی ٚا٣٨٣ی را ٗؼا٦ٟ آكرد.٦ای ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ یکی از ٠غظٜ جضؼیٟ

ای٢ قی٨ق ٣یؽ ٣یاز٤٠غ ٠ؼاز٥ْ ٚتٞی ة٥ ٠ضاکٟ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ج٨ؿٜ ة٥ 
ك رك٣غ رؿیغگی ة٥ آف ٦ٟ ةـیار ٨ًال٣ی ة٨دق ك ٣یؽ ٣حیس٥ صام٥ٞ  3داظٞی اؿث
٦ا آكری کاٗی ةؼظ٨ردار ٣یـث، ج٨ؿٜ ة٥ آف ةؼای پیگیؼی جضؼی٦ٟٟ از اٝؽاـ

 ةار ؿیاؿی دارد.ق٨د ك ٗٛي چ٤غاف ج٨می٥ ١٣ی

 اعی ٍ فزٌّگیتٌد عَم: کویتِ حقَق اقتصادی، اجتو

کارق٤اس  18ای از ٠س٥ّ٨١ ،ک١یح٥ ص٨ٛؽ اٚحنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی
٠ـحٜٛ اؿث ک٥ ةؼ ازؼای ٠یذاؽ ص٨ٛؽ اٚحنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ج٨ؿي 

ق٨رای  17/1985ک٤غ. ای٢ ک١یح٥ ًتٙ ٤ٌْٚا٥٠ ٦ای ّى٨ ٣ُار  ٠یدكٝث

                                                                        
1. Thomas Buergenthal, “The UN Human Rights Committee”, Max Planck UNYB 5 

(2001), 364. 
2. U.S. Senate, “U.S. Senate Report on Ratification of the International Covenant on 

Civil and Political Rights”, (1992). 

دك ، «٠ْا٦ػغاجی صٛػ٨ؽ ةكػؼی ةؼرؿػی ؿػازكکار ٧٣اد٦ػای»، ًتاًتػایی٘ؼد، ؿیغ اص١غ ٨٧٠ش ٤٠ .3
 .64(، 1396( )12) 6 ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝا  ص٨ٛؽ ةكؼ اؿال٠ی
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  1قکٜ گؼٗث. ٠1985ی  28ص٨ٛؽ اٚحنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی در 
، پؼكجکٜ اظحیاری اٝضاٚی ة٥ ٠یذاؽ ص٨ٛؽ اٚحنادی، 2008در ؿاؿ 

ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ج٨ؿي ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ ٨٠رد پػیؼش ٚؼار گؼٗث ك ةؼای 

ای٢ پؼكجکٜ، ة٥ ک١یح٥  2ك ٦1ا ٠٘ح٨ح قغ. ةؼ اؿاس ٨٠اد ا٠ىا از ؿ٨ی دكٝث
یا  د٦ای اٗؼاص٨ٛؽ اٚحنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی مالصیث دریاٗث قک٨ایی٥

٦ایی از اٗؼاد، ة٥ اؿح٤اد ٣ٛه ص٨ٛؽ اٚحنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی گؼكق
قؼط ٚاةٜ اؿح١اع پیف 2اؿث.٦ا اٌّا قغقةی٤ی قغق در ٠یذاؽ ّٞی٥ دكٝث پیف

٦ا ٣یؽ ج٨ؿٜ اةحغایی ة٥ ٥١٦ ٠ؼازِ در دؿحؼس داظٞی کك٨ر ة٨دف ای٢ قک٨ایی٥
صحی در م٨ر  ٝؽكـ،  3اؿث. ٣اٚه ای٢ ص٨ٛؽ ك ّغـ کـب ٣حیس٥ ٨٤ّاف قغق
٦ایی ک٥ ظ٨ا٦اف آف  ٣ِ٘ ک١یح٥ ای٢ اظحیار را دارد ک٥ از پػیؼش قک٨ایی٥

٠ـحٛی١ی در ًؼح د٨ّا ٣غار٣غ ظ٨دداری ک٤غ ٠گؼ ای٤ک٥ ک١یح٥ ةؼ ای٢ ٣ُؼ ةاقغ 
  4ک٤غ.ک٥ قک٨ایی٥ یک ٠ـأ٥ٝ زغی دارای ا١٦یث ٠٨١ّی را ةیاف ٠ی

ك ٗنٜ اظحالؼ، ٠ـاّی  ای٢ ک١یح٥ پؾ از پػیؼش قک٨ایی٥، ةؼای صٜ

ز١ی٥ٞ ظ٨د را ة٥ ًؼٗی٢ ٠ؼة٥ً٨ در راؿحای ٗین٥ٞ دكؿحا٥٣ اظحالؼ ارائ٥ دادق ك 
یاةغ. در م٨ر  ّغـ رِٗ ةا رؿیغف ة٥ ج٨اٗٙ، رك٣غ ای٢ قک٨ایی٥ پایاف ٠ی

٦ا را ارزیاةی ظ٨ا٦غ کؼد ك در ک١یح٥ در پكث در٦ای ةـح٥ قک٨ایی٥ ،اظحالؼ
٦ای جعننی، دیگؼ ٧٣اد٦ای ؿاز٠اف ٠ٜٞ، آژا٣ؾج٨ا٣غ ةا ٤٦گاـ ارزیاةی ٠ی

ا١ٝٞٞی ك... ٠ك٨ر  ١٣ایغ ك ٦ؼ ٠الص٥ُ یا ٣ُؼی ٦ای ةی٦٢ا، ؿاز٠افم٤غكؽ
ج٨ؿي دكٝث ٠ؼة٥ً٨ ّى٨ را دریاٗث ک٤غ. ةْغ از ارزیاةی، ک١یح٥ ٣ُؼ ظ٨د ١٦ؼاق 

د٦غ ك دكٝث ٣اٚه ةایغ ة٥ ٦ای ّى٨ ٠ؼة٥ً٨ ارائ٥ ٠یةا پیك٧٤ادا  را ة٥ دكٝث
٠ا٥٦  ٦6ا ك پیك٧٤ادا  ک١یح٥ ج٨ز٥ ظامی ٨١٣دق ك در یک ٠ضغكدق یغگاقد

پاؿط کحتی ظ٨د را ک٥ قا٠ٜ اًالّا  در ٨٠رد ٦ؼ اٚغاـ اجعاذی ٠ٌاةٙ ةا ای٢ 
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ظ٨ا٦غ ک٥  ّى٨ ٠ی ٣ُؼا  ك پیك٧٤ادا  ةاقغ، ارائ٥ ک٤غ. ؿپؾ ک١یح٥ از دكٝث
٦ا یا دیغگاقاگؼ اًالّا  ةیكحؼی در ظن٨ص اٚغا٠اجی ک٥ در كاک٤ف ة٥ 

ك  16پیك٧٤ادا  ا٣ساـ دادق در اظحیار دارد، در گؽارقا  ةْغیف ٠ٌاةٙ ٨٠اد 
  ٠1یذاؽ ة٥ ک١یح٥ ارائ٥ د٦غ. 17

٦ای ٦ا ٠یاف دكٝثای٢ ؿ٤غ، ا٠کاف ًؼح قک٨ائی٥ ١٦10چ٤ی٢، ٠ٌاةٙ ٠ادق 
ّى٨ در ٨٠و٨ع ّغـ ازؼای ج٧ْغا  ای٢ ٠یذاؽ ٣یؽ كز٨د دارد. ا٠ا ای٢ 

در ظن٨ص دكٝحی پػیؼٗح٥ ظ٨ا٦غ قغ ک٥ اّال٠ی٥ پػیؼش  ٧اج٦٤ا  قک٨ائی٥
ةا  ،ةاقغ. در ای٢ ركش، دكٝث ٠غّی ٣ٛه مالصیث دی٨اف را مادر کؼدق

ای کحتی ٨٠و٨ع را ة٥ دكٝحی ک٥ ج٧ْغ ظ٨د را ازؼا ٣کؼدق اًالع ظ٨ا٦غ اًالّی٥
اق ک٤٤غق ؿ٥ ٠دكٝث دریاٗث داد ك ٣یؽ ک١یح٥ را از ای٢ ٨٠و٨ع ٠ٌِٞ ظ٨ا٦غ کؼد.

پؾ از دریاٗث اًالّی٥ ةایغ ة٥ دكٝث ٠غّی، ةیا٣ی٥ یا ج٨ویضاجی ة٥ م٨رجی 
کحتی را ارائ٥ د٦غ. اگؼ ٨٠و٨ع ةا جؼاوی دك دكٝث در ٠ضغكدق قف ٠اق ةْغ از 
دریاٗث اًالّی٥ آٔازی٢ صٜ ك ٗنٜ ٣كغ، ٦ؼ یک از دك دكٝث، صٙ ارزاع 

٦ا را ظ٨ا٦غ دیگؼ دكٝث٨٠و٨ع ة٥ ک١یح٥ از ًؼیٙ ارائ٥ اًالّی٥ ة٥ ک١یح٥ ك ٣یؽ 
داقث. ک١یح٥ در ای٢ م٨ر ، ٠ـاّی ز١ی٥ٞ ظ٨د را ةؼای رِٗ ای٢ اظحالؼ ارائ٥ 
دادق ك در م٨ر  رؿیغف ة٥ راق صٜ، ک١یح٥ در گؽارش ظ٨د ة٥ قؼح كا٥ْٚ ك راق 
صٜ ظ٨ا٦غ پؼداظث ك در ٔیؼ ای٢ م٨ر ، ای٢ ٧٣اد در گؽارش ٠ػک٨ر، كٚایِ 

  2ئ٥ ظ٨ا٦غ داد.٠ؼة٥ً٨ را ة٥ کك٨ر٦ای ّى٨ ارا
، ای٢ 11ّالكق ةؼ ای٢، در م٨ر  پػیؼش مالصیث ک١یح٥ ٠ٌاةٙ ٠ادق 

ک١یح٥ ا٠کاف ا٣ساـ جضٛیٙ ك ارائ٥ گؽارش در ز٠ی٥٤ كٚایِ ٣اٚه ٠نادیٙ ص٨ٛؽ 
  3ةكؼی ٤٠غرج در ٠یذاؽ ج٨ؿي ٦ؼ دكٝث ّى٨ را ظ٨ا٦غ داقث.

یث در ٠یذاؽ ٦ای ٣ُارجی ٤٠غرج در ای٢ پؼكجکٜ، ٨٤٠ط ة٥ ّى٨ا٠ا ٥١٦ قی٨ق
حنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ك پػیؼش پؼكجکٜ اظحیاری اؿث. درصاٝی ک٥  ص٨ٛؽ ٚا

ق٨د ٦ای ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ از ؿ٨ی کك٨ر آ٠ؼیکا ا١ّاؿ ٠یةیكحؼی٢ ٨٠ارد جضؼیٟ
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2. Ibid, Art. 10. 

3. Ibid, Art. 11. 
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حنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی را جن٨یب ٣کؼدق  كٝی ای٢ دكٝث، جاک٨٤ف ٠یذاؽ ص٨ٛؽ ٚا
کا پؼكجکٜ اظحیاری اٝضاٚی ة٥ ٠یذاؽ را ٨٠رد ك ٦یچ یک از دك دكٝث ایؼاف ك آ٠ؼی

گیؼی از َؼٗیث ک١یح٥ ص٨ٛؽ ا٣غ. در ٣حیس٥، در ز٠اف ک٣٨٤ی ة٧ؼقپػیؼش ٚؼار ٣غادق
حنادی، ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی ا٠کاف  ةاقغ.پػیؼ ١٣یٚا

 تزآهد

ا١ٝٞٞی از ز٥ٞ١ ة٥ ای٤ک٥، کك٨ر ایؼاف مالصیث ةؼظی از ٠ضاکٟ ةی٢ ٣ُؼ
 گـحؼی ك دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف ك آ٠ؼیکا را پػیؼٗح٥ا١ٝٞٞی داددی٨اف ةی٢
٤٠غ ق٨د، ا١ٝٞٞی در آی٤غق ة٧ؼق٦ای ةا٨ٛٝق ةی٢ج٨ا٣غ از ةؼظی َؼٗیثاؿث ك ٠ی

ةؼرؿی ٣ٛف ٨ٚق ٚىایی٥ ة٥ ٨٤ّاف پكحیتاف ص٨ٛؽ ٗؼدی ك ز١ْی ایؼا٣یاف در 
ا١٦یث جؼی٢ ج٧غیغ ا٤٠یث ؿیاؿی ك اٚحنادی ک٣٨٤ی کك٨ر؛ ی٤ْی جضؼیٟ از ٧٠ٟ

٣ا٥٠  بین٨در ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، ة٥ ٨٠زب جةـؽایی ةؼظ٨ردار اؿث. 
٧٣اد امٞی ك اكٝی٥ پیگیؼی دّاكی  23/01/1361/ـ ٨٠رخ 43652ق١ارق 
 ةا ٣اـ ؿاةٙ  «یز٨٧١ر اؿثیر یا٢ٞٞ١ٝیة ی٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚ»ا١ٝٞٞی،  ةی٢
 ةاقغ.٠ی «ایؼاف یاؿال٠ یز٨٧١ر یا٢ٞٞ١ٝیة یدٗحؼ ظغ٠ا  ص٨ٛٚ»

ةؼ  ،دٗحؼای٢ ٦ای ٝیثئ٨كَایٖ ك ٠ـ٣ا٥٠ ٠ؽة٨ر، جن٨یب 8ةؼ اؿاس ٠ادق 
ریؽی، ١٦ا٤٦گی ك ٣ُار  ةؼ دّاكی اقعاص  ٥ ظغ٠ا  الزـ ة٥ ٨ُ٤٠ر ةؼ٣ا٥٠ئارا

 .٠تح٤ی اؿث٦ای ظارزی صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ایؼا٣ی در راة٥ٌ ةا دكٝث ك قؼکث
یٖ ٞی ٣اٚه كَاا١ٝٞ كز٨د دٗحؼ ظغ٠ا  ص٨ٛٚی ةی٣٢یؽ اگؼ چ٥  ٠9ادق  ٠ٌاةٙ

٦ای دكٝحی یا كاةـح٥ ة٥ دكٝث در راة٥ٌ ةا دّاكی  ٦ا ك ؿاز٠اف ٚا٣٨٣ی كزارجعا٥٣
٦ای دكٝحی ك كاةـح٥ ة٥ دكٝث ةایغ در راة٥ٌ ةا ؿاز٠اف ٣ع٨ا٦غ ة٨د، ا٠اا١ٝٞٞی  ةی٢

١ّٜ آكردق ك اًالّا  ظ٨د  الزـ را ة٥ ٦ایای٢ ٨٣ع دّاكی ٚتاًل ةا دٗحؼ ١٦ا٤٦گی
 .١٣ای٤غ جتادؿ٥ را در ای٢ ز٠ی٤

از  29426/51953ق١ارق ٣ا٥٠ ، ةا مغكر ةعف١٦1394چ٤ی٢ در ؿاؿ 
ةا ج٨ز٥ ة٥ وؼكر  ك ةؼ٣ا٥٠ »ؿ٨ی ٠ْاكف اكؿ رئیؾ ز٨٧١ر، ٠ٛؼر قغ ک٥: 

ا١ٝٞٞی دكٝث ك ریؽی، ١٦ا٤٦گی ك ٣ُار  ٠ؤدؼ ك ٠ـح١ؼ ةؼ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢
٦ای ج١ؼکؽ پیگیؼی٦ا ك ٤٠غ ٨١٣دف ركش٦ای ازؼایی ك ٝؽكـ واة٥ٌدؿحگاق
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٦ای ةی٢ ا١ٝٞٞی، ٠ٛحىی اؿث کٞیۀ ٠ؼة٨ط ة٥ ای٢ ا٠ؼ در ص٨زق دّاكی ك داكری
اد٦ای ا٣ٛالب اؿال٠ی ك ای دكٝحی، ٦٧٣ا ؿـا ، قؼکث٠ؤ٦ا، ٦ا، ؿاز٠افكزارجعا٥٣
٦ا در کٞی٥ ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ة٥ دّاكی ةی٢ ا١ٝٞٞی اّٟ از ای٤ک٥ ظ٨ا٦اف یا اؿحا٣غاری

كح١ٜ ةؼ ٠ك٨ر  اكٝی٥، ًؼح د٨ّی یا دٗاع در ٠ٛاةٜ ظ٨ا٣غق د٨ّی ةاق٤غ، ٠
د٨ّی ةی٢ ا١ٝٞٞی، ًؼح د٨ّی ٠حٛاةٜ یا ٠ػاکؼق ك جـ٨ی٥ صـاب ك ای٤ک٥ دّاكی 
٠ٌؼكص٥ در دادگاق یا در ٠ؼازِ داكری یا ا٠ذاؿ آف ةاقغ، ١٦چ٤ی٢ در ٨٠رد 
 ا٣حعاب یا ٠ْؼٗی داكر یا ا٣حعاب كکیٜ ك ٠ا٤٣غ آ٧٣ا، ةا ١٦ا٤٦گی، کـب ٣ُؼ ك

٦ؼ ٨٣ع اٚغاـ یا ایساد  جأییغی٥ از ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢ ا١ٝٞٞی اٚغاـ ١٣ای٤غ.
ج٧ْغ، ةغكف ١٦ا٤٦گی ك جأییغ کحتی ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢ ا١ٝٞٞی، جعٖٞ 

 «.٠ضـ٨ب قغق ك ٨٠زب ٠ـئ٨ٝیث ظ٨ا٦غ ة٨د
ا١ٝٞٞی، ج٧٤ا ٧٣اد امٞی در ج٨اف گ٘ث ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢ةؼ ای٢ اؿاس، ٠ی

گیؼی دّاكی ایؼاف در ٧٣اد٦ای ٚىاكجی اّٟ از ٚىایی ك داكری ة٥ ًؼح ك پی

 ركد. ق١ار ٠ی
رؿغ، ةا ٤ّایث ة٥ ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرا  ٨٠ز٨د در ٣ُاـ ة٥ ٣ُؼ ٠ی ای٢، ةا كز٨د

٨ٚق آٗؼی٤ی ٦ایی را ةؼای ٣ٛفج٨اف َؼٗیثص٨ٛٚی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، ٠ی
آف ٧٣اد٦ای دكٝحی ایؼا٣ی ا١ٝٞٞی ک٥ یک ؿ٨ی ٚىایی٥ در پیگیؼی دّاكی ةی٢

 ة٨دق ك یا ٤٠اِٗ ق٧ؼك٣غاف ایؼا٣ی در آف دظاٝث دارد، ق٤اؿایی کؼد.
٦ا، ّى٨یث رئیؾ ٨ٚق ٚىایی٥ در ق٨رای ّاٝی جؼی٢ ای٢ َؼٗیثاز ز٥ٞ١ ٧٠ٟ

ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١ری اؿال٠ی  176ة٥ ٨٠زب امٜ ا٤٠یث ٠ٞی اؿث. ای٢ ق٨را ک٥ 
پاؿغاری از ا٣ٛالب اؿال٠ی ك ج١ا٠یث اروی ك  ایؼاف، ة٥ ٨ُ٤٠ر جأ٠ی٢ ٤٠اِٗ ٠ٞی ك

 دار اؿث:اؿث، كَای٘ی ة٥ قؼح زیؼ ٧ّغقصاک١یث ٠ٞی جكکیٜ گكح٥

 کٞی ٦ای ؿیاؿث ٠ضغكدق در کك٨ر ا٤٠یحی –دٗاّی ؿیاؿح٧ای جْیی٢ -
 ر٦تؼی؛  ٠ٛاـ ًؼؼ از قغق جْیی٢

 ك ٗؼ٤٦گی ازح١اّی، اًالّاجی، ؿیاؿی، ٦ای ْٗاٝیث ٨١٣دف ١٦ا٤٦گ -
 ا٤٠یحی؛ – دٗاّی کٞی جغاةیؼ ةا ارجتاط در اٚحنادی

 ج٧غیغ٦ای ةا ٠ٛاة٥ٞ ةؼای کك٨ر ٨٤ْ٠ی ك ٠ادی ا٠کا٣ا  از گیؼی ة٧ؼق  -
 ظارزی. ك داظٞی
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ؿای ٨ٚای ؿ٥ گا٥٣ از اّىای ٧٠ٟ ؤریاؿث ٨ٚق ٚىائی٥ ة٥ ٨٤ّاف یکی از ر
٥ ج٨ا٣غ ةق٨رای ّاٝی ا٤٠یث ٠ٞی ة٥ ق١ار رٗح٥ ك ةؼ ای٢ ٠ت٤ا ةغی٧ی اؿث ک٥ ٠ی

٨٤ّاف یکی از اّىای ماصب رأی در ٗؼآی٤غ اظػ جن١یٟ در ارجتاط ةا کٞی٥ 
  1كَایٖ ٠ض٥ٝ٨ ة٥ ق٨را ة٥ م٨ر  ٠ا٨٦ی ٠غاظ٥ٞ ك ٠كارکث ١٣ایغ.

در ٤٦گاـ كارد آ٠غف ج٧غیغاجی ةؼ ٤٠اِٗ ٠ٞی ك ا٤٠یث کك٨ر، یکی از 
ی جؼی٢ اةؽار٦ای در دؿحؼس، پیگیؼی ص٨ٛٚی ك ًؼح د٨ّا ّٞی٥ ٨ّا٠ٜ دكٝح ٧٠ٟ

یا ٔیؼدكٝحی آف ج٧غیغ اؿث. ةؼ ای٢ ٠ت٤ا، ةغی٧ی اؿث ک٥ ٥٣ ج٧٤ا ق٨رای ّاٝی 
ا٤٠یث ٠ٞی در کٞیث آف از ا٠کاف ارزیاةی ٦ؼگ٥٣٨ ًؼح دّاكی كازغ كمٖ ةؼكف 
٠ؼزی ةؼظ٨ردار ظ٨ا٦غ ة٨د، ةٞک٥ ای٢ اظحیار ةؼای قعل ریاؿث ٠ضحؼـ ٨ٚق 

ًؼح د٨ّا، ١٦چ٤ی٢  ی٥ ٣یؽ كز٨د ظ٨ا٦غ داقث جا از کٟ ك کیٖ چگ٣٨گییٚىا

ٗؼآی٤غ پیكتؼد د٨ّا ٠ٌِٞ گؼدیغق ك در راة٥ٌ ةا آف ا٧َار ٣ُؼ ١٣ایغ. ّالكق ةؼ 
٨ٚق ٚىائی٥، ةـحؼ ٠كارکث ٠ْاك٣ث ا٨٠ر  ای٢، ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ اظحیار رئیؾ

ای٢ ٨ٚق در ارزیاةی چگ٣٨گی ًؼح ك پیكتؼد دّاكی كازغ كمٖ ةؼكف  ا١ٜٝٞ ةی٢
  2ةاقغ.٠ؼزی ٦ٟ ٗؼا٦ٟ ٠ی

٦ا، ٦ای ٨ٚق ٚىایی٥ در ًؼح ك پیگیؼی دّاكی ٣اقی از جضؼیٟدیگؼ َؼٗیث از
٣ٛف ٨ٚق ٚىایی٥ در اصیای ص٨ٛؽ ّا٥٠ اؿث. اصیای ص٨ٛؽ ّا٥٠ یکی از كَای٘ی 

 ٚا٨٣ف اؿاؿی، ة٥ ٨ٚق ٚىایی٥ ٠ض٨ؿ گكح٥ 156امٜ  2اؿث ک٥ ةؼ اؿاس ة٤غ 

اؿث. ةا ای٢  كغقاؿث ا٠ا در ای٢ ٚا٨٣ف، ٠ح٨ٝی ظاص ا٣ساـ ای٢ كَی٥٘ ٠كعل ٣
( كَی٥٘ صٍ٘ ص٨ٛؽ ٠٨١ّی 1392ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼی ) 22صاؿ، ٠ادق 

                                                                        
 : اّىای ق٨را ّتارج٤غ ازٚا٨٣ف اؿاؿی،  176از امٜ  3ة٥ ٨٠زب ة٤غ . 1

  گا٥٣ رؤؿای ٨ٚای ؿ٥ -
 . رئیؾ ؿحاد ٗؼ٠ا٣غ٦ی کٜ ٣یؼك٦ای ٠ـٞش -
  ٠ـؤكؿ ا٨٠ر ةؼ٣ا٥٠ ك ة٨دز٥ -
  حعاب ٠ٛاـ ر٦تؼیدك ١٣ای٤غق ة٥ ا٣ -
  ، کك٨ر، اًالّا  كزرای ا٨٠ر ظارز٥ -
  جؼی٢ ٠ٛاـ ارجف ك ؿپاق صـب ٨٠رد كزیؼ ٠ؼة٨ط ك ّاٝی -
 ٦ػای ثیَؼٗ ». ةؼای ٠ٌا٥ْٝ ةیكحؼ ر. ؾ. ة٥: کی٨اف اٚتاٝی، ٤٧٠از رقیغی ك ٧٠كیغ آزٞی ال٦یسػی، 2

، ًؼح پژك٦كػی «یؼ٠ٞیك ٔ یدر ٠ضاکٟ ٠ٞ ا١ٝٞٞی٢یة یدّاك یگؼیًؼح ك پ ٢،یدر جغك ٥یی٨ٚق ٚىا
 .20-19)در صاؿ ا٣حكار(، ، پژك٦كگاق ٨ٚق ٚىایی٥
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اؿث.  ك اٚا٥٠ د٨ّای الزـ در ای٢ ٨٠رد را جضث مالصیث دادؿؼا دا٣ـح٥
ای٢ ٚا٨٣ف، دادؿحاف کٜ کك٨ر را ٠کٖٞ کؼدق در زؼایٟ  ١٦290چ٤ی٢ ٠ادق 

ردق ة٥ ص٨ٛؽ ٠٨١ّی را ک٥ ٣یاز رازِ ة٥ ا٨٠اؿ، ٤٠اِٗ ك ٠ناٝش ٠ٞی ك ظـار  كا
ا١ٝٞٞی مالح داظٞی، ظارزی ك یا ةی٢ة٥ ًؼح د٨ّا دارد از ًؼیٙ ٠ؼازِ ذی

  1پیگیؼی ك ٣ُار  ١٣ایغ.
ق٨د ک٥ ٧٣اد٦ای ة٥ ٨ًر کٞی، كَی٥٘ اصیای ص٨ٛؽ ّا٥٠ ز٠ا٣ی ٠ٌؼح ٠ی

در ا٣ساـ كَایٖ ظ٨د ٚن٨ر كرزیغق ك ٣ح٨ا٤٣غ ة٥ درؿحی ة٥  ،ازؼایی ٠ح٨ٝی ا٨٠ر
ج٨ا٣غ از ةاب جکاٝیٖ ظ٨د ١ّٜ ک٤٤غ. در چ٤ی٢ كوْیحی اؿث ک٥ دادؿحاف ٠ی

ٚا٨٣ف آیی٢  290اصیای ص٨ٛؽ ّا٥٠ كركد پیغا ک٤غ. در ظن٨ص ج٘ـیؼ ٠ادق 
ج٨اف د. ةؼ ای٢ اؿاس، ٠ی٨دادرؿی کی٘ؼی ٣یؽ الزـ اؿث ة٥ ای٢ ٠ـأ٥ٝ ج٨ز٥ ق

ؿحا٣ی کٜ ذیٜ ای٢ ٠ادق را چ٤ی٢ ج٘ـیؼ کؼد ک٥ پیگیؼی ك كركد ٠ـحٛیٟ داد
ة٥ دّاكی ٠ٌؼكص٥ در ؿٌش داظٞی ٠ضغكد قغق ك در ةضخ دّاكی  ٠290ادق 
ا١ٝٞٞی ةؼ ا٠کاف ٣ُار  دادؿحا٣ی ةؼ ١ّٞکؼد ٧٣اد٦ای ٠ـئ٨ؿ دكٝحی ١٦چ٨ف ةی٢

ا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری اکح٘اء گؼدد ک٥ ٠حْاٚب آف، در ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ك ةی٢
ارزاع ٠ـئ٥ٞ ة٥ دی٨اف ّغاٝث  م٨ر  ٠كا٦غق ةؼكز جعٖٞ ك یا ٚن٨ر، ا٠کاف

 ر٦تؼی كز٨د ظ٨ا٦غ داقث.ری، ٠سٞؾ ق٨رای اؿال٠ی ك یا صحی ادا
در ١٦ی٢ راؿحا، در م٨رجی ک٥ دادؿحاف کٜ کك٨ر ة٥ ٨٤ّاف صاٍٗ ص٨ٛؽ 
 ّا٥٠، ظـارا  كاردق ةؼ اجتاع ایؼا٣ی ج٨ؿي یک دكٝث ةیگا٥٣ را ٠نغاٚی از زؼایٟ

زیاةی ٨١٣دق ةاقغ، از ای٢ اظحیار ةؼظ٨ردار ٠ٞی ار ٠ناٝش ك ٤٠اِٗ ا٨٠اؿ، ة٥ رازِ
 کی٘ؼی، ةؼ کار ٠ؼازِ ذی دادرؿی آیی٢ ٚا٨٣ف 290 اؿث جا در ٠ٌاةٛث ةا ٠ادق

ا١ٝٞٞی در ًؼح مالح ١٦چ٨ف كزار  ا٨٠ر ظارز٥ ك ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢
ا١ٝٞٞی ك یا ارائ٥ ٠كاكرق ك ٠ْاوغ  ة٥ اٗؼاد د٨ّای ٤٠اؿب در ٣ؽد ٠ضاکٟ ةی٢

 ُار  ١٣ایغ.ٚؼةا٣ی، ٣
ّا٥٠ ٣یؽ ٠ـئ٥ٞ  ص٨ٛؽ پیگیؼی ك ٣ُار  ٣ض٨ق ّالكق ةؼ ای٢، در دؿح٨را١ْٜٝ

دؿح٨ر ا١ْٜٝ  16ا١ٝٞی ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گؼٗح٥ ك ةؼ ًتٙ ٠ادق ًؼح دّاكی ةی٢
 ٦ؼ ًؼح م٨ر  ٨ٗؽ، دادؿحاف کٜ از ای٢ اظحیار ةؼظ٨ردار قغق جا ٥٣ ج٧٤ا در

                                                                        
 .290ك  22، ٨٠اد 1392. ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼی، 1
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 ٠ٛا٠ا  یا دكٝحی ٧٣اد٦ای یا دكٝث ٞی٥ّ یا ٥ٝ ا١ٝٞٞیةی٢ یا ظارزی د٨ّی گ٥٣٨
ٚا٣٨٣ی ١٦چ٨ف  ٧٣اد٦ای ؿایؼ یا ظارز٥ ا٨٠ر كزار  از ایؼاف، اؿال٠ی ز٨٧١ری

 ًؼح ٣ض٨ق ٚتیٜ از قغق ا٣ساـ اٚغا٠ا  گؽارش ا١ٝٞٞی، ةی٠٢ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی 
 ٠ـح٤غا  د٨ّی، در ٚا٣٨٣ی ١٣ای٤غگاف جؼکیب ک٤٤غق، رؿیغگی د٨ّی، ٠ؼزِ

در  ؿاة٥ٛ جكکیٜ ةا ةٞک٥ ٨١٣دق دریاٗث را رؿیغگی ز٠اف ك غی١یجٛ ٨ٝایش اةؼازی،
 ١٣1ایغ. ٦ٟ ارائ٥ را ظ٨د پیك٧٤اد٦ای ك را٦کار٦ا ٝؽكـ م٨ر  در دادؿحا٣ی

 ّٞی٥ زؼایٟ ارجکاب م٨ر  در از ١٦اف دؿح٨را١ْٜٝ، 18ة٥ ٨٠زب ٠ادق 
 ا٤٠یث یا ٤٠اِٗ یا ایؼاف ک٤ـ٨ٝی یا ؿیاؿی ٦ایگی١٣ای٤غ یا ا٨٠اؿ یا ایؼاف اجتاع
 کك٨ر کٜ دادؿحاف کك٨ر، از ظارج اروی ایؼاف در ج١ا٠یث یا اؿحٛالؿ یا

١٣ایغ  ٣ُار  ا١ّاؿ ك پیگیؼی ظارز٥ ا٨٠ر كزار  ًؼیٙ از را ةایـث ٨٠و٨ع ٠ی
 ٠ؼاجب ةاقغ، جْٛیب ٚاةٜ داظٞی ٚىایی ٠ؼازِ ًؼیٙ از ٚىی٥ ک٥ م٨رجی در ك
 2.ک٤غ اّالـ ٠ؼة٥ً٨ دادؿحاف ة٥ ٚا٣٨٣ی اٚغاـ ز٧ث را

اٗؽكف ةؼ ای٢، ٨ٚق ٚىایی٥ از ا٠کاف ٣ُار  ةؼ صـ٢ ازؼای ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرا  
ٚا٨٣ف اؿاؿی ة٥  ٦174ای اداری ةؼظ٨ردار اؿث ک٥ ةؼ اؿاس امٜ در دؿحگاق

اؿث. ای٢ ٧٣اد، ٚادر ة٥ ٣ُار  ةؼ کٞی٥ ؿاز٠اف ةازرؿی کٜ کك٨ر ٠ض٨ؿ گكح٥ 
٦ای ٦ا ك دؿحگاقادگـحؼی، ؿاز٠اف٦ا ك ادارا  ك ا٨٠ر اداری ك ٠اٝی دكزارجعا٥٣

٦ای دكٝحی ك جاة٥ْ ٨ٚق ٚىایی٥، ٣یؼك٦ای ٣ُا٠ی ك ا٣حُا٠ی، ٠ؤؿـا  ك قؼکث
٦ا ك ٠ؤؿـا  كاةـح٥ ة٥ آ٧٣ا، دٗاجؼ اؿ٤اد رؿ١ی ك ٠ؤؿـا  ق٧ؼداری

                                                                        
٠ٛا٠ا   ای یدكٝح ی٧٣اد ٦ا ایدكٝث  ٥یّٞ ای٥ٝ  یا١ٝٞٞ ٢یة ای یظارز یدر م٨ر  ًؼح ٦ؼ گ٥٣٨ د٨ّ. 1

گؽارش  یٚا٣٨٣ ی٧٣اد٦ا ؼیؿا ایا٨٠ر ظارز٥  ، دادؿحاف کٜ کك٨ر از كزار  ؼافیا یاؿال٠ یز٨٧١ر
در  ی٣ٚا٨٣ ٤غگافی١٣ا بیک٤٤غق، جؼک یغگی،٠ؼزِ رؿ ی٣ض٨ق ًؼح د٨ّ ٜیاٚغا٠ا  ا٣ساـ قغق از ٚت

ؿػاة٥ٛ  ٜیك ةا جكک غی١٣ا ی٠ اٗثیرا در یغگیك ز٠اف رؿ ی١یجٛغ شی، ٨ٝا ی، ٠ـح٤غا  اةؼاز ید٨ّ
 .ک٤غیرا ارائ٥ ٠ دظ٨ ی٦ا ك٧٤ادیدر م٨ر  ٝؽكـ را٦کار٦ا ك پ یدردادؿحا٣
 یؼیػگی٨ٗؽ اٝػکؼ در ظن٨ص ٣ضػ٨ق پ یٚا٣٨٣ ٖیكَا ی: چ٤ا٣چ٥ دادؿحاف کٜ کك٨ر در ازؼاجتنؼق
٨٠ازػ٥ قػ٨د،  یةػا ٠ػ٨ارد جعٞ٘ػ ی٠ؼازِ داظٞ یالزـ از ؿ٨ یك ا٣ساـ ١٦کار ییك پاؿعگ٨ یدّاك

 را ة٥ ١ّٜ ظ٨ا٦غ آكرد ی٠ٛحى یاٚغا٠ا  ٚا٣٨٣
ّٞی٥ اجتاع ایؼاف یا ا٨٠اؿ یا ١٣ای٤غگی ٦ای ؿیاؿػی یػا ک٤ـػ٨ٝی ایػؼاف یػا در م٨ر  ارجکاب زؼایٟ . 2

٤٠اِٗ یا ا٤٠یث یا اؿحٛالؿ یا ج١ا٠یث اروی در ظارج از کك٨ر، دادؿحاف کػٜ کكػ٨ر ٨٠وػ٨ع را از 
ًؼیٙ كزار  ا٨٠ر ظارز٥ پیگیؼی ك ا١ّاؿ ٣ُار  ٠ی ١٣ایغ، در م٨رجی ک٥ ٚىی٥ از ًؼیٙ ٠ؼازػِ 

  ٛیب ةاقغ، ٠ؼاجب را ز٧ث اٚغاـ ٚا٣٨٣ی ة٥ دادؿحاف ٠ؼة٥ً٨ اّالـ ٠ی ١٣ایغ.ٚىایی داظٞی ٚاةٜ جْ
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٦ایی اؿث ک٥ ج١اـ یا ٚـ١حی از ؿؼ٠ای٥  ا٥ْ٘٤١ٝ، ٧٣اد٦ای ا٣ٛالةی ك ؿاز٠اف ّاـ
ة٥ دكٝث اؿث یا دكٝث ة٥ ٣ض٨ی از ا٣ضاء ةؼ آ٧٣ا ٣ُار  یا یا ؿ٧اـ آ٣اف ٠حْٞٙ 

٦ایی ک٥ ق٨١ؿ ای٢ ٚا٨٣ف ٣ـتث ة٥ آ٧٣ا ٠ـحٞؽـ ١٣ایغ ك کٞی٥ ؿاز٠افک١ک ٠ی
 1ذکؼ ٣اـ آ٧٣اؿث.

ة٥ ای٢ جؼجیب، ًیٖ گـحؼدق ٧٣اد٦ای جضث ٣ُار  ای٢ ؿاز٠اف، ٨٠زب 
٦ای ٠ـئ٨ؿ حگاقگكح٥ ک٥ آف ٧٣اد از اظحیار ٣ُار  ةؼ ١ّٞکؼد آف دؿح٥ از دؿ

ا٣غ، ا١ٝٞٞی ک٥ ظ٨د ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف ك ٠ٛؼرا  ة٥ كز٨د آ٠غقپیگیؼی دّاكی ةی٢
ج٨ا٣غ در ةؼ ای٢ ٠ت٤ا ك ة٥ ٨٤ّاف ٥٣٨١٣، ؿاز٠اف ةازرؿی ٠ی 2ةؼظ٨ردار  ةاقغ.

ٚا٨٣ف جكکیٜ ؿاز٠اف، ة٥  2راؿحای كَایٖ ٠ض٥ٝ٨ ة٥ ظ٨د در ة٤غ )اٖٝ( از ٠ادق 
ا١ٝٞٞی ة٥ ٨٤ّاف یک ٧٣اد كاةـح٥ ة٥ ٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢ةازرؿی ك ٣ُار  ةؼ دٗحؼ ا

در م٨ر  ٠كا٦غق  4ك ةؼ ًتٙ ة٤غ )ج( از ١٦اف ٠ادق ٨ٚ3ق ٠سؼی٥ پؼداظح٥
دّاكی اقعاص ٦ؼگ٥٣٨ جعٖٞ ك ٣ارؿائی در ١ّٞیا  ٧٣اد ٠ؽة٨ر در پیگیؼی 

ک٥ ة٥ ٨٣ّی  ٦ای ظارزیصٛیٛی ك ص٨ٛٚی ایؼا٣ی در راة٥ٌ ةا دكٝث ك قؼکث
ق٨د، ة٥ قعل رئیؾ ٖ ٠ٛؼر ةؼای دٗحؼ ٠ػک٨ر ٠ضـ٨ب ٠یجعٌی از كَای

                                                                        
(، 1393(، ةا آظؼی٢ امػالصا  ك اٝضاٚػا  )1360. ٚا٨٣ف جكکیٜ ؿاز٠اف ةازرؿی کٜ کك٨ر ٠ن٨ب )1

 )اٖٝ(.٠2ادق 
 ك ا٠ػ٨ر زؼیػاف صـ٢ ة٥ ٣ـتث ٚىائی٥ ٨ٚق ٣ُار  صٙ اؿاس ٚا٨٣ف اؿاؿی: ةؼ 174ة٥ ٨٠زب امٜ . 2

 ٣ُػؼ زیػؼ «کك٨ر کٜ ةازرؿی ؿاز٠اف» ٣اـ ة٥ ؿاز٠ا٣ی اداری ٦ای دؿحگاق در ٨ٚا٣ی٢ مضیش ؼایاز
 .ک٤غ ٠ی جْیی٢ ٚا٨٣ف را ؿاز٠اف ای٢ كَایٖ ك اظحیارا  صغكد. گؼدد ٠ی جكکیٜ ٚىائی٥ ٨ٚق رئیؾ

 :ةاقغ ی٠ ؼیؿاز٠اف ة٥ قؼح ز ارا یك اظح ٖیػ كَا ٠2ادق . 3
 ،یدادگـػحؼ یك ٠ػاٝ ی٦ا ك ادارا  ك ا٠ػ٨ر ادار ظا٣ػ٥ كزار  ٥یػـػح١ؼ ک٠ٞ ك ٣ُػار  ی( ةازرؿػاٖٝ 

 ی٦ا ك ٠ؤؿـػا  ك قػؼکث یك ا٣حُػا٠ ی٣ُا٠ یؼك٦ایك ٣ ٥ئیجاة٥ْ ٨ٚق ٚىا ی٦ا ٦ا ك دؿحگاق ؿاز٠اف
 كا٤١ْٝ٘ػ٥  ك ٠ؤؿـػا  ّاـ یآ٧٣ا ك دٗػاجؼ اؿػ٤اد رؿػ١ ك ٠ؤؿـا  كاةـح٥ ة٥  ٦ا یك ق٧ؼدار یدكٝح
 ایؿ٧اـ آ٣اف ٠حْٞٙ ة٥ دكٝث اؿث  ای ٥یاز ؿؼ٠ا یٚـ١ح ایک٥ ج١اـ  یی٦ا ك ؿاز٠اف یا٣ٛالة ی٧٣اد٦ا

ٚػا٨٣ف  ٢یػک٥ ق٨١ؿ ا یی٦ا ؿاز٠اف ٥یك کٞ غی١٣ا یک١ک ٠ ایاز ا٣ضا ةؼ آ٧٣ا ٣ُار   یدكٝث ة٥ ٣ض٨ 
 ٤٠ُٟ.  ٣ـتث ة٥ آ٧٣ا ٠ـحٞؽـ ذکؼ ٣اـ آ٧٣ا اؿث، ةؼ اؿاس ةؼ٣ا٥٠

 ی٦ا ك ٧٣اد٦ا ظا٥٣ در ظن٨ص كزار  یك ٠اٝ یادار ا٣ا یك ؿ٨ء زؼ ٦ا ییج( اّالـ ٨٠ارد جعٖٞ ك ٣ارؿا. 4
ك كاةـح٥ ة٥  یدكٝح ی٦ا ز٨٧١ر ك در ظن٨ص ٠ؤؿـا  ك قؼکث ؾییة٥ ر ٦ا ادیك ة٤ یا٣ٛالب اؿال٠
 صکكػ٨ر ك در ظنػ٨ ؼیػ٠ؤؿـػا  كاةـػح٥ ةػ٥ كز ك  ٦ا یك در ٨٠رد ق٧ؼدار رةي یذ ؼیدكٝث ة٥ كز

ك  یادار ا٣ػا یك در ظنػ٨ص ؿػ٨ء زؼ10رةػي یذ ؼیاز دكٝث ة٥ كز ؼیةگ ک١ک یدكٝح ؼی٠ؤؿـا  ٔ 
 ٨فیـیک١ یك در ٨٠ارد ارزاّ ٥ئی٨ٚق ٚىا ؾییة٥ ر یجاةِ دادگـحؼ ی٦ا ك كاصغ یی٠ؼازِ ٚىا ی٠اٝ

 اّالـ ظ٨ا٦غ قغ. ٨فیـیة٥ آف ک١ یةازرؿ س٥ی٣ح11یامٜ ٨٣د ٚا٨٣ف اؿاؿ
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ز٨٧١ر گؽارش ارائ٥ ١٣ایغ. ّالكق ةؼ ای٢ در م٨ر  ٝؽكـ، ا٠کاف ارزاع پؼك٣غق 
 1ظاًیاف ة٥ ٠ؼازِ ٚىایی از ًؼؼ ؿاز٠اف ٣یؽ كز٨د دارد.

قایاف ذکؼ اؿث، در ظن٨ص ١ّٞکؼد ًؼؼ ایؼا٣ی در دی٨اف داكری دّاكی 

ا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری، ٠ؼکؽ ظغ٠ا  ص٨ٛٚی ةی٢ایؼاف ك آ٠ؼیکا از ؿ٨ی 

در مض٢ ٤ّٞی ٠سٞؾ ق٨رای اؿال٠ی  1387گؽارش جضٛیٙ ك ج٘ضنی در ؿاؿ 

٦ا از ز٥ٞ١ ٚن٨ر ًؼؼ ایؼا٣ی در دٗاع ؿا٠ا٣ی ٚؼائث قغ ک٥ صاکی از ةؼظی ٣اة٥

٦ای ٔیؼوؼكری ك ّغـ رّایث جكؼی٘ا  از ٤٠اِٗ کك٨ر از ز٥ٞ١ از ًؼیٙ ٠ناٝض٥

ٚا٨٣ف اؿاؿی، ٠كکالجی در ٠ـائٜ ٠اٝی ٠ؼکؽ ظغ٠ا   139اةٙ امٜ ٠ناٝض٥ ٠ٌ

٦ای ٔیؼوؼكری ةغكف ارائ٥ ٦ا ك ٠أ٨٠ریثا١ٝٞٞی از ز٥ٞ١ ة٨رؿی٥ص٨ٛٚی ةی٢

آكری دالیٜ ك ٠ـح٤غا  ٠ْحتؼ، ٚن٨ر در ج٨ٛیث جیٟ کارق٤اؿی ص٨ٛٚی ك ز١ِ

٥ ١ّٞکؼد از آ٣سا ک ٠2ـح٤غا ، اؿح٘ادق ةیف از صغ از كکالی ظارزی ك... اؿث.

اؿث ك در ةؼ٥٦ صـاس ک٣٨٤ی، ای٢ ٧٣اد ةا ٤٠اِٗ ٠٨١ّی ٠ؼدـ ایؼاف گؼق ظ٨ردق

٦ا ة٥ ق١ار ا١ٝٞٞی ة٥ كیژق در ص٨زق جضؼیٟج٧٤ا ٠ح٨ٝی ًؼح دّاكی ةی٢ ،ای٢ ٠ؼکؽ

 3«٣ُار  ّاٝی ق٨رای» اٚغاـآیغ ك اٗؽكف ةؼ ای٢، از چگ٣٨گی جكکیٜ ك رك٣غ ٠ی

ی، اًالّا  دٚیٛی در دؿث ٣یـث، ة٥ ٣ُؼ ا١ٝٞٞةؼ ٠ؼکؽ ظغ٠ا  ص٨ٛٚی ةی٢

ص٨ٛؽ ّا٥٠  اصیایاز ةاب رؿغ دادؿحاف کٜ کك٨ر، در ٨٠ارد وؼكر ، ٠ی

 ق٨د.  ای٢ ق٨راج٨ا٣غ ظ٨ا٦اف ارائ٥ گؽارش  ٠ی

                                                                        
 ی٠٨١ّ ثیذیص یؼـ دارااؿث، چ٤ا٣چ٥ ز ی٠حى٢١ اّالـ ك٨ٚع زؼ٠ یک٥ گؽارش ةازرؿ یدر ٨٠ارد. 1

ك ٠ػغارؾ  ٜیػ٣ـػع٥ از گػؽارش را ةػا دال کی ی٠ٛا٠ا  ٠أذكف از ًؼؼ ك ایؿاز٠اف  ؾییةاقغ، ر
 سػ٥یارؿاؿ ك ٨٠و٨ع را جا صنػ٨ؿ ٣ح ییك ٠سازا  ٠ؼجکب ة٥ ٠ؼزِ ماٝش ٚىا بیجْٛ ی٠ؼة٨ط ةؼا

ؼاجب را ةػ٥ ٠ؼازػِ ٠ ١اًی٠ـحٛ یك ا٣حُا٠ یا٣ىتاً ،یك در ٨٠رد جعٞ٘ا  ادار ٤غی١٣ا یؼیگیپ یی٧٣ا
٠ک٤٘ٞػغ كٚػث  ک٤٤ػغق یغگی١ّٜ آكر٣غ. ٠ػػػؼازِ رؿػ الزـ را ة٥ یؼیگی٤٠ْکؾ ٨١٣دق ك پ رةي یذ
 کٜ کك٨ر ةؼؿا٤٣غ یك ز٧ث صى٨ر را ة٥ اًالع ؿاز٠اف ةازرؿ یغگیرؿ

 31، زا٠ْػ٥ ظتػؼی جضٞیٞػی اٝػٖ، )«آ٠ؼیکػا –٠ح٢ کا٠ٜ گؽارش ج٘ضػل از رك٣ػغ داكری ایػؼاف . »2
 .http://old.alef.ir/vdcgz39x.ak93w4prra.html?2txt ،15/06/1399 (:1387اردیت٧كث 

١ٞٞػی ز٧١ػ٨ری اؿػال٠ی امالصی٥ جن٨یت٤ا٥٠ رازِ ة٥ جكکیٜ دٗحؼ ظغ٠ا  ص٨ٛٚی ةػی٢ 2. ة٥ ٨٠زب ة٤غ 3 ٝا
ك ا٠ػ٨ر  ی٣ث ص٨ٛٚ ٠ْاك ایز٨٧١ر  ؾی٣ُار  ٠ؼکب از رئ یّاٝ یة٥ ٣اـ ق٨را یق٨رائ»، 1368ایؼاف ٠ن٨ب 
حنػاد ؼیا٨٠ر ظارز٥، كز ؼیكز كاف،یاز ًؼؼ ا ی٤غگیز٨٧١ر ة٥ ١٣ا ؾیی٠سٞؾ ر  ؼیػكز ،یك دارائػ یا٠ػ٨ر ٚا
ػا٣ ٥یك ؿػؼ٠ا ثیؼیك ٠ْاكف ج٨ؿ٥ْ ٠غ یکٜ ةا٣ک ٠ؼکؽ ؾیك رئ یدادگـحؼ  ؼیػز٧١ػ٨ر ك دة ؾیػیر یاـ٣
 .«ظ٨ا٦غ داقث ٥یک٥ ةؼ کار دٗحؼ ٣ُار  ّاٝ ق٨د ی٠ ٜیجكک ی٠ٞ ثیا٤٠ یّاٝ یق٨را

http://old.alef.ir/vdcgz39x.ak93w4prra.html?2txt
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٦ای یکسا٣ت٥ ٣اٚه دیگؼ َؼٗیث ٨ٚق ٚىایی٥ در ٠ٛاة٥ٞ ص٨ٛٚی ةا جضؼیٟ
در ای٢ راؿحا ای٘ا ١٣ایغ. ج٨ا٣غ ص٨ٛؽ ةكؼ، اٚغا٠اجی اؿث ک٥ ؿحاد ص٨ٛؽ ةكؼ ٠ی

ةا جغٚیٙ در ای٢ ا٠ؼ ک٥ ؿحاد ص٨ٛؽ ةكؼ ٨ٚق ٚىایی٥ ةؼ اؿاس ٣یاز زا٥ْ٠، 
وؼكر  جتیی٢ ٠ـائٜ ص٨ٛؽ ةكؼی ك دٗاع ٚا٤١٣٨٣غ از ص٨ٛؽ ٠ؼدـ ك ق٧ؼك٣غی 

ج٨ا٣غ ةا ١٦کاری دیگؼ ا١ٝٞٞی ؿا٠اف یاٗث، ای٢ ؿحاد ٠یدر داظٜ ك ٠سا٠ِ ةی٢
٦ای ر  ا٨٠ر ظارز٥ در جتیی٢ ادؼ ٤٠٘ی جضؼیٟرةي ٠ا٤٣غ كزا٧٣اد٦ای ذی

یکسا٣ت٥ ةؼ ج٨ا٣ایی دكٝث ایؼاف در ازؼای ج٧ْغا  ص٨ٛؽ ةكؼی، در ٧٣اد٦ای 
 ٣1ُارجی ص٨ٛؽ ةكؼ ة٥ كیژق ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ ة٥ ای٘ای ٣ٛف ةپؼدازد.

٠ؤدؼجؼی٢ اٚغاـ ٨ٚق ٚىایی٥ در ةؼ٥٦ ک٣٨٤ی، آف اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٌؼح 
ا١ٝٞٞی دادگـحؼی، در ا ٠یاف ایؼاف ك آ٠ؼیکا در دی٨اف ةی٦٢ة٨دف ٚىی٥ جضؼیٟ

٦ای یکسا٣ت٥ ةؼ ص٨ٛؽ ةكؼ اقعاص ز٧ث ٠ـح٤غؿازی آدار ص٨ٛؽ ةكؼی جضؼیٟ
ا١ٝٞٞی ک١ک ک٤غ. یکی از ًؼؽ ٠ـح٤غؿازی ایؼا٣ی ة٥ ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢

آكری آرای مادرق در ٠ضاکٟ داظٞی ایؼاف رازِ ة٥  ز١ِمغكر ك ج٨ا٣غ، ٠ی
 ٦2ا ةاقغ.٦ای كاردق ة٥ اقعاص ایؼا٣ی در ادؼ جضؼیٟبؿیآ

 

                                                                        
 ، )ةی جا(،: «درةارق ؿحاد ص٨ٛؽ ةكؼ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف. »1

http://www.humanrights.ir/news/1  ،1399.  
ی ٠ْاك٣ث صٛػ٨ٚی ا١ٝٞٞ ٢یة ٦ایٗٙج٨اا٨٠ر  ؾیرئ. ٠ناصت٥ قعنی ةا: ؿؼکار ظا٣ٟ دکحؼ ز٦ؼا ٗؼی٨ر، 2

 .05/09/1399رئیؾ ز٨٧١ر، 

http://www.humanrights.ir/news/1
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ٌاای یکجاىباً ىااقض سيجی طرح دعَای تحریمنبحث دوم: انکان

 ایحقَق بشر ایران در نحاکم نيطقً

٦ای یکسا٣ت٥ ّٞی٥ ایؼاف ج٨ؿي ةا جأ٠ٜ در ای٤ک٥ ةعف زیادی از جضؼیٟ
٦ای اجضادی٥ از جضؼی٦ٟای اركپایی ة٥ م٨ر  ٠ـحٜٛ ك یا در ٣حیس٥ ٠حاةْث  دكٝث

٦ای یکسا٣ت٥ پیف از ا٣ْٛاد ةؼزاـ ك یا در پیؼكی از جضؼیٟ اركپا، ١ّغجاً

اؿث ك ٣اٚه ٠نادیٙ ٠عحٞ٘ی  ٗؼاؿؼز٠ی٤ی آ٠ؼیکا پؾ از ةؼزاـ، م٨ر  گؼٗح٥
٦ا یا ٧٣اد٦ای اركپایی ًؼح د٨ّا ّٞی٥ دكٝث از ص٨ٛؽ ةكؼ اؿث، ارزیاةی ٚاةٞیث

٦ای یکسا٣ت٥ ّٞی٥ ایؼاف ا٣غ در پیگیؼی ٚىایی جضؼیٟج٨در ٠ؼازِ ای٢ ٥ٌٛ٤٠ ٠ی
مالصیث رؿیغگی ة٥  ،ای در ؿٌش اركپا٠ؤدؼ ةاقغ. دك ٠ؼزِ ٧٠ٟ ٥ٌٛ٤٠

٦ا را دارا ٦ـح٤غ ک٥ ّتارج٤غ از: دی٨اف دادگـحؼی اركپا ك دی٨اف ٨٠و٨ع جضؼیٟ
 اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ.

٥ ٨٤ّاف یکی از چ٤ی٢ ٚاةٞیث ًؼح د٨ّا در دی٨اف آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ، ة٦ٟ
 ای ٣اَؼ ةؼ ص٨ٛؽ ةكؼ، قایـح٥ ٠ٌا٥ْٝ ك ارزیاةی اؿث. ٧٣اد٦ای ٥ٌٛ٤٠

 گفتار اٍل: دیَاى دادگغتزی ارٍپا

٠ْا٦غق ٣اَؼ ةؼ ٣ض٨ق ١ّٞکؼد اجضادی٥ اركپا ة٥ دی٨اف دادگـحؼی  ٠263ادق 
٦ای ٦ا، ادارا  یا آژا٣ؾاركپا مالصیث ةازةی٤ی ٚا٣٨٣ی ة٨دف اٚغا٠ا  ارگاف

 1ک٤غ.ی٥ را ک٥ ةؼ اقعاص داٝخ كازغ ادؼ ص٨ٛٚی ٦ـح٤غ، اٌّا ٠یاجضاد
ة٥ ٨ُ٤٠ر دؿحیاةی ة٥ ای٢ ٦غؼ، دی٨اف مالصیث رؿیغگی ة٥ دّاكی اٚا٥٠ »

٦ای ّى٨، پار١ٝاف اركپا، ق٨را، ک١یـی٨ف، ةا٣ک ٠ؼکؽی اركپا، قغق ج٨ؿي دكٝث
٥ اؿح٤اد دی٨اف ١٠یؽاف ٠اٝی، ک١یح٥ ٤٠اًٙ ك ٣یؽ ٦ؼ قعل صٛیٛی یا ص٨ٛٚی، ة

ّغـ مالصیث، ٣ٛه ٠ٛؼرا  قکٞی اؿاؿی، ٣ٛه ٠ْا٦غا  یا امٜ ٚا٣٨٣ی ة٨دف 
ك ؿ٨ء اؿح٘ادق از ٚغر ، را  اٝػکؼ[٠ؼة٨ط ة٥ ا١ّاؿ ٦ؼ یک از آ٧٣ا ]٧٣اد٦ای ٨ٗؽ

                                                                        
1. Treaty of the Functioning of the European Union, (TFEU), 2007, Art. 263; 

Alexander H. Türk, Judicial Review in Eu Law, Elgar European Law Series, 
(Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing, 2010), 166.  
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درم٨رجی ک٥ د٨ّا »اؿث:  ٠ْا٦غق ٠ػک٨ر آ٠غق 264در ٠ادق  1«ةاقغ.دارا ٠ی
حؼی اركپا ٚا٨٣ف ٠ٌؼكص٥ را ةاًٜ اّالـ ّٛال٣ی ة٨دق ك ادتا  گؼدد، دی٨اف دادگـ

ظ٨ا٦غ داقث. ةا ای٢ صاؿ دادگاق در م٨ر  ٝؽكـ جنؼیش ظ٨ا٦غ کؼد ک٥ کغاـ 
 2.«ةاؿث ٌْٚی ك ٧٣ایی ق١ؼدق ق٨د٠ی یک از آدار ٚا٨٣ف اةٌاؿ قغق
ةؼای اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی  در دؿحؼس ٦ایة٤اةؼای٢ یکی از ركش

  ةاقغ.٠ٛؼرا  ك جن١ی١ا  اجضادی٥ ٠ی قغق ایؼا٣ی، ًؼح د٨ّای اةٌاؿ جضؼیٟ
 ٦3ای الزـ ةؼای ًؼح د٨ّای اةٌاؿ ّتارج٤غ از: پیف قؼط

ةاقغ ک٥ ةؼ كوْیث  ٚا٨٣ف ٨٠رد ةؼرؿی ةایغ كازغ ادؼ ص٨ٛٚی ٧ٚؼی .1
 ک٤٤غق جأدیؼ ةگػارد؛ ص٨ٛٚی درظ٨اؿث

 ٚا٨٣ف ةایغ ٌْٚی ك ازؼایی قغق ةاقغ؛ .2

 ٚی ةک٤غ.ٚا٨٣ف ةایغ ةؼای اقعاص داٝخ ایساد ادؼ ص٨ٛ .3

چ٤ی٢ ةؼای ًؼح ٦ای جضؼی١ی ایؼاف كز٨د دارد. ٦ٟای٢ ؿ٥ قؼط در پؼك٣غق
٣ِ٘  ای٢ ٠ْا٦غق، ماصب ؿ١ث ك ذی 263ق ٠اد 4ای٤گ٥٣٨ دّاكی ٠ٌاةٙ ة٤غ 

٦ؼ قعل »دارد: ة٨دف ًؼؼ در اٚا٥٠ د٨ّا وؼكر  دارد. ای٢ ة٤غ ٠ٛؼر ٠ی
گؼاؼ اكؿ ك دكـ ای٢ ج٨ا٣غ ةا رّایث قؼایي ٠ٛؼر در پاراصٛیٛی یا ص٨ٛٚی ٠ی

ق٨د ك یا ٠ـحٛی١اً ك ٠ادق، دادرؿی را ّٞی٥ ٚا٣٨٣ی ک٥ آف قعل را قا٠ٜ ٠ی
د٦غ ك ّٞی٥ یک اٚغاـ ٚا٣٨٣ی ک٥ ادؼ قعناً ٤٠اِٗ كی را جضث جأدیؼ ٚؼار ٠ی

ة٤اةؼای٢، «. ق٨د، آٔاز ١٣ایغ٠ـحٛی١ی ةؼ آ٧٣ا دارد ك قا٠ٜ اٚغا٠ا  ازؼایی ١٣ی
 حٛیٟ ك قعنی ةایغ ةؼای اصؼاز ٣ِ٘ ٠غ٣ُؼ ٚؼار گیؼد.دك ٠ْیار دٚیٙ ارجتاط ٠ـ

٦ا ك اؿتاب اةٌاؿ جن١ی١ا  اجضادی٥ ةایغ در ز٠اف اجعاذ آف جن١ی١ا  ز٠ی٥٤
 ٨٠ز٨د ةاقغ ک٥ ّتارج٤غ از:

ک٤٤غق ٚا٣٨٣ی ةؼای كوِ آف مالصیث ٗٛغاف مالصیث: اگؼ ٧٣اد جن٨یب .1
 ٣غاقح٥ ةاقغ ای٢ جن١یٟ ٚاةٜ اةٌاؿ ظ٨ا٦غ ة٨د.

                                                                        
1. TFEU, Art. 263. 
2. TFEU, Art. 264. 
3. “Actions against EU Institutions: Judicial Review of the Acts and Omissions of 

Union Bodies”, (04/19/2015): 
http://www.thestudentroom.co.uk/attachment.php?attachmentid=102142&d=130
5911814.  

http://www.thestudentroom.co.uk/attachment.php?attachmentid=102142&d=1305911814
http://www.thestudentroom.co.uk/attachment.php?attachmentid=102142&d=1305911814
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از ٠ٛؼرا  ٧٠ٟ قکٞی: ز٠ا٣ی یک جن١یٟ ٚاةٜ اةٌاؿ ظ٨ا٦غ  ٣ٛه یکی .2
 ة٨د ک٥ ؿ٥ قؼط اؿاؿی رّایث ٣كغق ةاقغ. ای٢ قؼایي ّتارج٤غ از:

 ؛اٖٝ( ٠كاكرق الزـ ةایغ ا٣ساـ قغق ةاقغ
 ؛رةي ةایغ ٠ـحغؿ ةاق٤غب( ا١ّاؿ ذی

 .آف ٠ن٨ةا  ةایغ ٤٠حكؼ قغق ةاق٤غج( 
ة٨ط ة٥ ا١ّاؿ ٦ؼ یک از ٣ٛه ٠ْا٦غا  یا ٣ٛه امٜ ٚا٣٨٣ی ة٨دف ٠ؼ .3

 ؛٠ْا٦غا  اجضادی٥
اؿح٘ادق ٣ادرؿث از اظحیارا  یا ؿ٨ء اؿح٘ادق از ٚغر : ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥  .4

ةی٤ی قغق  ر  ظ٨د ةؼای ا٦غاٗی زؽ ا٦غاؼ پیفاقعاص ك ٧٣اد٦ا از ٚغ
1ا٣غ.اؿح٘ادق کؼدق

 

ةا در٣ُؼگؼٗح٢ چ٤ی٢ ٠تا٣ی دٚیٛی قایغ ا٠کاف ٨٠ٗٛیث ًؼح د٨ّای اةٌاؿ 
٦ا ٠ضغكد ةاقغ؛ ة٥ كیژق ز٠ا٣ی ک٥ جن١ی١ا  اجضادی٥ اركپا ةا اؿح٤اد ة٥ جضؼیٟ
ا٠ا در ظن٨ص جن١ی١ا   اؿث؛ ٦ای ق٨رای ا٤٠یث مادر قغق٤ٌْٚا٥٠

ق اگؼ جن١ی١ی در ظن٨ص جضؼیٟ ایؼاف پؾ از ةؼزاـ از ای، ة٥ كیژ ٗؼا٤ٌْٚا٥٠
  ةاقغ. ج٨ا٣غ ٠ؤدؼةاقغ، ای٢ ركش ًؼح د٨ّا ٠ی ؿ٨ی ای٢ ٧٣اد م٨ر  گؼٗح٥

ّالكق ةؼ ٨٠ارد ٠ػک٨ر، ًؼح د٨ّای اةٌاؿ در ٠غ  ٚا٣٨٣ی دك ٠اق از جاریط ا٣حكار 
 2پػیؼ اؿث ك دادظ٨اؿث اةٌاؿ ةایغ ة٥ دادگاق ٠٨١ّی جٛغیٟ گؼدد.جن١یٟ ا٠کاف

٠ْا٦غق ٣اَؼ ةؼ ٣ض٨ق ١ّٞکؼد  277اٚا٥٠ د٨ّای ٔیؼٚا٣٨٣ی ة٨دف ٣یؽ در ٠ادق 
د٦غ ک٥ در م٨ر  ا٣ٛىای ٧٠ٞث دك قعاص ٠یاجضادی٥ اركپا ای٢ ا٠کاف را ة٥ ا

ة٥ د٨ّای ّغـ ٚاةٞیث ا١ّاؿ آف ٚا٨٣ف در دی٨اف  ٠263ا٥٦ ٠ٛؼر در ٠ادق 
 3اٝػکؼ اٚغاـ ک٤غ.دادگـحؼی اركپا ًتٙ ٠تا٣ی چ٧ارگا٥٣ ٨ٗؽ

٦ای ایؼاف در دی٨اف دادگـحؼی از ز٥ٞ١ دّاكی ٠ٌؼح قغق در ٨٠و٨ع جضؼیٟ
ای قؼکث پكحیتا٣ی، ؿاظث ك ج٧ی٥ کاال٣٘ث ّٞی٥ اركپا پیف از ا٣ْٛاد ةؼزاـ، د٨ّ

                                                                        
جؼز٥١: ة٧ؼكز اظالٚی، كصیغ اقحیاؽ ك پؼكیؽ پؼكیؽیاف، )ج٧ػؼاف،  ص٨ٛؽ اجضادی٥ اركپا،. ٠ایک کاجتؼ ، 1

 .91-90(، ٦1380ای ص٨ٛٚی ق٧ؼ دا٣ف، ٠ؤؿـ٥ ٠ٌاْٝا  ك پژك٦ف
2. TFEU, Art. 263. 
3. TFEU, Art. 277; Damian Chalmers; Gareth Davis & Giorgio Monti, European 

Union Law: Text and Materials, (Cambridge: Cambridge University Press, 
2006), 457. 
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٤٠سؼ ة٥ مغكر رأی ة٥ ٣ِ٘ ای٢  2012آكریٜ  25ق٨رای اجضادی٥ اركپا ة٨د ک٥ در 
ظ٨ا٦ی ق٨رای  ا٠ا پؾ از پژك٦ف ٦1ای كوِ قغق ةؼ آف گؼدیغ.قؼکث ك ٨ٕٝ جضؼیٟ

  2اجضادی٥ اركپا از ای٢ رأی، دادگاق پژك٦ف صکٟ پیكی٢ را ٨ٕٝ ٨١٣د.
کف ایؼاف ّٞی٥ ق٨رای اجضادی٥ در پی دادظ٨اؿث قؼکث ٠ٞی ٣٘ث چ٤ی١٦٢

٦ای م٨ر  گؼٗح٥ ةؼ ای٢ قؼکث اركپا، قْت٥ ٦٘حٟ دادگاق ٠٨١ّی ة٥ ٨ٕٝ جضؼیٟ
قؼکث  ا٠ا ٠سغداً 3ك ّغـ جأ٠ی٢ ٠اٝی دكٝث ایؼاف ج٨ؿي ای٢ قؼکث رأی داد؛

 4ؼٗث.جضث جضؼیٟ اجضادی٥ اركپا ٚؼار گ 2015کف ایؼاف در ٨ٗری٥ ٠ٞی ٣٘ث
٦ای جاة٥ْ ٣یؽ اةٌاؿ جغاةیؼ جىییٛی اجعاذ قغق ٠ٞی ٣٘ث ایؼاف ك قؼکث قؼکث

 5ظ٨اؿحار قغ٣غ. 2012دؿا٠تؼ  27ج٨ؿي اجضادی٥ را در 
٦ای کكحیؼا٣ی ٦ای ایؼا٣ی، قؼکثاٗؽكف ةؼ ای٢، دّاكی زیادی از ؿ٨ی ةا٣ک

ای٢ دی٨اف  ك ٣٘حی ة٥ ادّای ٣ٛه صٙ ةؼ دادرؿی ّادال٥٣، صٙ ةؼ ٠اٝکیث ك... در
اؿث ک٥ ةؼظی از آ٧٣ا ة٥ مغكر آرایی ة٥ ٣ِ٘ ٧٣اد٦ای ایؼا٣ی ٤٠حر  ٠ٌؼح گكح٥

  6اؿث. گكح٥
ایؼاف  از آ٣سا ک٥ اجضادی٥ اركپا پؾ از ةؼزاـ، جن١یٟ ظامی در ةاب جضؼیٟ

ک٥ ةح٨ا٣غ ة٥ ص٨ٛؽ ة٤یادی٢ ةكؼی ٠ؼدـ ایؼاف آؿیب رؿا٣غ، مادر ٣کؼدق ك ١ّغق 
٦ا ك ٣اقی از ٌِٚ ارجتاًا  ةا٣ک ،در ؿٌش اجضادی٥اٚغا٠ا  م٨ر  گؼٗح٥ 

٦ای ظن٨می اركپایی ةا ایؼاف ك ٣ٛه ج٧ْغا  ٚؼاردادی آ٧٣ا در ادؼ  قؼکث
٦ای ٗؼاؿؼز٠ی٤ی آ٠ؼیکاؿث، ة٤اةؼای٢ در ای٢ ٨٠ارد، ا٠کاف ًؼح د٨ّا در  جضؼیٟ

 ای كز٨د ٣ع٨ا٦غ داقث.ای٢ ٧٣اد ٚىایی ٥ٌٛ٤٠
                                                                        

1. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co v. Council of the European 
Union, Case No. T- 509/ 10. 

2. Council of the European Union v. Manufacturing Support & Procurement Kala 
Naft Co, Case No. C-348/12 P (Appeal). 

3. National Iranian Tanker Company v. Council of the European Union, Case No. T- 
565/12, General Court (Seventh Chamber, Extended Composition), 2014. 

4. Council Decision. 2015/236/CFSP of 12 February 2015 amending Decision 
2010/413/CFSP concerning Restrictive Measures against Iran; CIR. 2015/230 of 
12 February 2015 Implementing Regulation (EU) No. 267/2012 Concerning 
Restrictive Measures against Iran. 

5. NIOC and Others v. Council of European Union, Case No. T-577/12, 2015. 
6. See: Bank Mellat v. Council of European Union, Case No. T-496/10, General 

Court (Forth Chamber), 2013; Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) v. 
Council of the European Union, Case No: T. 489/10, In the General Court of the 
European Union, 2013. 
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 9ق تؾزگفتار دٍم: دادگاُ ارٍپایی حقَ

اؿث ك 1959دادگاق اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ، ارگاف ٚىایی ایساد قغق در ؿاؿ 
دار ( را ٧ّغق1950كَی٥٘ ٣ُار  ةؼ ازؼای ک٨٤ا٣ـی٨ف اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ )

2ةاقغ. ٠ی
ك  3ای٢ دادگاق، در ةغك جأؿیؾ در ک٤ار ک١یـی٨ف اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ 

کؼد ا٠ا ج٨ؿ٥ْ ای، ة٥ قکایا  ٠ٌؼكص٥ رؿیغگی ٠یًی ٗؼآی٤غی دك ٠ؼص٥ٞ
ز٠اف رؿیغگی ة٥ قکایا   اّىای ک٨٤ا٣ـی٨ف ك ةاال رٗح٢ جْغاد ٠حٛاویاف، ٠غ 

ةاّخ ًؼح پیك٧٤اداجی ز٧ث  ،٨١٣د. ای٢ دالیٜجؼ ٠یرا ركز ة٥ ركز ٨ًال٣ی
ؼجیب ةا جن٨یب پؼكجکٜ ةغی٢ ج 4جؼ قغف رك٣غ دادرؿی گؼدیغ.جؼ ك ک٨جاق آؿاف
ای ک١یـی٨ف ك دادگاق ٣ـط گؼدیغ ك یک دادگاق ٠ؼص٥ٞ ؿیـحٟ دك 11،5ق١ارق 

 6دائ١ی ج١اـ كٚث زایگؽی٢ آ٧٣ا قغ.

دادگاق اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ دارای دك ةْغ مالصیث ٠ك٨رجی ك جؼاْٗی اؿث. 
 ج٨ا٣غ ة٥ درظ٨اؿثک٨٤ا٣ـی٨ف اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ، دی٨اف ٠ی 47ة٥ ٨٠زب ٠ادق 

٦ای ٣ُؼی٥ ،ک١یح٥ كزرا درةارق ٠ـائٜ ص٨ٛٚی ٠ؼة٨ط ة٥ ج٘ـیؼ ک٨٤ا٣ـی٨ف
ک٨٤ا٣ـی٨ف، ا٠کاف  33در ةْغ مالصیث جؼاْٗی، ٠ادق  ٠7ك٨رجی مادر ١٣ایغ.

، قکایا  اٗؼاد، 34ك ٠ادق  ٦8ای ّى٨ ّٞی٥ یکغیگؼرؿیغگی ة٥ قکایا  دكٝث
از  9ک٤غ.ةی٤ی ٠یق پیف٦ای ٔیؼ دكٝحی یا گؼك٦ی از اٗؼاد را در ای٢ دادگاؿاز٠اف

، ای٢ اؿث ک٥ ة٥ اٗؼاد مؼؼ ٣ُؼ از ٣34کا  ٠ذتث ٠ٌؼكص٥ در ةاب ٠ادق 
د٦غ. ةؼ ای٢ اؿاس اٗؼاد ٔیؼ٠حت٨ع جاةْیحكاف صٙ ٠ؼاز٥ْ ة٥ دادگاق ٠ؽة٨ر را ٠ی

                                                                        
1. The European Court of Human Rights 
2. John G. Merrills, “European Court of Human Rights (ECHR)”: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/196097/European-Court-of-Human-
Rights-ECHR, (2020). 

3. The European Commission on Human Rights 
، ا١ٝٞٞػی٠سٞػ٥ صٛػ٨ٚی ةػی٢، «صٛػ٨ؽ ةكػؼ زغیغ اركپػایی دادگاق» ٠ض١غ ٚاری ؿیغ ٗا١ًی،. ؿیغ 4

25(1379 ،)131. 
5. Protocol  No 11 to the European Convention for Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery Established 
Thereby, Council of Europe, Doc. H(94) 5, (1994) 17 EHRR 501. 

6. Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, (New York: 
Oxford University Press, 2011), 7. 

7. European Convention on Human Rights, 1950, Art. 47. 
8. Ibid, Art. 33.  
9. Ibid, Art. 34. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/196097/European-Court-of-Human-Rights-ECHR
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/196097/European-Court-of-Human-Rights-ECHR
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کك٨ر٦ای ّى٨ ٣یؽ، در م٨ر  ٣ٛه ص٨ٛؽ ٠نؼح در ک٨٤ا٣ـی٨ف ج٨ؿي ٦ؼ یک 
ٗٞػا ة٥  1گاق قکایث ظ٨د را ٠ٌؼح ١٣ای٤غ.ج٨ا٤٣غ در داد٦ای ّى٨ ٠یاز دكٝث

٨ًر کٞی، دادگاق اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ ة٥ دّاكی اٚا٥٠ قغق ج٨ؿي کك٨ر٦ای ّى٨ 
٦ایی از اٗؼاد ک٥ ٚؼةا٣ی ٣ٛه ٦ای ٔیؼدكٝحی یا گؼكقک٨٤ا٣ـی٨ف، اٗؼاد، ؿاز٠اف

ا٣غ، ٦ؼ یک از ص٨ٛؽ ٤٠غرج در ک٨٤ا٣ـی٨ف ج٨ؿي اّىای آف ٚؼار گؼٗح٥
 ٤غ.کرؿیغگی ٠ی

ک٨٤ا٣ـی٨ف اركپایی ص٨ٛؽ  ٠35ْیار٦ا ك و٨اةي پػیؼش دادظ٨اؿث در ٠ادق 
 اؿث:٣یؽ ة٥ ٚؼار زیؼ ٠ٛؼر قغق 2ةكؼ
ٚؼةا٣یاف ٚؼةا٣ی ٠ـحٛیٟ یا ةا٨ٛٝق یا زؽء  قاکی ةایغ داةث ١٣ایغ ک٥ ظ٨د، .1

ةاقغ ك داةث ١٣ایغ ٚتٜ از ارائ٥ دادظ٨اؿث ة٥ دی٨اف، ٔیؼ ٠ـحٛیٟ ٠ی

اش ز٧ث اصٛاؽ ص٨ٛؽ ظ٨یف ا جا آظؼی٢ ٠ؼص٥ٞج١ا٠ی ٠ؼازِ داظٞی ر
 اؿث؛ ای ٣گؼٗح٥ًی ٨١٣دق ك ٣حیس٥

٠اق پؾ از ًی آظؼی٢ ٠ؼص٥ٞ از مغكر صکٟ ٠ؼزِ  6صغاکذؼ جا  .2
 رؿیغگی داظٞی، اٚغاـ ة٥ قکایث در دی٨اف ١٣ایغ؛

٨٦یث ٗؼد قاکی ةایغ ةؼای دی٨اف ٠ضؼز ةاقغ ك ًؼح قکایث ةغكف ٣اـ  .3
 ق٨د؛پػیؼٗح٥ ١٣ی

ا١ٝٞٞی دیگؼ ٨٠رد ٠ؼة٥ً٨ ٣تایغ ٚتال ج٨ؿي دی٨اف یا ٠ؼزِ ةی٢قکایث  .4
 ةاقغ؛رؿیغگی ٚؼار گؼٗح٥

 قکایث آقکارا ةی اؿاس ٣تاقغ؛ .5

قکایث ٠ٌؼكص٥ ٣تایغ ٨٣ّی ؿ٨ء اؿح٘ادق از صٙ ًؼح قکایث ةاقغ.  .6
 ٦ای ٠کؼر ك ظٌاب دكٝث ظ٨ا٣غق ةا اٝ٘اظ ٣ا٤٠اؿب ك...؛٣ُیؼ قکایث

 ا ک٨٤ا٣ـی٨ف اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ ةاقغ.قکایث ٠ٌؼكص٥ ٣تایغ ٠ٕایؼ ة .7

٦ای ةا ٠الص٥ُ آ٣ک٥ ةؼظی از ص٨ٛؽ اقعاص ایؼا٣ی ک٥ جضث جضؼیٟ
...  کك٨ر٦ای اركپایی ٚؼار دار٣غ، ٠ا٤٣غ صٙ ةؼ ا٨٠اؿ ك صٙ ةؼ آزادی رٗث ك آ٠غ ك

در م٨ر  دارا ة٨دف قؼایي ٠ػک٨ر، ا٠کاف ًؼح  ،اؿث، ای٢ اقعاص جىییِ قغق
                                                                        

 .137. ٚاری ؿیغ ٗا١ًی، پیكی٢، 1
2. Ibid, Art. 35. 
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ج٨اف از در ای٢ ز٠ی٥٤، ٠یایی ص٨ٛؽ ةكؼ را ظ٨ا٤٦غ داقث. قکایث در دادگاق اركپ
٦ای ٔیؼدكٝحی ك یا ٠ؤؿـا  ص٨ٛٚی دتث قغق در ای٢ کك٨ر٦ا َؼٗیث ؿاز٠اف

 قغق ة٧ؼق گؼٗث.ةؼای ًؼح د٨ّا ك یا ص١ایث ص٨ٛٚی از اقعاص ایؼا٣ی جضؼیٟ

ادؼ رأی دی٨اف ٣یؽ اٝؽاـ دكٝث ظ٨ا٣غق ة٥ ج٨ٖٚ ٣ٛه ک٨٤ا٣ـی٨ف، زتؼاف 
ر  ك اّادق كوِ ة٥ صاؿ ؿاةٙ اؿث ك اگؼ اّادق كوِ ة٥ صاؿ ؿاةٙ ١٠ک٢ ظـا

 ٦1ایی را ةؼای ٠حاةْث از رأی دی٨اف ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ.٣تاقغ آف کك٨ر ةایغ ركش

 گفتار عَم: دیَاى آهزیکایی حقَق تؾز

ص٨ٛؽ ةكؼ، در ک٤ار ّغاٝث، د٨٠کؼاؿی، ا٤٠یث ك ج٨ؿ٥ْ یکی از چ٧ار ركیکؼد 

٦ا ة٧ؼق کك٨ر٦ای آ٠ؼیکایی ةؼای ٣یٜ ة٥ ا٦غاؼ ظ٨د از آفامٞی اؿث ک٥ ؿاز٠اف 

، یک ٠ْا٦غق 1969ک٨٤ا٣ـی٨ف آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ پػیؼٗح٥ قغق در ؿاؿ  2گیؼ٣غ. ٠ی

ظ٨زق ٣یؽ یاد چ٤غزا٣ت٥ ص٨ٛؽ ةكؼی در ٥ٌٛ٤٠ آ٠ؼیکاؿث ک٥ از آف ة٥ پی١اف ؿ٢

حنادی، در ز٠ی پؼدازد.٦ای ة٤یادی٢ ٠یق٨د ك ة٥ ص٨ٛؽ ةكؼ ك آزادی ٠ی ٥٤ ص٨ٛؽ ٚا

ضاؽ گكح٥ ک٥ ة٥  ی٨ف آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ ٝا ازح١اّی ك ٗؼ٤٦گی، پؼكجکٞی ة٥ ک٨٤اـ٣

ک١یـی٨ف آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ ك دی٨اف  3پؼكجکٜ ؿاف ؿا٨ٝادكر ٠ْؼكؼ اؿث.

ک٤٤غق ةؼ ازؼای ٠٘اد ای٢ ؿ٤غ ٦ـح٤غ. رك٣غ آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ دك ٧٣اد ٣ُار 

ایی ص٨ٛؽ ةكؼ، ٣عـث از درگاق ک١یـی٨ف ص٨ٛؽ ةكؼ دادظ٨ا٦ی ٗؼدی در ٣ُاـ آ٠ؼیک

ةاقغ،  ای در ک١یـی٨ف صٜ ٣كغقگیؼد ك ج٧٤ا در كوْیحی ک٥ ٚىی٥م٨ر  ٠ی

ی٨ف ٠یک١یـی٨ف ص٨ٛؽ ةكؼ ك ٣یؽ دكٝث ج٨ا٤٣غ ة٥ ٨ُ٤٠ر مغكر ٦ای ّى٨ ک٨٤اـ٣

٣کح٥ ٧٠ٟ آف اؿث ک٥  ف آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ ارزاع د٤٦غ.جن١یٟ، ٚىی٥ را ة٥ دی٨ا

ی٨ف آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ، ٤٠ضنؼاً ک 61ٌاةٙ ٠ادق ٠ ک١یـی٨ف ص٨ٛؽ ةكؼ ك  ٨٤اـ٣

ای٢ ؿ٤غ ٣یؽ،  ٠44ٌاةٙ ٠ادق  4ج٨ا٤٣غ در دی٨اف ًؼح د٨ّا ١٣ای٤غ.٦ای ّى٨ ٠یدكٝث
                                                                        

1. Louwrens R Kiestra, The Impact of the European Convention on Human Rights on 
Private International Law, (Maastricht: Springer, 2014), p. 30. 

 ٗن٤ٞا٥٠ جضٛیٛا  ص٨ٛٚی ٠ْا٦غق، «جأ٠ٞی ص٨ٛٚی ةؼ ٣ُاـ آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ»پ٨ر، . ٠ض١غ ؿحایف2
3( ،1397 ،)58. 

3. Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of 
Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador"), 1988.  

4. American Convention on Human Rights, 1969, Art. 61. 
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ؼ ص٨ٛٚی در یک یا چ٤غ دكٝث » ؼاد یا ٦ؼ ٧٣اد ٔیؼدكٝحی ک٥ از ٣ُ ٦ؼ ٗؼد یا گؼك٦ی از ٗا

حؼاض ج٨ا٣غ دادظ٨اؿثةاقغ، ٠ی ّى٨ ؿاز٠اف ة٥ رؿ١یث ق٤اظح٥ قغق ٦ایی قا٠ٜ ّا

ه ای٢ ک٨٤ا٣ـی٨ف از ؿ٨ی یک دكٝث ّى٨ را ة٥ ک١یـی٨ف ارائ٥ د٦غ   1«.یا ٣ٛ

ةا جغٚیٙ در ای٢ ٨٠اد، کك٨ر ایؼاف ة٥ دٝیٜ ّغـ ّى٨یث در ک٨٤ا٣ـی٨ف 
چ٤ی٢ آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ ا٠کاف ًؼح د٨ّا در ای٢ ٠ؼزِ ٣ُارجی را ٣غارد. ٦ٟ

، در ظن٨ص اقعاص ماٝش ةؼای ًؼح د٨ّا در ٨44ر در ٠ادق ٨٣ع ةیاف ٠ػک
ک١یـی٨ف، صاکی از آف اؿث ک٥ مؼٗا اقعاص یا ٧٣اد٦ای ق٤اظح٥ قغق در 

٦ای ّى٨ ؿاز٠اف کك٨ر٦ای آ٠ؼیکایی، ةح٨ا٤٣غ در ک١یـی٨ف ًؼح د٨ّا دكٝث
قغق ایؼا٣ی ١٣ای٤غ. مؼؼ ٣ُؼ از ای٢، آ٣چ٥ ک٥ ةؼای اقعاص یا ٧٣اد٦ای جضؼیٟ

ک٤غ، آف ٠ؼاز٥ْ ة٥ ای٢ ٠ؼزِ ٠ْا٦غاجی ٣اَؼ ةؼ ص٨ٛؽ ةكؼ ایساد ٠ا٣ِ ٠یةؼای 
٦ای ّى٨ ک٨٤ا٣ـی٨ف آ٠ؼیکایی ص٨ٛؽ ةكؼ ا٠کاف ًؼح اؿث ک٥ ج٧٤ا ّٞی٥ دكٝث

ای٢ ٠ْا٦غق را ا٠ىا  1977د٨ّا كز٨د دارد. در صاٝی ک٥ کك٨ر آ٠ؼیکا در ؿاؿ 
ا٠کاف دادظ٨ا٦ی از اؿث، ة٤اةؼای٢ ١ّال کؼدق ا٠ا ٨٤٦ز آف را جن٨یب ٣کؼدق

 ٦ای ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ در ای٢ ٠ؼزِ كز٨د ٣غارد.جضؼیٟ

 تزآهد

ای ای٢ ٣حیس٥ صامٜ آ٠غ ک٥ ا٠کاف ٦ای ٥ٌٛ٤٠از ةؼرؿی مالصیث دادگاق

ای ٦ای ٥ٌٛ٤٠قغق در دادگاقدادظ٨ا٦ی اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ایؼا٣ی جضؼیٟ

ك  /ـ43652ق١ارق ٣ا٥٠  یبجن٨ 8اركپا كز٨د دارد. ةا ٣ُؼ ة٥ ای٤ک٥ ةؼ اؿاس ٠ادق 

٠ْاكف اكؿ رئیؾ  ٨٠03/10/1394رخ  ٣29426/51953ا٥٠ ق١ارق ةعف٣یؽ 

٠ْؼٗی كکیٜ ك  ،٠ك٨ر ، ًؼح ك پیگیؼی دّاكی، ارائ٥ 1394ؿ ز٨٧١ر در ؿا

٣ُار  ةؼ دّاكی اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ایؼا٣ی در راة٥ٌ ةا دكٝث ك داكر ك ٣یؽ 

ا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری ر ص٨ٛٚی ةی٢در اظحیار ٠ؼکؽ ا٨٠ ٦ای ظارزیقؼکث

ٚؼار دارد، كَی٥٘ ٨ٚق ٚىایی٥ در ای٢ ز٠ی٥٤ ةیكحؼ ٠تح٤ی ةؼ ا٠ؼ ٣ُار  از ةاب 

رؿغ ةا صـ٢ ازؼای ٨ٚا٣ی٢ ك ص٘اَث از ص٨ٛؽ ّا٥٠ اؿث. ٦ؼ چ٤غ ة٥ ٣ُؼ ٠ی

                                                                        
1. Ibid, Art. 44. 
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ج٨ؿي ٠ْاكف اكؿ ریاؿث  ٣1394ا٥٠ ٠ػک٨ر در ؿاؿ ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ در ةعف

ای دكٝحی ك صاک١یحی را در ٠ْؼٗی داكر ك ا٣حعاب كکیٜ ٧٣اد٦ ز٨٧١ری، مؼٗاً

ا١ٝٞٞی رئیؾ ٠ٞؽـ ة٥ ١٦ا٤٦گی ك کـب ٣ُؼ ك جأییغی٥ از ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢

اؿث، اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ٔیؼدكٝحی ایؼا٣ی ک٥ جضث جأدیؼ  ز٨٧١ری ٨١٣دق

ك ج٨ا٤٣غ از كکال اؿث ٠ی ا٣غ ك ص٨ٛؽ آ٧٣ا ٣ٛه قغق٦ا ٚؼار گؼٗح٥جضؼیٟ

کارق٤اؿاف ٠ؼکؽ ٠كاكراف ٨ٚق ٚىایی٥ ظغ٠ا  ص٨ٛٚی الزـ را دریاٗث ١٣ای٤غ. 

 ؾیرئ یةا ٠ْاك٣ث ص٨ٛٚ ی١٦کارجؼی٢ ا٦غاؼ ای٢ ٠ؼکؽ، زیؼا از ز٥ٞ١ ٧٠ٟ

ةا كزار  ظارز٥ در  ی١٦کار، ٠ؼة٥ً٨ شی٨ٝا ٥یك ج٧ ٢یز٨٧١ر در امالح ٨ٚا٣

ة٥ ظغ٠ا  ی، جـ٧یٜ دؿحؼؿی ا١ٝٞٞ ٢یدر ؿٌش ة ی٠ـائٜ ص٨ٛٚ یؼیگیپ

 ٠ىاٗاً 1ص٨ٛٚی ةا کی٘یث ك ارزاف ك ٣یؽ میا٣ث ك پاؿغاری از ص٨ٛؽ ّا٥٠ اؿث.

٣یاز٤٠غ ١٦ا٤٦گی ك جأییغی٥ از  ای٤ک٥ ٧٣اد٦ای دكٝحی ٣یؽ در ا٣حعاب كکیٜ مؼٗاً

ا٣غ ك ای٢ ٠ـأ٥ٝ ٠ا٣ِ از ا١ٝٞٞی رئیؾ ز٨٧١ری قغق٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢

راف ٨ٚق ٚىایی٥، در م٨ر  جأییغ ٠ؼکؽ ا٣حعاب كکیٜ از ٠یاف كکالی ٠ؼکؽ ٠كاك

ا١ٝٞٞی ٣یـث. ١٦چ٤ی٢ ةا ٗؼا٦ٟ کؼدف ا٠کاف ١٦کاری ٠یاف ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢

ا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری از ٠ؼکؽ كکال ك ٠كاكراف ٨ٚق ٚىایی٥ ةا ٠ؼکؽ ص٨ٛٚی ةی٢

٣ا٥٠ ٠یاف ای٢ دك، اؿح٘ادق از َؼٗیث ٦ؼ دك ٧٣اد كز٨د دارد ًؼیٙ ا٣ْٛاد ج٘ا٦ٟ

ق٨د ة٥ زای اؿح٘ادق از كکالی ظارزی ةا ٠تاٝٓ ٤٦گ٘ث در دّاكی یک٥ ؿتب ٠

، ک٥ در ٨٠اردی ٧٣اد دكٝحی ایؼا٣ی جضث جضؼیٟ را از ًؼح دّاكی در ا١ٝٞٞی ةی٢

، ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی داردةؼ ة٨دف، ةاز٠یمالح ظارزی ة٥ دٝیٜ ٦ؽی٠٥٤ضاکٟ ذی

 ٠كاكراف ظا٨٣ادق ك کارق٤اؿاف رؿ١ی ،ا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری ك ٠ؼکؽ كکالةی٢

ا١ٝٞٞی ة٥ دٗاع از ٤٠اِٗ کك٨ر ك ٨ٚق ٚىایی٥، ةا جؼةیث ٠حعنناف ص٨ٛٚی ةی٢

 ای ةپؼداز٣غ.ا١ٝٞٞی ك ٥ٌٛ٤٠ق٧ؼك٣غاف در ٠سا٠ِ ةی٢

                                                                        
 كراف ظا٨٣ادق ٨ٚق ٚىایی٠:٥ؼکؽ كکال، کارق٤اؿاف رؿ١ی ك ٠كا ا٦غاؼ را٦تؼدی ٠ؼکؽ)ةی. جا(،  .1

https://judiciarybar.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-
%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-

%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/. , 1399. 

https://judiciarybar.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/
https://judiciarybar.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/
https://judiciarybar.ir/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/
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ٌاای یکجاىباً ىااقض سيجی طرح دعَای تحریمنبحث سَم: انکان

 حقَق بشر ایران در نحاکم داخلی

٦ای داظٞی ک٤٤غق ك ٣یؽ دادگاقجضؼیٟاٚا٥٠ د٨ّا در ٠ؼازِ داظٞی کك٨ر٦ای 
یکسا٣ت٥ ٣اٚه  ٦ای٦ای درظ٨اؿث ٣ا٠كؼكع ة٨دف جضؼیٟایؼاف از دیگؼ قی٨ق

ةاقغ ک٥ در ای٢ ٠تضخ ة٥ ٨ًر از١اٝی ص٨ٛؽ ةكؼ ك اٝؽاـ ة٥ زتؼاف ظـار  ٠ی

 د٦یٟ.آ٧٣ا را ٨٠رد ک٤کاش ٚؼار ٠ی

 کٌٌدُگفتار اٍل: هحاکن کؾَرّای تحزین

ک٥ ةؼ صٙ اٗؼاد ة٥ اٚا٥٠ د٨ّا  1اّال٠ی٥ ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼ 10 ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق
ك ةؼظ٨رداری از دادرؿی ّادال٥٣ ك ٤٠ن٘ا٥٣ جأکیغ دارد، ای٢ ا٠کاف ةؼای اقعاص 

٦ای یکسا٣ت٥ کك٨ر٦ا، كز٨د دارد ک٥ ظن٨می ایؼا٣ی ٤٠غرج در ٝیـث جضؼیٟ
ٟ داظٞی ٦ای ا١ّاؿ قغق ّٞی٥ آ٧٣ا، ة٥ ٠ضاکةؼای اّحؼاض ٣ـتث ة٥ ٠ضغكدیث

٠یذاؽ ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك  14ک٤٤غق ٠ؼاز٥ْ ١٣ای٤غ ك ًتٙ ٠ادق کك٨ر٦ای جضؼیٟ
دادرؿی ٤٠ن٘ا٥٣  ٦ا ٨٠َٖ ة٥ رؿیغگی ك رّایث ام٨ؿؿیاؿی، ای٢ دادگاق
٦ای ٦ؼ کك٨ر كَی٥٘ دار٣غ ة٥ دّاكی ة٤اةؼای٢ دادگاق 2ةاق٤غ. ٣ـتث ة٥ آ٧٣ا ٠ی

اجعاذ قغق ج٨ؿي ١٦اف اقعاص رازِ ة٥ اّحتار جن١ی١ا  ٚا٣٨٣ی ك ازؼایی 
 کك٨ر جؼجیب ادؼ د٤٦غ.

گػاری ٤ی٢ در م٨رجی ک٥ ٠ؼزِ صٜ اظحالؼ در ٚؼارداد٦ای ؿؼ٠ای١٦٥چ
٦ا ك ٧٣اد٦ای ص٨ٛٚی ٔیؼدكٝحی ك کك٨ر٦ای ظارزی، دادگاق داظٞی ةی٢ قؼکث

ةاقغ، ا٠کاف ًؼح د٨ّا در ٨٠و٨ع ّغـ ای٘ای  کك٨ر ًؼؼ ٚؼارداد جْیی٢ قغق
ك زتؼاف ظـار ، در م٨ر  جن٨یب ٨ٚا٣ی٢ جضؼی١ی ج٧ْغا  کك٨ر ظارزی 
 كز٨د ظ٨ا٦غ داقث.

ک٤٤غق مالصیث اٗؽكف ةؼ ٨٠ارد گ٘ح٥ قغق، ٠ضاکٟ داظٞی کك٨ر٦ای جضؼیٟ

                                                                        
1. Universal Declaration of Human Rights, (1948), Art. 10. 

2. International Covenant on Civil and Political Rights, (1966(, Art. 14. 
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٦ای ًؼؼ ٚؼارداد ظارزی را ٣یؽ، رؿیغگی ة٥ دّاكی اقعاص ایؼا٣ی ّٞی٥ قؼکث
 ةاق٤غ.در ٨٠و٨ع ّغـ ای٘ای ج٧ْغا  ٚؼاردادی از ؿ٨ی آ٧٣ا، دارا ٠ی

٠ضاکٟ کك٨ر٦ای داٝخ، ی٤ْی کك٨ر٦ای ٔیؼ از ٠ضٜ اٚا٠ث قؼکث ك یا  
ج٨ا٤٣غ ة٥ ای٢ کك٨ر٦ای ٔیؼ ٠حت٨ع آ٧٣ا ٣یؽ در م٨ر  كز٨د ٠ت٤ای مالصیحی، ٠ی

١اؿ دّاكی رؿیغگی ک٤٤غ ك ٚاّغق ٠ن٣٨یث، زؽ در ٨٠رد قؼکث ٦ایی ک٥ ة٥ ّا
حغارا  صاک١یحی ٠ی  ٦ا ةاقغ.ی٢ دادرؿیج٨ا٣غ ٠ا٣ْی ةؼ ؿؼ راق اپؼداز٣غ، ١٣یٚا

در ةاب ا٠کاف ًؼح دّاكی در ای٢ ٠ضاکٟ ٣یؽ، اگؼ ظ٨ا٦اف د٨ّا، دكٝث ایؼاف یا 
٦ای دكٝحی ایؼا٣ی ةاق٤غ، ا٣ضنار ًؼح د٨ّا ةا ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ٧٣اد٦ا ك قؼکث

آكری اد٥ٝ ك ج٨ا٣غ در ز١ِا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری اؿث ك ٨ٚق ٚىایی٥ ٠یةی٢
ا ای٢ ٠ؼکؽ ١٦کاری کؼدق ك دادؿحاف کٜ ٣یؽ ةؼ اؿاس ٠ـح٤غا  ك ج٤ُیٟ ٨ٝایش ة

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼی، ج٨ا٣ایی پیگیؼی ك ٣ُار  ةؼ کار ای٢ ٠ؼکؽ در  ٠290ادق 
چ٤ی٢ ؿاز٠اف ةازرؿی کٜ کك٨ر ٚادر راؿحای اصٛاؽ صٙ ٨١ّـ را ظ٨ا٦غ داقث. ٦ٟ

یغ. در م٨رجی ٨ا٣ی٢ ٣ُار  ١٣اظ٨ا٦غ ة٨د ةؼ كَایٖ ای٢ ٠ؼکؽ از ةاب صـ٢ ازؼای ٚ
ج٨ا٤٣غ از  ظن٨می ٣یؽ ظ٨ا٦اف ًؼح د٨ّا در ای٢ ٠ضاکٟ ةاق٤غ، ٠ی ک٥ اقعاص

ص١ایث دیپ١ٞاجیک کك٨ر ایؼاف ةؼظ٨ردار قغق ک٥ در ای٢ م٨ر ، اةحکار ًؼح ك 
 ٦ؼ گاقا١ٝٞٞی ظ٨ا٦غ ة٨د. در ١٦ی٢ راؿحا، پیگیؼی د٨ّا ةا ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢
٨ٛؽ ّا٥٠، ظـارا  كاردق ةؼ اجتاع ایؼا٣ی ج٨ؿي دادؿحاف کٜ کك٨ر ة٥ ٨٤ّاف صاٍٗ ص
٠ٞی ارزیاةی  ٠ناٝش ك ٤٠اِٗ ا٨٠اؿ، ة٥ رازِ یک دكٝث ةیگا٥٣ را ٠نغاٚی از زؼایٟ

 آیی٢ ٚا٨٣ف 290 ٨١٣دق ةاقغ، از ای٢ اظحیار ةؼظ٨ردار اؿث جا در ٠ٌاةٛث ةا ٠ادق
جیک ةؼای مالح در ٗؼا٦ٟ ٨١٣دف ص١ایث دیپ١ٞاکی٘ؼی، ةؼ کار ٠ؼازِ ذی دادرؿی

ا١ٝٞٞی از ًؼیٙ ًؼح د٨ّی یا در م٨ر  ًؼح جت٥ْ ایؼا٣ی ٠ؽة٨ر در ٣ؽد ٠ضاکٟ ةی٢
ک٤٤غق، ارائ٥ د٨ّی ة٥ م٨ر  قعنی ج٨ؿي ٗؼد در ٠ؼازِ داظٞی کك٨ر٦ای جضؼیٟ

 ٠1كاكرق ك ٠ْاوغ  ة٥ كی، ٣ُار  ١٣ایغ.
ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ًؼح د٨ّای ٠ـػحٛیٟ ج٨ؿػي دكٝػث ك یػا ٧٣اد٦ػای دكٝحػی در 

قػ٨د ک٤٤ػغق ٣ػ٨ّی ا٣نػؼاؼ از ٠نػ٣٨یث جٞٛػی ٠ػیؼازِ ٚىایی کك٨ر٦ای جضؼی٠ٟ
رٟٔ جض١یٜ ٦ؽی٥٤ ٠اٝی ك ؿیاؿی ٤٦گ٘ث ة٥ دٝیػٜ ةػ٥ کػارگیؼی ك١٠ک٢ اؿث ّٞی

                                                                        
 .23. ةؼای ٠ٌا٥ْٝ ةیكحؼ ر. ؾ. ة٥: اٚتاٝی، رقیغی ك آزٞی ال٦یسی، پیكی٢، ص 1
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٦ا، ٨٠ٗٛیث ص٨ٛٚی چ٤غا٣ی را ةػ٥ ١٦ػؼاق دیپ١ٞاؿی ٚىایی از ؿ٨ی ٠ضاکٟ آف دكٝث
ایؼا٣ػی کػ٥ در آف ای٢ َؼٗیػث ج٨ؿػي اقػعاص ظن٨مػی ٣غاقح٥ ةاقغ، اؿح٘ادق از 

ا٠ث دار٣غ ك یا ة٥ دتث رؿیغق  جؼ ظ٨ا٦غ ة٨د. ا٣غ د١ؼةعفکك٨ر٦ا ٚا

ک٤٤غق، ةؼظی از ّالكق ةؼ ركش ًؼح دّاكی در ٠ؼازِ ٚىایی کك٨ر٦ای جضؼیٟ
٧٣اد٦ای قت٥ ٚىایی در ای٢ کك٨ر٦ا ٣یؽ كَی٥٘ ةؼرؿی درظ٨اؿث اقعاص صٛیٛی 

٠ذاؿ، ادارق ک٤حؼؿ ا٨٠اؿ ظارزی  قغق را ٧ّغق دار ٦ـح٤غ. ةؼاییا ص٨ٛٚی جضؼیٟ 
ق٨د، ٥٣ ج٧٤ا ج٨اف اوا٥ٗ ٣ا٠یغق ٠ی 1«اُٗک»داری آ٠ؼیکا ک٥ در امٌالح، كزار  ظؽا٥٣

را ةؼ ٧ّغق  2«ة٨ٞک٥ قغق ك اجتاع ٠ْی٢ ظاصاقعاص ٧ٗؼؿث »کؼدف اقعاص ة٥ 
، آفدارد، ةٞک٥ ٚادر اؿث ة٤ا ة٥ ٠یٜ ظ٨د ك یا در پی درظ٨اؿث اقعاص ٤٠غرج در 

ج٨ا٣غ ٠حٛاوی صػؼ از ٧ٗؼؿث، ٠ی قعلرا از ٧ٗؼؿث ٠ػک٨ر صػؼ ١٣ایغ. ٦ؼ آ٧٣ا 
ک ارائ٥ د٦غ ک٥ ای٢ درظ٨اؿث، ركی٥  درظ٨اؿث کحتی یا اٝکحؼك٣یکی ظ٨د را ة٥ ٗا

ک را ة٥ زؼیاف ٠ی  ٣اـ اقعاص٦ا ةایغ قا٠ٜ ا٣غازد. درظ٨اؿثةازةی٤ی در ٗا
الّا  ٠ؼة٨ط ة٥ درج ٣اـ اًك ٣یؽ قغق، اًالّا  ج١اس ك آدرس پـحی آ٧٣ا  جضؼیٟ

ک ك  آ٧٣ا در ٧ٗؼؿث اقعاص ة٨ٞک٥ قغق ك درظ٨اؿث ةازةی٤ی ٠سغد جن١یٟ ٗا
ةؼظی از ٨٠ارد ك دالیٞی ک٥  ةاقغ.، ج٨میٖ زؽئیا  ك دالیٜ درظ٨اؿث صػؼ

ج٨ا٣غ ٤٠سؼ ة٥ صػؼ اقعاص صٛیٛی یا ص٨ٛٚی از ای٢ ٧ٗؼؿث ق٨د ّتارج٤غ از:  ٠ی
ؼیٟ قغق، ّغـ كز٨د ٠ت٤ای دٚیٙ درج در جٕییؼ ٠ذتث در رٗحار، ٨ٗ  قعل جض

  ٧ٗ3ؼؿث ك یا اقحتاق در ق٤اؿایی.
در ظن٨ص ٠غ  ز٠اف ةازةی٤ی، ز٠اف دٚیٛی ٠كعل ٣كغق ا٠ا اگؼ ای٢ ركی٥ 

چ٤غی٢ ٠اق ادا٥٠ ظ٨ا٦غ داقث. در ٨ًؿ ای٢  صغاٜٚ ٦ا ة٥ ٨ًؿ ٣ی٤سا٠غ،ؿاؿ
ـح٤غا  ك ٠غارؾ زؼیاف، ارائ٥ پاؿط ٣ا٤٠اؿب ك یا ٣اکاٗی، ك ٣یؽ ّغـ ارائ٥ ٠

  ٤٠4سؼ ة٥ ٨ًال٣ی قغف رك٣غ ظ٨ا٦غ قغ.

                                                                        
1. Office of Foreign Assets Control (OFAC) 

2. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List). 

3. U.S Department of Treasury, “Filing a Petition for Removal from an OFAC List”, in: 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-
nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list , 2021. 

4. John D Buretta, Megan Y Lew and Michael Ardeljan, “US Sanctions”, in: Rachel 
Barnes & et. al (eds), The Guide to Sanctions, (London: Law Business Research, 
2020): 102. 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-list-sdn-list/filing-a-petition-for-removal-from-an-ofac-list
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ک٤٤غق ة٥ ق٨ا٦غ ك ٠غارؾ ك در م٨ر  رد درظ٨اؿث، ز٠ا٣ی ک٥ درظ٨اؿث
  1ای٢ ركی٥ را ة٥ زؼیاف ا٣غازد. ج٨ا٣غ ٠سغداً دالیٜ زغیغی دؿث یاٗث، ٠ی

٦ا، در ٧٣ایث، در م٨ر  ّغـ ج٨ٗیٙ درظ٨اؿث صػؼ ٣اـ از ٧ٗؼؿث جضؼیٟ
درظ٨اؿث جسغیغ ٣ُؼ ٚىایی  2،«ٚا٨٣ف ركی٥ اداری»٨ا٣غ ًتٙ جظ٨ا٦اف ٠ی

صاکی از آف اؿث ک٥ دادگاق  ،٦ای ٨٠ز٨دجن١یٟ اٗک را ٠ٌؼح ١٣ایغ. ركی٥
در جسغیغ٣ُؼ ٣ـتث ة٥ جن١ی١ا  اٗک ةـیار آ٠ؼیکا،  ٦ایای ایاٝث ٥ٌٛ٤٠

گػار٣غ. ا٠ا اگؼ ٠ضحاًا٥٣ رٗحار کؼدق ك ٨١ْ٠الً ة٥ جن١ی١ا  آف اصحؼاـ ٠ی
، ظ٨دؿؼا٥٣، ای٢ ٧ٗؼؿثادگا٦ی جكعیل د٦غ ک٥ ٚؼار دادف ٣اـ قعنی در د

ةغكف دٝیٜ، ةا ؿ٨ء اؿح٘ادق از اظحیارا  ك یا ٠ٕایؼ ٚا٨٣ف ةاقغ، ٣ٛه آف جن١یٟ 
 پػیؼ اؿث. ا٠کاف

رؿا٣ی ة٥ ٨٠ِٚ یکی از دالیٜ صػؼ ٣اـ اقعاص از ٧ٗؼؿث ٠ؽة٨ر، ّغـ اًالع
٦ای ٗغراٝی آ٠ؼیکا، ٠غّی یکی از دادگاق ك ٣اکاٗی ة٨دف دالیٜ اؿث. ةؼای ٠ذاؿ،

٣ٛه صٙ ةؼ دادرؿی ّادال٥٣ ٠ؤؿـ٥ اٝضؼ٠ی٢ ّؼةـحاف ؿ٨ْدی ج٨ؿي اٗک 
در ر ةازةی٤ی اًالّا  ًت٥ٛ ة٤غی قغق، قغ. زیؼا اٗک ٣اج٨ا٣ی ظ٨ا٦اف را د

٣ا٠گػاری ٨٠رد ةضخ، ة٥ ٨٤ّاف ٠ت٤ایی ةؼای جع٘یٖ در ٣ُؼ ٣گؼٗح٥ ة٨د.  ا٠ا در 
٥ اؿح٤اد ای٤ک٥ ٣ٛه ای٢ صٙ ٣ـتث ة٥ کٜ گؽارقا ، چ٤غاف ٧٣ایث دادگاق ة

  3ادؼی ٣غارد، ٠ٛؼر کؼد ک٥ ظ٨ا٦اف در ٧ٗؼؿث اٗک ةاٚی ة١ا٣غ.
٦ای یکسا٣ت٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، ة٥ اؿاس كوِ جضؼیٟ

٦ای ق٨رای ا٤٠یث ٠ْحؼض اؿث ك ؿازكکار اٗک مؼٗا ا٠کاف ٗؼاجؼ از ٤ٌْٚا٥٠

٦ای ٦ا ك ٥٣ ادتا  ٔیؼٚا٣٨٣ی ة٨دف کٜ جضؼیٟاز ٧ٗؼؿث جضؼیٟ صػؼ ٠نادیٙ
دارد، جاک٨٤ف ٧٣اد٦ای دكٝحی ایؼاف، چ٤ی٢ درظ٨اؿحی یکسا٣ت٥ آ٠ؼیکا را ٠ٛؼر ٠ی

ا٣غ؛ زیؼا اؿح٘ادق از ای٢ ركش، ة٥ ٨٣ّی ٠كؼكّیث دادف ة٥ را ٠ٌؼح ٣کؼدق
٨ّیث ك ٠ضغكدیحی از ٣ُؼ ٚا٣٨٣ی ٤١٠ ا٠ا ٦ای آ٠ؼیکا از ؿ٨ی ایؼاف اؿث.جضؼیٟ

  .از ای٢ ركش كز٨د ٣غاردقغق اقعاص ظن٨می جضؼیٟ ةؼای اؿح٘ادق

                                                                        
1. U.S Department of Treasury, op. cit. 

2. Administrative Procedure Act, (1946). 

3. John D Buretta, Megan Y Lew and Michael Ardeljan, op. cit, pp. 102-103. 
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 گفتار دٍم: هحاکن کؾَر ایزاى

٦ای ص٨ٛؽ ٠ضاکٟ ٚىایی داظٞی ایؼاف ٣یؽ در ٨٠اردی ٚاةٞیث پیگیؼی جضؼیٟ
ةكؼی را ظ٨ا٤٦غ داقث. ای٢ ا٠کاف ة٥ كیژق در ظن٨ص ٣ٛه ج٧ْغا  ٚؼاردادی 

٦ا ة٥ ٦ای ٔػایی ك داركیی ک٥ در ادؼ جضؼیٟیژق قؼکث٦ای ظارزی ة٥ كقؼکث
٦ای کك٨ر ک٤٤غ ك ٠ؼزِ صٜ اظحالؼ در ةاب آ٧٣ا، دادگاقج٧ْغا  ظ٨د ١ّٜ ١٣ی

٦ٟ از ةاب  ،ک٤٤غق اؿث ك ٣یؽ ّٞی٥ ةؼظی کك٨ر٦ای جضؼیٟ قغق جْیی٢ایؼاف 
 ٠ـئ٨ٝیث ص٨ٛٚی ك ٦ٟ از ةاب ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼی، كز٨د دارد.

الصیث دادگـحؼی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ةؼای م»ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف 
ك امالصی٥  ٠1378ن٨ب « ٦ای ظارزیرؿیغگی ة٥ دّاكی ٠غ٣ی ّٞی٥ دكٝث

، اجتاع جضؼیٟ قغق ایؼا٣ی، اّٟ از اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ٠1391ن٨ب 

ج٨ا٤٣غ در دادگـحؼی ج٧ؼاف، ّٞی٥ کك٨ر٦ایی ک٥ ةا كوِ ٨ٚا٣ی٤ی ٔیؼدكٝحی، ٠ی
ک٤٤غ ك یا در ازؼای اصکاـ ؿال٠ی ایؼاف را ٣ٛه ٠ی٠ن٣٨یث ٚىایی ز٨٧١ری ا

٣اٚه ٠ن٣٨یث ای٢ کك٨ر یا ٠ٛا٠ا  رؿ١ی آف ٠ـاّغ  ك ١٦کاری ١٣ای٤غ، 
اٝی٥، ٠کٖٞ اؿث ة٥ ٨٤ّاف ١ّٜ ًؼح د٨ّا ک٤٤غ. در ای٢ م٨ر  دادگاق ٠ؼز٨ع

ای٢ ٚا٨٣ف ة٥  ٠1حٛاةٜ ة٥ دّاكی ٠ػک٨ر رؿیغگی ك صکٟ ٠ٛحىی مادر ١٣ایغ.
اؿث ک٥ ٚاوی ایؼا٣ی در ةؼرؿی رٗحار دكٝث ظارزی ٠کٖٞ  یٟ قغقای ج٤ُگ٥٣٨

                                                                        
٦ػای  . ٚا٨٣ف مالصیث دادگـحؼی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ةؼای رؿیغگی ة٥ دّاكی ٠غ٣ی ّٞیػ٥ دكٝث1

 .3 ك ٨٠1اد  ( ،1391( امالصی )1378ظارزی، ٠ن٨ب )
گیؼی از ٣ٛه ٠ٛؼرا  ك ٨٠ازی٢ ص٨ٛؽ ةػی٢ ا١ٝٞػٜ، ػ ة٥ ٨٠زب ای٢ ٚا٨٣ف ةؼای ٠ٛاة٥ٞ ك ز٠1٨ٞادق 

اقعاص صٛیٛی ك ص٨ٛٚی ٠ی ج٨ا٤٣غ از اٚػغا٠ا  دكٝح٧ػای ظػارزی کػ٥ ٠نػ٣٨یث ٚىػائی دكٝػث 
ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ك یا ٠ٛا٠ا  رؿ١ی آف را ٣ٛه ١٣ای٤غ، در دادگـحؼی ج٧ؼاف اٚا٠ػ٥ دّػ٨ی 

اف ١ّػٜ ٠حٛاةػٜ ةػ٥ دّػاكی ٠ػػک٨ر ک٤٤غ. در ای٢ م٨ر  دادگاق ٠ؼز٨عٌ اٝی٥ ٠کٖٞ اؿث ةػ٥ ٤ّػ٨
رؿیغگی ك ًتٙ ٚا٨٣ف، صکٟ ٠ٛحىی مادر ١٣ایغ. ٧ٗؼؿث دكٝح٧ای ٠ك٨١ؿ ١ّٜ ٠حٛاةػٜ ج٨ؿػي 

 .كزار  ا٨٠ر ظارز٥ ج٧ی٥ ك ة٥ ٨ٚق ٚىائی٥ اّالـ ٠ی ق٨د
 :٨٠ارد ٨٠و٨ع ای٢ ٠ادق ّتار  اؿث از

غـا ك ْٗاٝیث دكٝح٧ای ظارزی در دا ٖ ػ ظـارا  ٣اقی از ٦ؼگ٥٣٨ ٚا ظػٜ یػا ظػارج ایػؼاف کػ٥ ٠ٕػایؼ ةػا ٝا
١ٜٞ اؿث ك ٤٠سؼ ة٥ ٨ٗ  یا مغ٠ا  ةغ٣ی یا ركا٣ی یا وؼر ك زیاف ٠اٝی اقعاص ٠ی گؼدد  .ص٨ٛؽ ةی٢ ٝا

چ٤ا٣چ٥ دكٝح٧ای دیگؼی در ازؼای اصکاـ ٣اٚه ٠ن٣٨یث ز٧١ػ٨ری اؿػال٠ی ایػؼاف ك یػا  -٠3ادق 
 .ا٨٣ف ٠ی ةاق٤غ٠ٛا٠ا  رؿ١ی آف ٠ـاّغ  ك ١٦کاری ١٣ای٤غ ٠ك٨١ؿ ٠ٛؼرا  ای٢ ٚ
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ج٨ا٣غ ة٥ ةاقغ ك ا١ّاؿ جضؼیٟ یکسا٣ت٥ ٠ی ا١ٜٝٞ ٠ی٥ ةؼرؿی ٨ٚاّغ ص٨ٛؽ ةی٢ة
ا١ٜٝٞ جٞٛی ق٨د. ة٧حؼی٢ ركش پیگیؼی ٨٤ّاف یکی از ا١ّاؿ ٠عاٖٝ ص٨ٛؽ ةی٢

ٗؼة٥ کؼدف ؼٗیث ای٢ ٚا٨٣ف ك ٦ا در صاؿ صاوؼ، اؿح٘ادق از َٚىایی جضؼیٟ
٦اؿث. ة٥ كیژق ای٤ک٥، اؿح٘ادق از ای٢ ٚا٨٣ف ةؼای مغكر اصکا٠ی ٠ح٢ٛ در پؼك٣غق

ج٨ا٣غ از ز٧ث ؿیاؿی ك ک٤٤غق از ز٥ٞ١ آ٠ؼیکا ٠ی٠ضک٠٨یث کك٨ر٦ای جضؼیٟ
 دیپ١ٞاجیک ارزق٤١غ ةاقغ. 

ٚا٨٣ف اٝؽاـ دكٝث ة٥ پیگیؼی زتؼاف ظـارا  ٣اقی از اٚغا٠ا  ك ز٤ایا  »
٣یؽ از دیگؼ ٨ٚا٣ی٤ی اؿث ک٥  ٠1395ن٨ب « ؼاف ك اجتاع ایؼا٣یآ٠ؼیکا ّٞی٥ ای

ک٥ ٠ادق آكرد. چ٤افآٗؼی٤ی ٨ٚق ٚىایی٥ در ای٢ ص٨زق ٗؼا٦ٟ ٠یا٠کا٣ی ةؼای ٣ٛف
ؿازد، رأؿا یا از ای٢ ٚا٨٣ف ة٥ ٨ُ٤٠ر اؿحی٘ای ص٨ٛؽ ٠ٞث، دكٝث را ٨٠َٖ ٠ی 1

٠ا  ٠ٛحىی از ًؼیٙ ص١ایث از اقعاص ك اجتاع ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، اٚغا
ز٥ٞ١ اٚغا٠ا  ص٨ٛٚی را ز٧ث زتؼاف ظـارا  كاردق ك اظػ ٔؼا٠ث کا٠ٜ از 
ایاال  ٠حضغق آ٠ؼیکا ة٥ ز٧ث ٣ٛف ای٢ کك٨ر در ٨٠ارد زیؼ ٨١ْ٠ؿ دارد: ... یکی 

٦ای ٠ادی ك ٨٤ْ٠ی، ٣اقی از ا٣ـغاد، ٠نادرق ك یا جنؼؼ از ای٢ ٨٠ارد، ظـار 
ی ایؼاف، ٧٣اد٦ا ك ٠ؤؿـا  دكٝحی یا ٦ای ز٨٧١ری اؿال٠در ا٨٠اؿ ك دارایی

ای٢ ٚا٨٣ف ةیاف  ٠٨١ّ2ی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف یا ٠ٛا٠ا  آف اؿث. ٠ادق 
دكٝث ٨٠َٖ اؿث در ٨٠اردی ک٥ ایاال  ٠حضغق ج٧ْغا  ظ٨د در »دارد ک٥:  ٠ی

ٚتاؿ ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف، ة٥ كیژق در ص٨زق ٠ن٣٨یث دكٝث ك ا٨٠اؿ ٠حْٞٙ ة٥ 
١٣ایغ، در راؿحای اٚغاـ ری اؿال٠ی ایؼاف را ٣ٛه ٠یدكٝث ك ٠ٛا٠ا  ز٨٧١

 «. ٠حٛاةٜ، کٞی٥ اٚغا٠ا  از ز٥ٞ١ اٚغا٠ا  ص٨ٛٚی ٠ٛحىی را ة٥ ١ّٜ آكرد
، ا٠کاف ًؼح د٨ّای ٢ ٠ػک٨ر٨ٚا٣یآ٣چ٥ ا١٦یث دارد آف اؿث ک٥ ةؼ اؿاس 

ک٤٤غق كز٨د دارد ا٠ا یکی از ص٨ٛٚی ّٞی٥ دكٝث آ٠ؼیکا یا اقعاص جضؼیٟ
٦ا در ای٢ ص٨زق، چگ٣٨گی ازؼای آرای مادرق اؿث. زیؼا آ٠ؼیکا ٝفجؼی٢ چا ٧٠ٟ

ٚاةٜ ج٨ٚی٘ی ٣غارد. ٔیؼصاک١یحی در کك٨ر ایؼاف یا ؿایؼ کك٨ر٦ای ٥ٌٛ٤٠ ا٨٠اؿ 
ةا امٜ ٠ن٣٨یث ازؼایی ا٨٠اؿ دكٝحی ٤٠اٗا  داقح٥ ا٨٠اؿ دی١ُٞاجیک ٣یؽ ج٨ٚیٖ 
ا١ٝٞٞی ِٗ ٠ـئ٨ٝیث ةی٢، ةا ج٨ؿٜ ة٥ اٚغاـ ٠حٛاةٜ ؿْی در رای٢ ٨ٚا٣ی٢ك اگؼچ٥ 
ج٨ا٣غ ركی٥ دارد ا٠ا اؿح١ؼار آف، ٠ی ایؼاف در م٨ر  اٚغاـ در ای٢ ز٠ی٥٤ دكٝث
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٠ـ٠٨١ی را ایساد کؼدق ک٥ چ٤غاف ةا ٤٠اِٗ کك٨ر٠اف ١٦ع٨ا٣ی ٣ع٨ا٦غ داقث. 
ا١ٝٞٞی اٝعن٨ص آ٣ک٥ کك٨ر ایؼاف در صاؿ صاوؼ، د٨ّایی را ٣ؽد دی٨اف ةی٢ّٞی

در آف ة٥ ٣ٛه ٠ن٣٨یث ا٨٠اؿ ةا٣ک ٠ؼکؽی در دادگـحؼی ٠ٌؼح ؿاظح٥ ك 
اؿث. در صاٝی ک٥ ٠ضاکٟ آ٠ؼیکا ك ج٨ٚیٖ ا٨٠اؿ صاک١یحی ایؼاف اّحؼاض ٨١٣دق 

اگؼ در ای٢ قؼایي، ة٥ اؿح٤اد آرای مادرق در ٠ضاکٟ ایؼاف ةؼ ٠ت٤ای ٨ٚا٣ی٢ 
٠ػک٨ر، ا٨٠اؿ صاک١یحی یا دیپ١ٞاجیک از کك٨ر آ٠ؼیکا ج٨ٚیٖ ق٨د، ١٠ک٢ اؿث 

 ایساد ک٤غ.اظحالؿ کك٨ر ایؼاف  ٨ؽاف رؿیغگی ة٥ د٨ّا ك اصٛاؽ صٛدر زؼی
 ةا كز٨د ای٢، در ٠ٛاةٜ ای٢ دیغگاق، ٣ُؼ دیگؼ ةؼ ای٢ ٣کح٥ ٠تح٤ی اؿث ک٥ 
ًؼح ای٤گ٥٣٨ دّاكی ك مغكر رأی در آ٧٣ا، صحی اگؼ ٣ح٨اف آ٧٣ا را ازؼایی  مؼؼ

ٚادر ٠ؼیکا ٣یؽ ا١٦یث ظ٨ا٦غ داقث. ة٥ كیژق ای٤ک٥ کك٨ر آ ؿیاؿیکؼد، از ز٧ث 
ک٥ در ٠ضاکٟ داظٞی ظ٨د ّٞی٥ ز٨٧١ری اؿال٠ی  را ةعف زیادی از آرایی٣ت٨دق 

 ایؼاف مادر کؼدق، ازؼایی ک٤غ. 

٦ایی ک٥ ةؼای ازؼای آرای ٠غ٣ی مادرق ٠ٌاةٙ اٗؽكف ةؼ ای٢، از ز٥ٞ١ ركش
ق٨د ای٢ اؿث دیغگاف آف پیك٧٤اد ٠یای٤گ٥٣٨ ٨ٚا٣ی٢ ك زتؼاف ظـار  كاْٚی زیاف

آرایی ٠ح٢ٛ ك  ،در اةحغا ٚىا  ك کارق٤اؿاف رؿ١ی دادگـحؼی، ةا ٨٦ق٤١غی ک٥
ک٥ ةح٨اف آ٧٣ا را در ٠ضاکٟ کك٨ر٦ای ظارزی ٨٠رد ق٤اؿایی  ١٣ای٤غ ٠ـح٤غ مادر

ٚؼار داد ك درظ٨اؿث ازؼای آ٧٣ا را ٨١٣د. زیؼا در ةـیاری از ٨٠ارد، آرایی ک٥ در 
در دٝیٜ ّغـ ةؼظی ٣کا  قکٞی  ق٨د ة٦٥ا مادر ٠یداظٜ کك٨ر در ز٠ی٥٤ جضؼیٟ

٦ا، ةا ایؼاد ّغـ  ةؼای ٥٣٨١٣ در ٣ض٨ق ارزاع ة٥ کارق٤اؿی ك اةالغرك٣غ دادرؿی، 
٨٠از٥ قغق ك ةؼ ای٢ اؿاس ٚاةٞیث ق٤اؿایی ك ازؼا در  1«دادرؿی ّادال٥٣»ازؼای 

ؿایؼ کك٨ر٦ا را ٣ع٨ا٤٦غ داقث. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ الزـ اؿث، ٨ٚق ٚىایی٥ ةا ةؼگؽاری 
٦ای آ٨٠زقی ی٥ ٚىا  ك کارق٤اؿاف رؿ١ی دادگـحؼی ای٢ ٦ا ك دكرقکارگاق

٠كکال  را ةؼًؼؼ ٨١٣دق ك ٚىا  را ةا اؿحا٣غارد٦ای قکٞی دادرؿی ّادال٥٣ 
الزـ اؿث ٚىا  از  ّالكق ةؼ ای٢، 2آق٤ا ١٣ایغ.ا١ٝٞٞی اؿحا٣غارد٦ای ةی٢ ٠ٌاةٙ ةا

ك٨ر آگا٦ی داقح٥ ٦ای ٠عحٖٞ ک٦ای جضؼی١ی ّٞی٥ ةعفآظؼی٢ ٨ٚا٣ی٢ ك ٣ُاـ
                                                                        

1. Fair Trial, Due Process. 

 ؿؼکار ظا٣ٟ دکحؼ ز٦ؼا ٗؼی٨ر، پیكی٢. .2



  _____________ ...  :ؼافیا ٥یّٞ کسا٣ت٥ی ٦ایٟیجضؼص٨ٛٚی  یؼیگیپ ثیٚاةٞ/  66

جؼ ةا آ٧٣ا ةؼظ٨رد ١٣ای٤غ. کارق٤اؿاف رؿ١ی ةاق٤غ جا ةح٨ا٤٣غ ة٥ ٨ًر ٤٠اؿب
، ةایغ در جع١ی٢ ظـارا ، ةا ٣ُؼ ة٥ ٠غ  ز٠اف ٨ًال٣ی مغكر جا ٣یؽ دادگـحؼی

ق٤اؿایی ك ازؼای اصکاـ، ٦ؽی٥٤ ةاالی درظ٨اؿث ق٤اؿایی اصکاـ ك دادرؿی در 
٣یؽ ٝؽكـ جتغیٜ آف ظـارا  ج٨ٛیٟ قغق ة٥ ارز، اٝؽص٥١ كکیٜ ك  ٠ضاکٟ ظارزی، صٙ

ای ٠ْح٤اة٥ جْیی٢ ١٣ای٤غ ک٥ در ّی٢ ٤٠ن٘ا٥٣ ك كاْٚی ة٨دف، ةؼای  ٠تٞٓ را ة٥ گ٥٣٨
  1قغق ٠تٞٓ ٣اچیؽی ٣تاقغ.٧٣اد٦ای جضؼیٟ

ٚا٨٣ف ٠ٛاة٥ٞ ةا ٣ٛه »، ٚا٣٨٣ی جضث ٨٤ّاف 1396از ةْغ کی٘ؼی ٣یؽ، در ؿاؿ 
در ٥ٌٛ٤٠، ة٥ جن٨یب « ٥٣ ك جؼكریـحی آ٠ؼیکاص٨ٛؽ ةكؼ ك اٚغا٠ا  ٠ازؼاز٨یا

٦ای یکسا٣ت٥ را ج٨ا٣غ كوِ جضؼی٠ٟسٞؾ ق٨رای اؿال٠ی رؿیغ. ای٢ ٚا٨٣ف ٠ی
ای٢ ٚا٨٣ف در ذیٜ ةعف پ٤سٟ،  5جضث ق٨١ؿ ظ٨د درآكرد. ة٥ كیژق آ٣ک٥ ٠ادق 

یکی از ًؼؽ ٣ٛه ص٨ٛؽ ةكؼ ج٨ؿي آ٠ؼیکا را ا٣ساـ ْٗاٝیث در پ٨قف 
٦ا دا٣غ. از ای٢ رك، اقعاص دظیٜ در ای٢ ٨٣ع ْٗاٝیث٠ی٦ای اٚحنادی  ْٗاٝیث

ةایغ َؼؼ ؿ٥ ٠اق از ؿ٨ی كزار  ظارز٥ ق٤اؿایی ك ٣اـ آ٧٣ا در ٧ٗؼؿث جضؼیٟ 
گ٤سا٣غق ق٨د. ١٦چ٤ی٢ مغكر ركادیغ ةؼای ای٢ اقعاص ة٥ ٨ُ٤٠ر كركد ة٥ ایؼاف 

ر ٦ای اقعاص ٤٠غرج د٨٤١٠ع ة٨دق ك ٨ٚق ٚىایی٥ ٨٠َٖ اؿث ا٨٠اؿ ك دارایی
٧ٗؼؿث جضؼیٟ جضث مالصیث ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف را ج٨ٚیٖ ١٣ایغ. كزار  

٦ای ٠اٝی ای٢ اقعاص را ٠ح٨ٖٚ ك ا٨٠ر اٚحناد ك دارایی ٣یؽ ٠ٞؽـ گكح٥ جؼاک٤ف
  ٦2ای ةا٣کی آ٧٣ا را ٠ـغكد ١٣ایغ.صـاب

ای٢ ٚا٨٣ف، ة٥ ٨ًر ظاص در ز٠ی٥٤ ص١ایث از ق٧ؼك٣غاف ایؼا٣ی  ٠23ادق 

٦ای اٚحنادی آ٠ؼیکا، كزار  ا٨٠ر ظارز٥ را ٨٠َٖ ٨١٣دق جضث جأدیؼ جضؼیٟ
٦ای ٔیؼٚا٣٨٣ی ٣ـتث ة٥ ج٧ی٥ ٧ٗؼؿحی از ایؼا٣یا٣ی ک٥ ة٥ اج٧اـ ٣ٛه جضؼیٟ

٦ای آف کك٨ر ٠ضت٨س ٦ـح٤غ ك یا جضث جْٛیب ٚؼار دار٣غ ك یا  آ٠ؼیکا در ز٣غاف
ار٣غ، اٝػکؼ جضث جْٛیب ٚؼار د٦ای ٨ٗؽدر ؿایؼ کك٨ر٦ا ة٥ ة٧ا٥٣ ٣ٛه جضؼیٟ

 3اٚغاـ کؼدق ك ز٧ث جن١یٟ ٠ٛحىی ة٥ ق٨رای ّاٝی ا٤٠یث ٠ٞی ارائ٥ ١٣ایغ.
                                                                        

 . ١٦اف.1
 .٠5ادق  (،1396)، کایآ٠ؼ یـحیك جؼكر ا٥٣یٚا٨٣ف ٠ٛاة٥ٞ ةا ٣ٛه ص٨ٛؽ ةكؼ ك اٚغا٠ا  ٠ازؼاز٨ .2
 .23. ١٦اف، ٠ادق 3
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ای را ٨ٚق ٚىایی٥ ٣یؽ ٨٠َٖ اؿث قْب ك یا قْت٥ كیژقةؼ اؿاس ای٢ ٚا٨٣ف، 
٦ای ٔیؼٚا٣٨٣ی آ٠ؼیکا ة٥ ٨ُ٤٠ر رؿیغگی ة٥ قکایا  کـا٣ی ک٥ از ٣اصی٥ جضؼیٟ

ر ٥ٌٛ٤٠ مغ٥٠ یا ظـار  دیغق یا اٚغا٠ا  ٠ازؼاز٨یا٥٣ ك جؼكریـحی ای٢ کك٨ر د
   1ةی٤٤غ، اظحناص د٦غ.ك یا ٠ی
٨ٚا٣ی٢، مالصیث ًؼح دّاكی ّٞی٥ اقعاص ك گ٥٣٨ رٟٔ آ٣ک٥ ای٢ ّٞی

ةؼای ٠ضاکٟ ایؼاف ٨٠رد ق٤اؿایی ٚؼار ک٤٤غق را از ةْغ کی٘ؼی ٧٣اد٦ای جضؼیٟ
، ا٠ا آرای مادرق ةا ٠كکٜ ّغـ ازؼایی قغف ٨٠از٥ اؿث ك ة٥ دٝیٜ د٦غ٠ی
٦ای کك٨ر٦ای ٦ا، ٨١ْ٠الً دادگاق٣٨غ مالصیث کی٘ؼی ةا صاک١یث دكٝثپی

ک٤٤غ. ّالكق ةؼ ای٢، ٣ٛه ظارزی از ق٤اؿایی ك ازؼای ای٢ اصکاـ ظ٨دداری ٠ی
٦ا ة٥ اؿح٤اد ای٤گ٥٣٨ اصکاـ کی٘ؼی، چ٤غاف ةا ٤٠اِٗ کك٨ر ٠ن٣٨یث دكٝث

 ١٦ؼاق داقح٥ ١٦ع٨ا٣ی ٣غارد زیؼا ١٠ک٢ اؿث ٠ٛاة٥ٞ ة٥ ٠ذٜ آف کك٨ر٦ا را ة٥
ك صحی در ٠غ  ز٠ا٣ی ٨ًال٣ی، ّؼٗی ٠ت٤ی ةؼ ٣ادیغق ا٣گاقح٢ ٠ن٣٨یث  2ةاقغ

 در ٨٠و٨ّا  کی٘ؼی ایساد ک٤غ.  ٠ٛا٠ا  ك ا٨٠اؿ دكٝحی
یکی از پیك٧٤ادا  ةؼای ازؼای ای٤گ٥٣٨ اصکاـ، ١٦ؽ٠اف ةا اصحؼاـ ة٥ ٚاّغق 

ر  ٠ـحٜٛ ك م٤غكٚی ٠اٝی ة٥ م٨ ،٠ن٣٨یث آف اؿث ک٥ ٨ٚق ٚىایی٥ یا ٠سؼی٥
ا٣غ، جأؿیؾ ١٣ایغ جا یا ةا ١٦کاری کك٨ر٦ایی ک٥ از اٚغا٠ا  آ٠ؼیکا آؿیب دیغق

وا٢٠ ازؼای اصکاـ مادرق از ای٢ ٨ٚا٣ی٢ ةاقغ. ٗٞـ٥٘ ایساد چ٤ی٢ م٤غكٚی، 
دادف  دیغگاف ك ٣كاف٠حْاٝی ة٨دف ص٨ٛؽ ةكؼ ك وؼكر  زتؼاف ظـار  زیاف

ك اٚغا٠ا  جؼكریـحی ٣اٚه ص٨ٛؽ  ٦ای یکسا٣ت٠٥یؽاف درز٥ ٚتیش ة٨دف جضؼیٟ

  ا١ٝٞٞی اؿث. ةكؼ در ؿٌش ةی٢
كرای ةضخ مالصیث، آ٣چ٥ در مغكر آرای ٠ـحغؿ ك ٠ـح٤غ در ز٠ی٥٤ 

ا١ٝٞٞی ك ١٦چ٤ی٢ ٦ا ا١٦یث دارد، جؼةیث ٚىاجی ةا دا٣ف ص٨ٛٚی ةی٢جضؼیٟ
٦ای جضؼی١ی اجعاذ جغاةیؼی ةؼای صٍ٘ ز٤ت٥ ٠ضؼ٠ا٣گی اؿ٤اد ٠ؼة٨ط ة٥ پؼك٣غق

  ٦3ای قکٞی رك٣غ دادرؿی ّادال٥٣ اؿث.٥ كیژق رّایث ز٤ت٥ك ة
                                                                        

 .24. ١٦اف، ٠ادق 1
 . ؿؼکار ظا٣ٟ دکحؼ ز٦ؼا ٗؼی٨ر، پیكی٢.2
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 تزآهد

ةؼظ٨ردار قغف از ٠نادیٙ ص٨ٛؽ ةكؼ، وؼكر  دؿحؼؿی ة٥ ٠ؼازِ داظٞی 
دارد. از ای٢ رك، کٞی٥ کك٨ر٦ای ٣اٚه ای٢ ص٨ٛؽ را ز٧ث اٚا٥٠ صٙ ٠ٛؼر ٠ی
کا یا ٦ای یکسا٣ت٥ آ٠ؼیاقعاص ایؼا٣ی اّٟ از صٛیٛی یا ص٨ٛٚی ک٥ در ادؼ جضؼیٟ

ا٣غ از ای٢ ج٨ا٣ایی ةؼظ٨ردار٣غ ک٥ در ٠ضاکٟ دیگؼ کك٨ر٦ا ٠حض١ٜ ظـاراجی قغق
ٚىایی داظٞی آ٧٣ا ًؼح د٨ّا ١٣ای٤غ. در ای٢ ٠یاف، ٣ٛف ٨ٚق ٚىایی٥ ة٥ ٨٤ّاف 

٦ای ص٨ٛٚی ك ج٧ی٥ ج٨ا٣غ در ارائ٥ ٠كاكرقپكحیتاف ص٨ٛؽ ٗؼدی ك ازح١اّی ٠ی
٧٣اد٦ای ٠ـئ٨ؿ ًؼح د٨ّا در  ٠ـح٤غا  ٧٠ٟ ةاقغ. ١٦چ٤ی٢ در ٨٠اردی ک٥

ا١ٝٞٞی ریاؿث ٠ضاکٟ داظٞی ؿایؼ کك٨ر٦ا ٠ا٤٣غ ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢
ق٣٨غ، دادؿحاف از ةاب ص٘اَث از ز٨٧١ری ٠تحکؼ ك آٔازگؼ ای٤گ٥٣٨ دّاكی ٠ی

٤ی٢ ةا ١٦چیؼی ای٢ دّاكی را ظ٨ا٤٦غ داقث. ص٨ٛؽ ّا٥٠ ج٨اف ٣ُار  ك پیگ
غاـ ٠حٛاةٜ در ةؼاةؼ ا١ّاؿ ٔیؼٚا٣٨٣ی ةؼظی از كوِ ٨ٚا٣ی٢ داظٞی ک٥ در ٠ٛاـ اٚ
اؿث، ٠ضاکٟ ٚىایی داظٞی  ٦ا م٨ر  گؼٗح٥کك٨ر٦ای ظارزی كاوِ جضؼیٟ

٦ای ایؼاف، از مالصیث رؿیغگی ة٥ ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی یا کی٘ؼی ةؼظی دكٝث
 ا٣غ. ظارزی ك ٣یؽ اقعاص ٠حت٨ع آ٧٣ا ةؼظ٨ردار گكح٥
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 گیریىتیجً

ای ا٠ؼی ٔیؼٚا٣٨٣ی اؿث ك گ٘ح١اف ك ة٧ا٥٣ ٣ٛه ص٨ٛؽ ةكؼ، ةا ٦ؼ ج٨زی٥

ص٨ٛؽ ةكؼی ا٠ؼكزق ة٥ صغی گـحؼدق قغق ک٥ ٠ت٤ای ٠كؼكّیث جن١ی١ا  ك 

٦ای ؿیاؿی، ٠یؽاف ٠حاةْث آ٧٣ا از ٦ا ك ٣یؽ اؿاس ٠كؼكّیث ٣ُاـاٚغا٠ا  دكٝث

٤اف در ةاب ١٦چق٨د. ةا كز٨د آ٣ک٥ ٦ای ص٨ٛؽ ةكؼی در ٣ُؼ آكردق ٠یآ٨٠زق

ا١ٝٞٞی اج٘اؽ ٣ُؼی صامٜ ٦ای یکسا٣ت٥، در ّؼم٥ ةی٢جضؼیٟ ٠یؽاف ٠كؼكّیث

٦ا ةؼ ص٨ٛؽ ة٤یادی٢ ةكؼی ٠ؼدـ کك٨ر ٦غؼ اؿث ا٠ا ز٠ا٣ی ک٥ ای٢ جضؼیٟ ٣كغق

٦ای ٠ا٣غ. جضؼیٟجضؼیٟ ادؼگػار ةاق٤غ، جؼدیغی ةؼ ٔیؼٚا٣٨٣ی ة٨دف آ٧٣ا ةاٚی ١٣ی

ص٨ٛؽ ةكؼ ٠ا٤٣غ  قغیغ یکسا٣ت٥ ا١ّاؿ قغق ّٞی٥ ایؼاف ٣یؽ ٠نادیٙ ٠عحٞ٘ی از

صٙ ةؼ ؿال٠ث، صٙ ةؼ اؿحا٣غارد٦ای قایـح٥ ز٣غگی، صٙ ةؼ جْیی٢ ؿؼ٨٣قث، 

صٙ ةؼ دادرؿی  , ٠اٝکیث، صٙ ةؼ آزادی رٗث ك آ٠غ صٙ ةؼ صیا ، صٙ ةؼ

ا١ٝٞٞی ًؼح ٠ـئ٨ٝیث ةی٢ 1اؿث.  ةا جغٚیٙ در ٠ادق  را ٣ٛه کؼدقّادال٥٣ 

ا١ٝٞٞی آف ا١ٝٞٞی، ٠ـئ٨ٝیث ةی٢٢دارد ٦ؼ ١ّٜ ٠حعٞ٘ا٥٣ ةی٦ا ک٥ ٠ٛؼر ٠یدكٝث

٦ای یکسا٣ت٥ دكٝث را ة٥ د٣تاؿ دارد، ٠ـئ٨ٝیث کك٨ر٦ای كاوِ ك ٠سؼی جضؼیٟ

ک٤٤غق ص٨ٛؽ ةكؼ ّٞی٥ ایؼاف ٠ضؼز اؿث. از ای٢ رك، دكٝث ایؼاف ك اقعاص ٣ٛه

ای ك داظٞی ک٥ مالصیث ا١ٝٞٞی، ٠٥ٌٛ٤٠حىؼر ٚادر ظ٨ا٤٦غ ة٨د در ٠ضاکٟ ةی٢

اؿث، اٚغاـ ة٥  قغق ر ایؼاف ك کك٨ر ٣اٚه ص٨ٛؽ ةكؼ پػیؼٗح٥آ٧٣ا از ؿ٨ی کك٨

٦ای ٠ضاکٟ ٠عحٖٞ ٚىایی ك قت٥ ٚىایی دادظ٨ا٦ی ١٣ای٤غ. ةا ةؼرؿی مالصیث

ای ك داظٜ کك٨ر٦ا ای٢ ٣حیس٥  ا١ٝٞٞی، ٨٠٥ٌٛ٤٠ز٨د در ؿ٨ٌح ٠عحٖٞ ةی٢

صامٜ آ٠غ ک٥ در ةؼ٥٦ ز٠ا٣ی ک٣٨٤ی، پیگیؼی د٨ّای ٠ٌؼكص٥ در دی٨اف 

١ٝٞٞی دادگـحؼی در ظن٨ص ٣ٛه ٧ّغ٣ا٥٠ ٨٠د  ٠یاف ایؼاف ك آ٠ؼیکا ا ةی٢

جالش ةؼ ٠ؤدؼجؼی٢ ركش ص٨ٛٚی ًؼح ٠ـئ٨ٝیث کك٨ر آ٠ؼیکاؿث. ١٦چ٤ی٢ 

آ٠ؼیکا  -در دی٨اف داكری دّاكی ایؼاف 30ادا٥٠ رك٣غ دادرؿی در پؼك٣غق اٖٝ/

 رٟٔ ای٤ک٥ از ٣ُؼ ص٨ٛٚی ا٠کاف ًؼح د٨ّا در دی٨افّٞی ق٨د.ج٨می٥ ٠ی

ةی٤ی ا١ٝٞٞی کی٘ؼی كز٨د دارد، ا٠ا از آ٣سا ک٥ جتْا  آف چ٤غاف ٚاةٜ پیف ةی٢
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٣یـث ك ١٠ک٢ اؿث آداری ٤٠٘ی ةؼای کك٨ر٠اف ة٥ د٣تاؿ داقح٥ ةاقغ، اؿح٘ادق 

 ق٨د. از ای٢ ركش در ةؼ٥٦ ز٠ا٣ی ک٣٨٤ی پیك٧٤اد ١٣ی
دی٨اف ای ٠ا٤٣غ ک٤٤غق ك ٣یؽ ةؼظی ٠ضاکٟ ٠٥ٌٛ٤٠ضاکٟ کك٨ر٦ای جضؼیٟ

ركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ ٣یؽ َؼٗیث ظ٨ةی ةؼای ًؼح دّاكی اقعاص ایؼا٣ی ٠حأدؼ از ا
در ای٢ د٦غ. اركپایی ة٥ دؿث ٠یآ٠ؼیکایی ك ٦ای یکسا٣ت٥ کك٨ر٦ای جضؼیٟ

٦ای ٔیؼدكٝحی ك ٠ؤؿـا  ٦ای ص٨ٛٚی ة٥ ؿاز٠اف٦ا ك ٠كاكرقراؿحا، ارائ٥ ک١ک
در ص١ایث از ص٨ٛؽ  ك آ٠ؼیکاییظن٨می ایؼا٣ی دتث قغق در کك٨ر٦ای اركپایی 

٠ؤدؼ  ای٤گ٥٣٨ ٠ضاکٟج٨ا٣غ در پیؼكزی ص٨ٛٚی در قغق ٠یةكؼ اقعاص جضؼیٟ
٦ا در ٠ضاکٟ داظٞی کك٨ر٦ای ٦ای كاوِ جضؼیًٟؼح د٨ّا ّٞی٥ دكٝثةاقغ. 
 ک٤٤غق یا کك٨ر ایؼاف ٣یؽ از دیگؼ ًؼؽ اٚا٥٠ صٙ اؿث. جضؼیٟ

ؼح دّاكی در ّؼم٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٠ٌاةٙ ٨ٚا٣ی٢ داظٞی کك٨ر، ٠ؼزِ ً
٦ای ٨ٚق ا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری اؿث، َؼٗیثٗؼا٠ؼزی، ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢

ج٨ا٣غ ةیكحؼ در ز٠ی٥٤ پكحیتا٣ی، ١٦کاری در جغكی٢ ٚىایی٥ در ای٢ ص٨زق ٠ی
٦ای ص٨ٛٚی ة٥ اقعاص زیا٣غیغق ك ة٥ كیژق ٦ا ك ٠ْاوغ ٨ٝایش، ارائ٥ ٠كاكرق

ای٤ک٥ دادؿحاف کٜ از ةاب اصیای ص٨ٛؽ  ٠ـح٤غؿازی ٨٠ارد ٣ٛه ةاقغ. ٠ىاٗاً 
ّا٥٠ ك ؿاز٠اف ةازرؿی کٜ کك٨ر از ز٧ث ٣ُار  ةؼ صـ٢ ازؼای ٨ٚا٣ی٢ 

 ج٨ا٣غ ةؼ ١ّٞکؼد ٧٣اد٦ای ٠ح٨ٝی ًؼح د٨ّا ٣ُار  ١٣ایغ.  ٠ی
٠ضاکٟ داظٞی ةؼای ًؼح د٨ّای اقعاص رؿغ اؿح٘ادق از َؼٗیث ة٥ ٣ُؼ ٠ی

٠ٌاةٙ ةا ٚا٨٣ف مالصیث قغق، ة٥ ظن٨ص از ةْغ ٠غ٣ی، ظن٨می جضؼیٟ
دادگـحؼی ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼاف ةؼای رؿیغگی ة٥ دّاكی ٠غ٣ی ّٞی٥ 

، ة٧حؼی٢ ٠غظٜ ةؼای 1391ك امالصی  ٦1378ای ظارزی ٠ن٨ب  دكٝث
٦اؿث. ةا كز٨د ای٢، الزـ آٗؼی٤ی ٨ٚق ٚىایی٥ در ٠ٛاة٥ٞ ةا آدار ؿ٨ء جضؼیٟ ٣ٛف

  زػب کارق٤اؿاف ص٨ٛٚی اؿث ةؼای کـب ٣حیس٥ ٠ؤدؼ در ای٢ ز٠ی٥٤، ٠ٛغ٠ا
٦ای ا١ٜٝٞ ك ٣یؽ ام٨ؿ ك ركشا١ٝٞٞی، آق٤ا کؼدف ٚىا  ةا ٠تا٣ی ص٨ٛؽ ةی٢ةی٢

ا١ٝٞٞی ز٧ث ق٤اؿایی ك ازؼای دادرؿی ّادال٥٣ ٠ٌاةٙ ةا ٠ْیار٦ای ٠ٞی ك ةی٢
آرای مادرق در ٠ضاکٟ ٚىایی ؿایؼ کك٨ر٦ا ك ركزآ٠غ کؼدف اًالّا  ٚىا  

 ٗؼا٦ٟ ق٨د. قغق،  اص جضؼیٟرازِ ة٥ ٨ٚا٣ی٢ جضؼی١ی ك اقع
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مالح، ّالكق ةؼ ا٠کاف ٦ای یکسا٣ت٥ در ٠ضاکٟ ذیپیگیؼی ٚىایی جضؼیٟ
ک٤٤غق، ٨ٗایغ دیگؼی ٣یؽ ٨٠ٗٛیث در آف ك زتؼاف ظـار  از ًؼؼ کك٨ر٦ای جضؼیٟ

دارد، از ز٥ٞ١: ٣٘ؾ ًؼح د٨ّا ٣كا٥٣ ّال٥ٚ، پایت٤غی ك اصحؼاـ ز٨٧١ری اؿال٠ی 
ؿث ك از ؿ٨ی دیگؼ صاکی از ا١ًی٤اف کك٨ر٠اف ة٥ ایؼاف ة٥ صاک١یث ٚا٨٣ف ا

ای ك جـٞیضاجی اؿث. از ؿ٨ی دیگؼ، ًؼح صٛا٣یث ٨٠اوِ ظ٨د در ٨٠و٨ّا  ٦ـح٥
ع جضؼیٟ در کا٨٣ف ج٨ز٥ زا٥ْ٠ ق٨د ٨٠و٨دّاكی ٠ؼة٨ط ة٥ جضؼیٟ ٨٠زب ٠ی

کار ٠٨١ّی ةاّخ جْغیٜ در  ةی٢ ا١ٝٞٞی ٚؼار گیؼد ك ای٢ ا٠ؼ و٢١ زٞب ج٨ز٥ ٗا
 ک٤٤غق ظ٨ا٦غ قغ.ی کك٨ر٦ای جضؼی٦ٟاك ؿیاؿث ا٦ظ٨اؿح٥

٦ای یکسا٣ت٥ ٣اٚه ةؼ ای٢ اؿاس، پیك٧٤ادا  ذیٜ ز٧ث پیگیؼی جضؼیٟ
 گؼدد:ص٨ٛؽ ةكؼ ٠ٌؼح ٠ی

ا١ٝٞٞی پیگیؼی ٠نؼا٥٣ ك زغی د٨ّای ٠ٌؼح قغق در دی٨اف ةی٢ .1
دادگـحؼی در ةاب ٣ٛه ٧ّغ٣ا٥٠ ٨٠د ، ركاةي اٚحنادی ك ص٨ٛؽ 

 (؛1955ک٤ـ٨ٝی )
ای ٦ای دكرقْٗاٝیث ةیكحؼ ؿحاد ص٨ٛؽ ةكؼ ٨ٚق ٚىایی٥ در ارائ٥ گؽارش .2

٦ا  ة٥ ق٨رای ص٨ٛؽ ةكؼ ك جالش در ز٧ث ٣كاف دادف آؿیب ٤٠٘ی جضؼیٟ
در ٠ؼازِ ٣ُارجی ص٨ٛؽ ةكؼ ك  ةؼ ج٧ْغا  ص٨ٛؽ ةكؼی ایؼاف

 ؛ؿازی در ای٢ ز٠ی٥٤ گ٘ح١اف
ف ةؼای ًؼح دّاكی ةؼرؿی ا٠کاف ّى٨یث در ایکـیغ ك ارزیاةی َؼٗیث آ .3

 ٦ا؛٠ؼة٨ط ة٥ جضؼیٟ
 ، کارق٤اؿاف رؿ١ی ككکال ٠ؼکؽ٦ای ٨ٚق ٚىایی٥ ٠ا٤٣غ ؿازی َؼٗیثْٗاؿ .4

ا١ٝٞٞی  ٨ٚق ٚىایی٥ در ١٦کاری ةا ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢ ظا٨٣ادق ٠كاكراف
ریاؿث ز٨٧١ری در ارائ٥ ٠كاكرق ص٨ٛٚی، ٠ْؼٗی كکیٜ یا داكر، جغكی٢ 

 یٟ؛٨ٝایش در دّاكی ص٨زق جضؼ
کارگیؼی ا١ٝٞٞی ك ة٥کادرؿازی ٨ٚق ٚىایی٥ در ص٨زق ٠ـائٜ ص٨ٛٚی ةی٢ .5

٦ای ةؼكف رٗث از ا١ٜٝٞ در ز٧ث ارزیاةی راق٠حعنناف ص٨زق ص٨ٛؽ ةی٢
ك ٣یؽ اؿحعغاـ ٚىا  ٠حعنل ك  ًؼح دّاكی زتؼاف ظـار ك  ٦اجضؼیٟ

 ا١ٜٝٞ؛آق٤ا ةا ٠ـائٜ ص٨ٛؽ ةی٢
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ا١ٜٝٞ  ؼ ٚىا  ةا ٠تا٣ی ك ام٨ؿ ص٨ٛؽ ةی٢ٗؼا٦ٟ کؼدف ٠ٛغ٠ا  آق٤ایی ةیكح .6
 ا١ٝٞٞی؛دادرؿی ّادال٥٣ ٠ٌاةٙ ةا اؿحا٣غارد٦ای ةی٠٢ْیار٦ای ك 
گؼدآكری ك جضٞیٜ دٚیٙ آرای مادرق در قْب ٠عحٖٞ کك٨ر در ص٨زق جضؼیٟ ك  .7

١ٞٞی؛اؿح٘ادق از آ٧٣ا در ٠ـح٤غؿازی دّاكی ٠ٌؼكص٥ در ص٨زق ةی٢  ٝا
 یؿی کٜ کك٨ر ةؼ ١ّٞکؼد ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٣ٚ٨ُٛار  ٠ـح١ؼ ؿاز٠اف ةازر .8

ا١ٝٞٞی ریاؿث ز٨٧١ری در ًؼح دّاكی ص٨زق جضؼیٟ ك پیگیؼی  ةی٢
 دّاكی ٠ٌؼكص٥ از ؿ٨ی دادؿحاف کٜ کك٨ر؛

ا١ٝٞٞی ةؼ ٠ؼکؽ ا٨٠ر ص٨ٛٚی ةی٢ «٣ُار  ّاٝی ق٨رای»ْٗاؿ ؿاظح٢  .9
ریاؿث ز٨٧١ری از ًؼیٙ امالح ٨ٚا٣ی٢ ك اٌّای ٣ٛف ة٥ دادؿحاف کٜ 

 ١٣ای٤غق كی در جؼکیب ای٢ ق٨را؛ یا

ایساد م٤غكٚی ٠اٝی ةا ١٦کاری دیگؼ کك٨ر٦ای جضث جضؼیٟ آ٠ؼیکا  .10
ةؼای پكحیتا٣ی از ازؼای آرای مادرق از ٠ضاکٟ داظٞی کك٨ر٦ای ٦غؼ 

 ٦ای یکسا٣ت٥؛ة٥ ٨ُ٤٠ر ٠ٛاة٥ٞ ز١ْی ةا جضؼیٟآ٠ؼیکا جضؼیٟ ّٞی٥ 
ی٤غگاف ٨ٚق ٚىایی٥، كزار  ا٨٠ر ایساد ک١یح٥ ٠كحؼؾ جضؼیٟ ٠حكکٜ از ١٣ا .11

ظارز٥، ٠ْاك٣ث ص٨ٛٚی رئیؾ ز٨٧١ر، كزار  اًالّا  ك ق٨رای ّاٝی 
 ٦ا.ا٤٠یث ٠ٞی ةؼای اجعاذ جن١ی١ا  ١٦ا٤٦گ در ص٨زق ٠ٛاة٥ٞ ةا آدار جضؼیٟ
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