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 دهیچک
 هایدارائی و اموال مصادره هایریشه و علل بررسیموضوع این مقاله 

الملل است. سؤال بین حقوق و ایران حقوقی نظام در آن جایگاه و ایران
های مصادره اموال و ترین علل و ریشهاصلی تحقیق این است که، مهم

های ایران کدامند و این اقدام در نظام حقوقی ایران و بین الملل دارائی
چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که آمریکا با هدف 

ال ایران را در پیش گرفته مهار یا تغییر رفتار ایران سیاست مصادره امو
الملل نقض حاکمیت دولتی و است که این امر از نظر حقوق داخلی و بین

. پیروزی انقالب باشدمیالملل تعدی به اصل حاکمیت در حقوق بین
های مختلفی از جمله حمایت از ملل مستضعف، حمایت از اسالمی، ارزش

شت که در قانون های اسالمی و استکبارستیزی را به دنبال داجنبش
اند. این امر سبب تقابل اساسی جمهوری اسالمی ایران، منعکس شده

سیاست خارجی ایران با سیاست خارجی آمریکا بود. بر این اساس 
ها های مختلفی از جنگ هشت ساله، انواع و اقسام تحریمآمریکا سیاست

پیش  های گسترده بانکی و تجاری را دراز جمله تحریم داماتو تا تحریم
که، اقدام آمریکا در مصادره اموال و  دهدمیگرفت. نتایج تحقیق نشان 

 مؤثر، کنترل عدم و نزاکت همچون هاییمؤلفه گرفتن دارائی ایران، نظر
 .است مشروعیت فاقد الملل بین حقوق نظر از تروریسم قانون از استفاده

مصادره  انقالب اسالمی، حاکمیت، مبارزه با تروریسم، :دواژهیکل
 الملل.بیناموال، حقوق 
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 مقدمه 

ها الملل، در واقع کنش به سیاست خارجی آنبازیگری کشورها در عرصه روابط بین
شود. ولی اقدام متقابل کشورها در عرصه جهانی است که شکل ساختار روابط قلمداد می

های متقابل الملل مطالعه کنش. به عبارتی، روابط بیندهدمیها را شکل بین المللی آن
ظام ندر حالی که سیاست خارجی بررسی کنش بازیگران در بازیگران عرصه جهانی است، 

ترین هماساساً سیاست خارجی هر کشوری م (.Baghet,2008: 3) شودمیبین الملل محسوب 
شور المللی است. سیاست خارجی هر کعرصه نمود و تجلی درونی آن کشور در سطح بین

ترین همسیاست خارجی م»معتقدند در امتداد وضعیت داخلی آن است. برخی از پژوهشگران 
ها به سیاست رود، زیرا حیات آنا و کشورها به شمار میهسیاسی ملت-وجه زندگی اجتماعی
 (.1: 1389)دهقانی فیروزآبادی، « خارجی بستگی دارد

ست؛ دو ایران و آمریکا سیاست خارجیتغییر بنیادی در  اسالمی از پیامدهای انقالب
هبردی روابط استراتژیک داشتند و تهران یکی از متحدین را کشوری که پیش از انقالب

گر نیز پیش به دشمنانی بدل گشتند که تا برخورد نظامی با یکدی، شدواشنگتن محسوب می
تحده، به عنوان رفتند، اما پیروزی انقالب تنها به روابط دو جانبه محدود نماند و ایاالت م

ای های گستردهوران پسا جنگ سرد، با چالشیکی از دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد و د
پیش گرفتن طیفی از  واکنش آمریکا به این تغییر تحوالت، دررو گردید. در منطقه روبه

توان به تنگ هشت ساله، ها میها و اقدامات خصمانه بوده است که از جمله آنسیاست
فتی اشاره کرد. نو  های بانکی و تجاریهای مختلف از جمله داماتو و سپس تحریمتحریم

های آمریکا که در دو دهه گذشته توسط آمریکا و به منظور تغییر حکومت یکی از این روش
های آن بوده یانقالبی و یا تغییر رفتار آن در پیش گرفته شد سیاست مصادره اموال و دارای

 است.
در  ن،باألخص جمهوری اسالمی ایرا هادولت یخارج هایداراییتعرض به اموال و 

و  یستیرورت اتیعمل انیبه بهانه جبران خسارت وارده به قربان کایآمر متحدهایاالت
ه در ککشورهاست  یبرخ یخارج استیکشور از معضالت س نیدر خارج از ا آمیزخشونت

ن اتهام حمالت در مظا ایقرار ندارند و  کایدوست آمر یدر جرگه کشورها المللبیننظام 
 (.Brohmer,2009: 51) دارندکشور قرار  نیبه شهروندان ا یستیترور
و در  آمریکا کشور هایدادگاهدر  یمختلف حقوق یداشتن پروندها واسطهبه رانیا

 دخو هایسرمایهدالر از  اردهایلیفالتو، جن کو و...، م لد،یزنفیهمچون پترسون، ا ییپروندها
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 نیقوان یپژوهشگران و حقوقدانان معتقدند وضع و اجرا یرا از دست داده است. برخ
 المللبینحقوق  شدهپذیرفتهبا اصول  ریمغا نیوضع قوان نیو همچن کایدر آمر ینیفراسرزم

برده  رسئوالیرا ز تیاصل نزاکت و مصون زیو ن هاحاکمیتو احترام به  یاصل برابر ،یعرف
 است.
 رانیا و اکیامر روابط ران،یا در یاسالم انقالب یروزیپ و یپهلو حکومت سقوط زمان از

 یاقداماته ببا اتکا  کایامر دولت و شد جادیا طرف دو انیم ایخصمانه تیوضع ،شده رهیت
تحریم و  بدنام کردن نظام جمهوری اسالمی به حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، مانند
 ییاجرا نفرما یط و داد نشان شواکن موضوع نیا به کایامر در رانیا اموال ضبط نهایتاً

 (.108: 1389یمبر،س) شدند مسدود کایآمر در رانیا هایدارایی کا،یآمر وقت جمهوررئیس
 زارتو یول بود، شده پرداخت آن پول که است ینظام یقرارداد موارد نیا جمله از 
. است هکرد واگذار گرید کشورهای به را نظر مورد زاتیتجه انقالب از پس کایآمر دفاع

 و نمود رانیا اموال مصادره و یواگذار ای فروش به اقدام کایامر دولت زین بعد یهاسال در
نیب قوقح در هادولت تیمصون قاعده نقض با کایآمر کنگره ،1375 سال در نکهیا جمله از

 که متحدهاالتیا اتباع به دولت تیمصون یداخل قانون رییتغ با کا،یآمر یداخل نیقوان و الملل
 که ییورهاکش هیعل کایآمر یهادادگاه در داد اجازه انددهید خسارت یستیترور اتیعمل در
 در. ندینما خسارت یادعا و دعوا اقامه دارند قرار« سمیترور یحام یهادولت» فهرست در

 به یبرا ادد اجازه کایآمر یهادادگاه به فالتو تبصره بیتصو با کایآمر کنگره سال، همان
 عنوان به وارده خسارات برابر هاده معادل یهنگفت مبالغ« سمیترور انیقربان» اصطالح

دادگاه وق،ف مصوبه دو اساس بر. کنند نییتع« سمیترور یحام کشور» هیعل« یهیتنب خسارات»
 انیمدع فعن به و رانیا یاسالم یجمهور هیعل دالر اردهایلیم ارزش به یاحکام کایامر یها

 .کردند صادر یاشغال نیفلسط و لبنان در یاقدام در خسارت

 30) 1382 خرداد 9 حادثه رینظ یاتفاقات در یموثر نقش رانیا که ستا آن کایامر یادعا
 و ییکایرام سربازان مقر برابر در یالدیم 1983 سال اکتبر 23 یگذاربمب یعنی( 2003می

آمریکا . ستا داشته و اقدامات تروریستی در منطقه خاورمیانه روتیب در صلح حافظ یفرانسو
های ایران نموده است. مسئله اصلی این با اتکا به این دالیل اقدام به مصادره اموال و دارایی

های این اقدام آمریکا کدامند و عمل آمریکا در نظام حقوقی ترین علل و ریشهاست که مهم
ین تحقیق بدان پرداخته جایگاهی برخوردار است، که در االملل از چه ایران و حقوق بین

 خواهد شد.
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 مبانی نظری-2

در فرهنگ فارسی معین، مصادره به معانی مختلفی و از جمله تاوان گرفتن، جریمه کردن، 
در سایر  (.551: 1375خون کسی را به مال او فروختن و مطالبه کردن بکار رفته است )معین،

مصادره ذکر شده  یعربی نیز معانی مشابهی برا یفارسی و همچنین فرهنگها یفرهنگها
 یدستور» یبه معنا« Order Confiscation» در فرهنگ حقوقی آکسفورد اصطالح .است

که شخصی که از طرف دادگاه به خاطر یک جرم محکوم شده و از ارتکاب جرم منتفع شده 
نیز در فرهنگ مصادره  کر شده است. واژه، ذ«کندمیاست، را ملزم به پرداخت مبالغی 

از دست دادن مال یا حق به عنوان نتیجه یک جرم و یا به خاطر نقض یک  یمذکور به معنا
 ،1بلک در فرهنگ حقوقی (.111: 1396)خواجه وند و پوراسکندر،معنا شده است« تعهد
دن حق، امتیاز، محروم کردن از مال بدون جبران خسارت، از دست دا یبه معنامصادره  واژه

یا مال به واسطه جرم، عدم انجام تعهدات یا قصور در انجام وظیفه ذکر شده است. در فرهنگ 
تصاحب مال به نفع دولت؛  ینیز به معنا Confiscation و Confiscate  یهامذکور، واژه

 :Jeffrey,2011)خزانه عمومی بکار رفته است یضبط مال با اجازه قانون و توقیف مال برا

456& Phelip.) یمطالبه مال و در اصطالح به معنا» یحقوق مصادره به معنا یدر ترمینولوژ 
ذکر شده « مطالبه و گرفتن مال به وسیله دولت از غیرطرق قانونی و یا طرق متعارف

 (.3374: 1394،یلنگرود یجعفر)است
: نویسدیم یکی از حقوقدانان در مورد ماهیت مصادره به چند نکته اشاره کرده و چنین

ه مال مذکور اخذ مال از متصرف آن خواه تصرف او به عنوان مالکیت باشد خواه نه، خوا-1
ن( صورت گیرد. به اخذ مال به توسط دولت )دیوا-2 منقول باشد یا نه، از اعیان باشد یا نه؛

ندارد یا  اند. اگر اخذ، غیردولت باشد عنوان مصادرهرو آن را ضبط دیوان هم گفته همین
تصرف آن مال دستاویز اخذ آن مال، وقوع تخلفی از م-3 غصب است یا نهب و امثال اینها؛

رمالی مانند باشد؛ خواه تخلف اداری باشد خواه جزمی از جرمها )مالی مانند اختالس یا غی
 صادره بیماعمال نفوذ و سوءاستفاده از قدرت(. ذکر این عنصر محمول بر اغلب است زیرا 

: 1394)جعفری لنگرودی،های بیدپای آمده استچنانکه در داستان دهدمیجرم همگاه رخ 
3375.) 

                                                      

1- Black 
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معنای اصطالحی مصادره نیز کامالً مرتبط با معنای لغوی آن است. در اصطالح حقوقی، 
مصادره به تملیک مال به دولت و محرومیت دائمی مالک از تمام یا قسمتی از اموال خود 

 (.39: 1389حمدی،شود)مبدون جبران خسارت اطالق می
 تحقیق روش-3

. باشدمیتحلیلی)منطقی( -ای و به روش توصیفیکتابخانه -نوع تحقیق این پژوهش نظری
 وهیموضوع، اهداف و ش تیبا توجه به ماه قیو روش انجام تحق یروش شناخت یمشخط

راه با  نیاست، که در ا یلیتحل-یفیو به صورت توص یااطالعات، کتابخانه یگردآور
 یبه گردآور ینترنتیا یهاتیاز منابع مکتوب و استفاده از سا یبردار شیاستفاده از ابزار ف

 باشدیم یلیتحل -یفیاطالعات، به روش توص لیو تحل هیتجز اطالعات اقدام شده است.
 سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال آمریکا-4

دالیل توجه غرب به خصوص آمریکا به این  اهمیت استراتژیک ایران در منطقه از جمله
کشور است. در دوران سلطنت پهلوی، تسلط آمریکا بر حاکمیت ایران موجب دسترسی 

 1332مرداد  28بیشتر این کشور به ذخایر ایران شد. در این میان آمریکا که بعد از کودتای 
پای محکمی در این کم جای در میان کشورهای استعمارگر دست باال را در ایران داشت کم

، 1357پیروزی انقالب اسالمی در بهمن  (.234: 1397حسینی،) منطقه برای خود ایجاد کرد
 در تنهانه  های کشور شد. این تحوالتباعث گسست و تحوالت عمیقی در تمامی عرصه

 گردید آغاز و گذاریپایه اسالم جهانی گستره در بلکه اجتماعی ایران، سیاسی، تاریخ عرصه
 دستخوش هم دیپلماسی کشور، اداره و حکومت چارچوب در بنیادین تغییرات موازاتبه و

 مبین دین احکام از گرفته الهام انقالب ارزشی مبانی راستا این در که گردید عمیقی تحوالت
 (.157: 1385داشتند )حاتمی راد، برعهده دیپلماسی ساختار در را تغییرات اهرم اسالم،

نشیند و آمریکا بار ند موج انقالب اسالمی در ایران فرو میکردمیرهبران آمریکا تصور 
های سلطه طلبانه خویش را در ایران دنبال نماید. اما پیروزی انقالب تواند سیاستدیگر می

اسالمی و اتفاقات و رویدادهای بعد از آن سرنوشت دیگری را رقم زد. پیروزی انقالب 
جهه با سلطه طلبی آمریکا در ایران بود. در پی این رویداد مهم، یک ذهینت اسالمی، در موا

ضدآمریکایی در میان ایرانیان شکل گرفت که هنوز پس از سپری شدن چند دهه از پیروزی 
 انقالب جمهوری اسالمی ایران، به عنوان یک ارزش و فرهنگ تبدیل شده است

 (.92: 1388علیزاده،)
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شعارهایی است که ریشه در ایدئولوژی انقالب و  ، آرمان واهداف هر انقالبی دارای
نگرش ایدئولوژی انقالب، انقالبیون و  کنندهفرهنگ آن جامعه دارد. این شعارها بیان 

 نحوهی نظام آرمانی و هاویژگیهای انقالبی نسبت به وضع نابسامان موجود، اهداف و توده
ند. از این روست که شعارهای هر انقالب انتقال جامعه از وضع موجود به وضع آرمانی هست

های آن انقالب و ها و آرمانفرآیند، ارزش مطالعهمنابع  ترینمهمو یکی از  بهاگراناز اسناد 
، انقالب اسالمی ایران نیز از این موضوع روندهای اجتماعی و علل وقوع آن به شمار میزمینه

 (.65: 1379پناهی،) مستثنی نیست
های مختلفی را به دنبال داشت که در قانون اساسی جمهوری ارزش انقالب اسالمی،

قانون  154اصل ) توان به حمایت از ملل مستصغفاند که میاسالمی ایران تجلی یافته
بند ج اصل ) مقدمه قانون اساسی( و استکبارستیزی) های اسالمیاساسی(، حمایت از جنبش

حمایت ایه چنین تفکری به مقابله با ستمگران و ، برپ57قانون اساسی( اشاره نمود. انقالب  2
 آمریکا و متحدانشپرداخته است و به همین دلیل، مورد خشم و غضب  از ملل مستضعف
ترین ارزش انقالب اسالمی ایران، حمایت از توان گفت، اصلیبنابراین می .قرار گرفته است

 دتوجه قرار گرفته است.مستضعفین و استکبارستیزی است که در مقدمه قانون اساسی مور
 قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی انقالب که حرکتی برای پیروزی تمامی
 مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم

کوشد می های اسالمی و مردمی، با دیگر جنبشالمللبیندر گسترش روابط  ویژهبه؛ کندمی
و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت  کند هموار رااه تشکیل امت واحد جهانی تا ر

گر با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین .یابد ستم در تمامی جهان قوام
و در خط گسستن از  باشدمیاجتماعی و انحصار اقتصادی  استبداد فکری و هرگونهنفی 

، 1395هاشمی،) کندمیسرنوشت مردم به دست خودشان تالش  سیستم استبدادی، و سپردن
 (.34: 1 ج

، اساس ارتباط را بر مقابله با ظلم یجهان سوم یم روابط با کشورهایدر تنظ ینیامام خم
رهگذر، از ن یدانستند تا از اینگونه ممالک میچپاولگر به ا یقدرتها ییجو یو ستم و برتر

ممانعت به  یان آنان و دول استکباریگانگان و تحقق رابطۀ ظالم و مظلوم میب یهادخالت
 مستضعف گردد. یعادالنه در کشورها ینه ساز حکومتید تا روابط مزبور زمیعمل آ
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 یو آزاد یروزیدن به پیت همه ملل مستضعف جهان را در راه رسیموفق یتعال یاز خدا»
، 1385خمینی،«)مینمایجهانخوار مسألت م یکایخصوص امره جهان بکامل از سلطه گران 

 (.227: 12 ج
 یت را به کشورهایرمتحارب، امام اولویکافر غ یدر خصوص روابط دوستانه با کشورها

را  یراستکباریقدرتمند غ یت، ارتباط با کشورهایدادند و در درجه دوم اهمیمستضعف م
ت ید و اصل احترام متقابل را رعایایران برنیا یکه درصدد مداخله در امور داخل یدر صورت

، حضرت جهانو حرمت انسان در کل  یشه آزادیج اندیبه منظور ترو دانستند.یکنند مجاوز م
بخش و جنبش مستضعفان را در مناطق مختلف یاز نهضت آزاد یو معنو یت مادیامام حما

نجات ملل  یدانستند که برایم یفه نظام اسالمیه بودند و وظجهان وجهۀ همت خود قرار داد
طرفداران عدم تعهد به دو  یج انقالبین رهگذر بسیتحت ستم و مستضعف تالش کند تا از ا

جهان بوجود  یمقاومت در تمام یهاابد و هستهیتخقق  یتیبلوک شرق و غرب در سراسر گ
ست یران نیج تنها منحصر به ایبس» شوندسوق داده  یبه سرشکستگ یاستکبار ید تا قدرتهایآ
جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب  یمقاومت را در تمام یهاد هستهیبا
 (.198: 21 ، ج1385خمینی،)«ستادیا

استکبار در گذشته هم بوده »د: دندر این زمینه اشاره کرنیز  ایخامنه اهللآیتحضرت 
 هاشیوهیکی است، البته  هادورهاستکبار در همۀ  بندیاستخوان است و تا امروز هم ادامه دارد. 

. امروز هم نظام استکباری وجود دارد، کندمیدر هر زمانی تفاوت  هاروشو خصوصیات و 
 «.تآمریکا اس متحدۀایاالترأس استکبار هم در دنیا، دولت 

کرده و  تاکید در استکبارستیزی ها،سخنرانی و هاپیام در همواره رهبری معظم ممقا
 امام دوران یافتن خاتمه» تفکر که کنیممی اعالم جهان هایملت همه به صریحاً ما» فرمودند:
 و نیست بیش استکباری نیرنگی دارد، آن القای در سعی زبان صد با دشمن که خمینی،
 و است حاضر خود جامعه و خود ملت میان در امام همکارانش و امریکا خواست علیرغم
 مشعل او رهنمود و ما هدف او هدف ما، راه او راه. داشت خواهد و دارد ادامه امام دوران

 از باید و تواندمی عالم سطح در اسالمی جمهوری که دادند یاد ما به امام. ماست فروزنده
 او اینکه بخاطر است؛ مردود امریکا با رابطه البته بشود؛ برخوردار هادولت با سالم روابطی

 و مبارزه حال در اسالمی جمهوری و اسالم با و ظالم و متجاوز و استکباری دولت یک
 (.14/3/1371بیانات رهبری،)«است محاربه
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هایی که به طور مشخص در قانون اساسی به مثابه اهداف سیاست خارجی ایران مولفه
اصل ) بشری جامعه کل در انسان خالصه به شرح ذیل است: سعادت شود به طورشناخته می

 به نسبت برادرانه تعهد ق. ا(، 154اصل ) مستضعفین طلبانه حق مبارزه از حمایت ق.ا(، 154
 11اصل ) اسالم جهان وحدت و مسلمان ملل اتحاد و ائتالف ق.ا(، 3اصل ) مسلمانان همه
 2اصل ) پذیریسلطه و گری سلطه هرگونه نفی کشی، ستم و ستمگری هرگونه نفی و ق.ا(

 جلوگیری و استعمار کامل طرد ق.ا(، 152اصل ) رگسلطه قدرتهای برابر در تعهد عدم ق.ا(،
 اجتناب و نفی ق.ا(، 3اصل  11بند ) ارضی تمامیت حفظ ق.ا(، 3اصل  5بند ) اجانب نفوذ از
اصل ) ارتش و کشور فرهنگ اقتصاد و طبیعی منابع بر بیگانه سلطه موجب که هاییپیمان از

 .(175: 1385حاتمی راد،) گرددمی ق.ا(، 153
 در قبال ایران سیاست آمریکا -5

های مختلفی برای آمریکا به همراه داشت. در متن جنگ پیروزی انقالب اسالمی بحران
سرد باعث گسسته شدن کمربند امنیتی غرب به دور شوروی شد. همچنین موج انقالبی و 

از شیوع دومینووار تحوالت انقالبی در کشورهای هم پیمان آمریکا سیاستمداران ترس 
 آمریکایی را دچار وحشت کرد و ضربه سختی به منافع آمریکا وارد نمود.

های پیشروی آمریکا پس از انقالب اسالمی، سبب گردید که واشنگتن تداوم بحران
جاوز به طبس اقدام عجوالنه آمریکا بود روابط سیاسی و رسمی خود را با ایران قطع نماید. ت

 های ضدایرانی آمریکا شدت بیشتری گرفتکه با شکست روبرو شد. به دنبال آن خصومت
 (.94: 1388علیزاده،)

های پس از پیروزی ویکرد دولت آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران در سالر
توان میالمللی بوده است. تالف بینانقالب اسالمی مبتنی بر اعمال فشار چندجانبه و ایجاد ائ

 بازنده اصلی وقوع انقالب اسالمی ایران؛ استکبار جهانی به رهبری آمریکاست. چرا گفت،
داد، میدر ایران انجام  کردمیکه کشوری که تا قبل از انقالب اسالمی هرکاری که اراده 

و مبارزه با استکبار و دست امثال چنین کشورهایی را قطع و راه استقالل  ،انقالب اسالمی
استعمار را در پیش گرفت. بر همین اساس در بیش از چهاردهه گذشته انواع اقدامات خصمانه 
را از سوی آمریکا از همان روزهای آغازین پیروزی انقالب اسالمی تاکنون علیه مردم و 

  صورت گرفته است.نظام جمهوری اسالمی 
های مالی ساله و حمایت 8توان به جنگ ران میاز جمله اقدامات خصمانه آمریکا علیه ای

های هواشمندانه جهت تضعیف قدرت مستقیم از صدام، انهدام هواپیمای مسافربری، تحریم
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اساس همچون نقض حقوق طرح ادعاهایى بىملی، متهم کردن جمهوری اسالمی ایران با 
تالش ایران براى ن، هاى تروریستى در جهاگروهبشر در ایران، حمایت ایران از تروریسم و 

، کوشید تا هم نظام و اختالل در روند صلح خاورمیانه هاى کشتار جمعىدستیابى به سالح
 (.108: 1389سیمبر،) سازدمقدس جمهورى اسالمى را از لحاظ سیاسى منزوى 

اهلل، ی حزبهاگروهبه بهانه تروریسم خواندن ایران در حمایت مالی از دولت آمریکا 
گرفت و بر مبنای همین و ایجاد نارضایتی در داخل را از سوی دیگر پیش  سویکاز  حماس،

 (.karzman,2019: 9-11) های ایران زدسخن، اقدام به مصادره اموال و دارائی

دید. در این قضیه دادگاه  لوکزامبوگیتوان در قضیه شرکت نمونه بارز این امر را می
های ایران میلیارد دالر از دارایی 1/75ر مصادره دستو 23/3/1387فدرال آمریکا در تاریخ 

در حساب بانکی آن در شرکت سیتی بانک نیویورک بود را  لوکزامبوگیرا نزد شرکت 
 (.166: 1398فروغی و عباسی، ) صادر نمود و در اختیار مدعیان پرونده پترسون قرار داد

سا یبه نام آل ییکایامر یک دانشجوی 1995ل یآور 9در . باشدمیمثال دیگر، قضیه فالتو 
کشته شدند. طبق اظهارنظر  یات انتحاریک عملیگر در یشل فالتو به همراه چند نفر دیم

ن انفجار یت این، مسئولیفلسط یاز حزب جهاد اسالم یشقاق ی، شاخه فتحییکایمقامات امر
دالر  ونیلیم 247به مبلغ  یحکم متحدهایاالتدادگاه  1998مارس  11رفته است. در یرا پذ

 یهاسازمانه دولت و یبه نفع خانواده خانم فالتوو عل یهیو خسارت تنب یخسارت مال عنوانبه
کرد. این قضیه اگرچه یکسال قبل از ن صادر یفلسط یت از جهاد اسالمیبه اتهام حما یرانیا

تصویب اصالحیه تروریسم حادث شد ولی کنگره امریکا آن را مشمول عطف به ماسبق 
قانون آیین دادرسی مدنی فدرال، در  55( a) و ماده 1608( eپیرو قانون ) تشخیص داد و

ها دادگاه بخش، بدون حضور هیأت منصفه حکمی غیابی علیه خوانده 1997سپتامبر  4تاریخ 
 (.F Supp 1(D CDC 1998)6 999صادر کرد )

قاضی دادگاه بیان داشت که گروه شقاقی جهاد اسالمی فلسطین، گروهی است که 
انتحاری را بر عهده گرفته است و در جریان این حمله فالتو کشته شده است.  مسئولیت حمله

و تحقیقات ای البته یافته کنگره بر مبنای شهادتنامه چند نفر، از جمله معاون سابق اف بی
جهاد اسالمی یک گروه غیرمنسجم است »دولت رژیم اشغالگر بوده است. به عقیده دادگاه: 

ی اعمال تروریستی در منطقه غزه سازمان یافته و تنها هدف این گروه اداره نه یک گروه
 F Supp 1(DCDC 999« )و تنها منبع تأمین مالی آن جمهوری اسالمی ایران است باشدمی

1998) 9 -10) 
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های مالی به یک گروه ارائه منظم کمک»... دادگاه در این قضیه بیان داشت که: 
حمایت مادی و تأمین منابع مالی برای »های تروریستی آن عملیات تروریستی برای حمایت از

شود... به عالوه این محسوب می 1605( a()7یک فعالیت تروریستی در معنای مورد نظر )
آمده از سوی داند که خواهان ثابت کند که حمایت مادی یا مالی به عملدادگاه الزم نمی

تقیماً منجر به بروز خساراتی شده است که یک دولت خارجی برای یک عمل تروریستی مس
شده است. صرف حمایت از یک گروه تروریستی که منجر به ها اقامهدعوی برای جبران آن

متحده بشود، برای احراز صالحیت دادگاه کافی مرگ یا جراحات جسمانی یک تبعه ایاالت
 (.F Supp 1(DCDC 1998)18 999« )است

دالر را به عنوان درآمد متناسب و قابل پیش بینی  1508750دادگاه در این قضیه مبلغ 
« درآمدهای کل عمر»قربانی پذیرفت. دادگاه عالوه بر حکم به خسارت ناشی از فوت 

میلیون دالر برای هر یک از  5/2میلیون دالر برای هر یک از والدین و  5قربانی، به مبلغ 
دار شدن احساسات یا از از جریحه های ناشیبرادران و خواهران قربانی به عنوان خسارت

دست دادن عزیزان حکم صادر کرد. دادگاه با در نظر گرفتن عوامل زیر مبلغ خسارت تنبیهی 
ماهیت و میزان صدمات وارده به -2ماهیت عمل، -1را محاسبه کرد. این عوامل عبارتنداز: 

تمامی این عوامل بر  تمول خوانده. از نظر دادگاه،-4نیاز به ارعاب خوانده، و -3خواهان، 
ی صدور خسارات تنبیهی سنگین علیه خوانده دخالت دارند. دادگاه استدالل کرد که حمله

ی توانایی بشری در تحمل درد و رنج ناشی از آن شده به خواهان فراتر از آستانهریزیبرنامه
شت که ایران است؛ زیرا قربانی از فرورفتن ترکشی به مغزش جان سپرده است. دادگاه بیان دا

میلیون دالر درامد نفتی دارد. هیچ مجازاتی به تنهایی ایران را از ارتکاب چنین  12ساالنه 
هایی باز نخواهد داشت. دادگاه بیان داشت که مجازات علیه ایران باید به قدری شاق فعالیت

. بر باشد که آن کشور را در آینده از ارتکاب اعمال تروریستی که مرتکب شده، باز دارد
عنوان خسارت تنبیهی برآورد میلیون دالر به 225مبنای این تحلیل دادگاه مبلغی در حدود 

های تروریستی های ساالنه ایران برای فعالیتها و کمککرد؛ یعنی حدود سه برابر هزینه
(999 F Supp 1(DCDC 1998) 33_34) 
 های حقوقیمصادره اموال و دارایی در نظام-6

های این کشور بود. خصمانه آمریکا علیه ایران، مصادره اموال و دارائییکی از اقدمات 
این اقدام آمریکا در جهت تضعیف و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی ایران صورت 
پذیرفت. اما ضروری است از نظر حقوقی این اقدام آمریکا مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص 
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اهی دارد. بر این اساس ابتدا این موضوع از منظر گردد از دیدگاه نظام حقوقی چه جایگ
 گردد.حقوق داخلی مورد بررسی قرار گرفته، سپس به دیدگاه حقوق بین الملل اشاره می

 مصادره اموال ایران از منظر حقوق داخلی در نظام حقوقی کشور-6-1

اصولی که  ازجملهشود. در جوامع مختلف مصادره با اهداف و شرایط مختلفی انجام می
انقالب  یبا پیروز .باشدمیقانون اساسی  49در حقوق ایران به مصادره اموال پرداخته اصل 

اسالمی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال بجا مانده از وابستگان رژیم گذشته و 
لویت بود، در این میان او ناپذیراجتناب یبا آن رژیم در ارتباط بودند امر یکه به نحو یافراد

تعیین تکلیف اموال، متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک به آنها و خویشان وابسته به آن 
 .رژیم بود

، مسئولیت صدور حکم راجع به این یاویژه یهابر این اساس ضرورت داشت که دادگاه
دولت موظف است »دارد که: این قانون چنین مقرر می 49موارد را برعهده بگیرند. اصل 

ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات،  هایثروت
موات و مباحات اصلی  یهاو معامالت دولتی، فروش زمین هاکاریمقاطعهسوءاستفاده از 

دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در 
وت شرعی بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثب المالبیتصورت معلوم نبودن او به 
 .«به وسیله دولت اجرا شود

در مقام تحقق بخشیدن به اصل مذکور به تصویب  یپس از این مقررات قانونی دیگر
اسالمی رسید، این مقررات عبارت بودند از: قانون الزام دولت جهت تهیه  یمجلس شورا

اسالمی،  یمجلس شورا 02/05/1360دت چهار ماه مصوب در م 49الیحه پیاده کردن اصل 
اسالمی، قانون  یمجلس شورا 17/05/1363قانون اساسی مصوب  49اصل  یقانون نحوه اجرا

قانون اساسی مصوب  49اصل  یقانون نحوه اجرا 4تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده 
ناشی از  هایوتثرقانون اساسی در مورد  49اصل  یو قانون شمول اجرا 14/05/1364

ابوالحمد، ) اسالمی یمجلس شورا 29/11/1368احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب 
1389 :12.) 

قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت  49ویژه اصل  یهابا توضیحات مذکور دادگاه
قانون اساسی و بررسی اموال بجا مانده از وابستگان رژیم گذشته و  49به مصادیق اصل 

 یکه در فرامین بعد یین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادهمچن
 .، شکل گرفتاندآمده یحضرت امام و مقام معظم رهبر



 .. رانیا یهایمصادره اموال و دارائ یهاشهیعلل و ر یبررس 154

به عنوان د. توان به شرح ذیل نام برهات مصادره اموال را میدر نظام حقوقی ایران، ج
کیفر و مجازات مجرمی که در اثر ارتکاب جرم و از طریق مجرمانه آن اموال و اشیا را به 

به منظور احقاق حقوق عمومی و دوم  دهدمیدست آورده، دادگاه حکم به مصادره اموال 
عمومی توسط مجرم، گاهی دادگاه حکم به  المالبیتو اعاده اموال به غارت برده شده از 

)مثل حکم به ضبط دائم  دهدمیوال به غارت برده شده یا برای اعمال مجرمانه مصادره ام
 (.10-9: 1395ز()عسگری،اسلحه غیرمجا

دسته  4را به  هامجازاتکه  اسالمیقانون مجازات  14با لحاظ ماده در قوانین کیفری نیز، 
دیه ، مجازات حدی، قصاص یا و مصادره اموال تقسیم کرده است؛ واضح است که ضبط

حدی خصوص در شرع یا میزان و مقدار  هایمجازاتزیرا این مجازات، ازجمله  ،نیست
قانون که ناظر بر  16 مادهبا تعریف قصاص مذکور در  مصادره اموالمعین نیست. مجازات 

انسان است هم تطابق ندارد و همچنین داخل در مفهوم دیه مذکور در  جان وصدمه به جسم 
 استمجازات تعزیری  نوعیبه مصادره اموالباید گفت بنابراین  .شدبامیقانون ن 17ماده 

 (.508: 1380)منتظری،
 ههم از قوه قضائیه هستند و هم از ماموران قو اموال مصادرهدر ایران مقامات صالح برای 

بازپرس یا دادستان مقاماتی هستند اسالمی قانون مجازات  215مجریه هستند. بر اساس ماده 
لحاظ شرایط مقرر در این ماده تکلیف اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب که باید با 

جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص 
 .را مشخص کنند شدهداده

ضبط و اموال را  توانندمی رأساًنظر برسدکه بازپرس یا دادستان  طور به در نگاه اول این
بنابر قیاس حق  ،اختیار معدوم نمودن اموال مذکور را دارند هاآنکنند چراکه وقتی  مصادره
ولی در این مورد باید گفت از آنجا که تنها دادگاه تکلیف  .را نیز خواهند داشت مصادره

پس ضبط هم باید با تصمیم دادگاه باشد؛ از طرف دیگر  کندمیرا مشخص  شدهضبطاموال 
با نظر به منطق حقوقی اگر بازپرس یا دادستان مجاز به ضبط باشند، یعنی مجاز هستند که 

صورت کامل قطع کنند در حالی که واضح است بازپرس  رابطه مالکانه مالک با مالش را به
 (.156: 1395، ادی زاده)شاکری و ه استمقام تحقیق و دادستان مقام تعقیب 

دارد، لذا با توجه به تردید در  حکمبهو اجرای آن نیاز  باشدمیمجازات  مصادرهاینکه 
مال را ندارند. به  مصادرهاضافه بر اختیار بازپرس و دادستان، این مقامات چنین اختیاری در 

بط مال بگیرند در این خصوص وجود ندارد که ایشان تصمیم به ض ایالعادهفوقعبارتی نصّ 
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قانون  147اموال را مستند به ماده  توانندمیگفت که دادستان یا بازپرس تنها  توانمیبنابراین 
را به دادگاه بدهند درهرحال  و مصادره آیین دادرسی کیفری توقیف کند و با پیشنهاد ضبط

 شود.میبا حکم دادگاه انجام  صرفاًضبط 
 ،جرم اصلی صالح به اتخاذ تصمیم ضبط نیز خواهد بودصالح ذاتاً نسبت به  دادگاهِ ذی 
حکم به ضبط مال اعتبار نخواهد داشت، چراکه قانون به اجرا در نیامده است. بنابراین  و اال

مربوط به آن جرم نیز  و مصادره دادگاه عمومی کیفری باشد ضبط صالحیتاگر جرمی در 
باشد، اموال  انقالبدادگاه  تصالحیگیرد و اگر جرمی در در همان دادگاه صورت می

است در  طورهمینخواهد بود.  انقالبدادگاه  صالحیتنیز در  و مصادره موضوع ضبط
آئین دادرسی کیفری  597در ماده  گذارقانوننظامی چراکه  هایدادگاهخصوص دادسرا و 

دادسرا نظامی هم مجری دانسته است در مورد  هایدادگاهمقررات این قانون را بر دادسرا و 
دادگاه ویژه روحانیت در نبود  نامهآئین 52ویژه روحانیت نیز با لحاظ ماده  هایدادگاهو 

 و مصادره ، تابع آئین دادرسی کیفری خواهند بود پس تصمیم به ضبطهاآنمقررات خاص 
مال با دادگاه ویژه روحانیت است و دادسراها در این نوع موارد مجاز به اتخاذ تصمیم ضبط 

 (.183: 1398)شاکری و قلی زاده، .ند بودنخواه
، ازجمله قسمت پایانی جرائماموال در خصوص برخی  و مصادره اجرای حکم ضبط 

قانون اساسی بعد از تحقیق و رسیدگی با دولت خواهد بود. از آنجا که دولت به  49اصل 
رسیدگی و دخالت در امر قضایی را ندارد لذا دولت در  صالحیت (مجریهه )قو خاصمعنای 

 انجام دادگاه مباشرت با و قضائیه هاین اصل به معنی حاکمیت است که اعمال آن از طریق قو
 .شودیم

به  1363ایران که در سال  اسالمیقانون اساسی جمهوری  49اجرای اصل  نحوه قانون
 یهادادگاه یتقانون مزبور را در صالح 49تصویب رسیده رسیدگی به اموال مربوط به اصل 

صرفاً در خصوص  انقالبقرار داده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که دادگاه  انقالب
رسیدگی به  صالحیتو  کندمیقانون اساسی تعیین تکلیف  49اموال نامشروع مشمول اصل 

دادگاه صالح  صالحیت اصل دعوا مانند ربا یا قمار را نخواهد داشت لذا دعاوی مذکور در
 -682 وحدت رویه شماره یبه رأ توانیخواهد بود، در این زمینه م (دادگاه عمومی جزایی)
 (.671، 1390قربانی، عالی کشور اشاره کرد ) عمومی دیوان یاتصادره از ح 6/10/1384
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 المللحقوق بین های ایران از منظرمصادره اموال و دارائی-6-2

ر جامعه ه دپذیرفته شد المللیبینقواعد  ازجملهاصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، 
ر معاهدات مختلفی پذیرفته د، اموالشانو  هاقضایی دولت مصونیت، طرفیاز  .است المللیبین

مصونیت به  راجعملل متحد ن سازما 2004کنوانسیون به  طمربو هشد که آخرین معاهد
 (.165: 1398فروغی و عباسی،) است ها و اموالشاندولت

گر یکدیبرابرها بر »حقوق روم که مطابق آن  یدر اصل سنت هادولت یصل برابرا
ع یم توزین اصل که اساساً مربوط به تنظیشه دارد. مطابق ای، ر«( ندارندیبرتر) تیصالح

که  رفته شده بودیروم بوده است، پذ یامپراتور یتیصالح یقدرت در داخل مرزها یداخل
 ردیگقرار  یا خارجی یداخل ییت قضاید تحت صالحیپادشاه حاکم نبا

(Steinberger,1989: 429.) 
مستقل و حاکم، حق دارند فارغ  یها، دولتیعرف المللبینرپا در حقوق ید یه اصلیبر پا

 ت کنند.یو اعمال صالح یگر، حکمرانید یهااز تعرض و دخالت دولت
گر بوده ید یکشاندن دولت به محاکمه یبرا یچ دولتیه ییناعدم توا ین اصل که به معنیا 

 هادولتت یمصون شده است، یناش «ستین ایسلطهگر یکدیبرابرها را بر » یمیو از اصل قد
به  یعرف ییافته و مبنایراه  ین نظام حقوقیالملل به انیش حقوق بیدایشود که با پیخوانده م

گر ید یدولت هایدادگاهک دولت توسط یت، یموجب اصل مصون به .دست آورده است
 (.Shaw,2008: 698) قرار نخواهند گرفت ا محاکمهی یدگیمورد رس

 یقانون مجوز دفاع مل»با عنوان  یب قانونیبا تصو 2008کا در سال یآمر متحدهایاالت
را که در  1976 مصوب« یخارج هایدولتت یقانون مصون»، «2008 یسال مال یکا برایآمر

که  یرییتغ ترینمهمکرد.  ییهانیز دست به اصالح آن زده بود، دچار دگرگوین 1996سال 
سم به استثنائات یترور یحام هایدولتد یر نسبت به اسالف خود داشت، افزودن قیقانون اخ

 (.69: 1393حبیبی و دیگران،) بودت یاصل مصون
طور  عمل آمد، به به یت دولت خارجیمصونکه در قانون  یراتیینظر به اصالحات و تغ

آمده در  لعم ر بهیین تغیسم و همچنیترور یحام یکا به استناد استثنایآمر یهادادگاه یکل
ه یخصوص عله را ب یمتعدد یجرم، آرا در خصوص ارتکاب شبه ینیحذف رابطه سرزم

: 1386ژوبین نصیری،عبدالهی و ) اندکردهو عراق صادر  یبیه، لیران، کوبا، سوریچون ا یدول
279.) 
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ای که علیه جمهوری اسالمی ایران اقامه شد ناشی از خسارات وارده بخش اعظم دعاوی
یای در خصوص قضا ی لبنانی و فلسطینی بوده است.هاگروهبه اتباع امریکایی در اثر اقدامات 

به چه  هاگروهشود که رفتار این طرح شده علیه جمهوری اسالمی ایران این سؤال مطرح می
یت مادی و نحوی به ایران قابل انتساب است؟ در قضیه فالتو، مسئولیت ایران به علت حما

 Case Noمالی از جنبش جهاد اسالمی فلسطین از طرف دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت )

97-396 (RCL), p17.) 
ه قاضی المبرث در این قضیه به استناد قانون ضدتروریسم حکم نمود که، چنانچ

مادی  ارگزاران، مقامات یا کارکنان یک دولت خارجی از یک سازمان تروریستی حمایتک
اهد شد که از کنند، این اعمال بر اساس قانون ضدتروریسم به مانند اقدامی در نظرگرفته خو

 (.14: 1383سادات میدانی،) سوی ارکان آن دولت انجام گرفته است
ان( حمایت أی داد که حماس از خوانده )ایردر پرونده ایزنفیلد، دادگاه بخش کلمبیا ر

ازمان کمک سمیلیون دالر به این  15مادی و فنی وسیعی دریافت کرده است و ایران هر ماه 
 دهدمیها ارائه هایی را به آنو در زمینه کاربرد جنگ افزارها و مواد منفجره، آموزش کندمی

(Case No. 98-1945 (RCL), p5.) 
ی همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص المللدر روابط بین
المللی معموالً به دولت به شود. مسئولیت بینالمللی موجب مسئولیت میدیگر جامعه بین

توان آن را از شود هرچند معموالً نمیالملل مربوط میعنوان مهمترین شخص حقوق بین
مللی و در بعضی موارد افراد به طور کامل الی بینهاسازمانالملل یعنی اشخاص حقوق بین

المللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند. جدا نمود. تعاریف مختلفی از مسئولیت بین
المللی المللی را نتیجه نقض یک تعهد و الزام بینبرای مثال برخی از نویسندگان مسئولیت بین

سئولیت جبران خسارت وارده بر دانند. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف ممی
را نیز « جبران خسارت»رود و موضوع المللی میزیاندیده است هرجا سخن از مسئولیت بین

المللی را است که مسئولیت بین «1بدوان»از جمله این نویسندگان پروفسور  کنندمیمطرح 
ب آن دولتی المللی، یک نهاد حقوقی است که به موجمسئولیت بین» :کندمیچنین تعریف 

المللی به او منتسب است باید خسارت وارد شده به دولت متضرر را طبق که عمل خالف بین
 (.408: 1395ضیایی بیگدلی،«)الملل جبران کندحقوق بین

                                                      

1- Basdevant 
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آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می
ها اشخاص الملل نقض کند از آنجا که دولتنای از حقوق بیتعهداتش را براساس هر قاعده

شود آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی میاند این سؤال پیش میحقوقی
الملل محسوب گردد. طبق تعریف تا در صورت غیر قانونی بودن عمل خالف حقوق بین

فرادی است که الملل مسئولیت دولت، مسئولیت به خاطر نقض به صورت عمل احقوق بین
 توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است.رفتارشان را می

به عبارت دیگر از آنجا که دولت به عنوان شخص حقوقی به طور واقعی قادربه عمل 
های فرد یا گروه افراد است فردی که نیست لذا عمل نسبت داده شده به آن فعل و ترک فعل

و حقوق داخلی معلوم  کندمیشود به عنوان رکن دولت عمل نسبت داده می عملش به دولت
عنوان رکن دولت اعم از ریش دولت، اعضای قوای دارد که تحت چه شرایطی فرد بهمی
گانه )مقننه مجریه و قضاییه( و اعضای هر تشکیالت دولتی دیگر مجاز است تعهدات سه

بنابراین برای پاسخ به این سؤال که عمل یک  الملل را اجرا کنددولت براساس حقوق بین
فرد عمل دولت است یا نه باید به نظم حقوقی داخلی مراجعه نمود اما این مسئله همیشه معتبر 

و اعمال افراد دیگر به عنوان رکن دولت عمل کنند در هر شرایطی حتی اگر اعمال  باشدمین
لت مزبور باشد منتسب به دولت ها خارج از صالحیت تعریف شده در حقوق داخلی دوآن

خواهد بود در خصوص انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت اصل این است که اعمال 
آنها منتسب به دولت نخواهد بود مگر تحت شرایط خاص که موردبررسی خواهد گرفت. 

توان عمل دولت دانست برای احراز مسئولیت پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می
المللی نیز به شمار آید )رکن للی دولت الزم است که آن عمل نقض تعهدات بینالمبین

المللی، حکم المللی( منشاء این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بینموضوعی مسئولیت بین
الملل باشد، الزم به ذکر المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بیندار بینیک مرجع صالحیت

الملل المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بینتعهد بین است که دراینجا منظور از
 گردداست و سایر تعهدات دارای ماهیت اخالقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت را شامل نمی

 (.7: 1390بوشهری،)
 طرحتوان گفت، اما در خصوص مصادره اموال و دارایی ایران از سوی آمریکا، می

 سازمان المللبین حقوق کمیسیون زیاد هایتالش از بعد 2001 سال در که دولتها مسئولیت

 و معاهده یک صورت به تاکنون دولتها اجماع عدم جهت به لیکن شد تهیه متحد ملل
 و افکنده سایه المللبین حقوق قواعد بر این، وجود با .است نیامده در المللینبی کنوانسیون
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 دیگر قضیه چندین آواناو قضیه الگراند، قضیه در دیوان استناد و است ساخته متأثر را آن

 .است مذکور طرح روزافزون اعتبار افزایش از نشان
 کشور، یک المللی بین متخلفانه عمل هر دولتها، مسئولیت طرح 1 ماده موجب به 

 المللی بین متخلفانه عمل 2 ماده طبق بر .دارد دنبال به را کشور آن المللی بین مسئولیت

 :فعل ترک یا فعل یک برگیرنده در رفتار که است واجد هنگامی کشور یک
 باشد؛ کشور به انتساب قابل الملل، بین حقوق موجب به-الف 

 (.408: 1395ضیایی بیگدلی،) گذارد بنیان را کشور المللی بین تعهد نقض-ب
 دارد:می اشعار هادولت به وابسته نهادهای رفتار انتساب خصوص در طرح این 4 ماده 

 دانسته کشور آن عمل عنوان به الملل، بین حقوق موجب به باید کشوری، ارگان هر رفتار»

 موقعیتی از نظر صرف را دیگر فۀیوظ هر یا قضایی اجرایی، تقنینی، ارگان، آن خواه شود؛

 یا مرکزی دولت از ارگانی عنوان به آن ویژگی از نظر صرف و دارد کشور سازمان در که

 رفتار که است پرواضح مذکور، مراتب به توجه با لذا .کند اعمال کشور سرزمینی واحد

 و کنگره زیرا است، آمریکا دولت به منتسب آمریکا متحده ایاالت کنگره و محاکم
 متحده ایاالت نهادهای از پترسون پرونده در محکومیت حکم کننده صادر هایدادگاه

 ایراد جهت به آنها اقدام و دولتهاست مسئولیت طرح 2 ماده )الف( بند مشمول و هستند

 قواعد خالف بر مرکزی بانک اموال مصادره و ایران اسالمی جمهوری دولت به خسارت

 ماده بر منطبق و بوده (مذکور طرح 13 و 12 ماده طبق )بر مودت عهدنامه و المللبین حقوق

 است متحده ایاالت مسئولیت موجب و بوده یادشده طرح 4 ماده و 2 مادهب( ) بند ،1
 (.184: 1398فروغی و عباسی،)

 متقابل، اقدام اضطرار، )رضایت، مانع شرایط فاقد آمریکا دولت اقدام طرفی، از 

 کیفیات طرح پنجم فصل اساس بر (آمره قواعد و ماژور فورس مشروع، دفاع ضرورت،

 عدالت برقراری جز چیزی هادولت مسئولیت از هدف چون و است بوده بودن متخلفانه مانع

 جلب یا سابق حالت به وضع اعاده یا خسارت جبران با که نیست الملل بین جامعه نظم و

 معقول و طبیعی کامالً خواسته این و شد خواهد برقرار المللی بین نظم و عدالت، رضایت

 باید نیز او هم باشد، برقرار علیت رابطه وارده خسارت و مسئول شخص فعل میان اگر است

 (.Garner,2009: 1413) کند شده عییتض حق بازسازی به اقدام
الملل، مصادره اموال و بر همین اساس، برابر مقررات و اصول حاکم بر حقوق بین

در خصوص  های جمهوری اسالمی ایران از طرف آمریکا مشروعیت قانونی ندارد.دارائی
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توان له آن میقضایایی که در آن آمریکا اقدام به مصادره اموال و دارایی ایران زد، که از جم
 معنوی و مادی زیان و ضرر هرگونه بایستمی آمریکا دولت اشاره نمود، پترسون قضیه به

 بر تواندنمی آمریکا، دولت مسئول کشور 32 ماده طبق و کند جبران را ایران به وارده

 .کند اتکا تعهداتش با مطابقت در قصور برای توجیهی عنوان به داخلی، قانون مقررات
 گیری نتیجه-7

آمریکا در چند سال اخیر تالش داشت از راهکارهای مختلفی از جمله تحریم اقتصادی، 
های متهم نمودن ایران به حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و تالش برای داشتن سالح

های ایران، نظام جمهوری اسالمی ایران را وادار به ای و نیز مصادره اموال و داراییهسته
از  1952در ایاالت متحده، مصونیت محدود به طور رسمی در سال  تمکین نماید.تسلیم و 

پذیرفته شد و بدین ترتیب « تیت»ای موسوم به نامه سوی وزارت امور خارجه به طریق نامه
ها های آنهای خارجی و کارگزاریصالحیت محاکم ایاالت متحده بر دعاوی علیه دولت

یافت. با وجود اینکه نامۀ تیت خطی مشی روشنی برای اعمال ای افزایش به طور قابل مالحظه
تئوری مصونیت محدود ارائه کرد، اما اعمال تئوری جدید در عمل دشواری هائی به دنبال 
داشت. مسئولیت اولیه تصمیم گیری راجع به مصوینت دولت همچنان به عهدۀ وزارت امور 

نیت به اعمال فشار بر این وزارتخانه های خارجی اغلب جهت مطالبه مصوخارجه بود و دولت
شدند. به عالوه، در مواردی نیز کشورهای خارجی با عنایت به تصمیمات پیشین متوسل می

ند. رفته رفته کردمیوزارت امور خارجه از تقاضای مصونیت به این وزارتخانه خودداری 
روش وزارت امور خارجه در تحقق بخشیدن و اجرای خط مشی جدید آماج انتقادهای جدی 

ای به نفع این ایده که ها، عقیده عمومی به طور فزایندهقرار گرفت. متعاقب این نابسامانی
ها در ایاالت متحده، باید از طریق آرای محاکم تعیین شود نه توسط مصونیت دولت

های دولت یعنی وزارت امور خارجه، تقویت گردید. بازخورد این اقدام تصویب کارگزاری
از سوی کنگره بود که منبع قانونی  1976در سال « های دولت خارجیقانون مصونیت»

. پس از تصویب قانون فوق، این قانون تنها مبنای کردمیرویکرد مصونیت محدود را مطرح 
قانون مصونیت »ر ایاالت متحده آمریکا گردید. های خارجی داعمال صالحیت بر دولت

نی عموماً بر مسئولیت مدنی ناشی با تأکید بر دعوی جبران خسارت مد« های خارجیدولت
های کیفری در حوزه صالحیت این قانون نماید و مآال رسیدگیاز اینگونه جرائم تأکید می

های ناشی از شبه با خسارتگیرد. امکان اعمال صالحیت فراسرزمینی در رابطه قرار نمی
های خارجی، های قانون مصونیت دولتهای خارجی در اصالحیههای منتسب به دولتجرم
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های خارجی به دنبال داشت. با این حال موجی از ادعاهای واقعی و غیرواقعی را علیه دولت
دسترس های خارجی در ها برای دولتدر مورد اقدامات اجرائی، گستره بیشتری از مصونیت

قرار گرفت. با وجودی که قانون ضدتروریسم از سوی برخی از محاکم فدرال آمریکا در 
های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است و نیز این قانون رسیدگی به دعاوی علیه دولت

الملل در محک آزمون قرار نگرفته، هنوز به اندازه کافی براساس اصول و قواعد حقوق بین
با به کار بستن این قانون در محاکم داخلی آمریکا سئواالتی مطرح شده که اما در رابطه 

 نویسنده در مقام پاسخگوئی به آن بوده است.
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