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چکیده
ایاالت متحده امریکا در سا  1996قانون مصتونیت دولتتهتای ختارجی
(مصوب  )1976را اصالح کترد براستا

ایتن قتانون ،اشتخا

امریکتایی

سیب دیده از حمالت تروریستی در هر جای دنیتا و یتا بازمانتدذان نهتا
میتوانند در محاک امریکا علیه دولتهایی که حامی عملیتات تروریستتی
هستند ،شکایت کنند وزارت خارجه امریکتا فهرستت دولتتهتای حتامی
تروریس را مشخص میکند جمهتوری استالمی ایتران از ستا  1983در
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فهرست دولتهای حامی تروریس ایاالت متحده امریکا قرارذرفته است از
این رو دعاوی بسیاری در سا های اخیر علیه ایران در دادذاههتای امریکتا
مطرح شده است و دادذاههای مزبور برخالف قواعد حاوق بتینالملتل نیتز
تاکنون دهها میلیارد دالر رأی علیه ایران صادر کردهاند اما در مواجهته بتا
این قانون راهکار ایران چیست؟ نچه تاکنون اتفاق افتاده شترکت نکتردن
در دادذاهها به منظور مشروعیت ن خشیدن بته ناتم مصتونیت دولتتهتا
است مراکرات دیپلماتیک ،طرح مسوله در م مم عمتومی ستازمان ملتل
متحد و یا در دیوان بینالمللی دادذستتری ،از جملته اقتدامات سیاستی -
حاوقی است که میتواند برای ماابله با ایتن قتانون از ستوی ایتران ان تام
شود

واژههای کلیدی :قانون مصونیت دولتهای خارجی ،تروریس  ،مصتونیت،
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دادذاههای داخلی ،خسارت تن یهی

مقدمه
روابط ایران و امریکا در طو سی و ه ت سا گذشته بسیار خصمانه بوده اسیت.
کارکنان اختالف به شکل علنی میان دو کشور ظاهر شد .دولتمردان امریکا ده روز
پس از اشغا س ارت امریکا در تهران به دستور کارتر رئیسجمهور وقت امریکیا
با اعالم وضعیت فوقالعاده در روابط اییران و امریکیا تمیامی دارایییهیا و امیوا
دولت سازمانها و شرکتهای وابسته به جمهوری اسالمی ایران در ایاتت متحده
و نزد بانکهای امریکایی خیارج از ایین کشیور را مسیدود کردنید .در فیروردین

الجزایر در  ۲9دی  13۵9ترتیبات و تعهداتی را پذیرفتند و اسنادی را امضا کردند
که منجر به بیانیه الجزایر شد .از مهمترین این ترتیبیات بیه تشیکیل دییوان داوری
دعاوی ایران و امریکا به منظور رسیدگی و حلوفصل برخی دعیاوی و اختالفیات
بین ایران و امریکا و اتباع آنها علیه دولت مقابل بوده است .امیا متاسی انه در سیا
 1996قانونی در امریکا به تصویب رسید که بیه ایین دولیت صیالحیت پیذیرش
دعاوی مالی علیه دولتهای خارجی را برای خسارات میالی حاصیل از فیوت ییا
صییدمات بییدنی بییه وسیییله عمییل شییکنجه قتییل خودسییرانه تخری یب هواپیمییا
گروگانگیری یا ارایه حمایتهای مادی و پولی و ...به چنین اعمالی که منتسب بیه

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

ماجرای طبس شد .دولت جمهوری اسالمی ایران و امریکا بیا مییانجیگری دولیت

دول

عملیات نظامی گروگانهای خود را آزاد کند که این عملیات ناموفق بود و منجر به

مصونی

 13۵9امریکا روابط خود را با ایران قطع کرد و در همان سا سعی کیرد بیا ییک

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

در  13آبییان  13۵8بییا اشییغا س ی ارت امریکییا در ایییران و دسییتگیری  ۵۲تیین از

سایر دولتها است به دادگاههای خویب را اعطا میکند؛ البته مشیروط بیر اینکیه
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خواهان یا قربانی در زمان بروز این اعما تبعه ایاتت متحده بوده و وزارت امیور
خارجه نیز دولت خارجی را به عنوان دولت حامی تروریسیم معرفیی نمایید .ایین
قانون در سا  ۲008نیز با اصالحات جدیدی مواجه شید .از زمیان تصیویب ایین
قانون آرای متعددی در دادگاههای ایاتت متحده علییه دولیت جمهیوری اسیالمی
ایران صادر شده است .بدین ترتیب دولت ایاتت متحده امریکا بیا نادییده گیرفتن
مصونیت قضایی دولت ایران با انتساب برخی اعما تروریسیتی ارتکیابی توسیط
بعضی گروههای خارج از ایران و دولت ایران و مقامات ایرانی مبادرت به صیدور
و اجرای احکامی مبنیبر پرداخت خسارت علیه دولت جمهوری اسیالمی اییران و
له اتباع خود نموده است که تاکنون از مجموع  ۵4پرونده علییه اییران  40پرونیده
منجر به صدور آرای لیابی شده و  4میلیارد دتر به عنیوان اصیل خسیارت و 6/۵
میلیارد دتر به عنوان خسارت تنبیهی تعین شیده و در میواردی ایین آرای صیادره
منجر به توقی

اموا ایران در امریکا شده است .کنگره امریکا از دیوان عیالی ایین

کشور خواسته بیا برداشیت پیو از داراییی هیای مسیدود شیده اییران موافقیت و
فرجامخواهی بانک مرکزی ایران را در این مورد رد کنید .در  ۲0آورییل  ۲016بیا
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تایید دیوان عالی ایاتت متحده امریکا به دادگاه صادر کننده رأی اجازه داده شید از
محل سرمایههای بلوکه شده بانک مرکزی جمهوری اسیالمی اییران در خیا ایین
کشور نزدیک به  ۲میلیارد دتر را به عنوان لرامت حوادو بمب گذاری بییروت و
الخبر برداشت کنید ( .(Tavassoli Naini, 2016, 251-252سیئوا مهمیی کیه در اینجیا
مطرح میشود این است که آیا اساسا این قانون مطیابق اصیو حقیوق بیینالملیل
است در این میان دولت ایران معتقد است که براساس اصل برابری حاکمیتهیا و
مصونیت دولتها در حقوق بینالملل محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشیند
به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی رسیدگی کنند .سئوا دیگر این اسیت
که دولت ایران در این برهه حساس کیه صیدها میلییارد دتر از دارایییهیایب بیه
مخاطره افتاده است چه اقداماتی میتواند انجام دهد فرضییه تحقییق بیراین مبنیا
استوار شده که با توجه به آرای زیادی که در قلمرو امریکا صادر شده است اییران
دیگر نمیتواند در داخل خا امریکا راه به جایی ببرد لذا بهتیرین راهکیار طیرح
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دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری است.
 .1سابقه اصالح قانون مصونیت دولتها
در سا  181۲که قضیه اسکونر اکسچنج در محیاکم اییاتت متحیده مطیرح شید
دیوان عالی فدرا بیان داشت که محاکم این کشور در مورد کشتی جنگیی متعلیق
به دولت خارجی که در بنادر ایاتت متحده لنگر انداخته است صالحیت رسیدگی
ندارد .قاضی پرونده در این قضیه اظهار داشت که مصونیت دولیتهیای خیارجی
ناشی از اصو برابری و استقال دولتهای حاکم بیوده و ح ی روابیط دوسیتانه
حایز اهمیت است .وی عنوان کرد که اگرچه هر دولتی صالحیت کامیل و مطلقیی
سرزمینی به دولت های خیارجی سیرایت نمییکنید )1(.در سیا  1976کنگیره بیا
تصویب قانون مصونیت دولتهای خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به
پروندههای مربوط به مصونیت دولتهای خارجی برآمد .قانون مزبور بیان میدارد
که دولتهای خارجی و نهادها یا عوامل آنها از صالحیت محیاکم امریکیا مصیون
استثناها از جمله شامل مواردی همچون -1 :صیرف نظیر از مصیونیت؛  -۲اعمیا

دولتهای خارجی در قبا صالحیت قضایی محاکم فدرا و ایالتی ایاتت متحیده
از مصونیت مطلق برخوردارند مگیر آنکیه قضییهای مشیمو یکیی از اسیتثناهای
مندرج در قانون مصونیت شود )۲(.ط ق این قانون قربانیان حوادو تروریسیتی از
استثنای محاکمه دولتهای خارجی حامی تروریسم با استناد بیه قاعیده مصیونیت
دولت محروم بودند؛ زیرا دراین قانون به این مسئله اصال اشاره نشده بود تا اینکیه
بعد از حوادو تروریستی که در دهههیای  1980و  1990رخ داد مثیل آدم ربیایی
یوس

سیسی پیو 1در بیروت و ییا سیقوط هواپیمیای پیانامیریکن  103بیر فیراز

()3

تکربی در اسکاتلند به کنگره فرصت مناسبی را در راستای اصالح قانون و درج
1. CICCIPIO

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

جرمهای ارتکابی دولت خارجی و  –۵دعوای متقابل اسیت .براسیاس ایین قیانون

دول

تجاری؛  -3دعوای سلب مالکیتهیا؛  -4در پیی نقیض حقیوق بیینالملیل -شیبه

مصونی

خواهند بود به استثنای موارد منیدرج در بخیب  160۵تیا  1607ایین قیانون ایین

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

در قلمرو سرزمینی خویب دارد اما این صالحیت با توجه به رضایت عیام دولیت
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()4

استثنای دولت حامی تروریسم اعطا کرد.

از سا  1996که کنگره تصمیم به اصالح قانون مصونیت دولت های خیارجی
گرفت و مصونیت دولت های حامی تروریسم را از بین برد پرونیدههیای بسییاری
تحت این قانون مورد بررسی قرارگرفتند .نادیده گرفتیه شیدن مصیونیت بیر طبیق
قانون در مواردی بود که خسارت مالی در برابر صدمه شخصی یا میرگ بیه دلییل
شکنجه قتل خرابکاری هواپیما و گروگان گیری ات اق میافتیاد و دولتیی حماییت
مادی از این موارد کرده بود؛ آن هم در زمانیکه این دولت به طور رسمی در لیست
دولتهای حامی تروریسم امریکا قرارگرفته بود .قربانییان تروریسیم ادعاهیایی بیه
طور مستقیم علیه دولت های خارجی تحت عنوان حامی تروریسم مطرح میکردند
و در این ادعاها به پرونده فالتو و دکترین مسئولیت دولت ها اشاره میکردند .ایین
دکترین بیان میدارد که دولتی که سازمانهای تروریستی را حمایت مادی میکنید
مسئو جرمهای انجام گرفته توسط آن سازمان است .حمایت از تروریسیم شیامل
موارد زیر میشود:
ارائه حمایتهای مادی و یا کمک به یک گروه تروریستی به عنوان ارائیه ارز
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

یا سایر اوراق بهادار مالی خدمات مالی مسکن آمیوزش خانیههیای امین اسیناد
نادرست یا تجهیزات ارتباطات شناسایی امکانات از قبیل سالحهای کشنده و مواد
من جره پرسنل حملونقیل و سیایر دارایییهیای فیزیکیی را در برمییگییرد .امیا
کمکهای بشردوستانه به افراد را که به طور مستقیم در ایین میوارد نقیض درگییر
نیست را شامل نمیشود(.)Hunt, 2013, 445(.)۵
این قانون در سا  ۲008به وسیله «قانون مجوز دفاع ملی امریکا»( )6نسخ شد.
این قانون شامل هرگونه خسارت مالی یا جانی یا مرگ که به وسیله شکنجه قتیل
خرابکاری هواپیما گروگانگیری و یا ارائه منیابع ییا حماییت میادی از ایین عمیل
توسط مقامات کارمندان و یا عوامل دولت خارجی انجیام گییرد در حالیکیه ایین
عمل در حوزه اداری اشتغا یا سازمان خود بوده است .عالوه بر این اسیتثنا تنهیا
زمانی اعما میشود که دولت خارجی به طور رسمی در لیست دولت های حیامی
تروریسم در زمان انجام عمل یا نتیجه عمل قرارگرفته باشد .مدعی یا قربانی ملییت
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ایاتت متحده امریکا را داشته باشد یا عضوی از نیروهای مسلت یا یک کارمنید ییا
پیمانکار در ایاتت متحده باشد و در حوزه اشتغالب اقدام کرده باشید .ایین قیانون
به خواهان این اجازه را میدهد تا به اموا دولت خارجی مراجعه کنید و در حیین
دادرسی هم این اموا را توقی

کند و هرگونه اموالی را کیه دولیت خیارجی بیر

روی آن مالکیت دارد را به عنوان اجرای حکم به دست بیاورد.
برای این منظور یک دولت خارجی بیه عنیوان دولتیی کیه بارهیا و بارهیا از
اقدامات تروریسم بین المللی پشتیبانی کرده باید توسط وزارت امورخارجیه تعییین
شود که در قانون اداره صادرات  1979و قانون کمکهای خارجی  1961و کنتیر
منتشر شد نام چهار کشور کوبا ایران سودان و سوریه به عنوان دولت های حیامی
تروریسم ذکر شده است ( .)Stewart, 2013, 81-82همانگونه کیه مشیاهده مییشیود
مقررات قانون جدید از لحاظ کلیت آن ت اوت چندانی با قانون  1996ندارد.
هدف از تصویب قانون جدید به این شرح است - :اعطای حق اقامیه دعیوای
مستقل علیه کشورهای به اصطالح حامی تروریسم بیه خواهیانهیای امریکیایی؛ -

کنگره امریکا همچنین در سا  ۲016قانون «اجرای عدالت در برابیر حامییان

تروریسم» موسوم به جاستاeرا تصویب کرد .براسیاس ایین قیانون دادگیاه فیدرا

اجازه دارد به ادعای خسارت علیه یک کشور خارجی که موجب آسیب فیزیکی به
فرد اموا یا مرگ یک شخص در داخل امریکا شیده اسیت رسییدگی کنید .ایین
اقدامات شامل اقدامات تروریستی است و شبهجرم در هر نقطه توسیط ییک مقیام
رسمی عامل و یا کارمند یک دولت خارجی که در حیوزه اشیتغا متعهید اسیت
میشود .این قیانون در واقیع بیرای بازمانیدگان حمیالت تروریسیتی  11سیپتامبر
تصویب شده است )7(.با توجه به شائبه دست داشتن عربستان سعودی در میاجرای

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

تسهیل اجرای احکام صادرشده (کدخدایی .)1۵ :1389

دول

پیببینی حقالزحمه کارشناسانی که در این قضایا با دادگاه همکیاری مییکننید؛ -

مصونی

تجویز صدور حکم به خسیارات تنبیهیی علییه دولیت خوانیده در ایین قضیایا؛ -

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

صادرات تسلیحات ذکر شده است .در لیستی که بیه طیور رسیمی در سیا ۲013

 11سپتامبر و داشتن اموا زیاد این کشور در امریکا تصویب ایین قیانون نگرانیی

115

زیادی را در میان سعودیها ایجاد کرده اسیت .گرچیه دولیت امریکیا در سیاسیتی
دوگانه این قانون را وتو نمود لیکن اصرار کنگره بر ایین قیانون مییتوانید دولیت
امریکا را با چالبهایی در صحنه بینالمللی روبرو سازد.
 .2اجرای احکام دادگاههای داخلی
در ایالتهای مختل

و حتی دوایر شعبههای مختلی

و حتیی دواییر شیعبههیای

مت اوت دادگاه هیای اییالتی امریکیا دریافیتهیای مت یاوتی از تعریی

تروریسیم

مشارکت یا حمایت از فعالیتهای تروریستی وجود دارد کیه ایین حیوزه موجیب
صدور آرای مت اوت قضایی میشود .چنان که دادگاه فدرا در شییکاگوی امریکیا
شاکیان اسرائیلی پرونده بمبگذاری سا  1997را مجاز ندانست الیواح هخامنشیی
در موزههای شیکاگو را به جای لرامت تحویل بگیرند؛( )8چون قاضی این پرونیده
استناد کرد که این آزار برای پژوهبهای باستانشناسی در اختیار موسسه شییکاگو
قرارگرفته و اهداف تجاری در آن وجود ندارد بنابراین نمییتیوان آنهیا را مصیادره
کرد .پیشتر هم قاضی شعبه ه ت دادگاه سیار تجدیدنظر در ایالت ایلینیوی امریکیا
حکم دادگاه بدوی را لغو کرده بود که با ضیبط و فیروش آزیار باسیتانی اییران بیه
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

منظور پرداخت لرامت به قربانیان امریکایی موافقت کرده بود )9(.اما موارد دیگیری
در طی این سا ها ات اق افتاده است که داراییهیای میالی اییران در امریکیا میورد
حکم قرارگرفته است .قانون بیمه خطرات ناشیی از تروریسیم در سیا  ۲00۲بیا
امضای جورج بوش رئیسجمهور وقت امریکیا تزماتجیرا شید .ایین قیانون بیه
دادگاه های امریکا اجازه میدهد بدون توجه به این گونه ارتباط اموا و داراییهای
بلوکه شده محکوم علیه با اعما تروریسیتی موضیوع حکیم ایین امیوا را بیرای
اجرای حکم ضبط و توقی

نماید .بعد از تصیویب ایین قیوانین بیود کیه وزارت

خزانهداری ایاتت متحده با اجازه کنگره مبالغی از داراییهای بلوکه شده اییران در
خا این کشور را برای اجرای چند حکم صادر شیده آزاد نمیود (

Terrorism 2002

 .)Risk Insurance Actبر طبق ماده  1610قانون مصونیت دولتهای خارجی مالی که
میورد اجییرای حکیم واقییع میییشیود -1 :باییید در امریکییا واقیع باشیید؛  -۲بییرای
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فعالیت های تجاری مورد است اده قراربگیرد .همچنین این اموا باید در زمیانی کیه

دادگاه اجازه اجرای حکم را میدهد در امریکا باشند (.)Stewart, 2013
در سطور ذیل به پروندههای مهمی میپردازیم که در سا های اخیر حکم آنها
در ایاتت متحده اجرا شده یا در خطر اجرا بوده است:
بنیاد علوی :در  ۲0دسامبر سا  ۲008پلیس فدرا امریکا رئیس بنیاد علیوی
را در ارتباط با یک پرونده مالی مربوط به بانک ملی ایران بازداشت کرد .وی میتهم
بود سعی در نابود کردن اسنادی داشته کیه زابیت مییکنید ایین بنییاد اجیارهبهیای
ساختمانهای متعلق به خود را از طریق شرکت آسا در اختیار بانیک ملیی گذاشیته
است .بانک ملی ایران به دلیل پشتیبانی مالی از برنامه اتمی ایران تحت تحریم بود.
را که شامل حسابهای بانکی به ارزش بیب از  ۵00میلییون دتر ییک سیاختمان
 36طبقه در خیابان پینجم نیوییور

مریلنید

چهیار مسیجد شییعه در نیوییور

کالی رنیا و هیوستون و مراکز اسالمی آن در مریلند ویرجینییا کالی رنییا و تگیزاس
میشود را صادرکرد .در میان بستانکاران خانوادههیا و قربانییان بمیبگیذاری مقیر
ت نگداران دریایی بیروت در سا  1983و بمبگذاری بیرج «خیوبر» در عربسیتان

و اعضای هیئت مدیره آن براساس رأیگیری و مبتنیبر اساسنامه بنیاد انتخاب شده
و میشوند )11(.در قضیه «فالتو علیه بنیاد علوی» در سیا  ۲000دادگیاه ویرجینییا
به منظور تعیین این که بنیاد علوی نهاد دولتی است یا خیر ضابطه مییزان دخالیت
()1۲

مقامات رسمی ایران در امور روزانه موسسه را مبنای حکم خود قرارداد.

پرونده کارکنان سفارت امریکا در ایران :در اواخر سا  ۲000دادخواسیتی
توسیط  ۵۲تین از کارکنییان گروگیان گرفتییه شیده سی ارت امریکییا علییه ایییران و
خانوادههای آنها علیه اییران زبیت شید .در اکتبیر  ۲001چنید روز قبیل از جلسیه
استماع اظهارات دولت امریکا در روند دادرسی دخالت کیرد و دادخواسیت را بیه

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

آئیننامههای این ایالت پیروی میکند .بنیاد علوی هیچ ارتباطی با هیچ دولتی ندارد

دول

و لیرانت اعی است که در ایالیت نیوییور بیه زبیت رسییده اسیت و از قیوانین و

مصونی

سعودی هستند )10(.اما وکالی بنیاد علوی اظهارکردند که بنیاد علوی بنیادی مستقل

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

دادستان فدرا نیویور

بر همین اساس درخواست ضبط داراییهای بنییاد علیوی

دتیل زیر رد کرد )1 :ایران در زمانی که کارکنان س ارت را گروگان گرفت جیزو
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لیست دولتهای حامی تروریسم نبود به همین دلیل اسیتثنای دولیتهیای حیامی
تروریسم بر مصیونیت دولیتهیا در ایین پرونیده قابیل اعمیا نیسیت )۲ .بیانییه
الجزایر( )13که میان ایران و امریکا در سا  1981منعقد شده است مقررات صیریت
و روشنی در این خصوص دارد.
اصالحیه سا  ۲008موسوم به «قانون مجوز دفاع ملی» آخرین تالش کنگیره
در اعطای حق قانونی به کارکنان سابق س ارت امریکا در اییران اسیت .در قسیمت
بند ( )۲این قانون در مورد صالحیت شخصی مقرر شد:
دادگاه صالحیت رسیدگی بیه دعیاوی زییر را دارد :ب) دعیاوی مربیوط بیه
پرونده شماره  CV031101:00نزد دادگاه کلمبیا.

خواهان های پرونده رودر( 1کارکنان س ارت امریکا) با توجه بیه ایین مقیرره

بار دیگر در سا  ۲008علیه جمهوری اسیالمی اییران اقامیه دعیوی کردنید ولیی
قاضی پرونده از استماع دعوی خودداری کرد .مطابق استدت قاضی پرونیده حتیی
قانون سا  ۲008هم موجبیات فسیخ توافقنامیه الجزاییر را فیراهم نییاورده اسیت
(2008
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦
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 .)Elsea,براساس بیانیه الجزایر ایران حدود  10تا  1۲میلییارد دتر خسیارت

پرداخت کرد و قرارشد موضوع جدیدی مطرح نشود بنابراین موضوع مطرح شده
در امریکا یک موضوع داخلی است و معترضان خواهان دریافیت لرامیت هسیتند.
آنها میگویند اگرچه ایران و امریکا در بیانیه الجزایر به توافق رسیدند امیا تکلیی
گروگانهای خسارت دیده چه میشود دولیت امریکیا از محیل دریافیت جریمیه
بانک فرانسوی پاریباد به طوری که مالیاتدهندگان امریکایی معترض نشوند ایین
()14

لرامت را پرداخت میکند .بنابراین این موضوع مغایرتی با بیانیه الجزایر ندارد.

پرونده بانک مرکزی ایران :در سیا  1983بیر ازیر ورود دو کیامیون حامیل
بمب به مقر ت نگداران امریکایی در بیروت  ۲41نظامی امریکایی کشته شیدند .در
پی این موضوع دادگاه فدرا امریکا در سا  ۲007در حکمی خواسیتار پرداخیت
مبلغ  ۲/6۵میلیارد لرامت به خانوادههای قربانیان ان جار بیروت و دیگیر ان جارهیا
شد .این حکم در سا  ۲014تایید شد و قرارشد به بهانه پرداخت لرامت نزدییک
1. Roader case

به  ۲میلیارد دتر از محل مبالغ بلوکه شده بانک مرکزی ایران برداشت شود .بعد از
اعالم حکم اولیه برای برداشت از اموا ایران بانک مرکزی با اسیتناد بیه عهدنامیه
مودت مصوب  19۵۵میان ایران و امریکا درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را
کرد اما از سوی دیگر کنگره سا  ۲01۲بیا تصیویب قیانونی بیا عنیوان «کیاهب
تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه»( )1۵مجوز برداشت از حساب بانیک مرکیزی
و پرداخت لرامت به خانوادههای قربانیان این حادزه را داد (ایین قیانون در بحیث
داراییهای ایران نزد بانک سیتی گرو

مقیدم بیر هیر قیانون مصیوبی در گذشیته

قراردارد و چنانچه دادگاه زابت کند داراییهای ایران در بانک سیتی گرو

متعلیق

خانوادههای قربانیان بپردازد).
بانک مرکزی در استدت های خود در دادگاه سا  ۲014بیه مسیئله ت کییک
قوا اشاره کرد؛ زیرا اصل ت کیک قوا در قانون اساسیی امریکیا نییز هماننید قیانون
اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بیر ایین اسیاس کنگیره حیق نیدارد

قانونی را تصویب کند که مربوط به پروندهeای است که در دادگاه در حا رسیدگی

تبعیض آمیز با این موسسات و اموا و حقوق آنها قصور در تدار

به دادگاههای امریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانیک مرکیزی میواد
()16

عهدنامه مودت را نقض کرده است.

بانک مرکزی همچنین در دادگاه سا  ۲016ادعا کرد کیه کنگیره بیا تصیویب

این قانون برخالف اصل ت کیک قوا 1عمل کرده و بر نتیجه پرونیدهای کیه در قیوه
قضائیه امریکا در حا بررسی بوده ازر گذاشته است .در نهایت دیوان عالی امریکیا
در حکم نهایی خود در اردیبهشت ماه  139۵این فرجامخیواهی بانیک مرکیزی را
رد کرد و مدعی شید کنگیره بیرخالف اصیل ت کییک قیوا در قیانون اساسیی کیه
()17

اختیارات قوای سه گانه امریکا را مشخص میکند عمل نکرده است.

1. Separation of Powers

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

آزادی توسیل

دول

شناسییایی مسییتقل موسسییات ایرانییی از جملییه بانییک مرکییزی رفتییار ناعادتنییه و

مصونی

است .بانک مرکزی همچنین استدت کرد که امریکیا بیا اقیداماتب از جملیه عیدم

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

به بانک مرکزی این کشور است میتواند این داراییهیا را بیه عنیوان لرامیت بیه
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 .3اقدامات ایران
قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران :ایران به منظور عمل متقابل
قانون صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران را بیرای رسییدگی بیه دعیاوی
مدنی علیه دولتهای خارجی به تصویب رساند .جمهوری اسالمی ایران در سیا
 1378اقدام به تصویب قانون «صالحیت دادگستری جمهوری اسالمی ایران بیرای
رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی» نمود که برای اتباع ایرانیی ایین
حق را ایجاد کرده کیه از اقیدامات دو خیارجی کیه مصیونیت قضیایی ناشیی از
مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران و یا مقامیات رسیمی آن را نقیض
نموده باشند اقامه دعوا کنند؛ قانونی که در سا  1379با اصالحیه همیراه شید .در
سا  1390نیز این قانون با تحوتتی همراه شد و با عنیوان صیالحیت دادگسیتری
جمهوری اسالمی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی بیه
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .آئییننامیه میذکور نییز در سیا  139۲بیه
پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری امور خارجیه و اطالعیات بیه تصیویب هیئیت
وزیران رسید .چندین مورد دعوی از سوی خواهاهای ایرانی علیه دولت امریکا نیز
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

بر طبق این قانون در دادگاههای ایران مطرح شده است )18(.از جمله دعیوایی علییه
ایاتت متحده امریکا که در سا  138۲در شعبه سوم دادگاه عمومی تهیران مطیرح
شد خواهان مدعی بود که در جریان کودتای  ۲8مرداد  133۲که با دخالت دولیت
امریکا و کمکهای مادی عوامل آن انجیام شید دسیتگیر و میورد آزار و شیکنجه
قرارگرفته است و پس از  ۵۲سا هنوز از بیماری ناشی از آن رنج میبرد و لیذا از
دادگاه درخواست کرد تا ایاتت متحده را به جبران خسارت مادی و معنیوی وارده
محکوم نماید .دادگاه نیز دولت امریکا را بیه پرداخیت  1/433/۵77/۲11خسیارت
مییادی و  ۲میلیییارد دتر خسییارت تنبیهییی محکییوم کییرد (تیییوای  .)1384امییا
جنجالیترین رأیی که تاکنون درخصوص امریکا در دادگاههای اییران صیادر شیده
است مربوط به تاجری است که در ارتباط بیا دسیتگیری توسیط میاموران مخ یی
ایاتت متحده در گمر باهاما برای نقض تحیریمهیای امریکیا دادخواسیتی علییه
ایاتت متحده مبنیبر آدمربایی حبس خودسرانه است اده از زور و ضرب و جیرح
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به دادگاه عمومی تهران داده بود .دادگاه عمومی تهران هم ایاتت متحده را بیه نییم
میلیارد دتر لرامت محکوم کرد .پس از چندی این تاجر موفق شد حکیم مصیادره
ساختمان س ارت امریکا را به منظور اخذ لرامت خود از سازمان زبت اسناد تهیران
دریافت کند( )19که البته این رأی تاکنون اجرا نشده است .البته در صیورت توقیی
س ارت این عمل مخال

حقوق بینالملل خواهد بود؛ زیرا با توجه بیه بنید سیوم

ماده  3۲کنوانسیون  1961و بند  4ماده  31کنوانسیون  1963وین س ارتخانههیا از
مصونیت از توقی
پذیرنده موظ

و اجیرا برخوردارنید و در میاده  4۵کنوانسییون  1961دولیت
به احترام و حمایت از اموا و بایگانی این اماکن حتی در صیورت

پروندههایی که علیه ایاتت متحده امریکا در سا های پس از تصیویب ایین قیانون
در دادگاههای ایران مطرح شده است از تعداد انگشتان دسیت تجیاوز نمییکنید و
این در برابر خیل آرایی که علیه کشور ما در اییاتت متحیده صیادر شیده اسیت و
بعضا به مرحله اجرا هم رسیده است اصال کافی نیست؛ در زانی همین آراییی هیم
که علیه ایاتت متحده صادرشده به مرحله اجرا نرسیده است؛ زیرا امریکا در اییران

شهروندانب اجازه میدهد به دلیل نقض حقوق بشر و یا دخالت در امیور داخلیی
کشور علیه ایاتت متحده امریکا اقامه دعوی کنند (.)Elsea, 2008: 44-46
قانون پیگیری حقوقی  -سیاسری نقرش و دخالرت امریکرا و انگلریس در
کودتای  28مرداد :همچنین قانونی در مجلس شورای اسالمی به نام طرح پیگیری
حقوقی –eسیاسی نقب و دخالت امریکیا و انگلییس در کودتیای  ۲8میرداد 133۲

علیه دولت ملی ایران در سا  139۲به تصویب رسیده است کیه در میاده ییک آن
آمده است :با توجه به افشا و اعالم رسمی سازمان اطالعات مرکزی امریکا مبنیبیر
دخالت دولتهای امریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتیای  ۲8میرداد علییه

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

حقوقی باشد .به لیر از ایران دولت کوبا نیز قانونی تصیویب کیرده اسیت کیه بیه

دول

این قانون در عمل بیشتر به یک حرکت سیاسی شیبیه اسیت تیا اینکیه ییک عمیل

مصونی

اموالی ندارد .تنها دارایی امریکا در ایران ساختمان س ارت آن در تهران است .پیس

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

قطع روابط و اختالف مسلحانه با دولت فرستنده شده است .به نظر میرسد تعیداد

کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سینگین میادی و معنیوی بیه
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کشور و دولت جمهوری اسالمی اییران موظی

اسیت کیارگروهی را بیه منظیور

برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه
یکبار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسیالمی ارائیه کنید .بیا
توجه به اینکه از زمان به وقوع پیوستن این رخداد سا های زیادی میگذرد بعیید
به نظر می رسد که شاکیان بسیاری برای تشکیل پرونده بر طبق این قیانون وجیود
داشته باشند.
طرح مقابله با دولت ها و نهادهای خارجی حامی تروریسم :در  ۲۲دی میاه
 1394نیز طرحی به مجلس شورای اسالمی داده شده است تحت عنوان «مقابله بیا
دولتها و نهادهای خارجی و بینالمللی حامی تروریسم» کیه در میاده  6آن آمیده
دولت موظ

است نهادها و سازمانهای خیارجی بیینالمللیی حیامی گیروههیای

مندرج در فهرست را شناسایی و نسبت به آنها اقدامات تادیبی و تنبیهی مقتضیی را
اتخاذ کند که در بند ب از تحریم مالی و مصیادره امیوا آنهیا در اییران نیام بیرده
اسیت .در میاده  7ایین طیرح از وزارت خارجیه خواسیته شیده تیا گزارشیاتی از
فعالیتهای تروریستی سیا به کمیسیون امنییت ملیی و سیاسیت خیارجی مجلیس
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

بدهد و همچنین در ماده  8از کمکهای اقتصادی امریکا به داعب نیام بیرده شیده
است .به نظر میرسد که بیشتر این قوانین و طرحها از قاطعیت تزم برای مقابله بیا
ایاتت متحده امریکا برخوردار نیست و حالت سمبولیک پیدا کرده است.
پیگیری در دیوان داوری ایران و امریکا :در تاریخ  11تیرمیاه  1393دییوان
داوری ایران و امریکیا در پرونیده الی

( 1۵چهیار) و الی

 ۲4رأی شیماره 60۲

خویب را صیادرکرد .ایین پرونیده درخصیوص شیکایات دولیت اییران مبنییبیر
مسئولیت و نقض تعهدات دولت امریکاست که طبق بیانیه الجزایر در ملیزم کیردن
به خاتمه دادن به دعاوی اتباع امریکایی علیه ایران در دادگیاههیای اییاتت متحیده
بوده است .در این پرونده در نهایت دیوان ضمن بررسیی اسیتدت هیای طیرفین و
مستندات موجود در رأی نهایی خویب به تاریخ  11تیرماه  1393دولت امریکا را
مسئو نقض تعهدات خیویب طبیق بیانییه الجزاییر شیناخت و رأی بیه پرداخیت
میزانی خسارت مستقیم به ایران کرده است .در بخب پاییانی رأی  114صی حهای
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ضمن تصریت به نقض تعهدات از سوی امریکا برای مختومه کردن دعیاوی میورد
شکایت ایران آمده است« :با این حساب مطابق حکم حاضر ایاتت متحیده امریکیا
مکل

است به خواهان جمهوری اسالمی ایران مبلیغ  84۲هیزار و  468دتر و 14

سنت به اضافه بهره رایج وام بانک تراز او در ایالت متحده بیرای دورههیایی کیه
مبلغ حکم پرداخت نشده است بپردازد .گرچه رقم این حکم چندان بیات نیسیت
اما آن را میتوان سندی معتبر در پیگیری دعاوی ایران و امریکا بیه وییژه از حییث
ایجاد رویهای برای پیگیری مسائل حقوقی دانست .براساس توافق طرفین در بیانییه
الجزایر دعاوی برای طرح در دیوان باید ناشی از دین یا قرارداد یا ضبط امیوا ییا
الجزاییر بییوده باشیید و همچنییین آرای آن بیه صییورت مسییتقیم قابییل اجراسییت و
هیچکس نمیتواند جلوی آن را بگیرد .براساس «اصیل کلیی ب» میورد توافیق در
بیانیه الجزایر امریکا مکل

شده بود که تمام اقدامات حقوقی اتبیاع آن کشیور در

دادگاههای امریکا را که متضمن ادعاهایی است کیه احتمیات در صیالحیت دییوان
قراردارند مختومه کند .تعهد امریکا به ختم اقدامات حقیوقی در تیاریخ  ۲8تیرمیاه

فقط به پروندههایی مربوط میشود که قبل از بیانیه الجزایر علیه دولت ایران مطرح
شدهاند پس شامل پرونده که به موجب قانون سا  1996و اسیتثنای دولیتهیای
تروریسم نمیشود و اساسا ما قادر نیستیم این پرونیدههیا از جملیه پرونیده بلوکیه
شدن اموا ایران در امریکا را در دیوان داوری ایران و امریکا مطرح کنیم.
 .4راهکار مناسب
1

مذاکرات دیپلماتیک :مذاکرات دیپلماتیک از رایجترین شیوههیای مسیالمتآمییز
حل اختالفات بینالمللی است که دیوان بینالمللیی دادگسیتری نییز آن را روشیی
دوستانه و مستقیم که به طور جهانی پذیرفته شده است توصی

میکند )۲0(.دییوان

1. Diplomatic negotiations

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

با نقض تعهد دولت امریکا است اما باید این نکته را در نظر گرفیت کیه ایین رأی

دول

الجزایر) .این رأیی که به ن ع کشور ما صادر شده است گام بسیار مثبتیی در مقابلیه

مصونی

 1360یعنی شب ماه بعد از تیاریخ امضیای بیانییههیای الجزاییر داده شید (بیانییه

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

هر اقدام موزر در امور مالکیت باشد .همچنین منشا دعوا باید قبیل از انعقیاد بیانییه

123

همچنین در این روش اضافه میکند که نیازی به تأکید بر مشخصات اساسیی ایین
روش حلوفصل وجود ندارد .ولی به هرحا آنچه مسلم اسیت میذاکره نخسیتین
گام و مقدمه توسل به دیگر روشهای حل مسالمتآمیز اختالفات است و پیب از
آنکه یک اختالف موضوع یک اقدام حقوقی قرارگیرد در ابتدا بایید موضیوع را از
طریق مذاکرات دیپلماتیک حلوفصل کرد .انعطافپذیری و مؤزر بودن میذاکره بیه
عنوان یک روش انعطافپذیر مناسب در حیل اخیتالف اییران و امریکیا در زمینیه
احکام ناشی از قانون محدویت مصونیت دولتها میتواند روشی کارآمید و میؤزر
در حل اختالف به شمار آید .هرچند برخی نویسیندگان معتقدنید میذاکره ممکین
است در برخی اختالفات ناموفق و بیتأزیر بوده باشد لیکن در عمیل باعیث حیل
بسیاری از اختالفات نیز شده است (موسیزاده  .)36۲ 361 1388اما در شیرایط
فعلی به خاطر ماهیت روابط ایران و آمریکا امکان پذیر نیست.
حضور در دادگاههای داخلی ایاالت متحده :گرچه بیه نظیر نمییرسید کیه
حضور در دادگاههای امریکا روش مناسبی برای دفاع از حقوق ایران باشید لییکن
رویه برخی کشورها نشان از است اده از ایین روش دارد .سیابقا برخیی کشیورهای
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

دیگر هم که متهم به حمایت از تروریسم بودند و در دادگیاههیای اییاتت متحیده
محکوم شده بودند ایراداتی را بر این احکیام وارد کیرده بودنید .بیه عنیوان مثیا
سوریه در سا  ۲010به طور خاص چند ایراد اساسی را به قانون مصونیت دولت
خارجی وارد ساخت -1 :این قانون ماده  ۲منشور ملل متحد را نقض مییکنید-۲ .
حق دادرسی شایسته سوریه را نقض میکند -3 .منجر به مسائل سیاسیی ناعادتنیه
میشود .همچنین استدتلی دیگر که سوریه مطرح کیرد ایین بیود کیه ایین قیانون
مخال

با اصل ت کیک قوای مذکور در قانون اساسی ایاتت متحده است؛ چرا کیه

حکم نهایی صادره به موجیب بنید  1میاده  160۵مییتوانید از جانیب کنگیره ییا
رئیسجمهور ابطا شود (مجنده .)1393
مسئلهای که در این رابطه وجود دارد این است که بیشیتر احکیامی کیه علییه
ایران در امریکا صادر شده قطعی شده است و ایران دیگر در داخل امریکیا راه بیه
جایی نمیبرد .سئوا مهمی که در این خصوص مطرح میشود این اسیت کیه آییا
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حضور در دادگاههای امریکا به منزله قبو زیرسئوا بردن حیق مصیونیت قضیایی
است با توجه به چند مرحله حضور ایران در نیزد مراجیع قضیایی امریکیا بیرای
پیگیری حقوقی موضوع جهت رفع توقی

داراییهیای بانیک مرکیزی و همچنیین

پرونده الواح هخامنشی حضور ایران در نزد آن مراجع به منزلیه قبیو صیالحیت
ذاتی محاکم داخلی آن کشور در رسیدگی به موضوع نیسیت بلکیه حضیور اییران
ناشی از اجبار برای جلیوگیری از برداشیت و رفیع توقیی
مرکزی و همچنین رفع توقی

از دارایییهیای بانیک

از الواح هخامنشی بوده است که در پرونیده الیواح

هخامنشی حضور ایران در دادگاه تاکنون به صدور حکم به ن ع این کشیور منجیر
در رأی  ۲01۲دیوان بینالمللی دادگستری بیین آلمیان و ایتالییا ( )۲1ایتالییا در
توجیه استدت خود اصالحات قانون مصونیت دولت های خارجی ایاتت متحیده
را مثا میزند که برای ارتکاب برخی اعما ویژه چون «شکنجه و قتل فراقانونی»
در صورتی که از جانب دو حامی تروریسم (طبق فهرست خود اییاتت متحیده)
ارتکاب یافته باشد مصونیت را نادیده میگیرد .دییوان ضیمن بییان اینکیه حقیوق

ندارد )۲۲(.این رأی دیوان میتواند سند خوبی درخصیوص اظهیارنظر ییک مرجیع
بینالمللی درباره مسئله مصونیت و استثناهای آن باشد .در این پرونده میبینیم کیه
علیرلم اینکه آلمان قواعد آمره حقوق بینالملل را نقض کرده است ولیی دییوان
به دلیل عرفی بودن قاعده مصونیت دولتهیا در نهاییت بیه ن یع ح ی مصیونیت
دولت آلمان رأی داد .بیه نظیر مییرسید صیدور ایین رأی در دییوان بیینالمللیی
دادگستری دلیل بسیار محکمی برای استناد به مصونیت دولت ایران در دادگاههای
ایاتت متحده است.
استناد به عدم صالحیت محاکم داخلی در مورد خسارت تنبیهری :فرهنیگ

خارجی امریکا  منوچهر توسلی نائینی و نادیا عطاران

متحده هیچ قرینه و نمونه مشابهی در قانونگذاری سایر کشیورهای جهیان وجیود

دول

نمی کند در پاسخ متذکر میشود که این اصالحات  1996قانون مصیونیت اییاتت

مصونی

بینالملل عرفی استحقاق دولت به مصیونیت را منیوط بیه شیدت عمیل انتسیابی

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

شده است.
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حقوقی بال

1

در تعری

خسارت تنبیهی بیان داشته است« :درجه افزایب یافتیهای

از خسارتها است که در جایی که خوانده در ایراد زبان رفتار توأم با بیاحتیاطی
سوءنیت یا خدعه از خود بروز داده است به ن ع خواهان حکم داده شیود»

(Black,

) .1999, 396خسارت تنبیهی نوعی خسارت مازاد بر خسارات ترمیمی است کیه بیه
حکم دادگاه خوانده به خاطر جسارت و تجری که در رفتار زیانبیار خیود داشیته
است باید به خواهان بپردازد .خاستگاه خسارت تنبیهی در حقوق انگلسیتان بیوده
است و با سرعت در سایر کشورهای پیرو نظام کیامنلیو نییز ایین نیوع خسیارت
تسری پیدا کرده است و بعضی کشورهای پیرو نظام رومیی ژرمنیی هیم نیاگزیر از
پذیرش این نوع خسارات شدهاند .اهداف خسارت تنبیهی شامل موارد زییر اسیت:
 -1تنبیه یا مجازات؛  -۲بازدارندگی و  -3ترمیم (تقیزاده .)1391
اگرچه در حقوق بین الملل پذیرش امکیان صیدور خسیارتهیای تنبیهیی در
موارد نقضهای شدید تعهدات آمره بین المللی وسیله م یدی را در اختییار محیاکم
بین المللی برای برقراری عدالت میگذارد اما این مسئله از بحث صالحیت محاکم
داخلی برای صدور احکام تنبیهی آن هیم در قالیب مسیئولیت میدنی دولیت هیای
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦
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خارجی خروج موضوعی دارد؛ زیرا حتی در صورت پذیرش چنیین م هیومی نییز
(مسئولیت کی ری دولت) صالحیت صدور احکام تنبیهی نه به دادگاه های داخلیی
بلکه به دیوانهای بین المللی اختصیاص خواهید داشیت .از ایینرو عمیل محیاکم
ایاتت متحده امریکا در صدور احکام تنبیهی علیه دولیت هیای خیارجی از جملیه
دولت جمهوری اسالمی فاقد مجوز و توجیه تزم در حقیوق بیین الملیل عمیومی
است (عبداللهی .)1393
در پرونده فالتو علیه جمهوری اسالمی ایران آلیشا فالتو دانشجوی شیهروند
امریکا در رژیم صهیونیستی به وسیله بمبگذاری در اتوبوس توریستی درگذشت.
آلیشا به وسیله چند گلولهای که جمجمهاش را شکافته بود و به مغزش رسیده بیود
درگذشت .خانواده فالتو علیه ایران و مقامات آن دعوای خود را براساس مجیازات
مرگ موزر را مطرح کردند .خانواده فالتو درخواست خسارت تنبیهی را نیز کردند.
1. Black

دادگاه توضیت داد که خانواده فالتو از استثنای دولت های حامی تروریسم منحیرف
شدند زیرا قانون مصونیت دولت های خارجی خسارت تنبیهی علیه دولت خارجی
را ممنوع کرده است .ولی خواهان ممنوعیت قبلی قانون مصونیت دولیت خیارجی
را نادیده گرفت و بیان داشت که قانون مصونیت دولت خارجی در خصوص نیوع
خسارت ساکت است.
دادگاه فالتو تشخیص داد که فالتو عالوهبر خسارت مدنی مستحق دریافیت
خسارت تنبیهی نیز میباشد .همچنین دادگاه برای یافتن موضوع صالحیت به ایین
نتیجه رسید که ایران و دستگاه اطالعاتیاش به دلیل حمایت مادی و فیراهم کیردن
بعد از پرونده فالتو کسانی که به وسیله گروههای تروریستی صیدمه دییده بودنید
دولت حامی این عمل را شناسایی میکردند تا عالوهبر خسیارت میدنی خسیارت
تنبیهی را نیز دریافت کنند .خسارت تنبیهی به عنیوان ییک اقیدام بازدارنیده بیرای
کشورهای خارجی خواهد بود که نشان دهد رفتار آنها علییه اتبیاع اییاتت متحیده
تحمل نخواهد شد .به طور مثا در دعوای والتیز علییه جمهیوری اسیالمی اییران

زخمی شدند .پسر پس از مدتی بر ازر جراحات واردشده درگذشت .خانواده والتیز
ایران و سوریه را تحت عنوان استثنای حمایت از تروریسم مورد تعقیب قراردادند.
دادگاه والتز بیان داشت که خسارت تنبیهی را در این پرونده به اسیتناد تجدییدنظر
اعالم شده در استثنای حمایت از تروریسم در قانون مصونیت دولت های خیارجی
برای مجازات و تحذیر اقدامات تروریستی حمایت شده از سوی دولت هیا ممکین
میداند .دادگاه در دعوای آکوستا علییه جمهیوری اسیالمی اییران در سیا 1990
ایران را به پرداخت سه میلیون دتر خسارت تنبیهی به دلیل کمک بیه شخصیی در
مجروح کردن دو امریکایی محکوم کرد .اگرچه دادگیاه تشیخیص داد کیه شیلیک
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هایر تلآویو در اسرائیل رخ داد .یک پسر شیانزده سیاله و پیدرش در ایین حادزیه

دول

دلیل کشته شدن عدهای از مردم در بمبگذاری داد .این ان جار در رسیتوران راش

مصونی

دادگاه رأی به پرداخت سه میلیون دتر خسارت تنبیهی توسط اییران و سیوریه بیه

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

منابع به گروه تروریستیای که موجب مرگ آلیشا فالتو شده است مسئو هستند.

گلوله نسبت به بمبگذاری از خطر کمتری برخیوردار اسیت امیا هیر دو کشینده
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هستند .دادگاه اظهار داشت علیرلم سختی عمل شیکی وجیود نیدارد کیه قصید
ایران در حمایت از گروههای تروریستی ایجاد بیشترین خسارت با هیدف ارعیاب
به وسیله اقدامات تروریستی است (.)Hunt, 2013, 444
در دعوای موسی علیه جمهوری اسالمی ایران ( )۲3جمهوری اسالمی ایران بیه
 1۲میلیون خسارت مدنی و  1۲0میلیون خسارت تنبیهی محکیوم شید .در دعیوای
هگنا جمهوری اسالمی ایران( )۲4به  3۲میلیون دتر خسارت میدنی و  1۵0میلییون
دتر خسارت تنبیهی محکوم شد .در دعوای کرونین ( )۲۵جمهوری اسالمی ایران به
 1/۲میلون دتر خسارت مدنی و  300میلیون دتر خسارت تنبیهی محکوم شد .در
دعوای سورته ( )۲6ایران به  18/96میلیون دتر خسارت میدنی و  300میلییون دتر
خسارت تنبیهی محکوم شد
مختل

((Elsea, 2008, 69-74

همانطور کیه مییبینیید در آرای

خسارات تنبیهی مت یاوتی میورد حکیم قرارگرفتیه اسیت و ایین یکیی از

ضع های اساسی مکانیزم خسارت تنبیهی است که تعیین میزان آن به نظر قاضیی
بستگی دارد.
استناد به نظریه مسئولیت :یکی از دفاعهای متصور در این قضایا آن است که
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دولت خوانده ازبات کند که فعل یا تر فعل ارتکابی منتسب به فعیل کیارگزاران
مقامات رسمی و یا نهادهای دولتی آن کشور نبوده است .این دفاع در قضایایی کیه
مستند به فعل گروههای جهادی فلسطینی است مسموع نخواهد بود زیرا اظهارات
و حمایت رسمی ایران از گروههای جهادی فلسطینی و لبنانی در واقع اقرار به این
حمایت است؛ چرا که در چهارچوب قانون استثنای تروریسم صیرف حماییت بیه
گونهای که در قانون جزای امریکا تعری

شیده جهیت انتسیاب فعیل گیروههیای

جهادی به خوانده کافی است .ولی در مورد سایر گروههایی که مورد حمایت ایران
نبودهاند مانند گروه القاعده این دفاع جای طرح دارد زیرا نه تنها سیاست رسیمی
ایران حمایت از این گروه نیست بلکه بالعکس ایران با این گروه در حیا مقابلیه
بوده و لذا انتساب افعا آنان در قضیه  11سپتامبر به ایران( )۲7فاقد شرایط مقیرر در
این قانون است .از آن جا که ازبات این ارتباط برعهده خواهان اسیت و قاضیی در
امور مدنی از تحصیل دلیل له یا علیه خوانده معذور اسیت اگیر خوانیده در برابیر
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ادعای خواهیان و ادلیه او اعتراضیی بیه عمیل نییاورد قاضیی دتییل خواهیان را
میپذیرد .بنابراین حداقل در قضیایایی کیه مسیئولیت انتسیابی از ناحییه اقیدامات
القاعده است ایران در به چالب کشییدن ادلیه خواهیان در ازبیات رابطیه اییران و
القاعده دفاع قابل استماعی خواهد داشت (کدخدایی .)1389
طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملرل :بیا توجیه بیه میاده  14منشیور
سازمان ملل متحد مجمع عمومی میتواند برای حل مسالمت آمیز هر وضعیتی کیه
به نظر میرسد احتمات به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بینالملل لطمه مییزنید
و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعیتهایی که ناشی از نقیض مقاصید و اصیو
ایران میتواند مسئله نقض حقوق بینالملل توسط امریکا را مطرح کنید .آنچیه کیه
توسط مجمع عمومی صادر میشود جنبه الزامآور ندارد اما اگر بتوانیم نظر مجمیع
عمومی را به این مسئله جلب کنیم گام بسیار مثبتی از نظر سیاسی برای کشور میا
است .البته با توجه به کثرت همپیمانان امریکا در مجمع عمومی کسب اکثریت آرا
از جانب کشور ما حتی در صورت اجماع با کشیورهایی همچیون سیوریه کیه در

در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههیای داخلیی امریکیا
علیه دولتهای خارجی از جمله جمهوری اسالمی ایران مسیتمرا نظیم و حقیوق
بین الملل را به چالب کشییده و بیه مخیاطره انداختیه و بیا محاکمیههیای لییابی
ادعاهایی برای دستاندازی به دارایی هیای میردم اییران ارائیه شیده اسیت .وی از
دبیرکل درخواست نموده تا این نامه در دستورکار مجمع عمومی ملیل متحید ذییل

عنوان 'حکومت قانون در سطوح ملی و بیینالمللیی'( )۲8و نییز در شیورای امنییت
منتشر شود )۲9(.همچنین ایران میتواند از مجمع عمومی به عنیوان یکیی از ارکیان
سازمان ملل درخواست کند که نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری را در این
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در این راستا اشاره دارد که دولت امریکا طی چند سا اخیر از طریق اجازه دادن و

دول

وزیر امور خارجه کشورمان جناب آقای دکتر ظری

به دبیرکل سازمان ملل متحد

مصونی

لیست دولت های حامی تروریست امریکا هستند بسیار ضعی

است .نامه شکایت

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

ملل متحد به شرح مذکور در این منشور است اقیداماتی را توصییه نمایید .دولیت

مورد خواستار و براساس آن عمل کند.
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طرح مسئله در دیوان بینالمللی دادگستری :عهدنامه میودت در سیا 19۵۵
میان دو کشور ایران و امریکا منعقد شده است .در بنید  1میاده  4عهدنامیه میودت
میان ایران و امریکا آمده است« :هریک از طرفین معظمین متعاهدین در تمام مواقع
نسبت به اتباع و شرکتهای طرف معظم متعاهد دیگر و امیوا موسسیات ایشیان
رفتار منص انه و عادتنه مرعیی خواهید داشیت و از اتخیاذ اقیدامات لیرمعقیو و
تبعیضآمییزی کیه بیه حقیوق و منیافع مکتسیبه قیانونی ایشیان لطمیه وارد آورد
خودداری خواهد نمود و برای اجرای حقوق قانونی آنان که در نتیجه قراردادی بیه
دست آمده باشد وسایل موزری طبق قوانین مربوطه تهیه و تامین خواهد کرد».
همچنین بند ۲ماده  4اموا اتباع و شیرکتهیای هرییک از طیرفین معظمیین
متعاهدین از جمله منافع اموا از حد اعالی حمایت و امنیت دائم به نحوی که در
هیچ مورد کمتر از مقررات قانون بینالمللی نباشد در داخل و قلمرو طرف متعاهد
معظم دیگر برخوردار خواهد بود .این اموا جز به منظور ن ع عامه آن هم بیآنکیه
لرامت عادتنه آنها به اسرع اوقات پرداخت شود گرفته نخواهد شد لرامت مزبور
باید به وجه موزری قابل تحقق باشد و به نحو کامل معاد میالی خواهید بیود کیه
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گرفته شده است و قبل از آنکه گرفته یا در حین گرفتن ما قرار کافی جهت مبلیغ
لرامت و پرداخت آن داده خواهد شد.
در مورد پروندههایی از جمله پرونده بنیاد علوی و دیگر پروندههایی که علییه
کشور ایران در ایاتت متحده مطرح است م اد این ماده از عهدنامیه مییان اییران و
امریکا نقض شده است و با توجه به بند  ۲ماده  ۲1این عهدنامه کیه هیر اختالفیی
بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد ت سیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طرییق
دیپلماسی به نحو رضایتبخب فیصله نیابد به دیوان دادگستری بینالمللی ارجیاع
خواهد شد مگر این که طرفین معظمین متعاهدین موافقیت کننید کیه اخیتالف بیه
وسیله صلتجویانه دیگری حل شود (عهدنامه مودت .)19۵۵
لذا ایران میتواند به منظور حل اختالف علییه امریکیا در دییوان بیینالمللیی
دادگستری اقامه دعوی کند .با توجه به صراحت نص عهدنامه مودت و با توجه به
کنوانسیون وین حقوق معاهیدات ( )1969عهدنامیه میودت مییان اییران و امریکیا
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همچنان به لحاظ حقوقی در روابط طرفین تزماتتباع است .رویه دیوان بینالمللی
دادگستری در قضایای گروگانگیری سکوهای ن تی و همچنین رویه داوری اییران
و امریکا نیز موید همین امر است .در واقع عهدنامه مودت مانند هر سیند حقیوقی
تزماتجرا تا زمان حیات خویب بر روابط حقوقی طرفین حیاکم اسیت .بنیابراین
فسخ یا اختتام آن در وهله نخست با توجه به متن سند و منیدرجاتب امکیانپیذیر
است .در بندهای دوم و سوم ماده  ۲3آمده است که )۲ :عهدنامیه فعلیی ییک میاه
پس از تاریخ مبادله اسناد مصوب به اجرا گذاشیته خواهید شید .ایین عهدنامیه بیه
مدت ده سا معتبر خواهد بود )3 .هریک از طرفین معظم متعاهد میتواند بیا دادن
سا او یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را فسخ کند.
با توجه به این که چنین اخطاری از سوی طرفین صورت نگرفته و بیا توجیه
به عدم استناد هریک از دو طرف به اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوا زمان انعقاد
(اصل ربوس) به نظر میرسد معاهده همچنان در روابط حقوقی طرفین تزماتجرا
است .همچنین در قضییه سیدکو ( )1987دییوان داوری اییران و امریکیا صیراحتا

روابط حقوقی طرفین به طور ضمنی عهدنامه مودت را معتبیر تزمالجیرا و قیانون
قابل اعما در روابط حقوقی طرفین دانسته است (شهبازی .)1391
با توجه به موارد فوقالذکر ایران در خرداد  139۵تصمیم گرفیت داخواسیت
شکایت خود علیه امریکا را در دیوان بیینالمللیی دادگسیتری اقامیه کنید .در ایین
دادخواست دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده که اقدامات دولیت امریکیا و
دادگاههای آن کشور با تعهدات این کشور در معاهده مودت و همچنین با میوازین
ذیربط در حقوق بین الملل مغایر است .به موجب این دادخواست ایران اعالم کرده
که ایاتت متحده در چندین میورد از تعهیدات بیینالمللیی خیود از جملیه نقیض
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می رسد در بسیاری از موارد دیوان ضمن استناد به موارد متعدد عهدنامه مودت در

دول

روابط حقوقی طرفین تزماتجرا و قابل اتباع است .عالوهبر موارد مذکور بیه نظیر

مصونی

اظهار داشت :در عهدنامه مودت ( )19۵۵همچنان به عنوان قیانون قابیل اعمیا در

سازوکارهای مقابله با قانون محدودی

اخطار کتبی به مدت یک سا به طرف معظم متعاهد دیگیر در انقضیای میدت ده

مصونیت بانک مرکزی و نقیض حیق دسترسیی و دفیاع بیرخالف میاده (3)1( )۲
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معاهده مودت نقض استقال شخصیت حقوقی شرکتها و موسسات و نهادهیای
وابسته به دولت ایران به ویژه بانک مرکیزی رفتیار تبعییضآمییز و لیرمنطقیی بیا
شرکتها و نهادهای مستقل دولتی ایرانی از جمله بانک مرکیزی و نادییده گیرفتن
حقوق و منافع مکتسبه و حقوق قراردادی آنها و توقی

و مصیادره امیوا آنهیا در

مغایرت با ماده ( 4)1و ( 4)۲معاهده فوق الذکر اعما محیدودیت در پرداخیت و
انتقا وجوه و آزادی تجارت بین دو کشور به خالف مواد ( 7)1و ( 10)1معاهیده
و نقض مصونیت دولت ایران و شرکتها و نهادهای مستقل دولتی به وییژه بانیک
مرکزی بر خالف مواد ( 3)1و ( 11)4معاهیده و نییز بیر خیالف الزامیات حقیوق
بینالملل در معاهده مذکور تخل

کرده اسیت )30(.هنیوز دییوان نظیر خیود را در

مورد صالحیت پذیرش این دعوی اعالم نکرده است.
نتیجهگیری
بیشک قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا زیانهای اقتصادی بسییاری
را به کشور ما وارد کرده و در آینده نیز وارد خواهد کرد .پروندههیای بسییاری علییه
کشور ما در دادگاههای ایالت متحده مطرح شده است کیه منجیر بیه محکیوم شیدن
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کشور ما به میلیاردها دتر خسارت شده اسیت .خطیر دیگیری کیه اییران را تهدیید
میکند این است که کشورهای دیگر نظیر کانادا به پیروی از امریکیا حیق مصیونیت
دولتها را خدشه دار کنند و به این ترتییب امیوا اییران در سیایر کشیورها هیم بیه
مخاطره بی تد و چه بسا تکرار این عمل از سوی چندین کشور این بدعت حقوقی را
تبدیل به رویه قضایی سازد .این قانون همانطور که بارها گ ته شیده اسیت مخیال
قواعد مسلم حقوق بینالملل است .به نظر میرسد بهترین روش برای احقاق حقیوق
ایران در درجه او مذاکرات دیپلماتییک و توجیه دادن بیه دولیت امریکیا در میورد
مسئولیت بینالمللی این کشور در قبا احکام دادگاههای داخلیی ایین کشیور اسیت.
شرکت کردن نمایندگان کشور ما در دعاوی که علییه اییران در دادگیاههیای اییاتت
متحده برگزار میشود نمیتواند گام مثبتی برای جلوگیری از پایما شیدن حقیوق و
منافع ملی کشور ما باشد .تنها حسن این روش جلب توجه به نقض قاعده مصیونیت
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دولتها و نقض حقوق بینالملل در محیاکم داخلیی خواهید بیود .علییرلیم همیه

اختالفنظرهایی که در خصوص مصونیت دولتهیا وجیود دارد رأی  ۲01۲دییوان
بینالمللی دادگستری در زمینه مصونیتهای صالحیتی دولت (آلمان در برابر ایتالییا)
به عنوان مرجعی بینالمللی نشان داد که عملکیرد اییاتت متحیده نمییتوانید عیرف
جدیدی را در این زمینه ایجاد کند .از طرفیی کمیکهیای میالی اییران بیه برخیی از
گروهها که توسط امریکا مطرح میشود امری نیست که با ادله محکمیی زابیت شیده
باشد؛ از جمله گروههایی همچون القاعده کیه بارهیا دولیت اییران اقیدامات آنهیا را
محکوم کرده است .محکوم شدن یک دولت به خسارت تنبیهی توسط دولتیی دیگیر
با توجه به قاعده حاکمیت برابر دولتها امری نیست که مورد قبو میوازین حقیوق
قانون موازین حقوق بین الملل را نقض کیرده اسیت و ایین مسیئله میی توانید بیرگ
برندهای برای دولت ایران به منظور دفاع در مجامع بینالمللی باشد .از طرفیی وجیود
عهدنامه مودت میان دو کشور ایران و امریکا و با توجه به این که اعتبار این عهدنامیه
به لحاظ انعقاد آن محل تردید نیست و عملکرد ایران و امریکا طی سا هیای پیس از
انقالب آشکارا حاکی از اعتبار آن عهدنامه است و پذیرش صالحیت دییوان در ایین

احقاق حق ایران اقامه در دیوان بینالمللی دادگستری خواهد بود.
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1. Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812), available
at https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/116/case.html.

2. United States: Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 1605(a), 1607 ,

_Avaliable at: http:// archive. usun. state. gov/ hc_ docs/ hc_law
94_583.html.
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 .3پرواز شماره  103خطوط هوایی امریکا یکی از پروازهای پانامریکن بیود .ایین پیرواز
سومین پرواز در روز بر فراز اقیانوس اطلس از فرودگاه هیتیرو لنیدن بیه مقصید
فرودگاه بین المللی جان اف کندی نیویور بود که در روز چهارشنبه  ۲1دسامبر
 1988انجام شد .هواپیما —بوئیگ  1۲1–747با شماره دم  N739PAکه همچنیین
هواپیمای باسرعت دریاها خوانده میشد — .بر فراز این مسیر در حیا حرکیت
بود که توسط بمب با  ۲43مسافر و  16ن ر خدمه متالشیی شید 11 .ن یر هیم در
تکربی در جنوب اسکاتلند به هنگام سقوط این هواپیمیا در ایین شیهر و وییران
کردن چند خانه جان خود را از دست دادند تا مجموع قربانیان این حادزه به ۲70
ن ر برسد؛ به همین دلیل نیز ایین حادزیه بیا عنیوان سیانحه تکربیی نییز شیناخته
میشود.
 .4یوس سیسیپیو و دیوید جاکوبسن و یک تبعه دیگر امریکایی به نام فرانک رید که دو
مدرسه خصوصی را در بیروت اداره میکردند .این افیراد توسیط حیزباهلل لبنیان
دستگیر شدند .جاکوبسن بعد از حدود یک سا و نیم رید بعد از سه سا و نیم
و سیسیپیو بعد از  ۵سا و سه ماه آزاد شدند .در  ۲7آگوست  1998این سه تبعه
امریکایی حکمی به مبلغ  6۵میلیون دتر از بابت خسیارات تنبیهیی علییه دولیت
ایران به دست آوردندe .
5. Antiterrorism And Effective Death Penalty Act of 1996 (A) Exception to
Foreign Sovereign Immunity for Certain Cases.—Section 1605 of title
28, United States Code, is amended available at Taylor v. Islamic
Republic of Iran, 811 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2011); Estate of Doe v.
Islamic Republic of Iran, 808 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2011); Haim v.
Islamic Republic of Iran, 784 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2011); Owens v.
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Republic of Sudan, 412 F. Supp. 2d 99 (D.D.C. 2006) see Hunt,2013,

pp 434-458.
6. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, p1001 available at
https://www.govtrack.us/congress/bills/110/hr4986/text.

7. S.2040—114th Congress (2015-2016) Justice Against Sponsors of Terrorism

Act Avaliable at: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senatebill/2040.
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 تیحه پیشنهادی فروش و حیراج آزیار و اشییای90  کمیته سنای امریکا بهمن ماه سا.8
باستانی ایران را که در موزهها یا دانشگاههای آن کشور نگهداری مییشیوند را بیا
 خانواده یهودی که خانواده خود را در یک بمبگذاری۲ هدف پرداخت لرامت به
.در اورشلیم از دست دادند به سنای امریکا ارائه کرد
9. Islamic Republic of Iran V Field Museum Of Natural History, et al Appeal
from the United States District Court for the Northern District of Illinois,
Eastern Division. No. 03 C 937 ARGUED APRIL 23, 2015.
10. https://www.justice.gov/.../manhattan-us-attorney-a.
http://baharnews.ir/news/36902/.

11. www.alavi-bonyad.com.

12. Flatow v Alavi foundation 225 F.3d 653 (4th Cir.(Md.) July 24, 2000)
available at http://uniset.ca/islamicland/999FSupp1.html.

 دولت امریکا متعهد شده است که از طریق اعما ترتیبات پییببینیی شیده در بیانییه.13
مربوط به حلوفصل ادعاها و ارجاع دعاوی بیه حکمییت مرضییالطیرفین تمیام
اقدامات حقوقی در دادگیاه هیای اییاتت متحیده کیه متضیمن ادعاهیای اتبیاع و
موسسات امریکایی علیه ایران و موسسیات دولتیی آن اسیت خاتمیه داده کلییه
احکام توقی و احکیام قضیایی صیادره را لغیو سیایر دعیاوی براسیاس چنیین
.ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آنها را فراهم نماید
14. www.irdiplomacy.ir.
15. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 available at
https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Documents/hr_1905_pl_112_158.pdf.
16. United States Court of Appeals,Second Circuit.Deborah D. PETERSON, et

al., Plaintiffs–Appellees, v. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, et al.,
Defendants–Appellants.*No. 13–2952–CV.

Decided: July 09, 2014

Avaliable at: http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1671996.html.
17. Supreme Court of the United States, No. 14–770, Bank Markazi, AKA the
Central Bank of Iran, Petitioner V. Deborah Peterson, Et Al. On Writ Of

Certiorari to the United States Court of Appeals for the Second Circui
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 .18در شعبه  ۵۵مجتمع قضایی شهید بهشتی کاپیتان هوشنگ شیهبازی رسیما از دولیت
امریکا شکایت کرد .بخب هایی از دادخواست شهبازی علیه دولیت امریکیا بیدین شیرح
است :ایاتت متحده امریکا با انگیزه های سیاسی باعث اعما تحریم هواپیمایی ایران شده
است و با علم و اطالع از اینکه شهروندان مدنی ایران اعم از زن مرد و کود سوار ایین
هواپیماها میشوند اقدام به این تحریم ها کرده است کیه ایین اقیدام بیه ایمنیی پروازهیا
تازیرات من ی گذاشت .با در نظیر گیرفتن اینکیه مخیاطبین و متضیررین ایین تحیریمهیا
شهروندان ایران هستند .ساختار این تحریم مصداق عینیی جناییت علییه بشیریت اسیت.
بخشی از این شکایت موضوع ضرر و زیان شخص کاپیتان شهبازی است؛ چرا که بعید از
ات اقاتی که در مورد احتما سقوط هواپیما برایب رخ داد مجبور به استع ا شید و حیات
خانهنشین است.
19. http://www.csmonitor.com/2003/0203/p06s01-wome.html.
 .۲0رجوع کنید به رأی دیوان راجع به قضیه فیالت قیاره درییای شیما  1969صی حه
 480بند .86
 .۲1در سا  ۲008جمهوری فدرا آلمان دعوایی را علیه جمهیوری ایتالییا نیزد دییوان
بین المللی دادگستری طرح کرد .ایتالیا با ادعای حقوقی یک شهروند ایتالییایی بیه
نام آقای فرینی علیه دولت آلمان مواجه بود مبنی بر اینکه نیروهای آلمان نیازی در
طی اشغا ایتالیا در خال جنگ جهانی دوم بین سا هیای 1944و  194۵وی را
جهت کار اجباری به آلمان فرستاده بودند و به همین دلییل وی خواسیتار جبیران
خسارت ناشی از این جابه جایی و کار اجباری بود .پیب از ایین دادگیاه بیدوی و
تجدیدنظر فلورانس این دعوا را بیا توجیه بیه قاعیده عرفیی مصیونیت قضیایی
دولتها در امور حاکمیتی رد کرده بود .لیکن دییوان عیالی ایتالییا ایین موضیع را
نپذیرفت و با استناد به نقض قواعد آمره حقوق بشر و اینکه قواعد آمیره در رأس
سلسله مراتب قواعد حقوقی بین المللی قرارداشته و لذا بر سیایر قواعید عرفیی و
معاهده ای از جمله قاعده عرفی مصونیت قضایی دولت ها ارجحیت دارند .آلمیان
دعوای خود مبنی بر نقض مصونیت خود توسط ایتالییا را در دییوان مطیرح کیرد.
ایتالیا هم دعوای متقابلی را علیه آلمان مطرح کرد که مورد قبو دیوان بیه دتییل
شکلی واقع نشد .در نهایت دیوان در رأی خود ایتالیا را نیاقض مصیونیت دولیت
آلمان دانست.
22. ICJ judgment, op cit, para. 88.
23. Mousa v. Islamic Republic of Iran, 238 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2001).
available at http://www.lawcitations.com/case/n/leah-s-mousa.

24. Hegna v. Islamic Republic of Iran, No. 1:00CV00716 (D.D.C. 2002

available at http:// openjurist. org/ 380/ f3d/ 1000/ hegna- v- islamicrepublic-of-iran.
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)25. Cronin v. Islamic Republic of Iran, 238 F. Supp. 2d 222 (D.D.C. 2002

available at https://www.courtlistener.com/opinion/2417775/cronin-vislamic-republic-of-iran/.

)26. Surette v. Islamic Republic of Iran, 231 F. Supp. 2d 260 (D.D.C. 2002

available at https:// casetext. com/ case/ surette- v- islamic- republicof-iran-2.
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 .۲7یک دادگاه در نیویور نیز در دسامبر  ۲00۲جمهوری اسالمی اییران و گیروههیای
اسالمگرای یادشده را در حمیالت ییازدهم سیپتامبر مجیرم شیناخته بیود .شیبکه
تروریستی القاعده و رهبر پیشین آن اسامه بنتدن مسئولیت حمیالت تروریسیتی
سا  ۲001را برعهده گرفتند در این حمالت هواپیماهای مسافربری به برجهیای
دوقولوی مرکز تجارت جهانی در نیوییور و همچنیین سیاختمان وزارت دفیاع
امریکا (پنتاگون) در واشینگتن کوبیده شیدند .جمهیوری اسیالمی اییران هرگونیه
دخالت در حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر را رد کرده است.
 .۲8اعالمیه جلسه سطت عالی مجمع عمومی درباره حکومیت قیانون در سیطوح ملیی و
بینالمللی در شصت و ه تمیین جلسیه مجمیع عمیومی در  9سیپتامبر  ۲013بیه
تصویب رسید.
29. http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/04/29/463062/Iran-US-UN.
30. http://www.voltairenet.org/article192384.html.
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