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نظارت بر اداره
 با ابزار حقوقی

کتاب حقوق اداری یک، تألیف مشترک دکتر مسلم آقایی 
طوق استادیار سابق دانشگاه علوم قضایی و دکتر حسن 
لطفی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات 

اداری است که بهمن 98 روانه بازار شد.
حقوق اداری را می توان حقوق مدن��ی- حقوق عمومی 
دانست. همان طور که حقوق مدنی روابط خصوصی میان 
افراد عادی را تنظیم می کند، حقوق اداری نیز به تنظیم 

روابط عمومی میان اشخاص با یکدیگر می پردازد.
در حقوق مدنی از ش��خصیت، اموال و مالکیت، تعهدات 
قراردادی و ان��واع قرارداد ها همچون بی��ع و اجاره و نیز 
مسئولیت مدنی سخن گفته می ش��ود. در حقوق اداری 
نیز در حد امکان، متناظر با همین مباحث از اش��خاص 
حق��وق عمومی، ام��وال عمومی و دولت��ی، قراردادهای 
اداری از جمله استخدام و مناقصات و نیز مسئولیت دولت 
صحبت می ش��ود. همان نظمی که در ذهن حقوقدانان 
و حقوق خوانده ه��ا درباره مس��ائل حق��وق مدنی وجود 
دارد، در اصل درباره مباحث حقوق اداری نیز باید وجود 

داشته باشد.
  کتابی برای ترغیب دانشجویان

این کتاب توسط این دو نویسنده و استاد با هدف بیشتر 
کردن جذابیت حقوق اداری برای دانشجویان تألیف شده 
است، چراکه آنان معتقدند در کشور اهمیت درس حقوق 
اداری برای نظ��ام اداری و در نهایت برای ارتقای زندگی 
اجتماعی کمتر از س��ایر دروسی که ساعات تدریس آنها 

بیشتر است، نیست.
به همین خاطر نویس��ندگان با ظرافت خاصی برخی از 
اطالعات درون جداول را افزوده اند و نیز برخی پرسش ها 
و ابهام ها در حاشیه و متن در راس��تای این هدف و برای 
ترغیب دانشجویان برای جست وجو و تأمل بیشتر طرح 

کرده اند.
نویسندگان بنا بر تجربه خود س��اختار گنگ و نامفهوم 
مطالب حقوق اداری را یکی از عواملی می دانس��تند که 
باعث  می شد این درس جذابیت خود را نزد دانشجویان 
حقوق از دس��ت بدهد. در نتیجه مطالب این کتاب را با 
س��اختاری منظم تدوین کردند ک��ه در هفت بخش به 
تمامی مباحث عمده ای که در دوره کارشناس��ی باید به 
دانش��جویان ارائه شود پرداخته ش��ود. این هفت بخش 

عبارتند از:
1- مفاهیم کلی )ش��امل مفهوم حق��وق اداری و منابع 
آن( 2- اشخاص حقوق عمومی و س��ازمان اداری کشور 
۳- اهداف اداره )شامل مباحث مربوط به خدمات عمومی 
و پلی��س اداری( ۴- اعمال اداری )ش��امل اعمال اداری 
یک طرفه و دو یا چندطرفه( ۵- ابزارهای اداره )استخدام 
عمومی، ام��وال عمومی و دولتی( 6- مس��ئولیت دولت 

۷- نظارت بر اداره. 
در ارتباط با فهرس��ت و س��اختار کتاب، نویسندگان اثر 
حاضر بر این اعتقاد هس��تند که نگاش��تن درباره حقوق 
اداری نظام جمهوری اسالمی ایران خود به خود به معنای 

نگاشتن درباره حقوق اداری اسالمی است.
در حقیقت، نگاه به حقوق اداری اسالمی یک نگاه صرفاً 
تاریخی نبوده و بلکه معتقدند بررسی همین نظام موجود 
در حقیقت به معنای بررس��ی حق��وق اداری یک نظام 
اس��المی اس��ت. به هر حال، حتی اگر مبن��ای طراحان 
سرفصل مبنی بر تمایز نظام حقوق اداری اسالم از نظام 
حقوق اداری جمهوری اس��المی ایران پذیرفته ش��ود، 
پذیرفتن این مطلب که حداکثر طی 16 جلسه می توان هر 

دو نظام حقوق اداری را تدریس کرد بسیار سخت است.
 3 زبان خارجی در یك کتاب

با عنایت به این موضوع که حقوق اداری ایران به خانواده 
حقوق اداری قاره ای نزدیک تر است، در این کتاب تالش 
ش��ده در حد امکان، معادل اصطالحات به کار برده شده 
به ترتیب به سه زبان فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی در 

پاورقی ذکر شود.
عالوه بر این، در پاورقی ها مهم  ترین منابع مربوط به بحث 
مورد اشاره واقع شده تا دانشجویان با منابع بزرگ حقوق 
اداری نیز چه در ایران و چه در خارج از کشور آشنا شوند. 
البته در این میان منابع انگلیسی مورد توجه واقع نشده 
است، چراکه تفاوت های بنیادین نظری میان نظام های 
وابسته به حقوق اداری قاره ای و نظام های حقوق اداری 
انگلوساکسونی نیازمند توجه و احتیاط بیشتری است و به 

همین خاطر در سطوح باالتر باید مورد توجه قرار گیرد.
در سرتاسر کتاب، جداولی با عناوین مختلف به شرح زیر 

گنجانده شده است:
1- تأمل بیش��تر 2- بحث بیشتر ۳ - بیش��تر بدانیم ۴- 
پرس و جو ۵- آش��نایی با طرح ها و لوای��ح 6- نگاهی به 
رویه قضایی که تمامی این قس��مت ها به منظور ترغیب 

دانشجویان و تأمل بیشتر در آنان تدوین شده است.
این کتاب در تمامی کتابفروش��ی ها و سایت های معتبر 
با قیمت ۷0 هزار تومان به فروش می رس��د. راه ارتباطی 
نویس��ندگان این کتاب با مخاطبان هم از طریق رایانامه 

moslemtog@yahoo.com است.

اصل مغفول مانده در مبارزه با فساد 
 سجاد رضایی

 فساد و مبارزه با فساد امروزه از مباحثی است که در همه نشست های رسمی و 
غیررسمی چه در بین مردم کوچه و بازار و چه در بین برخی سیاستمدارانی که 
برخی از این فساد ها از برنامه ها و تصمیمات آنها سرچشمه می گیرد، نقل محافل 
است. فس��اد در واقع هر نوع نقض قانون ، بی قانونی و بی نظمی و هر آن چیزی 
است که خارج از چارچوب طبیعی خودش اتفاق بیفتد . اما بحث مبارزه با فساد 
به نوبه خود روش ها و راهکارهای خاص خود را دارد. اینکه چگونه جلوی فساد 
گرفته شود یا در صورت بروز در کمترین زمان شناسا یی و برخورد صورت بگیرد 
هم در موضوع خودش جای بحث دارد. در این یادداشت قصد این قلم این است 
که از اصل مهم و مغفول مانده در مبارزه با فساد یعنی اصل نظارت همگانی یا به 

زبان ساده تر حضور مردم در صحنه مبارزه با فساد تصویری ارائه دهد.
تصور بس��یاری  از مردم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیشتر درباره 
مسائل عبادی و شخصی است . مانند اینکه اگر شخصی در مسائل اخالقی یا 
عبادی کاری را که دین و اخالق بر عهده او گذاشته است انجام بدهد یا فالن کار 

را که دین و اخالق و عرف منع کرده انجام ندهد.
در اینجا باید طبق قواعد امر به معروف و نهی از منکر به آن فرد تذکر داده شود . 
در حالی که قاعده امر به معروف و نهی از منکر یک قاعده کلی و عام اس��ت و 

می توان در همه زمینه ها از آن استفاده کرد .
به استناد ماده 2 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 
1۳9۴ امر به معروف و نهی از منکر ، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی 

و بازداشتن از منکر تعریف شده است .
اصل 8 قانون اسا سی هم اشاره دارد به اینکه در جمهوری اسالمی ایران دعوت 
به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیف��ه همگانی و متقابل بر عهده مردم 
نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت  است که شرایط 

و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند .
همان گونه که مشخص است این اصل قانون اساسی به صراحت اشاره به این 
دارد که امر به معروف و نهی از منکر از حیطه شخصی خارج است و تمام شئون 
جامعه را دربر می گیرد. بر همین اساس اصل 8 قانون اساسی همان طور که در 
بین عوام در کوچه و خیابان به امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده است، 
در بین خواص و به ویژه حقوقدان ها به اصل نظارت همگانی یا نظارت مردمی 
مشهور است . در این اصل قانون اساس��ی به صراحت از امر به معروف و نهی از 
منکر توسط مردم به دولت اشاره می کند که این خود بیانگر نظارت پیشینی و 
نظارت پسینی در قبال امور حکمرانی به ویژه در بحث مبارزه با فساد می باشد . 
همچنین ماده ۴ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره به این موضوع 
دارد که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آحاد مردم و دولت اس��ت و مرتبه 

عملی تنها وظیفه دولت است.
در ماده 8 قان��ون فوق الذکر، مردم از حق امر به مع��روف و نهی از منکر درباره 
عملکرد دولت برخوردار هستند . در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت 
به مقامات و مس��ئوالن و مدیران و کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای 
سه گانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. از آنجا که در امور کشوری به دالیل 
مختلفی در همه ادوار فساد در بین مس��ئوالن بوده و هیچ گاه به صفر نرسیده 
است و از آنجا که مبارزه دولتی صرف  در امر مبارزه با فساد نیز دارای نقاط ضعف 
خود است، چه بسا سازمان های دولتی مربوطه در امر مبارزه با فساد خود نیز 
گرفتار شوند . در اینجا می توان با استناد به قوانین جاری به ویژه اصل 8 قانون 
اساسی یا همان نظارت مردمی و همگانی در کنار سازمان های مسئول دولتی 
در امر مبارزه با فساد با بهره گیری از ظرفیت های مردمی و به ویژه تشکل های و 

سازمان های مردم نهاد اشاره کرد.
جالب اینکه ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1۳92 شکایت از 
طرف سازمان های مردم نهاد در برخی امور را به رسمیت شناخته است. البته با 
برخی تغییرات در این نوع قوانین و اجازه دادن برای پیگیری همه جانبه در همه 
زمینه ها با حضور مردم در سازمان های مردم نهاد، مردم به طور غیرمستقیم 
می توانند در امر نظارت پیشینی و نظارت پسینی حضور فعال داشته باشند . 
همچنین به اس��تناد ماده 1۴ قانون آمران به معروف ، سازمان های مردم نهاد 
که اساس��نامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده است 
می توانند مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصر ه های آن اقدام 
کنند.  همچنین در تبصره ی��ک ماده ماده 16 قانون آمران به معروف اش��اره 
می کند به اینکه وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد ، نسبت به صدور 
مجوز برای سازمان های مردم نهاد که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد 

فعالیت دارند اقدام می نمایند .
ضمن اینکه در بند پ ماده ۳8 قانون اجرای احکام دائمی برنامه توسعه کشور 
اشاره دارد که سازمان های مردم نهادی می توانند از ماده 66 قانون آیین دادرسی 

کیفری استفاده کنند که از مراجع ذیصالح مجوز داشته باشند .
از سوی دیگر به اس��تناد ماده 11 قانون تشکیل س��ازمان بازرسی کل کشور 
اصالحیه 1۳9۳ سازمان بازرسی کل کشور می تواند در مواردی در بهره گیری 
از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش های 

علمی ، تخصصی ، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله اقدام کند.
همچنین به اس��تناد فصل پنجم و ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون تش��کیل 
سازمان بازرسی کل کشور مورخ 1۳98/۳/2۵ که به نظارت همگانی اشاره دارد 
در اجرای بند الف ماده 11 قانون سازمان بازرسی ، سازمان می تواند از ظرفیت 
تشکل های غیردولتی و اشخاص واجد ش��رایط در حدود اختیارات قانونی به 
صورت کسب اخبار و اطالعات گزارش آسیب شناسی و موضوع یابی استفاده 
کند. در بند الف این ماده به ایجاد سامانه های مناسب برای دریافت اطالعات 
و اخبار اش��اره می کند و در بند ب هم به ایجاد واحدی به منظور شناسایی و 
به کارگیری اشخاص و س��ازمان های مردم نهاد و تشکل های غیردولتی واجد 
ش��رایط در بخش های علمی تخصصی صنفی و مردمی و نیز تش��کیل بانک 
اطالعاتی در این زمینه تأکید دارد. همان گونه که اشاره شد در قوانین کشور 
چه در قانون اساسی اصل 8 و چه در قوانین پایین دست به صراحت از حضور 
مردم البته به شکل رسمی و کارآمد در مباحث سیاسی اجتماعی و غیره می توان 
بهره گرفت. در قانون سازمان بازرسی کل کشور هم به صراحت به سازمان های 
مردم نهاد در امر مبارزه با فساد البته به شکل حصری و محدود اشاره شده است . 
البته با ایجاد ظرفیت های الزم برای مردم و سازمان های مردم نهاد و با استناد 
به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری می توان از حضور مردم در امر مبارزه 
با فساد چه در مرحله نظار ت پیشینی و چه در نظارت پسینی به بهتربن شکل 

ممکن استفاده کرد.
ناگفته نماند این مواد قانون برای نتایج بهتر نیاز به اصالحاتی دارند تا با استفاده 
از حضور مردم و سازمان های مردم نهاد در امر مبارزه با انواع فساد بتوان بهره 

بهتری برد .

ديدهبان يادداشت

تحریم ه�ای اعمال�ی ای�االت  متح�ده  
امریکا علی�ه جمهوری  اس�امی  ایران در 
ابعاد مختلف حق�وق بین المل�ل می تواند 
مورد بحث و بررس�ی ق�رار گی�رد و یکی  
از این ابعاد ک�ه در بطن حق�وق بین الملل 
کیفری جای دارد، موض�وع جنایات علیه 
بشریت اس�ت. اهمیت بررسی این مطلب 
از آنجاس�ت ک�ه ب�ا اثب�ات آن می ت�وان 
ب�رای مرتکبان ای�ن جنایت، مس�ئولیت 
کیفری قائل ش�ده و آنان را مجازات کرد. 

جنایت علیه بشریت س��ابقه ای به درازای 
عمر بشر دارد. موضوع این جنایات پس از 
انعقاد معاهده ورسای در پایان جنگ جهانی 
اول مطرح ش��د اما می ت��وان گفت دادگاه 
نورنبرگ اولی��ن گام در تعیین چگونگی و 
کیفیت این نوع جنایات به ش��مار می رود 
که در بن��د »ج« ماده 6 اساس��نامه اش به 
این موضوع پرداخته  است. همچنین ماده 
۳ اساسنامه دادگاه بین المللی رواندا و ماده 
۵ اساس��نامه دادگاه بین الملل��ی کیفری 
برای یوگسالوی سابق نیز به جنایات علیه 

بشریت اختصاص دارند. 
در نهایت و با تصویب اساسنامه دیوان کیفری 
بین المللی )اساس��نامه رم( در س��ال 1998 
جنایت علیه بش��ریت به عنوان یکی از چهار 
جنایات بین الملل��ی در صالحیت موضوعی 
دیوان کیفری بین المللی قرار گرفت و ماده ۷ 

اساسنامه رم هم به آن اختصاص یافت. 
با عنایت به بند یک ماده ۷، می توان شرایطی 
از جمله »گسترده « یا »سازمان یافته « بودن 
حمله )منظ��ور از حمله لزوم��اً حمله نظامی 
نمی باشد(، »بر ضد یک جمعیت غیرنظامی 
بودن« حمله و همچنی��ن »علم به حمله« را 
برای وقوع جنایت علیه بشریت الزم و با اهمیت 

دانست. 
 همچنین با توجه به بند 2 این ماده می توان 
شرط دیگری که عبارت است از »در تعقیب 
یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان « 

را نیز احراز کرد. 
پیرامون هر یک از شرایط پیش گفته محتمل 
است سؤال و ابهاماتی وجود دارد و بدین جهت 
تبیین هریک از این موارد برای تطبیق هرچه 
بهتر تحریم های اعمالی با این شروط، به جهت 
احراز یا عدم احراز وقوع جنایت علیه بشریت 

ضروری به نظر می رسد. 
 تأکی�د حقوقدان ها بر تع�رض بودن 

تحریم ها
منظور از»گسترده بودن« آن است که حمله 
باید به طور وس��یع و بر ضد عده قابل توجهی 
از مردم غیرنظامی انجام شود؛ لذا جنایاتی که 
در اثر اعمال پراکنده ارتکاب یابند، نمی توانند 

جنایات بر ضدبشریت ملحوظ شوند. 
در خصوص »س��ازمان یافته بودن« حمله و 
اینکه منظ��ور و مراد از این عبارت چیس��ت 
می توان گفت که معیار یک حمله »نظام مند « 
به »طبیعت سازمان یافته اقدامات خشونت بار 
و بعید  ب��ودن احتمال رخ��داد تصادفی آن « 
اش��اره دارد. همچنین با اندکی دقت نظر در 
بند یک ماده ۷ اساسنامه رم و با توجه به اینکه 
عبارت گسترده بودن یا سازمان یافته بودن به 
کار گرفته شده  اس��ت، می توان چنین نتیجه 
گرفت که تنها کافی اس��ت یکی از معیارهای 

گس��ترده بودن و س��ازمان یافته بودن وجود 
داش��ته  باش��د و در واقع این معیار ها ماهیت 
تکمیلی ندارند؛ هرچند در عمل و به طور کلی 

هر دو معیار لحاظ شده اند. 
مطابق با این مس��ئله، تحریم ه��ای اعمالی 
امریکا علیه ایران نیز می بایست حداقل یکی از 
دو حالت گسترده بودن یا سازمان یافته بودن 
را دارا باشد. با عنایت به این نکته، بسیاری از 
حقوقدانان معتقدند که تحریم های امریکا علیه 
ایران در طول سال های پس از انقالب  اسالمی 
به مثابه یک تعرض علیه جمعیت غیرنظامی 

هم گسترده اند و هم برنامه ریزی شده. 
 شیوه های قانونی اعمال زور

جرایم علیه بش��ریت ه��م می توانند در زمان 
صلح و هم در زمان یک مخاصمه مس��لحانه 
به وق��وع بپیوندند و به عبارت��ی اقداماتی که 
مش��مول جرایم عنوان ش��ده طب��ق ماده ۷ 
اساسنامه رم هس��تند، به هر دو حوزه حقوق 
بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی 
مربوط می شوند. بنابراین هنگامی که سخن 
از غیرنظامی ب��ودن جمعیت به میان می آید، 
این موضوع را می بایس��ت با در نظر داش��تن 
اینکه زمان صلح است یا جنگ، مورد بررسی 

قرار داد. 
هنگامی که درگیری مسلحانه وجود نداشته 
 باش��د و صلح و آرامش به طور نس��بی برقرار 
باش��د، غیرنظامی بودن ش��امل کلی��ه افراد 
می شود، به جز کسانی که وظیفه حفظ نظم 
عمومی را به عهده دارند و از شیوه های قانونی 

و مشروع اعمال زور برخوردارند. 
 این در حالی اس��ت که بحث از نظامی  بودن 
یا نب��ودن در زمان وجود مخاصم��ه و حالت 
جنگی مقداری متفاوت جلوه می کند و ممکن 
است اشخاصی در عین نظامی  بودن، در قبال 
جنایات علیه بشریت مورد حمایت قرار گیرند. 

در زمان مخاصمه منظور از جمعیت غیرنظامی 
افرادی اس��ت که نظامی نبوده یا اگر نظامی 
هس��تند، در مخاصمه مس��لحانه مشارکت 

ندارند. 
همچنی��ن، اصط��الح جمعی��ت غیرنظامی 
در بطن ماده ۷ اساسنامه رم، اش��اره دارد بر 
حمایت از ه��ر جمعیت غیرنظام��ی فارغ از 
ملیت، قومیت، نژاد یا هر ویژگی متمایزکننده 
دیگری. پیرامون تحریم ه��ای اعمالی امریکا 
علیه ایران با توجه به اینکه بین این دو دولت 
هیچ مخاصمه ای وجود ندارد، لذا می بایست 
وضعیت غیرنظامی بودن یا نبودن را با توجه به 

وجود حالت صلح بررسی کرد. 
 داشتن علم به حمله

همان طور که ذکر ش��د، یکی دیگر از شرایط 
مهم برای احراز وقوع جنایت علیه بش��ریت، 
»علم به حمله« می باش��د. بدی��ن معنی که 
حتی اگر اعم��ال مصرح در بند ی��ک ماده ۷ 
اساسنامه در چارچوب یک حمله گسترده و یا 
سازمان یافته و علیه یک جمعیت غیرنظامی و 
متعاقب سیاست یک   دولت یا سازمان به وقوع 
بپیوندد اما مرتکب علم به آن حمله نداش��ته 
 باشد، نمی توان مدعی جنایتی علیه بشریت 

شد. 
ش��ایان ذکر اس��ت در تعریف جنایات علیه 
بشریت، هیچ اشاره ای به انگیزه مرتکب نشده 
 است. البته نبود ضرورت انگیزه ب�ه ای�ن معن�ا 
نی�ست ک�ه در تعقیب جنایات علیه بشریت 
هرگز به انگیزه توجه نمی ش��ود، بلکه وج�ود 
انگی�زه در م�تهم، مالک�ی ب�رای س���نجش 
ج�رم اوس���ت. همان طور که فق��دان انگیزه 
ممکن اس��ت باعث ایجاد ش��ک و تردید در 

بی گناهی او شود. 
 سیاستی در کار است 

حمله گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت 
غیرنظامی در صورت وجود علم به آن حمله، 
زمانی منجر به وقوع جنایتی علیه بش��ریت 
خواهد ش��د که در تعقیب و پیشبرد سیاست 
یک دولت یا سازمان در انجام چنین حمله ای 

صورت پذیرد. 
در این خصوص دو ش��رط گس��ترده  بودن و 
س��ازمان یافته بودن غیرتکمیلی هستند. در 
نتیج��ه وجود عنصر سیاس��ت بر ه��ر یک از 
این ش��روط بار می ش��ود و یک حمله ای چه 
گسترده باشد و چه سازمان یافته، می بایست 
در هر مورد متعاقب سیاست های یک  دولت یا 

سازمان باشد. 
در مورد احراز عنصر سیاست می توان چنین 
تفس��یر کرد که به هر حال س��ازمان یافتگی 
)و نیز گس��تردگی( حمله می تواند سیاست 
ارتکاب چنین اعمالی را نشان دهد و حوادثی 
هم که ممکن است از طریق وجود آنها چنین 
سیاستی را مش��خص کرد عبارتند از: اوضاع 
و احوال کلی، تاریخ��ی، محتوای کلی برنامه 
سیاس��ی چنان که در نوش��ته  ها و س��خنان 
مقامات دیده می ش��ود، تبلیغات رس��انه ای 

و غیره . 
حتی می ت��وان گفت حمله  ای ک��ه طراحی و 
هدایت و س��ازماندهی ش��ده  است )برخالف 
حمالت خودج��وش و پراکنده(، معیار وجود 
عنصر سیاس��ت را احراز خواهد ک��رد. از این 
رو می توان گفت عنصر سیاس��ت می تواند با 
توجه به طریقی که اقدامات اتفاق می افتند، 
اس��تنباط ش��ده و نیازی نیس��ت که چنین 

سیاستی رسمیت پیدا کرده  باشد. 
مخصوص��اً اگر اقدام��ات به طور گس��ترده و 
س��ازمان یافته باش��ند، مبّین این خواهد بود 
که سیاستی پش��ت ارتکاب چنین اقداماتی 
وجود داشته  است. خواه این سیاست به طور 
رسمی بیان  شده و خواه نشده  باشد. در مورد 
تحریم ه��ای اعمالی امریکا نی��ز اگر چنانچه 
گس��تردگی یا س��ازمان یافتگی آن را احراز 
نماییم، به نظر می رس��د دیگر نیازی به ابراز 
رس��می برای اثب��ات وجود عنصر سیاس��ت 

نخواهیم داشت. 
 مغرض�ان کار را ب�ه دی�وان کیف�ری 

بین المللی کشانده اند
به طور کلی هرچند از دیدگاه برخی حقوقدانان 
تحریم ه��ای اعمال��ی علیه جمعی��ت ایران 
می  تواند جنایت علیه بش��ریت قلمداد شود 
ام��ا در مقابل طرفداران تحری��م در غرب هم 
معتقدند ب��ا اینکه در تحریم  ه��ای اعمالی از 
سوی امریکا، عمده جمعیت غیرنظامی ایران 
در معرض فشار قابل مالحظه ناشی از تحریم 
قرار گرفته ان��د، قرینه  ای دال ب��ر احراز نیت 
ضدیت با جمعی��ت غیرنظامی که ناش��ی از 
سیاست این کش��ور باشد مالحظه نمی شود! 
بنابراین، فارغ از تئوری پردازی صورت گرفته 
در مرحله نخست به سختی می توان از تحریم 

به عنوان جنایت علیه بشریت یاد کرد!
این مغرضان پیرامون جنایت علیه بش��ریت 
 بودن تحریم های اعمال��ی امریکا علیه مردم 
ایران اختالف نظ��ر جدی ایج��اد کرده اند و 
معتقدند به راحتی نمی توان آن را حائز شرایط 

چنین جنایتی دانست!
 به نظر می رسد در کل در خصوص این مسئله 
باید در انتظار موضع دیوان کیفری بین المللی 
در آینده ب��ود. در این ارتب��اط دولت ونزوئال 
به صورت مس��تقل قضیه تحریم های امریکا 
علیه این کش��ور را ب��ه عن��وان جنایت علیه 
بشریت به دادستانی دیوان ارجاع داده  است. 
این اتفاق خوبی اس��ت که هم اکنون در حال 
ارزیابی مقدماتی بوده و تصمیم دیوان در این 
باره می تواند راهنمای مناس��بی برای س��ایر 
دولت ه��ای تحت تحریم ه��ای یک جانبه از 

جمله ایران باشد. 
*دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق 
بین الملل دانشگاه علوم قضایی و 
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