
 فصلنامه اقتصاد دفاع                                      

 گروه منابع و اقتصاد دفاع -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
 13-32، صص 7931سال سوم، شماره هفتم، بهار                    

بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم در 

 متحده االتیا دادگستری وزارت

 7دکتر غالم نبی فیضی چکاب
 2محمد چلبی

 22/19/7931تاريخ پذيرش:                                                29/17/7931تاريخ ارسال: 

 دهیچک
که اين سیستم را نهادها و  دارد را در جهان ميتحر داخلی یها ستمیس نيتر دهیچیپاز  یکي متحده االتيا

که هر يک دارای وظايف و اختیارات منحصر به فرد اند. يکی از نهادهايی که اختیار  کنند یماداره  يیها انسآژ
و ادارات  نهادهااقدام علیه ناقضان قوانین و مقررات تحريم را دارد، وزارت دادگستری است که از طريق 

به عنوان  متحده االتيادادگستری . با اين توضیح که وزارت کند یموابسته به خود در اين خصوص اقدام 
مسئول بازرسی و تعقیب نقض قوانین کیفری فدرال، اختیار بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین وزارت خانه 

نظیر دفتر کنترل  متحده االتياکنترل صادرات و تحريم آمريکا را نیز دارد و در اين خصوص با ديگر نهادهای 
منیت وزارت بازرگانی و دبیرخانه کنترل تجارت اقالم دفاعی وزارت خارجه خارجی، اداره صنعت و ا یها يیدارا

، همکاری کنند یم ینيآفر نقش متحده االتياکه هر يک به نوعی در برنامه تحريم و نیز نظام کنترل صادرات 
يم تحر برنامهدخیل در  یها آژانسدارد. از اين رو آشنايی با ساختار وزارت دادگستری به عنوان يکی از 

در کشوری نظر ايران که همواره آماج حمالت تحريمی اين کشور بوده امری ضروری و  متحده االتيا
مذکور بدون آشنايی با ساختار اين  یها ميتحربا  یا مقابله یها استیساست، چرا که اتخاذ  ريناپذ اجتناب

 .ميپرداز یمهم اين مبه بررسی لذا در اين مقاله  است. رممکنیغ نهادهاوزارت خانه و ساير 

قوانین کنترل ، قوانین و مقررات تحريم، وزارت دادگستری متحده، اياالت های تحريم واژگان کلیدی:

 .نقض مقررات، صادرات
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 . مقدمه1
موجب  میالدی به 7711 متحده يکی از پانزده وزارت خانه آمريکا است که در سال وزارت دادگستری اياالت

 ,www.justice.govمتحده قرار دارد. ) اياالت 7دادستان کل ر رأس آنقانون کنگره ايجاد شد که د

January 7, 2019 )وزارت دادگستری  2177الی  2172طورکلی، طبق آنچه در برنامه راهبردی سال  به
طور خالصه  کند که به ، وزارت خانه مذکور مبادرت به پیشبرد سه هدف کلی می2شده متحده بیان اياالت

 عبارت است از:

 ؛متحده مقابله با تروريست و ارتقای امنیت ملی اياالت 

 ؛متحده و اجرای قانون فدرال پیشگیری از وقوع جرم، حفاظت از حقوق اتباع اياالت 

 المللی، دولت فدرال،  ايجاد اطمینان و نیز حمايت از احقاق کارآمد و شفاف عدالت در سطوح بین
-U.S department of justice strategic plan, 2014ها محلی ) ها و قدرت ايالت

2018:1). 

اختیار بازرسی و تعقیب نقض قوانین کیفری متحده  وزارت دادگستری اياالت عالوه بر موارد مذکور،
قوانین در زمینه برنامه تحريم  نيتر یدیکلو  نيتر مهمفدرال را نیز بر عهده دارد. از آنجايی که يکی از 

نقض عمدی يا تالش برای نقض  9یالملل نیبرات اقتصادی اضطراری ، يعنی قانون اختیامتحده االتيا
هايی که  ترين پرونده عمدی مقررات تحريمی مندرج در اين قانون را جرم انگاری کرده، لذا يکی از مهم

نقض عمدی قوانین کنترل  های مربوط به شود پرونده همواره از سوی وزارت خانه مذکور تعقیب می
 (https://sanctionsalert.com, January 7, 2019)کا است. صادرات و تحريم آمري

توان در چهارچوب پیگیری و  رو نقش وزارت خانه مذکور در برنامه تحريم آمريکا را بیشتر می ازاين
طورکلی وزارت دادگستری  پیگیری کرد. به تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحريم

ها در برنامه تحريم  های متعددی است که برخی از آن و بخش متحده آمريکا دارای ادارات اياالت
به بررسی نهادها و ادارات وابسته به وزارت  رو در اين پژوهش ابتدا . ازاينمتحده نقش دارند اياالت

منظور تبیین بهتر نقش  پردازيم که در برنامه تحريم آمريکا نقش دارند و سپس به می دادگستری
متحده در راستای  پردازيم که وزارت دادگستری اياالت هايی می برخی پرونده نهادهای مذکور به بررسی

 ها را پیگیری و تعقیب نموده است. نقض قوانین کنترل صادرات و تحريم آمريکا آن

 

 

                                                           
1Attorney General  
2 Strategic plan, fiscal years 2014-2018, united states department of justice  
3 International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 
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 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
صوص بررسی پیشین در اين خ یها پژوهشا الزم است تا ژوهش جديدی در حوزه تحريم، ابتدپیش از انجام پ

فارسی انجام شده  یها پژوهشدريافت که  توان یماطالعاتی  یها گاهيپاشود. با مراجعه به مراکز پژوهشی و 
در خصوص تحريم بیشتر به موضوعات کلی تحريم پرداخته و لذا برای بررسی دقیق و جزئی اين موضوع بايد 

عبارت يافت شده در اين زمینه  یها نهیشیپ نيتر مهماز  یبرخبه منافع انگلیسی مراجعه کرد. با اين وجود 
 از: است

 های يمتحرايران و »با انتشار کتابی تحت عنوان  7932دکتر امیر ساعد وکیل و زهرا تحصیلی در سال  
. در اين کتاب مبانی حقوقی اند کردهرا بررسی  المللی ینب های يمتحرابتدا مفهوم و تاريخچه  «المللی ینب

موضوعی اعمال شده علیه ايران بررسی شده است. در نهايت کتاب مذکور به  های يمرتحتحريم و همچنین 
 اعمال شده علیه ايران پرداخته است. های يمتحرراهکارهای حقوقی مقابله با 

به « آمريکا علیه ايران های يمتحر»با نگارش کتابی را تحت عنوان  7973سخائی اردکانی در سال  اهلل روح
پرداخته است. همچنین کتاب مذکور اثرات تحريم بر  آمريکا علیه ايران های يمتحرامدهای بررسی نتايج و پی

 ايران و آمريکا را بررسی کرده است.
جمهوری  های يمتحرابعاد، اهداف و ماهیت »محبی نیز کتابی را تحت عنوان  مصطفی دالور پور اقدم و جلیل

شورای امنیت سازمان ملل متحد،  های يمتحرفصل  . کتاب مذکور در ششاند کردهنگارش  «اسالمی ايران
يکجانبه آمريکا علیه ايران را بررسی کرده است. در نهايت کتاب  های يمتحراتحاديه اروپا و  های يمتحر

 مذکور به ارائه راهکارهايی را برای مقابله با تحريم پرداخته است.

 وابسته به وزارت دادگستری اداراتدفاتر و  .2-1
 1آمریکا متحده االتیافاتر دادستانی . د1-1 –2

اختیار رسیدگی و تعقیب نقض قوانین کیفری  متحده ذکر شد، وزارت دادگستری اياالت طور که فوقاً همان
 عموماًوزارت خانه مذکور  ها و کنترل صادرات را دارد. اعم از نقض عمدی قوانین مربوط به تحريم فدرال

کند  تعقیب میدفتر دادستانی خود  39را از طريق يکی از  متحده اياالت تحريمنقض قوانین مربوط به برنامه 
(https://sanctionsalert.com, January 7, 2019). ايالت متحده  یها دادستانطورکلی  به

کنند.  می تیفعال 2اند که تحت کنترل دادستان کل متحده مدافعان اصلی حقوق اتباع اياالت آمريکا
، 9متحده آمريکا، پورتوريکو دفتر دادستانی است که در سراسر اياالت 39دارای  مجموعاًمتحده آمريکا  اياالت

 یها دادستانکنند. هر يک از  می تیفعال 2جزاير ماريانای شمالی و 5، گوام2متحده جزاير ويرجین اياالت

                                                           
1 Offices of united states attorneys (U.S. Attorney’s Office) 
2 Attorney General 
3Puerto Rico  
4 the Virgin Islands 
5Guam  
6Northern Mariana Islands  
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شوند.  وب میمتحده، منص و نیز با تائید مجلس سنای اياالت جمهور آمريکا متحده از جانب رئیس اياالت
استثنای گوام و  به شوند، متحده برای يک بخش قضايی منصوب می اياالت یها دادستانهمچنین هريک از 

 یها دادستان ذکر است که هر يک از جزاير ماريانای شمالی که مجموعاً يک دادستان دارند. شايان
 ,www.justice.gov) ندفدرال در حوزه مختص به خود هستمتحده مسئول ارشد اجرای قانون  اياالت

January 7, 2019). 
متحده  طرف آن اياالت مشارکت دارند که يک متحده آمريکا اغلب در محاکماتی اياالت یها دادستان
 متحده عبارت است از: اياالت یها دادستانترين وظائف  طور خالصه، مهم است. به

 ؛شوند های کیفری که از سوی دولت فدرال مطرح می تعقیب پرونده 

 ؛متحده است طرف آن اياالت های مدنی که يک تعقیب و دفاع از پرونده 

  اند ) وصول دولت فدرال که ازنظر اداری غیرقابل یها طلبوصولwww.justice.gov, 

January 7, 2019). 
دفتری تحت  متحده، کل اياالت دادستان 77-59متعاقب دستور شماره  7359ذکر است که در سال  شايان

طورکلی، هدف از ايجاد دفتر مذکور فراهم کردن  ايجاد شد. به 2«متحده ر اجرايی دادستانی اياالتدفت»عنوان 
و همچنین تسهیل ارتباط میان دفاتر دادستانی  متحده های اداری و اجرايی برای دفاتر دادستانی اياالت حمايت

 ,www.justice.gov, January 7های فدرال بود ) نسبا ديگر نهادهای وزارت دادگستری و آژا

2019.) 

 3. بخش امنیت ملی1-2 – 2

پرستی  و نیز طبق قانون بهبود و اختیار مجدد میهن 2112بخش امنیت ملی وزارت دادگستری در سال 
ترين اولويت وزارت دادگستری، يعنی حفظ  ايجاد شد. مأموريت بخش امنیت ملی انجام مهم 2آمريکا
 .(www.justice.gov, January 8, 2019) امنیت ملی استرابر تهديدات علیه متحده در ب اياالت

 ترين اهداف وزارت دادگستری از ايجاد بخش امنیت ملی عبارت بود از: طورکلی مهم به

 ؛متمرکز نمودن مديريت برنامه امنیت ملی وزارت دادگستری 

 ؛در چهارچوب امنیت ملی ها هماهنگ کردن وظايف و سیاست 

 ؛متحده ملی اياالت انجام نظارت جامع بر امنیت 

 زمینه امنیت ملی ) توسعه آموزش و تخصص درNational Security Division, 

Progress Report,2008:5). 

                                                           
1General Order No. 8-53  
2Executive Office for United States Attorneys (EOUSA)  
3 National Security Division (NSD) 
4USA PATRIOT Reauthorization and Improvement Act   
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بخش امنیت ملی خنثی نمودن و مقابله با اقدامات دشمنان آمريکا  یها تياولوعالوه بر موارد مذکور، يکی از 
متحده تولید يا  است که در اياالت جهیزات رده بااليیها و ت در راستای دستیابی غیرقانونی به تکنولوژی

ها و تجهیزات فوق  باشند. چراکه دستیابی به تکنولوژی اند و نیز متعاقباً تحت کنترل اين کشور می شده ساخته
تهديدی علیه امنیت ملی و اقتصادی  متحده شود، ها و قوانین اياالت که منجر به نقض سیاست درصورتی

رو بخش امنیت ملی وزارت دادگستری با همکاری دفاتر دادستانی  لقی خواهد شد. ازاينمتحده ت اياالت
پیمان، مبادرت به جلوگیری و مقابله  های مجری قانون و نیز ديگر کشورهای خارجی هم متحده، آژانس اياالت

های  با صادرت غیرقانونی تجهیزات، کاالها و خدمات فوق به کشورهای تحريم شده و اشخاص و شرکت
بخش امنیت ملی وزارت دادگستری تعقیب و  یها تياولوطور خاص يکی از  نمايد. لذا به شده می تعیین

 Guidance regarding) متحده است صادرات و تحريم اياالتپیگیری نقض عمدی قوانین کنترل 

voluntary self-disclosures, 2016:1). ت بخش امنیت ملی وزار 2175طور مثال، در سال  به
پرونده که ناظر بر نقض برنامه تحريم و کنترل صادرات بوده را تعقیب و پیگیری کرده  21دادگستری حدود 

( عالوه بر تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحريم، بخش Zucker,et.al,2017:3است. )
مقررات ناظر بر کند که تخلفات کیفری از  ها و مؤسسات تجاری را تشويق می امنیت ملی همواره شرکت

 Guidance regarding) صورت داوطلبانه افشاء کنند را بهکنترل صادرات و تحريم آمريکا 

voluntary self-disclosures, 2016:2). بخش امنیت ملی 2172اکتبر  2طور مثال در تاريخ  به ،
ها و  يق شرکتزمینه تشو در های اين بخش مبادرت به انتشار يک دستورالعمل جديدی نمود که سیاست

 کند ها را تبیین می مؤسسات تجاری مبنی بر افشای داوطلبانه نقض مقررات ناظر بر کنترل صادرات و تحريم
(Zucker, et.al, 2017:3). معاون دادستان کل  7«جان کارلین»ذکر است که طبق اظهارت  شايان(

 نیو چهای مذکور، کشور ايران  فعالیت در اولويت بخش امنیت ملی در راستای انجام یها حوزهمتحده(  اياالت
 .(www.justice.gov, January 8, 2019) باشد ز تسلیحات با تخريب وسیع میو نی
های متعددی  عالوه، بخش امنیت ملی در راستای انجام وظايف و اختیارات مذکور دارای ادارات و بخش به

ضد ) 2ی، بخش کنترل صادرات و ضداطالعاتترين نهادهای وابسته به بخش امنیت مل باشد. يکی از مهم می
کند که امنیت  آفرينی می هايی نقش طور خالصه بیشتر در تعقیب و رسیدگی به پرونده جاسوسی( است که به

متحده را تحت تأثیر قرار  ملی، روابط خارجی و نیز صادرات تکنولوژی و کاالهای راهبردی و نظامی اياالت
متحده و  های خويش به دفاتر دادستانی اياالت حوزه وظايف و مسئولیتدهد. همچنین، بخش مذکور در  می

 .(www.justice.gov, January 8, 2019) دهد زجويی مشاوره حقوقی ارائه میهای با نیز آژانس
 9مقابله( با تروريست)های وابسته به بخش امنیت ملی، بخش مبارزه  ترين بخش همچنین، يکی ديگر از مهم

ها و راهبردهايی است که مرتبط با  ی مسئول طراحی و اجرای اقدامات، ابتکارات، سیاستطورکل است که به
اند. بخش مذکور درصدد اين است که از طريق پیگیری و تعقیب  المللی برنامه مبارزه با تروريسم داخلی و بین

                                                           
1John P. Carlin  
2 Counterintelligence and Export Control Section 
3 Counterterrorism Section (CTS) 
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متحده را تحت  اياالتهای تروريستی، مبادرت به جلوگیری و اخالل در اعمال تروريستی کند که منافع  پرونده
 های اين بخش عبارت است از: ترين مسئولیت طور خالصه، برخی از مهم دهد. به تأثیر قرار می

 ؛المللی های مرتبط با تروريسم داخلی و بین بازرسی و تعقیب پرونده 

  ؛مالی تروريست تأمینبازرسی و تعقیب موضوعات مرتبط با 

 داری، جامعه اطالعاتی  از وزارت خارجه، دفاع و خزانه اعم)های دولتی آمريکا  همکاری با آژانس
 ؛های تروريستی در راستای مقابله با اعمال و فعالیت (آمريکا

 کشی و جرائم جنگی که مرتبط با اشخاص و  تعقیب و رسیدگی به موضوعاتی نظیر شکنجه، نسل
 ؛اند های تروريستی گروه

 ؛زمینه تروريسم گستری درها، راهبردها و ابتکارات وزارت داد تدوين سیاست 

 زمینه تعیین  های وزارت دادگستری در داری و ديگر آژانس مشارکت با وزارت خارجه، خزانه
 .(www.justice.gov, January 8, 2019های تروريستی خارجی ) گروه

 1اداره تحقیقات فدرال .1-3 – 2

باهدف حفاظت از  7317ت که در سال اداره تحقیقات فدرال يکی از ادارات وابسته به وزارت دادگستری اس
 ,www.fbi.gov, January 8)از قانون اساسی آمريکا تأسیس شد متحده و نیز حمايت  مردم اياالت

اداره تحقیقات فدرال عالوه بر اينکه يک بازوی اصلی تحقیقاتی برای وزارت دادگستری است،  .(2019
 ,www.intelligence.gov) کند فعالیت می نیز 2عنوان يکی از اعضای جامعه اطالعاتی آمريکا به

January 8, 2019). عنوان آژانس مجری قانون و هم تحت عنوان  رو اداره تحقیقات فدرال هم به ازاين
متحده و هم به  های خود را هم به دادستان کل اياالت کند؛ لذا اداره مذکور گزارش آژانس اطالعاتی عمل می

اداره  .(Today’s FBI facts & figures, 2013-2014:5) دده ارائه می 9مدير اطالعات ملی
وظیفه بازرسی در جرائم خاص، مبادرت به ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی  تحقیقات فدرال عالوه بر انجام

کند. همچنین اداره تحقیقات فدرال جهت  های دولت آمريکا نیز می نگاری به ساير آژانس و انگشت
متحده با آن مواجه است، مبادرت به  رائم و نیز مقابله با تهديدات امنیتی که اياالتوظیفه بازرسی ج انجام

ذکر  شايان .(www.intelligence.gov, January 8, 2019)کند  آوری و تحلیل اطالعات می معج
ی عالوه اينکه اداره تحقیقات فدرال دارا است که مقر اصلی اداره مذکور واقع در واشنگتن دی سی است. به

 Today’s FBI facts) الملل در سراسر جهان است فتر بیند 29دفتر تابعه و نیز  951ای،  دفتر منطقه 52

& figures, 2013-2014:12-14.) 
 عاتی و امنیتی از قرار زير است:عنوان يک سازمان اطال اداره تحقیقات فدرال به یها تياولوطور خالصه،  به 

 ؛تروريستی متحده در برابر حمالت حفظ اياالت 

                                                           
1 Federal Bureau of Investigation (FBI)   
2 U.S Intelligence Community 
3director of national intelligence  
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 ؛متحده در برابر عملیات اطالعاتی خارجی و جاسوسی حفظ اياالت 

 ؛متحده در برابر حمالت سايبری حفظ اياالت 

 ؛مبارزه با فساد عمومی در همه سطوح 

 ؛های مجرمانه ملی و فراملی مبارزه با تشکیالت و سازمان 

 ؛سفیدها مقابله با جرائم يقه 

 مقابله با جرائم خشونت ( آمیزToday’s FBI facts & figures, 2013-2014:7.) 

و آوری  اصلی را در جمع اداره تحقیقات فدرال نقش ای که در پايان بايد به آن اشاره شود اين است که نکته
ها  در جهت نقض قوانین تحريمتوسط وزارت دادگستری  که کیفریعقیبات اسناد و مدارک برای تکشف 

 .(https://sanctionsalert.com, January 7, 2019)شود را دارد انجام می

 1. اداره مبارزه با مواد مخدر1-4 – 2

کند، اداره  آفرينی می متحده نقش يکی ديگر از ادارات وابسته به وزارت دادگستری که در برنامه تحريم اياالت
متحده  اياالت حاداره مذکور درواقع تنها نهاد ذيصال تأسیس شد. 7319مبارزه با مواد مخدر است که در سال 

دفتر  227و دارای  است المللی سطح داخلی و بین های مربوط به مواد مخدر رسیدگیهماهنگی و تعقیب برای 
ترين  مهم طور خالصه، به .(DEA fact sheet, 2016)المللی است  دفتر بین 73 زینداخلی و 

 های اداره مذکور از زمان تأسیس عبارت است از: مأموريت

 ؛متحده آمريکا و مقررات مربوط به مواد تحت کنترل اياالت اجرای قوانین 

 ونقل غیرقانونی  هايی که مبادرت به کاشت، تولید، توزيع و حمل پیگیری و تعقیب جرائم سازمان
 ؛کنند اقالم تحت کنترل اياالت متحد می

 ل در هايی که ناظر بر کاهش دسترسی بر مواد تحت کنتر ارائه توصیه و نیز حمايت از برنامه
 .( www.dea.gov, January 8, 2019) المللی است بازارهای داخلی و بین

مبادرت به آغاز  2117ذکر است که اداره مذکور در راستای اجرای برنامه تحريم آمريکا در سال  شايان
ادعا نمود  ازاينکه اداره مبارزه با مواد مخدر پس طور خالصه، نمود. به 2«پروژه کاساندرا»ای تحت عنوان  برنامه

های مجرمانه  شويی، قاچاق مواد مخدر و ديگر فعالیت های پول اهلل مبادرت به انجام فعالیت که گروه حزب
 www.politico.com, August) تصمیم به شروع برنامه مذکور نمودکند، اداره مذکور  می

های  گیری شبکه هدف «ندرابرنامه کاسا»رو انگیزه اداره مبارزه با مواد مخدر از شروع  ازاين(. 5,2018
اد مخدر اروپا و مو تأمیناهلل است که بنا به ادعای اداره مذکور مبادرت به قاچاق و  المللی حزب ارتباطی بین

 .(www.cbsnews.com, August 5,2018)کنند  آمريکا می

                                                           
1 Drug Enforcement Administration( DEA) 
2 Project Cassandra 
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 1و مواد منفجره افزارها جنگ. اداره الکل، تنباکو، 1-5 – 2

اداره الکل، تنباکو، »ه به وزارت دادگستری که در برنامه تحريم آمريکا نقش دارد، يکی ديگر از نهادهای وابست
های اجرايی در سطح دولت فدرال است که  است. اداره مذکور يکی از آژانس« افزارها و مواد منفجره جنگ

ه مذکور همچنین افزارها و مواد منفجره است. ادار موظف به اجرای قوانین ناظر بر تولید، واردات و توزيع جنگ
های مربوط به احتراق عمدی و نیز نقض مقررات مربوط به تولید، واردات و توزيع  مسئول رسیدگی به پرونده

عنوان يک آژانس مجری قانون، جلوگیری از  عالوه اينکه اولويت اول اداره مذکور به الکل و تنباکو است. به
ی از وظايف اين اداره مقابله با استفاده نامشروع و قاچاق رو يک متحده است. ازاين حمالت تروريستی در اياالت

نامشروع تأمین مالی تروريست است عنوان يکی از منابع  افزارها، مواد منفجره، الکل و تنباکو به جنگ
(Krouse, 2009:1). 

واردات اقالم  کنترل()ای در تنظیم  گسترده افزارها و مواد نقش توجه اينکه اداره الکل، تنباکو، جنگ نکته قابل
با اين توضیح که اداره مذکور  .(https://sanctionsalert.com, January 7, 2019)دفاعی دارد 

تنها وظیفه کنترل واردات دائم اقالم دفاعی را بر عهده دارد، چراکه وظیفه کنترل واردات موقت اقالم دفاعی 
 ATFمتحده است ) ونیز صادرات دائم و موقت اقالم دفاعی( بر عهده وزارت امور خارجه اياالت)

Guidebook:8عالوه اينکه اداره مذکور در راستای کنترل واردات دائم اقالم و خدمات دفاعی مبادرت  (. به
طورکلی  کند. به یم 2«متحده لیست واردات تجهیزات نظامی اياالت»به انتشار و نگهداری لیستی تحت عنوان 

کند و اشخاصی که اقالم مذکور  های متعدد تقسیم می لیست مذکور کاالهای تحت کنترل خود را به مجموعه
 .(Yousef, 2014:1) باشند نام در اداره مذکور می ثبتکنند، مکلف به انجام  متحده وارد می را به اياالت

از ورود کاالها و  متحده آمريکا مطرح بوده که التذکر است که همواره اين موضوع در سیاست ايا شايان
متحده جلوگیری کند. کشورهايی نظیر افغانستان، بالروس، کوبا،  خدمات دفاعی برخی کشورها به اياالت

ممنوعیت  اند که در حال حاضر مشمول ايران، عراق، لیبی، کره شمالی، سوريه ويتنام و ... جزء کشورهايی
 .(CFR 447.52 27) مذکورند

 3اهلل حزبمالی و قاچاق و تروریسم  یها تیفعال. تیم 2-2

از  2177ژانويه  77( در تاريخ 2جف سشنز)متحده آمريکا  عالوه برنهادها و ادارات مذکور، دادستان کل اياالت
اهلل خبر داد. تیم مذکور  های مالی و قاچاق و تروريسم حزب تشکیل تیم جديدی تحت عنوان تیم فعالیت

المللی مواد مخدر، تروريست، جرائم  زمینه قاچاق بین کنندگانی است که بیشتر در بازرسان و تعقیب متشکل از
بازرسی و تعقیب  کنندگان تیم مذکور وظیفه شويی تخصص دارند. درواقع، بازرسان و تعقیب يافته و پول سازمان

ذکر است که تیم مذکور  کنند. شايان اهلل حمايت و پشتیبانی می هايی رادارند که از گروه حزب اشخاص و شبکه

                                                           
1 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). 
2US Munitions Import List (USMIL)  
3 Hezbollah Financing and Narcoterrorism Team 
4 Jeff Sessions 
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 با نهادها و ادارات متعددی اعم از اداره مبارزه با مواد مخدر، های خود در راستای انجام وظايف و مأموريت

مکاری دارد اداره تحقیقات فدرال و نیز بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ه متحده، دفاتر دادستانی اياالت
(www.justice.gov, January 8, 2019). 

 مورد تعقیب از سوی وزارت دادگستری یها پرونده .2-3
های مورد تعقیب از سوی وزارت دادگستری، دو نکته زير را بايد مدنظر قرارداد.  قبل از پرداختن به پرونده

 زمان شود ممکن است همکیفری ارسال می عقیبوزارت دادگستری برای تبه که های  پروندهاولین نکته اينکه 
آمريکا نیز تعقیب و رسیدگی شوند های اجرايی  وی ديگر نهادها و آژانساز س

(https://sanctionsalert.com, January 7, 2019). طور مثال پرونده يک شرکت ممکن  به
داری پیگیری و  های خارجی وزارت خزانه زمان از سوی وزارت دادگستری و دفتر کنترل دارايی طور هم است به

ديگر اينکه در بسیاری از تعقیبات کیفری، وزارت دادگستری و نیز دفتر دادستانی بخش  نکتهتعقیب شود. 
کنند که متعاقب آن وزارت دادگستری  می 7نامه تعلیق تعقیب نیويورک با متهم پرونده مبادرت به انعقاد موافقت

ا متوقف کند نده، رسیدگی کیفری رشود که در صورت رعايت الزامات خاص از سوی متهم پرو متعهد می
(Wall,2010:1). 

 ZTE . پرونده شرکت3-1- 2

متحده آمريکا در راستای نقض مقررات  هايی که اخیراً وزارت دادگستری اياالت ترين پرونده يکی از مهم
است. طبق  ZTE ری و تعقیب نموده، پرونده شرکت چینییمتحده پیگ تحريم و کنترل صادرات اياالت

را  متحده االتيدوگانه اکاالهای با استفاده  ZTE شرکت 2متحده آمريکا تاظهارت معاون دادستان اياال
کرد. همچنین  و همچنین مشارکت خود در فعالیت مذکور را پنهان می صورت غیرقانونی به ايران صادر به

کرد.  شرکت مذکور بازجويان پرونده و حتی وکال خود را گمراه کرده و مبادرت به ارائه اطالعات کاذب می
تنها مقررات  شرکت مذکور نه 9متحده آمريکا اياالت یها دادستانعالوه اينکه متعاقب اظهارات يکی از  هب

متحده را نقض کرده، بلکه در کمال ناباوری حتی پس از کشف نقض مقررات کنترل  کنترل صادرات اياالت
شرکت مبادرت به انتقال  تخلف مذکور، اين صادرات از جانب وزارت دادگستری و نیز در جريان رسیدگی به

دالر  291277137رو شرکت مذکور توافق نمود که مبلغ  غیرقانونی اقالم مذکور به ايران نموده است. ازاين
متحده  المللی به اياالت عنوان غرامت جهت توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین به

اره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و نیز دفتر کنترل حال شرکت مذکور با اد آمريکا پرداخت کند. درعین
داری آمريکا توافق نمود که مبلغی را تحت عنوان غرامت پرداخت کند.  های خارجی وزارت خزانه دارايی

متحده آمريکا  عنوان غرامت به اياالت دالر به 732921122 طورکلی شرکت مذکور موافقت کرد که مبلغ به
با وزارت دادگستری  متعهد شد که در طول رسیدگی به تخلف مذکور ZTEبپردازد. همچنین شرکت 

                                                           
1 deferred prosecution agreement 
2 McCord 
3Parker  
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ذکر است که پرونده مذکور در طول مدت پنج سال توسط  طور کامل همکاری کند. شايان متحده به اياالت
بخش امنیت ملی وزارت دادگستری، دفتر دادستانی بخش شمال تگزاس، اداره تحقیقات فدرال، اداره صنعت 

شد  متحده رسیدگی و تعقیب می التت بازرگانی و نیز وزارت امنیت داخلی اياو امنیت وزار
(www.justice.gov, January 8, 2019). 

 ING . پرونده بانک2-3-2

متحده در راستای نقض مقررات تحريم آمريکا پیگیری  هايی که وزارت دادگستری اياالت يکی ديگر از پرونده
است.  (المللی که مرکز اصلی آن در آمستردام است موسسه مالی بین) INGو تعقیب نموده، پرونده بانک 

طبق مدارک موجود در پرونده، بانک مذکور از طريق سیستم مالی آمريکا و نیز در طی انجام بیست هزار 
های ايرانی و کوبايی منتقل نموده و از اين طريق مقررات  حساب شرکت معامله بیش از مبلغ دو میلیارد دالر به

 یها دادستانعالوه طبق اظهارت يکی از  يم آمريکا و ايالت نیويورک را نقض کرده است. بهتحر
ها و  بانک مذکور در بیش از بیست هزار مورد جهت حذف نام ايران، کوبا و ديگر شرکت 7متحده اياالت

دنبال  کاری کرده است. بانک مذکور به طور عمدی در معامالت تجاری و مالی دست کشورهای تحريم، به
نامه تعلیق تعقیبی که با وزارت دادگستری و دفتر دادستانی بخش نیويورک منعقد کرد چنین توافق  موافقت

و  2المللی، قانون تجارت با دشمن نمود که به دلیل توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین
عنوان غرامت خواهد پرداخت. بانک مذکور  میلیون دالر به 273نیز نقض قانون فروش ايالت نیويورک مبلغ 

نامه تعلیق تعقیب با وزارت دادگستری و دفتر دادستانی بخش نیويورک، توافق  زمان با انعقاد موافقت هم
مکلف به  ING متعاقب آن بانک داری انجام داد که های خارجی وزارت خزانه ديگری را با دفتر کنترل دارايی

های خارجی و جلوگیری از  خود جهت اجرای مقررات دفتر کنترل دارايی یاه یمش خطها و  بازنگری سیاست
ای که در پايان بايد ذکر شود اين است که دفاتر و ادارات زيادی اعم از اداره  ها شد. نکته نقض مقررات تحريم

های کیفری(، دفتر کنترل  تحقیقات فدرال وزارت دادگستری، اداره خدمات درآمد داخلی )بخش رسیدگی
داری، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و نیز بخش امنیت ملی وزارت  های خارجی وزارت خزانه دارايی

 ,www.justice.gov, January 8)رسیدگی پرونده مذکور نقش داشتند دادگستری در تعقیب و 

2019). 

 3. پرونده بانک استاندارد چارترد2-3-3

در راستای نقض قوانین تحريم آمريکا پیگیری و تعقیب  متحده پرونده ديگری که وزارت دادگستری اياالت
بانک  2متحده بانک بريتانیايی( است. طبق اظهارت معاون دادستان اياالت)نموده، پرونده بانک استاندارد چارتر 
طور عمدی قوانین و مقررات ناظر بر معامله با سودان، ايران و ديگر  مذکور در طی سالیان متمادی به

                                                           
1 Machen 
2 Trading with enemy act  
3 Standard Chartered Bank 
4 Breuer 
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 2111الی  2117کرده است. طبق اسناد موجود در پرونده بانک مذکور از سال  ی تحريم را نقض میکشورها
های ايرانی، سودانی و ديگر  حساب شرکت ها دالر پول را به میلیون با استفاده از سیستم مالی آمريکا

ويورک را نقض کرده آمريکا و ايالت نی قوانین و مقررات کشورهای تحريم انتقال داده است و از اين طريق
های ايرانی و  مذکور نام شرکت بانک 7متحده اياالت یها دادستاناست. همچنین طبق اظهارات يکی از 

کرده و همچنین با ارائه اطالعات کاذب  می های تحريم را از معامالت خود حذف سودانی و ديگر شرکت
نامه تعلیق تعقیبی  ر نیز به دنبال موافقتنموده است. بانک مذکو مبادرت به پنهان کردن معامالت مذکور می

که با وزارت دادگستری و دفتر دادستانی بخش نیويورک منعقد کرد چنین توافق نمود که به دلیل توطئه برای 
میلیون دالر  221المللی و نیز نقض قوانین ايالت نیويورک مبلغ  نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین

نامه تعلیق تعقیب با وزارت دادگستری  زمان با انعقاد موافقت پرداخت. بانک مذکور همعنوان غرامت خواهد  به
و  داری های خارجی وزارت خزانه و دفتر دادستانی بخش نیويورک، توافق ديگری را با دفتر کنترل دارايی

ين است که دفاتر و ای که در پايان بايد به آن اشاره شود ا انجام داد. نکته 2مديره سیستم ذخیره فدرال هیئت
های  ادارات زيادی اعم از اداره تحقیقات فدرال وزارت دادگستری، اداره خدمات درآمد داخلی )بخش رسیدگی

داری و نیز بخش امنیت ملی وزارت دادگستری در  های خارجی وزارت خزانه کیفری(، دفتر کنترل دارايی
 .(www.justice.gov, January 8, 2019)رسیدگی پرونده مذکور نقش داشتند تعقیب و 

 آمریکا متحده االتیانهادهای فعال وزارت دادگستری در برنامه تحریم  .2-4

 
 آمريکا متحده االتيا( نهادهای فعال وزارت دادگستری در برنامه تحريم 7شکل شماره )

                                                           
1Machen  
2 Board of Governors of the Federal Reserve System 
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 گیری نتیجه. 3
نقض قوانین کیفری فدرال، مسئول بازرسی و تعقیب به عنوان وزارت خانه  متحده االتياوزارت دادگستری 

که به دنبال  یطور به داختیار بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحريم آمريکا را نیز دار
در قانون اختیارات  جرم انگاری نقض عمدی يا تالش برای نقض عمدی مقررات تحريم و کنترل صادرات

هايی که همواره از سوی  ترين پرونده ، يکی از مهممتحده تاالياو ديگر قوانین  یالملل نیباقتصادی اضطراری 
نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحريم آمريکا  های مربوط به شود پرونده وزارت خانه مذکور تعقیب می

 یدفاتر دادستانخود يعنی  اداراتاز طريق دفاتر و  متحده االتيااست. به طور کلی، وزارت دادگستری 

اداره الکل، تنباکو، ، اداره مبارزه با مواد مخدر، اداره تحقیقات فدرال، یمل تیبخش امن، کايآمر متحده االتيا

خود در اين  یها تیفعال اهلل حزب سميو قاچاق و ترور یمال یها تیفعال میتو  و مواد منفجره افزارها جنگ
مه تحريم آمريکا نظیر دفتر کنترل و ادارات فعال در برنا نهادهاو در اين راستا با ساير  برد یمزمینه را پیش 

، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و دبیرخانه کنترل تجارت اقالم یدار خزانهخارجی وزارت  یها يیدارا
 بخش رینظدفاعی وزارت خارجه همکاری دارد. به عنوان نمونه، دفاتر و ادارات وابسته به وزارت دادگستری 

اداره  ر دادستانی وزارت دادگستری، اداره تحقیقات فدرال با همکاریدفات امنیت ملی وزارت دادگستری،
پرونده  دولت فدرال در یها آژانسخارجی و ساير  یها يیداراصنعت و امنیت وزارت بازرگانی، دفتر کنترل 

مشارکت داشته و  ها پروندهو ساير  پرونده بانک استاندارد چارترد، ING پرونده بانک، ZTE شرکت

ذکور را به دلیل انجام مراودات تجاری با کشورهای تحريم نظیر ايران و در نتیجه نقض مقررات م یها شرکت
و همچنین  نهادهاکه آشنايی با سازوکار هر يک از اين  اند کردهجريمه  متحده االتياتحريم و کنترل صادرات 

است؛  ريناپذ اجتنابوری و مورد تعقیب از سوی آنها برای کشورهای تحريم نظیر ايران امری ضر یها پرونده
مذکور مستلزم آشنايی با سازوکار اجرايی هر يک از  یها ميتحردر برابر  یا مقابله یها استیسچرا که اتخاذ 

 است. نهادهااين 
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