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 المللي رياست جمهوري بينالمللي، نشريه مركز امور حقوقي  مجله حقوقي بين

 04/5/0930تاريخ پذيرش مقاله:  01/2/0930، تاريخ دريافت مقاله:  10ـ55، ص 0931، 44شماره سال بيست و هشتم، 

  

  
 (5511) تاعتبار عهدنامه مود

 و قابليت استناد به آن در روابط
 ریکاایاالت متحده امایران و 

 
∗آرامش شهبازی

 

 

 

 چکيده

این عهدنامه صرفاً محدود بهه روابهد دواههانه میهان دو      میان دولت ایران و امریکا« مودت»عنوان عهدنامه رغم  به

و مهعاقب آن با قطع روابد ایران و امریکا  7531با تحقق انقالب ااالمي ایران در اال  . بنابرایندولت مهعاهد نیست

ار نشده اات. لذا هرچند روابد خصمانه امریکا با جمهوري ااالمي ایران همچنهان ادامهه یافههه    اعهب طور مطلق بي به

هاي اقهصادي امریکا علیه ایهران، آیها    ویژه در عصر گسهرش تحریم كند كه به اات، این اؤال ااااي جلب توجه مي

عنوان یه  مبنهاي صهالییهي     لمللي بها تواند براي دادخواهي ایران در مراجع قضایي و داوري بین عهدنامه مودت مي

المله  و   مورد ااهناد قرار گیرد؟ پااخ این پراش مهم، جز در پرتو توجه به اعهبار عهدنامه در چهارچوب یقهوب بهین   

باشد. به هر روي، تدقیق در اعهبار یقوقي عهدنامه  پذیر نمي تبیین قلمرو و چارچوب كلي عهدنامه مزبور به نظر امکان

عنوان یکي از ااناد قاب  توجه از ییث مضمون و نیز یقهوب و تعههداتي    الت مهحده امریکا و ایران بهمودت میان ایا

اات، ضمن یادآوري ضرورت بازبیني مجدد در مفاد این اند، به این پراش ااااهي   كه براي طرفین به همراه آورده 

ین اند كه در ضمن مفهاد آن، مهورد قبهول    پااخ خواهد گفت كه آیا شرط ارجاع اخهالفات ناشي از تفسیر و اجراي ا

، هنوز در روابد یقوقي میان دو دولت قاب  اعمال اات؟ این مقاله، ضمن ورود به ماهیهت و مفهاد    طرفین قرار گرفهه

كوشد تا اعهبار یقوقي این عهدنامه را از خالل یقهوب و   میان ایران و ایاالت مهحده امریکا مي 7533عهدنامه مودت 

 المللي مورد ارزیابي قرار دهد.  مللي هر دو دولت و همچنین رویه قضایي مراجع بینال رویه بین

، ایهران، ایهاالت مهحهده امریکها، دیهوان      7595عهدنامه مودت، یقوب معاهدات، كنوانسیون ویهن   واژگان كليدي:

 المللي دادگسهري، دیوان داوري دعاوي ایران ه ایاالت مهحده بین

                                                           

 arameshshahbazi@gmail.com                                                             المل  نویسنده مسئول، دكهري یقوب بین. ∗
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 مقدمه

تعههدي بهه همهراه     ،آنهها بهراي  ، یقي ایجهاد كنهد، امها    توان یافت كه براي طرفین را نمي  اي اصوالً معاهده

تکلیهف. چنهین وصهفي    هم موجب هم موجد یق اات و  ،المللي ی  معاهده بین ،با این وصف 7.باشد نداشهه

نیز  5دادي، به معاهدات قرار«تعهدي یقوقي»نیست، بلکه از ییث وجود  2ااز البهه منحصر به معاهدات قانون

 قاب  تسري اات.

چنین بیگانه نیست.  و چندجانبه، جانبه و یهي جمعي هاي اقهصادي ی  جمهوري ااالمي ایران با تحریم

و مهعاقهب آن قطهع روابهد په  از قضهیه       ه امریکها جانبه ایاالت مهحهد  هاي ی  تحریمراد كه  به نظر مي

دو طهر  تببیهت گردیهده ااهت. ایهن امهر       ال، در روابهد  (، این  پ  از گذشت اي اه 7531گروگانگیري)

از اهوي ریهی     انطباقشان با قوانین داخلهي ایهاالت مهحهده    و هایي اي بوده كه تمدید چنین تحریم گونه به

المللهي،   ااها  قهوانین بهین    ها بر و برخي نهادهاي موازي یا تکمیلي و یهي مشروعیت مباني تحریم جمهور

توانهد   با این ادعا كه چنهین امهري مهي   المللي  دي را در مراجع بینه نقض تعهگیري هرگونقابلیت و امکان پی

شایبه ایجابي از اوي جمهوري ااالمي ایران به منظور از ارگیري روابد تجاري و یهي دیپلماتیه  تلقهي   

 . به بوته فراموشي اپرده ااتشود، 

ههاي   رمانكه منافع و آ ههنیز اذعان به این نکالمللي و  تنیدگي یقوب و ایاات در عرصه بین با توجه به

بههر ااهههقالل ایااههي و ضههرورت خودكفههایي اقهصههادي در   تأكیههددر نظههام مقههد  جمهههوري ااههالمي  

اي برخوردارند، الزم اات در صورتي كه مبنهایي صهالییهي    هاي كالن مملکهي از اهمیت ویژه گیري تصمیم

 ااایي اات، مهورد توجهه و واكهاوي   شنالمللي قاب   در مراجع قضایي بینرایدگي به اخهالفات ذیربد جهت 

تها از ایهن رهگهذر برخهي تصهمیمات      اي را فراهم خواههد اهاخت    این اقدام زمینه .عمیق و دقیق قرار گیرد

هاي اقهصادي و مبهاني گهاه پیچیهده و     هاي مهعدد تحریم در شنااایي و اعمال گونه هجانبه ایاالت مهحد ی 

تي كه ممکن اات از این رهگذر قهبالً مهوجهه افهراد، اشهوا  و     خسارا گیرد ومورد ارزیابي قرار  آنهامبهم 

قرار گیرند. در هر یال،  مطالبهیابند، مورد  یا در آینده زمینه طرح مي شدهیهي دولت جمهوري ااالمي ایران 

اایه افکنده اات(، در  ش  بر روابد یقوقي نیز كه بيهاي ایااي رابطه ایران و امریکا ) ي جنبهفارغ از برخ

علیه ایران كه مجالي دیگر  ههاي اقهصادي ایاالت مهحد شنااي تحریم واكاوي و گونهنظر از  ن مقاله صر ای

عنوان ی  مبناي صالییهي بهراي ارجهاع    ( به7533)مودت طلبد، به تأم  در قابلیت ااهناد به عهدنامه  را مي

الل تحلی  یقوقي این اند در نظریه المللي دادگسهري از خ این اند به دیوان بین مفادموارد نقض  از برخي

                                                           

اي و در مقاب ، تکلیف  گونه به ممکن اات یق و از این رو دندار یف در ی  اند یقوقي مالزمه تجلي همزمان و مهقارن یق و تکل البهه .5

 نحو دیگري خود را نشان دهد. به 

2. treaty - laws 

3. treaty - contracts  
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 پرداخت.  و رویه خواهیم

ههاي اقهصهادي    اات كهه تحهریم   این نکهه، قبول فرض اصلي طرح مبایث مرتبد ات كه پیشروشن ا

آیند. در این مجهال، بها پهذیرش چنهین      به یساب مي مودت جانبه، نقض روح و نص مندرجات عهدنامه ی 

وصف، نوست به ااناد یقوقي مربهوط و  خواهیم پرداخت. با این  عهدنامه ي تنها به تأم  در اعهبار اینفرض

 المللي نظري خواهیم افکند.  بین اپ  به رویه

 

 المللي بيناسناد در  مودت بخش اول( كنکاش در اعتبار عهدنامه

 در مهن اند، اوضاع و ایوال یاكم ، منوط به تأم نوست ت ی  اند و تحلی  دقیق آن در وهلهدرك ماهی

دادن مههن در  فهه در زمان انعقاد آن و اپ  قرار گر   و موضوع اند، مذاكرات صورتآن، هد در زمان تهیه

عمدتاً با توجهه بهه خهود مههن معاههده       اي معاهده اات. تحقق نوسهین مریله،چارچوب و ظر  زماني اجر

 7595ال در كنوانسهیون  پذیر اات كه بهراي مبه   هایي امکان گیرد و دومي با توجه به داهورالعم  صورت مي

 اات كه ذیالً مورد بحث قرار خواهند گرفت.  وین در باب یقوب معاهدات آمده

 

 5511مودت  عهدنامه (بند اول

عنوان ی  اند یقوقي از چندین بعهد قابه  برراهي ااهت. در ایهن مجهال، نوسهت بهه          عهدنامه مودت به

وان ی  مبنهاي صهالییهي بهراي راهیدگي بهه      عن  محورهاي اصلي عهدنامه و اپ  به اعهبار یقوقي آن به

المللهي خهواهیم    و دیهوان دادگسههري بهین    بین در رویه دیوان دعهاوي ایهران و امریکها    ما في قضایاي مطرح

 پرداخت.

 

 مودت ( تاریخچه و محورهاي اصلي عهدنامهنخست 

، از جملهه  ه امریکها در روابد اقهصادي و یقوب كنسولي بین ایهران و ایهاالت مهحهد    مودتعهدنامه  ،در واقع

اوت  73ایهن عهدنامهه در    اهال ااهت.   96وقي روابد این دو كشور در بهیش از  هاي یق ترین چارچوب مهم

ه لي از السه مهیالدي بهه اجهرا در آمهد. ایهن معاههده، جزیه        7531ژوییه  79د و از در تهران امضا ش 7533

 طهور  بهه  4انهد.  گهر كشهورها منعقهد كهرده    ه خود با دیجانب كه هر ی  از دو كشور در روابد دومعاهداتي اات 

دهد ضمن  كه به طرفین اجازه مي اات آنهاپذیري  انعطا علت  ها از این معاهدات، به معمول، ااهقبال دولت

                                                           

 مودت توان به معاهده ب معاهدات مودت امروزي ميو ایا در روابد اقهصادي و كنسولي به اب  مودتاز جمله نوسهین معاهدات  .4

دو مراودات اقهصادي و دیپلماتی  در روابد  ، تواعهاصلي آن موضوعكه  كردمیالدي اشاره  7111و فرانسه در اال  ه امریکاایاالت مهحد

 :ر.كاات.   بوده كشور

Herman Walker, “Modern Treaties of Friendship, Commerce and Navigation”, 42 Minn. L. Rev. 1958, pp. 805-ff.  
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 عهدنامه 3شان بپردازند. ایااي و یهي یقوقي ،خود، به برقراري روابد اقهصادي توجه به منافع ملي و داخلي

كهه یقهوب و    طهوري  هبهره نیست، ب هاي كلي چنین معاهداتي بي نیز از ویژگي ( ایران و امریکا7533مودت )

 بندي اات: تعهدات مندرج در این اند در چند محور كلي قاب  طبقه

 9،نوست( تعیین شراید اقامت اتباع دو كشور در قلمرو ارزمیني یکدیگر

 1،شان به مراجع قضایي و داوري ها و داهراي دوم( تعیین وضعیت شركت

 1،ها، اموال و نهادهاي هر ی  از دو كشور م( یفاظت از اتباع، شركتاو

 5،چهارم( تعیین شراید خرید و فروش اموال منقول و یفظ و یراات از یقوب مرتبد با مالکیت فکري

 76،پنجم( تعیین ایسهم پرداخت و دریافت مالیات

 77،جایي هششم( تعیین شراید ایسهم یم  و نق  و جاب

   72،هاي وارداتي دات گمركي و دیگر محدودیتهفهم( تعیین تعه

 75هشهم( آزادي تجارت و دریانوردي،

 74نهم( تعیین یقوب و تعهدات كنسولي.

، تضهمین    صهرایت آمهده   گونه كه در نوسهین ماده آن بهه  اصلي این معاهده، همان ، زمینهعالوه بر این

 73اات. دوجانبهي صادقانه در روابد مودتصلح مسهمر و 

 

 المللي بين در رویه دوجانبهدر روابط  مودت ار حقوقي عهدنامهدوم( اعتب

در  ه(، انهدك زمهاني په  از بهازي ایهران و ایهاالت مهحهد       7551فرانسه )شاید بجز خاطراتي از جام جهاني 

ههاي   ههایي مشههرك، بهه  بهت عکه       كه مردم دو كشور ضمن برافراشهن پهرچم  79،هاي شهر لیون خیابان

                                                           

5. Ibid., p. 808.  

 امریکا.ایران و  7533 مودتعهدنامه  2 ماده .6

 .5 ، مادههمان .7

 .4 ، مادههمان .8

 .3 ، مادههمان .5

 .9 ، مادههمان .51

 .1 ماده ،همان .55

 .5و  1مواد  ،همان .52

 .77و  76مواد  ،همان .59

 .75 و 72مواد  ،همان .54

 .7 ، مادههمان .51

 شکست داد.  7بر  2 ه را با نهیجهایران، ایاالت مهحد ،ماندنيدر این مسابقه به یاد .56
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بهه   7551 پهلهوان توههي در فوریهه    ني جام جههان كشهي قهرما مسابقات دو روزهیا  71،پرداخهند مشهرك مي

 71،پرداخهنهد  به گرفهن عک  یادگاري مهي  هاي طرفین، ضمن ایهرام به پرچم گیران كشهيمیزباني ایران كه 

امبر اپه 77یران با قربانیان ي مردم ادیا پ  از اظهار همدر دیدگان بم اعالم همبسهگي مردم آمریکا با زلزله

دو كشهور   میهان  مهودت  ي عملي مندرجات عهدنامهاي را به یاد آورد كه تجل ندرت بهوان خاطره ، بهدر امریکا

مای  جدي ایهن كشهور   عدم ت دهنده نشان ،یاكمیهي نیز، موضع رامي جمهوري ااالمي ایران باشد. از جنبه

 اات.  با امریکا نه رابطه دواهانهگوبه برقراري هر

تا زمان ییات خویش بر روابد یقهوقي   االجرا م انند هر اند یقوقي الزنیز م مودت دنامهبا وجود این، عه

 شنوست با توجه به مههن اهند و منهدرجات    ، خروج، فسخ یا اخههام آن در وهلهطرفین یاكم اات. بنابراین

د راهید و  ه تصهویب خواهه  فعلي به  عهدنامه»دارد:  عهدنامه مودت مقرر مي 25ماده  7پذیر اات. بند  امکان

 در ادامه در بندهاي دوم و اوم آمده ااهت:  «.ااناد مصوب آن، هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد

( عهدنامه فعلي، ی  ماه پ  از تاریخ مبادله ااناد مصوب به اجرا گذاشهه خواهد شد. این عهدنامه مهدت ده  2»

یب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بهه قهوت خهود    ترت تا موقعي كه به   اال معهبر خواهد بود و پ  از آن نیز

تواند با دادن اخطار كهبي به مدت ی  اهال بهه طهر      مي هر ی  از طرفین معظم مهعاهد (5 باقي خواهد بود؛

 «.فسخ كند موقع پ  از آن، این عهدنامه را   معظم مهعاهد دیگر در انقضاي مدت ده اال اول یا هر

مدت از اوي طرفین صورت نگرفههه ااهت، بهه نظهر      يطاري مبني بر انقضاكه چنین اخ با توجه به این

 ات.ا االجرا راد با توجه به مندرجات خود اند، معاهده همچنان در روابد یقوقي طرفین الزم مي

 

 المللـي دادگسـتري منـدرر در عهدنامـه     سوم( قيد پذیرش صالحيت اجباري دیوان بين

 مودت

به قضایاي ارجاعي را كسهب   دادگسهري از طرب موهلفي صالییت رایدگي المللي طور معمول، دیوان بین هب

دعهواي ایهن ااهت كهه      قضهیه اجباري دیوان براي رایدگي بهه   هاي كسب صالییت یکي از راه 75د.كن مي

ااها  تعههدات منهدرج در آن، موظفنهد تها       شوند كه بهر اي محسوب  طرفین معاهده همزمان بطور ،طرفین

 عهدنامه 26گسهري ارجاع دهند.دالمللي دا تفسیر و اعمال اند مزبور را به دیوان بینناشي از  هرگونه اخهال 

 27اات.  درج شده عاهداتي اات كه چنین قیدي در آن( نیز از آن داهه م7533) مودت
                                                           

17. Philip Hersh, US Match Just a Game to Iranians, CHI. TRIB., Jan. 21 1998, p. 1.  

18. Wrestlers Score Points in Tehran Cheers US Medalists Carrying Iranian Flag, Portrait, CHI. TRIB., Feb. 1998, p. 16. 

 .المللي دادگسهري دیوان بین اااانامه 59ر.ك: ماده  .55

20. Statute of the International Court of Justice, available at http://www.icj-cji.org/ Basicdoc/Basetext/ istatute. 

htm#Article_34 (last visited Jan. 05, 2011). 

 مودت. عهدنامه 27ماده  2بند  .25
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، اخهالفات مطرح میان ایهران و  7519 ژوییه 5ي، اکوهاي نفهي و اانحه هوایيگیر در قضایاي گروگان

 داد: ند. این بند مقرر ميعهدنامه مودت مبهني بود 27ماده  2هر ی  به نوعي بر بند  یکا،ه امرایاالت مهحد

ه از طریهق دیپلمااهي بهه نحهو     فعلهي كه   ن در مهورد تفسهیر یها اجهراي عهدنامهه     هر اخهالفي بین طهرفی »

 مهعاهد ظمكه طرفین مع مگر این ،المللي ارجاع خواهد شد دادگسهري بین بوشي فیصله نیابد به دیوان  رضایت

  .«آمیز دیگري ی  شود موافقت كنند كه اخهال  به واای  مسالمت

كه شراید ارجهاع یه  اخههال  ذیه  مهاده       دارد اکوهاي نفهي اعالم مي با این وصف، دیوان در قضیه

وجهود داشههه    هعمالً اخهالفي میان دو دولت ایران و ایاالت مهحد مزبور به دیوان بدین ترتیب اات: نوست

اي باشد  گونه سیر یا اعمال عهدنامه مودت باشد. اوم، اخهال  مزبور بهتف مورددوم، اخهال  موجود در باشد. 

  ههی  اهاز   ،چهارم، میان دو دولت .باشد  ی  و فص  نشده بوشي كه قبالً از طریق دیپلمااي به نحو رضایت

آمیهز یه  و فصه  اخههال       ههاي مسهالمت  كار و  ی  و فص  اخهال  از طریق دیگر ااز برايكار دیگري  و

 22باشد.  مشوص نشده

 27 مهاده  2بنها بهر تصهریح بنهد      ه امریکاراد ایران و ایاالت مهحد ، در یالي كه به نظر ميترتیب بدین

، نظهر برخهي   المللي دادگسهري ارجاع دهنهد، بهه   جانبه به دیوان بین اي را ی  توانند قضیه نمي مودت عهدنامه

 شهده   ها تنظیم دولتدوجانبه میان  و بازرگاني مودتمعاهدات  بسیاري دیگر ازمهن عهدنامه مودت نیز مانند 

 ،به هر یهال  25.گیرد ها با رضایت ی  طر  صورت ميتن ،ارجاع قضیه به ی  مرجع قضایي آنهااات كه در  

و  تهوافقي میهان دو دولهت ایهران     27 مهاده  2راد بند  اگر به معناي مهداول این ماده توجه كنیم، به نظر مي

 ااهت المللي دادگسهري  به دیوان بین مودتاخهالفات ممکن در تفسیر و اجراي عهدنامه  امریکا جهت ارجاع

 24.نیاز نداردشرط دیگري  پیش بهو چنین توافقي 

 

 5565كنوانسيون وین  (بند دوم

معاهدات المللي، هرچند رضایت هر دولت در پذیرش  بودن تعهدات بینطور كلي، با توا  به اص  رضایي  هب

جانبهه از   طور یه   هتواند ب پ  از انعقاد معاهده، ی  دولت نمي اما راد، اصلي ضروري به نظر مي ،المللي بین

اصلي  ،المللي پذیرش تعهدات بین رت بههر، گرچه لزوم رضایت در مریلهد. به عباكنخود عدول  رضایت اولیه

جانبهه از اجهراي    طهور یه    هب ،همان رضایت اولیه توان با ااهناد به پذیرفهه شده اات، در مرای  بعدي نمي

تر مهورد برراهي    طور دقیق هتعهدات معاهداتي طفره رفت. با این یال، الزم اات تا خروج از چنین تعهداتي ب

اي به یقوب اایر طرفین معاههده وارد و   گونه لطمه انصرا  نباید هی   انصرا  از معاهده، در زمینهقرار گیرد: 

                                                           

22. Oil Platforms (Iran v. U.S.), I.C.J. Reports 1996, p. 809. 

23. ICJ Pleadings, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, op.cit., p. 153. 

24. Ibid., p. 154. 
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اتفاب نظري در این خصهو  وجهود دارد كهه در     . به این ترتیب، كندتر  هدات ایشان را انگینتع ،عبارتيه ب

هاي دیگر معاهده از یقوب خویش منصر  شوند.  پذیرد كه تمامي طر  زماني خاتمه مي ،موارد اخیر، معاهده

ه ااهت، هرچنهد در   عنوان یکي از عل  اخههام معاهده اشاره نشد هبه انصرا  ب 7595در كنوانسیون وین اال 

  23ده اات.مانصرا  از عل  اخههام تعهدات قراردادي به یساب آ ،برخي ااناد یقوقي دیگر

ده یهاكي از آن  لغو یا خروج از معاهده بر ااا  كنوانسیون وین در صورتي ممکن اات كه طبیعت معاه

به اخهههام نباشهد و لغهو یها      اي را كه مشهم  بر مقررات مربوط معاهده»كنوانسیون:  39باشد. بر ااا  ماده 

الهف(  ابهت شهود كهه      :كهه  توان لغو كرد یا از آن خارج شد، مگر ایهن  باشد، نمي  بیني نشده خروج از آن پیش

آن از طبیعت ب( یق لغو معاهده یا خروج از  اند؛   یا خروج از آن قاصد بودههاي معاهده بر امکان لغو آن  طر 

به زمان خاتمه اشاره كرده ااهت ایهن   صرایت  بهمزبور  كه معاهده آنهااز  . با این یال«معاهده ااهنهاج گردد

 مورد از موارد بحث یاضر خارج اات.

ت تها در بحهث   صرایت مورد توجه قرار گرفههه و الزم ااه   یگر عللي كه در كنوانسیون وین بهاز جمله د

 29ضاع و ایوال زمهان انعقهاد معاههده   نیز مورد توجه قرار گیرد، تغییر بنیادین او مودت اعهبار یقوقي عهدنامه

عاهده این پراش مطرح اات كه آیا اوضاع و ایوال اولیه یاكم بر انعقاد م مودت، اات. درخصو  عهدنامه

  یاكم اات؟ همچنان بر وضعیت اخیر رابطه ایران و امریکا

یر مسهقیمي در اخههام زعم برخي، تغییر بنیادین اوضاع و ایوال با توجه به ماهیت و ارشت معاهدات، تأ   به

تهر   دارد: در آن داهه از معاهداتي كه غالباً مبنا و هد   ابهي دارند و بر ا ر گذشت زمهان، كهم   آنهایا عدم اخههام 

شوند، مب  معاهدات مرزي و داهه دیگري كه اگر اندك تغییري در مبنا و هدفشان پدید آید،  دچار دگرگوني مي

هاي اتحهاد و دواههي، از    وضعیت مهفاوت اات. با این وصف، درخصو  پیماندهند،  اعهبار خود را از دات مي

كه این قبی  معاهدات اصوالً یاص  یکسان بودن موقت منافع كشوري با كشهور دیگهر ااهت و از طرفهي      آنها

كه ایهرام به قول و پیمان در قبهال یفهظ منهافع     هد  از این معاهدات،  ابت و مسهمر نیست و با عنایت به این

اي ممکن اات اعهبار خود را از دات بدهد، تغییر  ترین یاد ه عالي یکدیگر، چندان ااهوار نیست و بر ا ر كوچ 

 21تواند از جمله عل  اصلي و اولیه در اخههام این قبی  معاهدات تلقي گردد. بنیادین اوضاع و ایوال مي

                                                           

، دوم. ، چالمل  معاهدات یقوب بین ،اهلل : فلسفي، هدایتر.كاات.   هاوانا به این امر اشاره شده 7521كنوانسیون  74 براي مبال در ماده .21

 . 935-932 . ، 7515انهشارات فرهنگ نشر نو، 

26. rebus sic stantibus  

ها به وجود آید. با این یال، بعضي از  شود كه  باتي در روابد میان دولت معاهده اصوالً براي این بسهه مي برد كه هر نباید از یاد .27

، اعهبار خود را از دات قدرت یا اوضاع و ایوال ایااي مرتبد با معاهده موازنه رفهنیت مهزلزلي كه دارند، با از میان معاهدات به ابب ماه

اي، دریاي ایاه را  چیره شده بودند، با بسهن معاهده هاي بزرگ اروپایي كه بر روایه تزاري قدرت 7139مار   56در  دهند. براي مبال مي

دریاي  يها كه روایه را ناگزیر به امضاي آن معاهده كردند، براي یضور نیروي دریایي آن كشور در آب دند و پ  از آنكرطر  اعالم  بي

اال بعد، پ  از نبرد فرانسه و آلمان كه اقهدار ایااي كشورهاي اروپایي  74یعني  7116ردند. اما در اال وجود آوهایي به  ه محدودیتاای
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یاالت مهحهده بهه اصه  تغییهر بنیهادین      ی  از دو دولت ایران و ا كه تا به یال، هی  آنهابه هر روي، از 

توان بهه ایهن    اند، عمالً نمي روابد یقوقي میان خود اشاره نکردهاخههام  عنوان مبنایي براي هاوضاع و ایوال ب

 یافهن تعهدات یقوقي مرتبد مهوا  شد.  عنوان موجبي براي خاتمه هاص  ب

 

اجـ  قاـایي و داوري   مر رویـه در  ــ امریکـا   تبار عهدنامه مـودت ایـران  اع (بخش دوم

 المللي بين

از خالل مندرجات عهدنامه و همچنین از ییث  ان ایران و امریکایماعهبار یقوقي عهدنامه مودت  با توجه به

عنوان داهورالعملي كلهي در تفسهیر و اعمهال معاههدات، الزم ااهت اعهبهار ایهن         ه( ب7595كنوانسیون وین )

اعهبار یقهوقي   ،تا از این رهگذر شودقضایي و داوري نیز برراي هاي قبلي مراجع  عهدنامه از خالل رایدگي

 . مورد مطالعه قرار گیردهاي آتي در موضوعات مرتبد با این عهدنامه  این اند در دادخواهي

 

هـاي ایـران و    المللي دادگستري در اختالفات قبلي ميـان دولـت   دیوان بين بند اول( رویه

 ه امریکاایاالت متحد

یان دولهت ایهران و ایهاالت    اخهالفات پیشین ممورد در  خودقبلي  اني صالییهي دیوان در آراءمب ،در این بند

 . برراي خواهد شدترین دعاوي مرتبد در دیوان بین المللي دادگسهري  مهم با نگاهي به مهحده امریکا

 

 در تهرانایاالت متحده  كنسوليدیپلماتيك و نخست( قايه كارمندان 

 مهحهده امریکها در دبیرخانهه   به درخواات ایهاالت   7511نوامبر  25در تاریخ  و امریکانوسهین دعواي ایران 

خواات تا قصور در پیشگیري از اقهداماتي   ایاالت مهحده از دیوان مي 21د.المللي دادگسهري  بت ش وان بیندی

ران را گیه  گیري منههي شد و مجازات گروه مرتکب آن و یهي تشویق و همراههي بها گروگهان    كه به گروگان

 مهودت  عهدنامهه  75و  71، 75(، 4) بنهد   2د و این موارد را از جمله موارد ناقض مهوا  هدمورد برراي قرار د

چهرا كهه ایهن مهواد      ؛نپرداخت 75و  71و  75دیوان در این قضیه تنها به برراي مواد  25.كند( اعالم 7533)

ااها   كهه بهه ادعهاي ایهن دولهت بر      نهد منحصراً به مأموران كنسولي و نمایندگان دیپلماتیه  مهرتبد بود  

هها دو   كه در میان گروگهان  یال آن 56،شد كنسولي منحصر به افراد خاصي ميكنوانسیون روابد دیپلماتی  و 
                                                                                                                                                        

قرراتي كه این معاهده مهضمن م شد. روایه با ادعاي این 7139 ل بهره گرفت و خوااهار لغو معاهدهزوال یافت، روایه از این تغییر و تحو

اي خویش قرار دع باتي معاهده باشد، مسهند ا توانست دلیلي بر بي درج در معاهده را كه در نوع خود مينبودن مقررات من ناعادالنه اات، عیني

 . 995،  . 7515، فرهنگ نشر نو، یقوب بین المل  معاهدات ،هدایت اهلل، سفيلف ر.ك: داد.

28. Cases Concerning Staff in Tehran, op. cit.  

29. Oil Platforms, op.cit., p. 8. 

30. Ibid., p. 26. 
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هاي دیپلماتی  و  هاي موجود در زمینه یمایت فارغ از هرگونه یمایهي ذی  كنوانسیون ،نفر از اتباع این دولت

اتباع هر ی  از طرفین معاههده در  »دارد:  مقرر مي مودت عهدنامه 2ده ما 4بند  57كنسولي نیز یضور داشهند.

چنهین   پایدار برخوردار خواهند بود. ههر موقهع    اعالي یمایت و امنیت قلمرو طر  معظم مهعاهد دیگر از ید

ق تقاضهاي او  فردي در بازداشت باشد از هر جهت به نحو عادالنه و با انسانیت با وي رفهار خواهد شد و طبه 

ایااي یا كنسولي كشور او اطهالع و فرصهت كامه  داده     نماینده  الزمي روي دهد بهكه تأخیر غیر دون آنب

ترین زمان به اطالع او خواهد  در اریعد. اتهاماتي كه علیه او اقامه شده كنمنافع او محافظت  از خواهد شد تا

فهوراً و   اش فراهم خواهد شهد و پرونهده   به نحو معقول الزم باشد از اودفاع  برايتسهیالتي كه  راید و كلیه

   52.«فص  قرار خواهد گرفت و  ی طرفانه مورد رایدگي و  بي

برخي اران مملکهي ایران  55ید به چنین ادعایي رایدگي كند.ایران در این قضیه معهقد بود كه دیوان نبا

اي  عضهالت پیچیهده و گسههرده   اي و فرعي از م اي یاشیه تنها بازتاب جنبه ،گیري نیز معهقد بودند كه گروگان

گیري تنهها در زمینهه دیگهر روابهد و وقهایع       بر روابد دو كشور اایه افکنده و از این ییث، گروگان اات كه

  54ایااي و یقوقي یادث در میان دو كشور قاب  تفسیر اات.

اظههار   مهودت،  عهدنامهه  4مهاده   2از بند  ایران دیوان در مقام رایدگي به این قضیه ضمن تأیید تولف

در  53آورد. در ایران فراهم مي هتري را براي اتباع ایاالت مهحد بود ایران یمایت و ایمني بیشداشت كه الزم 

بوشهي از   مودت،عهدنامه  2 ماده 4خصو  بند المللي دادگسهري در دیوان بین 7516 مي 24واقع، تصمیم 

  و یه تهاي یمایت دیپلما ذی  كنوانسیون ،نیي در ایراهاي امریکا گانگیري دیوان درباره گرو ند تصمیمفرای

ها را تا  چند ایران گروگانهر 59؛ها را به همراه داشت ضرورت آزادي فوري گروگان ،كنسولي بود كه در نهایت

 رها نکرد. 7517 ژانویه 26

 

 5588يه یژو 91هوایي  دوم( قايه سانحه

به درخوااهت ایهران دربهاره انههدام      7515مي  71اخهال  دوم میان دو دولت ایران و ایاالت مهحده امریکا در 
                                                           

31. Ibid.  

 مودت. عهدنامه 2ماده  4بند  .92

33. Cases Concerning Staff in Tehran, pp. 14-16. Iran's Position Is Contained in Two Letters to the ICJ Dated 

December 9, 1970 and March 16, 1980. 

34. Ibid. 

 هنع از این نیست كه دیوان در مریلهاي ایااي و دیگر ابعاد مهم قضیه ما ر داشت كه جنبهدیوان در هر یال در پااخ به این ااهدالل اظها

 :كند. ر.كبه قضیه رایدگي  ،دوم ست، ایراز صالییت كند و در مریلهنو

Cases Concerning Staff in Tehran, Ibid. 

35. Ibid., pp. 32, 36. 

36. Ibid., p. 44. 
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ایران از دیوان خواات تها   51كلیه ارنشینان و خدمه آن در دفهر دیوان به  بت راید. شهادتهواپیماي ایراني و 

و  51كنوانسیون شیکاگو درخصو  هواپیمایي كشوري، 44و  5، 2، 7 مواداعالم كند كه نوست، ایاالت مهحده 

وانسیون مونهرال را در مورد پیشگیري از اقهدامات غیرقهانوني علیهه امنیهت هوانهوردي      كن 76و  5، 7دوم، مواد 

اي اات كهه   و اوم، ایاالت مهحده امریکا مسئول پرداخت غرامت به ایران به اندازه 55كشوري نقض كرده اات

 46یرد.گ شدگان و اقوام ایشان تعلق مي كند و برابر با رقمي باید باشد كه به كشهه دیوان تعیین مي

نداشت، هرچنهد   مودت گونه ارجاعي به مفاد عهدنامه هی  ات كه ایران در ااهدالالت خودا اینجاجالب 

ه امریکا به هواپیماي ایربا  را نقض مفاد عمدي ایاالت مهحد یمله ،در لوایح خود اشاراتيتوانست با  كه مي

مهحهده امریکها بها اقهدام     ایاالت  (7: ودتوانست مدعي ش به این نحو كه ایران مي عهدنامه مودت اعالم كند؛

عهدنامهه   76 مهاده  7، نقض بند شدیداً روابد اقهصادي و هوانوردي خویش را نقض كرده كه این امر خویش

اات كه مهضمن صهلح   مودت عهدنامه 7مهحده امریکا نقض ماده اقدام ایاالت  (2شود؛   مودت محسوب مي

قب  توانسهه بود با ااهناد بهه   گرچه امریکا نزدی  به ی  دهه وصف،در روابد طرفین اات. با این  مودتو 

منهدرج در   ن قضیه تنهها بهه نقهض تعههدات دولهت امریکها      این عهدنامه به دیوان مراجعه نماید، ایران در ای

 كرد، نه عهدنامه دوجانبه مودت. البهه یهي اگر ایران به عهدنامهه ااهناد المللي  هاي چندجانبه بین كنوانسیون

یافت چهرا كهه طهرفین در ایهن      مزبور را نمي یوان فرصت كافي براي تفسیر عهدنامهد، دكر ااهناد مي تمود

مشههركاً دیهوان را از توافهق خهود      7559 فوریه 22مصالحه كرده و در تاریخ  ،قضیه پیش از رایدگي دیوان

 47ند.ااخهمبني بر عدم پیگیري قضیه در این مرجع قضایي آگاه 

 

 نفتي سوم( قايه سکوهاي

در نوسههین قضهیه،    بهود.   دهكرتا پیش از قضیه اکوهاي نفهي، دیوان به دو قضیه میان دو كشور رایدگي 

ایربا ، ایهران در   كه در قضیه یالي ده بود، دركر  اشاره مودتبه اعهبار و نقض مفاد عهدنامه  هایاالت مهحد

المللهي   خوااهت خهود بهه دیهوان بهین     رر دد. ایهران د کهر اي ن مزبهور اشهاره   ولیه خود به عهدنامهدادخواات ا

 عهدنامهه  27مهاده   2ااههناد بهه بنهد     در قضیه اکوهاي نفهي، ضمن 7552دادگسهري در تاریخ دوم نوامبر 

                                                           

37. Case Concerning the Aerial Incident of 3 July 1988. 

38. 15 U.N.T.S. 295; 61 STAT. 1180; 3 BEVANS 944. 

39. 24 U.S.T. 564. 

40. Edward Cody, Iran Suing U.S. in World Court, WASH. POST, May 20, 1989 at A16. 

41. 1996 I.C.J. p. 9. 

اما پذیرفت كه این اقدام ی   ،ورزید تأكیدقدام دفاعي ناو وینسنت همچنان بر موضع خود مبني بر ا امریکا مهحدههرچند در نهایت ایاالت 

 كرد. ر.ك:دالر به ایران موافقت  757،166،666م زده و با پرداخت مبلغ انساني را رق فاجعه

U.S. and Iran Settle Financial Claims, WASH. POST, Feb. 23, 1996 at A23. 
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، اقهدامات ایهن   امریکها ي خود علیهه  اعنوان مبناي صالییت قانوني دیوان براي رایدگي به دعو به 42مودت،

 د. رایدگي دیوان به این قضیه ش ارو خوااه لت را نقض مفاد معاهده دانستدو

 هدانسهت به   آمیز براي ی  اخهال  را كهافي نمهي   هاي دیپلمااي و مسالمت كه ایران، توا  به شیوه آنهااز 

آمده بین این دو كشور، راجهع بهه تفسهیر و اجهراي معاههده، ارجهاع        زعم این كشور، تنها راه ی  اخهال  پیش

ااااي این بود كه آیا تواه  بهه زور تواهد امریکها      مسئلهاما  45ي بود؛المللي دادگسهر اخهالفات به دیوان بین

علیه یاكمیت و تمامیت ارضي ایران و یمله به اکوهاي نفهي به موضوع عهدنامه مزبور ارتباط دارد یا خیر؟ در 

این خصو ، ایران معهقد اات كه موضوع یمله به اکوهاي نفهي كامالً بها روح، ههد  و موضهوع عهدنامهه     

كهرد كهه روح و موضهوع     ایران ااههدالل مهي   44آید. در اص ، نقض ااااي آن به شمار مي و ت مرتبد بودهمود

عهدنامه مزبور، صلح و مودت بوده و بنابراین طبیعي اات كه یمله یکي از دو طر  به تمامیهت ارضهي دولهت    

این عهدنامه به صلح ااههوار و   7 دیگر با توا  به زور، با روح و موضوع این عهدنامه منافات دارد. در واقع ماده

به آزادي تجارت و دریانوردي میان دو دولهت اشهاره    76ماده  7و بند  43پایدار و دواهي صمیمانه میان دو دولت

 كند.   مي

پذیرفت. مبناي  دو مبنا صالییت دیوان را براي رایدگي به موضوع نمي ااا  بر ، دولت امریکادر مقاب 

 ،اصلي آن ند در این قضیه كه موضوع و زمینهتوا این دو كشور نمي 7533هدنامه  عنوست این بود كه اصوالً

خهارج   بین دو كشهور  مودت اااااً از قلمرو عهدنامه مسئلهین توا  به زور اات، قابلیت اعمال پیدا كند و ا

رایدگي بهه   رايتواند مبناي صالییت دیوان ب د بود كه این عهدنامه نميمؤكداً معهق بنابراین امریکا 49.اات

تولهف از تعههدات امریکها و     اي میان ادعایش در د، چرا كه ایران نهوانسهه رابطهباش موضوع اکوهاي نفهي

مهاده   7كه اصوالً بنهد  داد این بود  مورد توجه قرار مي دیگري كه امریکا مسئله 41برقرار كند. مودت عهدنامه

                                                           

42. Cf. Stewart M. Young, “Destruction of Property (on an International Scale): The Recent Oil Platforms Case and 

the International Court of Justice's Inconsistent Commentary on the Use of Force by the United States”, 30 North 

Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation, 2004, pp. 334-350. 

ایران و ایاالت مهحده امریکا در قضیه اکوهاي نفهي، در:  7533براي مطالعه بیشهر ر.ك: هومن مو ق، قابلیت اعمال عهدنامه مودت 

، زیر نظر جمشید ممهاز، مركز پژوهشهاي مجل  شوراي المللي دادگسهري در قضیه اکوهاي نفهي مجموعه مقاالت پیرامون رأي دیوان بین

 .793-755، صص. 7514مي، ااال

43. Oil Platforms, supra, p. 5.  

44. Ibid. 

45. Ibid.  

46. United States Preliminary Objections (Iran v. U.S.) (Oil Platforms) Dec. 16, 1993, pp. 39-40. 

  ر.ك: ،اي مسئلهخصو  ضرورت رعایت چنین در .47

Ambatielos (Greece v. United Kingdom), Merits, Judgment, I.C.J. REPORTS, pp. 10, 18; See also generally S. 

Rosenne, The Law and Practice of the Ineternational Court (1985) p. 580. 
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آزادي تجارت و كشهیراني مربوط ااهت و ربطهي بهه    ، به رد ااهناد دولت ایران قرار گرفههكه مو عهدنامه 76

 قضیه اکوهاي نفهي ندارد. 

به این  خود 7559داامبر اال  72دیوان با توجه به ااهدالالت طرفین در رأي  ،در نهایت در این قضیه

چنهین   و بها  41چنان معهبر و به قوت خود باقي ااتهم 7533این مرجع، عهدنامه نکهه اشاره كرد كه از نظر 

 45وفادار اات. گیري ارایه كردهگروگان میمي نشان داد كه به رویه قضایي خود كه در قضیهتص

( اشاره كرد و یادآور شد كهه در ایهن   2)بند  27هاي دیگر ی  و فص  اخهالفات در ماده  دیوان اپ  به راه

ههاي   ی  دیگر راه اند در مورد قضیه، ی  و فص  اخهال  از طریق ایااي ممکن نیست و دو دولت نیز نهوانسهه

ظاهر راه دیگري بجز ارجاع دعوا بهه   بنابراین، به 36آمیز ی  اخهال  مقرر در ماده مزبور به توافق براند. مسالمت

 و از این طریق، ضمن ایراز صالییت خویش، مبادرت به رایدگي ماهوي كرد.  37دیوان وجود نداشهه اات

 

 ایران و امریکا دیوان داوري (بند دوم

اات.   شده  اشاره مودت ن قاب  اعمال به عهدنامهقانو دربارهدر موارد مهعدد  32امریکاداوري ایران و  در دیوان

در  ،كه مواد مندرج در عهدنامه و همچنین قواعهد عرفهي منهدرج    كردهصرایت اشاره  دیوان به ،در این موارد

ان منبهع قابه  اتکهایي در روابهد     عنو ند و از این ییث چنین مهني را بهشو یکم قانون قاب  اعمال لحاظ مي

 35شنااد. قراردادي طرفین به رامیت مي

در  مهودت  بر اعهبار یقوقي عهدنامه تأكیدمن ض 34«فلپ  داج» ، در قضیهدر نظر موالف قاضي بهرامي

روابد یقوقي طرفین، این امر مورد توجه قرار گرفهه كه الزم اات این اند در قلمرو دیگر تعههدات مهقابه    

یه  از طهرفین ایهران و     ههی  :»دارد  رأي خویش اظهار مي 21ند رد برراي قرار گیرد. دیوان در بطرفین مو
                                                           

ر ت مهحده در تهران، اعهباگروگانگیري كارمندان دیپلماتی  و كنسولي ایاال گونه كه پیش از این ذكر شد، دیوان در قضیه همان .48

 :ر.كده بود. تأیید كریاد شده را  عهدنامه

ICJ Reports, 1996, para, 15  

49. ICJ Reports, 1980, para, 54. 

50. ICJ Reports, 1996, para, 16. 

51. ICJ Reports, 1996, paras 122 & 271. 

گذرد. نگاهی به کارنامه  سال می 30به  نزدیک امریکاایاالت متحده  ـ از زمان تشکیل و شروع فعالیت دیوان داوری ایران .12
د دعاوی مورد رسیدگی ، دیوان به عنوان یک مرجع داوری خاص از حیث تعدادارد که ظرف این مدتدیوان نشان از این واقعیت 

که  دای را سراغ دار تر مرجع داوری خاص و ویژه مللی کمال ه فرد بوده است. جامعه بین، بدیع و در نوع خود منحصر بو آرای صادره
المللی و توسعه آن موازین ایفای نقش کرده  ل و تفسیر موازین حقوق ملی و بین، در احراز، اعمابه اندازه دیوان داوری ایران ـ امریکا

  باشد.

53. Charles N. Brower and Jason D. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, Martinus Nijhoff Publisher, 

1998, p. 352.  

54. Phelps Dodge Corp v. Iran, case No. 99, (9 March 1986). 
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یهران بهه   . لذا هرچند كه ا«اند ااا  مندرجات این اند به اخههام آن مبادرت نورزیدهمهحده امریکا برایاالت 

 ههاي  ي به ایران از اهال مدعي اات كه اوضاع و ایوال اقهصادي و نظامي تحمیل عنوان خوانده در این دعوا

اات، در مقابه ،    خاتمه یافهه بین ما فيبر این دارد كه معاهده در روابد « داللت»به این او،  7516و  7515

دیوان ضمن اشاره به این امر كه در هر صهورت، خهواه    ورزد. اند اصرار مي مدعي همچنان بر اعهبار یقوقي

در روابهد  یکهي از منهابع یقهوقي     ه یافهه باشد، در زمرهاه خاتماین عهدنامه در زمان یاضر معهبر باشد و خو

مورد  اتواذ تصمیم نهایي، اند مزبور راتا در  كه دیوان صالییت آن را دارد آید به یساب ميیقوقي طرفین 

  33برراي قرار دهد.

ماننهد  دارد كهه هرچنهد پرداخهت غرامهت منااهب، عینهاً        رأي خود، اذعان مي 21دیوان در بند  ،در ادامه

صهرایت بها نظهر      کدیگر قاب  انطباقند و بهه کن این دو مفهوم در مواردي بر یكافي نیست، ل پرداخت غرامت

عنوان یکي از منابع یقوب  هب مودت توان از عهدنامه كه در هر یال، ميدارد  اكبریت قضات خویش اذعان مي

تردیهد نیسهت كهه مفهاد عهدنامهه      ل، . به هر یاكردیاد  جاري اات، در روابد طرفین كه 39المل  خا  بین

اكم خواههد بهود كهه    المل  بر روابد یقهوقي طهرفین یه    عنوان یکي از منابع یقوب بین مودت در صورتي به

درآمهده و   دو كشهور المل  عرفي در روابد  یقوب بین مسهمر به صورت ی  قاعده اي كم در قالب رویه دات

  31مورد قبول قرار گرفهه باشد.

مهودت   عهدنامهه »ه امریکا صرایهاً اظهار داشت:  (، دیوان داوري ایران7511) 31ادكودر قضیه  نهمچنی
                                                           

55. Ibid., para. 27. 

المللي دادگسهري اشاره شده در میان  دیوان بین اااانامه 51المل ، در ماده  ب بینراد در این خصو  كه به منابع یقو ه نظر ميب .16

، المل : دیالکهی  ارزش و واقعیت یقوب بینشهبازي، آرامش، : ر.ككلي  طور بهین خصو  المللي اتفاب نظر وجود دارد. در ا دانان بینیقوق

، المل ، ویدت در عین كبرت نظام یقوب بینآرامش، شهبازي،  المل  خا  ر.ك: صو  یقوب بین. درخ7511انهشارات شهر دانش، 

 . 7515انهشارات شهر دانش، 

اذعان  7513( در اال Award No. 184161-1اي ).ان.نماید كه همین دیوان در شركت آي تر از آن ییث قاب  توجه مي ن امر بیشای .17

ت، نه غرامت كام  اا )"appropriate compensation"(داشت كه ااهاندارد قاب  قبول در زمان الب مالکیت، پرداخت غرامت منااب 

 (. 7533)مودت  مندرج در عهدنامه

58. SEDCO INC. NIOC, Case No. 129, (2 July 1987). See, Iran United States Claims Tribunal Reports, vol. 15, M.E. 

Macglashan (eds.), Cambridge, Grotius Publications Limited, 1988. pp. 23-ff.  

 «نام ادیران بود به»درصد اهام ی  شركت ایراني  36مال   ،یي ادكو از طریق شركت فرعي پانامایي خوددر این قضیه شركت امریکا

از ایران،  یي ادكوامریکابه خاطر خروج مدیران  7531كه به منظور یفاري نفت در ایران تأای  شده بود. دولت ایران در تاریخ اول آذر 

ور كام  ط را به ن شركت را به خود انهقال داد و آننیز مالکیت ای 7535مرداد  77در  و بعداً مدیراني براي شركت ادیران نصب كرده بود

داد  صنایع ایران بود كه به دولت اجازه مي قانون یفاظت و تواعه 7ماده  «ج»موجب بند  د. انهقال مالکیت و تمل  شركت بهتمل  كر

راي این قانون كه اج د. با آنآنها افزون باشد به تمل  خود درآورهاي  ملي شده ایراني، از دارایيهاي  كه بدهي آنان به بان وایدهایي را 

و انهقال  7531دیوان، نصب مدیران در اول آذر  ردو توجیه ادعاي خود شد، ولي ادكو در توضیح  سبت به ادیران، مصادره محسوب نمين

كه مداخله و  آنهاكرد از  كرد. عالوه بر این، ادكو ادعا ميعنوان دالی  ا بات مصادره مطرح  را به 7535ادیران در اول مرداد  رامي مالکیت

نه  ادره باید همان تاریخ قبلي باشد،شروع شده بود، بنابراین تاریخ مص 7531ها در تابسهان  ي دولت در ادیران یهي پیش از اینكنهرل عمل
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  35.«االجرا و قاب  اتباع اات فین الزمعنوان قانون قاب  اعمال در روابد یقوقي طر همچنان به (7533)

 عهدنامهه  ، دیوان ضمن ااهناد به مواد مهعهدد موارد از راد در بسیاري عالوه بر موارد مذكور، به نظر مي

در  96االجرا و قانون قاب  اعمهال  را معهبر، الزم مودتطور ضمني عهدنامه  هدر روابد یقوقي طرفین، ب مودت

 اات. دانسهه روابد یقوقي طرفین 

 

 گيري نتيجه

 گیرد كه ایاات هم بوهش  اعي شک  ميناپذیرند. یقوب در بسهري اجهم یقوب و ایاات از یکدیگر جدایي

بهیش از عهالم نظهر و     با این یال، تنیدگي این دو مفهوم در رویهه و عمه ،   دهد. مي ي از آن را تشکی مهم

ههاي یقهوقي و    گیهري  هاي اقهصادي نیز در كانون تصهمیم  راد تحریم به نظر مي كند. خودنمایي مي تئوري

ملي  هایي كه در قلمرو هم تحریم ها، آن تحریم تالشي در نگاهي یقوقي به قضیه هر فشارهاي ایااي بوده،

ااهت. در ایهن مجهال، فهارغ از     فایهده   شهوند، بهي   لت دیگهر اتوهاذ مهي   جانبه علیه دو نحو ی ه ی  دولت ب

 لي ایاالت مهحهده امریکها  م  اي اقهصادي ناشي از ایااته ویژه تحریم ههاي اقهصادي، ب شنااي تحریم گونه

ا قابلیهت یقهوقي   كوشیدیم ته  ت،المل  و یقوب بشر مغایر اا كه عمدتاً با برخي اصول و بنیادهاي یقوب بین

ارجهاع   بهراي عنهوان مبنهایي صهالییهي     به بین دو كشور را ما في( در روابد 7533)مودت  ااهناد به عهدنامه

ن تحلیلي مؤخر بر فرض نقض المللي دادگسهري از نظر بگذرانیم. روشن اات كه چنی اخهالفات به دیوان بین

اات كه هم با روح این اند و هم با مندرجات آن كه مسهلزم  هاي اقهصادي با اعمال تحریم مودت عهدنامه

 97د.را نظر مي ازگار بهبین اات ناا ما برقراري روابد دواهانه و تجاري در روابد في

یقهوب   و با توجهه بهه كنوانسهیون ویهن     مودت ت كه با توجه به صرایت نص عهدنامهبه نظر روشن اا

االتباع  ابد طرفین الزمهمچنان به لحاظ یقوقي در رو و امریکا (، عهدنامه مودت میان ایران7595معاهدات )

                                                                                                                                                        

غیر مسهقیم  یال، دیوان در این قضیه ادعاي ادكو مبني بر مصادره اتفاب افهاده اات. به هر 7531تاریخ نصب مدیران دولهي كه در اول آذر 

 یبیبي مجنده، :، ترجمه«ماهیت، ااخهار و عملکرد» امریکا ایاالت مهحده ه دیوان داوري دعاوي ایرانمحسن، محبي، .ك: را نپذیرفت. ر

 . 7512انهشارات فردافر،  محمد،

59. Ibid., p. 29.  

المل  عرفي  عد یقوب بینقوا طور خا  در زمینه الب مالکیت در زمره هصرایت اظهار داشت كه یهي مفاد عهدنامه ب دیوان در این قضیه به

 Ibid., p. 34                                                                                                                                 :ر.كاات.   درآمده

60. applicable law  

دو هاي اقهصادي در روابد  و همکاري مودتبرقراري  ،آن د هد  اصلي و اولیهرا به نظر مي آید، ميگونه كه از نام این اند بر همان . 65

آید. به هر یال، موضوع اصلي این  هاي اقهصادي مغایر با هد  و ذات چنین اانادي به شمار مي تحریم ،اات كه به زعم بسیاري كشور

توانند  امریکا و برخي مبایث مطرح كه مي ایاالت مهحده هاي اقهصادي تر از بحث تحریم برراي این امر نیست. براي آگاهي بیش ،نوشهه

شوراي امنیت در پرتو قطعنامه  هاي هوشمند تحریم»جمشید، و مظاهري،  قاام ایدزماني،  ر.ك: ،مکم  مبایث مطرح در این نوشهار باشند

 .795-727   ،7556تابسهان  -، بهار44ش ، المللي مجله یقوقي بین، «: یفظ یا تهدید صلح؟7525
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مچنهین رویهه دیهوان    المللي دادگسهري در قضایاي گروگانگیري، اکوهاي نفههي و ه  دیوان بین اات. رویه

كه در قضیه اهکوهاي نفههي دیهوان    گونه  با این یال، همانداوري ایران و امریکا نیز مؤید همین امر اات. 

هاي اقهصادي علیهه ایهران بها     هی  درخوااهي مبني بر رایدگي به مغایرت تحریم»ان داشت: صرایت اذع به

ه به نظر ات كا اینجا .«شور به این مرجع قضایي ارجاع نشدعهدنامه مزبور در زمان رایدگي از اوي این ك

بد دواهانه و یقوقي باشد، از ایاات جمهوري ااالمي ایران در قطع عملي روا كه راد قضیه بیش از آن مي

 شود. ناشي مي هتجاري با ایاالت مهحد

االجرا تا زمان ییات خویش بر روابد یقوقي طهرفین   م مانند هر اند یقوقي الز در واقع عهدنامه مودت،

پذیر ااهت.   امکان شنوست با توجه به مهن اند و مندرجات ، فسخ یا اخههام آن در وهلهیاكم اات. بنابراین

ههر   ،آن ه تصویب خواهد راید و ااناد مصوبهفعلي ب عهدنامه»دارد:  مه مودت مقرر ميعهدنا 25ماده  7بند 

یه    ،فعلي ( عهدنامه2»دوم و اوم آمده اات: در ادامه در بندهاي  .«چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد

عهبر خواهد بود اجرا گذاشهه خواهد شد. این عهدنامه مدت ده اال م از تاریخ مبادله ااناد مصوب به ماه پ 

 تا موقعي كه به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقي خواههد بهود؛   و پ  از آن نیز 

ه طهر  معظهم مهعاههد    تواند با دادن اخطار كهبي به مدت ی  اال ب مي هر ی  از طرفین معظم مهعاهد (5

 .«فسخ كند ن عهدنامه را ، ایموقع پ  از آن  مدت ده اال اول یا هر دیگر در انقضاي

از اوي طرفین صورت نگرفهه و با توجه به عدم ااهناد ههر یه  از دو   كه چنین اخطاري  با توجه به این

معاههده  راهد   يبهه نظهر مه    طر  به اص  تغییر بنیادین اوضاع و ایوال زمان انعقاد معاهده )اصه  ربهو (  

عنوان ایااهت كلهي و چهارچوب رفههاري      یال، به با این ات.ا االجرا مچنان در روابد یقوقي طرفین الزمه

انه بها دولهت   اي مبني بر تمای  به تجدیهد روابهد اقهصهادي و دواهه     در جایي كه هرگونه شایبهدولت ایران، 

بهر تولیهدات داخلهي و تهوان      ظام جمهوري ااالمي ایهران كهه اتکها   قاب  طرح باشد، آرمان مقد  نامریکا 

مهانعي جهدي جههت دادخهواهي علیهه       توانهد  مهي  و توانایي ملي اات، اقهصادي كشور و تکیه بر خودباوري

فرمهایي روابهد دواههانه    تأییهدي بهر یکم   ،كه زمینه اصلي آنه هاي اقهصادي با تکیه بر این عهدنام تحریم

 اات، تلقي گردد.مابین دو كشور 
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