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  حقوقدان -اميرفيض

 ميليارد دالر ٢ حکم دادگاه تامينبه خاطر آمريکا شيخ حسن ازشکايت رسمی ايران از ،تازه بنا براخبار
بسته مزبور نميتوان به ماھيت دعوای جمھوری  خبر دارائی ھای بلوکه ايران خبرداد. ھرچند از از

اسالمی پی برد ولی ھمينقدر پيداست که مرجع دادخواھی جمھوری اسالمی ديوان دادگستری بين المللی 
ود که پايکاه اصلی دفاع وازاظھارات ظريف وعراقچی وسايراظھارنظرھا اينطور فھميده ميشالھه است 

 و ١٣٣٣ = ١٩۵۵بسال  آمريکاجمھوری اسالمی بردو پايه مستقراست يکی قرارداد مودت بين ايران و
   .ديگری حق حاکميت ملت ھا وعدم صالحيت محاکم کشورھا عليه کشورھا

متمايل است به مستندات دعوای جمھوری اسالمی که عرض شد واحتماال مواردی  بنابراين تحريرحاضر
  نگاھی بکند. شکارشود که ازاسباب ادله دعوای جمھوری اسالمی خواھد شدآکه بعدھا 

  اظهارات بي بندو بار

مده که ھريک احتماال آمطالبی  منتشرشده آمريکادراظھارات شيخ حسن که بمناسبت خبرطرح دعواعليه 
   .درجھت محکوميت جمھوری اسالمی دردعوای مطروحه است دليلی

 کوچکترين کالم واظھار ويا عمل حتی مات اعم ازحقوقی ويا جزائی نحست اين توجه بجاست که درمحاک
بخواھيم  راگ موثردرحرکت دعوا وسندی است که ميتواند مورد استفاده واستناد طرف قرارگيرد و ،نمايشی

ی ازناحيه ئن است که درجبھه جنگ حرکتی انجام شود ويا صداآشود ھمانند  که با تشبيھی مسئله روبرو
   .طرف را بسازد ھمان صدا وحرکت کار از که انسان را مترصد به موقعيت طرف کند وطرف شنيده شود 

 آمريکابااين مقدمه ميتوان گفت که جمھوری اسالمی چه دررابطه با برجام وچه ھمين مسئله دست اندازی 
، توجھی به حساسيت موضوع ندارد واظھاراتی حتی ازسوی مسئولين روی دارائی ھای بلوکه شده ايران

اسباب  از که چه درمجموع وچه درحالت دادگاھی وری اسالمی ميشود ورسانه ای ھم ميگرددجمھ
 با بيشتر ، ی دونمونه دم دستاجازه فرمائيد با يک ؛بی حقی جمھوری اسالمی ميگردد ومحکوميت 

  .شويم شناآموضوع 

  نمونه اول 

 حالت دشمنی وقای ظريف به وجود آاظھارات مدام مسئولين جمھوری اسالمی حتی وزيرخارجه  ** 
نجا آ ھم ھست که توقفی دراعالم اين حالت جنگی روی ندھد وتا اصرار در واصرار ستآمريکابا  جنگِ

اين مسئله صورت جدی يافته است که درگزارش سه ماھه ھيئت رسيدگی به برجام ھم به مجلس منعکس 
  .نشده است آمريکاو مھوری اسالمیجکه برجام مانع حالت جنگی بين  شده است 
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نرا تکرارکرده که آانتظاردارد وظريف ھم  مھوری اسالمیج ،، يعنی حالت جنگ ودشمنیبا اين وجود
نطور آباحسن نيت ومساعدت موانع سرراه ھمکاری بانکھای اروپائی را ازميان بردارد وظاھرا  آمريکا

   .و نکرده استھمکاری نميکند  آمريکاکه سيد علی وظريف گفته اند 

 آمريکاھم درخواست جمھوری اسالمی از ،مھوری اسالمیجو آمريکااعالم حالت دشمنی وجنگ بين  با
وجه است وھم بی مبنی برنشان دادن حسن نيت وھمکاری دراجرای برجام ويا ايجاد تسھيالت بانکی نامّ 

به عبارت خودمانی درجنگ ودعوا نان زيرا  ؛ه استبه درخواست جمھوری اسالمی موجّ  آمريکااعتنائی 
   .وحلوا تقسيم نميکنند

يک حالت احيتاط وترس ميگردد که انسان  ايجاد سبب  ،ھنگاميکه رسما اعالم شود نھمآحالت جنگ 
بقول معروف ازسايه خودش ھم ميترسد وسعی ميکند برگرفتاری ھای طرف مخاصمه بيفزايد نه اينکه 

ی نوعی خيانت به خودی وخدمت به دشمن است که ارھايش کمک کند و چنين کمک وھمراھک به سھولتِ 
نکه می آ با و .بياری ودراختياردشمن قرارميدھد وداده استآ نراآی درکمال نادانی مرتبا جمھوری اسالم
ميدوانند معھذا دولت وقت  سر د وظريف رانھا به توقعات ايرانيھا اعتنائی ندار ئیآمريکاببينيم که عمال 

به سازشکاری با جمھوری اسالمی متھم شده است زيرا درحالت اعالم جنگ وخصومت بين  آمريکا
مدن ويا آدوکشور احساسات عمومی عليه کشورطرف مخاصمه بسيارحساس است  که حاضربه کوتاه 

 ن عمل کند درمسيراتھام ياری دادن به دشمن قرارآوھرکه خالف کمک به مشکالت ان کشورنيست 
  .ميگيرد

  نمونه دوم  

اموال ايران  به دزدی را آمريکان مرتبا رای ديوان عالی آجمھوری اسالمی خاصه سران ومسئولين  **
جمعئری پاسخگوئی به دادخواھی  آمريکاتعبيرميکنند وخيلی ھم به اين استناد واستدالل ميبالند. اگردولت 

 آمريکااتھام دزدی به  از دولت ماليانمنوط به عذرخواھی  درديوان دادگستری بين المللی  را اسالمی
بشود   آمريکادزدی  ورای ديوان عالی کشورش بنمايد ويا قبل ازورود به دعوا خواھان اثبات ادعای

  .کارجمھوری اسالمی ساخته است

بدون توجه به اتھام دزدی که جمھوری اسالمی  آمريکان است که اگرآ اھميت وحساسيت اين موضوع در 
کرده است وارد دعواشود مفھومش قبول اتھام دزدی وبی پايه بودن رای ديوان عالی  آمريکامتوجه 
   .ستآمريکا

  وامـــــا بعد

   :مده استآ آمريکات شيخ حسن بمناسبت اعالم طرح شکايت عليه دراظھارا

  .>ئی ھا درلبنان چه ميکرده اند واين موضوع چه ارتباطی بما داردآمريکامعلوم نيست که < **

زيرا  اگربرای جمھوری اسالمی  ،عبارت مزبور قرينه ای است برای فرارجمھوری اسالمی ازموضوع
چطورجمھوری اسالمی مدعی شده که موضوع  ن چه ميکرده اندھا درلبنا ئیآمريکامعلوم نيست که 
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به  نراآگاه نيست نميتواند عدم ارتباط آن آراکه انسان به ماھيت  یچراکه موضوع ن نداردآارتباطی به 
   .اعالم کندويا ديگران   خودش

 ده اند ازھا درلبنان چه ميکر ئیآمريکاديگر اينکه چگونه ممکن است دولت جمھوری اسالمی نداند که 
گاھند وبقول معروف کسی که نميداند خواجه حافظ شيرازی است ولی ھنوز آن فاجعه ھمه مردم جھان آ

؟ اساسا مسئله لنبان ارتباطی به نوع ئی ھا درلبنان چه ميکرده اندآمريکادولت شيخ حسن خبرندارد که 
 ھای در ئیآمريکاتروريستی وکشتارھا درلبنان ميکردند ندارد بلکه ارتباط به اقدامات  یئآمريکاکاری که 

   ؟يا دولت شيخ حسن ھم ازاين جريان عالمگير بی خبراستآ ؛ئی استآمريکاخوابگاه سربازان 

اين اظھارات بازاری ناپخته وقتی مورد استناد وکالی طرف قرارگيرد وھمراه با شاخ وبرگ وسوابق 
ی است برای اثبات روحيه وقصد جمھوری اسالمی دراقدامات تروريستی دردادگاه مطرح شود قرينه ا

   .فرارازمحاکمهجمھوری اسالمی از

نگھی حکم دادگاه متوجه دخالت حزب هللا درعمليات انفجاراست  ومحکوميت جمھوری اسالمی بعنوان آو
واظھارات بی دروپيکرجمھوری اسالمی چه ارتباطی به اتھام  معاونت وکمک به اقدامات حزب هللا است

  ن حزب هللا است دارد؟آاصلی  معاونت درجرم که مجرم

   :گفته است  ؛بخش ديگری ازاظھارات شيخ حسن درست مصداق عسس مرابگيراست **

ھا قرارگرفته است وبه استناد گزارش  ئیآمريکا<اين دوميليارد دالر دراثريک بی احتياطی دردسترس 
قرارگرفته  توقيف خطر زمانيکه مشخص بود که اوراق خريداری شده ايران در؛ گروه کاراضافه کرده است

  > .، بانک مرکزی دولت قبل بی احتياطی کرده وپول اوراق قرضه خودرابيرون نکشيده استاست

اين قسمت ازاظھارات شيخ حسن سندی است که جمھوری اسالمی ميدانسته که دعاوی به محکوميت 
که خطرتوقيف  وحتم ھم داشته ت خسارت درميان است واحتمال محکوميت خودراھم ميداده اوبه خواس

 اجرای حکم را از اجرای حکم دست به اقدامات الزم برای فرار از که برای فراردارائی ھا درميان است 
   .زده استن

ن است که کسی که خودرابدھکارميداند ودردادگاه محکوم ھم شده برای فرارازاجرای آ ددرتشبيه ھمانن
ری اسالمی اين امررا غفلت دولت قبل حکم قبال اموالش رابنام ديگری ميکند واگرچنين نکند که جمھو

    .ميداند فرصت انجام چنين حقه بازی برای مخفی ساختن مالش را نداشته است

   آمريكاموقعيت حقوقي قرارداد مودت ايران و

با  آمريکازسوی عده ای ازجمله حقوقدانان دولت روحانی ميگويند تحريم ھا ی بانکی واقتصادی ايران ا
يگری نھا به اعتباراينکه قرارداد مودت مزبور بوسيله قرارداد دآ ؛منافات دارد ١٩۵۵ سالقرارداد مودت 

کشيده شده است  نجاآ نھا تاآنظريه  .زنده وبا اعتبارميدانند نراآ ازنظرحقوقی فسخ وازاعتبارخارج نشده
ھای بلوکه شده ايران دارائی مدعی اند تامين دوميليارد دالر به اعتبارھمين ادامه اعتبارقرارداد مزبور! که
   .قرارداد مودت استبا  ھم معارض  آمريکادر
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 چنين ادعائی ممکن است ازسرناچاری وفقدان دالئل ادعا باشد واال تصورنميکنم ھيچ حقوقدانی حاضر
  :دالئل اين مھم عبارتست از نظرحقوقی بدھد آمريکاباشد به بقای قرارداد مودت بين ايران و

ملزم  را ھا ، طرفھرمعاھده الزم االجرائی< ؛ده استمآقوق ومعاھدات کنوانسيون ح  ٢۶ درماده **
  .>يدآنھا با حسن نيت به اجرا درآميکند ويايد توسط 

 با دولت شاھنشاھی ايران که بخشی از آمريکابا توجه به رفتاردولت  آمريکايا عھدنامه مودت ايران وآ
فاش شده است راميتوان حسن نيت نسبت  آمريکااسناد وزارت خارجه  در ،ن دولتآاعمال نفرت انگيز 

   .؟ مسلما خيربه دولت شاھنشاھی ايران دانست

 را آمريکايا اقدامات جمھوری اسالمی ازقبيل گروگان گيری کارمندان سفارت وقطع رابطه سياسی با آ
 ت ونھا به معنای حسن نيآھمه يا آ؟ ارزيابی کرد آمريکاميتوان درچارچوب مودت ودوستی بين ايران و

  .مسلما خير  ؟بوده است آمريکاميز با آروابط مودت 

که  نھم با عبارات سبک ودشمنانهآدرتھديد شاھنشاه به خروج ازکشور  آمريکاوجود قصد ونيت  **
کنوانسيون  ٢۶ازموارد منطبق با ماده ماده دوم منشورسازمان ملل متحد است  ۴ بند نمونه تمام عيار

. قراردادی که فاقد حسن ن ديده نميشودآ که نشانی ازحسن نيت در عاھدات بين المللی است حقوق وم
  .نيت باشد ويا سوء نيت جايگزين حسن نيت گردد  اعتبارحقوقی اش ازدست ميرود

  نتيجه اينكه

درامورايران خاصه عليه شاھنشاه ايران که  آمريکاقرارداد مزيور به علت دخالت ھنجارشکنانه  **
 قبل ازپيروزی شورشيان مذھبی ايران قرارداد مزبور ،مليت وھويت وشرافت ملی ايرانيان ھستندمظھر

    .نقض وشکسته شده است آمريکاسوی  از

، اخراج آمريکانظربه اينکه جمھوری اسالمی با اقداماتی مانند گروگان گيری کارمندان سفارت   **
حسن  ١٩۵۵ان داد که نسبت به قرارداد مودت ئی نشآمريکاتظاھرات ضد  –، تصرف سفارت ئيھاآمريکا

نيتی که الزمه ادامه مشروعيت قرارداد است ندارد لذا قرارداد مزبور ازسوی جمھوری اسالمی ھم نقض 
  .شده تلقی ميگردد

  دالئل حقوقي پايان قرارداد مزبور

   .طورضمنین بطورمستقيم است وگاه بآقراردادھای بين کشورھا ھمانند قراردادھای مدنی گاه فسخ 

ميتوان  مزبور جمله اقدامات از ،مقصود ازفسخ ضمنی اقداماتی است که با ادامه قرارداد منافات دارد
  .نام برد را موارد زير
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منافات با قرارداد، مبادرت ميکند وطرف مقابل  اعتراضی نمينمايد در يک طرف قرارداد به عملی  **
اين عمل نوعی فسخ ضمنی  ،ام ميکندکه ناقض قرارداد است اقد ديگری خودش ھم به عمل متقابل و

   .است

به ديوان  ازطرف ديگرقراردادن مقيد بود ازعدم انجام قراردادآکه اگريک طرف قرارداد به ادامه  زيرا
  .دادگستری الھه رجوع ميکرد

رعايت  ويا جمھوری اسالمی ھريک متقابال ازانجام و آمريکانه تنھا  آمريکادرمورد قرارداد مودت ايران و
سال ھم ھست  ٣۶امتناع نموده اند و رفتارشان کامال متناقض با مرام وھدف ازقرارداد بوده بلکه  قرارداد

   ١. که بھمان روال ادامه داده وھيچيک به دادگاه الھه رجوع نکرده اند

سال گذشته اگرکسی نامی  ٣۵جريان اوضاع واحوال جمھوری اسالمی نشان ميدھد حتی درتمام  **
روبرو  زبان ميراند  با گرفتاری ھای سخت ازناحيه جمھوری اسالمی بر آمريکان وازقرارداد مودت ايرا

   .ن قرارداد تمسک يافته استآجمھوری اسالمی با استيصال مواجه است به  . اکنون چونميشد

) است  که جنگ دکترين بريان کلوک(. دکترين حاکم براين مورد مورد ديگرجنگ بين کشورھاست **
  .ضد حقوق بين کشورھای متخاصم ميدانديک پديده  را

 ازکشورھای عضو متعھد شده اند  که درروابط بين المللی خود  ،درمنشورسازمان ملل متحد ھم ماده دوم
ھرروش ديگری که  از ن عليه تماميت ارضی ويا استقالل سياسی ھرکشوری ياآتھدد به زور يا استعمال 

توضيح اينکه درمنشورسازمان بجای توسل به جنگ (با مقاصد ملل متحد مباينت دارد خودداری کنند 
   ).ن استفاده شده استآازعبارت تھديد به زوريا استعمال 

 از زور وجمھوری اسالمی وتھديدات متقابل وفشار و آمريکاخصمانه ودشمنی بين  بنابراين روابط
  .مواردی است که نميتواند به ادامه حيات حقوقی قرارداد مزبور نظرداد

 آمريکاخاص يادشده  و شکارآبنام دشمن  آمريکااظھارات ماه رمضان سيد علی درھمه جا ازدرھمين 
. او درھمان جمھوری اسالمی درتالش است متھم است که برای نابودی قدرت اقتصادی وحتی موجوديت

 و آمريکان آدشمن عبارت ازشبکه استکبارکه درراس سخنرانی اش دشمن را چنين تعريف کرده است <

                                               
فرھنگ و ھنر، آموزش عالی، دفاع،  وزيران دربار، خارجه، نخست وزير، ن ارتش، در پی جلسه مھمی که با حضور سرا - ١

پی آن صورت جلسه بلکه در صورت نه تنھا د اھنشاه شناخته ميشوبه عنوان جلسه وصيت سياسی ش ...وو علياحضرت شھبانو
دولت شاھنشاھی در، فرانسه، ) با يادداشتی به سفيران ١٩۵۵آمريکا و ايران دوران شاھنشاھی (خالصه شده ای از قرارداد مودت 

فرستاده شد و وزارت دربار درخواست کرده بود در موقعيت مناسب با توجه به مفاد  شوروی (روسيه امروز)انگلستان، آمريکا و 
شاھنشاه از پيش به موضوع خلف وعده آمريکايی ھا اشراف داشته اند ع به سفير آمريکا ياد آوری گردد. انگار آن قرارداد موضو

در ھنگامه شورش و اقدامات دشمنانه و خلف وعده ه . شوربختانکه موضوع با سفيران شاھنشاه آريامھر در ميان گذاشته شده بود
. نکرده استتوجه  به موضوع در بيرون از ايران شاھنشاھی و نه در نمايندگی ھای دولتیھای آمريکا ھيچ مقامی نه در درون ايران 

ی سری بوده و تنھا کسانی به آن دسترسی داشته اند که لاز سفيران حتا شايد از آن دستور العمل نا آگاه بوده اند زيرا سند بکبرخی 
پس از آمدن سفير تاره موضوع با سفير شاھنشاه در ميان  تا ده داشته اند ووظيفه آنان بوده استنی سری را به عھمسئوليت بايگا
 نداشته است.  تمايلی به استفاده از آنھم برخی از سفيران آگاه بوده اند مانند پرويز راجی که در لندن سفير بود اگر  گذاشته شود.

  ک-ح
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ميکنند  ب پاکی روی دست کسانی که فکرآسيد علی درھمان سخنرانی گفته ای دارد که  .>ائيل استاسر
   :نيمه جانی بدھند ريخته است ميگويد آمريکابا تالشھای ديپلماتيکی ميتوانند به قرارداد مودت ايران و

کناربيائيم درحاليکه  آمريکاحل کنيم وبا  آمريکايک تعبييرغلط اين است که ماميتوانيم مشکالتمان رابا <
  .>ھم استاين تصورنادرست وبيشتريک توّ 

کنوانسيون معاھدات بين المللی که ميگويد طرفھای  ٢۶اين اظھارسيد علی قضيه را منطبق ميکند با ماده 
. يعنی سيد علی حسن نيت بين جمھوری اسالمی باشند ھرقراردادی ملزم به حسن نيت دراجرای قرارداد ھا

   .رممکن وتوھم ميداندرا غي آمريکاو

به  جمھوری اسالمیمادگی آو آمريکاران درتھديد دااينھا درکناراظھارات مسئولين کشورخاصه سپاه پاس
نھا مطالبی است که بھيچ دادگاھی آنھم درحد استقبال ازجنگ وطرح بستن تنکه ھرمز وامثال آجنگ 
  .را نميدھد آمريکاقبول تداوم حيات حقوقی قرارداد مودت ايران وامکان 

  

  ير اوضاع واحوال تغي

عالوه برجنگ وخصوميت بين کشورھا يکی ازموارد مشخصی که به عمرقراردادھا پايان ميدھد  **
 > معروف شده وربوستغيير اوضاع واحوال زمان تنظيم قرارداد است  که درحقوق بين الملل به اصل <

 اوضاع واحوال يکی ازکشورھای طرف قرارداد تغيير اساسی کند يکی ازطرفين ن اين است که اگرآ
   .ن قرارداد راپايان يافته بداندآقرارداد ميتواند 

بين ايران وشوروی بود که  بمناسبت تغييراتی  ١٩٢١نمونه ای که ميتوان ارائه داد لغو قرارداد  -١
قرارداد مزبور  ۶و ۵مواد  ايران ؛مده بودآحکومت سوسياليستيی نوبنياد شوروی بوجود  که در

   .را مشمول اصل ربوس دانست
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بين ايران وعراق بود که دولت ايران بااستفاده ازاصل ربوس واستدالل  ١٣١۶قرارداد  مورد دوم  -٢
ن اوضاع آاينکه قرارداد مزبور درزمان استعماری دولت انگلييس برعراق تنظييم شده بود اکنون 

 .ن قرارداد را فسخ نمودآاحوال تغيير کرده است  دولت ايران به استناد اصل ربوس  و

دادگاه با  ؛لمان درمورد شيالت ايسلندآاختالف بين انگلستان وجمھوری فدرال در –مورد ديگر  -٣
تغيير اوضاع واحوال بايد مھم ومحدوديت ھائی درمورد تعھداتی که بايد انجام استدالل اينکه <
  .>شود ايجاد کند

 ۶٢اھميت تغيير اوضاع واحوال دربی اعتبارشدن قراردادھا دربند اول ماده  –مورد ديگر  -۴
   .) ذکرشده ومورد عمل کشورھای جھان ميباشد١٩۶٩ن (کنوانسيون وي

را درموقعيتی قرارنداده است که  آمريکاجمھوری اسالمی  و ،۵٧يا تحوالت ايران پادشاھی با شورش آ
  ؟ادامه دھند آمريکابين ايران پادشاھی و ميز قراردادآنتوانند به روابط مودت 

وگروگان گيری کارمندان سفارت وانفجارھای لبنان  آمريکاتش زدن پرچم آ و آمريکاسال مرگ بر ٣۵
ميتوان گفت که قرارداد مودت ھمچنان بين  ياآ ؛ن بدون توقف ولحظه ای انديشمندیآوغيره وادامه 

  .سی جرات اين ادعا را داشته باشد؟؟ تصور نميکنم کبرقرارا است آمريکاو مھوری اسالمیج

ودولت شاھنشاھی  آمريکارفته که اولين دولت جمھوری اسالمی تمام قراردادھای بين  -وانگی مگريادمان
    .ايران را ملغی شده اعالم کرد

     

  

  

   

 


