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 يانيه ديوان دادگستري الههب
)3(  

  حقوقدان -اميرفيض

  تائيد اعتبارقرارداد مودت

زاد آبخواسته  آمريکادررابطه با ارسال شکايت جمھوری اسالمی به ديوان الھه عليه  ١پيرو تحرير قبلی 
کرده  اری ھا خبری درمورد شکايت ايران منتشرزامروز خبرگ ،ميليارد دالر ازدارائی ھای ايران ٢سازی 

   :خبراين است ؛وميتواند سرنوشت سازباشد است اھميت که بسياربا اند

می ايران شکايتی جمھوری اسال ؛ديوان دادگستری بين المللی مستقردرالھه با انتشاربيانيه ای اعالم کرد<
ن آ ين دادگاه که نھاد قانونی اصلی سازمان ملل متحد محسوب ميشود مطرح کرده ودردرا آمريکاراعليه 

شده است  آمريکانسولی ميان ايران وخواستاربررسی نقض پيمان مودت روابط اقتصادی وحقوق ک
  .ميان دوکشوربه امضا رسيده است ١٩۵۵اوت سال  ١۵قراردادی که در

، ايران حامی تروريسم شناخته نآبا اتخاذ رويکردی که درسالھاست  آمريکا ؛مده استآدراين دادخواست 
) اقدامات قانونی واجرائی متعددی رابه کارگرفته است که رد ميکند نراآاتھامی که ايران ميشود (

، دادگاھھای . ازاين روھدف قرارميدھد را بطورمستقيم اموال ومنافع ونھادھای ايرانی شامل بانک مرکزی
ن چنين اموالی تحت آی بانک مرکزی برای استناد به مصونيت ھائی که براساس بارھا تالش ھا آمريکا

  .>وپيمان مودت قرارميگيرد رد کرده است آمريکاقوانين داخلی 

که دارائی ھا واموال موسسات  ايران درشکايت خود ميگويد< ؛ورده استآدادگاه الھه درادامه بيانيه خود 
شده ويا درمسيرمسدود شدن ھستند يا درمعرض خطرتصرف ملی ايران وديگرشرکت ھای ايران تصرف 

   >.وانتقال قراردارند بنابراين ايران ميگويد که اين اقدامات وقوانين نقض مفاد پيمان مودت است

براساس اين قرارداد قديمی که با وجود انقالب اسالمی ايران ھمچنان ميان دوکشوربه قوت خودباقی 
ازسوی صالحيت قضائی برای رسيدگی به اين شکايت مطرح شده ديوان دادگستری بين المللی  ؛است

   .ايران را دارد

  زنده بودن دستاورد شاهنشاه ايران 

چيزی که  ؛بسيارعجيب وغيرقابل باوراست ١٩۵۵بسال  آمريکاخبرمعتبربودن قرارداد مودت ايران و
ن است که گروھی آانند ھمدرتشبيه ميتوان گفت  ؛نميکرد ن فکرآ حتی جمھوری اسالمی ھم درخيال بر
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دھنده  نان اجازه ورود به کشورپناهآاميدی پشت مرز کشوری جمع شده اند ويکباره به  پناھجو درکمال نا
  .ن پناھجويان است که ازمزايای پناھندگی لياقت استفاده را داشته باشند ياخيرآديگربا  ،داده ميشود

ی غاصب نا اليق داده شده است وبايد ديد که به جمھوری اسالمرف گياز قضائی شاين مزيت وامتاکنون 
  .ن را دارند يا خيرآ شيخ حسن ودولتش لياقت استفاده از

  2 طاغوت وقررداد مودت

نجھت بيشترعجيب است که آ ن ازآواستناد به  آمريکاقرارداد مودت ايران و استقبال جمھوری اسالمی از
 از ا ميداند  ووطاغوت وقدرت نارجمھوری اسالمی شاھنشاه ايران ودولت ھای قانونی ايران را 

ی وناروا نميتواند واجد مشروعيت نورد ھای قدرت ھای غيرقانوآنظراسالمی وحتی حقوق مدرن دست
حقوق مدرن) يعنی قرارداد مودت ( ن دستاوردھا تائيد شده باشدآ ،نکه ازسوی مجلسآشناخته شود اال 

د که قرارداد مزبور به تائيد مجلس اسالمی وقتی ميتواند مبنای مطالبه وحقوق قرارگير آمريکاايران و
 و ورد طاغوت ھمواره نارواآدست ،که ميدانيم چنين اتفاقی روی نداده وازنظرحقوق تشيع ؛رسيده باشد
   .مطرود است

 ا ھيچ منطق اسالمی وردھای شاھنشاه ايران بآعمل جمھوری اسالمی درتوسل به يکی ازھزاران دست
  ٣ .> قرارميگيرددمرمست بودم اگر...خوفصل  که <منطبق نيست تنھا دردورنمای اين 

  مسيراين تحرير

نيست ودقيقا درديوان الھه انگيزه وھدف اين تحريرحرکت درجھت منافع وموفقيت جمھوری اسالمی 
 دو يچيک ازھو ،ورد شاھنشاه ايران يعنی قرارداد مودت استآمتوجه حفظ منافع ايران وپاسداری ازدست

ور شاھنشاه ايران آازمنافع ايران وپاسداری ازقرارداد مودت که دستيعنی تامين وحفاظت  اھداف مزبور
   .است  مطلوب ومورد تائيد جمھوری اسالمی نيست

نسبت به  آمريکايافتن موارد وشناخت پايگاھھای دفاعی  جو وتراھی راکه اين تحرير برگزيده  راه جس
ودرعبارت توضيحی نکته  آمريکا نظر ديوان درمعتبربودن قرارداد مودت است نه دفاع ازادعای اظھار

> باشد يعنی حقوقدانان ازاشارات ف يعنی فرحزادھائی که اين تحرير ارائه خواھد داد ميتواند مصداق <
   .نرا درمعيارھای حقوقی بکارگيرندآ ير دامنه ھای وسيع تری راکشف واين تحر در

                                               
» سرمه چشم«ولی ھمه دستآورد ھای دوران شاھنشاھی » شيطان«ميداند و ھمرديف » طاغنوت«شاھنشاھی را اين رژيم دوران  - ٢

نقشه و طرح بندی، پل، جاده فرودگاه و طرح خريد ھواپيما گرفته تا قوانين و مقرراتی که بنفع دولت آخوندی اين رژيم شده است. از 
 ک-ح بام است و دو ھوا... يک  ميباشد.

  ک-ح -را نگاه کنيد   عبيد زاکانی  کتاب موش و گربه  - ٣
 وستش پر کنم ز کاھاناـــــــــپ    فت کو گربه تا سرش بکنمـــــــگ

 ه شود روبرو بميداناــــــــــــک    گربه در پيش من چو سگ باشد
 اـچنگ و دندان زدی بسوھان    ربه اين را شنيد و دم نزدیــــــگ

 اناــون پلنگی شکار کوھــــچ    ناگھان جست و موش را بگرفت
 اھاناـو کن بر من اين گنـــعف    ن غالم توامـــــــموش گفتا که م

ُ گ    ست بودم اگر گھی خوردمـــــــم  ه فراوان خورند مستانا««ــ
 ورم من فريب و مکراناــــنخ    فتا دروغ کمتر گویــــه گـــــگرب
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  نكته هاي اين تحرير

   احرازصالحيت ديوان **

 ان دادگستری الھه بسيارقابل اھميت است پروانه ورود دعوای جمھوری اسالمی ازنچه دربيانيه ديوآ
دروازه ديوان دادگستری الھه است که با احرارصالحيت ديوان بزرگترين مشکل رسيدگی به دعوای 

   .جمھوری اسالمی حل شده بنظرميرسد

ن مشکل راحل شده گرفت زيرا قضيه امر مختوم بھا نيست وطرف دعوا که آالبته اکنون نميتوان 
ولی بھرحال يک گام مثبت به سوی دعوای جمھوری اسالمی  ؛ست حق اعتراض خواھد داشتآمريکا

   .محسوب ميشود

 ١٩۵۵بسال   آمريکااظھارنظرمقدماتی ديوان به احرازصالحيت خود ازمنشاء قرارداد مودت ايران و **
بنظرميرسد که يک اظھارنظراداری باشد تا اظھارنظرقضائی زيرفاصله تقديم دادخواست جمھوری اسالمی 

رسيدگی قضائی به  بيانيه ديوان را ناشی ازکم وکوتاه است که نميتوان  نقدرآتا صدوربيانيه ديوان 
ات قضائی ی الھه که تصميمنھم ديوان دادگسترآدانست  ١٩۵۵احرازاصالت وتداوم اعتبارقرارداد مودت 

   .سال طول ميکشد ن ده ھاآ

بمناسبت قرارداد الجزاير خاتمه نيافته   آمريکاده شکايت ايران ازازباب نمونه ھنوز پس ازسی سال پرون
انباری درويرجينيا بنام <ويکتوريا ون> وجود دارد که  ،و جالب است بدانيد که حتی درھمين زماناست 

ن انبارشده وجمھوری اسالمی آ وغيره در ١۴موتورھای ھواپيمای اف  دمقدارزيادی ازاموال ايران مانن
   .ندارد آمريکانھارا ازآ دھد ولی اجازه استفاده وخارج کردنمي را ن انبارآھم مرتبا اجاره 

ا يقرارداد مودت باقی ومعتبراست چراکه نسخ و ،نطوق حقوقیداری وحتی ماتوضيح اينکه ازنظر  **
يا قرارداد مزبور ازنظرماھوی ھم درموقعيت اعتباری خود آن ضميمه بايگانی نيست ولی اينکه آابطال 

ن ميباشد ياخير آ رف وضد موضوع قرارداد باعث حفظ اعتبارييرات شگيا اوضاع واحوال وتغآ قراردارد و
   .ستآمريکام شنيدن اعتراضات احتمالی تلزيک اقدام قضائی ومس

   دررابطه با حيات حقوقي قرارداد مودت **

درتحرير قبلی يکی ازطرقی که موجب توقف وبی اعتباری قراردادھا ميشود دگرگونی اوضاع احوال زمان 
   .که نمونه ھائی ھم ذکرشد اد آوری شديقرارداد 

درحدی بوده که بصورت قانون  آمريکاواين تحريرقاصد است که بگويد دگرگونی وتغييرات وروابط ايران 
 قرار آمريکانھم قانونی که مستمرا تاھمين سال جاری تمديد ومورد حمايت کنگره آمده آ در آمريکادر

   .گرفته است
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رسيد  که   آمريکا قانون اختيارات اضطراری بين المللی به تصويب کنگره ١٩٧٧توضيح  اينکه  درسال 
تھديد  آمريکااجازه داده شد تا نسبت به کشورھائی که برای امنيت ملی  آمريکاھوربه رئيس جم

 ظرنا قانون مزبور کلی و ؛مرعی دارنداقدامات الزم را  ميشوندغيرمتعارف وفوق العاده محسوب 
  )١( .را دشمن خود ميداند آمريکاوچرخه فعاليت ھای مالی وقراردادی با ھردولتی است که  براقدامات 

وضعيت اضطراری با تصويب قانون < آمريکاکنگره  ،آمريکاروگان گيری کارمندان سفارت بعدازمسئله گ
 مورد ايران در ١٩٧٧ه مفاد قانون سال زمان کلينتون) اعالم  کرد ک(١٩٩۵درماه مارس  >درقبال ايران

کنگره سوی  از آمريکاصادق است وبدين ترتيب رسما ايران به عنوان تھديد فوق العاده عليه امنيت ملی 
  .شناخته شد آمريکا

  مشخصات قانون مزبور

ن دولت را تھديد آفعاليت  آمريکان برکليه دولتھائی است که آ) عام بوده وشمول ١٩٧٧قانون مزبور(  *
   .فوق العاده ای عليه امينت ملی کشورخود بداند

ميشده  ١٩٧٧نکه نيازی به قانون جديدی مختص به ايران نبوده وايران ھم مشمول ھمان قانون آ با *
يت مشخصا حساس ،صادرميکند واين قانون ١٩٩۵قانون خاصی ھم بنام ايران درسال  آمريکامعھذا کنگره 

   .نشان ميدھد آمريکارا متوجه امنيت ملی   مھوری اسالمیجبه خطرجدی وتھديدات کنگره 

تست نرا ميدھد عبارآاجازه اجرای  آمريکابه  ١٩٩۵وقانون  ١٩٧٧اقداماتی که قانون مزبور قانون  *
  :از

   .جمله توقف معامالتممنوعيت دربرقراری روابط تجاری ازوضع محدويت يا   –الف 

   .مسدود کردن دارائی ھا -ب

با جمھوری اسالمی  آمريکابنابراين بلوکه کردن دارائی ھای ايران وايجاد تحريم ھا وممنوعيت معامالت 
   .ن بوده استآوپيوستھای  ھا ومتمم ١٩٩۵به استناد ھمين قانون 

تجديد شده  است وحتی پس  آمريکايله رئيس جمھوری ن سال تاکنون ھرساله بوسآ قانون مزبور از *
    .قای باراک اوباما دنبال شده استآ برجام ھم تمديد قانون مزبور بوسيله از

بھتراست به دليل تمديد قانون مزبور ازسوی باراک اوباما رجوع کنيم  تا بھتربه بی اعتباری قرارداد 
   .شويم گاهآمودت 

ناشی شده  جمھوری اسالمی ازاقدامات وسياستھای دولتکه  بحران موجود ميان اياالت متحده وايران <
 سياست . اقدامات وانجاميده ھنوز فيصله نيافته است ١٩٩۵مارس  ١۵در وضع اضطراری   وبه اعالم

  ،به امنيت ملی ق العاده رادارد وتھديد غيرعادی وخاردرمنطقه مغايرت  آمريکادولت ايران با منافع ھای 
وضعيت  به ھمين دليل من تشخيص داده ام که ادامه  سياست خارجی واقتصاد اياالت متحده متوجه ميسازد

 به اين تھديد      اضطراری ملی دررابطه با ايران وبرقرارنگھداشتن تحريم ھاعليه ايران برای پاسخ دادن 
  .>ضروری است
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نسبت به امنيت ملی واقتصاد وسياست خارجی کشورش  آمريکاارق العاده ای که د غيرعادی وخييا تھدآ
نھم درحدی که قانون وضعيت اضطراری ملی را تمديد ميکند آميکند  يه جمھوری اسالمی جدی تلقیناح از

  .؟ باورنميکنمادامه قرارداد مودت استبه معنای 

 ١٩٩۵فيصله نيافته ميداند واستفاده ازقانون را ازناحيه جمھوری اسالمی تھديدات  آمريکا دقت کنيم *
يا درچنين موقعتيی ميتوان موضع حقوقی قرارداد مودت را آورده آبشمار آمريکارا امردفاع ازامنيت ملی 

سرنوشت  واين امرنھايت تغييراوضاع احوال است که در البته که ميتوان ولی معقول نيست مطرح ساخت
   .قرارداده است ١٩٩۵اردادرا تحت الشعاع قانون ن قرآ قرارداد مودت تاثير منفی و

وحتی تا به   آمريکابين ايران و١٩٩۵) تا سال١٩۵۵مان شاھنشاه ايران (تغيراوضاع احوال ازز   -)١(
وصورت حکم پيدا کرده است   مطرح يکاآمربصورت قانون درکنگره نقدر حساس وجدی بوده که آامروز 

 آمريکاوبررسی خارج وبصورت تھديد فوق العاده امنيت ملی يعنی تغيير اوضاع واحوال ازمخرج نظر
    .شناخته شده است

  .؟ باورکردنی نيستبا اعتباراست آمريکايا ھنوز ھم قرارداد مودت بين ايران وآبا اين اوضاع واحوال 

 آمريکاه کنگره به رئيس جمھوری شد ضيفوتحتی ميتوان اين باورحقوقی را ارائه داد که اختيارات  **
دولتی است  ھر اين قانون کلی وناظربراقدامات تجاری وچرخه فعاليت ھای مالی وقراردادی با< درعبارت

را دشمن خود پندارد> کامال قرارداد مودت را که برپايه چرخش ھای مالی متمرکز است شامل  آمريکاکه 
نی شده نقض ضم آمريکا تصويب شد قرارداد مودت ايران و ١٩٩۵يعنی درھمان زمان که قانون  ؛ميشود
   .است

نطور که خوانديد متوجه ھردولتی ، ھماوضعيت اضطراری درقبال ايران يکی ازشرائط تداوم قانون **
سال حتی تاھمين روزھا درجمھوری اسالمی  ٣۶وضعيتی که ،را دشمن خود بداند آمريکات که اس

   .مده استآ ناظروحاکم وبصورت يک حکم بنيادی در

   )رجوع شودآمريکاوجنگ بين ايران ودرحفظ حالت دشمنی  ظريف (به اظھارات مکرر خامنه ای وحتی

منافات با قرارداد مودت که  )وضعيت اضطراریعقلی حکم ميکند که عنوان قانون ( اساسا منطق **
ميز ومودت بين کشورھا آکامال نقطه مقابل با وضعيت اضطراری است قبول شود زيرا نه روابط صلح 

دارد ونه وضع چنين قانونی ميتوان نمودی ازحسن نيت ومودت باشد نيازبه وضع قانون اضطراری 
نسبت به ايران وضع شده است قرارداد مودت  ١٩٩۵ين ميتوان گفت که ازھمان زمانی که قانون ابنابر

 دريک زمان دوقانون متضاد نميتوان قانون شناخته شوند و<منسوخه شناخته ميشود  آمريکاايران و
  .>سابق خواھد بودقانون الحق ناسخ قانون 

ازمواردی که بنام قرائن وامارات مستند دادگاھھا وازجمله ديوان الھه قرارميگيرد يکی ھم ميتواند  **
ھم قطع  ھا و عليه ايران کامال اجراشده است ھم تحريم ١٩٩۵سال است که قانون سال  ٢١اين باشد که 

جمھوری  مد ھای نفتی ايران  اگرآھم درمعامالت درحد اعالی ممکن وھم بلوکه کردن دارائی ھای ايران و
سال گذشته راھی ديوان الھه نشد وحال به  ٢١اسالمی قائل به تداوم واعتبارقرارداد مودت بود چرا در

   ؟اعتبارھمان قرارداد مودت راھی ديوان شده است



 حقوقدان -اميرفيض -٣ -شکايت رسمی ايران از آمريکا                                               ۶از  ۶برگ  ٢٠١۶/٠۶/٢٠، دوشنبه=شيدمھ

  تجربه نه صالحيت 

جازه ورود به مطلب را وردھای شاھنشاه ايران به خود اآاين تحريربواسطه تکليف ملی دردفاع ازدست
ولی عرض تجربه ای خدمت دست اندرکاران جريان شکايت به ديوان  ؛داده نه ازباب اقتدا به صالحيت

  .ياط نيستاحت از دور

    يكم تجربه

 استناد  ران  دولت انگلستان بهپس ازاعالم ملی شدن  صنعت نفت اي ١٣٣٠گاھيد که درسال آ
ديوان دادگستری الھه رجوع کرد  بدنبال اين شکايت  ميان ايران ولندن به ١٣١٢قرارداد سال 

يک قرارداد بين المللی نيست  ١٣١٢چون معاھده سال دولت وقت ايران  چنين استدالل کرد <
لذا شکايت انگليس ازايران بی مورد  ؛ن بعنوان نقض يک بيمان بين المللی به شمارنميرودآنقض 
زرگترين ومعروفتين حقوقدان ھا تشکيل شده بود نکه تيم حقوقی دولت انگلستان ازبآ . بااست

متشکل ازيک حقوقدان بين المللی بود ديوان به محکوميت  و وتيم حقوقی ايران بسيارمحقر
   .انگلستان رای داد

بين دولت ايران ودولت انگلستان نبوده بلکه بين  ١٣١٢استدالل تيم ايران اين بود که قرارداد نفتی سال  
 نآاجرای  اختالف ناشيه درعھدنامه بين المللی تلقی و انگليسی بوده ونميتوانددولت ايران ويک شرکت 

   .درصالحيت ديوان قرارگيرد

تجربه تقديمی اين است که اگردولت شيخ حسن بتواند دالئل متقن وکافی وکامل به ديوان ارائه دھد ديوان  
   .ن دالئل را ناديده بگيردآبا موقعيت جھانی که دارد نميتواند 

  جربه ديگرت

 ايرانی دردعوای اخيرديوان الھه به سابقه رسيدگی  تجربه ديگر که بسيارمھم است رجوع ھيئت
وجلسات ديوان الھه درمورد ملی شدن نفت ايران است که نشان ميدھد ھيئت ايرانی با چه احترام 

خبرنگاران ورعايت نزاکتھای بين المللی دردعوامشارکت وعمل کرده است که مورد تحسين 
اخير سرمشقی باشد  یومطبوعات وقت قرارگرفته اند واين امرميتواند برای ھيئت ايران

ھيچ غلطی  آمريکاو واسرائيل ادامه دارد آمريکا، جنگ ما تا نابودی آمريکاوازشعارھای مرگ بر
  .يراننھارابگذارند برای بازارسياست حکومت اسالمی اآ د ونھا پرھيزکنآوامثال  نميتواند بکند 

   ادامه اين تحرير رابپذيريد    

 


