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 بيانيه ديوان دادگستري الهه
)4(  

  حقوقدان -اميرفيض

  تفكري خام                          

نرا روشن آچندان زيادی تکليف  نمطلبی که بصورت خام خودنماست وگذشت زمانِ  ١ قبل ازادامه تحرير،
سال به تاخيرانداخته  ٢١را  وری اسالمی  رجوع به ديوان الھهميکند پاسخ اين پرسش است که چرا جمھ

  ؟قدم به اين کارشده استمُ  ن رياست جمھوری باراک اوباما نمانده،نون که چند ماھی به پايااست واک

  پاسخ تفكرخام 

   :شودبھتراست بايک تشبيه بيان موضوع 

سعی  حساس ميکند که وقت رفتن ومردن اوستوقتی ا ،ان وفززندان متعدد استمردی که دارای ھمسر
مت ومزاحخری با گرفتاری آ ن ھمسرآفتنش ميکند باوصيت ويا انتخاب قيم وضعيتی ايجاد کند که پس ازر

ن مرد آنچه که خود آھمسران وفرزندانش مواجه نشود ودرواقع بازماندگانش را درمقابل ی اادعاھ و
   .ميخواسته درمقابل عمل انجام شده قراردھد

اوميداند که بعداز رفتنش   ؛مدهآدرتشبيه  مردچند ھمسری است که قای باراک اوباما منطبق باھمانآوضع 
که  واھند کردخرياست جمھوری بازماندگان سياسی او نسبت به جمھوری اسالمی روشھائی اتخاذ  از

با جمھوری اسالمی است  ورئيس جمھوری بعدی ھرکه  قلوه گرفتن اوو  مماشات ودل دادن  از بغير
مانند گرگ  آمريکاباراک اوباما نخواھد بود وميداند که گنکره  ،یبا جمھوری اسالم باشد ازنظرمماشاتِ 

راھی انتخاب کرده است  ، لذاگرسنه مترصد موقعيت مناسب برای جبران مافات با جمھوری اسالمی است
وردھايی را که باراک اوباما برای جمھوری آکه ازنظرگاه حقوقی تنھا ويگانه سنگری است که ميتواند دست

  .مصون ازتعرض سازد را ورده استآد اسالمی بوجو

   آمريكاورد اوباما براي Ĥدست

   .نھم روشن استآتالش اوباما برای حفظ موقعيت جمھوری اسالمی کامال مشخص ودليل 

ورد آبواسطه توافق پنھانی درعمان که با رابطه حسين موسويان صورت گرفت موفقيتھائی بدست  آمريکا
ساله  ٢۵ن جمله است برجام وسلطه آ ظريف قرارگرفت که ازن برعھده شيخ حسن وآکه حفاظت واجرای 

ن آبرای حفظ  .برايران وپايان دادن به نگرانی اسرائيل ازفعاليت ھای اتمی جمھوری اسالمی  آمريکا
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ن واقف نيست  چاره آن دارد وکسی ھم به مفاد آ گاھانه درآ توافق پنھانی که خامنه ای سھم مسلم و
که منجربه برباد  آمريکارای جمھوری اسالمی ازاقدامات دولت ھای بعدی انديشی اوباما درسنگرسازی ب

ی اسالمی دردعوای ديوان زادی عمل جمھورآرفتن توافق پنھانی خواھد شد ميتواند دليل مدارا واحتماال 
   .الھه شناخته شود

  راه انتخابي باراك اوباما 

وقانونی درمقابل اقدامات احتمالی  ايجاد سنگرھای محکم حقوقی آمريکاراه انتخابی رئيس جمھوری 
   .کنگره عليه ايران است

نسبت به جمھوری اسالمی مجموعا درمحدوده سه مورد  آمريکاميزکنگره آنگاھی به اقدامات خصومت 
   :قابل شناسائی است

   ٢.زادی کنگره دروضع تحريم ھای جديد عليه ايرانآحفظ تحريم ھای کنگره واحتماال  -يکی  

   .آمريکاجلو گيری ازتصرف ايران بردارائی ھای بلوکه شده خود توسط  –دوم 

  .و ناقضان حقوق بشرحفظ موقعيت اتھامی جمھوری اسالمی درليست حاميان تروريسم  –سوم 

نميتواند مصونيت جمھوری اسالمی را درمقابل توقعات روسای  آمريکاھيچ چيزی حتی وضع قانون در
ازسوی  يکاآمرنگره تامين کند اال رای ديوان دادگستری الھه که بطرفيت ويا ک آمريکاجمھوری بعدی 

   .ايران مطرح شده است

جمھوری اسالمی درپناھگاھی قرارخواھد رای ديوان اگردرتائيد دادخواست جمھوری اسالمی صادرشود 
 را اتزادی جمھوری اسالمی را ازتمامی تحريم ھا وتضيقات واتھامات تروريسم ومشابھآگرفت که حکم 

  *.ن تمکين کندآبه  آمريکابرخواھد داشت وچون حکم مزبور قطعی است اگر در

به حکم ديوان الھه تمکين نکند حکم به شورای امنيت ارجاع خواھد شد واينجاست  آمريکااگر *
قابل اجرا  آمريکاکه تمام تالشھا ی جمھوری اسالمی پنبه خواھد شد وحکم عليرغم محکوميت 

خواھان تيبيت موقعيت برای جمھوری  آمريکاه اين حالت درحالی که اگر نخواھد بود والبته ک
  *)پايان، فرض واردی نيست (اسالمی باشد

تصميم کند  به مواردی که درحکم قيد شده اتخاذنميتواند برخالف حکم ديوان نسبت  آمريکاديگرقوانين 
تی آوحفاظت ازتھاجمات کنگره ودولت جمھوری اسالمی درپناه اين اقدام باراک اوباما درکنف حضانت  و

   .تاحدود زيادی مصون خواھد ماند آمريکا

  مسئله مطالبات خسارات

محدود به صيانت جمھوری اسالمی نميشود بلکه جمھوری اسالمی را درمقام  ،اثرحکم احتمالی ديوان
ومحاسبه  رويه ديوان درتخصيص خسارت( ھم قرارخواھد داد آمريکافتی ازگلبات خسارات ھنمدعی مطا

                                               
 ک-به ويژه اگر يک رييس جمھور، جمھوری خواه (دونالد ترامپ) انتخاب بشود. ح - ٢
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دردعوای الجزاير ديد که محاسبه بھره پول دقيقا رعايت شده  آمريکانرا ميتوان درپرونده محکوميت آ
  .)است

قرارداد مودت درمورد توجه خسارت به طرفين دعوای ماده ای دارد که  اھميت موضوع خسارات 
   :ميگويد ،جمھوری اسالمی را روشن ميکند

ی ھريک ازطرفين قرارداد مودت ازجمله منافع اموال ازحد اعالی حمايت وامينت اموال اتباع وشرکتھا<
درداخل قلمرو طرف ديگرمعاھده دائم به نحوی که درھيچ مورد کمترازمقررات قانون بين المللی نباشد 

نھا به اسرع اوقات آالنه نکه غرامت عادآن ھم بی آاين اموال جزبه منظورنفع عامه . برخوردارخواھد بود
. غرامت مزبوربايد به وجه موثری قابل تحقق باشد وبه نحوکامل معادل پرداخت شود گرفته نخواھد شد

ن که گرفته شود يا درحين گرفتن مال قرارکافی جھت مبلغ آ مالی خواھد بود که گرفته شده است وقبل از
   .ن داده شودآغرامت وپرداخت 

  ن داده شده بود عمل گرديد)آر قبل وعده عرضه ضيحی که درتحريتو(                  

نرا معتبرواساس دعوا بداند موقعيت آدرصورتی که ديوان مودت سبب ميشود  ،مزبور درقرارداداده م
شايد رقمی شد  دباال خواھ بسيار، جمھوری اسالمی درمطالبه خسارت دررقمی غيرقابل تصورو بسيار

  .که جمھوری اسالمی نميداند چقدراست آمريکااسالمی از بيش ازمطالبات ادعائی جمھوری

 ھای کنگره و يک مورد دم دست خساراتی است که به اقتصاد بخش دولتی وخصوصی درنتيجه تحريم
) وارد شده است که رقمی بسياربزرگ خواھد بغيرازتحريم ھای شورای امنيت( آمريکارئيس جمھوری 

شناخته شود ھمان است که  آمريکاکه ممکن است راه توسل   لیبود وچنين تصورميشود که تنھا دفاع شُ 
ھا بنابرخواست ايرانيانی که امرور اکثريت را درانتخابات رياست جمھوری  مدعی است که تحريم آمريکا

به ادعای خسارت  آمريکاصورت گرفته است  ودولت کنونی که دعوای عليه  جلس اسالمی ايران دارندم و
  .مان دولتی است که بنمايندگی متقاضيان تحريم ھا برسرکاراستمطرح ساخته ھ را ھا تحريم

  مقابل اين طرح  گاشكال بزر

است زمان است که بنظرنميرسد زمان کوتاھی که ازمدت ري ،آمريکاھمياری  اين طرح گاشکال بزر
روش دادرسی ديوان که حرکت  برای اجرای اين طرح باشد خاصه  کافی ،باقی مانده آمريکاجمھوری 

دعوای ايران  ،درھمين مدت آمريکاپنھانی ک پشتی است ولی ميتوان تصورکرد که درصورت ھمراھی ال
دررد اعتبارقرارداد  آمريکاھرچند عدم اقدام  ،ن ممکن نباشدآتوقف ديوان به مرحله ای برسد که  در

ھای بعدی ی جمھوری اسالمی درمقابل اقدامات دولت ی براعمودت بزرگترين موفقيت وايجاد سنگرتداف
   .ستآمريکا

زمايش موشکھای بالستيکی برای باردوم آھنگاميکه جمھوری اسالمی به  ،شدنجا تقويت آ اين فکراز
به دفع الوقت  وواکنش الزم را نشان ميدھد ھيچ اقدامی نکرد آمريکاقای اوباما گفت آنکه آ دست زد با

 مورد استفاده  آمريکاگذراند  ھمان دفع الوقتی که اکنون ممکن است درجريان دعوای جمھوری اسالمی و
   .قرارگيرد آمريکا
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  آمريكاسرعت ديوان وسكوت 

که واقعا سرعت غيرقابل  آمريکاسرعت ديوان دراحرازصالحيت واعتباربخشيدن به قرارداد مودت ايران و
  .بت به رسيدگی ماھوی ھم تاثير گذارگردده ممکن است نسوسابقه داری است عالمتی است ک تصور

قرارداد مودت عالمتی است که نشان  ه تصميم ديوان الھه درمعتبرشناختنبت بنس آمريکاسکوت دولت 
 زمان اظھار روز از ۴و گرچه ھنوززمان زيادی نگذشته است وردارددردعوای مزب آمريکاحسن نيت  از
اعتراض  با دفاع از ،ولی اعتراض به موردزمان زيادی نيست  ،د مودتديوان به اصالت واعتبارقراردا نظر
   .کافی ندارد فصل جداگانه است  اولی که اعتراض است نيازبه وقت دو

   .اين فکرخام  خيلی زود معلوم ميشود که قابل پختن ھست يا تصورخيالی اين تحرير است

   دوامــــا بع

موضوع شکايت جمھوری  ٣ دربخش قبلی اين تحرير
نجا آ ن مورد نقد وبحث قرارگرفت وازااسالمی به ديو

کليت شکايت جمھوری  ،بيانيه ديوان الھه در که
 ٢وحتی اشاره ای که نسبت به  اسالم بيان شده

ميليارد دالر دردادخواست ارائه شده دولت شيخ حسن 
ھست دربيانيه ديوان ديده نميشود ودرعوض بيانيه 

است دولت ديوان حاوی مطالبی است که دردرخو
شيخ حسن نيست لذا بنظراين تحرير الزم است که 
نگاھی ھم به نکات مورد اشاره دربيانيه ديوان الھه 

  .درباب شکايت جمھوری اسالمی بشود

  نكات پرمعناي بيانيه ديوان الهه

مھمترين نکته ای که دربيانيه ديوان متمرکزبرسايرموضوعات است مسئله قرارداد مودت سال  **
واين درحاليست که دردادخواست اعالم شده ازسوی دولت شيخ حسن  لایرستآمريکاران وبين اي ١٩۵۵

   .ميليارد دالر اعالم شده است ٢قائمه دعوای جمھوری اسالمی مطالبه 

   :دربيانيه ديوان الھه موضوعات زيرخواسته دعوای جمھوری اسالمی شناخته شده است **

   .رداتھام حمايت ايران ازتروريسم *

   .قداماتی که به ادعای حمايت ايران ازتررويسم اتخاذ شده استلغو کليه ا *

   .رفع تحريمھاواقداماتی که عليه نھادھای ايرانی ازجمله بانک مرکزی ھدف گرفته شده است *
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به اعتبارفعاليت ھای تررويستی وعدم  آمريکاھائی ميشود که کنگره  شامل تمامی تحريم اخير اين مورد 
   .ن ميباشدآجمھوری اسالمی تصويب کرده ومقيد به حفظ جريان رعايت حقوق بشرازناحيه 

زادی ورفع تصرف ازاموالش قائل به کلی گوئی نشده بلکه آايران نسبت به  ،دربيانيه ديوان الھه * *
را درسه مرحله تقسيم بندی کرده يکی دارائی ھاواموال موسسات مالی  که ازسوی  آمريکااموال خوددر

دوم اموالی که ھنوز تصرف نشده ولی درمسيرمسدود شدن است وسوم اموالی . تصرف شده است آمريکا
  .که درمعرض خطروانتقال وتصرف قراردارند

باب فرارازاجرای حکم ديوان ويابحث عدم شمول حکم رابه برخی ازدارائی ھای  فراگير اين تقسيم بندی
   .مسدود ميکندتاحدودی  آمريکاازسوی  ايران 

  آمريکاھدات حقوقی بين المللی تعناشيه ازنقض  درخواست ايران برای مطالبه غرامات کامل  * *
  .نرا درعھده ديوان گذاشته استآميزان 

عليه ايران  آمريکااين دقت بجاست  که جمھوری اسالمی خواھان غرامت ازيکايک اقدامات انجام شده 
غرامات ناشی ازنقض قرارداد مودت را شد بلکه که عمرنوح برای اثبات وتصميم ديوان الزم با نشده 

مسئله خسارت لحوق  ،با متن قرارداد مودت آمريکاشده که به مجرد تشخيص مغايرت اقدامات  خواستار
    .حکم قرارميگيرد

جمھوری اسالمی خودرانيازمند به ارائه دليل برای اثبات حقانيت موارد ذکرشده دردادخواست   * *
تمام اقدامات باال نقض مفاد < :وگفته استرا دليل گرفته  آمريکاارداد مودت ايران وندانسته وتنھا قر
  .>پيمان مودت است

ادعای جمھوری اسالمی کامال درست است  تمام اعتراضاتی که جمھوری اسالمی دراين دادخواست متوجه 
 ست  وبدين ترتيب  يعنی درآمريکاکرده است کامال مغاير ومتضاد با مفھوم قرارداد مودت ايران و آمريکا

ديگرتکليفی  ،را نافذ ومعتبر وجاری بداند که دانسته است آمريکاحاليکه ديوان الھه قرارداد مودت ايران و
را خالف  آمريکادادخواست نيست وفقط ديوان است که اقدامات برای جمھوری اسالمی دراثبات موارد 

 آمريکاکه تصورنميکنم برای ايجاد رابطه سببيت بين اعمال  ،بداند ويا نداند ١٩۵۵قرارداد مودت سال 
   .با مفاد قرارداد مودت، مشکلی برای ديوان وجود داشته باشد ،عليه ايران

 دکه قابل تکذيب نيست ومفاد قراردا آمريکاحتی ميتوان گفت که شناخت رابطه اجرائی بين اعمال  * *
به ديوان را ندارد  وقضيه ازامورحکمی  آمريکاھم رسيده  نيازی به احضار آمريکاکه بتصويب دولت 

   .است که با دادگاه است

يادگارشاھنشاه ايران برای  مريکاآھمه اين مزايای غيرمترقبه فقط درسايه قرارداد مودت ايران و * *
 آمريکادر قبول شاھنشاه ايران برای درماناز  آمريکاخودداری  به آمريکاناسپاسی که برای تھديد مردم <
   .> فراھم شده استتظاھرات کردند آمريکااردوی يک ميليون نفری عليه شاھنشاه دربا يک 

  به بعد) ١٣۵٨از آمريکارويدادھادرمناسبت ايران و تاريخ مھمترين(                                       
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  .ن نصيب ماملت بشودآکه قطره ای از وشرم کجاست خجالت

  نمونه اي ازمزيت قرارداد مودت 

رقرارداد به اعتبا آمريکاميتواند اھميت امتياز وموقعيت ممتازی که دردعوای ايران وجواب پرسش زير
   .دھدورده نشان آمودت بوجود 

ن دولت قرارگرفته اند به آوجرائم  آمريکاچرا کشورھائی که درجريان تحريم اقتصادی  ؛سوال اين است
  ؟جمھوری اسالمی پيدا کرده است تنھا ديوان الھه رجوع نکرده اند واين حق را

   .قرارداد مودت نداشته اند وايران قرارداد مودت را اززمان شاه داشته است آمريکان کشورھا با آزيرا 

حق حاکميت دولت ھا به دولت ھا اجازه ميدھد که با تشريفات خاصی محدوديت ھا ويا  توضيح اينکه
تحريم ھائی نسبت به اموربازرگانی وحتی سياسی با ھريک ازکشورھای جھان ايجاد کنند واين حق قانونی 

قرارداد بموجب ھمان  ميز داشته باشند،آت زادی بازرگانی وروابط مودآفقط درزمانی که باکشوری قرارداد 
 در  آمريکاھای اقتصادی  درمقابل تحريم وايران امروز دارای اين موقعيت استثنائیمودت متوقف ميشود 
   .ی دوران سلطنت شاھنشاه ايران ميباشدودرھاآجھان است که ازدست

  بدهكاري ازتحرير قبل 

 شد وضيح ننسبت به فرازھائی ازدادخواست جمھوری اسالمی عرض تو ٢٠١۶/۶/١٩درتحريرمورخ  
   ٤. شد واکنون ان فرصت رسيده است توضيح ان موکول به تحريرديگری

  .ورده ميشود که زحمت مراجعه کمتربشودآبه اينجا  رديف ھای نياز به توضيح 

نسبت به مصونيت ھائی که بموجب قراراد مودت برای اموال ايران پيش بينی شده محترم  آمريکا )٢(
  شمارد

 حقوقی شرکت ھای ايرانی ازجمله بانک ھای دولتی نظيربانک مرکزی رابايد جايگاه ھای  آمريکا )٣(
  .نھا به اجرا بگذاردآبرسميت بشناسد ونبايد اقدامی عليه حقوق واموال 

بند مزبوربه اينجا  قرارداد مودت جستجو کرد ١١ماده  ۴ھردوخواسته جمھوری اسالمی رابايد در بند 
   .ورده ميشودآ

ونمايندگی ھا وبنگاه ھا  ئتھايازجمله شرکت ھا وھمتعاھدين عظمين ھيچيک ازموسسات طرفين م<
 ديگردرقلمروطرف معظم متعاھد درصورتی که  اشدوعوامل دولت که متعلق به دولت وی تحت نظردولت ب

 به کاربازرگانی يا صنعت يا کشتيرانی ياساير فعاليت ھای تجاری اشتغال داشته باشند  حق نخواھند داشت 
. چه برای خود وچه برای اموال خود ادعای مصونيت کنند يا ازمصونيت بھره مند شودموارد زير در

تعقيب با اجرای حکم قضائی ياسايرتعھدات ومسئوليت ھای موسسات   -مصونيت ازماليات درقلمرومزبور
  )١*( .ن کشورکه متعلق به اشخاص يا تحت نظارت اشخاص باشدآخصوصی 
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مده تصريحی است که احکام محاکم آئی که درقرارداد مودت عدم مصونيت ازاجرای احکام قضا-)١*(
رانسبت به جمھوری اسالمی قابل اجرا ميسازد ازجمله احکام مربوط به مطالبه  آمريکادادگاه ھای 

 نبع صدورم ،چراکه عالوه برتصريح درقرارداد مودت ،ازجمھوری اسالمی پترسون وغيره دادگاه خسارات
  به قراراد مودت پيوند حقوقی زد   نراآت نه فعاليت ھای تجاری که بتوان جرم اس احکام مزبور ناشی از

  ....تا چه زايد سحر

   .ينده ای نزديکآست بايد ديد ومترصد بود به آمريکااکنون توپ دعوا درزمين 

  

  

   

  

   

 


