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 چکیده
جانبه علیه ایران  های یکاقدام به وضع تحریم، 1822های اولیه انقالب اسالمی علیرغم عهدنامه مودت  آمریکا از سال

های که ایران در شرایط کنونی با تحریم به نحوی، تر و شدیدتر شده ها با گذشت زمان گسترده کرده است. این تحریم
انتقال پول و حتی واردات مواد غذایی و دارو ، رات نفت و اقالم غیرنفتی راهبردیسنگینی مواجه بوده و این امر بر صاد

تحلیلی ضمن تبیین چارچوب نظری تحریم -پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تأثیر زیادی گذاشته است. لذا
ه علیه ایران با استفاده از مفاد جانب یک های نقد و بررسی رویکرد قهری آمریکا در اعمال تحریم به ، هاو مسئولیت دولت
پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که استناد مکرر دولت آمریکا و ایران به عهدنامه  1822عهدنامه مودت 

معنی قابلیت اعمال عهدنامه مذکور بر  به (ICJالمللی دادگستری )مودت در دعاوی مختلف میان دو کشور در دیوان بین
جانبه آمریکا مغایر عهدنامه  های یکتحریم، تا زمان خروج رسمی یکی از طرفین از آن است. لذاروابط دو کشور 

موازات  مرزی ایران به های برون رسانه، مذکور مبنی بر روابط دوستانه تجاری و کنسولی دوطرفه است. در این راستا
ای و گفتگو با های رسانهستفاده از ظرفیتتوانند با امی، ادامه رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان

المللی آمریکا  نقض تعهدات بین، جانبه آمریکا علیه ایران های یکغیرحقوقی بودن تحریم، الملل کارشناسان حقوق بین
 تشریح کنند.تبیین و و مسئولیت این کشور در این خصوص را برای افکار عمومی جهان 
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 مقدمه
 تحریم وضع به تمایل که است کشوری عنوانبه آمریکا ظهور، معاصر های تاریخویژگی از یکی

 نیز ایران اسالمی دارد. جمهوری خود خارجی سیاست اهداف راستای هدف در علیه کشورهای

 در آمریکا جانبه یک هایتحریم تحت اسالمی انقالب پیروزی از کشورهایی است که پس ازجمله

 آمدن کار ها با روی دارد. این تحریم بشر قرار حقوق و تروریسم، موشکی، ایهسته هایحوزه

 تمود عهدنامه است که حالیدر این .رسید خود اوج به، آمریکا سابق جمهور رئیس، ترامپ دونالد
ماده  01که مشتمل بر یک مقدمه و ، متحده ایاالت و ایران بین کنسولی و اقتصادی روابط در

عالء بین وزیر امورخارجه وزیری حسین در زمان ریاست جمهوری دولت آیزنهاور و نخست، است
 17 از و منعقد 1822اوت  12هـ.ش مطابق با 1110مرداد  01تاریخ  ایران و سفیر آمریکا در

 در صادقانه مودتی و صلح مستمر تضمین، معاهده این اصلی درآمد. زمینه به اجرا م1821 ژوئیه

وزیر امورخارجه ، مایک پمپئو، (0419اکتبر  1) 1181مهر سال  11دوجانبه است اما در  روابط
المللی  آمریکا در یک کنفرانس خبری شرکت و ضمن ابراز تأسف از رأی موقت دیوان بینوقت 

دولت ترامپ به پیمان مودت با ایران »ها اعالم کرد که درخصوص این تحریم (ICJ) دادگستری
. دو هفته بعد از کنفرانس خبری وزیر امور (Gaouette and Crawford, 2018)« دهد پایان می

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد که نامه خروج آمریکا از عهدنامه ، خارجه آمریکا 
 (.(Williams and Kirby, 2018یران دریافت شده است توسط ا 1822مودت 
 روابط به محدود صرفاً عهدنامه این، «آمریکا و ایران دولت میان مودت عهدنامه» عنوان رغمبه

 آن متعاقب و 1121 سال اسالمی در انقالب تحقق با، نیست. بنابراین متعاهد دو دولت میان دوستانه

ماده  1مطابق با بند ، حداقل تا زمان اعالم رسمی دولت آمریکا، و آمریکا ایران روابط درپی قطع
 طرف دو بین دعاوی مختلف در عهدنامه است. این نبوده اعتباربی مطلق طوربه عهدنامه، 01

 این سؤال، است. لذا قرارگرفته دادگستری المللی بین دیوان و دو کشور استناد مورد، نامهموافقت

 پایبند 1955 مودت دوجانبه معاهده در مقرر حقوق به میزان چه تا کاآمری شود کهمی مطرح اساسی

 با پرسش این به پاسخ داشته است؟ الذکر ق فو عهدنامه با مغایرتی چه شده های اعمالو تحریم بوده

-پیش که است روشن آید. می دست به ایران و آمریکا میان عهدنامه مودت حقوقی اعتبار در تدقیق

 و هاتحریم اعمال عملی تجربه به توجه با که است نکته این مباحث قبول این طرح اصلی فرض
 شده اعمال هایتحریم جریان در آمریکا سوی از، کشور این دو میان مودت عهدنامه، آن آثار و نتایج

رود.  می شمار به المللبین حقوق نقض حیث از این و است قرارگرفته توجهیبی مورد ایران علیه
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ایران با توجه به اصول حقوق  جانبه ایاالت متحده آمریکا علیه های یک تحریم ،عالوه برآن
ماده یک منشور سازمان ملل متحد که  0الملل و حقوق بشر دوستانه و با امعان نظر به بند  بین

الملل را بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل  توسعه روابط دوستانه در بین
 0ماده  1ها در مغایرت آشکار با بند د مشروعیت و وجاهت حقوقی است. این تحریمفاق، داندمی

اعضاء را از دخالت در اموری که ، هامنشور قرار دارد که با محترم شمردن حاکمیت و استقالل دولت
 منع کرده است.، ها هستذاتاً جزو صالحیت داخلی دولت

شده است  مریکا از عهدنامه مزبور خارج اهمیت این تحقیق بر این اساس است که هرچند آ
آمریکا ، 0و با عنایت به معتبر بودن تعهدات قبل 1ماسبق نشدن تعهداتبهاما طبق قاعده عطف

بررسی اعمال و اقدامات ، عدول نماید. لذا، صرف اعالم خروج تواند از تعهدات قبلی خود بهنمی
های  رسانه، بر اساس این مقدمه ری است.موجد نقض این عهدنامه در زمان اعتبار آن امری ضرو

-در زمان دستور اجرای تحریم 1822 مودت عهدنامه حقوقی توانند به تبیین اعتبار مرزی می برون

 یک عنوانبه آن به استناد و قابلیت ایران علیه شده اعمال هایتحریم در عهدنامه این نقض، ها

بررسی این موضوعات برای ، لذا .ردازندبپ دادگستری المللیبین دیوان در صالحیتی مبنای
 ای ایران حائز اهمیت است.  گذاران دیپلماسی رسانه سیاست

 پیشینه پژوهش
موضوعی جدید در تاریخ ایران نیست اما این موضوع به یکی از ، جانبه های یکهرچند تحریم

قیقات و شده است. در این زمینه تح الملل تبدیلبینبرانگیزترین موضوعات حقوق  جدال
ها با موضوع این تحقیق  ترین آن شده است که در ادامه به تعدادی از مرتبط  هایی انجام پژوهش

 شود. اشاره می

صدور و ، ها ( ضمن بررسی قوانین آمریکا در خصوص مصونیت قضایی دولت1181زاده )کرم
منظر حقوق  های مرکزی ازهای آمریکا علیه اموال بانک اجرای آرای صادره از سوی دادگاه

الملل  الملل را بررسی کرده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بر اساس حقوق بین بین

                                                 
ای که قبل از تاریخ  مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعه»: ماسبق نشدن . اصل عطف به1

)ماده « تعهّدآور نیست، االجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از الزم االجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد الزم
 وین(. 1878کنوانسیون  09
های آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا  هر معاهدة الزم االجرائی برای طرف»دن تعهدات: االجرا بو . اصل الزم0

 کند.ای وارد نمیوین(. طبق قاعده کلی خروج از معاهده بر آثار پیشین معاهدة معتبر لطمه 1878کنوانسیون  07)ماده « گردد
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دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی  ها مصونیت دارند و به های مرکزی و اموال آن بانک، عرفی
ه دولت اقدام کنگره آمریکا در تصویب قانون اخیر و اجرای آرای صادره علی، مستقل از دولت

( از دو منظر حقوق 1187رسد. فرحی ) نظر می وجه به ایران و علیه اموال بانک مرکزی ایران بال
الملل پرداخته است که ها با قواعد حقوق بینموضوع انطباق این تحریم الملل عام و خاص بهبین

سلم عرفی شود که اصول مها این نتیجه حاصل می در آن با توجه به تجربه عملی اعمال تحریم
توجهی شده علیه ایران مورد بی های نفتی اعمالو مقررات منشور ملل متحد در جریان تحریم
 رود. الملل به شمار میقرارگرفته است و از این حیث نقض حقوق بین

( برای ارائه یک تصویر کامل از مشروعیت یا عدم مشروعیت 1180آبادی ) زمانی و غریب
های مختلف چه تأثیری بر زهالملل در حوکه توسعه حقوق بیناند بررسی کرده، هاتحریم
جانبه داشته است. اکبر ادیبی و همایون حبیبی در  های یکهای شورای امنیت و تحریم تحریم

( به اصل تناسب 1187« )های اقتصادیاصل تناسب در اتخاذ تحریم»پژوهشی با عنوان 
های اقتصادی ودن یا نبودن تحریمعنوان یک اصل کلی حقوقی در تعیین قانونی ب به

ها و تأکید بر قابلیت اجرایی اصل بر آرای قضایی و رویه دولت  اند. در این مقاله با تکیه کرده اشاره
، دور از رویکردهای سیاسی سعی شده است به ، های جمهوری اسالمی ایرانتناسب در تحریم

 تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود. 
من بررسی اعتبار حقوقی این عهدنامه به این نتیجه رسیده است که با توجه ( ض1184شهبازی )

عهدنامه ، (1878صراحت نص عهدنامه مودت و با توجه به کنوانسیون وین حقوق معاهدات ) به
االتباع است. میرفخرائی مودت میان ایران و آمریکا همچنان به لحاظ حقوقی در روابط طرفین الزم

به قابلیت ، المللی ور از خالل رویه قضایی مراجع بینضمن بررسی عهدنامه مزب( نیز 1182و پیری )
ها اند و معتقدند که این تحریم االجرا بودن آن در روابط طرفین پرداختهاستناد به این عهدنامه و الزم

( بررسی شکایت ایران از آمریکا 1181نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت است. لسانی و کاظمی )
، «حق بر مصونیت قضایی»های دولتی ایرانی از برخورداری ایران و شرکت، دیوان دادگستریدر 
های دولتی ایرانی از سوی آمریکا و الزام به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مستقل شرکت به

جانبه  های یککه تحریماند. حال نظر به اینداده جبران خسارت و پرداخت غرامت را مورد توجه قرار
ای به ایران تحمیل گردیده که حتی نظام درمانی ایران از جمله تأمین اندازهیاالت متحده آمریکا بها

توان بررسی حقوق از می، نصیب نمانده استها بیدارو و تجهیزات پزشکی و درمانی از این تحریم
ژوهش حاضر آن اهمیت پ، الملل دانست. لذاآوری در امر حقوق بیندست رفته کشور ایران را یک نو
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جانبه آمریکا علیه ایران را با توجه به عهدنامه مودت  های اقتصادی یکاست که آثار و پیامد تحریم
های  ای شبکه از ابعاد مختلف بررسی نماید و راهکارها و پیشنهادهایی را در قالب تولیدات رسانه

 ه کند.ای ارائ مرزی جمهوری اسالمی ایران برای عرصه دیپلماسی رسانه برون

 ادبیات مفهومی
و غیرقانونی بودن یا قانونی « های اقتصادیتحریم»بحث درباره ، یکم تاکنون و از آغاز قرن بیست

الملل برانگیزترین موضوعات حقوق بینیکی از جدال « هاتحریم»مسئله روز و موضوع ، بودن آن 
دانند )ادیبی سیاست خارجی میترین ابزارهای ای تحریم اقتصادی را از مهماست و هنوز هم عده

ها با توجه به منابع و موقعیت جغرافیایی آنان  (. ابزارهای اعمال قدرت دولت184: 1187، و حبیبی
ترین ابزارهای قدرت برای  های بزرگ از متنوع قدرت، با یکدیگر متفاوت است و در این میان

ه از استفاده از زور تا اقناع را ابزارهایی ک ؛تأثیر قراردادن رفتار سایرین برخوردارندتحت
از ابزار ، دالیل مختلف برخی از کشورها به، (. لذاBarnett and Duvall, 2005گیرد ) دربرمی

ها ابزاری تحریم، منظرکنند. از اینجانبه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می طور یک تحریم به
 (.81: 1180، آبادیو غریبشوند )زمانی در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می

تمرکز روبرو  الملل در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدمنظام حقوق بین
ها از استفاده برخی دولت، المللاست. نتیجه مستقیم فقدان ضمانت اجرای الزامی در حقوق بین

ر سازمان ملل تحریم اقتصادی بدون مجوز شورای امنیت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشو
(. 111: 1190، المللی و جبران خسارات وارده است )علیخانیبرای مقابله با نقض تعهدات بین

جانبه است.  تحریم یک، هر تحریمی که خارج از چارچوب شورای امنیت اعمال شود
شود که در صالحیت سرزمینی کشوری که هایی مربوط میبه وضعیت« گرایی جانبه یک»

نیز مرتبط  1«فراسرزمینی بودن»رو با گیرد و از اینقرار نمی، نمایداقدامات میمبادرت به این 
که عموماً کشورها در موقعیتی قرار ندارند که قوانین خود را خارج از   شود. از آنجاییمی

ها نیز گره گرایی و فراسرزمینی بودن با تحریمجانبه یک، صالحیت سرزمینی خود اعمال نمایند
 (.jansen, 2000: 310خورد )می

                                                 
هایی که کشور یعنی تحریم تحریم اولیه: شوده )فراسرزمینی( تقسیم می. تحریم از یک جهت به دو گروه اولیه و ثانوی1

کشور ، کند اما در تحریم ثانویه یا فراسرزمینیطور مستقیم بر اشخاص حقیقی و حقوقی کشور هدف اعمال میکننده بهتحریم
های مدنظر را علیه کشور هدف یمکند تا تحرهای اقتصادی خود برای فشار به کشور ثالث استفاده میتحریم کننده از اهرم

 اعمال کند. 



 

117  الملل  پژوهشنامه رسانه بین 

 

 
ل 

سا
تم

هف
ره 

ما
 ش

/
ول

ا
/ 

م/
 نه

ی
یاپ

ه پ
مار

ش
 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

10
41

 

عنوان کشوری است که تمایل بسیاری به  ظهور آمریکا به، های تاریخ معاصراز ویژگییکی
حالی است  وضع تحریم علیه کشورهای هدف در راستای اهداف سیاست خارجی خود دارد. این در

ضرورت ، کاررفته توسط سازمان ملل قویاً بر احترام به حقوق بشر که ادبیات غنی سیاسی به
آمیز اختالفات و خودداری از توسل به فصل مسالمت و حل، المللی های بینافزایش همکاری

های (. تحریمgolshanpazhoo, 2013: Cکند ) جانبه اقتصادی یا نظامی تأکید می اقدامات یک
موضوعی مجادله برانگیز با دیگر کشورها  دلیل فراسرزمینی بودن به  جانبه این کشور به  یک

مداخله در حقوق ، هاییکه چنین تحریم نظران معتقدندشده است. بسیاری از صاحبدیلتب
 (.Bradford, 2012: 380حاکمیتی کشورهاست )

 المللیدر روابط دوجانبه در رویه بین 9155. اعتبار معاهده مودت 9

المللی دادگستری به قضیه کارکنان سیاسی و حقوقی . رسیدگی دیوان بین9-9

 ر تهرانآمریکا د
)اساسنامه( صالحیت رسیدگی به کلیه  17المللی دادگستری بر اساس بند یک ماده  دیوان بین

(. عهدنامه 047: 1199، زاده دارد )موسی، کنند اختالفاتی را که اصحاب دعوی به آن رجوع می
 وفصل اختالفات صالحیت دیوان را برای حل 01ماده  0صورت اصولی در بند  نیز به 1822مودت 

احتمالی در تفسیر یا اجرای عهدنامه پذیرفته است. نخستین دعوای ایران و آمریکا پس از 
المللی دادگستری  به درخواست آمریکا در دبیرخانه دیوان بین 1818نوامبر  02در تاریخ ، انقالب

 متحده از دیوان خواست تا قصور دولت ایران را در پیشگیری از اقداماتی که به ثبت شد. ایاالت
 0ماده  0مورد بررسی قرار دهد و این موارد را از جمله موارد ناقض بند ، گیری منتهی شد گروگان

 0ماده  0عهدنامه مودت اعالم کند. دیوان مبنای حکم خود را بر بند  18و  19، 11و ماده های 
 عهدنامه وین قرارداد. 

عهدنامه  0ماده  0ند دیوان در مقام رسیدگی به این قضیه ضمن تأیید تخلف ایران از ب
متحده در  اظهار داشت که الزم بود ایران حمایت و ایمنی بیشتری را برای اتباع ایاالت، مودت

عهدنامه  01ماده  0بند   به  صالحیت خود ازجمله آورد. دیوان در مرحله رسیدگی به ایران فراهم می
ن طرفین در تفسیر یا اجرای استناد آمریکا پرداخت که بر ارجاع هر اختالفی میا  مورد  مودت

ارجاع   المللی دادگستری به دیوان بین،  نپذیرد  های دیگر فیصله عهدنامه ناظر است که اگر از راه
به مفاد عهدنامه ، عنوان خواهان در این پرونده آمریکا به، (. بنابراین71: 1184، شود )شهبازی
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کند که این امر به معنای  استناد میالمللی دولت ایران  مودت به منظور اثبات مسئولیت بین
عنوان خوانده دعوا در زمینه  پذیرش جاری بودن عهدنامه در روابط طرفین است. ایران نیز به

شود و ای از رسیدگی حاضر نمیدهد و در هیچ مرحله ای ارائه نمی جاری بودن عهدنامه ادله عدم
ها و جنایت، های مبنی بر مداخلهبه طرح مسائل سیاس، تنها با ارسال یک تلکس برای دیوان

ای دانست که گیری را امری حاشیهجاسوسی آمریکا در ایران پرداخت و اشغال سفارت و گروگان
 از سوی دیوان فاقد وجاهت قانونی و ناوارد دانسته شد. 

المللی دادگستری در قضیه سقوط کردن  . طرح شکایت در دیوان بین2-9

 9111ژوئیه  91 هواپیمای مسافربری ایران در
به درخواست ایران درباره انهدام هواپیمای  1898می  11اختالف دوم میان ایران و آمریکا در 

 ,Edwardایرانی و شهادت کلیه سرنشینان آن توسط آمریکا در دفتر دیوان به ثبت رسید )

 00 و 1، 0، 1متحده مواد  ایاالت، (. ایران از دیوان خواست تا اعالم کند که نخست1989
کنوانسیون  14و  1، 1مواد  همچنین و کشوری هواپیمایی در خصوص شیکاگو کنوانسیون

مونترال را در مورد پیشگیری از اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری نقض کرده 
ای است که دیوان  اندازه متحده مسئول پرداخت غرامت به ایران به که تأیید کند ایاالت است و این

گیرد  شدگان و اقوام ایشان تعلق می کند و برابر با رقمی باید باشد که به کشته ن میتعیی
(Edward, 1989, A16). 

آمریکا در این قضیه با اقدام خویش شدیداً حقوق و تعهدات مترتب بر روابط اقتصادی و 
دنامه عه 1و همچنین ماده  14ماده  1نقض بند ، هوانوردی خود را نقض کرده است که این امر

گرچه آمریکا نزدیک به یک دهه قبل توانسته بود با ، شود. با این وصف مودت محسوب می
نقض تعهدات آمریکا ایران در این قضیه تنها به ، دیوان مراجعه نمایداین عهدنامه به استناد به 

، )شهبازیعهدنامه دوجانبه مودت  نه، المللی استناد کرد های چندجانبه بین مندرج در کنوانسیون
، حال در پی توافق طرفین مبنی بر این که تا قبل از اتمام رسیدگی دیوان (. بااین71: 1181

 دیوان فرصت رسیدگی به این قضیه را نیافت.، وفصل نمایند موضوع را بین خود حل

 المللی دادگستری به قضیه سکوهای نفتی ایران . رسیدگی دیوان بین9-9
بغداد تصمیم به قطع صادرات ، ساله تحمیلی عراق علیه ایران 9گ در اثنای جن، 1890در ژوئن 

نفت از ایران به دیگر کشورها گرفت و سکوهای نفتی ایران را یکی پس از دیگری مورد حمالت 
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طرف را با هدف یافتن قاچاق جنگی به های بی بازرسی کشتی، هوایی قرارداد. ایران در پاسخ
های این کشور را همراهی کند.  از آمریکا خواست تا کشتیمقصد عراق تشدید کرد. دولت کویت 

های آمریکایی چهار سکوی نفتی متعلق به ایران را در دو مرحله )سکوهای  در این زمان کشتی
( مورد 1899آوریل  19و نصر و سلمان در تاریخ  1891اکتبر  18نفتی رسالت و رشادت در تاریخ 

المللی  در دیوان بین 1880نوامبر  0ا شد. ایران در ه هدف قراردادند که منجر به انهدام آن
المللی آمریکا و جبران خسارت مطرح  دادگستری دادخواستی را با خواسته احراز نقض تعهد بین

  یک  بود. تقریباً  مودّت  معاهده 14و  1مشخصاً نقض مواد ، کرد. مستند خـواسته ایـران از دیوان
دسامبر  17متحده در تاریخ  ایاالت، اسالمی ایران در دیوان  جمهوری  سال پس از ثبت دادخواست

تخریب سکوهای   پرونده  صالحیت دیوان در رسیدگی به»الیحه اعتراضیِ خود را در مورد  1881
کرد که دعوای  ثبت رساند. آمریکا استدالل می به« ناوهای جنگی آن کشور  وسیله به  نفتی ایران

تواند به  دیوان نمی، لذا، نیست 1822اجرای عهدنامه مودت سال  شده از سوی ایران تفسیر و طرح
آمریکا منکر وجود ، ترتیب این صالحیت رسیدگی داشته باشد. به، عهدنامه 01ماده « 0»استناد بند 

اختالف حقوقی بین طرفین نیست اما معتقد است سند و مبنایی که ایران برای اثبات صالحیت 
  مابین و دعوای مطروحه است مودت( فاقد ربط معقولی با اختالف فیدیوان ارائه کرده )عهدنامه 

 (.11: 1181، زاده و درنتیجه دیوان صالحیت رسیدگی ندارد )ملکی
عهدنامه مودت مورد استناد ایران را ناظر به روابط خصوصی و  0ماده « 1»آمریکا مفاد بند 

متحده آمریکا توصیف کرد )آجیلی و  یاالتتجاری اتباعش در قلمرو ایران و اتباع ایران در سرزمین ا
طور  باید به« آزادی تجارت»عهدنامه مودت درباره  14ماده  1نظر آمریکا بند  (. به02: 1180، مقدم

یعنی خریدوفروش ، معنای اخص آن  به  تجارت  بـه  شود و قلمرویی محدود دارد که  تفسیر  مضیق
 (.00: 1181، اسـت )یوسفی  دولتین منحصربین « تجارت دریایی»در دامنه محدود ، کاال

وارد   آمریکا را  صالحیتی  اعتراضات، دیوان با صدور حکمی 1887دسامبر  10نهایتاً در تاریخ 
بـه   صالحیت خود را در رسـیدگی 1822معاهده مودت  01ماده  0ندانست و بر اساس بند 

آمریکا دست به ، حیت از سوی دیواندادخواست ایران علیه آمریکا احراز کرد. پس از پذیرش صال
های آمریکایی زد. مبنای صالحیت دیوان در این  طرح دعوای متقابل به خاطر انهدام کشتی

میان ایران و آمریکا بود. دیوان تأکید کرد که دعوای  1822عهدنامه مودت مصوب ، قضیه
، است  لت الزامی شدهکه طبق آن روابط تجاری میان دو دو 14ماده  1طرفین را فقط مطابق بند 

بررسی خواهد کرد و سایر مواد صرفاً از باب تفسیر موردتوجه قرار خواهد گرفت. در مقابل آمریکا 
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، دیوان استدالل آمریکا را نیز نپذیرفت )ممتاز، کرد. در نهایت استناد می 04ماده  1نیز به بند 
دادن عهدنامه مودت نزد  با مستند قرارمانند پرونده پیشین  این پرونده نیز ، (. بنابراین071: 1190

 شد که این امر گویای اعتبار عهدنامه است. دیوان مطرح 

المللی دادگستری در قضیه توقیف اوراق بهادار . طرح شکایت در دیوان بین4-9

 بانک مرکزی ایران
ال میلیارد دالر از امو 0 در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود 0417ژوئن  12دولت ایران در 

های آمریکا که با موازین معاهده  موجب احکام واهی صادره از دادگاه بانک مرکزی این کشور به
لمللی دادگستری الهه شکایت  ا مغایر است از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین 1822مودت 

د ایران الیحه تکمیلی و مستندات خو، (. پس از ثبت دادخواست10: 1181، کرد )لسانی و کاظمی
به دیوان تقدیم کرد. در  0411فوریه  1 در تاریخ، را در تبیین مبانی حقوقی شکایت در چهار جلد

می  1 در تاریخ، جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی  متحده به ایاالت، مقابل
ن نیز و در مورد صالحیت دیوا  قابل استماع تلقی دعوای ایران را غیر، با طرح ایراد مقدماتی 0411

نزد دیوان ثبت  (0411سپتامبر  1) 1187 شهریور 14 اعتراض کرد. الیحه جوابیه ایران در تاریخ
بر اعتبار ، متحده علیه ایران اساس ایاالت ها و اتهامات بی ای که در آن ضمن رد ادعا شد. الیحه

دولت و اتباع  ها ها مورد تأیید دیوان قرارگرفته بود و در سایر پرونده عهدنامه که قبالً بار
  مورد تأکید قرار گرفته بود.، متحده به آن استناد کرده بودند ایاالت

های آمریکا داد و صالحیت خود را برای  حکم به رد استدالل 0418 فوریه 11 دادگاه الهه در
شود که عهدنامه از این حکم نیز برداشت می، رسیدگی به امور ماهوی این پرونده اعالم کرد. لذا

 االجرا بوده است.قبل از خروج آمریکا از آن کماکان الزممودت 

های آمریکا با استناد به  . دعاوی ایران مبنی بر عدم مشروعیت تحریم5-9

 عهدنامه مودت بعد از خروج از برجام
یکی از اقدامات حقوقی ایران طرح شکایت از آمریکا به دیوان ، پس از خروج آمریکا از برجام

، ها بود. ایران در این شکایت مطرح کرد که آمریکا با وضع تحریم ریالمللی دادگست بین
همین به، ای ایران صفحه عهدنامه مودت دو کشور را نقض کرده است. در متن دادخواست نوزده

کامالً برخالف آن عمل کرده ، ها عهدنامه استناد و تأکید شده بود که آمریکا با وضع تحریم
 سند برجام نبود بلکه در چارچوب عهدنامه، وان در این دعویاست. البته مبنای صالحیت دی
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رفتار عادالنه و منصفانه با اتباع و ، طرح دعوی شد. طبق اظهارات نماینده ایران 1822مودت 
صادرات و آزادی تجارت و کشتیرانی ازجمله حقوقی است ، آزادی واردات، های ایرانی شرکت

عهدنامه  14ماده  1و بند  8ماده  0 بند، 9ماده  0و  1ند ب، 1ماده  1بند ، 0ماده 1که طبق بند 
ها را نقض کرده  ها آن مودت متعلق به کشورمان بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم

تضمین پذیرش رأی دیوان از جانب ، هااست. دراین دعوی ایران خواهان پایان فوری تحریم
مودت و نیز پرداخت غرامت مقتضی  عهدنامه آمریکا و تضمین این کشور به عدم تکرار نقض

 (.1: 1181، به ایران شد )لطیفیان
که  جایی عهدنامه اشاره دارد. ازآن 11از ماده  0ایران برای طرح این شکایت به پاراگراف 

دولت  0419مه  9نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم ، موضوع اصلی اختالف
که اختالف از برجام  متحده مبنی بر این ادعای ایاالت، ها بود یممتحده در وضع مجدد تحر ایاالت

 (.0: 1181، مسموع نیست )متاجی، ناشی شده و لذا دیوان فاقد صالحیت است
که صالحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به  اتفاق با اعالم این دیوان در نهایت به

با قید  0419جوالی  01ابتدا در مورخ بین دو کشور را دارد  1822سبب نقض عهدنامه مودت 
متحده اعالم کرد که از هرگونه اقدامی که منجر به وخامت اوضاع شود  فوریت به ایاالت

خودداری کند و سپس طرفین را برای ارائه دفاعیات خود نزد دیوان درخصوص درخواست دستور 
، های دارویی لغو تحریم دیوان رأی به، موقت ایران دعوت کرد. پس از برگزاری جلسات استماع

 بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران داد.، غذایی

طرف   ذکر است که برای خروج از معاهده الزم است یکی از طرفین اخطاری کتبی به شایان
( نامه اعالم خروج آمریکا از عهدنامه مودت 0419)اکتبر  1181دیگر ارسال کند. ایران در مهرماه 

توان گفت جزء اول شرایط مقرر در عهدنامه در خصوص  می، ست. بر این اساسرا دریافت کرده ا
، شده است اما این امر بدان معنا نیست که عهدنامه از زمان ارائه اخطار کتبی خروج از آن انجام 
خروج قطعی یک کشور از عهدنامه یک سال به ، بلکه براساس مواد مصرح ؛نامعتبر تلقی شود

خروج آمریکا از عهدنامه تأثیری بر رسیدگی دیوان به قضیه مطروحه از سوی انجامد. اما  طول می
، کرده که در زمان اعتبار معاهده نزد طرفین  ایران ندارد زیرا ایران به نقض و تخلفاتی اشاره

تواند بدون توجه به خروج آمریکا از  توان گفت دیوان می وقوع پیوسته است. بر این اساس می به
سیدگی خود ادامه دهد و حکم نهایی را نیز صادر نماید زیرا خروج از عهدنامه بدین به ر، عهدنامه

مابین استناد کنند اما این  به آن در روابط فی، توانند از زمان خروج قطعی معناست که طرفین نمی



 

   101 ... 1822های آمریکا علیه ایران از منظر عهدنامه مودت  تحریم

 

 
 

 
ل 

سا
ه

تم
ف

ره 
ما

 ش
/

ا
 /ول

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

10
41

 

امر بدین معنا نیست که اعمال و اقدامات موجد نقض یکی از طرفین در زمان اعتبار عهدنامه از 
 شود. طرف دیگر غیرقابل استناد میسوی 

. موارد رسیدگی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و استناد به عهدنامه 6-9

 مودت
، شده است. در این موارد  ایران و آمریکا در موارد متعدد به عهدنامه مودت اشاره 1در دیوان داوری

همچنین قواعد عرفی در حکم  کرده است که مواد مندرج در عهدنامه و صراحت اشاره دیوان به
عنوان منبع قابل اتکایی در روابط  شوند و از این حیث چنین متنی را به اعمال لحاظ می قانون قابل
 .(Charles amd Bruescke, 1998: 352) شناسد رسمیت میطرفین به

0«فلیپس داج»در قضیه  
 یک از طرفین ایران هیچ»: رأی خویش اظهار کرد 01دیوان در بند  

هرچند که « اند متحده آمریکا بر اساس مندرجات این سند به اختتام آن مبادرت نورزیده و ایاالت
و احوال اقتصادی و نظامی تحمیلی  عنوان خوانده در این دعوی مدعی است که اوضاع  ایران به

مابین  داللت بر این دارد که معاهده در روابط فی، سو به این 1894و  1818های  به ایران از سال
کند. ازنظر دیوان این  مدعی همچنان بر اعتبار حقوقی سند اصرار می، خاتمه یافته است. در مقابل

آید تا در اتخاذ  حساب می عهدنامه در زمره یکی از منابع حقوقی در روابط حقوقی طرفین به
 .M.E( )1899تصمیم نهایی به سند مزبور استناد شود. همچنین در ماجرای سدکو )

Macglashan,1988: 23) ،عهدنامه مودت »آمریکا صراحتاً اظهار داشت -دیوان داوری ایران
« اتباع است االجرا و قابل اعمال در روابط حقوقی طرفین الزم عنوان قانون قابل همچنان به 1822

 (.71: 1181، )مرشایمر
طرفین در   یها عهدنامه مودت که ناظر بر حمایت از اموال و سرمایه 0ماده ، بر این عالوه 

های آمریکایی  های عـهدنامه مورد استناد خواهان بیش از دیـگر بـخش، سرزمین دیگری است
/الف مورخ آوریل 19ایران در دیوان داوری قرار گرفت. همچنین در رأی مربوط بـه پرونده   علیه

                                                 
 الجزایردولت  گری میانجیبا  های الجزایر بیانیه بر اساس گیری در سفارت آمریکا بحران گروگان. نهاد داوری است که در پی 1

تأسیس شد. دیوان داوری مرکب  ایاالت متحده آمریکاو  ایرانهای  برای رسیدگی به اختالفات میان دولت 1891ژانویه  18در 
که داوران مذکور در سه شعبه  تداور دیگر( اس 7داور ثالث منتخب  1داور منتخب آمریکا و  1، داور منتخب ایران 1داور ) 8از 

 کنند. مستقل دیوان به دعاوی ارجاع شده رسیدگی می
به این دلیل که مالکیت سهام وی در شرکت سیاک توسط جمهوری اسالمی ایران سلب  1897مارس  18. فلیپس داچ در 0

 شکایتی را در دیوان داوری بین المللی علیه ایران مطرح کرد.گردیده بود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 

100  الملل  پژوهشنامه رسانه بین 

 

 
ل 

سا
تم

هف
ره 

ما
 ش

/
ول

ا
/ 

م/
 نه

ی
یاپ

ه پ
مار

ش
 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

10
41

 

سوی افراد به دعاوی از   رسیدگی  صالحیت دیوان در  دیوان داوری بـرای تفسیر مربوط به 1890
بر . دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست، و آمریکا  دارای تابعیت دوگانه )تابعیت مضاعف( ایران

دیوان داوری ایران و آمریکا ضمن ، رسد در بسیاری از موارد نظر می به، اساس آنچه گفته شد
عهدنامه مودت طور ضمنی  به، استناد به موارد متعدد در عهدنامه مودت در روابط حقوقی طرفین

 در روابط حقوقی طرفین دانسته است. 1اعمال االجرا و قانون قابل الزم، را معتبر

 هادر جریان تحریم 9155پایبندی به تعهدات معاهده مودت  . عدم2

 جانبه و نقض صلح و مودت صادقانه در روابط دوجانبه های یک . تحریم9-2
ماده اول ، صورت جدی مورد خدشه قرارگرفته به ها ترین موادی که در جریان تحریم یکی از مهم

شده علیه ایران را  های اعمال مجموعه تحریم، تاکنون 1818عهدنامه مودت است. از سال 
و خلف آن یعنی  از عهدنامه مودت قلمداد کرد. قانون داماتو 0توان نقض صریح ماده اول می

طور مشخص با  به، ارد مرتبطهای آن و مو اصالحیه، 1887های ایران مصوب  قانون تحریم
این بخش را ، گذاری خارجی ضعف بخش انرژی ایران یعنی نیاز آن به سرمایه گیری از نقطه بهره

هدف قرار داده و تضعیف شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران را نشانه گرفتند. این قانون که بعدها در 
شده  وعه تحریمی اعمالترین مجم سنگین، نام گرفت 1«های ایران قانون جامع تحریم»قالب 

توسط آمریکا علیه یک کشور در طول تاریخ را شکل داد که قطعاً هیچ مناسبتی با ماده اول 
گذاری در  (. هدف گرفتن بخش سرمایهKatzman, 2014عهدنامه مودت ایران و آمریکا ندارد )

ش تحریم بخ، تحریم معامالت فلزات قیمتی، تحریم بنزین، توسعه میادین نفت و گاز
تحریم بانکی و ... در قوانین تحریمی آمریکا نقض ماده اول از عهدنامه مودت ، خودروسازی

 است.

 جانبه و نقض آزادی تردد تجار و بازرگانان های یک . تحریم2-2
هدف اصلی عهدنامه مودت تسهیل روابط دیپلماتیک و بازرگانی میان دو کشور بوده و در آن 

به اتباع ، شود که در این زمینه به اتباع سایر کشورها اعطا می مقررشده است که سقف امتیازاتی

                                                 
1. Applicable law 

برقرار خواهد  بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه»: داردعهدنامه مودت مقرر می 1. ماده 0
 .«بود

3. Comprehensive Iran Sanctions Act 
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طرف مقابل در این معاهده نیز اعطا گردد. همچنین این عهدنامه اجازه مسافرت آزاد در داخل و 
به صورت ، اختیار سکونت در هر محل را برای اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر

، در قلمروهای طرفین، عهدنامه مودت 14بر این مطابق ماده   د. عالوهدان فردی یا گروهی مجاز می
های هر یک از دو طرف با شرایط مساوی با  کشتی آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود.

محموالت خود به کلیه   های هر کشور ثالثی آزاد خواهند بود که با های طرف دیگر و کشتی کشتی
در مورد »گر که به روی تجارت خارجی و دریانوردی باز باشد ورود کنند. های طرف دیبنادر و آب
طرف معظم متعاهد  های متعلق به ها در تمام موارد در بنادر و آب های آن ها و محموله این کشتی

(. همچنین آمریکا که 117: 1111، )مقتدر« الوداد مراعات خواهد شد رفتار ملی و رفتار کامله، دیگر
در ، موظف و متعهد به اجرای تعهداتش بر اساس بیانیه الجزایر است، الملل ق بینبر اساس حقو

المللی و عهدنامه مودت کرده است که وضع و اعمال  موارد متعددی اقدام به نقض این تعهد بین
 شود. ای از این اقدامات محسوب می جانبه نمونه های یک تحریم

 اص حقیقی و حقوقی طرفینجانبه و نقض مالکیت اشخ های یک . تحریم9-2
عهدنامه مودت برای حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از دو کشور منعقدشده است و 

های طرف دیگر و اموال  هر یک از طرفین در تمام مواقع در مورد اتباع و شرکت»: دارد مقرر می
ات غیرمعقول و ای خواهد داشت و از اتخاذ اقدام رفتار منصفانه و عادالنه، مؤسسات ایشان

...« آمیزی که به حقوق و منافع مکتسبه قانونی ایشان لطمه وارد آورد خودداری خواهد نمود  تبعیض
های هر یک از  عهدنامه مودت(. تنها مورد استثناء برای سلب مالکیت از اتباع و شرکت 1-0)ماده 

با تأمین غرامت عادالنه هم در صورت نیاز باید  عامه است که آنمنافع، طرفین توسط طرف مقابل
ای از  عهدنامه مودت( اما بخش عمده 0-0جهات باشد )ذیل ماده   در اسرع وقت و با رعایت جمیع

مالکیت نهادهای مرتبط با دولت ایران و یا کسانی را که اقدام به معامله با دولت ، های آمریکا تحریم
شده در قانون  های در نظرگرفته حریمایران نمایند هدف قرار داده است. اساساً یکی از انواع ت

استفاده یا ، نگهداری، های مشمول تحریم از خرید ممنوعیت اشخاص و سازمان»های ایران  تحریم
« بیند در آن منفعت مالی می، معامله هر دارایی واقع در آمریکا که شخص یا سازمان مشمول تحریم

این فرد یا شرکت  .(International Emergency Economic Powers Act 1977بوده است )
 تواند تبعه ایران یا هر کشور دیگر باشد.  تحت تحریم می
دستورالعمل : اند از است عبارت  ای که آمریکا این نوع ممنوعیت را اعمال کرده موارد عمده

هایی را در مورد بانک مرکزی ایران و سایر نهادها اعمال کرده است  که تحریم 11288اجرایی 
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(Executive Order 13599, 2012) ، سپتامبر  01صادرشده در  11000دستورالعمل اجرایی
0441 (Executive Order 13224, 2001) ، 09صادرشده در  11190دستورالعمل اجرایی 
 Executive) 11747دستورالعمل اجرایی ، (Executive Order 13382, 2005) 0442ژوئن 

Order 13606, 2012) ، های ایران  مع تحریمقانون جا 142بند(CISADA, SEC 105)  و
 . (Executive Order 13574, 2011) 11210دستورالعمل اجرایی 

 جانبه و نقض آزادی مبادالت مالی های یک . تحریم4-2
عنوان رکنی برای جریان  آزادی نقل و انتقاالت مالی را به، 1ماده  1عهدنامه مودت طبق بند 

جز در موارد خاص و استثنائی تضمین کرده است. موارد  آن را بهروان اقتصاد در نظر گرفته و 
های ارزی و مالی بر طرف مقابل مانند الزامات صندوق  استثناء نیز شامل اعمال محدودیت

المللی پول و یا شرایط بسیار خاص مستلزم پرداخت غرامت و ترتیبات جبرانی است اما  بین
ی ایجاد محدودیت برای فرایندهای اقتصادی و همچنین عنوان راهکاری برا های آمریکا به تحریم

تنها بر  های جدی نه کنترل و اعمال محدودیت بر جریان مالی ایران وضع شد. این محدودیت
های مالی ایران در داخل آمریکا بلکه بر روابط مالی ایران در خارج از آمریکا وضع شد.  فعالیت

هایی بر بانک مرکزی ایران و سایر  ( تحریم0410 فوریه 2) 11288همچنین دستورالعمل اجرایی 
 نهادهای تحت مالکیت یا کنترل دولت ایران وضع کرد که مصداق همین امر است.

چه برای  از این حیث اعمال محدودیت در انتقال وجوه ناشی از صادرات و واردات بیش ازآن
عهدنامه 1-9ب ماده شده است )بند  ممنوع شمرده، شود هر کشور دیگری در نظر گرفته می

ترتیب اعمال تضییقات مالی توسط آمریکا برای سایر کشورها در تعامل با ایران را  این مودت(. به
 پذیری در قالب این بند تلقی کرد. توان نقض رقابت می

ها اعمال کرد که ادعاشده بود  هایی را علیه آن دسته از بانک داری آمریکا جریمه خزانهوزارت
وضوح نقض آزادی نقل و  های مالی کمک کرده بودند. این امر به ی نقض تحریمبه ایران برا

های  شده بر انتقال ارز نیز ازجمله روش شود. تضییقات اعمال انتقاالت مالی ایران قلمداد می
کاهش خطر "رود. تصویب قانون  شمار می محدودسازی نقل و انتقاالت مالی از سوی آمریکا به

باعث کاهش بیش از پیش توانایی ایران در دستیابی به ارز ، 0411ز فوریه و اعمال آن ا "ایران
های آمریکا این است که اقتصاد ایران را از طریق جلوگیری از  شد. بنابراین هدف تحریم

 دسترسی بازرگانان ایرانی به اعتبارات اسنادی برای خرید یا فروش کاالها تضعیف کند.
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 آزادی دریانوردی و کشتیرانیجانبه و نقض  های یک . تحریم5-2

عهدنامه مودت( تأکید بر آزادی تجارت و  14ماده  1)بند  یکی از مقررات آشنای عهدنامه مودت
در جریان ، دریانوردی است. علیرغم توجه خاص عهدنامه مودت به تجارت و کشتیرانی

این امر خدشه  ممنوعیت تجارت آمریکا با ایران شکل قانونی پیدا کرد که، های آمریکا تحریم
شود. تحریم مربوط به تجارت  اساسی به ماده مربوط به آزادی تجارت در عهدنامه مودت تلقی می

و بر اساس دستورالعمل  1887های آمریکایی در ایران از سال  گذاری اشخاص و شرکت و سرمایه
 US presidential)رئیس جمهوری سابق آمریکا آغاز شد ، کلینتونبیل 10828اجرایی 

Executive Order 12959, 1995)  ممنوعیت ، های ایران از قانون جامع تحریم 141اما در بند
. همچنین بند (CISADA, 2010, SEC 103)صورت قانون درآمد  تجارت آمریکا و ایران به

مالکیت هر نوع ( »0410) «بشر در سوریه و حمایت از حقوق قانون کاهش خطر ایران»از  041
را به فهرست « شده است خام تولیدشده در ایران استفاده  برای حمل نفتکشتی که از آن 

شود اضافه کرد که عمالً آزادی کشتیرانی ایران را نقض  تخلفاتی که منجر به تحریم آمریکا می
های تحت  دهد که کشتی جمهوری آمریکا اجازه می کرده است. همچنین این بند به رئیس

 سال از ورود به بنادر آمریکا محروم کند. 0مدت  به مالکیت اشخاص مشمول تحریم را 
های بانکی آن دسته از اشخاص و  ها و فعالیت دارایی، اموال، این قانون 1000بر اساس بند 

سازی یا کشتیرانی ایرانی  کشتی، های انرژی ها که به ارائه کاالها و خدمات به بخش سازمان
 Subtitle D-Iran)شود  در آمریکا مسدود می، داقدام و یا این معامالت را بیمه کرده باشن

Sanctions, 2012, SEC 1244). های حامل گاز طبیعی مایع ایران نیز که بر  ضمناً کشتی
های  در قانون جامع تحریم، ها نبودند شامل تحریم، های ایران اساس متن اولیه قانون تحریم

  .(CISADA, 2010, SEC 102) صراحت مشمول تحریم شدند ( به0414ایران )

در  9155جانبه آمریکا علیه ایران و عهدنامه مودت  های یک. بازنمایی تحریم9

 المللیهای بینها و رسانهاندیشکده
ای در میان بازتاب گسترده 1822جانبه آمریکا و خروج از عهدنامه مودت  های یکتحریم

ها به  های آمریکایی در کنار رسانه های آمریکایی داشت. اندیشکده ها و رسانهاندیشکده، نخبگان
قوه چهارم در آمریکا معروف هستند و از مجموعه کارشناسان نخبه و باتجربه در امور اجرایی و 

های دولت  گذاریها و سیاست گیری ها در تصمیم های آن کنند و پژوهش سیاسی استفاده می
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هایی که دولت آمریکا یکایی در تحریمهای آمرای که اندیشکدهگونه آمریکا بسیار اثرگذار است. به
اند. این نهادها بر مسائل نقش مهمی داشته، جانبه علیه ایران اعمال نموده است صورت یک به

متمرکز بوده و در تأیید و ترغیب هر نوع تالش آمریکا در ، ای و تحریمپرونده هسته، ایران
اند. حضور جدی و مؤثری داشته« ایجلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته»چارچوب ادعای 
های متحده آمریکا نظرات متنوع و مختلفی درباره تحریم های داخلی ایاالتنخبگان و رسانه

تواند در اند که میمطرح کرده 1822جانبه و چندجانبه آمریکا علیه ایران و عهدنامه مودت  یک
 : ا در جدول ذیل ذکرشده استههای مختلفی قرار بگیرد. تعدادی از این نظریهبندی طبقه

های های آمریکایی درباره تحریمها و رسانهاندیشکده، اظهارنظر نخبگان. 9جدول 

 9155جانبه آمریکا علیه ایران و عهدنامه مودت  یک

 نظرات زمینه

 نشینی از تعهد عقب

: ان اعالم نمودانای با شبکه سی در مصاحبه، وزیر خارجه وقت آمریکا، 1مایک پمپئو
نشینی کرد و از معاهده دوستی  المللی عقب دولت ترامپ از تعهد خود در توافق بین»

المللی  گرفتن در معرض تصمیمات دیوان بین ساله با ایران خارج شد و از قرار 71
 .(Gaouette and Crawford, 2018)« دادگستری اجتناب کرد

تضاد منافع آمریکا 
 الملل با حقوق بین

-را به دیوان بین 1822ن شکایت خود مبنی بر نقض عهدنامه مودت که ایرا ازآن پس

با توجه به »: اعالم نمود، وزیر خارجه آمریکا، مایک پمپئو، المللی دادگستری ارائه کرد
متحده  عنوان محلی برای شکایت علیه ایاالت اینکه ایران از صالحیت دیوان به

از این عهدنامه خارج  خود منافعآمریکا جهت محافظت از ، کندسوءاستفاده می
 .(Gaouette and Crawford, 2018)« شود می

بازنگری آمریکا در 
 معاهدات

المللی  ایران از دیوان بین»اعتقاد دارد که ، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا، 0جان بولتون
« پروتکل اختیاری»متحده از  گوید که ایاالتاو می«. کنددادگستری سوءاستفاده می

ما »: شود. بولتون گفت وانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک هم خارج میتحت کن
المللی را آغاز خواهیم کرد که ممکن است همچنان  های بین بازنگری آن دسته از توافق

المللی  آور در دیوان بین فصل اختالفات صالحیتی الزام و متحده را در معرض حل ایاالت
 .(Mackey, 2018)« دادگستری قرار دهد

تضعیف نهادهای 
 المللی بین

در خصوص دستور  0کارشناس ارشد مرکز تحقیقات سیاست خارجی، 1ریچارد گووان
وضوح  به»: گویدالمللی دادگستری از شکایت ایران علیه آمریکا میموقت دیوان بین

                                                 
1. Mike Pompeo 

2. John Bolton 

3. Richard Gowan 

4. The Foreign Policy Research Institute (FPRI) 
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 نظرات زمینه

است و   گرفته المللی شکل مشخص است که کمپین بزرگی برای تضعیف نهادهای بین
متحده قصد دارد خود را از هرمراجعی که منافع  ه بولتون تأکید کرد ایاالتطور ک همان
 .(Mackey, 2018)« خارج کند، متحده را به خطر بیندازد ایاالت

جلوگیری از 
فصل اختالفات  و حل

المللی  در دیوان بین
 دادگستری

: گویدنا میالمللی دانشگاه ایندیا استاد دانشکده مطالعات جهانی و بین 1، دیوید بوسکو
المللی دادگستری محدود کرد  بین حضور خود را در دیوان 1894متحده در دهه  ایاالت»

المللی  های بین کند شکایت کشورها علیه خود را نیز در دادگاه و اکنون تالش می
استفاده ، افتدالمللی که در آن منافع آمریکا به خطر میمحدود کند و دیگر از مراجع بین

 .(Gaouette and Crawford, 2018)« نکند

روابط سرد بین دو 
کشور ایران و 
آمریکا بعد از 

 انقالب اسالمی 

تصمیمی بود که دیوان ، 1822متحده برای خروج از معاهده مودت  انگیزه ایاالت
المللی دادگستری در رأی دستور موقت خود صادر کرد و به دولت ترامپ دستور داد  بین

در  1818لیه ایران را لغو کند. مایک پمپئو با اشاره به انقالب ها عتا برخی از تحریم
شدیم. امروز تصمیمی که دیوان  ما باید چندین دهه پیش از آن خارج می»: ایران گفت

درس مفیدی برای ما بود تا پوچ بودن مطلق پیمان دوستی آمریکا و ، گرفته است
 .(Gaouette and Crawford, 2018)« جمهوری اسالمی ایران را نشان دهیم

فرار از مسئولیت و 
المللی  تعهدات بین

 دولت آمریکا

-متحده دستور داد تحریم دیوان به ایاالت»: کندپست عنوان می در واشنگتن 0لیجویس

مجدداً اعمال کرده ، ای با ایرانهای جدیدی را که پس از اعالم خروج از توافق هسته
القی برای تهران بود. دیوان استدالل کرد که لغو کند. حکم دیوان یک پیروزی اخ، بود

پیمان دوستی ، لغو شدند 0417متحده که با اجرای توافق در سال  های ایاالتتحریم
 .(Morello, 2018)« کنندرا نقض می 1822

ناهماهنگی و عدم 
یکپارچگی در 

المللی سیاست بین
 آمریکا و اروپا

یران هم از این عهدنامه و هم از دیوان ا»: گویدوزیر خارجه وقت آمریکا می، پمپئو
ولی هایکو « المللی دادگستری برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کرده است بین

ای با ایران از توافق هسته، بعد از خروج آمریکا از برجام، وزیر امور خارجه آلمان، 1ماس
ر این توافق خواهیم ایران را د موضوع این است که ما می»: گویددفاع کرد. وی می

، داریم. این خطر وجود دارد که اگر ایران بار دیگر برنامه اتمی خود را ادامه دهد نگه
 .(Williams and Kirby, 2018)شود  خطر کشمکش نظامی در منطقه ایجاد می

سابقه خروج 
آمریکا از 

 های مشابه عهدنامه

حقوق دانشگاه الملل در دانشکده استاد حقوق اساسی و حقوق بین، 0کوجولیان
وغریب است. مدت زیادی  معاهده با ایران یک معاهده عجیب»: نویسدمی 2هوفسترا

دو مورد دیگر وجود داشته است که در  1894است که با ایران دوست نیستیم. از دهه 

                                                 
1. David Bosco 

2. Joyce Lee 

3. Heiko Mass 

4. Julian Ko 

5. Hofstra 
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 نظرات زمینه

المللی دادگستری از آن معاهده خارج  متحده پس از حکم نامطلوب دیوان بین آن ایاالت
توسط  1890ای که در سال ولت رونالد ریگان در پروندهیکی در دوران د ؛شد

–دبلیوبوش و در دولت جرج در زمان 0442نیکاراگوئه مطرح شد. دومی در سال 

 .(Wong and E. Sanger, 2018)« ای که مکزیک مطرح کرده بود پرونده

راهبرد دولت 
آمریکا مبنی بر 

تضعیف و تسلیم 
 ایران

های اقتصادی ایران باید در رأس تحریم»: نویسد ای می اندیشکده بروکینگز در مقاله
ای قرار داشته  هر نوع تالش آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته

توانند رهبران ایران را  ها هم می آن، های اقتصادی دو کارکرد اساسی دارند باشد. تحریم
، کنند ایران کمک میکه به  برای انجام مذاکرات متقاعد سازند و هم کشورهایی را

 .(einhorn and Richard, 2019)« منزوی نمایند

تأیید تحریم توسط 
ها و اندیشکده

 نخبگان

راهبرد فشار »: معتقد است، کارشناس ایرانی شورای روابط خارجی آمریکا، 1تکیهری
یران زیرا برای اقتصاد ا، آمیز بوده حداکثری این کشور علیه ایران تاکتیکی موفقیت

ها  ها موجب ترغیب ایرانی البته هنوز زود است که گفته شود این تحریم ؛دردآور است
 (.Lindsay, 2019« )شود به انجام مذاکره و امضای توافقی جدید با آمریکا می

اعالم  1و یا امریکن انترپرایز 0کار مانند مؤسسه هادسونهای نومحافظهاندیشکده
ایران در قبال آمریکا ریشه در ماهیت ایدئولوژیک نظام رفتارهای خصمانه »: کنند می

« سیاسی ایران داشته است. در نظام فعلی کسی تمایلی برای مذاکره با آمریکا ندارد
 (.041: 1181، )حسینی

، امریکن انترپرایز، ویژه بنیاد دفاع از دموکراسی های آمریکایی بهبسیاری از اندیشکده
کنند که با تژی فشار حداکثری ترامپ را توصیه میهادسون و... استرا، 0جینسا

های ثانویه درصدد فلج کردن تجارت خارجی و اقتصاد ایران است کارگیری تحریم به
(wallsh, 2020). 

لزوم فشار 
 جانبه بر ایران همه

 

های شدید اقتصادی را برای بازگرداندن تهران به میز تحریم، موافقان فشار حداکثری
دانند و اعتقاد دارند مشکالت اقتصادی ناشی از آن نیز سبب  می مذاکره ضروری

مقابله کند ، نارضایتی عمومی شده )است( و دولت ایران باید با جامعه خواستار تغییر
(Lindsay, 2019.) 

مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی و یکی از مشاورین دولت ترامپ ، 2مارک دابوویتز
های غیربرجامی البته تحریم»: اعالم کرد 0411اواخر سال  در شورای امنیت ملی در

شروع خوبی است اما ترامپ باید کارهای بیشتری انجام ، که در دوره ترامپ وضع شد

                                                 
1. Ray Takeyh 

2. Hudson 

3. The American Enterprise 

4. JINSA 

5. Mark Dubowitz 
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 نظرات زمینه

ایر را سازمانی تروریستی اعالم کند و از  که باید سپاه پاسداران و ایران مثالً این ؛دهد
سپاه را در فهرست سیاه قرار های تحت مالکیت داری بخواهد شرکتوزارت خزانه

 .(Dubowitz, 2017)« دهد

ایجاد ائتالف 
منسجم جهانی 

 علیه ایران
 

ایران قوی نیست ولی »: کارشناس مؤسسه امریکن اینترپرایز، 1طبق نظر کنت پوالک
ها فاصله بگیرد.  های خطرناکی دارد که آمریکا باید از آنضعیف هم نیست. ایران سالح

هم متحدان در غرب  ؛ان نیازمند حمایت قوی متحدان آمریکا استراندن ایر پس عقب
آسیا و حتی آمریکای التین. ، تر دوستان آمریکا در اروپاآسیا و هم ائتالف گسترده

ای ها در صورتی بر ایران اثر خواهد گذاشت که توسط تعداد گستردهبسیاری از تحریم
 .(Pollack, 2018)« از کشورها به کار گرفته شوند

های  تحریم
 جانبه همه

در »: نویسدمی، 1یکی از نخبگان نظامی و از کارشناسان بنیاد هریتج، 0جیمز کارافانو
نظر از گزینه جنگ باید بر سه مأموریت اصلی متمرکز حال حاضر دولت ترامپ صرف

شود. نخست کمپین فشار مالی علیه ایران را با هدف محرومیت ایران از پول تشدید 
، جنگ با ایران، تنگه هرمز را با کمک ناوهای خود باز نگه دارد و درنهایتکند. دوم 

 .(Carafano, 2019)« خواهدآخرین چیزی است که ترامپ می

 گیری نتیجه
های ترین تحریمسخت، های آغازین انقالب اسالمی در قالب یک سیاست جامع آمریکا از سال

ی ایران اعمال نموده است تا راهبرد خصمانه جانبه علیه جمهوری اسالم صورت یک ممکن را به
جانبه به  های یک خود مبنی بر تضعیف و تسلیم ایران را دنبال کند. روشن است که این تحریم

المللی مشروعیت ندارند و با مندرجات عهدنامه  بین  استناد بسیاری از اسناد چندجانبه و دوجانبه
-نظر میناسازگار به، مابین استاری در روابط فیمودت که مستلزم برقراری روابط دوستانه و تج

از اعتبار ، ها در روابط سیاسی و حقوقی ایران و آمریکانشیب و رسد. این عهدنامه علیرغم تمام فراز
های الزم در مورد اعتبار این عهدنامه در کافی جهت استناد حقوقی برخوردار بوده و استدالل

المللی وین و همچنین موارد استنادی دیوان دادگستری بینکنوانسیون ، قالب مندرجات عهدنامه
 در حل اختالفات بین دو کشور ارائه شده است.

منعقد شده بین دو دولت ایران و  1822االجرا بودن عهدنامه مودت با توجه به اعتبار و الزم
ندرج در صورت مستقیم و صراحتاً ناقض مفاد مهای اعمالی از جانب آمریکا بهتحریم، آمریکا

                                                 
1. Kenneth Pollack 

2. James Carafano 

3. The Heritage Foundation 
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های پیشین ارجاعی خود به نکته که دو کشور در پرونده این  عهدنامه مودت است و با توجه به 
اند و با توجه به نقض این عهدنامه توسط المللی دادگستری به این عهدنامه استناد کردهدیوان بین

با استناد به ، آن این حق برای ایران وجود داشته است که از زمان خروج قطعی آمریکا از، آمریکا
-المللی دادگستری در قضایای گروگاننقض این عهدنامه به دیوان شکایت کند. رویه دیوان بین

حمله به سکوهای نفتی ایران و همچنین رویه دیوان داوری ایران و آمریکا نیز مؤید این ، گیری
مه مودت را دارای رسمیت شناخته ااست و عهدنا امر است که دیوان چنین حقی را برای ایران به

 داند. های اعمالی از سوی آمریکا میقابلیت استناد در پرونده تحریم
الزام ایران به تبعیت از قوانین منع اشاعه ، های اقتصادیدرواقع اهداف اعالمی تحریم

های مندیهای توانتأثیرگذاری بر تصمیمات ایران در حوزه، ای و موشکیتسلیحات هسته
متقاعد ، بشر هایی مانند حقوقاری بر رفتار سیاسی ایران در داخل کشور در حوزهتأثیرگذ، ای هسته

ای در غرب آسیا و امثال آن بود اما نکته  کردن ایران به همراهی با غرب در فرایندهای منطقه
ها داشته است و تأثیر آن در ها کمترین تأثیر را در این زمینهتوجه آن است که تحریم قابل

زیست و بر بخش  محیط، اشتغال، درمانو بهداشت ، تصادی و معیشت مردمهای اقشاخص
 ترین منبع درآمد کشور چشمگیر بوده است.عنوان اصلیگاز و پتروشیمی به و نفت

آمیز فصل مسالمتوحل، زور  ممنوعیت توسل به، این در حالی است که اصل ضرورت تناسب
عنوان بعضی از چنین حق حیات و حق بر توسعه بهمنع مداخله در امور داخلی و هم، اختالفات

، ها وجود داشته باشدها در خالل تحریممواردی است که اگر شائبه نقض آن، حقوق اساسی بشر
با مرور مواد ، کند. بنابراینهای جدی از حیث موازین عهدنامه مودت را ایجاد میزمینه بررسی

ها به  شود که بیشترین توجه این تحریم شده در این عهدنامه مشخص می مندرج و تصریح
 تجاری و بازرگانی اشاره دارد که ناقض روح عهدنامه مودت است.، های اقتصادی حوزه

 ای پیشنهادهای رسانه
فیلم مستند و ... از ظرفیت خود در حمایت از ، گزارش، مرزی در قالب مصاحبههای برونرسانه -1

، المللی های بیناسالمی ایران به افکار عمومی و سازمانهای جمهوری  منافع ملی و ارائه دیدگاه
 هرچه بیشتر استفاده کنند.، المللی دادگستریدیوان بین فتوحمخصوص در قضایای  به 

استناد به فیلم مستند و... با ، گزارش، مناظره، مرزی در قالب تهیه مصاحبه های برون شبکه -0
قوقی الزم را در خصوص خروج آمریکا از های حروشنگری، 1822نقض عهدنامه مودت 
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میلیارد دالر پول متعلق به دولت  0های توقیف و مصادره حدود  برجام و همچنین پرونده
 آورد. عمل به، ایران

المللی دادگستری درمورد های دیوان بیننشست، محورهای مستند و کارشناسدر قالب برنامه -1
طور به، های حقوقی محکم ایران در جلسات دادگاهدلهدو پرونده شکایت ایران از آمریکا و ا

 برجسته منعکس و نقد شود.
، در سالگرد انهدام هواپیمای مسافربری ایرانی و شهادت کلیه سرنشینان آن توسط آمریکا -0

مرزی پخش شود تا نقض تعهد آمریکا درباره عهدنامه  های برونای در رسانههای ویژه برنامه
 الملل بشردوستانه برای افکار عمومی هر چه بیشتر تبیین شود. مودت و حقوق بین

های ظالمانه  های مختلف نشان دهند که تحریم مرزی همچنان با تهیه برنامه های برون رسانه -2
ای به  های جانی و مالی گسترده گیری کرونا خسارت در شرایط همه، آمریکا در مورد دارو

 داشته است. بشر را درپی و حقوق 1822ه مودت مردم ایران وارد کرده و نقض عهدنام
، وی در قالب گزارشتیخصوص شبکه پرس مرزی بههای برونشود که رسانهپیشنهاد می -7

المللی در خصوص موارد ذیل های مستند یا مصاحبه با کارشناسان حقوقی و قضات بینفیلم
 : اقدام نماید

های اولیه و شهروندان ایرانی درخصوص تحریم های وارده و نقض حقوق بشرتأکید بر خسارت -
  ؛اجتماعی برای مردم ایران شده است -ثانویه که منجر به مشکالت اقتصادی

المللی بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص دو پرونده ایران که در دیوان بین -
  ؛دادگستری در حال رسیدگی است

انسانی  ز برجام توسط دولت آمریکا و اقدامات ضدبررسی نقض مکرر عهدنامه مودت و خروج ا -
 بشری آن. و ضدحقوق

 جانبه علیه ایران. های یک ارتکاب تروریسم دارویی از سوی آمریکا در نتیجه تحریم -
ها در مورد مصونیت قضایی و اجرایی دولت   الملل عرفی درکه قواعد حقوق بین با توجه به این -1

از زبان ، مطابق با الیحه دفاعیه ایران، لذا، کننده استتعیین تفسیر مقررات عهدنامه مودت
باید در پرتوی حقوق  1822ها تأکید شود که مقررات عهدنامه مودت دانان در رسانه حقوق

 الملل عرفی تفسیر شود.بین
الملل خصوصاً قضات و  مرزی با کارشناسان ایرانی و خارجی حقوق بین های برون رسانه -9

هایی در خصوص نقض معاهده مودت  المللی در سراسر جهان مصاحبه و گزارش وکالی بین
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توسط دولت آمریکا )در زمانی که هنوز از عهدنامه خارج نشده بود( پخش کنند و  1822
های جدید ایران به دیوان  زمینه شکایت، های وارده ضمن ارائه راهکار برای جبران خسارت

عمومی در خصوص ابعاد نقض معاهدات   ند تا افکارالمللی دادگستری را فراهم نمای بین
 المللی توسط آمریکا آگاه شود. بین

 پیشنهادها برای تحقیقات آتی
جانبه آمریکا در رویارویی  های یک بررسی جایگاه قاعده عطف بماسبق شدن در اعمال تحریم -1

 1822دت با حقوق مکتسبه جمهوری اسالمی ایران قبل از خروج آمریکا از عهدنامه مو
جانبه ایاالت متحده آمریکا بدون  های یک بررسی نقض مصونیت دولت ایران در تحریم -0

 سازی امکان دادرسی عادالنه  فراهم

جانبه آمریکا علیه ایران از جمله  های یک های حقوق بشری متأثر از تحریمبررسی آسیب -1
 الملل بشر نقض حق حیات و سالمت مردم از منظر حقوق بین

جانبه ایاالت متحده آمریکا علیه  یک های  سنجی اطالق تروریسم اقتصادی به تحریم امکان -0
 ایران
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جانبه  های یک واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم»، (1180کاظم )، آبادیسیدقاسم و غریب، زمانی

صص ، 10شماره ، های حقوق قضاییفصلنامه دیدگاه، «الملل اقتصادی تحت حقوق بین

108-81. 
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 :دسترسی در آدرس زیر  قابل

 http: //cila.ir/Portal/home/?event/267108/267127/285851  

http://cila.ir/Portal/home/?event/267108/267127/285851
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