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 چکيده

و اعمال تحریم های مختلف علیه برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( با خروج  ایاالت متحده امریکا از 

بر  8162جوالی  61در علیه ایاالت متحده امریکا ایران ، دادخواستی توسط جمهوری اسالمی ایران

ن ، در دیوا6511 سال و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکااساس عهدنامه مودت 

آثار مخرب و غیرقابل جبران تحریم ها، ید و همزمان به دلیل بین المللی دادگستری به ثبت رس

پس از استماع درخواست ها و دفاعیات موقت از طرف دیوان شد. دیوان  صدور قراردرخواست 

، اقدام به صدور قرار موقتی کرد و در آن ضمن احراز صالحیت خود، اعمال 8162اکتبر  3طرفین، در 

، تلقی کرد و بدین منظور خواستار لغو 6511تحریم های امریکا را در مواردی مغایر معاهده مودت 

دارو و تجهیزات پزشکی، اقالم غذایی و کشاورزی و قطعات و تجهیزات هواپیما با تحریم های مرتبط 

ری الزم برای ایمنی هواپیمایی شد؛ و در ادامه خواستار تضمین ارائه مجوز و خدمات تامین و نگهدا

موارد ذکر شده گردید و در پایان از طرفین  واردات .و نقل و انتقال وجوه برای توسط امریکا برای

تشدید یا گسترش اختالف گردند، خودداری نمایند. ما در این خواست تا از هرگونه اقدامی که باعث 

قرار موقت آشنا شوبم و در ادامه قرار صادره مقاله بر آن خواهیم بود که ابتدا به طور مختصر با مفهوم 

، بین ایران و 6511اقتصادی و حقوق کنسولی  مودت و روابطتوسط دیوان در قضیه نقض معاهده 

  ایاالت متحده امریکا را تحلیل و بررسی نماییم.

، دیوان بین المللی دادگستری، قرار موقت، 6511معاهده مودت  :يديکل گانواژ

 برجام، تحریم
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 2 عليرضا پاکنژاد، 1 بهمن بهري خياوي

 .زنجاناسالمی دانشگاه ازاد  ،یالملل عموم نیحقوق ب یدکتر یدانشجو 6
 .مدرس دانشگاه پیام نور مشکین شهرکارشناسی ارشد حقوق خصوصی،  8

 
 نام نویسنده مسئول:
 بهمن بهري خياوي

تحليل محتواي قرار موقت دیوان بين المللی دادگستري در قضيه 

  رانیا نيب یو حقوق کنسول يو روابط اقتصادنقض معاهده مودت 

 )ایران عليه امریکا( 1511 کایو امر
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 مقدمه
نظامی و... ر اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، ران و ایاالت متحده امریکا، دبعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران، رابطه دو کشور ای

علیه ایران اتخاذ  ی راامریکا، تحریم ها اقتصادی متنوع دچار چالش های فراوانی گردید. بدین لحاظ از سال های نخستین انقالب تا امروز،

اتخاذ گردید. همراستا با این تحریم ران که به ظن امریکا دارای بعد نظامی بود، در راستای فعالیت های هسته ای ایکرده است که اوج آن 

و خواستار توقف برخی از فعالیت های ، قطعنامه های مختلفی را علیه ایران صادر کرد 8111 ورای امنیت سازمان ملل نیز از سالها، ش

 یز برقرار نمود.شد و در کنار این درخواست، تحریم های مختلفی را نایران هسته ای 

، توافقنامه ای تحت عنوان برنامه جامع اقدام و ایران صورت گرفت ، نماینده اتحادیه اروپا6+1اما با مذاکراتی که بین کشورهای 

ر بگردید و  8836ته ایران مورد توافق قرار گرفت، بگونه ای که این توافقنامه ضمیمه  قطعنامه در رابطه با برنامه هس 6)برجام( مشترک

لغو گردید. اما با تغییر  ه هسته ایران،ی چندجانبه و ملی مربوط به برناماساس آن تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ها

تحریم های سابق را ، 8162 می 2در دولت ایاالت متحد و روی کار آمدن اقای دونالد ترامپ، ایاالت متحده امریکا از این توافقنامه خارج و 

  ، اضافه خواهند شد.8162نوامبر  4و  8162اوت  1که بیان گردید که در  جدیدی را نیز اتخاذ نمود یفراتر از آن، تحریم هابرگرداند و حتی 

حمل و نقل، بنادر و  ، خرید و فروش اوراق بهادار، فلزات گرانبها، صنایع انرژی،، هواپیماو دیگر بانک های ایران طبق تحریم ها، بانک مرکزی

 ... مورد تحریم قرار گرفت. و ایران، نفت و محصوالت نفتی ایران، خودروسازی، ریال ایران رانیکشتی 

عهدنامه مودت و روابط با توجه به ، دادخواست خود را 8162جوالی  61در مقابل این تحریم ها، در تاریخ جمهوری اسالمی ایران 

 8و بند  دیوان بین المللی دادگستری اساسنامه 31ماده  6بموجب بند ، 65118 کایو دولت متحده آمر رانیا نیب یو حقوق کنسول یاقتصاد

و  (I.C.J. Reports, Application instituting proceedings, 16 July 2018)علیه امریکا، به ثبت رسانید معاهده مودت 86ماده 

درخواست صدور قرار موقت را نیز به اساسنامه دیوان،  46بر اساس ماده  ، 8162می  2غیرقابل جبران تصمیم همزمان بدلیل آثار مخرب و 

 .(I.C.J. Reports, 16 July 2018) .ثبت رسانید

در قضیه قرار موقت صادره از طرف دیوان بین المللی دادگستری را ضمن اشنایی با مفهوم قرار موقت، ما بر آنیم که در این نوشتار، 

مورد بررسی قرار ، ایران علیه امریکا را 6511 کایو دولت متحده آمر رانیا نیب یو حقوق کنسول یعهدنامه مودت و روابط اقتصادنقض 

 قرار صادره، به آرای گذشته دیوان و برخی اسناد بین المللی رجوع خواهیم کرد.بررسی بهتر دهیم. بدین منظور برای 

 

 قرار موقت
ای تامینی را برای حفظ ننده به دعوی، اختیار صدور قرارهستم های حقوقی بین المللی و داخلی، نهاد رسیدگی کدر اکثریت سی

 یدادگاهها یدادرس نیقانون آئ ول فصل ششمبرای نمونه در مبحث ا را دارد. و حفظ وضعیت موجود تا صدور رای نهاییحقوق طرفین 

ضمن  ایدادخواست  میقبل از تقد تواندیخواهان مکه طبق آن  تامین خواسته پرداخته است به موضوع (یو انقالب ) در امور مدن یعموم

و  دیخواسته نما نیتأم درخواست از دادگاه ،نشده استصادر یحکم قطع کهیتا وقت یدادرس انیدرجر ای دعوا دادخواست راجع به اصل

  .3دادگاه مکلف به قبول آن است
 -6حفظ وضع موجود است  یشود که هر دو هدف برا یدو هدف اتخاذ م یموقت عمدتا برا یقرارها یالملل نیدر عرصه ب یبطور کل

 (Bhattacharya, 2013: 514) .اختالف دیاز تشد یریجلوگ یبرا -8 نیاز حقوق متضاد طرف یموقت یها تیحما یبرا

صالحیت ذاتی مبتنی بر  تبعی است؛ بدین معنی کهی دو نوع صالحیت ذاتی و دیوان بین المللی دادگستری دارابا عنایت به اینکه 

دات و کنفرانس ها، احراز می گردد و صالحیت تبعی بر این اهعاساسنامه دیوان و یا بموجب م 31 است که بر اساس مادهرضایت دولت ها 

ز دارای صالحیت می شود. بالطبع در تمام موضوعات تبعی آن نیمعنا است که وقتی دیوان در باب موضوعی دارای صالحیت می گردد، 

بنابراین صدور  وای متقابل و قرار موقت.ات مقدماتی، ورود ثالث، پذیرش دعاز جمله ایرادصالحیت تبعی مبتنی بر رضایت طرفین نیست 

در   صدور آن فقط نزد دیوان است.پذیرش درخواست قرار موقت از سوی طرفین و دستور موقت مبتنی بر رضایت دولت ها نیست و اختیار 

 اساسنامه خود اعالم می دارد که: 46دیوان بین المللی دادگستری مشابه دیوان دائمی بین المللی دادگستری در ماده این راستا 

کند اقداماتی را که باید برای المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب میدیوان بین -6

 موقتاً به عمل آید انجام دهد.حفظ حقوق طرفین 

                                                           
1 Joint Comprehensive Plan of Action(JCPOA) 
2 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, iran and United States of America 1955 

 18/08/8331:  بیتصو خی( تاریو انقالب ) در امور مدن یعموم یها دادگاه یدادرس نیقانون آئ 801ماده  3
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 .6تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختالف و به شورای امنیت ابالغ گردد -8

دیوان بارها مبادرت به  وده است.ین دادرسی خود تشریح نمآی 32تا  33و  18، 16ر قرار موقت را در مواد دیوان مقررات و نحوه صدو

دستور موقت خود در قضیه مسائل مربوط به تعهد به پیگیری قضایی یا استرداد مجرمین، ت نموده است. برای نمونه در صدور قرار موق

و باید بین حقوق مورد ادعایی طرفین  دیوان هدف از قرار موقت را صیانت از حقوق طرفین تا زمان تصمیم نهایی استبلژیک علیه سنگال(، )

ال موقتی در صورتی اعمه اختیار او در تعیین اقدامات در ادامه دیوان اشاره می کند ک ، پیوند برقرار باشد.و اقدامات موقتی درخواست شده

تی وجود داشته باشد. یعنی یک خطر واقعی و قریب الوقوع )حتمی( وجود داشته باشد که ممکن است ضرر و زیان غیرقابل یمی شود که فور

 .8 (I.C.J. Reports ORDER OF 28 MAY 2009, para56,57) شودجبرانی به حقوق مورد اختالف، قبل از تصمیم نهایی، وارد 

نداشته  یجلسه ا وانیاگر د یحت وان،یخود د یدادرس نییآ 34ت که بر اساس ماده اس یدر قرار موقت بگونه ا یریگ میتصم تیفور

 )(Jochen Abr, 2012: 55 .کند یدر خصوص صدور قرار موقت م یریگ میتصم یجلسه برا لیباشد، فورا اقدام به تشک

عبارتی است که دیوان در قضیه مربوط به اونا و سایر اتباع مکزیکی، بیان است که طبق آن دیوان  3،"ندای اجرای عدالت "عبارت

 I.C.J.reports order of 5 february)آیین قواعد رسیدگی، در زمان مناسب، تسلیم کند 33اتخاذ اقدامات موقتی را باید مطابق ماده 

2003, para.54) .باشد: یموجود م ریکه الزامات ز ابدی نانیاطم دیبا وانید قبل از صدور قرار موقت، نیبنابرا 

 یظاهر تیاحراز صالح-6

 جبران رقابلیاز خسارات غ نیحفظ حقوق طرف -8

جبران  رقابلیخسارات غ یینها مییقبل از تصم نیکه در اثر اقدامات ناعادالنه، به حقوق طرف یخطر واقع کی یعنی ت،یوجود فور -3

 (Zyberi, 2010:573) .کند یوارد م

این صادر می شود، با از بین رفتن  لزوم اقدام فوریمفهوم وجودی قرارهای موقت که بصورت موقت و  با عنایت به این بیان دیوان و

)صفایی، ، اعم از اینکه رسیدگی به قضیه پایان یافته باشد یا شرایط ضرورت دیگر وجود نداشته باشدلزوم، قرار موقتی نیز از بین خواهد رفت

آیین دادرسی دیوان، دیوان در هر لحظه ای می تواند نسبت به تغییر یا رفع اثر از  اقدامات تامینی اقدام  31و مطابق با ماده ( 641: 6358

 نماید.

پره ویهر، کامبوچ علیه  در قضیه معبد 6518ژوئن  61قضیه درخواست تفسییر رای مورخ دستور قرار موقت  615بند همچنین در 

ن ضمن تکرار مطالب فوق، از طرفین می خواهد که از هرگونه اقدامی که ممکن است اختالف حاضر نزد دیوان را تشدید یا ادیویلند، تا

 )(I.C.J. Reports order of 18 july 2011 .گسترش دهد یا حل و فصل آن را دشوارتر نماید، پرهیز کنند

قرار های  "وان گفت که آیین دادرسی دیوان وجود ندارد اما به طور کلی می ت در اساسنامه ووجود تعریفی از قرار موقت  با این

ت طرفین و یا راسا در جهت حفظ حقوق طرفین اختالف و برای حفظ وضعیت موجود تا هنگام اسداماتی هستند که دیوان به درخوتامینی اق

و به وسیله آن به طرفین دستور می  ه اختالف اتخاذ می کندرسیدگی و اعالم حکم نهایی و همجنین به خاطر جلوگیری از تشدید و توستع

 ."دهد از هر اقدامی که می تواند به اجرای حکم نهایی ذیوان لطمه بزند یا اجرای آن را غیر ممکن و موهوم سازد، جدا خودداری نمایند

 (2: 6331)فرزانه، 

 

 احراز صالحيت
ن اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه اجرای عدالت بیصالحیت به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت "

به موجب یکی از اصول حقوق بین . (853: 6351)میرعباسی، االتباع می باشد اطالق می گرددکه برای دولت ها نهایی و الزم مطروحه 

که خواهان بتواند مبنای صالحیتی را به دادگاه معرفی کند و یا خواهان  الملل، اصل بر عدم صالحیت دادگاههای بین المللی است ، تا زمانی

  .(851)همان:به صورت ضمنی یا صریح تقبل صالحیت کند
به اختالف و صدور رای، باید مبنای صالحیتی خود را که بر بر این اساس، دیوان بین المللی دادگستری قبل از اقدام به رسیدگی 

 احراز نماید.  اختالف مطروحه است رابه دیوان رسیدگی برای ت ها اساس رضایت دول

به این نتیجه رسید که در صدور قرار تامینی، دیوان ابتدا می توان  المللی دادگستری در قضایای مختلف،با عنایت به رویه دیوان بین 

حیت نمی شود و کافی است که مبنای فنی و دقیق احراز صالصالحیت خود را به صورت اجمالی و ظاهری احراز می کند و وارد جزئیات 

                                                           
1 the statute of international court of justice, art.41 

 یمشورت اتیآرا و نظرمحمدرضا، همکاران،  ،یگدلیب یائیضبرای دسترسی به ترجمه فارسی آرا و نظرات دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنید به: 2 
 8313، 5تا 8جلد ،ییتهران، عالمه طباطبا ،یدادگستر یالملل نیب وانید

3 the sound administration of justice 
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بنابراین می توان بیان  خود را دارای صالحیت برای صدور قرار تامینی، بداند.حیت دیوان در ظاهر احراز نگردد و بدین گونه دیوان عدم صال

احراز صالحیت را تشخیص دهد، می تواند اقدام به صدور قرار موقت نماید؛ البته این به معنی  در صورتی که دیوان صالحیت ظاهریکرد که 

، دیوان خود را واجد صالحیت برای ورود به ماهیت قضیه ماهیتدر مرحله  استجهت پرداختن به ماهیت قضیه نیست و ممکن 

  .(6: 6321)صدیق، نداند
ربوط به اونا و سایر اتباع مکزیکی مشاهده کرد که دیوان در قرار موقت خود اشاره می کند قضیه ماین امر را می تواند در برای نمونه 

همچنین  می تواند بر آن مبتنی شود.ه صالحیت دیوان الظاهر، مبنایی را بدست می دهد ک مقررات مورد استناد خواهان، به صورت علیکه 

)گرجستان علیه فدراسیون روسیه(، در صدور قرار موقت خود  ال تبعیض نژادیبین المللی محو کلیه اشک کنوانسیون دیوان در قضیه اجرای

به اختالفات حقوقی میان کشورها صالحیت ندارد و نیازمند رضایت دولت ها می باشد اما  اشاره می نماید که دیوان به طور خودکار نسبت

سیدگی به دعوا را نشان دهد که دیوان صالحیت رعلی الظاهر  ،رات مورد استناد خواهان، همینکه مقردر درخواست اتخاذ اقدامات موقتی

و شرط  دارد، کافی است و قابلیت قرار گرفتن در چارچوب مقررات عهدنامه تبعیض نژادی برای اثبات وجود اختالف میان طرفین کافی است

  ضروری برای دیوان برای احراز صالحیت ظاهری می باشد.

سترداد مجرمین، بلژیک علیه شخص دیوان در دستور موقت خود در قضیه مسائل مربوط به تعهد به پیگیری قضایی یا ابطور م

نیاز است دیوان بطور قطعی قانع  ،،به این سوال پاسخ می دهد که ایا در صدور دستور موقت 6قسمت صالحیت ظاهری، 41بند در ، سنگال

و نتیجه می گیرد که دیوان تنها در صورتی می تواند اقدامات موقتی را اتخاذ نماید که به نظر ؟ دشود که صالحیت رسیدگی به دعوا را دار

 I.C.J. reports order of 28 may) ، مبنایی است که دیوان می تواند صالحیتش را بر آن استوار سازدبرسد مقررات مورد استناد خواهان

2009, para.40). 

ی که ضرورت حفظ حقوق اصحاب دعوی نمعلی الظاهر، صالحیت خود را احراز نماید چرا  دقرار موقت بایدیوان برای صدور بنابراین 

 دعوای اخیر ایران علیه امریکادیوان در  .(641: 6358)صفایی، که خارج از صالحیت دیوان، باشد صالحیت رسیدگی به اموری رامجوز تواند 

ضمن اشاره به قضیه جده دعوای هند علیه پاکستان در  84در بند ی، و حقوق کنسول یصادعهدنامه مودت و روابط اقتقضیه نقض  مربوط به

شود و  احراز قرار موقتی تنها در صورتی قابل اتخاذ است که به طور اولیه و ظاهری، مبنای صالحیتی آن، بیان می کند که 8162سال 

 صالحیت آن بصورت کامل احراز شود.نیازی نیست که 

 

 بين طرفينوجود اختالف 
دیوان را واجد صالحیت می داند برای رسیدگی به دعوایی که به موجب عهدنامه که  31ماده  6در این قضیه ایران ضمن اشاره به بند 

 عهدنامه مودت استاد می کند که این ماده بیان می دارد: 86ماده  8به بند و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، 

 بخش تیبه نحو رضا یپلماسید قیطر از که یعهدنامه فعل یاجرا ای ریدر مورد تفس نیمتعاهد نیعظمم نیطرف نیب یهر اختالف"

 موافقت کنند که اختالف به وسائل نیمتعاهد نیمعظم نیکه طرف نیخواهد شد مگر ا ارجاعی المللنیب یدادگستروانیبه د ابدین صلهیف

 ."حل شود یگرید انهیجوصلح

اختالف بین طرفین آیا وجود دارد و همچنین اختالف در تفسیر یا اجرای  وجودموضوع را بررسی نماید، بنابراین دیوان باید دو 

اجرای دیدگاه های متضاد در مسئله وجود با عنایت به وجود اختالف بین طرفین را  به دستور قرار موقت، 85در بند  دیوان .عهدنامه مودت

مشاهده احراز وجود اختالف بین طرفین را می تواند رویه دیوان نیز  عدم اختالف طرفین در وجود اختالف اذعان دارد.تعهدات و همچنین 

، دیوان اشاره می کند که 6511کرد. برای نمونه در رای مشورتی قضیه تفسیر معاهدات صلح با بلغارستان، مجارستان و رومانی در سال 

سوی دیگر این اختالفات تابع  بنی علیه کشور خاصی بعمل آمده است و آنها آن اتهامات را رد کرده اند و ازاختالف وجود دارد زیرا اتهام مع

 (Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p.74) می باشد ل احتالففات مندرج در معاهدات صلحرات مربوط به حل و فصمقر

قرار موقت دعوای اکراین علیه روسیه در سال به قضایای مختلفی همچون در باب احراز وجود اختالف  در قضیه حاضر نیز دیوان

در قضیه نقض  اشاره و بر رد ادعای یک طرف توسط طرف دیگر تاکید می کند. ، اعتراضات مقدماتی دعوای نیکاراگوئه علیه کلمبیا8163

وسط ایاالت متحده دارد و در این باب بر نقض تعهدات تایران بر وجود اختالف در تفسیر و اجرای عهدنامه مودت تاکید ، عهدنامه مودت

 8و  6، بند استرداد و انتقال ارز ( )ممنوعیت ایجاد محدودیت بر 3ماده  8بند ، )رفتار منصفانه و عادالنه( 4ماده  6امریکا در رابطه با بند 

طرفین  )رفتار مناسب تر نسبت به اتباع و شرکت های  5 ماده 8، بند  مناسب تر نسبت به صادرات و واردات محصوالت( رفتارایجاد ) 2ماده 

)آزادی  61ماده  6و بند  بیمه دریایی(  نسبت به وارد کنندگان یا صادرکنندگانعلیه )عدم تبعیض  5ماده  3بند ، در واردات و صادرات( 

                                                           
1 PRIMA FACIE JURISDICTION 
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برقرار توسط ایاالت متحده امریکا  8162می  2، اشاره می نماید که در نتیجه اعمال مجدد تحریم هایی است که از تجارت و دریانوردی(

  گفته شده است که تحریم ها بیشتر خواهد.شده است و 

که ناشی از نمی داند و بل 6511در مقابل ایاالت متحده امریکا، اختالف بین طرفین را ناشی از تفسیر یا اجرای عهدنامه مودت 

زیر بند های ، بخصوص 81ماده  6را استثنائات مندرج در بند  8162می  2و اعمال تحریم های  چوب برجام تلقی می کند.اختالفات در چار

عهدنامه مودت  81بند یک ماده  دنامه مودت توجیه می کند و در نتیجه اختالف جاری را ناشی از عهدنامه مودت نمی داند.هالف و ب ع

 می دارد که:مقرر 

 نخواهد بود: لیاقدامات ذ یمانع اجرا یعهدنامه فعل"

 .میصدور زر و س ایورود  میاقدامات مربوط به تنظ - الف

 منابع آن. ای ویواکتیراد یکه ذرات آنها قابل شکافتن است و مواد فرع یاقدامات مربوط به مواد - ب

 ریغ ای میکه مستق یمواد ریسا تجارت ای یتجارت اسلحه و مهمات و آالت و ادوات جنگ ای دیتول میاقدامات مربوط به تنظ - ج

 .ردیصورت پذ ینظام مؤسسه کی یبرا لوازم هیبه منظور ته میمستق

جهت حفظ منافع  ای یالمللنیب تیامن اعاده صلح و ایحفظ  یطرف معظم متعاهد برا کیتعهدات  فاءیاقدامات الزم جهت ا - د

 6."تیلحاظ امن طرف مزبور از یاساس

با عنایت به اعتقاد امریکا به وجود اختالف در که می کند همچنین ایاالت متحده اشاره ای نیز به مکانیسم حل اختالفات در برجام 

 برجام، برطرف شود.تالف باید در چارچوب مکانیسم پیش بینی شده در رسیدگی به این دعوا را ندارد و اخجارچوب برجام، دیوان صالحیت 

و ایران می باشد که در صورت عدم نتیجه  6+1شامل کمیسیون مشترک از اعضای گروه برجام از پیش بینی مکانیسمی که  مفادعنایت به 

ئی شاکی می تواند موضوع را شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد و یا بعنوان مبنایی برای توقف کلی یا جزگیری در این کمیسیون، 

 اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد نماید.

ا، بیان می دارد که اعمال تحریم های مذکور با توجه به رفتار ایران در ، ایاالت متحده امریک81ماده  6ند با عنایت به ذیل بند ب و د ب

و در نتیجه باعث  س جلوگیری شود اعمال شده است تا از تکثیر مواد هسته ای حسا 81ماده  6ند بو با توسل به ذیل بند ب  نقض برجام

 قابل توجیه است. 81ماده  6که با عنایت به ذیل بند د بند  ایجاد نگرانی های امنیتی ملی برای امریکا شده است

نیز توسط امریکا بیان  در نیکاراگوئه و علیه آن،و شبه نظامی های نظامی  به فعالیت مربوطقضیه  6521رای در  نمونه این نوع ادعا

، 6511گانی و دریانوردی رمعاهده مودت، باز 86بیان می دارد که مسائل مربوط به امنیت امریکا که در ماده  828در بند گردید که دیوان 

امات ضروری و در این قضیه دیوان نتیجه می گیرد که اقدامات امریکا نمی تواند بعنوان اقدذکر شده است، باید توسط دیوان بررسی شود 

  .(i.c.j. reports 27 june 1986)برای حفاظت از منافع اساسی ایالالت متحده موجه باشد

 6همین در قضیه سکوهای نفتی، ایاالت متحده حمله به سکوها را در راستای حفظ امنیت اساسی خود مندرج در ذیل بند د بند 

ایاالت متحده را  تاین استدالال رای خود، 32در بند  وقایع و استنادات طرفین،قلمداد کرد که دیوان پس از بررسی و دفاع مشروع  81ماده 

 ,i.c.j. Reports 6 november 2003) اقدامی برای حفظ منافع اساسی ایاالت متحده قلمداد نکردنپذیرفت و حمله به سکوها را 

para.78). 

دیوان در دستور موقت موقت خود ضمن اینکه به استنادات طرفین اشاره می کند، بیان می دارد که خروج امریکا از برجام به خودی 

اما بطور کلی، تحریم های اتخاذ شده توسط ایایالت متحده پس از  .ه مودت نیستاختالف در تفسیر یا اجرای عهدنامخود نشان دهنده 

کرده باشد. در این راستا می توان به قضیه مربوط به  را نقض 6511تعهدات خاصی را تحت عهدنامه مودت  خروج از برجام ممکن است

ارنده دربرد 6511اشاره دارد که معاهده  86 و81 دیوان در بند 6551ایران علیه امریکا اشاره کرد که در ایرات مقدماتی سال سکوهای نفتی 

را در مقوالت مختلف و در نتیجه معاهده تعهداتی ضوعات خاصی را از صالحیت دیوان خارج نماید هیچ مقرراتی نیست که صریحا موارد و مو

و متعارض باشد، صرفنظر از ابزار و راه هایی که  برای طرفین تعیین کرده است و هر گونه اقدامی از سوی طرفین که با این تعهدات ناسازکار

 ی است. بدان وسیله آن اقدام واقع شده باشد، غیرقانون

با عنایت به موادی از معاهده مودت همچون آزادی تجارت و صادرات و واردات بین دو کشور و همچنین قوانین مربوط به  لذا دیوان

و منجر به لغو مجوزهای اعطا شده برای معامالت  ،در نتیجه خروج از برجاماعمال تحریم هایی که پرداخت و انتقال وجوه بین طرفین، 

غیرقانونی و  نقض تعهدات ایاالت متحده در خصوص مواد خاصی از معاهده مودت تلقی می فعالیت های مالی بین دو کشور می شود را 

                                                           
1 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights. Signed at Tehran, on 15 August 1955, art.20(1) 

http://www.joce.ir/


 201 -229، ص 2931، تابستان  21فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 35دیوان در بند همچنین  .معاهده مودت است را کافی می داندو این وجود این اعمال را بعنوان اینکه اختالف در تفسیر و اجرای  نماید

 .ان در محدوده معاهده مودت نمی داندد مکانیسم مخصوص حل اختالفات در برجام را مانع از رسیدگی دیووجو ،دستور موقت

 

 طی مسير دیپلماتيک و مذاکره قبل از رجوع به دیوان
 بیان میدارد که: معاهده مودت  86ماده  8بند 

 بخش تیبه نحو رضا یپلماسید قیطر از که یعهدنامه فعل یاجرا ای ریدر مورد تفس نیمتعاهد نیمعظم نیطرف نیب یر اختالفه"

 موافقت کنند که اختالف به وسائل نیمتعاهد نیمعظم نیکه طرف نیخواهد شد مگر ا ارجاعی المللنیب یدادگستروانیبه د ابدین صلهیف

 "حل شود. یگرید انهیجوصلح

نسبت به طرح دعوا در دیوان توسط ایران وارد می دانست، عدم طی مسیر دیپلماتیک و  ایاالت متحده امریکایکی از ایراداتی که 

در مقابل این اعتراض ایاالت متحده، به دو نامه به آن اشاره شده است. اما ایران  86ماده  8است که در بند مذاکره نسبت به حل اختالف 

ارسال شده است و  تحدهیران یعنی دولت سوئیس به ایاالت مافع امریکا در ااشاره می کند که از طریق حافظ من 8162ژوئن  61ژوئن و  66

توقف فوری و عدم تمدید تحریم ها که ناقض تعهدات بین ضمن اشاره به تعهدات ایاالت متحده در معاهده مودت، بر لزوم در آن دو نامه 

این  تاکید می کند.قوانین بین الملل  تحتقوقی قانونی خود اشاره می کند و در صورت عدم توقف، به اجرای ح ده استحالمللی ایاالت مت

 اما هیچ پاسخی از این کشور دریافت ننموده است. در استدالالت خود ادامه می دهد که علی رغم ارسال دو نامه به دولت ایاالت متحده،

و زمان  در باب موضوع مورد اختالف نیست بیان میدارد که دولت ایران بدنبال تالش واقعی برای مذاکرهایاالت متحده،  ،در مقابل

از طریق دیپلماسی را به این کشور مشورت درباره نقض معاهده یا تالش برای حل اختالف ارسال این نامه ها به گونه ای بود که فرصت 

ک امر موضوعی می باشد و لذا امریکا بر این اعتقاد بود که حل اختالفات از طریق دیپلماتیک یک امر شکلی تشریفاتی نیست و ی نداده است.

تصریح نماید که واژه ها دارای معنا می باشند و نه اینکه صوری بکار رفته اند و در صورت دیوان باید همچون قضیه گرجستان علیه روسیه، 

 امر را رعایت نکرده است.به بن بست رسیدن مذاکرات، امکان رجوع به دیوان باشد؛ در حالی که ایران این 

را دارای خصوصیت برای حل اختالف از طریق دیپلماسی شروط این بند دارد؛ بدینگونه که  86ماده  8ن نگاه دیگری به بند اما دیوا

صورت جدی انجام گرفته است یا خیر و همین که بنابراین نیازی نمی بیند که وارد بررسی این امر شود که ایا مذاکرات بتوصیفی می داند و 

این نوع استدالل را دیوان در گذشته در  شده است، را بمعنی عدم حل اختالف از طریق دیپلماسی تلقی می کند.اختالف به دیوان ارجاع 

در مقابل ایراد ایران به عدم طی مسیر مذاکره قبل از دعوای متقابل گونه که در آن قضیه ی نفتی نیز بیان نموده بود. بدینقضیه سکوها

در خصوص موضوعات مطروحه در دعوای متقابل را احراز میان طرفین که اختالف خاطرنشان می سازد  613در بند ، دیوان ایاالت متحده

 همین ارجاع به دیوان، نشان از عدم فیصله از راه دیپلماسی می باشد.نموده است و 

نژادی، گرجستان ل تبعیض قضیه اجرای عهدنامه بین المللی امحای کلیه اشکا ایرادات مقدماتی درنقطه مقابل این استدالل دیوان، 

یکی از ایراداتی که در باب امکان ارجاع دعوا به دیوان وجود داشت، عدم رعایت پیش شرط در این قضیه بیان شده است.  علیه روسیه،

 بیان می دارد که: دینژا تبعیض هر نوع رفع المللیبین کنوانسیون 88مذاکره  قبل از ارجاع دعوا به دیوان بین المللی دادگستری بود. ماده 

 در این دیگر مصرح یا از طریق مذاکره از طریق قرارداد حاضر که تفسیر و یا اجرای به عاقد راجع دو یا چند دولت بین اختالفات"

 رأی آن به خواهد شد تا راجع ارجاع دادگستری المللیبین دادگاه به اختالف از طرفین هر یک درخواست نشود بنا به و فصل قرارداد حل

 (A/RES/20/2106)."باشند نکرده توافق دیگری حل در مورد راه اختالف طرفین بر اینکه دهد مشروط

 88اختالف به دیوان، پیش شرط ضروری می داند که از متن ماده با عنایت به این ماده دیوان، لزوم انجام مذاکرات را قبل از ارجاع 

 ، به وضوح قابل استنباط است.نژادی تبعیض هر نوع رفع المللیبیننوانسیون ک

براساس ماده  ، دیوان از قطر می خواهد که اثبات نماید که8162دعوای بین قطر و امارات در سال قرار موقت  31بند همچنین در 

و با  اقدامات الزم و معقول را برای توسل به مذاکره، انجام داده است یا نه آیا تالش ها و ،نژادی تبعیض هر نوع رفع المللیبینکنوانسیون  88

دارای مفاهیم مختلفی نگرفته است.  لذا عبارات به کار گرفته شده در معاهده بعنوان پیش شرط رجوع به دیوان، وجود تالش ها، نتیجه ای 

 صوصیات توصیفی می باشد.است که در دعوای مربوط به نقض معاهده مودت، این عبارات دارای خ

نامه ارسالی  پیمان مودت، قبل از ارجاع به دیوان، به دو 86ماده  8مندرج در بند البته دیوان عالوه بر توصیفی بودن لزوم مذاکره 

از طرق دیپلماسی پاسخ توسط دولت امریکا به این نامه ها را به منزله عدم فیصله اختالف ا هم اشاره می نماید و عدم توسط ایران به امریک

 تلقی می کند.
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 الزام آور بودن قرار موقت
دیوان در قضیه الگراند، در باب الزام آور بودن قرار موقت، ابهاماتی وجود داشت که دیوان در فرازی از رای خود در  8116تا رای سال 

 46ن بدلیل ابهام در متن انگلیسی و فرانسوی  ماده این قضیه، ماهیت الزام اور بودن قرار موقت را بررسی نموده است. بدین ترتیب که دیوا

اساسنامه دیوان در خصوص ماهیت الزام آور بودن قرار موقت، الجرم از منشور، عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات کمک می گیرد. 

منشور، متون فرانسوی و  666منشور، اساسنامه دیوان جزء الینفک منشور می باشد و مطابق با ماده  58بدین ترتیب که بموجب ماده 

عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات می  33ماده  4انگلیسی داساسنامه دیوان، دارای اعتبار یکسان هستند. لذا دیوان نگاهی به بند 

اید بر اساس اندازد که منعکس کننده حقوق بین الملل عرفی می باشد. این ماده بیان میدارد که در صورت اختالف معنایی متون معتبر، ب

، مخالف موضوع و هدف آن 46موضوع و هدف معاهده تصمیم گیری نمود و لذا دیوان نتیجه می گیرد که عقیده به غیرالزام آور بودن ماده 

 .(I.C.J. Reports 2001, para 101)ماده است که برای حفظ و جلوگیری از لطمه به حقوق طرفین تا صدور رای نهایی اتخاذ شده است

دیوان در این رای به اصل مورد شناسایی شده دیوان اشاره دارد که طرفین باید از هرگونه اقدامی که موجب وخیم یا بیشتر شدن  همچنین

 (Ibid, para 103) اختالف گردد، خودداری کنند؛ و نتیجه می گیرد که این اصل نیز حاکی از الزام اور بودن قرار دیوان می باشد
مللی همچون دادگاه اروپایی حقوق بشر  نیز بر الزام آور بودن قرار موقت تاکید دارند. برای نمونه در قضیه سایر مراجع قضایی بین ال

لذا دیوان در  . (614: 6358)صفایی، ماماتکوف و عسکروف علیه ترکیه صادر گردید، الزام اور بودن قرار موقت مورد اشاره قرار گرفته است

قرار موقت خود با اشاره به قضیه الگراند، اشاره می کند که دستور اقدامات موقتی الزام  611قالب بند  قضیه مورد بحث مقاله حاضر نیز در

 اور می باشد و برای طرفین، تعهدات حقوقی بین المللی بار می کند.

 

 حقوق محفوظ در قرار تامينی
موارد خاصی تا زمان است که طرفین در  روریمه دیوان، قرار موقت در باب حقوق ضاساسنا 46ماده طبق شاره شد همانگونه که ا

با صدور دستور قرار  ،حقوقی ضمن اطمینان از وجود احتمال نقض چنینترتیب دیوان تصمیم گیری نهایی درخواست می کنند و بدین 

بند  ست. برای نمونه در، به این امر پرداخته ادیوان در  سابقه دستورات قرار موقتی خودگام بر می دارد. در جهت حفظ این حقوق،  موقت

قضیه اجرای عهدنامه بین المللی امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی، اکراین علیه بوط به قضیه رم 8163صادره خود در سال قرار موقت   13

 تنها در صورت اطمینان از حقوق طرفین درخواست کننده قرار موقت، صدور دستور موقت را قبول خواهدبیان می دارد که روسیه، 

هچنین در دیگر قرار های موقت دیوان عینا این مطلب بیان شده است که از جمله در   .(I.C.J. Reports Order of 19 april 2017)کرد

و  (I.C.J. Reports Order of 7 December 2016, para. 171)، گینه استوایی علیه فرانسهیفریک باتیو تعق تهایمصونقضیه  36بند 

، تیمور شرقی علیه خاص و اطالعات اسنادبرخی مصادره و توقیف سواالت مربوط به قضیه  8164مارس  3موقت  قرار 88بند همچنین 

 (I.C.J. Reports Order of 3 March 2014, para.22) .استرالیا

حقوق مورد درخواست اشاره می نماید که به این امر عینا پرداخته است و در ادامه  13دیوان در قضیه نقض معاهده مودت نیز در بند 

احتمال نقض حقوق خاص ادعایی ایران در اثر نقض معاهده مودت و بنابراین  پیوندی وجود داشته باشد  با صدور دستور موقت باید ایران

ه از را بعنوان نقض حقوق خود تحت معاهده مودت می داند ک 8162می  2اعمال تحریم های بعد از در این راستا ایران  وجود داشته باشد.

در علیه آنها را طرفین تاکید و تبعیض  یکه بر رفتار منصفانه وعادالنه با اتباع و شرکت هامعاهده مودت  4ماده  3و 8و 6و جمله بند 

فرمان  ( مندرج در8)6از اعمال تحریم ها بخصوص بخش نابراین امریکا باید ب ممنوع می کند.واردات و صادرات، امور دریایی، بیمه و... را 

و از اعمال تحریم  که هر افراد و شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده است، خودداری ،8162آگوست  1 اجرایی

چرا که این تحریم ها، بخش مالی و حمل و نقل  و نفت ایران خدمات  ؛بازگردد 8162می  2به شرایط قبل از و  های جدید خودداری نماید

ماده هفت معاهده مودت اشاره می  6همچنین ایران به بند  .و دریانوردی اتباع و شکرت های ایرانی را محدود و ممنوع می کندبیمه ای 

رید و فروش معامالت مربوط به ریال ایران، باعث ایجاد وعیت خرید اسکناس دالر امریکا و خکه در اثر تحریم های امریکا مبنی بر ممنکند 

 نقل و انتقاالت وجوه  به ایران شده است. محدودیت بر درآمد و

واردات هر محصولی از ایران را معاهده مودت را نیز بیان میدارد که بر اثر تحریم های ایاالت متحده،  2ماده  8و6ران بند در ادامه ای

ا ایران را نیز خدماتی مرتبط ب دات مواد غذایی ومنع کرده است. بنابراین ایران خواستار لغو این مجوزهای ممنوعیتی است که حتی وار

ت و دریانوردی بر قرار باید باشد و در قلمرو طرفین، آزادی تجار 61ماده  6بر اساس بند همچنین ایران معتقد که ممنوع کرده است. 

را تعلیق و تحریم  8162می  2ای یکا کلیه تحریم هبنابراین اعمال تحریم ها ناقض این تعهد خواهد بود. ایران از دیوان می خواهد که امر

اجرای کامل مجوزهای صادره در مورد قراردادهای فروش هواپیما و قطعات آن را تضمین نماید و همجنین امریکا جدیدی را وضع ننماید و 
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خدوش کردن و از هر گونه اقدام مبنی بر م امریکایی اجرا خواهد کرد تضمین دهد که قرار موقت را نسبت به اتباع ایرانی و امریکایی و غیر

 عهدنامه مودت خودداری نماید.

میلیون  26الزم به ذکر است که وکالی ایرانی در جلسات شفاهی اعمال این تحریم ها را موضوعی نگران کننده می داند که زندگی 

منفی شدن  برای نمونه بهمنفی بر حقوق بشر ایران دانستند و  را تحت تاثیرات شدید قرار می دهد و این تحریم ها را واجد آثارنفر ایران 

در تامین مالی  واردات تحریم بانک پاسارگارد اشاره کردند که  رشد ناخالص ملی، بیکاری و مشکالتی از این دست تاکید کردند و همچنین

است که با ناوگان معتقد ایران در درخواست خود به لغو قرار دادهای خرید هواپیما بر اثر تحریم ها اشاره می کند و  دارو فعالیت می کند.

محدودیت و ممنوعیت قرار ... مورد  هوایی ایران به این دلیل قدیمی مانده است و خرید قطعات و سایر تجهیزات هواپیما، آموزش خلبانان  و

شد و خطر ر به خسارات غیرقابل جبران انسانی خواهد مین این نیازها انجام نگیرد، منجگرفته است و اگر هیچ کاری برای جلوگیری از تا

 جدی برای سالمت ایرانیان خواهد گردید.

ضمن اینکه اختالف مطروح را در حوزه معاهده مودت نمی دانست، بیان نمود که تحریم های ایران بدلیل در مقابل دولت امریکا 

را مطابق با حقوق بین  و اعمال تحریم هاها و همچنین فعالیت های موشکی ایران دانست  هفعالیت های تروریستی و حمایت از این گرو

همچنین  بین المللی انرژی اتمی تلقی می نمود.و در راستای حفظ امنیت و منافع ملی امریکا و تصمیمات شورای امنیت و آژانس الملل 

بدلیل سوء  کالی دولت امریکا به  بیانات رهبری و رئیس جمهوری ایران اشاره می کنند و بر این اساس وجود مشکالت اقتصادی در ایران راو

وکالی امریکا بیان می دارند که عالوه بر این،  و مشکالت داخلی ایران تلقی می کنند و نه اعالم تحریم ها توسط ایاالت متحده.مدیریت ها 

ربری هواپیماهای مسافرا تحت تاثیر قرار دهد را از حوزه تحریم ها خارج شده است و در باب اعمال تحریم هایی که امور انسان دوستانه 

 ی پیش بینی شده است.ن، تدابیری برای اعطای مجوز موردبدلیل حفظ جان مسافرا

درخواست ها و دفاعیات طرفین، حقوق اساسی که ممکن است در اثر اعمال تحریم ها نقض استماع و بررسی  دیوان در نهایت پس از

رات آنها امکان پذیر نخواهد بود. از آن جمله حقوق، حقوق انساندوستانه است که دیوان نگاه ویژه ای که جبران خسااعالم می کند شود را 

و صادرات بین دو کشور و همچنین پرداخت ها و ، واردات 8162می  2که تحریم های بدینگونه دیوان بیان می کند نسبت به آنها دارد. 

ی و پیامد آنها ادامه دارد؛ بگونه ای که خرید هواپیما و قطعات یدکی هواپیمااست  انتقال وجوه بین طرفین را تحت تاثیر قرار داده

دارو، کاالهای مورد نیاز ، تجهیزات پزشکی، و کشاورزی مواد غذایی ی ، اقالممرتبط با ایمنی هواپیماهای نگهداریغیرنظامی، تعمیر و 

و ایاالت متحده باید مجوز انتقال وجوه و پرداخت ها را نسبت به این کاالها  ستبر اثر اعمال تحریم ها تحت تاثیر قرار گرفته ا انساندوستانه

هر دو طرف باید از انجام اقداماتی که موجب تشدید یا گسترش اختالف شود، در پایان دیوان تاکید می کند که  را اعطا نماید و و خدمات 

 خودداری نمایند.

دیوان بر حقوق انساندوستانه ای متمرکز شده است که ممکن است بر اساس تحریم های همانگونه که از رای دیوان قابل درک است، 

میثاق بین المللی حقوق  66و ماده  6اعالمیه حقوق بشر 81در ماده حق غذا  ایاالت متحده، دچار ضرر و زیان غیرقابل جبران گردند.

اعالمیه جهانی  81د. همچنین حق بهداشت و سالمتی نیز در ماده نام برده اناز جمله حقوق اساسی بشر   8و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان یک حق اساسی بشری، مورد شناسایی و تاکید قرار  68و ماده  حقوق بشر 

 گرفته است.

موظف به گه کوفو نیز مشاهده کرد که دولت آلبانی را را می توان در قضیه تن چنین رویکرد دیوان نسبت به مسائل امنیت انسان ها

باخبر ساختن کشتی رانی بین المللی از مین گذاری می دانست. این تعهد را دیوان ناشی از اصول کلی مسلمی مانند اصل اولیه مالحظات 

در قرار موقت دیوان در قضیه مربوط به اونا و دیگر اتباع مکزیکی نیز شاهد هستیم که  .(I.C.J. Reports 1949, p.22)انسانی می دانست

دیوان برای حفظ حیات افراد بازداشت شده در امریکا که به اعدام محکوم شده بودند، مبادرت به صدور قرار موقت نمود و از ایاالت متحده 

 i.c.j. reports order of 5 february)آن افراد تا تصمیم نهایی را اتخاذ نمایدتمام تدابیر ضروری را برای جلوگیری از اعدام خواست که 

2003, para.59). 

انسان ها در ایران، مبادرت لذا در قضیه مورد بحث ما نیز دیوان با صدور قرار موقت در جهت حفظ حیات و امنیت جانی و سالمتی 

ن همانطور که در ادر واقع دیو اد نموده است.اندوستانه باشد را غیرقانونی قلمدسنموده است و بدین منظور تحریم هایی که مغایر حقوق ان

دعوای بارسلنا ترکشن، اشاره نمود، تعهدات دولت ها نسبت به جامعه بین المللی از جمله حقوق بشر، بخاطر ماهیتشان مربوط به کلیه 

  .(11: 6328)جاللی، شود و در واقع تعهداتی عام الشمول می باشند کشورها می

                                                           
1 Universal Declaration of Human Rights. 1948, Article 25. 
2 international Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 1966.Art. 11. 
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هستند را جزو حقوقی می داند که باید غیرقابل تخطی  کهبند دو ماده چهار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حقوقی 

که تحریم  (661: 6351)زمانی، استاین حقوق  جمله ازحق بر حیات، توسط همه کشورها، حتی در شرایط اضطراری محترم شمرده شوند. 

نمونه این نوع تحریم ها را که موجب  امریکا ممکن است، حیات و سالمت ایرانیان را در مواردی مورد هدف قرار دهد.های ایاالت متحده 

مشاهده شده است که علی رغم استثنا شدن تحریم های بشردوستانه و پزشکی اما طبق گزارش مرگ هزاران نفر شد را سابقا در مورد عراق 

 . (662:همان)رسید هزار نفر در سال 41سال به بیش از  1زیر ، نرخ مرگ کودکان 6525یونیسف در 
از طرق محدودیت دسترسی به غذا و دارو، اختالل در کل اقتصاد،  لذا تحریم ها بر تعداد بسیاری از شهروندان بی گناه در کشورها

خسارت به اموال به بطور کلی اینگونه بنر می رسد که . (665)همان:  زیرساخت های حیاتی برای حیات و بهداشت و...، صدمه وارد می کند

 طیمح یحت ایسالمت افراد و  ای یزندگ دیو تهد انیباشد اما ضرر و ز ینم وانیرسد که در درخواست قرار موقت، مورد قبول د ینظر م

حفظ صلح و  نیبر ا عالوه. (Kampen, 2009: 921)دهد یدر صدور قرار موقت مد نظر قرار م وانیاست که د یاز جمله موارد ستیز

 .(ibid: 929)دهد یدر لزوم  صدور قرار موقت مد نظر قرار م وانیاست که د یاز جمله موارد زین یالملل نیب تیامن

 

 مسئوليت دولت ها در عدم تشدید و گسترش اختالف
اختالف جاری نزد دیوان را تشدید یا از طرفین می خواهد که از هر اقدامی که ممکن است دیوان در فراز پایانی دستور موقت خود 

این نوع درخواست در بیشتر قرارهای موقتی که دیوان صادر می کند، به  گسترش دهد یا حل وفصل آن را پیجیده کند، خودداری نمایند.

از لیه نیکاراگوئه، در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و ع  دستور موقت خود یدیوان در بخش اجرایچشم می خورد. برای نمونه 

 I.C.J. reports) که ممکن است بر تصمیم دیوان خللی وارد کند، اتخاذ نخواهند کرد یکه هیچ اقداماطمینان دهند  خواهدطرفین می 

order of 10 may 1984, para.41). 

خودداری از این نوع رویکرد دیوان بنوعی می تواند در پاسخ به درخواست ایران مبنی بر ارائه تضمین توسط ایاالت متحده مبنی بر 

در این باب که در داخواست ایران بیان گردیده بود، تلقی گردد.  ی مغایر با تصمیم دیوان و عدم تکرار نقض معاهدهاتاقدام اضهارات و هرگونه

متحده اتخاذ می نماید، در انطباق با دستور موقت دیوان، باید لغو م های که مرحله به مرحله ایاالت ستنباط کرد که تشدید تحریمی توان ا

ردد. از طرف دیگر با عنایت به نگاز مبادالت و نقل و انتقاالت وجوه و کاالهایی که در حوزه دستور موقت دیوان قرار می گیرند، مانع و  گردد

هایی، تحت تاثیر طرف ایرانی دعوا نیز باید از هر گونه تصمیمی که ممکن است، تصمیم دیوان را در رای ندن درخواست دیوان، رفه بودوط

رش دهد، جلوگیری نماید. برای این منظور بنظر می رسد با توجه به دفاعیات ایاالت متحده که در ختالفات را تشدید و گستقرار دهد و یا ا

می توان نتیجه گرفت که این اعمال به تشدید اختالفات دامن خواهد لیت های موشکی و نظامی ایران اشاره می کنند، بخشی از آن، به فعا

بعنوان تشدید کننده و گسترش دهنده اختالف بین دو  استبرجام نیز ممکن توافقنامه خروج ایران از  امکان زد. همچنین از سوی دیگر

 ید کننده اختالف شده است.ار جلوگیری از هر گونه اعمال تشدخواستطرف گردد، که بدین گونه دیوان 

باید توجه نمود که دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، فاقد مکانیسم قوی برای الزام و اجبار دولت 

تضمین حقوقی است و گسترش اختالف، به نوعی درخواست از طرفین برای جلوگیری از تشدید ها برای اجرای تصمیمات دیوان است، لذا 

قضیه کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال قرار موقت این نوع رویکرد در  که دیوان در حوزه اختیارات و توانایی های خود اتخاذ می کند.

امارات برای  طتوسمبنی بر تضمین نیز نمایان است که در پاسخ به درخواست قطر  8162دعوای بین قطر و امارات در سال تبعیض نژادی، 

 I.C.J. Reports Order of) دهند برای جلوگیری از تشدید اختالف بین آنهاه تضمین از طرفین میخواهد کهدیوان عدم تشدید اختالف، 

23 July 2018, para. 76) 

 

 نتيجه گيري
تحریم های مختلفی علیه ایران توسط امریکا، بعد از خروج ایاالت متحده امریکا از برجام، با وجود پایبندی ایران به این توافقنامه، 

روابط اقتصادی و معاهده مودت و  86ماده  8بند بر اساس  8162جوالی  61المی ایران، دادخواستی را در . متعاقبا جمهوری اساتخاذ گردید

در دیوان به ثبت رسانید و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری،  31ماده  6و بند ، 6511متحده امریکا لی بین ایران و ایاالت حقوق کنسو

نیز در درخواست قرار موقت اساسنامه دیوان،  46بر اساس ماده بدلیل ناگوار بودن و غیرقابل جبران بودن آثار تحریم های امریکا، همزمان 

اقدام به صدور قرار موقت نمود. بدین صورت که دیوان پس از بررسی درخواست ها و دفاعیات طرفین  یران به ثبت رسید.دیوان توسط ا

 اجرای معاهده مودت را بارز دانست. دیوان ابتدا صالحیت ظاهری خودش را احراز نمود و وجود اختالف را در تفسیر و

دارای خصوصیت معاهده مودت،  86ماده  8لزوم طی مسیر دیپلماتیک در بند در طی بررسی صالحیت، دیوان بر این اعتقاد بود که 

به دو  ،بررسی تالش جدی جهت مذاکرات از طرف ایران گردد. همچنین  دیوان در این بابنمی داند که وارد  توصیفی است و دیوان ضروری
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قبل از ثبت دادخواست اشاره دارد که بدون جواب از سوی دولت ، 8162ژوئن  65و  66در تاریخ های لت امریکا نامه ارسالی ایران به دو

 امریکا، مواجه شده بود.

دیوان در فرازی از قرار موقت خود بر الزام آور بودن دستور قرار موقت برای طرفین اشاره دارد. بدین صورت دیوان نتیجه می گیرد که 

ایاالت متحده ملزم است طبق تعهدات را نقض کرده است و لذا  6511معاهده مودت با اعمال تحریم ها، حوزه هایی از مفاد ایاالت متحده 

رابطه با موارد زیر بر طرف سازد و  را در 8162می  2بین المللی خود در معاهده مودت، موانع ناشی از اقداماتش بموجب تحریم های 

 برای این موارد صادر و پرداخت ها و معامالت مربوط به آنها انجام شود:تضمین نماید تا مجوزهای الزم 

 گهداری الزم برای ایمنی هواپیما؛دارو و تجهیزات پزشکی، اقالم غذایی و کشاورزی، قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و ن

حفظ حیات و سالمتی شهروندان می باشد که بر  وارد ذکر شده در رای دیوان، نشان از توجه دیوان به حقوق بشر و ضروری بودنم

مقابله با نقض موارد مطروحه، ضروری است و عدم توجه به آن باعث خسارات غیرقابل جبران خواهد اساس خصوصیات و ماهیت قرار موقت، 

، خودداری اختالف می شوددیوان در پایان نیز از طرفین می خواهد تا از هر اقدامی که موجب پیچیده شدن اختالف یا گسترش  شد.

نمایند؛ این بیان دیوان در اکثر قرار های موقتی که سابقا صادر کرده است، تکرار شده است و دلیل آن حفظ وضع موجود و جلوگیری از 

 گسترش اختالف تا زمان صدور رای نهایی است و از طرف دیگر نشان از لزوم رعایت قرار موقت توسط طرفین اختالف می باشد.
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