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Abstract 
The issue of the relationship between the Islamic 
Republic of Iran and the United States is one of 
the most important political, economic and social 
issues in the region and the world in the last four 
decades. The Amity Treaty was signed in 1955 
between Iran and the United States to protect a 
healthy, peaceful relationship without economic 
and political tensions. Although the MOU has 
been the source of do's and don'ts for the parties, 
in many cases these obligations have not been 
applied or violated by the treaty's contractors, 
whether or not they have violated the terms of 
the treaty. It became possible to bring justice and 
jurisdiction to this organization. Now, although 
the United States has announced its withdrawal 
from the treaty and this decision has affected the 
proceedings of the International Court of Justice, 
it is possible for the Iranian government and its 
persons to comply with their obligations in the 
event of breach of the treaty until the treaty 
expires. It does not preclude the claim for 
damages resulting from a breach of its 
obligations. As a result, the Court's performance 
in its rulings reflects the Court's approach to 
narrowly interpreting the Convention on the 
basis of jurisdiction, and has adhered to its 
decisions and findings in matters of form and 
jurisdiction, as the Court's view is that 
irreparable damages are merely financial 
damages. No, but damage to human lives. 
Keywords: International Court of Justice, Amity 
agreement, International responsibility, Breach 
of obligations, Islamic Republic of Iran. 

  

    چکیده   
مسئله ارتباط جمهوري اسـالمی ایـران و آمریکـا یکـی از مباحـث      
سیاسی و اقتصادي و اجتماعی مهم در چهاردهه گذشـته در منطقـه   
و جهان محسوب می گردد. عهدنامه مودت در راسـتاي حراسـت   

ز و بــدون تــنش اقتصــادي و از یــک رابطــه ســالم و مســالمت آمیــ
متحده آمریکا منعقد گردیـد.    میان ایران و ایاالت 1955سیاسی در 

ی براي طـرفین  ئاگرچه عهدنامه مودت منشاء ایجاد بایدها و نبایدها
بــوده اســت، در بســیاري از مــوارد تکــالیف مزبــور خواســته و یــا   
ناخواسته توسط متعاهدین عهدنامه اعمـال نشـده و نقـض گردیـده     

توجه به شروط مندرج در عهدنامـه، ارجـاع اختالفـات     ت که بااس
حاصله به توافق طرفین به دیوان بـین المللـی دادگسـتري و اعطـاي     
صالحیت بـه ایـن سـازمان ممکـن گردیـد. حـال اگرچـه ایـاالت         
متحده اعـالم بـه خـروج از عهدنامـه مـذکور نمـوده اسـت و ایـن         

ادگسـتري تـاثیر   تصمیم بـر فرآینـد دادرسـی دیـوان بـین المللـی د      
داشته است، لیکن امکان الزام اجراي تعهدات در صـورت نقـض،   
براي دولت ایران و اشخاص آن تا زمان اعتبار عهدنامه وجـود دارد  
و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسـارات ناشـی از نقـض تعهـدات     

و تصــمیمات خــود  ءآن نیســت. در نتیجــه عملکــرد دیــوان در آرا
ــ  رویکــرد هنشــان دهنــد ــوان در تفســیر مضــیق عهدنام ــاي  هدی مبن

صالحیت است و در تصمیمات و یافته هاي خود در حیطه مسـائل  
شکلی و صالحیتی پایبند بوده اسـت، چـرا کـه نظـر دیـوان، معیـار       
خسارت هـاي جبـران ناپـذیر صـرفاً خسـارت مـالی نیسـت، بلکـه         

 صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
 ،عهدنامه مودت ،لی دادگستريدیوان بین المل: واژگان کلیدي
  ایران. ، جمهوري اسالمینقض تعهدات ،مسئولیت بین المللی

  

اله: 
ت مق

ریاف
د

31/05/
140

0
 –

ري
زنگ
با

 
اله: 
مق

11/07/
140

0
 - 

ش
ذیر
پ

 
اله: 
مق

02/09/
140

0
 

  



 حقوقی تمدن دوفصلنامه ـ 1400و زمستان  ییزپا، 9، شماره 4دوره        270

 

  ارجاع:
میان  1955نقض عهدنامه مودت المللی دادگستري در پرونده تحلیل عملکرد دیوان بین)، 1400؛ (عیسی، ستایش پور، محمد؛ پودات
 .9، تمدن حقوقی، شماره ایاالت متحده آمریکا وجمهوري اسالمی ایران 
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  دمه  مق
ها براي طرفین توافق، همانطور که حقی ایجاد می نماید، براي متعهدین، یک عهدنامه علی االصول     

لذا یک عهدنامه بین المللی، هم ایجاد کننده حق می باشد  1.تبعیت به وجود می آورد به تعهد و پایبندي نیز
تدوین قوانین در  که منبع و مبانیی ئاین خصوصیت منحصر به عهدنامه ها و هم سبب تکلیف. بنابراین

به عهدنامه هاي قراردادي یا سرمایه » تعهد حقوقی«نخواهد بود، بلکه از جهت وجود  کشورها می شوند
ها  نیز یکی از همین عهدنامهآمریکا گذاري نیز سرایت خواهد کرد. عهدنامه مودت ایران و ایاالت متحده 

مابین  طرف در روابط فیبراي دو 1957رسید و از سال وطرف به امضاي د 1955باشد که در سال  می
عهدنامه مودت از آن دسته معاهداتی است  21ماده  2االجرا بوده است. عهدنامه مودت به استناد بند  الزم

که در آن قید ارجاع اختالفات حاصله به دیوان بین المللی دادگستري درج شده است. حال سوال آن است 
از برجام و اعالم به خروج از عهدنامه مودت و تاثیراتی که این آمریکا االت متحده که آیا پس از خروج ای

خروج بر فرآیند دادرسی دیوان بین المللی دادگستري گذاشته است، امکان طرح دعوي جهت الزام 
و رفع رفتارهاي نقض کننده و جبران خسارات وارده از عدم اجراي تعهدات وجود عهدنامه اجراي مفاد 

توجه به یافته هاي پژوهش در پاسخ می توان اظهار داشت براي دولت ایران و اشخاص آن تا زمان  ؟ بادارد
وجود دارد و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات آن نیست، لیکن عهدنامه اعتبار 

                                                      
بروز همزمان و متقارن حق و تکلیف در یک سند حقوقی مالزمه ندارد و از این رو ممکن است حق به گونه اي و در مقابل،  - 1

 خود را نشان دهد.تکلیف به نحو دیگري 
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ویه حل اختالفات حاصله و رو به بررسی کیفیت عملکرد دیوان بین المللی دادگستري در ر در مقاله پیش
  صالحیت خود در دخالت در مسائل میان دولت ایران و آمریکا پرداخته می شود.

 مودت عهدنامه بررسی اجمالی  - 1
 مودتعهدنامه پیشینه  - 1- 1
 مریکا، از جملهآنسولی بین ایران و ایاالت متحده مودت در روابط اقتصادي و حقوق کعهدنامه    
سال است. این عهدنامه در  شصتاي حقوقی روابط این دو کشور در بیش از ارچوب ههچ ینتر مهم

، جزئی از عهدنامهبه اجرا در آمد. این  1957یه ئژو شانزدهمشد و از  ءدر تهران امضا 1955اوت  پانزدهم
جانبه خود با دیگر کشورها منعقد کرده که هر یک از دو کشور در روابط دوسلسله معاهداتی است 

 ها آنبه طور معمول، استقبال دولت ها از این معاهدات، به علت انعطاف پذیري  ).Herman,1958,80(اند
 است که به طرفین اجازه می دهد ضمن توجه به منافع ملی و داخلی خود، به برقراري روابط اقتصادي،

   .)58، 1390ي،(شهبازسیاسی و حتی حقوقی شان بپردازند
اري اتباع دو کشور در سرزمین هاي یکدیگر و در زمینه ي موضوعات معین عهدنامه مودت راجع به منافع تج   

کنسولی است و حاوي مقرراتی مربوط به ورود و اقامت، آزادي شخصی، حقوق مالی، حقوق مربوط به فعالیت 
هاي تجاري، مالیات، مقررات ارزي و دیگر موضوعات مؤثر بر وضعیت و فعالیت اتباع و مؤسسات یک کشور 

مین دیگري می باشد. این عهدنامه رفتاري را که هر کشور نسبت به اتباع کشور دیگر باید داشته باشد را در سرز
 ).Christise,1991,69( را فراهم می سازد ها آنمشخص و حمایت از شرکت ها و اموال 

 مودتعهدنامه مبانی  - 2- 1
کلی می باشد، به طوري که حقوق و ایران و ایاالت متحده آمریکا داراي مبانی  1955عهدنامه مودت    

تعیین شرایط اقامت  - نخست تعهدات مندرجدر این سند در چند محور کلی قابل طبقه بندي است. از جمله:
شان به مراجع  تعیین وضعیت شرکت ها و دسترسی - دوم، 2راتباع دو کشور در قلمرو سرزمینی یکدیگ

تعیین شرایط  - چهارم ،4اموال و نهادهاي هر یک از دو کشورحفاظت از اتباع، شرکت ها،  - سوم ،3و داوري
تعیین سیستم  - پنجم ،5خرید و فروش اموال منقول و حفظ و حراست از حقوق مرتبط با مالکیت فکري

                                                      
   2ماده  - 2

   3ماده  - 3

   4ماده  - 4

   5ماده  - 5
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تعیین تعهدات  - هفتم ،7یئتعیین شرایط سیستم حمل و نقل و جابه جا - ششم ، 6پرداخت و دریافت مالیات
تعیین حقوق و  - نهم ،9آزادي تجارت و دریانوردي - هشتم ،8ي وارداتیها گمرکی و دیگر محدودیت

عهدنامه زمینه اصلی این عهدنامه، هما ن گونه که در  یکعالوه بر این، مطابق ماده . 10تعهدات کنسولی
 تضمین صلح مستمر و مودتی صادقانه در روابط دوجانبه است. نخستین ماده آن به صراحت آمده،

دیوان بین و صالحیت ایاالت متحده آمریکا دت توسط نقض عهدنامه مو - 2
 المللی دادگستري

 مودت و اعتبار آنعهدنامه نقض  - 1- 2
 60ماده  اولدر بند وین در خصوص نقض یک عهدنامه دوجانبه از طرف یکی از متعهدین، عهدنامه در     

فسخ کامل یا بخشی از  تعلیق یادست به بیان می دارد که طرف دیگر می تواند در مقابل این نقض، 
این تعلیق یا فسخ می بایست به صورت یک عمل حقوقی صورت گیرد، که در  کنیل .عهدنامه بزند

به عهدنامه هیچ اختتام یا فسخی در مسیر ایاالت متحده آمریکا میان ایران و  1955مودت عهدنامه خصوص 
   .)98، 1395،و پیري (میرفخرایی نپذیرفته استعنوان یک عمل حقوقی از سوي هر یک از طرفین صورت 

را عهدنامه تغییر اوضاع و احوال اساسی یک  کنوانسیون وین، 62ماده  1اد بند در مقابل برخی به استن    
دیگر تغییر  ). به عبارت33 ،1391(نقدي، اختتام می دانندنسبت به زمان انعقاد آن را از عالیم فسخ یا 

(یعنی انقالب شکوهمند اسالمی عهدنامه ن نسبت به زمان انعقاد حکومت و اوضاع و احوالی که در ایرا
این در حالی است که  تلقی نموده اند. 1955)، صورت پذیرفت را یک فسخ ضمنی عهدنامه مودت 1357

 هکه دوستانعهدنامه تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد «بند فوق االشاره مقرر می دارد: 
مورد عهدنامه پیش بینی نشده است، نمی تواند به عنوان مبناي فسخ یا خروج عهدنامه ي ها توسط طرف

استناد قرار گیرد مگر در دو صورت، از جمله تغییر بنیادي صورت گرفته در ابعاد تعهداتی که زمان اجراي 
به التزام هدنامه عهاي  آن باقیمانده موثر بوده و یا وجود اوضاع و احوال مزبور مبناي بنیادي رضایت طرف

لذا با توجه به نص بند اخیر، نه دولت ایران و نه دولت ایاالت متحده آمریکا به  ».باشدعهدنامه نسبت به 
شان استناد ننموده اند و نمی توان ی اصل مورد اشاره (دگرگونی هاي بنیادي) به هیچ وجه در روابط حقوق

                                                      
   6ماده  - 6

   7ماده  - 7

   9و  8مواد  - 8

   11و  10مواد  - 9

   13و  12مواد  - 10
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عهدنامه ر ایران را ادله اي بر فسخ یا اختتام دگرگونی هاي صورت گرفته در راستاي تغییر حکومت د
 مودت تلقی نمود.

برآمده  1955کنوانسیون وین درصدد معدوم تلقی کردن عهدنامه مودت  63همچنین برخی دیگر نیز به ماده      
اند. ماده اخیر در خصوص قطع روابط سیاسی و کنسولی میان متعهدین، بیان داشته است که انقطاع پیوستگی ها 

هاي عهدنامه، هیچ تاثیري بر روابط حقوقی که از یک عهدنامه بر می  و ارتباط هاي کنسولی و سیاسی میان طرف
آید، نخواهد گذاشت، ولیکن چنانچه ضرورت این پیوستگی ها و و ارتباطات کنسولی جهت اعمال عهدنامه، 

کن همانطور که مشهود است یل. )Wrestlers,1998,16( احساس گردد، می توان به فسخ عهدنامه اشاره نمود
یک از دولت ایران و ایاالت متحده آمریکا خواستار اختتام به استناد این بند و ضرورت روابط سیاسی در  هیچ

اجراي عهدنامه ننموده اند و می توانند جهت اجراي عهدنامه از دول ثالث مساعدت گیرند. لذا می توان اظهار 
، بین دو دول ایران و 1969و کنوانسیون وین حقوق معاهدات  1955ه مودت توجه به متون عهدنام داشت که با

 ).69، 1390(شهبازي، ایاالت متحده آمریکا از منظر حقوقی همچنان پابرجا و الزم االتباع می باشد

  مودتعهدنامه صالحیت دیوان بین المللی دادگستري در حل اختالفات ناشی از  - 2- 2
دیوان بین المللی دادگستري است.  ،ی رسیدگی به اختالفات بین المللیئقضاارکان  ینتر مهمیکی از    

اساسنامه خود، از طرق مختلفی صالحیت رسیدگی به قضایاي  36مطابق ماده دادگستري  دیوان بین المللی
ي دیوان براي یکی از راه هاي کسب صالحیت اجبار ).Philip,1998,1( ارجاعی را کسب می کند

 اي محسوب شوند که برعهدنامه طور همزمان طرفین ه ي این است که طرفین، بدعو رسیدگی به قضیه
ناشی از تفسیر و اعمال سند مزبور را به دیوان  اتاساس تعهدات مندرج در آن، موظفند تا هرگونه اختالف

ودت از عهدنامه م 21ماده  دومنیز به استناد بند  1955عهدنامه مودت  .بین المللی دادگستري ارجاع دهند
 .)43، 1382(مجبی، شده استآن دسته معاهداتی است که چنین قیدي در آن درج 

صالحیت دیوان بین المللی دادگستري در این راستا نیز به دو صورت ترافعی و مشورتی می باشد. در    
ف که به دعاوي و اختالفاتی با رضایت و توافق طرفین اختالدیوان بین المللی دادگستري صالحیت ترافعی 

بدان ارجاع می گردد، رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در این میان توافقی نبوده باشد می توانند بدان 
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستري  36ماده  دوم . بند)61، 1391،شاه میرزایی(آقایی و  گردندمعترض 

هر زمانی اعالم نماید که  در این خصوص مقرر داشته است که امضاءکننده اساسنامه مزبور می تواند
ی داشته را خود به ئبه تمامی اختالفاتی که جنبه قضا نسبتدیوان بین المللی دادگستري قضاوت اجباري 

نیز از عهدنامه  1955مودت عهدنامه ). 7، 1398(امینی و عابد، نمایندخود و بدون قرارداد خاصی قبول می 
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دیوان بین المللی در صورت اختالف می توانند به مریکا ایاالت متحده آی می باشد که دول ایران و ئها
عهدنامه در این  21ماده  دومکه در بند  به صورتی ).59، 1390(شهبازي، مراجعه نماینددادگستري 

خصوص مقرر داشته است که چنانچه در اعمال مواد و مفاد عهدنامه، در مسئله اي توافقات حاصله منجر به 
ان بین المللی دادگستري و، با توافق و رضایت طرفین اختالف مزبور به دیحل مسالمت آمیز آن نگردد

   .)100، 1395،پیريمیرفخرایی و ( ارجاع شود
در برخی حیطه هاي مربوط به  بین المللی دادگستري در ذیل به صالحیت یا عدم صالحیت دیوان   

 مودت می پردازیم.عهدنامه 

بازخواست عین تعهدات ناشی از عهدنامه مودت از دیوان بین  تقاضا و تقاضاي اجراي عین تعهدات: - الف
المللی دادگستري پس از اختتام عهدنامه نیز امکان ندارد، چرا که اقامه دعوي که مربوط به مرحله اثباتی است، 

بند  ،در صورتی امکان دارد که سابقا در مرحله ثبوتی براي طرف عهدنامه حقی به وجود آمده باشد که جز الف
 ).82، 1391(فلسفی، حقوق معاهدات بدان اشاره نموده است حثکنسوانسیون وین در ب 70ماده  ولا

 70ماده  اولبند » ب«تقاضاي این حق مطابق جز  :عهدنامهتقاضاي جبران خسارت ناشی از نقض مفاد  - ب
قی یا حقوقی اختتام یابد نیز ممکن است، چرا که اگر اشخاص حقیعهدنامه کنوانسیون وین، حتی چنانچه 

حق اقامه دعوا و ارجاع  ،ط یکی از طرفین دچار خسارت گردنددر صورت نقض مفادي از عهدنامه توس
 آن به دیوان بین المللی دادگستري را خواهند داشت.

با دیوان بین المللی دادگستري در مواردي که  تقاضاي اعمال عین بایدها و نبایدهاي دستور موقت: - پ
دیوان بین المللی یین می کند، ی را براي یکی از متعهدین تعئایدها و نبایدهادور دستور موقت بص

می باشد، چرا که دستور موقت در هنگامی اصدار را دارا صالحیت رسیدگی به دعواي الزام دادگستري 
در جهت اعمال مفاد دیوان بین المللی دادگستري گردیده که عهدنامه اعتبار الزمه را داشته است و 

خود دیوان بین اساسنامه  41دست به صدور دستور موقت زده است و از طرفی دیگر به استناد ماده مه عهدنا
ی ئء نموده است که تا هنگام راي نهااحصادیوان بین المللی دادگستري این حق را براي  ،المللی دادگستري

قواعد  76می توان به ماده چنین ی را براي طرفین مقرر کند. همئرت دستور موقت، بایدها و نبایدهابه صو
در خصوص امکان تغییر یا تعلیق دستور موقت به علت  11ین دادرسی دیوان بین المللی دادگستريئآ

 ).22، 1391(یوسفی، اشاره نموددگرگونی اوضاع و احوال به درخواست یکی از طرفین دعوي، 

                                                      
در هر  یواند ید،نما یهرا توج یاصالح یافسخ  یندر اوضاع و احوال رخ داده باشد که چن ییراتتغ یبعض یوان: اگر به نظر د76ماده  - 11
همان ماده در  2به موجب بند  یزاصالح کند و ن یامربوط به دستور موقت را فسخ  یمتواند تصم یدعوا م یاز حکم نهائ یشان پزم
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 مودتعهدنامه عملکرد دیوان بین المللی دادگستري ناشی از نقض  - 3
 اجتماعی و ،و تحوالت سیاسیایاالت متحده آمریکا میان ایران و  1955مودت در عهدنامه با انعقاد    

و رفتارهاي نامتعارف ایاالت متحده  1357تجاري ایران پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی در سال 
به دیوان بین  مودت موجب ارجاع بسیاري از اختالفات ناشی از آنعهدنامه آمریکا در ضدیت و نقض 
گردید. در ذیل به بررسی عملکرد  ها آندر حل دیوان بین المللی دادگستري المللی دادگستري و دخالت 
 در حل اختالفات ناشی از نقض این عهدنامه می پردازیم.دیوان بین المللی دادگستري 

 آمریکاایاالت متحده پرونده مامورین دیپلماتیک و کنسولی  - 1- 3
دست به اشغال سفارت ایاالت متحده  1358 زي انقالب اسالمی دانشجویان ایرانی در آبانپس از پیرو    

علیه جمهوري اسالمی ایران با عنوان واقعه  آمریکا دادخواستی برایاالت متحده آمریکا زدند که پس از آن 
ستین دعواي ایران با وقوع رخداد مذکور نخ  و نتیجتا نمودمزبور براي دیوان بین المللی دادگستري ارسال 

دیوان بین المللی به تقاضاي ایاالت متحده آمریکا به دبیرخانه  1979نوامبر  بیست و نهمو آمریکا در تاریخ 
و مواد  2ماده  12چهارمبند  اشغال سفارت را ناقضارجاع گردید که گروگانگیري و مسئله دادگستري 

 .)62، 1390(شهبازي، تلقی می نمود 1955عهدنامه مودت  14»19«و »18«و  13»13«

با اصدار دستور موقتی ایران را دعوت به  1979دسامبر  پانزدهمدر مورخ دیوان بین المللی دادگستري لذا    
شرکت در جلسات جهت حل اختالف نمود که در پی آن ایران به این دعوت پاسخ نداده و ماحصل 

                                                                                                                                   
قبل از  3مشخص گردد. به موجب بند  یددر اوضاع و احوال مورد نظر و مرتبط با ییراصالح، تغ یاده فسخ یشنهادکنندرخواست طرف پ
 فراهم کند. ینطرف يارائه نظراتش در موضوع برا يرا برا یفرصت یدبا یوانماده، د ینا یکراگراف مشمول پا یماتخاذ هرگونه تصم

 یـدار پا یـت و امن یـت حما ياز حـد اعـال   یگـر معاهـده در قلمـرو بـه طـرف معظـم متعاهـد د       یناز طـرف  یکاتباع هر : 2ماده  4بند  - 12
رفتـار خواهـد شـد و طبـق      يبـا و  یتهر جهت به نحو عادالنه و با انسان در بازداشت باشد از يفرد ینبرخوردار خواهند بود هر موقع چن

کشـور اطـالع و فرصـت کامـل داده خواهـد شـد تـا از         یو کنسـول  یاسیس یندهدهد به نما يرالزم رویغ یرکه تأخ او بدون آن يتقاضا
 منافع و محافظت کند.

نخواهنـد شـد مگـر در     یوارد ادارات کنسـول  یبان کنسـول موافقـت صـاحب منصـ    یمقامات محل یگربا د یشهربان: 13ماده  2بند  - 13
 یـا واقـع شـده    یدر اداره کنسـول  یتیمعتقد شوند که با اعمال زور جنا یاحتمال یلبه دال یهرگاه مقامات محل یا یگرد یهبل یا یقمورد حر

مقامـات   يمـورد  یچدر هـ  مزبور موافقت شده اسـت  ینتصور خواهد شد که با ورود مامور چنیندر شرف وقوع است در آن صورت 
 ضبط نخواهند کرد. یا ینهسپرده شده است معاجا  آنرا که در  یگرد یمقامات محل یا يشهردار

کرده است مربـوط بـه حقـوق امـاکن      یواند یمخود را تسل یتبا استناد به آن شکا یکاعهدنامه مودت که دولت آمر 19و  18مواد  - 14
 باشد. یم یکنسول
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دیوان بین المللی  1980مارس  دهمشانزو  1979دسامبر  نهموزارت خارجه ایران با مکاتبه اي در 
دادگستري را صالح به دخالت و رسیدگی دعوي مطروحه ندانست. پس از کش و قوس هاي فراوان 

اظهار داشت که اگرچه ایران مبتنی بر این عقیده که رابطه آمریکا با ایران یک دیوان بین المللی دادگستري 
و در نتیجه همین اعمال جنایتکارانه به سفارت حمله ور شده بوده  هرابطه ظالمانه و پر از اعمال جنایتکاران

و گروگانگیري توجیه کننده نخواهد بود و عمل اخیر ناقض حقوق  اند، لیکن همچنان عمل اشغال
شده است و تنها ایران مجاز به انقطاع روابط سیاسی خود و اخراج ایاالت متحده آمریکا دیپلماتیک دولت 

، ایران را ملزم به حمایت بیشتري عهدنامه 2ماده  4با تایید تخلف ایران از بند  دولت آمریکا بوده است و
با استناد به کنوانسیون هاي دیوان بین المللی دادگستري نمود. بنابراین ایاالت متحده آمریکا براي اتباع 

سیدگی مودت، خود را صالح به رعهدنامه وین در حیطه روابط دیپلماتیک و کنسولی و  1963و  1961
مبادرت به  1980می  بست و چهارمدعوي مزبور از طرف ایاالت متحده آمریکا قلمداد کرد و در نتیجه در 

صدور راي نمود و در راي صادره اظهار داشت که اشغال سفارت آمریکا و کنسولگري هاي شیراز و تبریز 
یران در این باب نمی گردد لیکن قابلیت انتساب به دولت ایران را نخواهد داشت و مسئولیتی متوجه دولت ا

وین و حقوق بین الملل عرفی، در  1961کنوانسیون  »29«و » 28«، »27«، »26«، »25«، »21«اساس مواد  بر
و آزادي مامورین کنسولگریی در برابر حمالت ایاالت متحده آمریکا ل حراست از سفارت و آرشیو قبا

بدان  1980در دیوان بین المللی دادگستري راي  62و  61مردم مشمول مسئولیت بوده است که در بندهاي 
   .)37، 1391،و شاه میرزایی (آقایی اشاره گردید

می  1358در پرونده اشغال سفارت آمریکا در سال دیوان بین المللی دادگستري توجه به راي صادره از  با   
ود دگرگونی هاي اساسی میان مودت پس از انقالب اسالمی و با وجعهدنامه توان چنین اظهار داشت که 

دیوان بین دول آمریکا و ایران همچنان برقرار است، چرا که به وضوح قابل درك است که در راي مزبور، 
 استناد نموده است و آن را مبناي راي خود قرار داد.عهدنامه به مواد مندرج در مفاد المللی دادگستري 

 وهاي نفتی خلیج فارسبه سکایاالت متحده آمریکا پرونده حمله  - 2- 3
ایاالت متحده دولت  ،ز ظالمانه رژیم بعثی و دفاع مقدسو دراواخر تجاو 1367 و 1366در سال هاي     

مودت و ادامه اعمال و عهدنامه ي واهی در دو حمله به تاسیسات ایران دست به نقض آمریکا به بهانه ها
تی سکوهاي نف 1366مهر  بیست و هفتمکه فعالیت هاي خصمانه خود مبادرت ورزید. در نخستین حمله 

، امکان استخراج نفت از سکوهاي مزبور را تماما از بین برد  و ادله خود را اصابت »رسالت«و » رشادت«
تلقی نمود در حالی که جمهوري اسالمی آمریکا ایاالت متحده  15موشک هاي کرم ابریشم ایران به تانکر

                                                      
15   - ûSea Isle City 
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بیست و  عراق شد. پس از آن در وسیله حکومت بعثه ها ب رتاب موشکقویاً با رد این اتهام، مدعی پایران 
با مورد تجاوز قراردادن سکوهاي نفتی ایاالت متحده آمریکا نیز در دومین حمله نیز  1367فروردین  نهم
درصد تخریب نمود که ادله خود را استفاده ایران از صداین سکوها را منفجر و  ،»سلمان«و » نصر«

قی کرد که در اثر آن المللی در خلیج فارس تل هت مین گذاري در مسیر کشتیرانی بینسکوهاي مزبور ج
 ).86، 1384(ممتاز، جروح شدندبا چند تن از خدمه آن کشته و م 16یئکشتی آمریکا

اقدام به تقاضاي  1992نوامبر  بیست و دومدر و خصمانه فق االشاره ایران نیز  در پی حمالت مکرر   
 علیه ایاالت متحده آمریکا با عنوان حمله به سکوهاي نفتی کرد و بین المللی دادگستريرسیدگی از دیوان 

مودت صالح به رسیدگی و صدور راي در خصوص عهدنامه را به سبب دیوان بین المللی دادگستري 
آمیز و خصمانه آشکار با اتخاذ رفتاري تهدیدایاالت متحده آمریکا ادعاهاي ارائه شده دانست، چرا که 

اکتبر  نوزدهمدر تاریخ  ها آنعلیه ایران و در نتیجه تجاوز به سکوهاي نفتی فوق االشاره و از بین بردن 
دست به نقض تعهدات خویش نسبت به جمهوري اسالمی ایران به استناد  1988آوریل  هجدهمو  1987

 .)166، 1384(موثق، تمودت زده اسعهدنامه  10ماده  1بند 

نیز با الیحه اي ایاالت متحده آمریکا ، دیوان بین المللی دادگستريی ایران از پس از تقاضاي رسیدگ   
که  نمود 1993دسامبر  شانزدهمدر دیوان بین المللی دادگستري اقدام به اعتراض در خصوص صالحیت 

ز ین دادرسی خود دادرسی ماهیت دعوا را معلق نمود و ائتوجه به آ بادیوان بین المللی دادگستري معاقبا 
دیوان بین المللی ایران جهت پاسخ گویی به ایرادات وارده از سوي ایاالت متحده آمریکا در صالحیت 

دیوان بین  1996سپتامبر  دوازدهمدعوت نمود. لیکن پس از کش و قوس هاي فراوان در تاریخ دادگستري 
رست تلقی نمود و را نادایاالت متحده آمریکا با صدور حکمی اعتراضات صالحیتی المللی دادگستري 

ایاالت متحده خود را صالح بر رسیدگی دعوي میان ایران و مودت عهدنامه  21ماده  17دوممطابق بند 
دیوان بین المللی راي  . بعد صدور)13، 1384،ممتاز( دانستدر خصوص تجاوز به سکوهاي نفتی آمریکا 

عاي اد یحه اي متقابل ضمن ردتحده با المبنی بر صالحیت خود در دعوي مطروحه، ایاالت مدادگستري 
دیوان تقاضاي حل اختالف نمود و  در» موضع تهاجمی حقوقی«به » حالت تدافعی حقوقی«ایران، از 

                                                      
16   - ûUSS Samuel Reberts 

بـه نحـوه    یپلماسـی د یـق کـه از طر  یعهدنامه فعل ياجرا یا یردر مورد تفس ینمتعاهد ینمعظم ینطرف ینهر اختالف ب: 21ماده  2بند  - 17
صـلح   یلموافقت کنند که اختالف بـه وسـا   ینمتعاهد ینمعظم ینطرف که ینارجاع خواهد شد مگر ا یوانبه د یابدن یصلهف بخشی یترضا
تجـارت و   يآزاد ینمتعاهـد  ینمعظمـ  ینطـرف  يقلمروهـا  ینمـاده اشـاره شـده اسـت: بـ      یکن در بند یحل شود. همچن یگريد انهیجو
 برقرار خواهد بود. یانورديدر
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هاي وسیع در خلیج  طرف و مین گذاري هاي بی مدعی گردید که دولت ایران با حمالت مکرر به کشتی
با مخاطره روبرو ساخته را نی و تجاري هاي تضمین شده کشتیرا )، آزادي1988- 1984هاي ( فارس در سال

 استت بر عهده داشته است را، زیرپا گذاشته مودعهدنامه  10 هاست و تعهدات و تکالیفی که به سبب ماد
دیوان بین خواهان الزام ایران به پرداخت غرامت اعمال خود، توسط  و همچنین )56، 1384،سادات میدانی(

ی برخوردار است، هم ایران و هم ایاالت متحده ئاز اهمیت باالذکر آن  چه آنشد. المللی دادگستري 
را در دیوان بین المللی دادگستري آمریکا در لوایح و درخواست هاي خود در دعوي مطروحه صالحیت 

 رسیدگی به این پرونده با استناد به مفاد عهدنامه مودت به رسمیت شناختند.

با اصدار قراري، به رسیدگی توأمان  1998مارس  دهممورخ در دیوان بین المللی دادگستري در نهایت    
ادرت ورزید و ضمن تعیین مهلت علیه یکدیگر مبایاالت متحده آمریکا به هر دو دعوي دو کشور ایران و 

هاي معینی را براي استماع  ، تاریخایاالت متحده آمریکاد هاي مکتوب ایران و دفاع مجد پاسخی ارائه ئنها
ی در ئحکم نها 2003نوامبر ششمو طرف تعیین نمود که در نتیجه این جلسات در تاریخ اظهارات شفاهی د

 ).David,2013,25( باب پرونده سکوهاي نفتی توسط دیوان صادر شد

ایاالت متحده آمریکا مسئله سکوهاي نفتی، اقدامات نظامی دیوان بین المللی دادگستري  ،یئدر حکم نها   
اساس  الملل و منع استعمال از جبر و زور و بر اساس قواعد حقوق بین ران را برو تجاوز به سکوهاي نفتی ای

ت حراست منافع و امنیت حیاتی امی خالف قواعد تلقی نمود و ضرورت اقدمودعهدنامه  20ماده اول بند
بین  را در آن احراز ننمود، لیکن ادله ایران مبنی بر اقدامات بر علیه آزادي تجاريایاالت متحده آمریکا 

ت مودعهدنامه  10 هماد اوله سکوهاي نفتی را مطابق بند قلمرو دو دولت توسط آمریکا به وسیله تجاوز ب
نمود و  را رد ها آننادرست قلمداد نمود و تقاضاي جبران غرامات وارده به سکوها و قطع فعالیت اقتصادي 

به  ها آنموشک از ناحیه ایران و اصابت  گذاري و شلیک در مقابل نیز مدعاي متقابل آمریکا را با عنوان مین
ن قلمرو دو دولت توسط ایران و همچنین اقدامات علیه آزادي کشتیرانی بیی و ئهاي آمریکا کشتی
 خواست جبران خسارات را صحیح ندانسته و ایران را از مسئولیت جبران خسارت مبرا اعالم نمود.در

ایران براي  .نمودئه مبناي صالحیتی به عهدنامه مودت استناد بنابریان در این پرونده ایران به منظور ارا   
به  ،دیوان بین المللی دادگستريگفته از حکم   عالوه بر بند پیش بودن عهدنامه مذکور، ءاالجرا احراز الزم

 23ماده  سوم و دومبه قیود خود عهدنامه مودت (بندهاي  که یناایران ضمن  موارد دیگري نیز استناد کرد.
یک از  اعالم داشت که هیچ کشور نیز استناد کرد و اشاره کرد، به عملکرد دو کنوانسیون) 54 دهو ما

ه وزارت امور خارجه آمریکا همواره عهدنامه مودت را ب که یناند و ه اطرفین اقدام به اختتام عهدنامه نکرد
مورد اشاره قرار داده است.  )ءاالجرا (معاهدات الزم در نشریه رسمی خود ءاالجرا اي الزم عنوان عهدنامه
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نحو ه ست و تا زمانی که با  تلقی شده و کماکان به قوت خود باقی ءاالجرا مودت، معتبر و الزمعهدنامه لذا 
 ).111، 1395،پیريو میرفخرائی ( خواهد بود ءاالجرا مقرر در خود عهدنامه مختوم نشود، الزم

تیـر   دوازدهـم ی در ئتوسط ناو آمریکامسافربري ایرباس پرونده حمله به هواپیماي  - 3- 3
1367 

ی به ئرا می توان حمله ناو آمریکا 1360غم انگیزترین و دردآورترین حوادث اواخر دهه  یکی از   
سر می برد، دانست که در اذهان هر ایرانی ه هاي سرزمینی خود ب هواپیماي مسافربري ایران که بر فراز آب
کا در سازمان ه ایاالت متحده آمریکا، دولت ایران نیز بر علیه آمریحک شده است. در پی این رفتار خصمان

و ارجاع رسیدگی دیوان بین المللی دادگستري در مسئله مزبور،  )ایکائو(ی کشوري ئبین المللی هواپیما
 ).Nancy,2007,77( اقدام به طرح دعوي نمود

ه پرونده حمله به هواپیماي مسافربري د بالمللی دادگستري در ورو یوان بینپس از تقاضاي ایران از د   
، مبنی دیوان بین المللی دادگستريبه  1367اردیبهشت  بیست و هفتمدادخواستی در تاریخ  و تقدیمایرباس 

لیک وسیله شه مسافر و خدمه آن ب دویست و نودبر سقوط هواپیماي مسافربري ایرانی و کشته شدن 
. از گردیدم به احراز صالحیت خود در مسئله مطروحه ی، دیوان ملزئموشک کروز توسط ناوبر آمریکا

می توان به اختالف ناشی از تفسیر و اجراي دیوان بین المللی دادگستري دالیل ایران در الیحه تقدیمی به 
در خصوص ممنوعیت اقدامات غیرقانونی علیه  1971هوانوردي بین المللی و کنوانسیون  1944کنوانسیون 

 ). Reisman,1992,5( در رابطه با حادثه مذکور اشاره نمود امنیت هوانوردي کشوري

دیوان بین المللی اي را به  طرفین نامه 1996فوریه  بیست و دوماین در حالی است که در تاریخ    
شان موافقت نمودند که قضیه را ادامه ندهند  هاي متبوع ارائه و طی آن اعالم نمودند که دولتدادگستري 

 ،ها ند که بر اساس آن اختالفات تفاوت در دیدگاهه ااي نائل شدیه و تنظیم موافقتنامه به ته ها آنزیرا 
اط دارد غیرمستقیم از این قضیه ناشی می شود یا با آن ارتب یا وي متقابل و مسائلی را که مستقیمدعا ،ادعاها

 که ینامبنی بر  21اده م دومبند به استناد  ،نموده اند بدین ترتیب دعوي مزبوری حل و فصل ئبه طور نها
آمیز و دیپلماتیک حل  هاي مسالمت ند که اختالفات فی مابین خود را به روشنموافقت ک ینگاه طرفهر

ارجاع کنند، از صالحیت دیوان بین دیوان بین المللی دادگستري کرده و در غیر این صورت آن را به 
بیش از پیش مورد توجه و  چه آنونده، ، لذا در هر سه پر)Oona,2012,6( المللی دادگستري خارج شد

مودت و مفاد آن بوده است، بنابراین هردو کشور بر اعتبار آن و عهدنامه استناد طرفین دعوي قرار گرفت، 
ی خود ئدر اصدار آراي نهادیوان بین المللی دادگستري عملکرد  بودن آن تاکید کرده اند و ءاالجرا الزم
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حفظ و  ،اعتبار ،ر به استحکامج، منعهدنامهبه مفاد مندرج در این ستناد در پرونده هاي مورد بررسی، در ا
 مودت گردیده است.عهدنامه تصدیق 

جامع اقدام  هاقدامات و تحریم هاي هسته اي آمریکا پس از خروج از برنام - 4- 3
 (برجام) مشترك

قوانین  خصوص تصویب مقررات و اجراي درایاالت متحده آمریکا اقدامات دولت و کنگره    
جمله  ضدتروریستی علیه اموال و مؤسسات ایرانی، نقض حقوق اتباع و مؤسسات و بانک هاي ایرانی از

است. به عبارت دیگر، نقض تعهد این کشور در اعطاي حقوق و مزایا به اتباع و  ها آنسلب مصونیت 
ی دادگستري است. اقدامات ی است که مستلزم مراجعه به دیوان بین المللئبه عنوان مبناشرکت هاي ایرانی 

(رعایت شخصیت  3ماده  اولجمله بند  مودت ازعهدنامه مزبور با تعدادي از تعهدات آن دولت در 
(رفتار عادالنه و منصفانه نسبت به اتباع و شرکت  هاي  4ماده  اولحقوقی مستقل شرکت هاي ایرانی)، بند 

(تأمین امنیت و رفتار با  4ماده  دومیرمعقول)، بند طرف مقابل و خودداري از اتخاذ تدابیر تبعیض آمیز و غ
(حق فروش اموال توسط اتباع و  5ماده  اولمطابق ضوابط حقوق بین الملل) و در نهایت بند  ها آناموال 

 ). Kempen,2009,926(شرکت ها) مغایرت دارد

ست که در روابط دوجانبه، پذیرفته اایاالت متحده آمریکا که مطابق عهدنامه مودت،  جا آنبنابراین از    
اشاره شد در مورد اتباع و شرکت هاي ایرانی رعایت نماید، عدم  ها آنحقوقی که در مواد فوق الذکر به 

در  ها آنرسیدگی به  20بوده و لذا طبق بند دوم ماده عهدنامه به معناي قصور در اجراي  ها آنرعایت 
  ).Rose,2014,62( صالحیت دیوان بین المللی دادگستري قرار می گیرد

ضاع و احوال قضیه در قضایاي صالحیتی، اودیوان بین المللی دادگستري توجه به رویه  شاید گفته شود با   
ی آن، احراز صالحیت در چنین مواردي مشکل است. دولت جمهوري اسالمی ایران در ئو دیپلماسی قضا
آمریکا که در پی  ههسته اي ایاالت متحد هاي با این ادعا که برگرداندن تحریم 1397تیر  بیست و پنجم

مودت، روابط اقتصادي و  هجامع اقدام مشترك (برجام) انجام گرفت، عهدنام هخروج این دولت از برنام
را نقض کرد، دادخواستی علیه این کشور در دیوان بین المللی دادگستري  1955کنسولی میان دو کشور 

درخواست کرد تا دستور موقتی را با مضمون توقف للی دادگستري دیوان بین المهمزمان از  ،به ثبت رساند
از پیش بینی تحریم ایاالت متحده آمریکا و تعلیق فوري تحریم ها از جمله تحریم هاي فراسرزمینی و منع 

فورا اجراي ایاالت متحده آمریکا همچنین، ایران می خواهد  ).Rylatt,2013,258( هاي بیشتر صادر کند
از قبل اجازه داده شده به خصوص در مورد فروش هواپیماي مسافربري و قطعات یدکی آن  کامل مبادالت

، اقداماتی را که در راستاي اجراي این امور انجام داده است، به ها آنرا تجویز کند و تا سه ماه پس از انجام 
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اطمینان دهد ده آمریکا ایاالت متحعالوه، ایران می خواهد تا ه گزارش دهد. بدیوان بین المللی دادگستري 
فعالیت اقتصادي با  هی را از انجام یا ادامئی یا غیرآمریکائکااظهارات و اعمالی که اتباع آمری هکه به کلی

  ایران، شرکت ها و اتباع ایرانی ناامید می کند، پایان دهد.
را به منظور  )2018(آگوست  1397، پنجم تا هشتم شهریور دیوان بین المللی دادگستريمدیر دفتر     

دیوان بین المللی . )Fischer,2018,125( رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت تعیین کرد
 یازدهمکه در چهار روز کاري استدالل ها و دفاعیات طرف هاي اختالف را استماع کرد، در دادگستري 

راء پاسخ مثبت داد و آ به اغلب اقدام هاي درخواستی از سوي دولت خواهان (ایران) به اتفاق1397مهر 
پس از صدور دستور ایاالت متحده آمریکا نیز با دستور موقت موافق کرد.  18»چارلز براوِر« حتی قاضی

مودت خارج ه با اتخاذ موضع قابل پیش بینی، اعالم کرد که از عهدنامدیوان بین المللی دادگستري موقت 
نیز پیش بینی شده است، تأثیري بر دعواي مودت که در خود سند  هخواهد شد. البته خروج از عهدنام

که الزام و تعهد به اجراي دستور  مطروحه نخواهد داشت و اقدام به خروج، عطف بماسبق نخواهد شد، چرا
است و مستلزم اعتبار عهدنامه دیوان بین المللی دادگستري  هناشی از خود دستور و به خصوص اساسنام

شده در آن  و احکام صادر ياز عهدنامه تأثیري بر دعوآمریکا ایاالت متحده نیست. بنابراین، خروج 
می  ها آننیز هر یک از ین مودت در روابط میان طرفه عهدنام هعالوه، حتی پس از خاتمه ندارد. ب يدعو

بودن عهدنامه ایجاد شده است، در  ءدر زمان الزم االجرا ها آنتوانند دعاوي اي را که منشأ و سبب ادعاي 
 ). 1397،زمانی(مطرح کنندالمللی دادگستري دیوان بین 

 نتیجه 
ایاالت متحده منعقد شده بین دو دولت ایران و  1955بودن عهدنامه مودت  ءاالجرا به استناد اعتبار و الزم    

صورت مستقیم و صراحتا ناقض مفاد مندرج شده در ه هاي اعمالی از جانب کشور آمریکا ب تحریم ،آمریکا
هاي پیشین ارجاعی خود به دیوان  توجه به این نکته که دو کشور در پرونده باشد و با عهدنامه مودت می

ایاالت متحده توجه به نقض این عهدنامه توسط  اند و با المللی دادگستري به این عهدنامه استناد کرده بین
این عهدنامه به با استناد به نقض ایاالت متحده آمریکا ، این حق براي ایران وجود داشت که از آمریکا

دیوان بین المللی شکایت کند. قابلیت استناد به عهدنامه مودت را در راي دیوان بین المللی دادگستري 
ها که  خوبی مشاهده کرد. همچنین در مورد تحریمه توان ب در پرونده سکوهاي نفتی نیز میدادگستري 

دیوان بین باشد واضح است که  نمیه موج 20ماده  اول بوده است و به موجب بند 1955عهدنامه نقض 

                                                      
18- Judge Charles Brower 
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داراي قابلیت استناد در را چنین حقی را براي ایران به رسمیت شناخته و عهدنامه مودت المللی دادگستري 
میان ایران  1955داند. بنابراین عهدنامه مودت  میایاالت متحده آمریکا هاي اعمالی از سوي  پرونده تحریم

هاي غرب علیه ایران را داشته و در واقع این  تناد در پرونده تحریمقابلیت اسایاالت متحده آمریکا و 
توان به استیفاي حقوق  توجه به این عهدنامه می د. بانباش ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می تحریم

 المللی دادگستري پرداخت. در دیوان بین

ستور موقت در تحریم هاي هسته اي در این مسائل و به ویژه ددیوان بین المللی دادگستري تصمیم    
دیوان بین رویکرد  ه(برجام)، نشان دهند جامع اقدام مشترك هپس از خروج از برنامایاالت متحده آمریکا 

به دیوان بین المللی دادگستري مبناي صالحیت است، زیرا  هیق عهدنامدر تفسیر مضالمللی دادگستري 
صالحیت توجهی  همودت در زمین هعهدنام 21 هتفسیر ماد هباردرایاالت متحده آمریکا ایرادها و مالحظات 

ی در ئقضا هعالوه، اگرچه تبعیت از رویه دانست. ب 21 هنکرد و خود را محدود و مقید به عبارات و متن ماد
به تصمیمات و یافته هاي قبلی خود دیوان بین المللی دادگستري وجود ندارد، دیوان بین المللی دادگستري 

  مسائل شکلی و صالحیتی پایبند است. هر زمینبه ویژه د
 منابع  

 فارسی 
انتشارات تهران، ، چاپ اول، سازمان هاي بین المللی، 1391شاه میرزایی، آیت اهللا،  و آقایی، سیدداوود - 

  .مدرسان شریف
أثیر آن بر آثار حقوقی خروج ایاالت متحده آمریکا از عهدنامه مودت و ت ،1398عابد، محمد، و  امینی، اعظم  - 
 .36، شماره فصلنامه مطالعات بین رشته اي دانش راهبرديیند دادرسی در دیوان بین المللی دادگستري، آفر

نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی قرار موقت دیوان بین المللی ، 1397زمانی، سیدقاسم،   - 
  .بایی، دانشگاه عالمه طباطآمریکا هایران علیه ایاالت متحد هدادگستري در پروند

مجموعه مقاالت پیرامون رأي ، ادله اثبات دعوي در قضیه سکوهاي نفتی، 1384سادات میدانی، سیدحسین،  - 
دیوان بین المللی دادگستري در قضیه سکوهاي نفتی: دعوي جمهوري اسالمی ایران علیه ایاالت 

 .وهش هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژتهران، انتشارات چاپ اول، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، ، متحده آمریکا

و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایاالت متحده  1955عهدنامه مودت اعتبار ، 1390شهبازي، آرامش،  - 
 .44، شماره یمجله حقوقی بین الملل، آمریکا

 .فرهنگ نو، ویراست سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات حقوق بین الملل معاهدات، 1391فلسفی، هدایت اهللا،  - 
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مجموعه مقاالت پیرامون رأي دیوان بین المللی دادگستري در قضیه ، 1384ممتاز، جمشید،  - 
زیر نظر دکتر جمشید سکوهاي نفتی: دعوي جمهوري اسالمی ایران علیه ایاالت متحده آمریکا، 

 ممتاز، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی.
، ایران و ایاالت متحده آمریکا در قضیه سکوهاي نفتی 1955قابلیت اعمال عهدنامه مودت ، 1384موثق، هومن،  - 

مجموعه مقاالت پیرامون رأي دیوان بین المللی دادگستري در قضیه سکوهاي نفتی: دعوي 
تهران، چاپ اول، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، جمهوري اسالمی ایران علیه ایاالت متحده آمریکا، 

 رات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمی.انتشا

هاي غرب علیه  درباره تحریم 1955استنادپذیري عهدنامه مودت ، 1395پیري، صادق،  و میرفخرائی، سیدحسن - 
  . 34، شماره 9، دوره فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، ایران

 .رات مدرسان شریفانتشاتهران، ، چاپ اول، اصول روابط بین الملل، 1391نقدي، جعفر،  - 

میان ایران و آمریکا در حقوق و رویه بین  1955اعتبار عهدنامه مودت ، 1391یوسفی، مصطفی،  - 
 .پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی ،المللی
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