
 

حقوق بشر: مطالعه    ین در تضم   ی دادگستر   المللی ین ب   یوان نقش دستور موقت د 

 یران ا   جمهوری اسالمی   یه متحده عل   یاالت ا   های یم پرونده بازگشت تحر   ی مورد 

 19/09/1400 تاریخ پذیرش: 04/05/1399 تاریخ دریافت:

 رهاد کریمیف

 ** صابر نیاورانی

 ***  سید قاسم زمانی

 چکیده

  ی صدور دستور موقت است که نقش مهم  ی،دادگستر  المللیین ب یواند هاییت صالح ینتراز مهم  یکی

 ین مستقل در ا  یحقوق  یهوحدت رو  ی،. از طرفکندیم  یفاحقوق بشر ا  یو ارتقا  ینتضم  یدر راستا

 یوان در د  یراًاخ  که  ییهاپرونده   ترین. از مهم کند  یترا تقو  المللیینحقوق ب  یشگیرانهبعد پ  تواندیم  ینهزم

در  یکامتحده آمر یاالتاز ا یرانا یاسالم یجمهور یتمنجر به صدور دستور موقت شده، پرونده شکا

  یمی بوده که بنابر دادخواست تقد یرانا یهعل هایم مجدد تحر یو برقرار برجاماز  طرفهیک خروج  مورد

در پی پاسخ به این پرسش  مقاله    اینمنجر به نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است.    ،یرانا

  یران در ممانعت از نقض حقوق بشر در ا  تواندیو تا چه اندازه م  چگونه  یوانکه دستور موقت داست  

 مؤثر باشد؟  

 م. برجا جانبه،یک  یمدستور موقت، حقوق بشر، تحر ی،دادگستر المللیین ب یواندواژگان کلیدی: 

 
  اسالمی  آزاد دانشگاه تحقیقات  و علوم  واحد سیاسی، علوم و  الهیات  حقوق، دانشکده عمومی حقوق گروه دانشجوی دکتری *

 ایران . تهران

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  الملل عمومی    استادیار گروه حقوق بین **  

  تهران. ایران )نویسنده مسئول(

 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی *** 
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 مقدمه 

ترین  ها است که در راستای مهموفصل اختالفات میان دولت المللی، نهاد حلدیوان دادگستری بین

ها، در برخی موارد و بنا بر شرایط خاصی اقدام وفصل دعاوی میان دولت وظیفه خود یعنی حل

از صدور دستور موقت انجام اقداماتی است که باید برای  کند. هدف به صدور دستور موقت می

  انجام  به  قادر  اختالف،  طرفین  حقوق  حفظ  جهت   را  دیوان؛ که  حفظ حقوق طرفین به عمل آید

 رسیدگی  جریان  درخواهان اثبات کند که  در حقیقت در صورتی که  .  است   نموده  تأمینی  اقدامات

 امکان   که  سازد  وارد  لطمه  حقوق خواهان  به  دعوی  طرف  دارد  امکان  دیوان  سوی  از  دعوی  به

  41  ماده  موجببه  .  امکان درخواست صدور دستور موقت وجود خواهد داشت   نباشد،  آن  جبران

پس از احراز صالحیت اجمالی در    دارد  اختیار   دادگستری، این دیوان  المللی بین  دیوان  نامه اساس

  اقداماتی   دستور موقتی صادر کند تا  نماید،  ایجاب  واحوالاوضاع  و  دهد  تشخیص  کهصورتی  

  امنیت   شورای  به  و  شده  اجرافوراً    باید  اقدامات  این.  آید  عمل  به  طرفین  حقوق  حفظ  برای

  آیین   78  تا   73  مواد   در  مورد  این  در   دیوان  اقدامات.  گردد  ارجاع   دیوان  اجرایی  نهاد   عنوان به

  حمایت  به  اهتمام  از بدو تأسیس تا امروز، توانسته است با  دیوان  1. است   شده  معین  جدید  دادرسی

  به  های مختلف،بشر در ماهیت آرای صادره و نیز با صدور دستور موقت در پرونده  حقوق  از

در    بشر،  عرفی  المللبین  حقوق  تدوین  در  کمدست   و   حقوق بشر  مراعات   و  بسط  در  خودنوبه  

 . کند ایفا میمه این حوزه از حقوق بین الملل نقش

دغدغه از  یکی  بشر  بینحقوق  امروزین حقوق  میهای  دانسته  بینالملل  جامعه  و  المللی  شود 

درصدد هنجارسازی و وضع قوانینی است تا بتواند به حمایت از حقوق بشر و رعایت موازین  

این راهکارها عرفی از  ببخشد. یکی  ایجاد وحدت رویه  آن در عرصه جهانی تسریع  سازی و 

 
 . گرفت قرار اصالح مورد 2020 سال در و رسید دیوان تصویب به 1946 سال در بار اولین دیوان دادرسی آیین. 1
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اساسنامه    41المللی دادگستری است. دیوان مطابق ماده  حقوقی در زمینه دستور موقت دیوان بین

تواند با تشخیص اوضاع و احوال طرفین، قبل از صدور حکم نهایی دستور موقت را به جهت  می

 حفظ حقوق طرفین صادر نماید.  

  جانبهیک  تحریم  آن  موضوع  که  ایاالت متحده  ت دول  علیه  ایران  اسالمی  جمهوری  دعوای  در

  در (  ایران  اسالمی  جمهوری) خواهان    است؛  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  ایاالت متحده  دولت 

  جانبه یک  هایتحریم   مجدد  اعمال  در  آمریکا  دولت   اقدامات  به  واکنش  در  1395  تیرماه  25تاریخ  

دولت آمریکا، شکایتی را در دیوان    2018متعاقب تصمیم هشتم می    ایران  اسالمی  جمهوری  علیه

زمان با ثبت این شکایت، از  دولت جمهوری اسالمی ایران هم  1المللی دادگستری ثبت کرد. بین

ناپذیر تصمیم بار و جبرانالمللی درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیاندیوان دادگستری بین

جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه های یکتشدید تحریم  دولت آمریکا در اعاده و

می  1955 شمار  احراز  به  با  دیوان  نهایت  در  کند.  صادر  رابطه  این  در  را  موقتی  دستور  آید، 

موجب    . به3اقدام به صدور دستور موقت کرد   1397در تاریخ یازدهم مهرماه    2صالحیت اجمالی

  1334المللی خود، وفق عهدنامه  این دستور موقت، ایاالت متحده ملزم شد طبق تعهدات بین

موجب تصمیم هشتم می  مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به 

را  1397اردیبهشت    18)  2018 ایران  اسالمی  به جمهوری  زیر  اقالم  با صادرات  ارتباط  در   )

قطعات و تجهیزات    -3  اقالم غذایی و کشاورزی  - 2  دارو و تجهیزات پزشکی  -1 اید:برطرف نم

ایاالت متحده آمریکا تضمین    -4  خدمات تأمین و نگهداری الزم برای ایمنی هواپیمایی  هواپیما و

  در  الذکر را صادر کند.ها و معامالت مربوط به موارد فوقنماید تا مجوزهای الزم برای پرداخت 

 
 / https://economic.mfa.ir  ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی   دیپلماسی  معاونت  . پرتال1

2. prima facie 

3. Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular 

Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 3 October, 2018 
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  شد،   خواهد  اختالف  تشدید  موجب   که  اقدامی  هر  از  خواست تا  طرف  دو  هر  از  دیوان  زنی  نهایت 

برخوردار است و از    یآورالزام  یژگ یدستور موقت از وشایان ذکر است که    .نمایند  خودداری

آن از اجباری    ت ی بر رعا  یمبن  یالمللنیه دستور موقت تعهد بشود کیجه مینت  یاصهیخص  نیچن

 . (Lando, 2017کند )علیه آن صادر شده است، ایجاد میدولتی که طرف 

 

 المللی و شرایط صدور آن نظام دادرسی بین  در  موقت دستور جایگاهالف( 

دارد و به این معناست اگر   وجود  موقت   دستور  نام  به  نهادی  داخلی،  حقوق  هاینظام   تمام  در

  رسیدگی   فرایند  در  است   ممکن  طرفین   از  یکی  »حقوق  المللی محرز گردد کههای بینبرای دادگاه

  و   است   نگرفته  صورت  ماهوی  رسیدگی  هنوز  اینکه  رغمبه  باشد،  جبرانغیرقابل  و  شود  ضایع

 تا   کندمی  موقت   دستور  صدور  به  اقدام  دادگاه  است،  نشده  مشخص  طرفین  نبودن  یا  بودنمحق

 . (75: 1391نوروزی،کند« )دریایی و   جلوگیری پرونده طرفین یاحتمال حقوق تضییع از

  درخواست   از  را  فوریت   آن  تبعبه  و   ضرورت  محکمه  که  شودمی  صادر  مواردی  در  موقت  دستور

  موقت  تأمین  به  رسیدن  برای  که   است   راهکاری  اقدام،  این  ماهیت .  کند  برداشت   طرفین  از  هرکدام

  زمانی   و  اضطراری  شرایط  وجود  موقت،  دستور  صدور  مبنای  به عبارت دیگر،   .است   شده  اتخاذ

 جبرانغیرقابل  به ترتیبی که  شود   بشر  حقوق  گسترده  نقض  به  منجر  خوانده  اقدامات  که  است 

  است؛  ضروری  و  الزم  شرط  و احراز دو  وجود  موقت،  دستور  صدور   جهت   سخن،  دیگر  به.  باشد

عنوان نمونه، در مورد   به  .بودنجبرانغیرقابل  دوم  شرط  و  بشر  حقوق  گسترده  نقض  اول  شرط

ها توسط دولت ایاالت متحده آمریکا، دستور موقت دیوان در ایران و بازگشت تحریم  پرونده

تواند منجر به نجات جان هزاران بیمار در این کشور شود. عدم اقدام دیوان  می  اتخاذ تدابیر الزم

نظر به این که تبعات  در این زمینه ممکن است تبعات جانی غیر قابل جبرانی داشته باشد. با امعان

احتمالی که بر اثر تصمیم نهایی دیوان ممکن است برای ایاالت متحده داشته باشد، صرفاً خسارات  
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خ میلیونمالی  جان  از  و  است  جبران  قابل  که  بود  باارزشواهد  ایرانی  بود  ها  نخواهد  تر 

(Martinus, 1995: 6 .) 

کنوانسیون تأسیس دیوان دادگستری    18 که به دستور موقت نزدیک است، ماده   ایمقررات اولیه

  در   صلح  پیشبرد  برای  معاهدات  سری  درآن    از  پساست.    1917دسامبر    21آمریکای مرکزی در  

 ماده   در   آنچه  مبنای  عنوانبه  مقررات  شده است. این  اشاره  موقت   دستور  موضوع  به  1914  سال

 . (Zimmern, 2000: 5است )رفته  کار به آمده، دادگستری المللیبین دائمی دیوان نامهاساس 41

  کرده است. اشاره  موقت   دستور  موضوع  به  57  ماده  در  ،1922  سال  در  دیوان  دادرسی  آیین  اولین

  هرگونه   دعوا،  اصحاب  از  هریک   حقوق  حفظ  برای  توانست می  دیوان  رئیس  ماده،  این  مطابق

  دادگستری   دیوان  در  موقت   دستور  خصوص  در  که  مقرراتی  ترین کامل  اما  کند؛  را صادر  قراری

به  61  ماده.  است   1978  سال  مصوب  رسید،  تصویب   به مزبور    موقت  دستور  موضوع  قانون 

  موقت  تأمین  قرار  پیرامون  مسائل  تمامی به    که  بود  پاراگراف  نُه  شامل  61ماده    .شد  داده  اختصاص

  دیوان  دیوان، اختیار  ابتکار  به  موقت   دستور  صدور  موقت،  دستور  فوریت   موضوع  پرداخت.می

 مشارکت   و  شفاهی  دادرسی  جلسه  به  مربوط  هاینامهآیین  صادرشده،  قرارهای  اصالح  یا  رد  برای

 . (Zimmermann, 2006: 3) شد اضافه ماده این در  مواردی بود که اختصاصی قاضی

 به  اقدام  تواندمی  زمانی  دیوان.  است   صالحیت   احراز  موضوع  موقت،   دستور  مهم  مسائل   جمله  از

 دیوان،   اقدام  هرگونه  صورت  این  غیر  در  باشد.  داشته  صالحیت   که  کند  موقت   دستور  صدور

  در  موقت   دستور  اصلی  فلسفه  با  و  کندنمی  ایجاد  کسهیچ  برای  الزامی  و  است   استناد  غیرقابل

  دعوای  یک  موقت،  از آنجایی که دستور  .ناپذیر، منافات داردجبران  خسارات  وقوع  از  پیشگیری

  اصل   به  رسیدگی  صالحیت   که  کند  نظر  اعالم  آن  خصوص  در  تواندزمانی می  دیوان  است   طاری

 شخصی   صالحیت  شامل   هم  صالحیت  مسیر،  این  . در (87:  1386  صدیق،)باشد    داشته   را   دعوا

:  1389  میدانی،  سادات   و   میرعباسی. )است   دعوی   ماهیت   به   نسبت   رسیدگی   ذاتی   صالحیت   هم  و
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تصمیمات برای    به  اعتراض  حق  باید  همواره  رسیدگی،  در  عدالت   اصل  مطابق  دیگر  سوی  . از(2

 در  فوریت  اصل   با   که   باشد  برزمان  ممکن است   اعتراض  باشد.  داشته   وجود   اصحاب دعوی

  دیوان   قضات  تعارض،  حل  موارد برای  این  در.  منافات دارد  موقت  دستور  موضوع   به  رسیدگی

  قضات   دیدگاه  از  زیرا  کنند،می  تصمیم در ماهیت   درنظرگرفتن  بدون  موقت   دستور  صدور  به  اقدام

 . (Bekker, 1998: 45) جبران، بر رسیدگی در ماهیت ارجحیت داردغیرقابل  حقوق حفظ دیوان،

 

 ب( اهداف و ضمانت اجرای دستور موقت 

که همان حفظ حقوق هر دو    1 بیان شده است   41صراحت در ماده    هدف اصلی دستور موقت به

ها  طرف است. برای همین دیوان مکلف است اقداماتی در نظر بگیرد برای اطمینان از اینکه طرف

جبران قرار نگیرند. در حالت کلی خودداری دیوان از  در وضعیت ضرر یا احتمال آسیب غیرقابل

 . (Fitzmaurice, 1986: 120) کندطرفین هرگونه تشدید وضعیت را درخواست می

تشفیهاست آن االجرابودن  ترین ویژگی دستورات قضایی، الزم مهم خاطر، جبران خسارت و  . 

افتد که حکم محاکم قضایی به مرحله اجرا رسیده باشد. در غیر این صورت  غیره زمانی اتفاق می

تمامی مراحل سابق بر آن، اعم از تحقیق، دادرسی، تجدیدنظرخواهی و غیره بیهوده خواهند بود.  

مسائل در حقوق    نیزتریبرانگچالشنیست. یکی از    مستثناموضوع دستور موقت هم از این قاعده  

الملل، اتباع داخلی یک دولت  الملل، ضمانت اجرای قواعد است. طرفین دعوا در حقوق بینبین

هایی هستند که خود  نیستند که برای اجرای حکم بتوان از قوای قاهره کمک گرفت؛ بلکه دولت 

اند. در ی دادگستری شدهالمللالمللی از جمله دیوان بینی بیناهنهادوجود و مشروعیت    منشأ

  مطرح  پرسش  فرضی که دیوان در موضوع یک پرونده اقدام به صدور دستور موقت کند، این

 
1. to preserve the respective rights of either party 
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جویانه بزند و تمامی دستورات دیوان  که آیا امکان دارد طرف دیگر دست به اقدامات تالفی  است 

مفهوم است که طرف  به این    را نقض کند یا دستورات دیوان را انجام ندهد. دستور موقت دیوان

شود، تواند منجر به آسیب به اجرای حکمی که در آینده صادر میدعوا باید از هر اقدامی که می

دهد هر عملی که ممکن است خودداری کند. مفاد دستور موقت اساساً به طرفین دعوا اجازه نمی

 (. 129: 1384 ی،میدان سادات  اختالف را تشدید کند یا گسترش دهد، انجام دهند )میرعباسی و

دیوان در قضیه الگراند، درمورد عدم اجرای دستور موقت صادره خود توسط ایاالت متحده، 

صرفاً از عدم رعایت دستور موقت انتقاد کرد. در چنین مواردی اگر طرفی که متحمل خسارت  

اهد شده است درخواستی را برای پرداخت غرامت ارائه دهد؛ دیوان آن را مورد رسیدگی قرار خو 

کرد نقض خواهد  را  از خواسته  فراتر  رأی  دیوان اصل عدم صدور  این صورت  در غیر    داد. 

(Bekker, 2003: 3).    عنوان نهاد اجرایی سازمان ملل    شورای امنیت بهاین در حالی است که

وارد شده است و وظیفه اجرای دستورات دیوان را بر عهده دارد، اما برخالف آنچه که الزم 

عنوان  ات دیوان در برخی از موارد از ضمانت اجرای الزم برخوردار نیستند. به  است، دستور

پرونده در  بیننمونه  دیوان  که  را تشخیص  هایی  لزوم صدور دستور موقت  دادگستری  المللی 

دهد، در فرضی که خسارتی از عدم اقدام خوانده متوجه خواهان شود، الزامی برای جبران می

تواند به  بینی نشده است که به نظر نگارنده می دستور موقت پیشخسارت توسط خوانده در  

 عنوان یکی از ایرادات بر دستور موقت محسوب شود. 

 

 المللی دادگستریج( حقوق بشر در ترازوی دستور موقت دیوان بین

المللی دادگستری باید نقض عمده حقوق بشر بر قضات  برای صدور دستور موقت در دیوان بین

دیوان احراز شود. حقوق بشر قدمتی به تمدن بشریت دارد؛ اما حقوق بشر به معنای امروزی به  

  ها المللی و با حضور تمامی افراد و گروهمعنای مطالعه جامع و تدوین آن در یک مرجع بین
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ترین یکی از مهم  .(12:  1383گردد )مهرپور،به تصویب منشور سازمان ملل متحد برمی  است که

کم در میان قوانین  های وضع این دسته از مقررات آن است که مقررات حقوق بشر کمفلسفه

ها جای گرفته و در نتیجه به همبستگی  داخلی کشورها رسوخ کرده و در میان قوانین ملی آن

پس از  .  (14:  1383)مهرپور،    ها منجر شودها و جلوگیری از اقدام خودسرانه آن بیشتر دولت 

م ضرورت تدوین مقرراتی برای حمایت از نوع بشر منجر به تصویب  وقوع جنگ جهانی دو

بینی رعایت و احترام به حقوق بشر جهانی در منشور ملل  رغم پیشمنشور ملل متحد شد. به

متحد، ضرورت وجود و تصویب سندی جداگانه سبب شد کمیسیون حقوق بشر بر اساس ماده  

و طرح    1213ه جهانی حقوق بشر را در دسامبر  منشور ملل متحد، ابتدا طرح نخستین اعالمی  63

در   را  بشر  1266دوم  میثاقین حقوق  قالب  در  بین  و  المللی حقوق مدنی و سیاسی و  )میثاق 

بین میثاق  و  آن  به  مربوط  رساند.  پروتکل  تصویب  به  فرهنگی(  و  اجتماعی  اقتصادی،  المللی 

ت منشور ملل متحد در زمینه حقوق  اکنون بهترین وسیله تفسیر مقررااعالمیه جهانی حقوق بشر  

 . (Shelton, 2008: 7آید)بشر به شمار می

تواند  خواست صدور دستور موقت را از دیوان دادگستری کرده است، زمانی میرکشوری که د

به خواسته خود برسد که درخواست وی منطبق با یکی از موضوعات حقوق بشری باشد و  

 . مقررات حقوق بشری معرفی و این امر را اثبات نمایدطرف مقابل را ناقض یکی از 
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جانبه آمریکا  های یک د( تحلیل محتوای دستور موقت در قضیه بازگشت تحریم

 از منظر حقوق بشر 

بیان موارد  تطبیقی  بیان  به  بخش،  این  پرونده  در  در خصوص  بینشده  دیوان  در  المللی  ایران 

هایی است که در دیوان  ترین پروندهترین و پیچیدهز مهمپردازد. این پرونده یکی ادادگستری می

شود، بلکه شامل  مطرح شده است و از سوی دیگر، ابعاد آن صرفاً در زمینه سیاسی محدود نمی 

 کند. شود؛ لذا بحث و بررسی آن اهمیت پیدا میالمللی و... نیز میابعاد فرهنگی، اقتصادی، بین

 

 ها متحده در قضیه بازگشت تحریم ایاالت. پیشینه دعوای ایران علیه 1

 تسخیر  در  ایران  اقدام  با  آمریکا،  و  ایران  دیپلماتیک  روابط  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس

  سوی   از  متقابلی  اقدامات  آن،  دنبال  به.  شد  قطع  کامل  طوربه  دانشجویان،  توسط  جاسوسی  النه

  مالی  یها حساب  کردنبلوکه  به  توانمی  جمله  از.  گرفت   صورت  ایران  مردم  علیه  آمریکا  دولت 

  و   اقتصادی  سنگین  یهاتحریم  تحمیلی،  جنگ  در  عراق  از  حمایت   جهانی،  یها بانک  در  ایران

کارکنان    پرونده  به  آمریکا،  و  ایران  میان  مطروحه  دعوای  نخستین  با این حال  اشاره کرد.  غیره

متحده علیه  های ایاالتهرچند امروزه باید هدف اصلی تحریم  .داشت  اختصاص سفارت آمریکا

(.  Van Bergeijk, 2015: 51)   دانست ای ایران  های هستهایران را به جهت محدودکردن فعالیت 

اختالف میان دو دولت ایران و آمریکا پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز ادامه داشت و با  

هایی همراه بود، اما نقطه طالیی دوران دیپلماتیک ایران را قطعاً باید دوران تصویب  فراز و فرود

 برجام دانست.  

  گذشت  از  پس که کردند آغاز لوزان در را  توافقاتی کشور  شش  همراه به  ایران 2013 در نوامبر 

 خصوص  در  کشور  شش  و  ایران  میان  اینامهتفاهم  صدور  به   منجر  2015  آوریل  در  ماه  20
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 یهابرنامه   از  برخی  شد  متعهد  ایران  نامهتوافق  این  اساس  بر .  شد  ایران  ایهسته  موضوعات

 یهادولت   مقابل  در  اندازد،  تعویق  به  را  خود  اقدامات  سال  15  برای  و  داده  کاهش  را  خود  ایهسته

  به  و  کرده  لغو   را  بودند  کرده  وضع  ایران  علیه  که  ییهاتحریم  تمامی  شدند  موظف  نیز  گانهشش

 .(1397 بدهند )زمانی، را دنیا  یهاکشور  سایر  با غیره و سیاسی تجاری، تعامالت اجازه ایران

 نقض  را  مذکور  توافق  رسماً  آمریکا   2018  سال  در  آمریکا،  جدید  جمهوررئیس   کارآمدن  روی  با 

اقدام    خواهد  اعمال  ایران  علیه   راها  تحریم  باالترین  که  کرد   اعالم  و   کرده این  دنبال  به  کرد. 

المللی الهه علیه دولت ایاالت متحده  جمهور آمریکا، ایران اقدام به شکایت در دادگاه بینرئیس

  عهدنامه   به  موسوم)  کنسولی  حقوق  و  تجارت  دوستی،  معاهدۀ  نقض  شکایت،  این  کرد. موضوع

 سوی  از  امضاشده(  آمریکا  متحده  دولت   و  ایران  بین  کنسولی  حقوق   و  اقتصادی  روابط  و  مودت

  در   شمسی  1334  مرداد  23  با  مصادف  میالدی  1955  اوت  15  تاریخ  در  طرف  دو  نمایندگان

برجام منجر به   توافق  نقض  در  آمریکا  اقدام  ایران،  اسالمی  جمهوری  ادعای  است. مطابق  تهران

های متعلق به جمهوری اسالمی ایران شده  ها علیه مردم و شرکت ای از تحریممجموعه گسترده

ها بوده  هایی که متعهد به لغو آناست. عالوه بر نقض توافق برجام توسط آمریکا و اعمال تحریم

کوشا و  )را نیز نقض کرده است  است، دولت آمریکا توافق دیگری موسوم به عهدنامه مودت  

 . (214: 1398 میرعباسی،

  کشور   آن  دولت   حاکمیتی  حقوق  از  کشور  هر  شهروندان  امنیت  حفظ  الملل،بین  حقوق  در

  رفتاری ایرانی اتباع با بود شده عهدنامه مزبور ایاالت متحده متعهد موجب به . شودمی محسوب

 دیوان   در  مکرراً  مودت  پیمان  .نشود  بانکی آنها  و  پولی  مراودات  از  مانع  و  باشد  داشته  منصفانه

  شده  استناد آن به نیز آمریکا  هایدادگاه در حتی  و گرفته قرار استناد  مورد آمریکا و ایران داوری

  بین  احتمالی  اختالفات  مرجع حل اختالف در  عنوانبه    الهه  دیوان   عهدنامه،  این  در  البته .  است 

 دو  ترپیش  که  است   آن  به  مشروط  نهاد  این  به  مراجعه  است. هرچند  شده  بینیپیش  طرف  دو
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  بند  بر اساس  .باشند  کرده  کافی  و  الزم  اقدام  مذاکره،  راه  از  خود  اختالفات   وفصلحل  برای  طرف

  فعلی  عهدنامه  یا اجرای   تفسیر  در مورد  متعاهدین  معظمین  طرفین  بین  اختالفی   »هر  21  ماده  2

  ارجاع   المللی بین  دادگستری   دیوان  به  نیابد،  فیصله  بخشرضایت   نحو  به  دیپلماسی   طریق  از  که

شود«.    حل   دیگری   جویانهصلح  وسائل   به  اختالف  که  کنند  موافقت   طرفین   اینکه  مگر  شد  خواهد

تواند در بر این اساس در اختالفات میان ایران و آمریکا، دیوان صالحیت رسیدگی دارد و می

زوار جاللی،   )میرعباسی و عاوی مطروحه، اقدامات الزم را انجام دهد. حدود موضوعات و د

1399 :121) . 

 

 حقوق بشر  ی منظور تضمین و ارتقا ضرورت صدور دستور موقت دیوان به .2

ضرورت صدور دستور موقت در مواردی است که دیوان موارد نقض حقوق بشر را تشخیص  

توجه به ماده هشت اعالمیه جهانی حقوق بشر  دهد و موارد آن هم حصری نیست. این حق با  

برای طرفین دعوا شناخته شده است؛ چراکه دستور موقت در این هنگام سازوکاری برای احقاق  

ملت  عادی  و  اساسی  میحقوق  ایجاد  دادرسی  طرف  به  های  دیوان  که  موردی  هر  در  کند. 

از طرفین پرونده نقض حقو  از سوی یکی  ق بشر رخ داده  صالحدید خود تشخیص دهد که 

های  رغم تمامی کارشکنیایران نیز بهتواند اقدام به صدور دستور موقت کند. در پرونده  است، می

هایی که از سوی این کشور علیه ملت  طرف آمریکایی، برای دیوان احراز شد که اعمال تحریم

می اعمال  می ایران  بشر  حقوق  عمده  نقض  به  منجر  همین  شود،  از  و  دیو شود  در  رو  ان 

 . (42: 1395 اللهی،کرم) گیری خود، اقدام به صدور دستور موقت در این زمینه کرد تصمیم 

  موضوع   مورد،  این  در  مسائل  ترینمهم   از  یکی  موقت،  دستور  صدور  ضرورت  خصوص  در

  را  دیوان  صالحیت   آمریکا  و  ایران  مودت،  عهدنامه  21  ماده  دوم  بند  اساس  بر  که است   صالحیت 

است.    شده  تلقی  مورد قبول  امری  دیوان  صالحیت   از این رو  اند؛پذیرفته  رو  پیش  دعاوی  مورد  در
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  بشر  حقوق  که  شده  موجب  آمریکا  یهاتحریم  که  است  مدعی  ایران  دولت  مطروحه،  پرونده  در

 خساراتی  باشد،  داشته  ادامه  اقدامات  این  که  در صورتی  و  شود  نقض  گسترده  صورت  به  ایران  در

 وجود  هم   زمینه  این  در  فوریت   موضوع  داشت   توجه  باید.  شودمی   وارد  ایران  مردم  بر  ناپذیرجبران

 کنند  اثبات  طرفین  باید  فوریت،  اثبات  برای  و  است   زمان  ورای  فوریت، امری  زیرا  است   داشته

  حالی  در  این  .نیست   وفصلحل  قابل  دیپلماتیک  یهاروش  مانند  دیگر  طرق  از  آنان  اختالفات  که

  و  است  بوده  مطرح  کشور   شش  و   ایران  میان  طوالنی  مدتی  برای  ایران  ایهسته  پرونده  که  است 

 طریق   از  روپیش    اختالفات  کردنبرطرف   رو  همین  از  اند.داشته  نظرتبادل   و  بحث   زمینه  این  در

  دستور  صدور  درخواست   آن  به  استناد  با  ایران  که  است. موضوعاتی  غیرممکن  عمالً  دیپلماتیک،

از دو  باید  است   کرده  موقت    دولت   توسط  بشر  حقوق  نقض  باید  اوالً  باشند:  وجه  برخوردار 

 هر  اثبات  هستند، محرز شود که  جبرانغیرقابل  عمالً  که  خساراتی  ورود  ثانیاً  شود.  اثبات  آمریکا

 .  (Tom, 1999: 18هستند ) ضروری و الزم دیوان موقت  دستور صدور برای مورد دو

  دسترسی   عدم  به  منجر  آمریکا  دولت   یهاتحریم  که  دارد  ادعا  ایران  دولت   اول،  مورد  خصوص  در

 هایمحدودیت   مثال  عنوانبه  .  است   شده  غیره  و  ونقلحمل  دارویی،  اقتصادی،  منابع  به  ایران  مردم

  برای  جدی  محدودیت   به  منجر   ایران،  پول  واحد  ارزش  شدید  سقوط   با  همراه  مالی،  تأمین

 ایران  خارج  از  حیاتی  داروهای  و  پزشکی  تجهیزات  خرید  در  ایران  هایبیمارستان  و  هاشرکت 

 . (Cesr, 1997: 8هستند ) وابسته آنها به حیاتی پزشکی مراقبت  برای ساکنان که  است  شده

 قرار   تأثیر  تحت   را  هاخانواده  خرید  قدرت  مستقیماً  آمریکا  تمدیدشده  هایتحریم   این،  بر  عالوه

 ایران   همگانی  تقریباً  سالمتی  بیمه  پوشش.  است   سزایی داشتهتأثیر به  تورم  نرخ  در  و  است   داده

  این  ناتوانی  اما  کند؛می   جذب  را  بهداشتی  مراقبت   هایهزینه  از  توجهیقابل  بخش  حاضر  حال  در

 خواهد  بیمار  هامیلیون  بر  مخرب  آثاری  احتماالً  است،  مالی  جدی  فشارتحت    حاال  که  سیستم
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تواند مصادیقی از نقض حقوق بشر توسط دولت ایاالت متحده  ها میگذاشت که تمامی این رفتار

   (.27: 1396 آبادی،غریب  و )زمانیباشد 

  های سازمان  و است   گذاشته ایران  پزشکی   صنعت   روی  بر  مستقیم  تأثیر  آمریکا  اقدامات  همچنین

 نتیجه  این  به  اند،کرده  منتشر  که  گزارشی  ترینتازه  در  بشر  حقوق  باندیده  جمله  از  المللیبین

  برای   هاییآسیب   مسبب   بشردوستانه،  هایمعافیت   وجود  با  کنونی،  اقتصادی  وضعیت   که  اندرسیده

 .  است   پزشکی شرایط و  هابیماری از ایمجموعه ایرانی مبتال به شهروندان

  های بیماری  که  هستند  ایرانیانی  د،انگرفته  قرار  تأثیر  تحت   دیگران  از  بیش  که  کسانی  از  بعضی

لوازم   و  داروها  به  دسترسی  از   و  هستند  ویژه  مراقبت   و  درمان  نیازمند  که  دارند  شرایطی  یا  نادر

 خون،  سرطان  دارای  کودکان  شامل  این  .هستند  اند، ناتوانبوده  دسترس   در  این  از   پیش  که  پزشکی

  شودمی  افرادی  یا  ، صرع(شودمی  زدهتاول  و  حساس  پوست   به  منجر  که  بیماری)   ایپروانه  بیماران

  هایجراحت   دچار  ایران و عراق  جنگ  در  شیمیایی  هایسالح  معرض  در  قرارگرفتن  اثر  در  که

همچنین    باشد.  بارفاجعه  تواندمی  افراد  این  برای  وضعیت   این  پیامدهای  .هستند  مزمن  چشمی

شد،   مطرح  دیوان  در  رسیدگی  طول  در  که  انجامگذاریسرمایههمانطور  خطر های  با  شده 

های  ؛ ارزش وجه رایج ایران به طور چشمگیری کاهش یافته و شرکت 1شدن مواجه شده ارزشبی

. 2اند و این زمانی است که رقم بیکاری نیز بسیار باالستخارجی پایان فعالیت خود را اعالم کرده

تولیدات و خدمات ساده و حتی خرید مواد غذایی در این میان توانایی مردم ایران در دسترسی به  

. 3و سایر ضروریات زندگی و دسترسی به دارو و خدمات بهداشتی در معرض خطر قرار دارد 

اقدامات می این  بگیرد؛ چون هم  تمامی  قرار  دیوان  برای صدور دستور موقت  تواند مستندی 

 
1. Iran,s request for provisional, measures, p 16, para36, n50 

2. Ibid, p11, para26 

3 .Ibid, p15, para.37, n.54 
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مردم   برای  بشر  نقض گسترده حقوق  به  منجر  که  دیگر  اقداماتی است  از سوی  ایران شده و 

 . (141: 2018 کاظمی،  و جبران است )لسانی کند، غیرقابلخساراتی که وارد می

صورت جداگانه تقدیم از همین رو ایران درخواست خود مبتنی بر صدور دستور موقت را به   

ن  المللی دادگستری کرد تا دیوان فارغ از رسیدگی در خصوص دعوای ماهوی، در ایدیوان بین

به   از نقض گسترده حقوق بشر و ورود خسارات غیرقابل زمینه  اتخاذ تصمیم کند و    فوریت 

 جبران بیشتر جلوگیری کند. 

 

 ها ه( تعهدات حقوق بشری ایاالت متحده در پرونده بازگشت تحریم 

ترین مستندات جمهوری اسالمی ایران برای درخواست دستور موقت دیوان، عهدنامه مودت  مهم

جبران    های آمریکا بود که نتایج آن غیرقابلترده حقوق بشر ناشی از اعمال تحریمو نقض گس

شده، دولت ایران اقداماتی را از دیوان در جهت  بود. با در نظرگرفتن مجموع ادله و قرائن گفته

بندی  صدور دستور موقت تقاضا کرده است. اقدامات جمهوری اسالمی ایران، در دو محور جمع

ر اول در راستای تحقق عهدنامه مودت که میان دو کشور تهیه و تنظیم شده است شود؛ محو می

اند. محور دوم، در راستای جلوگیری از نقض گسترده حقوق  و دو طرف موظف به انجام آن شده

هایی که از  ناپذیر به مردم و همچنین جبران خسارتهای جبرانبشر در ایران و ورود خسارت

شود تحریم جدیدی  ن وارد شده است. همچنین دولت آمریکا موظف میرو بر مردم ایرااین  

بر اساس آنچه که گفته شد، جمهوری اسالمی ایران در    علیه مردم و دولت ایران وضع نکند.

المللی دادگستری به عهدنامه موسوم به مودت بین  درخواست صدور دستور موقت به دیوان بین

بودن معاهدات هنوز از اعتبار بین طرفین برخوردار  صل زندهکه با توجه به ا- دو طرف استناد کرد  

و ادعا نمود که برخی از مواد آن توسط دولت ایاالت متحده مورد نقض قرار گرفته است.    -است 

همچنین مواردی که در آن به نقض گسترده حقوق بشر برای اتباع جمهوری اسالمی ایران و  
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اتباع ساکن در این سرزمین م توان به  شود، اشاره شد. از جمله آنان مینجر میهمچنین سایر 

کاهش شدید ارزش پول ملی، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور و غیره اشاره کرد که  

(. به همین خاطر  1392  ،و دیگران  شود )زمانیگیر توده مردم میطور گسترده گریبانتبعات آن به  

وقت استنادات ایران را معتبر دانست. بر اساس  المللی دادگستری، در صدور دستور م دیوان بین

درخواست جمهوری اسالمی ایران، مسئولیت حقیقی و حقوقی ایاالت متحده در دستور موقت  

 ( Cesr, 1997: 8مبنی بر چند امر است: )

 را بدون تأخیر لغو کند. 2018های هشتم مه آمریکا باید با انتخاب خودش تحریم  -1

های بیشتر که در این شکایت  فوراً به تهدیدات خود در خصوص اعالم تحریمآمریکا باید    -2

 به آن اشاره شد، خاتمه دهد.

زدن تصمیم دیوان در مورد شکایت  آمریکا باید اطمینان دهد که نباید هیچ اقدامی برای برهم  -3

 فعلی انجام دهد و عدم تکرار در تخلف از عهدنامه مودت را تضمین کند.

ای  اندازهخسارات ایران را به    المللی خود،آمریکا باید به دلیل تخلف از تعهدات قانونی و بین  -4

می تعیین  اقدامات  بعدی  مرحله  در  دیوان  برای خود  که  را  این حق  ایران  نماید.  کند، جبران 

دارد تا در زمان مقتضی در مورد جبران خسارت، ارزیابی دقیقی از میزان خسارات محفوظ می 

  (.Cesr, 1997: 8ناشی از اقدامات آمریکا به دیوان تسلیم و ارائه کند )

بر سالمتی مردم    دیوان با تأیید تأثیر اعمال محدودیت روی کاالهای ضروری برای نیازهای انسان

می  اعالم  نیازهای  ایران،  برای  ضروری  کاالهای  خرید  و  واردات  بر  محدودیت  اعمال  دارد 

تواند تأثیر مخرب جدی برای سالمت و زندگی اقالم غذایی و دارو، می دوستانه همانند  انسان

    (ICJ 2018: 89. )افراد واقع در قلمروی ایران داشته باشد

دارد که  دیوان در دستور موقت خود به منظور تبیین ماهیت قضایی دستور موقت، عنوان می 

آور هستند و در نتیجه  اساسنامه، الزام  41دستوراتش در مورد اقدامات موقتی به موجب ماده 

http://www.icj-20181003-ord.n/
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بین  حقوقی  تعهدات  است،  آن طرف  به  موقتی خطاب  اقدامات  که  طرفی  هر  المللی  برای 

 کند. ایجاد می 

 

 گیری نتیجه

حرکت به سوی ایجاد رویه حقوقی مستقل و اقدامات موقتی برای حمایت از حقوق بشر به  

بین پیشگیرانه حقوق  بعد  تقویت  باعث  قضایی  مرور  مراجع  راستا  این  در  خواهد شد.  الملل 

ناپذیر در شرایطی که دارای فوریت  سزایی در ممانعت از ورود آسیب جبرانالمللی نقش بهبین

  ند، به سود ابنای بشر و تضمین تبعیت از اقدامات موقتی برای حمایت دارند. لذا صدور هست

  بر   المللیبین  دادگستری  دیوان  که  است   بشر  حقوق  تضمین و ارتقای  راستای  در  موقت  دستور

اساسنامه و هشت اعالمیه جهانی حقوق    41طرفین و به استناد به ماده    از  یکی  درخواست   اساس

نماید  صدور  به  اقدام  موارد  از  برخی   در  تواندمی  بشر تشدید تنش بین طرفین  از طرفی    .آن 

  .اندازدبیالمللی را به خطر صلح و امنیت بینتواند می

  نقض   با توجه به  ایاالت متحده  دولت   از  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   شکایت   پرونده  دیوان در

  در  استنادی  موارد   .است  کرده  موقت   دستور  صدور  اقدام به  آمریکا،  توسط  بشر  حقوق  گسترده 

  بسیاری  مکرر   نقض  از  عبارت  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   موقت   دستور  صدور  دادخواست 

است. دیوان در حکم خود مبنی بر دستور موقت به این موارد   1955  مودت  عهدنامه  مواد  از

  نقض حقوق بشر عنوان کرده است.متحده را منجر به    استناد کرده و ادامه اقدامات دولت ایاالت

کننده برشمرده  المللی برای نقض آور و نقض آن را موجب تعهد بینلذا دستور موقت را الزام

نقض حقوق  هیعل دیاز هر نوع تهد یریشگیپ یابزار مؤثر برا  کیعنوان  به است. دستور موقت 

در    حقوق بشر  علیه  داتیاز تهد  یریشگ یتوان پمی  و اساساً  ردی قرار گ  مورد استفادهتواند  می  بشر

به شمار آورد. البته باید اشاره داشت که جنبه  اقدامات    نیاز اهداف ا  یکیرا    المللیجامعه بین
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بزرگ باشد،  آور دستورات موقت دیوان، به ویژه هنگامی که یکی از طرفین دعوا قدرت  الزام

المللی و مورد حمایت  وارد نقض صلح و امنیت بینبسیار ضعیف است و تا زمانی که مبتنی بر م 

آن در حمایت از حقوق بشر امیدوار بود. با این    عملی   توان به کارکرد شورای امنیت نباشد، نمی

های بزرگ شده و  ساز فشارهای عمومی و اخالقی بر قدرتتواند زمینهحال، اقدامات دیوان می

پذیری بر اساس معیارهای حقوق  ریج مجبور به جامعه المللی را به تدآنها و دیگر بازیگران بین

 بشر نماید. 



منابع

 .، تهران، نشر میزانرهنمودهای عملی پیشگیری از جرم(، 1391جوان جعفری، عبدالرضا و مهدی سیدزاده ثانی )

 .انتشار یتهران، شرکت سهام، الهه یداور یوانمطرح در د یکاو آمر یرانا یحقوق یدعاو(، 1382) یلخل یدس یلیان،خل

 یهعل یراندر پرونده ا یدادگستر المللیینب یوانقرار موقت د یابعاد حقوق  یبررس ینشست علم(، 1397قاسم ) یدس  زمانی،

 .ییتهران، دانشگاه عالمه طباطبا ،یکامتحده آمر یاالتا

یتتا مس ئول  یحقوق  یتناقض حقوق بش ر: از مش روع  المللیینب هاییم(، تحر1392)  یقاس م و جعفر زنگنه ش هرک یدس    زمانی،

 . مجله راهبرد ،المللیینب

ها در زمینه حمایت از حقوق  المللی دولتها به مثابه نقض تعهدات بین(، تحریم1396س یدقاس م و کاظم غریب آبادی )  زمانی،

.40شماره   ،11 ، دورهمجله حقوق پزشکیبشر، 

نامةیانپا ی،دادگس   تر  المللیینب  یواند  یةموقت در اس   ناد و رو یقرارها یابعاد حقوق  ی(، بررس    1386محس   ن ) ص   دیق،

 .دانشگاه تهران ،المللینارشد رشتة حقوق ب یاسکارشن

های حقوقی ش هر ، تهران، مؤس س ه مطالعات و پژوهشحقوق بشرر در جهان معاصرر(،  1390س یدفاطمی، س یدمحمد ) قاری

 .دانش

 ،یدر علوم انسران یدجد  یقاتمجلة تحق ی،دادگس  تر المللیینب یواند  یطار یقواعد حاکم بر دعاو(،  1395)  ینپرو  الهی،کرم

.4سال دوم، ش 

 .، تهران: جاودانه1ج  ،یدادگستر المللیینب یواند ییقضا یةرو(، 1391) یرعباسیم یدباقرو س یالسه  کوشا،

یها و رس الت رس انه المللینحقوق ب یدگاهاز د یکادر آمر یراناموال ا یف(، توق2018) یاحمد کاظمو   الدینحس امیدس   لس انی،

 2016 یدعو یتالیا،ا یهآلمان عل یها، دعودولت یتدرباره مص  ون المللینحقوق ب یس  یونبر عملکرد کم  ید)با تأک  یمرزبرون

.48-13(، 3) 3 ،المللینپژوهشنامه رسانه بکانادا و لوکزامبورگ(،  یکا،محاکم آمر هاحکام صادر یکا،آمر یهعل یرانا

 یدوباره به رأ ینگاه یه؟توص   یا: الزام یدادگس تر المللیینب یوان)دس تور موقت( د  ینی(، اقدامات تأم1397)  یدوح بذار،محبی

.115-91(، 95)18، قضاوت یتخصص یعلم مجلهبرادران الگراند،  یهدر قض یدادگستر المللیینب یواند

.اطالعات، تهران، چاپ دوم، انتشارات حقوق بشر المللییننظام ب(، 1383) ینحس مهرپور،



 251  ... یدادگستر  المللی ین ب  یواننقش دستور موقت د 

 .2، شماره 40، دوره مجله حقوق المللی،ینوفصل اختالفات ب(، نقش انصاف در حل1389باقر و رضوان باقرزاده ) میرعباسی،

 یدر ص دور قرار موقت با نگاه مورد یدادگس تر  المللیینب یواند یت(. ص الح1399. )یزوار جالل یلباقر و فام  یدس    میرعباس ی،

 .دانشگاه تهران ،یفصلنامه مطالعات حقوق عموم. 2017سال  یهروس یونفدراس یهعل یناوکرا یةبر قض

و   یدر تئور یدادگسرتر المللیینب یواند المللی،ینب هاییدادرسر (،  1384)  یدانیس ادات م  ینحس    یدباقر و س   یدس    میرعباس ی،

 .، انتشارات جنگلعمل

 .، تهران، میزان، چاپ اولهای اساسیآزادیحقوق بشر و (،  1384سید محمد ) هاشمی،

 .یمجله حقوق ی،قاسم یترجمه عل ی،دادگستر المللیینب یوان(، دتای)ب ینروزال هیگینز،

Ahmadou Sadio Diallo Case (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 

November 2010. 

Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic 

Republic of Iran v. United States of America) 
Andreas, Zimmermann, (2006), The Statute of the International Court of Justice, A Commentary, 

Oxford. 

ASEAN Human Rights Declaration, 19 November 2012,at: statement communiques/item/asean human 

rights declaration. 

Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. U.S.A.) (2003) 

Bekker, Pieter H.F, Commentaries on World Court Decisions (1987-1996), Martinus nijhoff, 1998. 

Borger, Julian (2018) White House 'pressuring' intelligence officials to find Iran in violation of nuclear 

deal. The Guardian. Retrieved April 16 

CESCR, General Comment No 8: The relationship between economic sanctions 

Cf.r.st.j.Macdonald, Interim Measures in international law,1993 , Bruxelles. 

Christian J. Tams, (1999), Consular Assistance and Rights and Remedies, Comments on the ICI’s 

Judgment in the LaGrand Case, European Journal of International Law. 

Fitzmaurice, Sir Gerald, The Law and Procedure of the International,ICJ publications 

Harris D.J, (2004), Case and Materials on International Law, Sixth Edition, London Sweet and Maxwell 

Hudson, Manley O., (1920), The Permanent Court of International Justice.  

Martinus Nijhuff, (1995), Compliance with Judgments of International Courts. ICJ publications, The 

International Court of Justice, The Hague, 2004 (5thlagrand (Germany v. u.s ) judgment..icj. reports.2001 

North Holland Publishing Company (1981), Encyclopedia of Public International Law, Settlement of 

Disputes 

Peter A.G. van Bergeijk, (2015) Sanctins against Iran – A Prelimlnary Economic Assessment, European 

Union Institute for Security Studies (EUISS). 

Shelton, Dinah, (2008) Regional protection of Human Rights, Oxford University Press. 

Zimmern, Alfred, (2000) The League of Nations and the Rule of Law, Mac Millan 

 


