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خیابان طالقانی مانند همه جای تهران ،پذیرای بهار پیش هنگام شــده اســت .زهر ســرما شکسته و نور
خورشــید هم دیگر به کم رمقی بهمن ماه نیســت .در یکی از روزهای زمســتانی اما شبه بهاری تهران به
ســاختمان مرکز امور حقــوق بینالملل آمدیم تا وعده مصاحبه با دکتر محســن محبی محقق شــود.
آن طرف خیابان ،ســاختمان اتاق بازرگانی ایران در مقابــل مرکز حقوقی بینالمللی قرار گرفته و کمی
آنســوترساختمانهایوزارتنفتقراردارند.تصادفییاهدفمند،محلمرکزحقوقیبینالمللیدر
جاییقرارگرفتهکهتقاضاهابرایاستفادهازخدماتآنکمنیست.امامحسنمحبیکیست؟
چهرهای کمتر رســانهای که در یکی دو سال اخیر رونمایی شده ،یعنی زمانی که ایران به استناد عهدنامه
مودت بین دولتهای ایران و امریکا که 63سال پیش ( )1334به امضا رسیده ،دو پرونده شکایت را در
دیوان بینالمللی دادگستری (الهه) علیه امریکا مطرح کرد و بهعنوان رئیس مرکز حقوقی بینالمللی
و نماینده دولت در دیوان بینالمللی دادگســتری ،تیم حقوقی ایران را تشــکیل داد و در جلسات دیوان
حضوریافتودرهردوپرونده،رأیدیواندراینمرحلهازرســیدگیبهنفعایرانصادرشد:یکیدستور
موقــتدیوانعلیهامریکابهخاطربازگرداندنتحریمهاپسازخروجامریکاازبرجامودومردایرادات
مقدماتی و صالحیتی امریکا و رأی صالحیتی به نفع ایران در قضیه توقیف قریب دو میلیارد دالر اموال
ایران توســط امریکا .گرچه هر دو پرونده در مراحل مقدماتی اســت اما همیــن مقدار موفقیت ،بخش
کوچکی از فعالیتهای رســانه ای شده این مرکز اســت .به قول دکتر محبی ،الزام ذاتی حقوقدانان به
نهم
متانت،محافظهکاریوکمحرفیودرکنارخاصیتمحرمانگیپروندههایحقوقیبینالمللیآ 
در دعاوی که دولتها بهعنوان خوانده و خواهان مقابل هم قرار میگیرند -باعث شــده فعالیتهای
ایــنمرکزومســئوالنوشــخصیتهاومتخصصانیکهدرآنکارمیکنند،چندانشــناختهنشــوندو
دســتاوردهای آنان تبلیغ نشود .کافی است بدانیم یک فقره فعالیتهای متخصصان این مرکز ،دفاع
در مقابل بیش از 3700شکایت امریکا علیه ایران در دیوان داوری ایران-امریکا است که پس از امضای
بیانیههایالجزایر()1359تشکیلشد.خواهانهایامریکاییدرایندعاوی،دههامیلیارددالرخسارت
علیــه ایران مطالبه میکردند اما با تدبیــر و دفاع حقوقدانان و متخصصان این مرکز حقوقی کشــور ،با
شــیوههای حقوقی مختلف مختومه شده و اگر هم در جایی ایران محکوم شــده ،در مقایسه با ادعاهای
اولیه امریکاییها به رقمی ناچیز تقلیل یافته اســت و در مقابل دهها میلیارد دالر مطالبات امریکاییها،
ایران جمعــاًکمی بیش از دو میلیــارد دالر پرداخته و متقابالً در همین حدود مطالبات خــود را از طریق
همیــن دیوان داوری ،دریافت کرد .عالوه بر این ،آخرین مورد از دســتاوردهای آن در ســال 1394بود که
یکمیلیاردوهشتصدمیلیوندالرازمطالباتایرانازدولتامریکا،دریافتشدهاست.دکترمحسن
محبــیرئیسمرکــز حقوقی بینالمللــی نهادریاســت جمهوری چندیپیــش بهاحتــرامقانونمنع
بهکارگیریبازنشستگانپساز 35سالکاردراینمرکز،استعفاداد.امادانشوتجربههایپرارزشاودر
طیاینسالهاچیزینیستکهدولتوچنینمرکزیازآنبینیازشودازاینرو،گرچهپستسازمانی
دولتیندارد،اماویبهعنواننمایندهدردیوانبینالمللیالهههمچنانمشغولخدمتاست.محور
توگویمابادکترمحســنمحبیشناختوشناساندنفردیاستکهبیشاز 35سال،درمحاکم
گف 
بینالمللی به همراه همکارانش در مرکز حقوق بینالمللی در مقابــل دعاوی مطروحه علیه دولت در
مراجعبینالمللی،ازحقوقکشوردفاعکردهوپیگیرحقوقایرانبودهاند:

ëëآقــای دکتــر در اغلــب پروندهایــی کــه در محاکــم
بینالمللیحاضربودهاید،نمایندهایراندرمقابلکشور
یاکشورهاییبودهایدکهقدرتمندهستندوعالوهبرنفوذ
دارای تیمهــای حقوقی برجســته ای هســتند .آیا اتفاق
افتادهکهدرمقابلتیمآنهااحساسضعفکنیدوایرانی
بودنراافتخارندانید؟
مــن تنهــا نبــودم اما هیچــگاه طی  35ســال گذشــته
احســاس شکســت و نومیدی نکــردم و تــا جایی که به
من مربوط میشــده همواره با اعتماد به نفس ناشــی
از اتکا به فضل پروردگار و مختصر تجربه و دانشــی که
داشتم؛ کار کردهایم .هیچگاه در مدیریت حقوقیام ،با
روش آزمون و خطا کار نکردم .البته بخش عمده اینها
بهدلیل همکاری حقوقدانان و استادان ایرانی بوده که
بــه من اعتماد به نفس میداد .بــه هر حال ،این کاری
که در این ســالها انجام شده ،حاصل یک کار جمعی
است و نباید به حساب یک فرد نوشته شود.
ëëلحظه های خــوب و بدی کــه در این 35ســال تجربه
کردهاید،چهبودهاست؟
در ایــن ســالها دو لحظه برایم ماندگار شــده اســت.
بعضی خیلی شیرین و بعضی خیلی تلخ و دردناک.
یکــی از لحظــه هــای شــیرین روزی بــود کــه دیــوان
بینالمللی الهه دعوای ما را پذیرفت و دستور موقت
علیه ایاالت متحده امریکا اعالم شــد؛ خیلی شــیرین
بود ،هرچند همه آنچه مورد درخواست ما بود حاصل
نشــد .ایــن اولیــن پیــروزی پــس از انقــاب در عرصه
بینالمللــی و در ســطح حقوقــی آن هــم در باالترین
مرجــع قضایــی جهــان (دادگاه الهــه) بــود .البته من
نتوانستم در آن روز به الهه بروم و همکارانم در جلسه
قرائت دستور حاضر شدند .آن روز در دانشکده حقوق
بودم و کالس داشتم اما از چند روز قبل میدیدم که در
اغلب محافل حقوقی کشور و در دانشکدههای حقوق
در مــورد این موضوع صحبت میکردنــد و در فضای
مجــازی اعالم کــرده بودند کــه جریان قرائت دســتور
دیــوان بینالمللی بهطــور زنده در ســالن اجتماعات
دانشــکدههای حقوق پخش میشــود .بعداً شــنیدم
کــه در بعضی دانشــکدهها یــا محافل -درســت یادم
نیســت -وقتی دســتور موقت قرائت شــد ،ســرود ای
ایــران پخش شــده ...این لحظه برایم خیلی شــیرین
بود .خــودم با همکارانم در دانشــکده بهصورت زنده
دســتور را میشــنیدم .لحظــه تلخ هم زمانــی بود که
بنده همراه سایر همکارانم در دیوان بینالمللی الهه
نشستهبودیموهیأتامریکاییدرموردتروریسمعلیه
ایران صحبت میکردند .آنجا دست آدم بسته است و
نمیشود وسط جلسه اعتراض کرد یا طرف را متوقف
کــرد که حرف نزند! باید مینشســتیم و این مهمالت
را گوش میکردیم .البته بعداً وقتی نوبت ما شــد هم
من بهعنوان نماینده رابــط دولت و هم وکالی ایران،
پاسخ مناسبی به این ادعاها و اتهامات دادیم اما در آن
لحظه ،شنیدن و طرح اتهامهای پیاپی و بدون سند در
مقابل 15قاضیبینالمللیعلیهکشورم،برایمبسیار
سخت بود و غصه هم میخوردم.
ëëآیــادرپرونــدهایبودهکهبدانیدحقباایراننیســت
امابهاقتضایشغلواینکهمأموریدومعذور،مجبوربه
دفاعناحقازایرانشدهاید؟
خیــر! در همه ایــن پروندهها باور به حقانیت کشــورم
ــق َدْولَــه،
داشــتم .امیرالمؤمنیــن(ع) فرمــود ل ِْل َح ِّ
باط ِل َج ْولَه .خداوند در کلمه حق ،قدرتی گذاشــته
ل ِْل ِ
کــه ســرانجام پیــروز میشــود و دوران جــوالن باطل،
گذراســت .اگــر پیش آمده که بررســی کردیم و دیدیم

