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                           حقوقدان -اميرفيض

 ائز اھميتنامه اجرائی بسيار حکه دررابطه با موافقت نامه ژنو وھمچنين موافق خبری منتشرشده امروز 
   -درجھت ايجاد معضالت وپايمال شدن حقوق ايران است 

  خبراين است 

تحريم کرده  ٢٠٠٩بانک ملت جمھوری اسالمی  رادرسال  ، که)۵+١ازاعضای  کیي(دولت انگلستان 
سيدگی ردادگاه عالی بريتانيا که صالحيت  ،وکيل بانک ملت به دادگاه عالی بريتانيا شکايت ميکند  ،بود

حکم ميدھد که تصميم دولت بريتانيا به تحريم بانک  ٢٠١٣ژوئن  ١٩به اين قبيل دعاوی رادارد درتاريخ 

ليون يم ۵٠٠مطالبه  ،. بانک ملت به اعتبارھمين حکمونا متناسب استغيرمنطقی  –بی پايه ، ملت
شرکت  ٨ست گفته که . وکيل بانک ملت که يک انگليسی اکرده است از دولت انگلستان  پوند خسارت

   .اقامه دعوا کرده انددرموقعيت مشابھی  ديگر نيز وبانک

 حريمژنو فعال ت بريتانيا اعالم کردند که طبق توافقنامه با تصميم دادگاه عالی مريکائی دررابطه آمقامات 
  .ھا ی بانک برجای خود باقی است

  به حقوق ملت ايران  بي توجهي عظيم

ائر د عالی بريتانيا  جمھوری اسالمی ازحکم دادگاه ،موافقتنامه ژنو چنانکه مالحظه ميشود درتاريخ تنظيم
موافقتنامه ژنو  زيرا حکم دادگاه حدود يکسال قبل از ،گاه بوده استآدقيقا  ،برابطال تحريم بانک ملت

بوده جريان حکم دادگاه بی اطالع خارجه ممکن نبوده که ازامور وقی وزارت اداره حق صادرشده است و
   .باشد

برای تمامی تحريمات اتحاديه  خارجه جمھوری اسالمی  توزار رابايددراينصورت چ
 نھا درتعھد جمھوریآجمله انگلستان قائل به حقانيت بشود وبه ادامه  از کشورھای اروپائی و
  ؟اسالمی امضا بدھد

اگرباب بی توجھی  ،موافقتنامه ژنو ازعجائب است ن بی توجھی ازيک مسئول حقوقی طرفحقيقتا چني
   .درتضييع حقوق مسلم ايران حتمی است ۵+١د باب ھمکاری با گشوده نشو
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  مستند حكم دادگاه

. درحکم بسيارقابل اھميت است ،عالی بريتانيا ستدالل دادگاه، انجا که حکم دادگاه بايد مستند باشد لذاآاز

م بانک يتصميم دولت بريتانيا برتحرمستند دادگاه بريتانيا درحکم مزبور براين سه کلمه مستقراست <
  .>است نامناسب -رمنطقی يغ – بی پايهملت 

لزامات ا دررابطه با اتحاديه اروپا و قانون در رساگراين است که نه ،بی پايه وغيرمنطقیحقوقی کلمه     ِ بار  
دولتمداری  پايه حقوقی دارد ونه درعرف قضائی و بريتانيا عمل تحريم بانک ملت ازسوی انگلستان
  .چنين حقی برای دولت انگلستان منظوراست انگلستان که براساس منطق عرفی جريان دارد

 ؛ملت ميتواند، بااين برداشت ھمراه گردد مقصود از متناسب نبودن تصميم دولت انگلستان برتحريم بانک
لذا دولت بريتانيا حق نداشته که  ،نی دولتعجازات ھا با دادگاه است نه باقوه مجريه ينجا که تناسب مآ از

وانين عرفی بريتانيا اشاره ای برای ــــدرحاليکه درق ،به مجازات تحريم بانک ملت مبادرت کند ،سرخود
   ١. تحريم کشورھا وجود ندارد

  عظيمثيرات اين بي توجهي تا

 ،بريتانيا                           ِ ست که بعد ازصدورحکم دادگاه  وبه اين مفھوم ا ، يک واکنش حقوقی مريکاآاکنش و -١
 مريکا واتحاديه اروپا را تائيد وآھای يکطرفه  موافقتنامه ژنو که جمھوری اسالمی تمام تحريم

 واين به معنای اعراض ،استشامل موافقتنامه دانسته ازسوی جمھوری اسالمی امضا شده  را نھاآ
ودريک  شت به موضع مقرردرموافقتنامه است گازحکم دادگاه بريتانيا وبر (روی گردانيدن)

  .عبارت کلی حکم دادگاه بريتانيا تاثيری درموافقتنامه ژنو ندارد
دی موافقتنامه اجرائی که پيامد موافقتنامه ژنو به امضای جمھوری اسالمی رسيده  تائيد مجد -٢

  .يتانيا برای بانک ملت جمھوری اسالمی قائل شده استدگاه براست براسقاط حقی که دا

مطلب مزبور يک امرعادی درمراتب اجرائی حکم دادگاه ھاست به اين معنا که پس ازصدور حکم دادگاه 
کان  داگاه، مــــودرحقيقت حک، طرفين دعوا بطريق ديگری مصالحه وتوافق مينمايند برحقانيت يک طرف

درست ھمين عملی که جمھوری اسالمی بعد ازصدورحکم  ،تلقی ميشود(بکلی باطل و از بين رفته) لم يکن 
  .دادگاه بوسيله موافقتنامه ژنو انجام داده اند

با امضای  ،ميليون پوند جمھوری اسالمی ازانگلستان ۵٠٠نميتوان گفت که دعوای خسارت  -٣
جيده جمھوری اسالمی دربی موافقتنامه ژنو غيرقابل طرح خواھد بود ولی بطورمسلم اقدامات نسن

مشکالت بسياربزرگی رادرمقابل مطالبه خسارت  ،موافقتنامه ژنو ارتباط گرفتن  حکم دادگاه با
  .وارد خواھد ساخت

                                               
ز پس اقايع است که ود ندارد و براساس عرف وروند ثبت شده ای وجوتوجه الزم مبذول بداريد که در انگلستان قوانين تنظيم شده از پيش  - ١

 ک-آرشيو ھا نوشته ميشود که بنياد مورد مشابه در آينده خواھد بود. حاه بصورت عرف به کتاب وصادر شدن حکم دادگ
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، مطالبه خسارت ازتبعات حکم دادگاه است وقتی حکم دادگاه براثرتوافق طرفين متوقف به عبارت ديگر 
 ،حکم کان لم يکن ميشودھمان  ميليون پوند) ھم به اعتبار ۵٠٠خسارات حکم (، وکان لم يکن ميشود

مگراينکه نسبت به خسارات وتبعات منضم به حکم تصميم ديگری درتوافق منظورشود که ميدانيم چنين 
   .چيزی درتوافق نامه ژنو وجود ندارد

ام درمق ،تحريمات اتحاديه اروپا      ِ مشمول                                                  ِ وکيل انگليسی بانک ملت خبرداده که چند بانک وشرکت   -۴
   .ير دعوی بانک ملت ميباشنداقدامات حقوقی درمس

طرح شکايات وبطورحتم قبل ازصدروحکم دادگاه بريتانيا به امضای نجا که موافقتنامه ژنو قبل ازآزا
 کهبا مزاحمت موافقتنامه ژنو نھا بطور حتمآ، دعاوی جمھوری اسالمی يعنی خواھان دعوا رسيده است

   .د خواھد کردھا حقانيت داده برخور ام تحريمبتم  اسالمی  جمھوری

ازابھام است. دولت انگلستان محکوم به بطالن تحريم عليه بانک ملت ن وکمترقضيه روش -۵
 ، توافقنامه۵+١ بعنوان عضوی از نگلستان. نماينده ھمان دولت اجمھوری اسالمی شده است

جمھوری اسالمی به اقدام انگلستان  ،ن توافقنامهآ در جمھوری اسالمی امضا ميکند که با را ای
 تحريم ۵+١ ،ن تعھداتآازای  تحريم ايران حقانيت داده است وتعھداتی را عھده دارشده که در در
. ھا ھمان تحريم بانک ملت است برداشته شود ن تحريمآ ی عليه جمھوری اسالمی که يکی ازھا

بروشی معلوم است که چون موافقتنامه ژنو بعد ازحکم دادگاه به امضای نماينده دولت انگلستان 
ھوری اسالمی رسيده است  لذا موافقتنامه ژنو الاقل درمورد تحريم انگلستان عليه جمھوری وجم

  .، حکم دادگاه بريتانيا را ازمسيراجرا متوقف ميسازداسالمی

ای امضای موافقتنامه ژنو يا عزيمت وزيرخارجه سابق انگلستان به ايران وسرعت جمھوری اسالمی برآ
 اعتنائی  وبی ، خريت؟ ويااست بوده ادگاه بريتانياحکم د برای بی اعتبارساختن ،افقت نامه اجرائیونيز مو

  ؟فراھم کننده اين روال بوده استبحقوق ملت   جمھوری اسالمی 

جمھوری اسالمی نميتواند حکم  ،غيرقابل تجزيه است ،نآ نجا که موافقتنامه ژنو بتصريح درآاز  -۶
مضای ا بعد از با موافقتنامه قراربدھد چراکه اوال انکار دادگاه بريتانيا را مستمسک اجرا ودرمقابله

که به  ازامضای موافقتنامه اجرائی  بعد ،چه ازباب جھل به موضوع ويا اکراه ژنوموافقت نامه 
فاصله کوتاھی امضاشده غيرقابل قبول ومسموع است ودوم اينکه مقاومت جمھوری اسالمی 

 ادامه تحريم باعث  قتنامه خواھد شد که درنھايت، باعث توقف اجرای موافوتوسل به حکم دادگاه
خواستار  ،مريکا درنھايتآھا وعنداالقضا تحريم ھای اضافی ميشود واين ھمان چيزی است که 

   ٢. ن وحشت داردآ وجمھوری اسالمی بينھايت از
ھمانطور که استحضارداريد  درموافقتنامه ژنو حق رجوع به دادگاه درمورد اجرای موافقتنامه   -٧

مد آازجمھوری اسالمی سلب شده است واين تضيع حق درموافقتنامه اجرائی نيز بصورتی در عمال
   .محول شده است ۵+١به ھمان طرف  که درنھايت کاردادگاه،

                                               
يا با تفاھم و ھمفکری  ،پس از امضای توافقنامه ژنو يک امر اتفاقی بوده استوکول شدن آن به مآيا تاخير در اعالم حکم دادگاه بريتانيا و - ٢

المی و کاناليزه نبودن سياست ھا و مراتب حقوقی عدم ھمکاری ارگان ھای جمھوری اس ؟ قامات حقوقی آمريکا صورت گرفته استويا فشار م
 ک-حت ايران بوده است و اين مورد ھم استثنا نيست. چيزی است که سالھای درازی به ضرر ملدر رژيم اسالمی  مبتالبه 
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دادگاه صالحه برای حل اختالف موافقتنامه ژنو  ،نابراين باامضای موافقتنامه ازسوی جمھوری اسالمیب
صالحيت  ،اجرائی ه اجرائی پياده شده است ودرواقع موافقتنامهطی ھمان مراحلی است که درموافقتنام

رعا يت اصل توافق درصالحيت دادگاه وياارجاع دادگاه بريتانيا وھردادگاھی را منتفی اعالم کرده است (
  .)به داوری

نه تنھا حکم دادگاه بريتانيا نميتواند معياری برای موافقتنامه ژنو باشد بلکه درخواست مطالبه  ،لھذا
   .خسارت ھم برای جمھوری اسالمی با مسئله عدم صالحيت دادگاه بريتانيا مواجه خواھد شد

ی نزديکی بھم دارد وبھرحال لنظربه اينکه قالب حقوقی کشورھای عضو اتحاديه اروپا ھمشک -٨
م لذا حک ،باشدـــــدادگاه بريتانيا نميتواند درتصميم دادگاه ودولت ھای عضواتحاديه موثرنحکم 

 زا ھای اتحاديه اروپا را ن ميتواند کل تحريمآورده که پيگيری آدادگاه بريتانيا مسيری رابوجود 
شرکت نفتی  ٧کما اينکه دادگاه اتحاديه اروپا تحريم عليه  .خارج سازد ۵+١تصميم  مسير

قدرت  ،واينجاست که اھميت موضوع  .وغيره رابدليل کافی نبودن دالئل لغو کرده استوکشيترانی 
خواھد  دولت بزرگ طرف جمھوری اسالمی را درموافقت نامه ژنو بکار ۶سياسی واجرائی 

   .گاه بريتانيا به کشورھای ديگر خودداری شودانداخت تا ازتسری حکم داد
ن آموافقت نامه ژنو وامضای  ،افقتنامه ژنو تشريح گرديدھمانطور که درتحريرات دررابطه با مو -٩

تحميل تمامی               ِ باب بی قانونی   ،ن بوسيله قوه مجريهآسوی جمھوری اسالمی وتائيد ضمنی  از
نھم بدون قيد آنھارا واجد مشروعيت وحقانيت آ مسدود و به جمھوری اسالمی  را ۵+١تحريمات 

ه ينده ومسائل فنی گذشته بودآتنامه متوجه وشرط ساخته است  درصورتيکه  فضای حقوقی موافق
ھا وتحميالت غيرقانونی وخودسرانه غرب که  است وھيچ ارتباطی به جنبه ھای حقوقی تحريم

   .نھا ايستادگی کرده است نداشته استآبودن سالھا ھم جمھوری اسالمی درغيرقانونی 
     ِ مورد   سری موضوع و، تموقعيت ھا وامکانات درمعامالت ومذاکرات يکی ازطرق ارزيابی -١٠

منجرشده ينکه موردی که به سود وياامتيازيکطرف مانند ا .معلوم به موضوعات نامعلوم است
يد برای ادامه ھمان امتيازات نسبت به آاست درمذاکراه وموافقت ميتواند زمينه ای به حساب 

  .رد مشابهامو

 به نراآوری اسالمی ی است که جمھحکم دادگاه عالی بريتانيا يک امتيازمسلمی برای جمھوری اسالم    
  . ورد کرده استآبر ليون پونديم ۵٠٠

ھای عليه ايران  مريکا وعالی ترين مقام نظارت برتحريمآقای کوھن که يک شخصيت ارشد امورمالی آ
ن که مورد آوال استريت جورنال مقاله ای دررابطه با موافقت نامه ژنو نوشته که دوبخش از است در

   .ورده ميشودآست به اينجا استناد اين تحريرا

   :كوهن ميگويد

بوده است  ٢٠١٢مبلغ مزبور تا اول سال  .ستمريکاآد دالرپول ايران نزد ميليار ١٠٠گفته شده که  -يکم
ميليارد ازپول نفت ايران ھم مورد مصادره   ٨٠ازسال مزبور تاپايان سال وبھنگام موافقتنامه ژنو 
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 ميلياردالر ١٠٠نه  ،مريکاستآر ازپول جمھوری اسالمی دراختيارميليارد دال ١٨٠براين مريکاست بناآ
  .)ن درميان نيستآ(که ھيچ وضعی ھم برای تصفيه 

بارپرونده مالی جمھوری اسالمی رادررابطه با شرکت  ۶٠٠مده است که کوھن آدرمقاله کوھن  –دوم  
تھا واشخاص وبانکھای گرچه واقعا معلوم نيست که تعداد شرک .ھا وموارد تحريم بررسی کرده است

ودراين معادله قای کوھن استناد شودآمريکا چه تعداد است ولی اگربه نوشته آو ۵+١تحريم شده ازسوی 
مطالبه خسارت جمھوری اسالمی  ھم بعنوان يک رقم احتياطی منظور گردد خواھيم  ليون پونديم ۵٠٠رقم 

ژنو ميتوانسته مبنای  رمذاکرات وموافقتنامهامتيازی است که د ،ميليارد دالر ٣٠٠رسيد به رقمی معادل با 
ميليارد  ١٠٠ن واريزکردن ھمان مبلغ آکه حد اقل  ،ورسيدن به موافقت متعادلی قرارميگرفت تصميم 

که ابدا   ،ماه ۶درپايان  ،ستقای کوھن اآ مورد اشاره ميليارد دالر ١٨٠مريکا ويا مبلغ آدالر اعالم شده 
   .شوديمامه ھا ديده نکوچکترين اشاره ای دراين مورد درموافقت ن

مده آماھه  بوجود  ۶قسط  ٨ميليارد دالر در ٢/۴موافقت نامه يک ضابطه ای برای پرداخت درنجا که آ از
لذا دراحتمال واريز طلب مسلم ايران به ھمان  ،رضايت ومسرت جمھوری اسالمی ھم ميباشدکه مورد 

    .واھد بودخسال زمان الزم  ١٨ميلياررد دالر  ١٠٠ميزان 

    .بخشی ازتضييع حقوق مسلم ملت ايران ھمين  است که مالحظه کرديد

 ==========  

  خبر بی بی سی در زير گنجانده شده است: عين 

	'خواھدبانک ملت از بريتانيا نيم ميليارد پوند 'غرامت می
  ١٣٩٢دی  ٢٨ - ٢٠١۴ژانويه  ١٨شنبه  -گرينويچ  22:19  :به روز شده

يل دلدادگاه عالی بريتانيا تحريم بانک ملت ايران را بی
 دانسته و دستور به لغو اين تحريم داده است

لت بريتانيا در شکايت از دو گويد بنا داردبانک ملت ايران می
 ٨٢٠معادل  ميليون پوند ۵٠٠کم به دليل تحريم اين بانک، دست
 .ميليون دالر غرامت بخواھد

خبر  خواھیوکيل بانک ملت، از اين غرامت ،ساروش زايواال
داده و گفته که نخستين بار است چنين شکايتی از سوی ايران 

 .تھا، در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسيده استحريم عليه

 است دليل بودهدادگاه عالی بريتانيا: تحريم بانک ملت ايران بی 

خرداد سال جاری)، تصميم دولت اين کشور برای تحريم بانک ملت ايران را  ٢٩( ٢٠١٣ژوئن  ١٩دادگاه عالی بريتانيا در 
  .و دستور به لغو اين تحريم داد دانست ر انتھا بخوانيد)د( دليلبی
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ای ايران ھای مرتبط با برنامه ھای ھستهظن دست داشتن در نقل و انتقال بانک ملت ايران را به ٢٠٠٩دولت بريتانيا از سال 
 .کرده بود تحريم

 عمومی اتحاديه اروپا صادر شده که در اواسط بھمن ماه سال گذشته اعالم کرد هحکم دادگاه عالی بريتانيا در پی تصميم دادگا
دست  ای ايرانکه نشان دھد بانک ملت در برنامه ھسته ای ارائه کننداند مدارک و شواھد قانع کنندهمقامات اين اتحاديه نتوانسته

 .داشته است

  .کشورھای اروپايی و آمريکا را در پی داشت واکنش منفی  زمانحکم دادگاه اتحاديه اروپا در آن

ملت، گفته بود اتحاديه اروپا بايد خسارتی را که وضع اين تحريم به  پس از آن حکم، علی ديواندری، مديرعامل وقت بانک
 .ت، جبران کندکرده اس بانک وارد

گويد با توافق ژنو، وکيل بانک ملت در لندن می
ھا" به بھبود روابط مالی اروپا با ايران بينی"خوش

 .باال گرفته است

يتانيا، يکی از سخنگويان بانک ملت پس از حکم دادگاه عالی بر
ھا ميليون پوند به خاطر اين تحريم ۵٠٠گفت که اين موسسه، 

 .خسارت ديده است

خود گفت  جاناتان سامشن، قاضی دادگاه عالی بريتانيا در حکم
 .غيرمنطقی" و "نامتناسب" بوده است که تصميم دولت بريتانيا مبنی بر تحريم بانک ملت "بی پايه و

 ٨٧شويی حالی مطرح شده که نام اين بانک در جنجال اخير پول بانک ملت برای دريافت خسارت از بريتانيا درشکايت 
 .در ترکيه ھم مطرح شده است ميليارد يورويی

ھا تن ديگر بازداشت ميليارد يورويی به ھمراه ده ٨٧شويی االصل را به اتھام پولپليس ترکيه اخيرا رضا ضراب، تاجر ايرانی
 .دکر

 .شويی، از مسير بانک ملت وارد ترکيه شده استدرصد از مبلغ اين پول ۴٠ھا مطرح شده که اين اتھام در بعضی از رسانه

	بينی' به از سر گيری تجارت با ايرانخوش'

ت اند و موسساخصوصی ايرانی در موارد مشابھی در اروپا اقامه دعوا کرده گويد ھشت تا ده موسسهوکيل بانک ملت اکنون می
 .اندنيز در اين باره پرونده تشکيل داده دولتی

 ھای غربی برای کاھشکه با اين پرونده ممکن است فشار بر دولت خبرگزاری رويترز از قول اين وکيل مقيم لندن نوشته
 .موسسات ايرانی بيشتر شود تحريم عليه

ای و اجرای آن در روزھای آينده، قرار است بخشی از برنامه ھسته در ژنو درباره ۵+١توافق اوليه ايران و کشورھای  با
 .ھای اين کشور به آن داده شودعليه ايران سبک شود و مقداری از دارايی ھاتحريم

 .ای بانکی به جای خود باقی ھستندھاند که طبق ھمين توافق، فعال تحريمبا اين حال مقامات آمريکايی تاکيد کرده

ھای اخير، به کاھش شديد صادرات نفت و محدوديت انتقال ارز در سال ھای اتمی ايرانھای سنگين غرب عليه برنامهتحريم
 .فروش نفت منجر شده است حاصله از
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 .مسدود" استساروش زايواال، وکيل بانک ملت، به رويترز گفته که ھمچنان جريان مالی بين ايران و غرب "

رده ک ھا ھستند و ترددھا به ايران در اين باره افزايش پيدااميدوار به رفع تحريم گويد خيلی از تاجران غربیبا اين حال او می
ھای تھران اتاق پيدا کند و به ھمين خاطر در ھتل است؛ تا جايی که به گفته اين وکيل بانک ملت، او نتوانسته است اين ھفته

 .به جای تھران، در دوبی برگزار کند ناچار شده يک قرار کاری را

	است دليل بودهدادگاه عالی بريتانيا: تحريم بانک ملت ايران بی
  ١٣٩٢خرداد  ٢٩ - ٢٠١٣ژوئن  ١٩چھارشنبه  -گرينويچ  :  14:36به روز شده

 .دادگاه عالی بريتانيا تصميم دولت اين کشور مبنی بر تحريم بانک ملت ايران را بی دليل دانست و دستور به لغو اين تحريم داد

ايران تحريم کرده  ایھای مرتبط با برنامه ھای ھستهايران را به ظن دست داشتن در نقل و انتقال بانک ملت ٢٠٠٩دولت بريتانيا از سال 
 .بود

اين  مقامات عمومی اتحاديه اروپا صادر شده که در اواسط بھمن ماه سال گذشته اعالم کرد حکم دادگاه عالی بريتانيا در پی تصميم دادگاه
 .نشان دھنده دست داشتن بانک ملت در برنامه ھسته ای ايران باشد تحاديه نتوانستند مدارک و شواھد قانع کننده ای ارائه کنند کها

 .حکم دادگاه اتحاديه اروپا با واکنش کشورھای اين اتحاديه و آمريکا رو به رو شد

 انک در نظر دارد از دولت بريتانيا به خاطر خسارتی که به ايناست که اين ب يکی از سخنگويان بانک ملت به خبرگزاری رويترز گفته
 .ميليون پوند بوده است ۵٠٠خسارات وارده تا  بانک وارد کرده شکايت و غرامت دريافت کند. به گفته اين مقام بانک ملت،

 ايه وبر تحريم بانک ملت "بی پ خود گفته است که تصميم دولت بريتانيا مبنی جاناتان سامشن، قاضی دادگاه عالی بريتانيا در حکم
 .غيرمنطقی" و "نامتناسب" بوده است

 در بازارھای مالی اين کشور را ممنوع کردند و واحدھای اقتصادی اين کشور وزيران دولت بريتانيا فعاليت بانک ملت ٢٠٠٩از سال 
 .ھرگونه معامله مالی و بانکی خود را با بانک ملت متوقف کرده بودند

اشته ای ايران نقش دھای درگير در برنامه ھستهگذاری در شرکتا مدعی است که اين بانک به طور غير مستقيم در سرمايهدولت بريتاني
 .است

 .بانک ملت ھمواره ھمکاری خود را با برنامه ھسته ای ايران رد کرده است

پرونده را به  که در آن زمان ھم دادگاه عالی، شواھدھای دولت بريتانيا شکايت کرد تحريم عليه ٢٠١٠اين بانک برای اولين بار در سال 
 .بسته بررسی کرد دليل حساسيت آن و ارتباطش با امنيت ملی بريتانيا پشت درھای

تنھا  غيرمعمول نبود، دادگاه عالی دو حکم صادر کرد که يکی از آنھا محرمانه بود و در آن زمان در روندی که برای چنين پرونده ھايی
 .لت بريتانيا قرار گرفتدر اختيار دو

 گفته است که احتمال دارد فعاليت اين بانک ناقض تحريم ھای شورای امنيت عليه آمريکا نيز بانک ملت را مشمول تحريم قرار داده و
 .برنامه ھای ھسته ای ايران باشد

 انتقال ارز حاصله از فروش نفت به ايران باعث کاھش صادرات نفت و محدوديت ھای اتمیھای مالی و نفتی غرب عليه برنامهتحريم
 .داخل اين کشور شده است

 دولتی است تحت فشار قرار گرفته و مشکالت اقتصادی قابل توجھی را برای اين در نتيجه، درآمدھای نفتی ايران که منبع اصلی عوايد
  .کشور ايجاد کرده است


