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  حقوقدان -اميرفيض

دسترسی ايران به سبستم مالی <: م امروز که چندروزی ازاظھارات سخنگوی کاخ سفيد دائربراينکهھ
 > که درچنين اقدامی راقابل بررسی نميداند آمريکاايران نبوده و بخشی ازتوافق ھسته ای با آمريکا
ظريف وزيرخارجه جمھوری اسالمی اظھاراتی دررابطه با  آقای ،گذشتهمطرح شد   ۴/٢٠١۶/ ١٩تحرير

زمی با تحريرات مربوط به برجام وازجمله مناسبت ال ،نآکرده است که توجه به  آمريکاسيستم مالی 
  .تحرير ضميمه نارسائی درتحميل برجام رادارد

  :ظريف گفته است آقاي

 ظريف درمصاحبه با نيويورک تايمز گزارشھائی دائر براينکه  جمھوری اسالمی بعنوان بخشی از آقای
گفته  و )١( تکذيب کرده دسترسی داشته باشد آمريکاتوافق ھسته ای برجام خواسته است به نظام بانکی 

کشورھای  ئی درزمينه اطمينان بخشيدن به سايرآمريکامقامات  دارد صرفا انتظارجمھوری اسالمی  است
 فعاالنه ترعمل کنند آمريکاجھان درباره امکان انجام معامالت با ايران بدون مواجعه با مجازات ازسوی 

)٢(  

به نظام مالی شما  ماھرگزنخواسته ايم< :ته استوزيرخارجه جمھوری اسالمی به نيويورک تايمز گف
وی افزوده است که  شود که توافق ھسته ای اجرانچه که خواسته ايم اين بوده آدسترسی داشته باشيم 

 لسودگی خياآبه نھاد ھای مالی اروپائی امکان دھد درمعامله با ايران  توافق ازاياالت متحده ميخواھداين 
  )٣(داشته باشند 

  ابقه توجه به س

کاخ سفيد پاسخ گفته اظھارات به ادعا و ٢)  ٩١/۴/٢٠١۶ضميمه نارسائی درتحميل برجام  ( درتحرير
 بھتر ورده ميشود که ممکن است آن پاسخ که ميتواند مسبوق به سابقه شود به اينجا آ شده بخشی از

  .سبب استصال تحريرمورد اشاره واين تحرير گردد

                                               
١ - .pdf2016Apr19-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/ZamimehNaresaiiDarTahmilBarjam1400http://  
 ک-ح –نگاه کنيد  ١به زير نويس  - ٢



 حقوقدان -اميرفيض -پيرو ضميمه نارسايی در تحميل برجام                                            ۴ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠۴/٢٢، جمعه=شيد ناھيد

 آمريکاقيد نشده ولی تعھد  آمريکادرست است که دربرجام حق استفاده ايران ازسيستم اقتصادی ومالی <
به تعليق ويا برداشتن تحريم ھا تعھدی است کلی وبھرعمل ويا اقدامی که برای برداشتن تحريم ھا الزم 

بردسترسی ايران به سيستم نھا ممکن است عالوه آ. برداشتن تحريم ھا ويا تعليق باشد تسری خواھد يافت
، نميتوان به مسائل وموارد ديگری که اکنون قابل پيش بينی نيست نيازداشته باشد آمريکامالی وبانکی 

  .>نھا برای رفع تحريم ھا ھم ممکن نيستآ ، پس استفاده ازگفت که چون موارد مزبور دربرجام نيست

  نقطه نظر مشترك 

) يک اشتراک ضميمه نارسائی درتحميل برجام( يه حقوقی تحريرظريف ونظر آقایبا مالحظه اظھارنظر 
نجاست که ھمانطور آھنگی مفھومی آمقصود ازاشتراک ھم ؛ھنگی مفھومی وموضوعی ديده ميشودآھم و

برداشتن  بر آمريکالحاظ نگرده وتعھد  آمريکاکه درنظريه حقوقی الزام دسترسی ايران  به سيستم مالی 
ظريف نيز  آقاینرا دربرميگيرد ھمين نظريه اساس اظھارات آکه ھمه موانع  ويا تعليق تحريمھا کلی است

   .ضعفھائی که درخواست جمھوری اسالمی را تا حدودی ذليل ميسازد نقرارگرفته است منتھا با ھمراه شد

  دراظهارات ظريف  سخيف موارد 

اده ازسيستم نسبت به مورد استف  ميتواند وزيرخارجه جمھوری اسالمی چگونه -تکذيب- )١( 
وحقوقدان ومعاون تيم مذاکره کننده تيم ھسته ای که بوسييله معاون وزارت خارجه  آمريکامالی 

ومطلب مزبور شاخص مذاکرات رئيس بانک مرکزی ووزير ايران که برجام به امضای اورسيده 
ماھرگز نخواسته ايم به «تحت عبارت نھم آ، نرا تکذيب کنندآبوده يکباره  آمريکاخزانه داری 
  .»دسترسی داشته باشيم آمريکاسيستم مالی 

عراقچی  آقایيعنی اين قبيل تکذيب ھا بدون فراھم ساختن مقدمات تکذيب که بايد ازسوی اعالم کننده 
 فراھم شود نشان ازعدم ھماھنگی حتی دريک موضوع واحد وروشن است  که معاون وزيرو رئيس بانک

مرکزی يک مطلبی را اساس گفتگو قراربدھند ودويا سه روز بعد وزيرھمان وزارتخانه بزند توی دھان 
   .نھاآ

ته اين خواھد بود که اظھارات مسئولين جمھوری اسالمی دررابطه با مسائل ختالی فاسد اين کارھای ناپ
  .سياست خارجی اظھارات شکمی ونظری تعبيرشود

  آمريکااز ،آمريکاظريف ضمن تکذيب استفاده ازسيستم مالی  آقای -انتظاربذل اطمينان -) ٢( 
که حتی  وجمھوری اسالمی  آمريکاانتظاراتی را اعالم کرده که با توجه به روابط دشمنی بين 

با عبارت  به مجلس اسالمی  درگزارش وزارت خارجه جمھوری اسالمی برخالف سيره کارسياسی
   :مده استآ زير

ميز درحال آن تيم مذاکره کننده لحظه ای ترديد نکرده که درفضای خصومت آ درطول مذاکرات وپس از<
  .>ھيچگاه بطرف مقابل اعتمادی نکرده ونخواھد کردومذاکره است 

 وراست که ظريف تشخيص نداده ويا بی اھميت دانسته که نميشود ازکسی که به اوآبسيارسبک  وحيرت 
. نھم نامعقول وزياده ازمصرف کردآ یدرخواست ھائ  اعتمادی نيست وحالت خصمانه بينا بين برقراراست

   .ری ولی انتظارازدشمن بی سابقه استآانتظارازدوست 
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ی دشمن اين است که به سايرکشورھای جھان درباره امکان آمريکايکی ازموارد درخواست ظريف از
  .فعاالنه عمل کنند اطمينان ھائی بدھد که معامالت با ايران ورھائی ازمجازات

ازدوست ھم نميشود چنين درخواستی کرد که ضامن صحت  ،ت کوته فکرانه است چقدر اين درخواس
پيشاپيش حکم رھائی  ،ق يافته باشدقتح ،بدون اينکه موردايران با سايرکشورھای جھان بشود و معامالت 

اسالمی  درمجلس آمريکاو آمريکاکه دشمنی جمھوری  آمريکا، تاچه رسد ازازمجازات وخسارات را بدھد
  .ندانمکاری ازاين بيشتر نميشود) (ن نيازبه تصويب مصوبه مجلس است آھم ثبت وھراقدام خالف 

   .خيال برای کشورھای طرف معامله استسودگی آايجاد   آمريکامورد ديگرازدرخواست ھای ظريف از

 )اسالمیبنابراعالم جمھوری دشمن جمھوری اسالمی شناخته شده (ئی که آمريکاچگونه ممکن است 
 ؟ چقدراين درخواست فکاھی وخنده دارسودگی خيال بدھدآبتواند به کشورھای  طرف معامله باايران 

سودگی آازجمھوری اسالمی  آمريکا. خوداست بقول شادروان شمس الدين وکيلی مرغ پخته ھم ميخندد
نھا ھم آ د وسودگی خيال بدھآبه کشورھای جھان  آمريکاچه توقعی است که  ،خيال ندارد وبرعکس

  .  باورکنند

خونريزی  قانون اساسی جمھوری اسالمی تمامی کشورھای غيرمسلمان طرف معامله را تھديد به جنگ و
نھم آ آمريکاتوصيه  دراينصورت با وجود نص قانونی  مزبور،  ،قبول اسالم کننداينکه  کرده است مگر

اوباما دررياض  آقایھم امروز  !يا مسخره نيستآ ،شان حال استئی که خود ازجانب ايران پريآمريکا
پريشان احوال چگونه  دم نگران وآ >،ايرانيم ھمچنان نگران رفتار آمريکا<باوجود توافق ھسته ای  :گفت

   .ممکن است رفع نگرانی ازکشورديگری بنمايد

  انهكدرخواستهاي خاله زن

انه است که درروابط حقوقی بين کشورھا کله زنبقرارذکرشده تعارفات خا آمريکادرخواستھای ظريف از
 واصول حقوق بين الملل . درروابط حقوقی بين کشورھا فقط قرارداد وسنددکترين جايگاھی ازتاثيرندارکوچ

گوش  چشم وردرقراردادھای بين کشورھا ھزاران ھزا .نھاآمرگ من وجان تو وامثال  است نه تعارفاتِ 
 ن واسناد متاثرازآنھا فقط قرارداد وضمائم آوبينائی وتشخيص محدوده نظارت وعقل ناظراست وقانونی 

   .نھاستآ

  تالي فاسد اظهارات ظريف 

نچه ما خواسته ايم اين بوده که  آھمان عبارت < ،حقوقی وقابل توجه استنچه دراظھارات ظريف بارِ آ
توافق ھسته ای اجراشود> بقيه ھرچه گفته الطائالت ومخرب حق اساسی ايران درخواستاری جريان 

 )مقصود تحريم ھای شورای امنيت استن کشورھم ھست (آکه درتعھد  آمريکابرداشتن تحريم ھا ازطرف 
  .خواھد شد

طرف  به کشورھای  آمريکا اطمينان دادن ،انتظارداريمف تحت عنوان ازنظرحقوقی درخواست ھای ظري
به روان ساختن حرکت  آمريکاسبب لوث تعھد  ورفع نگرانی کشورھا ازمعامله با ايران  معامله با ايران

چراکه اين قبيل درخواست ھای خارج ازقرارداد خاصه درخواستھائی که ضابطه  .قطع تحريم ھا خواھد شد
روان  در آمريکا) جايگزين تعھد اصلی جمھوری اسالمین ھا ازطرف متعھد له (آ، پيشنھاد رداجرائی ندا
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 جمھوری اسالمی ( است متعھد لهساختن رفع تحريمھا ميگردد ودرحقيقت تبديل تعھد متعھد بنابردرخو
ود نما نسبت به روان ساختن رفع تحريمھا خ آمريکاميگردد واينجاست که پای تزلزل تعھد کلی انجام 
  .ميگردد

&&&  

ادعای برخی   ٢٠١٦آوريل  ٢٢سخنگوی پارسی زبان وزارت امورخارجه آمريکا در روز  آقای اير 
مقامات ايران مبنی بر کارشکنی آمريکا در معامالت ارزی ايران را رد کرد و گفت اياالت متحده از 

 :ھای خود که پس از اجرای برجام آزاد شده، جلوگيری نکرده و نخواھد کرددسترسی ايران به دارايی
ھا ارزش داشته باشد و به درد ايران معلوم است که برای تداوم برجام، توافق بايد برای ھمه طرف"

  ".بخورد

ای برای ايران به دو برابر شدن فروش نفت و امضای لن اير در تشريح مزايای اجرای توافق ھستهآ
 .المللی و دسترسی به سويفت تنھا در عرض سه ماه اشاره کردقراردادھای بين

نع تجارت قانونی با ايران و معامالت ا ما"م: :ارسی زبان وزارت خارجه آمريکا تاکيد کردپسخنگوی 
 .”کنيممجاز تحت برجام نيستيم و از آن حمايت می

ھای در برآورد ميزان دارايی سخنان اخير جان کری، وزير خارجه آمريکاآقای اير ھمچنين با اشاره به 
ھا را برطرف کند. تخمين ھای مختلفی آقای کری سعی کرد سوتفاھم« :ايران در خارج از کشور گفت

ميليارد دالر خارج از کشور دارد که با اجرای برجام آزاد  ۵۵وجود دارد و ارزيابی ما اين است که ايران 
گذشته به سه ميليارد دالر از اين مبلغ دسترسی داشته که منطقی شده است. ايران در عرض سه ماه 

  ".است. کسی انتظار ندارد ايران تمام پول را به سرعت مصرف کند. اين خم رنگرزی نيست

 ١٨٠ارايی ھای بلوکه شده ايران ميگويند سر دعوا نرخ تعيين کردن... باالخره معلوم نيست داينرا 
ميليارد است؟؟ ميليارد (بيليون) سخن از يک يا ده يا ده   ٥٥ميليارد يا  ٨٠ميليارد، يا  ١٥٠ميليارد، 

  نيست.ھزار دالر قابل گذشت 
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