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 آمريكاتبديل تعهد 
 به صفر

  حقوقدان -اميرفيض

ظريف   آقایای تازه درباره تقاض ١  )٢٢/۴/٢٠١۶مورخ  برجامپيرو ضميمه نارسائی درتحميل ( درتحرير
 آمريکاول مورد قبظريف درصورتی که  آقایکه تقاضای  اين نتيجه تقديم گرديدوتشريح مطلب شد 

    .ستآمريکاديل تعھد قرارگيرد ازنظرحقوقی تب

   :ن بقرارزيرميباشدآ ن تحريرقابل مالحظه است  بخشی ازآ ظريف ھمانطور که در آقایدرخواست 

نچه که خواسته ايم اين بوده که آ. دسترسی داشته باشيم آمريکاماھرگز نخواسته ايم به نظام مالی <
. توافق ھسته ای ازاياالت متحده ميخواھد به نھاد ھای مالی اروپائی امکان دتوافق ھسته ای اجرا شو

   .>سودگی خاطرداشته باشندآدھد درمعامالت باايران 

   :درھمان تحريردرباب اظھارنظرحقوقی نسبت به درخواست جمھوری اسالمی  توضيح زيرداده شد

به روان ساختن حرکت قطع تحريم ھا خواھد  آمريکاازنظرحقوقی درخواست ھای ظريف سبب لوث تعھد <

مريکا آجايگزين تعھد اصلی   )جمھوری  اسالمیشد چرا که اين قبيل درخواست ھا ازسوی متعھد له (

  .>نھم به درخواست جمھوری اسالمی انجام ميگيردآتبديل تعھد  دربرجام ميگردد ودرحقيقت

  وامــــا بعد  

ظريف که خواستار  آقایظريف  ھمان درخواست  آقایرخود با درديدا آمريکاکری وزيرخارجه  آقای
با پذيرفت واعالم کرد که < را شده بود آمريکاسودگی خيال نھاد ھای مالی اروپائی بوسيله اياالت متحده آ

 .>)، بانکھا وموسسات مالی ديگرنبايد ازمعامله با ايران ھراسی داشته باشند١برداشته شدن تحريم ھا (
)٢(  

دن تحريم ــبرداشته ش للی پس ازموسسات مالی بين الم ، چنانچه بانک ھا وکری تاکيد کرد آقایھمزمان 
مشورت  آمريکاغازروابط پولی وتجاری با ايران دارند ميتوانند با مراجعه به دولت آابھامی برای  ھا
  سوم ارديبھشت) –وريل آ ٢٢جمعه (                                                 )٣(يافت کننددر

  يتبديل تعهد محكم به تعارفات صفر

 کری با قبول درخواست ظريف مبنی برتوصيه به بانکھا و آقایھمانطور که توضيحات باال راھنماست 
ھا که نه  به رفع ھرنوع مشکالت درراه رفع تحريم آمريکاائی  تعھد دموسسات اروپائی ازباب ھراس ز
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 آمريکاتازه کری وايشان ھم بالفاصله تعھد  آقایتبديل شد به يک توصيه شفاھی  ،معلوم است ونه محدود
   .ازباب تعھد اول برائت ذمه پيدا کرد آمريکاکرد وھا  درفع تحريم  آمريکا ايگزين تعھد کلیج را

تبديل تعھد داده  موضوع مزبور با توضيحاتی که ھم اکنون دربابباشد که  اميد وارم  تحريرتوانسته
   .باشد تشريح کرده را ميشود

    .وقتی تعھد جديدی بجای تعھد سابق قراربگيرد اين را تبديل تعھد ميگويند – تبديل تعهد يعني چه

ھد جديد وقتی جايگزين . تعنرا بگيردآتيديل تعھد سبب ميگردد که تعھد سابق ازبين برود وتعھد جديد جای 
   .نرا قبول کنندآتعھد قبلی ميگردد که متعھد له ومتعھد ھردو 

  :مالحظه ميشود كه

 کامال  در تبديل به تعھد جديد، ودرمورد رفع تحريم ھا آمريکاتمام شرائط الزم برای تبديل تعھد اساسی 
   .اه ميکنيمن نگآاکنون به اتفاق به ابعاد  .اين موافقت بين ظريف وکری جاری است

  آمريكاكيفيت تعهد جديد 

ھا  يعنی زمانی  تعھدی است مشروط ومعلق به زمان بعد ازبرداشته شدن تحريم آمريکاتعھد جديد  -)١( 
    .غازميشودآ آمريکانوقت اجرای تعھد آ شد برداشته آمريکاھای مورد تعھد  تحريم ھمهکه 

شروع تعھد جديد  ، اکنون که حرکت افتادن رفع تحريم ھاست گرفتاری مسئله دروجود موانع برای به
وازنظر حقوقی اين را   تحريم ھا شده تعھد لغوی است موکول ومعلق به زمان بعد ازرفع تمام آمريکا

انجام شدنی نيست وچنين وريک متوقف برديگری باشد حقق دوامر که انجام ھدور> يعنی تميگويند <
   .تعھدی باطل است

کری ھمان واژه ھای ترس وھراس  آقایبسيارجالب وقابل توجه است که  – س وترس زدانیھرا -)٢(
تقاضای  و آمريکاتا غشی درتبديل تعھد  ظريف بکاررفته درتبديل تعھد بکاربرده است آقایکه درتقاضای 

  .يد>وبه موسسات مالی اروپائی گفته است <با برداشتن تحريم ھا ھراسی نداشته باش  ظريف بوجود نيايد

  مبنی بروجود ھراس  آمريکابا اعالم شفاھی وزيرخارجه   آمريکاسوال اينجاست مگراجرای تحريم ھای 

  ؟غازشد که اعالم شفاھی ھمان وزيرخارجه به کشورھا که ھراسی نداشته باشيد کافی باشدآ

پيام شفاھی ھراس کری ميداند که  آقای. ن رفع گرددآن طريقی که برقرارشده بايد موجبات تحريم ھا ازھما
به امری واھی کامال رعايت درخواست  آمريکااست درتبديل تعھد  هکارگشای موضوع نيست ولی خواست

   .را برداردتحريمی  کری نه خودش ميتواند تحريمی برقرارکند ونه ميتواند  آقایظريف را کرده باشد  واال 

  

  مشورت بجای تعھد -)٣(
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تحريم  المللی پس ازبرداشته شدنبين چنانچه بانگ ھا موسسات مالی مده است <آ آمريکادرتعھد جديد 
   .ومشورت بگيرندمراجعه  آمريکاغازروابط  پولی باايران دارند ميتوانند به دولت آبرای  ابھامیھا 

رابا مشورت دادن  درتعھد جديد که جانشين تعھد سابق شده است تعھدات اجرائی برداشتن تحريم آمريکا
نست که کسی تعھد ساختمانی رابنمايد وبعد آبه موسسات مالی بين المللی جابجا کرده است درمثل مانند 

 ) تبديل کند به مشورت دادن  که امری بی حاصل ومتعھد لهن تعھد را بنابرتقاضای صاحب ساختمان (آ
ن نظراست ولی تعھد متوجه . مشورت دادارشکآن آاست ونه کم وکيفيت  نآباد ھواست نه الزامی درقبول 

   .فعل وعمل است  مشورت فارغ ازمسئوليت است وتعھد واجد وھمراه مسئوليت

  نكته هاي قابل توجه 

موضوع  در نکته قابل توجه دراين جابجائی اين است که ايران بکلی ازموقعيت متعھدله بودن 
و موسسات مالی بين المللی رابا يک حق نيم بندی که معلوم برداشتن تحريم ھا کنارگذاشته شده 
    .جای ايران گذاشته است ھم نيست که مورد قبول  قرارگيرد 

ازاسباب لوث توجه تعھد  نھاآل معلوم ومشخص نبودن موسسات مالی بين المللی وعدم اعالم قبو 
   .خواھد بود آمريکاجديد 

 ی درحق تفويضی به موسسات مالی بين المللاين است که نکته بسياربا اھميت دراين جابجائی  
برداشته  . خوب پس ازازبرداشته شدن تحريم ھاستناظر برپس  ھا رابطه با رفع مشکالت تحريم

  ؟ع ابھام راجع به تحريم ھا ميباشدشدن تحريم ھا چه لزومی به مشورت خواستن ورف

  حواشي مذاكرات 

  مده آکه مستند اين تحريراست  کاآمريدرمنبع خبراظھارات وزيرخارجه  

به شرائط مندرج  آمريکاجملگی ميگويند که آمريکاووزارت خزانه داری  ووزارت خارجه  اماکاخ سفيد 
  دربرجام عمل کرده است 

شخصی  مفھوم اعالم کاخ سفيد ووزارت خزانه داری ووزارت خارجه اين است که اظھارات کری يک نظر
باقی نمانده که تبديل  آمريکاتعھداتش دربرجام عمل کرده  تعھدی برای به  آمريکااست ونظربه اينکه 

   .تعھد بشود

 و آمريکااين مرافعه  وتضاد با توجه به موقعيت وصالحيت  کاخ سفيد ووزارت خارجه وخزانه داری 
اعضای برای ايران خيلی معنادار خواھد بود  خاصه که بنابرھمان منبع خبر< ،برشخص کرین آالويت 
ونيز اينکه کنگره درپايان  >ره به شدت با ھرگونه امتيازی دراين  زمينه به ايران مخالفت کرده اندکنگ

مخالفت خودرا با برجام وبا استفاده ازھمين تبديل تعھد ازقوه به فعل  آمريکادوران رياست جمھوری 
  .وردآدرخواھد 
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   آمريكامسيرتبديل تعهد 

   .نرا برای ايرانيان روشن کندآبھترميتواند اھميت زيان بار آمريکاديل تعھد بمالحظه مسيرت

ن است  يعنی درھرحال شورای امنيت آبرجام سندی است که قطعنامه شورای امنيت مترتب بر 
امينت سازمان  ودرکالمی ديگر متعھد اصلی برجام شورایبرجام خواھد بود ی ضامن اصلی اجرا

   .ملل است

که بنمايندگی شورای امنيت برجام را براه انداخته اند مسئوليت  ۵+١کشورھای ازنظر اعتباری  
   .تضامنی درمورد اجرای تعھدات برجام رادارا ھستند

موقعيت  ابتدا يکجا شورای امينت را از جمھوری اسالمی نه ازسرنادانی که اينھا ازوضوحات است 
وبدين ترتيب ھم شورای امنيت سازمان  هرا گرفت آمريکاه ضمانت اجرای برجام خارج ساخت ويق

واتحاديه اروپا که بھرتقدير وزنه ای درايفای تعھدات برجام بنفع ايران  ۵+١وھم کشورھای 
   .بودند  ازموقعيت ساقط کرد

راھم ازموقعيت  متعھد بودن نسبت به  آمريکاحتی !! خود خرين ھنرنمائیآجمھوری اسالمی در 
نترسيد نرابا توصيه <آنرا مطرح ساخت مبرا ازتعھد نمود وآا تبديل تعھدی که ظريف تحريم ھا ب
تسليم شدن < >وافتخارملت گيک پيروزی بزر> مبادله کرد  ونام اين راھم گذاشتند <ونھراسيد

  .>قدرت ھای بزرگ درمقابل ملت ايران

  


