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  حقوقدان -ضاميرفي

 پس از آمريکاوزيرخزانه داری  ١) ١۵/۴/٢٠١۶نارسائی درتحميل برجام مورخ ( پس ازانتشارتحرير
گفته است که با موضوع تحرير گفتگو با رئيس بانک مرکزی ايران مطلبی درباره برجام وتحريم ھا 

   .دوليل نيازبه تقديم اين ضميمه گرديد ام ارتباط روشن دارد بنا براين بهنارسائی درتحميل برج

دوم  توضيح بيشترواشاره به پاسخی است  ونياز  آمريکاظھارات وزير خزانه داری اول توجه به ا نياز
) بين ارنست مونيز وصالحی داده تبانی( گیقای کری درباره ارتباط وھماھنآقای صالحی به شھادت آ که
   .تاس

   آمريكامالحظه اظهارات وزيرخزانه داري  –نياز اول 
رابطه  اجمال قضيه اين است که رئيس بانک مرکزی جمھوری اسالمی برای رفع مشکالت مالی برجام در

. اکراه ميکنددرحاشيه نشست بانک جھانی مذ  آمريکاوزير خزانه داری  قای جک لوآ ھا، با با تحريم
گرچه خبری ازکم وکيف مذاکرات که پشت درھای بسته صورت گرفته منتشرنشده ولی سخنگوی کاخ 

  :سفيد اعالم کرد

اقدامی       چنين  آمريکابخشی ازتوافق ھسته ای با ايران نبوده و آمريکاستم مالی دسترسی ايران به سي<
 فروردين)    ٢٧(                                                                 >را قابل بررسی نميداند

ولی ازپاسخ سخنگوی کاخ سفيد مستفاد ميگردد که مذاکرات دردست نيست ، خبری زمتن مذاکراتگرچه ا
قای ولی هللا سيف رئيس بانک مرکزی آ. خاصه که ھا بوده است درحول وحوش موانع رفع تحريم

درتوافق  شرکای ايران<ت جمھوری اسالمی  دريک سخنرانی قبل ازتشکيل اجالس بانک جھانی گفته اس
(اين درخواست بررعايت  اختصار دراين   >.ھسته ای به بعضی ازتعھدات خود عمل نکرده اند

  .تحريردرخواست اصلی ناميده ميشود)
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بين المللی برای معامله  خواسته است برای تشويق بانک آمريکاقای سيف درھما ن سخنرانی  ازدولت آ
( برعايت اختصار اين درخواست   بيشترتالش کند آمريکاموسسات مالی  ايران وھمينطوردسترسی به  با

  )فرعی ناميده ميشود

  سردرگمي درخواسته ولي اهللا سيف
 که باخط تاکيد مشخص شده  ھماھنگی معنائی اآمريکدر دو خواسته بانک مرکزی جمھوری اسالمی از

    .توازن درجواب وجود نداردو

  ت فرعی دربرجام مطرح است ودردرخواس آمريکااجرای تعھدات موضوع عدم  ،اصلی  درخواستهِ  
   .مطرح استايران تقاضاوزياده خواھی التماس و

  پاسخ كاخ سفيد متوجه كدام درخواست است 
دسترسی ايران به اين تحرير ميخواھد وارد اين مقوله شود که پاسخ سخنگوی کاخ سفيد به اينکه <

چنين اقدامی را قابل بررسی  آمريکاه ودسته ای با ايران نبوبخشی ازتوافق ھ آمريکاسيستم بانکی 
  .کلی ومتوجه ھردودرخواست رئيس بانک مرکزی است >نميداند

  به خواست هاي بانك مركزي آمريكارسوب پاسخ وزيرخزانه داري 
دردرخواست اصلی وفرعی بانک مرکزی ايران مورد توجه  آمريکااکنون رسوب پاسخ وزير خزانه داری 

   :رقرارخواھد گرفتبيشت

   قاي سيفآرسوب پاسخ وزير به درخواست فرعي 

يک طرف قرارداد بطرف ديگرامری اختياری است نه  ارفاقِ 
ت واعتماد طرفين اجباری ومعموال ارفاق ازمجرای حسن ني

به يک ديگرظھور پيدا ميکند  ودرحاليکه بنابراظھارمسئولين 
حالت حسن نيت ومعاضدت   آمريکامتقابال  و مھوری اسالمیج

درخواست ارفاق البته که جای   ،بين  دوکشور وجود ندارد
قای سيف يک آن ازجانب آاھد داشت  واصال طرح قبول نخو

   .بی احتياطی مفرط تلقی ميگردد

جمھوری اسالمی رئيس بانک مرکزی  یعلت اين بی احتياط
ممکن است اين باشد که اودرگروه روحانی واصالح   )ايران(

بشمارميروند يعنی  آمريکاطلبان است وگروه مزبور رعيت 
  آمريکادرايران برای  ميخواھد حضرات آمريکاھرچه 

کارند وازتزسيد علی وجناح او درحفظ تداوم دشمنی با مي
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 مانند جمھوری اسالمی  آمريکان است که دولت  آولی اشکال اين فرض در .جانبداری نميکنند آمريکا
  .بی اعتمادی طرفين امضا شده است را تابع برجامی ميداند که براساسنميکند وخود  فکر دوطرفه 

قای سيف گفته آش به اظھارات درھمان گفتگو درواکن آمريکاداری خزانه  وزير لو ارنست قایآاينکه 
  >وبقيه اعضای جامعه جھانی به تعھدات خود درقبال توافق ھسته ای باايران پايبند ھستند آمريکااست <

خارج ازبرجام وامری اضافی مطالبه ای درخواست بانک مرکزی ايران را قای لوآدليل براين است که 
   .دانسته است  ته به بی اعتمادیشغآنھم درمحيط آ

  رسوب پاسخ وزير به درخواست قطعي 
ميتوان در ابعاد اين اظھارات شناسائی  را آمريکاخزانه داری  قای وزيرآ درخواست بانک مرکزی ازکليت 
   .کرد

ثاربرجام دراقتصاد ايران نمايان نيست ودولت روحانی ازسوی محافل نظامی واصولگرايان به آ 
   .بازی خوردن ازغرب متھم شده است

   .تحريم ھا روی کاغذ برداشته شده ولی درعمل بجای خود باقی ھستند 

  .ايران  به پولھای بلوکه شده خود دسترسی ندارد  

ھيچ ای سيف نوشته اند <آبه انتقادی فروردين ضمن نامه ای  ٢۵نماينده مجلس اسالمی در ۴ 
   >.جديدی به بانکھائی که قبل ازبرجام با ايران معامله داشته اند اضافه نشده استخارجی بانک 

، رھبرايران ومنتقدان ازکندی اجرای توافق وملموس نبودن گذشت سه ماه  ازاجرای برجام با 
  .رابه کارشکنی دراجرای برجام متھم ميکنند آمريکان انتقاد وآنتايج اقتصادی 

ظرف دوھفته ارتباط بانکھای ايرانی با <رئيس بانک مرکزی پس ازاجرائی شدن برجام گفته بود  
   .يفت برقرارخواھد شدئشبکه سو

تبليغ ميکنند که شبکه  ،تنھا کسانی که ازتحريم ھا سود ميبرند< عباس عراقچی ھم مدعی شد  
   .راقچی مدعی است که سوئيفت برقرارشده استع  >سوئيفت برقرارنشده

دولت اطالع يفت گفت <ئمحمد سليمانی ازنمايندگان مجلس اسالمی دررابطه بابرقرارنبودن سو 
طريق  اطالعات نيز نبايد از .تحريرات ھم ھمين برداشت را دارد)( >رسانی درستی ازبرجام ندارد

قای عراقچی اعتمادی ندارند چراکه حرفھائی که اقای آامروز تجاربه اقچی انجام شود <عر
ن ثابت ميشود واين مقام مسئول وزارت خارجه امروزه وجھه خودرا تقريبا آخالف  عراقچی ميزند

  >.ازدست داده است

 ه ماه ازبرجام که سقای  سيف با تلويزيون بلومبرگ که صريحا اعالم داشته <آ خيرامصاحبه  
. انتظارمااين بود که بعدازتوافق ن ميگذر کوچکترين دستاورد اقتصادی نداشته استآاجرای 

   .ھسته ای ايران به سيستم اقتصاد جھانی دوباره متصل شود اما تاکنون اين اتفاق نيافتاده است
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  آمريكاشمول پاسخ وزيرانرژي 
ايران به سيستم اين بوده است که  آمريکا قای سيف ازوزير خزانه داریآظاھرا کليت اعتراض وشکايت 

قای سيف آھم درپاسخ به اعتراض  آمريکاقای لو وزيرخزانه داری آو اقتصادی جھانی وصل نشده است
چنين  آمريکابخشی ازتوافق ھسته ای با ايران نبوده و آمريکادسترسی ايران به سيستم مالی <گفته است 

  >.اقدامی را قابل بررسی نميداند

   آمريكاتباري ادعاي وزيرخزانه داري بي اع
را مشخص   آمريکاقای سيف وجواب وزيرخزانه داری آاکنون اين تحرير ميخواھد وزن ارتباط بين خواست 

  .سازد

 وبرجام قائل به جدائی است و آمريکابين استفاده ازسيستم مالی  آمريکاقای وزيرخزانه داری آ 
 رسبخشی ازبرجام نبوده ازقبول درخواست ايران  آمريکابه ھمين دليل وذکراينکه سيستم مالی 

   .ميزند

  ا:وارد نيست زير آمريکاايراد واظھارات وزيرخزانه داری  

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

ھا ممکن است عالوه بردسترسی ايران به سيستم  . برداشتن ويا تعليق تحريمباشد شمول خواھد يافت
، به مسائل وموارد ديگری که اکنون قابل پيش بينی نيست نيازداشته باشد آمريکااقتصادی وبانکی 

نھا برای رفع تحريم ھا ھم ممکن آ پس استفاده از نميتوان گفت که چون موارد مزبور دربرجام نيست
   .نيست

  مثال مورد  .ھم ميشود ،ازمنظرحقوقی تعھد شامل مواردی که برای انجام تمام وکمال تعھد الزم است

کسی خانه ای را خريداری ميکند سندھم نوشته ميشود ولی فروشنده بعنوان اينکه درسند فروش خانه  
به  د. امتناع ازتحويل کليايد به خريدارداده شود امتناع ازدادن کليد ميکندنوشته نشده که کليد خانه ب

قابل استماع نيست چراکه الزمه  و  قانونی ،م ذکردرسند فروشعبارت عد
استفاده ازخانه استفاده ازکليد است وعقد فروش خانه متضمن بسياری 

   .چيزھاست که درسند خانه قيدھم نشده است

تحريم ھا چه روی کاغذ ويا بادستوراداری متضمن رفع نجا که برداشتن آ از
ھا به سلسله اقداماتی نيازمند است که  رفع اثرازتحريم ھا نميشود و اثرازتحريم

ست لذا لزومی ندارد ونداشته که آمريکاازجمله استفاده ازسيستم اقتصادی 
بلکه امری  ازسوی ايران ذکرشود آمريکادربرجام استفاده ازسيستم اقتصادی 
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ھا بايد مورد  که بموازات برداشتن ويا تعليق تحريمست  ت که مستتر وجزئی ازعمل برداشتن تحريمھااس
  .استفاده قرارگيرد

  آمريكاجواب سرباالي وزيرخزانه داري 
 از بدور ، پاسخی سرباال وپاسخی که داده استنميدانسته  آمريکانميتوان قبول کرد که وزيرخزانه داری 

  ؟به چنان جوابی تمسک جستهمنطق حقوقی است  پس چرا 

گاه جواب يک تقاضا ويا پرسش بجای اينکه موازی با درخواست باشد متناسب با شخصيت سوال کننده 
 را واقع اوطرف سوال اعتباری برای پرسش کننده قائل نباشد ودرميشود واين زمان وقتی است که 

ق مزبور قاصد است که شرسوال دراين حالت طرف سوال با استفاده ازطري .صاحب عقل وبصيرت نداند
  .چراکه ميداند طرف ظرفيت درک پاسخ را ندارد کننده را بکند وازدست اوخالص شود

جمھوری  ،بوده  خوب ميدانسته که رئيس جمھور آمريکاطرف سوال ودرخواست که وزيرخزانه داری 
 نموده است ون ازاماموتشکر ا ورنده برجام را خداميداند ومردم راتشويق به قدردانی ازخدا آ ،اسالمی

ودعای مردم وبرکت ولطف الھی مرھون ماه رمضان وخصوصا ليالی قدر را !موفقيت برجام<عراقچی 
ھا برداشته نشود که  د وفرمانده سپاه دعاميکند که تحريمرا برکت ميدان ھا وسيد علی تحريم >ميداند

   .ھاست پيشرفت ايران مديون  تحريم

طبيعی  روبی پائی که اين اراجيف راازمسئولين کشوری بشنود بطورويا ھربی س آمريکاوزيرخزانه داری 
 :تشخيص ميدھد  وپيش خودش ميگويد هکرده را دمھائ ھرزونفھم وگمآن کشوررا آمسئولين ونمايندگان 

 چرابرای رفع مشکالت تحريم ،ھارابرکت ورنده برجام ميداند وتحريمآدرحاليکه جمھوری اسالمی خدارا 
صاحب ايران است رجوع نکرده  ،ھا به خدا ويا ائمه ويا امام زمان که بعقيده مسئولين جمھوری اسالمی

کفراست رابجای  کشور که وزير آمريکاوزير خزانه داری  ،اند واين نشان ميدھد که جمھوری اسالمی
دمھائی آبه چنين ند درتکليف وزيزمزبورخدا وامام زمان گرفته است ولذا پاسخ درست وحسابی نميتوا

   .قرارداشته باشد

به چاه چمکران امام زمان رجوع کرده ويک نسخه ازبرجام يف ياھمين سيا سيد علی ويا شيخ حسن آ
ن شده اند؟ که به وزيرکشورکفر که آصفحه ای را به دورن چاه انداخته اند وخواستاررفع مشکل  ١۵٠

ن راه وچاه را خدا آدرقر ؟سلمانان به کفارقائل نشده رجوع کرده استن راه فرجی ازتوسل مآخدا درقر
  نشان ميدھد ويا کفار؟

  اما ازنظرحقوقي
نجا که وزير خزانه داری آ. رد قاطعانه درخواست جمھوری اسالمی است آمريکاپاسخ وزيرخزانه داری 

ت ناموجه يطعبه معنای قداند> قابل بررسی نمي آمريکاچنين اقدامی را دولت گفته است ...... < آمريکا
   .ست آمريکابودن درخواست جمھوری اسالمی ازباب استفاده ازسيستم  اقتصادی 
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عنی تحمل سه ماه زيان مسلم می درانتظارچنين پاسخی است واين يماه است که جمھوری اسال ٣ظاھرا 
به ه شده دربرجام . چراجمھوری اسالمی برطبق روال پيادبه منافع ملی که زيرباربرجام رفته است
  ؟کميسيون حل اختالف رجوع نکرده ونميکند

   .آمريکا. يکطرفه بودن برجام وبرخورد شکايت جمھوری اسالمی با وتوی پاسخ روشن است

  قاي صالحيآموضوع  -نياز دوم

 قای علی اکبرصالحی درمصاحبه ھائی که دررابطه با برجام داشته ازجمله برنامه تلويزيون يک  نه تنھاآ
 نظر اظھاربه بلکه  ) را تکذيب نکرددرتحريرقبل مشروحا بيان شده استاظھارات وشھادت جان کری (

قای آ > به نقل قول ازآمريکاگان شماره دوايران ومذاکراه کنندروزنامه نيويورک تايمز  تحت عنوان <
الحی رسمی بودن قای صآ. قای صالحی داريمآما رابطه خوبی با <مونيز گفت  مونيزنيزمعترض نشد 
درحال ) روزنامه مزبور اضافه کرده  <مونيز صالحی را علی خطاب ميکند( >خودراکنارگذاشته است

                  .حاضراين دونفرساعتھا ناپديد ميشوند ودراطاقھای کنفرانس محل برگزاری مذاکرات باھم گفتگو ميکنند>
  )٩۴دھم فروردين (

اکنون برای اينکه بدانيد که مونيزبا چه اعتقاد وتصميمی با شاگرد سابق خود مخفی کاری وتبانی داشته 
   :به اظھارات  صالحی که نظرات مونيزرانسبت به مذاکرات ھسته ای وبرجام اعالم کرده توجه فرمائيد

او گفت تيم  دام العمروفراترازپروتکل الحاقی راپذيرفته استمونيز گفت ايران يک رژيم بازرسی ھای ما<
گفته  مونيز –سال بربرنامه غنی سازی ايران نظارت ويژه صورت گيرد  ٢۵دولت ايران پذيرفته است تا

  درصد ظرفيت غنی سازی ايران ازبين خواھد رفت ....> ٩٨درتوافق ھسته ای احتمالی است 

   )کازمصاحبه تلويزيون نگاه ي(                                                                                  

  برملت ايران تحميل شد؟ در مسيرتبانی  اکنون مالحظه فرموديد که چگونه برجام

     

 


