ساقی آقای خامنه ای کيست؟
نگاهی اجمالی به بازگشت تحريم های آمريکا
پيرو اعﻼم آقای ترامپ در خروج از برجام در تاريخ هجدهم ارديبهشت  ١٣٩٧برابر با هشتم ماه مه  ،٢٠١٨وزارت
خزانه داری آمريکا با انتشار سندی توضيحی ،به ترسيم تصوير آينده در خصوص بازگشت برخی تحريم ها مبادرت
کرد .اين سند سندی صرفا ً توضيحی و کلی است و در نتيجه بار و دقت حقوقی يک مصوبه قانونی را ندارد اما اهميت
آن در اين است که برنامه مقدماتی وزارت خزانه داری در خصوص برقراری مجدد تحريم ها در دو مرحله طی ٩٠
روز و  ١٨٠روز آينده را بيان می دارد.
خﻼصه اهم موارد مربوط به بازگشت تحريم ها به شرح زير است:
ظرف  ٩٠روز )يعنی تا پايان روز پانزدهم مرداد  ١٣٩٧برابر با ششم آگوست  (٢٠١٨تحريم های زير در دو گروه
برقرار خواهند شد:
گروه اول )بازگشت برخی از تحريم ها(:
 (١دسترسی حکومت ايران به خريد يا استحصال دﻻر آمريکا
 (٢تجارت طﻼ و فلزات گرانبها توسط ايران
 (٣فروش ،تهيه يا انتقال مستق يم يا غيرمستقيم گرافيت ،فلزات خام يا نيمه فرآوری شده مانند آلومينيم و فوﻻد ،زغال
سنگ و نرم افزارهای با کاربردهای صنعتی
 (۴معامﻼت عمده مربوط به خريد يا فروش ﷼ ايران ،يا نگهداری مبالغ عمده ﷼ در خارج از سرزمين ايران چه
به طور نقد يا چه به صورت موجودی حساب
 (۵خريد ،ظهرنويسی يا تسهيل صدور وام )بدهی( های دولتی ايران
 (۶صنعت خودروسازی ايران
گروه دوم ) ابطال معافيت های صادره در خصوص تحريم های اوليه آمريکا(:
 (١برقراری ممنوعيت واردات فرش و م واد غذائی ايرانی به آمريکا ،و برخی نقل و انتقاﻻت مالی مربوطه )مرتبط با
بخش  ۵۶٠مقررات تراکنش ها و تحريم های ايران )((ITSR
 (٢برقراری ممنوعيت فعاليت های دارای مجوزهای خاص در خصوص صادرات مستقيم يا غيرمستقيم هواپيماهای
مسافربری و تجاری و قطعات و خدمات مربوطه
 (٣فعاليت های موضوع مجوزهای عمومی مرتبط با فعاليت هائی که قبﻼً به استناد "بيانيه مربوط به سياست های
صدور مجوز" اداره خزانه داری آمريکا مجاز شناخته شده بود )که تفصيل آن از حوصله اين نگاشته کوتاه خارج
است(
ظرف  ١٨٠روز )يعنی تا پايان روز چهاردهم آبان ماه  ١٣٩٧برابر با چهارم نوامبر  (٢٠١٨تحريم های زير اضافه
خواهند شد:
 (١اپراتورهای بندرها ،کشتيرانی ،و کشتی سازی ،از جمله خطوط کشتيرانی جمهوری اسﻼمی ايران ،خط کشتيرانی
جنوب و شرکت های اقماری انها
 (٢معامﻼت نفتی با شرکت ها از جمله شرکت ملی نفت ايران ،شرکت نفتيران ،و شرکت ملی نفتکش ايران ،در
خصوص خريد نفت ،فرآورده های نفتی ،و فرآورده های پتروشيمی ايران
 (٣هر گونه معامﻼت نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی جمهوری اسﻼمی ايران و موسسات مالی معين شده
حسب ماده  ١٢۴۵قانون اختيارات دفاع ملی برای سال مالی  ٢٠١٢آمريکا
 (۴ارائه خدمات پيام رسانی تخصصی مالی )سوئيفت و غيره( به بانک مرکزی جمهوری اسﻼمی و موسسات مالی
مذکور در قانون تحريم های جامع و منع سرمايه گذاری در ايران مصوب ٢٠١٠
 (۵ارائه خدمات بيمه ،ظهرنويسی بيمه و ساير خدمات بيمه ای به ايران
 (۶و النهايه تحريم صنعت انرژی ايران )علی اﻻطﻼق(

بايد به موارد فوق اضافه نمود که قرار است فهرست بلندباﻻی اشخاص حقيقی و حقوقی مورد تحريم مجدداً )و احتماﻻً با
بروزآوری هائی( آماده شود و اشخاص مذکور مورد تحريم قرار گيرند .مضافا ً اين که تحريم های موضوع فرامين
رياست جمهوری به شماره های  ١٣۶۴۵ ،١٣۶٢٨ ،١٣۶٢٢ ،١٣۵٩٠ ،١٣۵٧۴و غيره مجدداً برقرار خواهند شد که
خود يک مثنوی است.
کسانی که اندک آشنائی با مقررات و نيز روابط تجاری و مالی در حقوق فراملی و حقوق بين الملل دارند به خوبی می
دانند با در نظر گرفتن واقعيات موجود ،وزن اقتصادی و سياسی آمريکا ولو در دوران رئيس جمهور غيرمتعارفی
بی آبروئی ذاتی جمهوری اسﻼمی در سطح بين المللی وساير مﻼحظات ،تحريم های آمريکا حتی با
همچون ترامپِ ،
مخالفت های برخی کشورهای غربی و فرصت طلبی های روسيه و چين در دوشيدن گاو شيردهی همچون حکومت اقای
خامنه ای می تواند در يک دوره حدوداً دو ساله کمر حکومت ضعيف و رو به انحطاط ايران را به طور کامل بشکند.
با اين اوصاف بايد پرسيد ساقی آقای خامنه ای کيست که باعث شده وی بزدﻻنه حاضر نباشد در خصوص تصميم غلط
خود در راه اندازی برنامه سﻼح هسته ای ،سپس خم شدن در برابر فشارهای قبل از برجام و تسليم خفت بار )يا به قول
وی "نرمش قهرمانانه"( ،و متعاقبا ً انجام اقدامات ماجراجويانه منجر به جنايات جنگی وسيع در منطقه از جمله در
سوريه و در نتيجه عکس العمل بخشی از جامعه جهانی ،مسئوليت بپذيرد .وی اکنون بيش از پيش ،نابخردانه و از جيب
ملت ايران در حال هزينه کردن است .کشور را به ورطه نابودی روزافزون کشانده است و اکنون با نهايت استيصال و با
کله شقی هميشگی )که از يک فرد نادان و دچار توهم دانائی همچون ايشان بر می آيد( مشغول گاز گرفتن اين و آن شده
است و مدعی است آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند.
آقای خامنه ای! دست همه طيف های حکومتی حتی اصﻼح طلبان و نيمچه اپوزيسيون قﻼبی و فرمايشی شما برای
اکثريت قريب به اتفاق مردم رو شده است .اين را با اطﻼع دقيق واصله از درون سپاه و وزارت اطﻼعات به شما
گوشزد می کنيم و خود می دانيد که چقدر اين نکته درست و حساسی است .هر اتفاقی که در آينده نزديک بيفتد می دانيد
که جز تعدادی اندک از مزدوران عقب مانده و مواجب گير شما ،کسی در کنارتان نخواهد ماند .بنابراين به قيمت نابودی
بيشتر ايران ،بددهنی و پرخاشگری نکنيد .يا بساط مارگيری خود را جمع کنيد و دست از حکومت برداريد يا همچون
برخی ديگر از ديکتاتورهای سرنگون شده منتظر بيرون کشيده شدن از راه فاضﻼب توسط مردم باشيد .نظر شما را به
بولتن بهمن ماه وزارت اطﻼعات که قبﻼً به دست تان رسيده است جلب می کنيم.
بررسی آثار ناشی از راه اندا زی درگيری های نظامی با بخشی از غرب که در گزارشات مشترک نيروی قدس و
اط ﻼعات سپاه به شما داده شده است به خوبی مبين اين است که اين ترقه بازی های کودکانه شما راه به جائی در خور و
قابل اعتنا نخواهد برد .شايد تنها راه برای شما مدد جستن از ارباب و پدرتان وﻻديمير پوتين باشد تا بلکه از نفوذ خود
در بخشی از هيئت حاکمه امريکا استفاده کند و مدتی کوتاه تا حدی از فشارها بر روی حکومت شما بکاهد .اما يادتان
نرود هنگامی که آثار تحريم ها به تدريج ظاهر شد و روسيه شما را در معامله ای با غرب فروخت و طناب پوسيده
پوتين پاره شد و ش ما در حال سقوط به اسفل السافلين هستيد ،روی شست همه ايرانيان واقعی از جمله کانون حقوقدانان
ايران خاک بريزيد.
کانون حقوقدانان ايران
 ٢٠ارديبهشت ١٣٩٧
دهم ماه مه ٢٠١٨

