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  زاديآدستاورد حقوقي از
  يك ميلياردوهفتصد ميليون

1،700،000،000  
  دالرپول  ايران

  حقوقدان -اميرفيض

خزانه داری  ،مريکاآمريکائی درايران وتحريم ھای تازه موشکی آزادی زندانيان آميدانيد که درماجرای 
  .زاد ساختآران را ازوجوه متعلق به اي) ١،٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠( مريکا يک ميلياردو ھفتصد ميليون دالرآ

مريکا اين تصميم را برمبنای نشان دادن حسن نيست وعالقه به حل وفصل اختالفات گذشته آدولت 
   .عنوان کرد

مريکا دريافت آ مريکائی درايران ازآزادی زندانيان آنست که بابت اسردارنقدی مبلغ مزبوررا پولی د
ريکا به غيرازحرف زور حرف ديگری را مآنتيجه ھم گرفته که نجاست که آوجالب  )باج( شده است
  .نميفھمد

  

  امــــــا حقيقت امرچيست 

ازمبدا مبلغ  قای جابرانصاری سخنگوی وزارت خارجه جمھوری اسالمی روايت قابل قبول تری راآ
   :اطالع داده وميگويد مزبور

ھای تسليحاتی دولت وقت ايران برای قرارداد )۴٠٠،٠٠٠،٠٠٠( دالر ميليون ۴٠٠قبل ازانقالب مبلغ 
مريکا بيعانه ايران را آوقتی قراردادھای مزبوردرزمان بختيار لغوشد  ،مريکا پيش پرداخت داده بودآبه 

که مبلغ مزبوررابه عالوه مريکا قبول کرد آنداشت وسه دھه مذاکرات جريان داشت تا اخيرا  دمستر
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الر ويک ميلياردو سيصد ديليون م ۴٠٠که اصل پول  ؛به ايران به پردازد ،تاديه خسارات تاخير
   .دالربوده استليون يم ۴٠٠ ،بابت بھره ھزاردالر

  دستاورد حقوقي 

به کليه وجوھی که متعلق به ايران بوده وبوسيله دستاورد حقوقی اين تحرير متوجه اين مھم است که 

ورويه حقوقی وبانکی اجرا   ،مريکا بلوکه شده است بھره وخسارات وابسته تعلق خواھد گرفتآدولت 
 بلوکه شده ايران تعلق ميليون دالرطلب ايران عينا نسبت به تمامی مبالغ دارائی ھای ۴٠٠ده درمورد ش

    .خواھد داشت وجريان

گاھی درستی ازمبالغ  دارائی ھای بلوکه شده آ ،درست است که متاسفانه جمھوری اسالمی غاصب ايران
اسالمی استفاده ونظرات مختلفی نسبت به  مريکاھم ازاين جھل جمھوریآمريکا ندارد وآايران بوسيله 
ولی نبايد  ،که درتحريرات سابقه بشرح رفته است ،ی بلوکه شده ايران اعالم کرده کل دارائی ھا

شورای امنيت شناخته ميشود   ٢٢٣١بنای برجام وقطعنامه رفراموش کرد که درتوافقنامه ژنو که زي
دالر اعالم ) ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(ميليارد  ١٠٠ن لوکه شده ايراــــــدارائی ھای ب بخش اعظم از

 )١٨٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠( ميليارد ١٨٠را  مريکا کل مبلغ مزبورآخزانه داری  جای ديگر در و، شده
  .است دالرحساب کرده 

 و ايران يک ميليارد دالر )۴٠٠،٠٠٠،٠٠٠( ميليون ۴٠٠سازی زادآورد حقوقی ايران درراستای آدست
ميليون پول  ۴٠٠ه ھمين معيارمحاسبه تعلق بھره ب ،تھره وغيره بوده اسسيصد ميليون دالربابت ب

  يک رويه حقوقی است که مشمول دارائی ھای بلوکه شده ايران ھم ميشود   ايران

يندگانی که به منافع ايران مسئوليت خواھند داشت به رويه حقوقی باال وھمچنين به خسارات ناشيه آ
   .ی اعتنا باشندازجنگ عراق وايران  نميتوانند ب

***  

  پولھای فريز (يخ) زده (بلوکه) شده ايران
  ٢٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  بلوکه شده است ٢٠١٢که در سال  ICBسرمايه ھای 

  ۶،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠   ٢٠١٢در آمد ھای نفتی بلوکه شده پس از سال 
  ٢٢،۴٠٠،٠٠٠،٠٠٠  پول ھايی که در بانک ھای چين به عنوان گرو پروژه ھای فنی نگھداری ميشود

  ٢۴،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠  نقدی بلوکه شده NIKOدر سرمايه گذاريھای بورس  ICBسرمايه ھايی که از بابت 
  ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ICBدارايی ھای ايران در بانک ھای وابسته به 

  ٣،٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠  بورس باند، و ديگر دارايی ھای که ھنوز در گرو جنگھای دادگاھی است
  ٨٩،۶٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ير از آنچه در آمريکا بلوکه شده استسرمايه و پولھای بلوکه شده غ

  ١٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  اصل دارايی ھايی که در زمان تحريم ھا در آمريکا بلوکه شده است
  ١٩١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠جمع کل 

  اين رقم ھا از اطالعاتی که بانک مرکزی رژيم جمھوری اسالمی منتشر شده گرد آوری شده است.

و  ريکا وسپرده بانک مرکزی در سيتی بانک آم ون (ميليارد)يدو بيل پيش از تحريم ھاه شد بلوکه ھای رقمجدول در اين 
در زمان  ديگر پولھای بلوکه شدهکا بخشيده وميلياردی که در اسناد ھست و ابراھيم يزدی عنوان کرده به آمري ١٢

 ک-ح گروگانگيری و ديگر پولھا نشان داده نشده است.


