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  خبرقابل استفاه واستناد
  دارئي هاي بلوكه ايران

  حقوقدان -اميرفيض

 مريکا منتشرآ) خبری بوسيله سخنگوی وزارت خارجه يشپدوياسه روز روز سوم شھريورسال جاری (
)  ٢٧جوالی  -٢٠١۶قای ترامپ ودارائی ھای بلوکه ايران مورخآ( شد که ميتواند مستندی برای تحرير

  ١  .باشد

ميليون  ۴٠٠مريکا بابت آبقول رئيس بانک مرکزی ايران استناد شد که  دوتحرير) تنھا ( تحريرن آ در
و  مريکا بود مبلغ يک ميلياردآنزد  ۵٧طلب ايران که پيش پرداخت خريد اسلحه درسال قبل ازشورش 

ن خبراستفاده تعلق سود به آ ھفتصد ميليون دالربه جمھوری اسالمی پرداخته است  وتحرير مزبور از
   .ن کشور نمودآدارائی ھای بلوکه ايران نزد 

   .افی نبود زيراخبرازمنتفع موضوع بوداستناد به خبرمزبور چندان محکم وک

دولت < :مريکا درسوم شھريورماه سال جاری گفتآاکنون خانم اليزابت ترودود سخنگوی وزارت خارجه 
ز گمريکا خريده بود اما ھرآ باراک اوباما برای حل يک مناقشه ديرينه برسرسالحھای نظامی که ايران از

دولت  يصد ميليون دالرسود به ايران پرداخت کرده وو س ماه ژانويه يک ميليارد در تحويل داده نشد
اقساظ  زير سوئيس پرداخت وبقيه راميليون دالراوليه را نقد با پوند وفرانک  ۴٠٠مريکا درژانويه مبلغ آ
  >.ميليون دالری دصيک

مريکا که درتائيد اعالم رئيس بانک مرکزی ايران است ميتواند به آاظھارات سخنگوی وزارت خارجه 
   .رد اشاره اصالت وقدرت حقوقی بيشتری بدھدتحريرات مو

  ورد اين خبرĤدست

 .مريکاآازسوی دولت  تائيد اظھارات رئيس بانک ملی ايران ھمراه تشريح ووضوح بيشتر 

مريکا مترتب بر تعلق سود به وجوه ويا دارائی ھای بلوکه شده آتائيد اينکه سيستم مالی وحقوقی  
 .ن کشوراستآ کشورھا در
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ميليون  ۴٠٠سال برای  ۴٠ظور داشتن يک ميليارد و سيصد ميليون دالر سود درمدت با من 
ميليونی  ۴٠٠مريکا به سرمايه آ) دولت بطورکلیه اين برداشت محاسباتی ميرسيم که (سرمايه ب

   .درصد سود پرداخت کرده است ٨ايران 

سال  ۵مريکا بمدت آه ايران نزد رائی ھای بلوکاترامپ = حداقل د اقرارميليارد ( ١۵٠بنابراين به  
   ).ميليارد دالر خواھدشد ۶٠مريکا برابربا حدود آبا ھمان ترخ مورد محاسبه خزانه داری 

فراموش نشود که بھره مزبو به اضافه اصل دارائی ھای بلوکه شده ايران بغيرازخسارات جنبی  
مريکا متوجه ايران آمد ھای ناشی ازفروش نفت ازطرف آ است که ازعمل مصادره اموال ودر

   .ن درتحريرات مورد اشاره رفته استآشده که شرح 

خسارات  ن وآتی کشور به مسئله بسيارمھم دارائی ھای بلوکه شده وبھره متعلقه به آاميدوارم مسئولين 
   .ن مانند مسئولين غاصب کشور  بی توجه نمانندآناشيه ازسبب ھای 


