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  حقوقدان -يرفيضما

ست  درچند آمريکايکی ازتبعات مھم توافق جامع سرنوشت مبالغ بلوکه شده متعلق به ايران ازسوی 
 آمريکا رموضوع مطالبات بلوکه شده ايران د ١ )ھا درمقابل تحريم دفاعراستگی آ(تحريرقبلی تحت عوان 

 ايران منتشر و ۵+١زمانی بود که توافق جامع بعنوان محصول مذاکرات  ن تحريرات درآ و مطرح شد
ه اھميت ک بسيار بااست  ن حضوردرموضوعیآ رمناسبتی ديگردارد وبنابراين تحرير حاض ؛نشده بود

    .ق جامع درجای خود قرارنگرفته استدرجدال وبحث تواف

  صورت قبول توافق جامع

که  ن است چراآن بيان موضع توافق جامع ازباب قبول ورسميت آ تحريرحاضرنيازبه مقدمه ای دارد و
توافق جامع در موقعيت قبول قرارنداشته باشد صحبت وبحث درباره چيزی که مقبوليت قانونی ندارد  اگر

    .بيھوده کاری است

 ايجاب وقبول است وتنظيم سند و یر که درعقد قرارداد ھای خصوصی قول وقرارطرفين گوياھمانطو
 دارد مگر را يد عھدنامه ھای بين المللی ھم ھمان حکمآتقويم قول وقراروتشريفات بحساب مي ،نآامضای 

 مسئولين قانونی کشورھای سوی ن ازآزمان امضای  اين عھدنامه ازاينکه در عھدنامه نوشته شود که 
  .م االجرا ميگرددزال ،طرف

 ی صادره روابط وضوابطی بکاررفته است که ازمتاسفانه درطول مذاکرات ھسته ای وھمچنين بيانيه ھا
، توافق جامع واجد عبورازمرحله قبول نظر کنوانسيون وين مربوط به شرائط عھد نامه ھا بين المللی

   .ميشود هايران شناخت

اسی جمھوری اسالمی پس ازطی مرحله تصويت توافق جامع اجازه قانون اسکه  اين تحرير متوجه ھست
عبورازطاق نصرت قبول راداده است  ونميتوان اين محظور قانونی را درمورد توافق جامع که نه به 

ولی اين محظوری است  ؛، ناديده گرفتھمراه اجرای موقت ويا شرط حق است ،مجلس رفته ونه توافق
درحد عدم موافقت  یده روال اجرائی واعتبارتوافق جامع تاثيرعودرقا .درحقوق داخلی جمھوری اسالمی

   .ندارد
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شورای  ن درآتصويب  شد ، ھمانطور که درتحرير قبل اشعارازسوی ديگر مشکل بزرگ توافق جامع
شده است  وموقعيت واثرتصيمم مجلس را متوجه حقوق  ٢٢٣١امنيت ملی است که جزء الينفک قطعنامه 

  .نآاجرای توافق جامع وقطعنامه ضميمه  داخلی ميسازد نه

   عدم ر ضايت درتوافق جامع

 شود به يک نکته جنبی ھم که از غازآ اجازه فرمائيد قبل ازاينکه درباره مبالغ بلوکه شده ايران گفتگو
   .سوی سيدعلی اظھارشده اشاره داشته باشيم

   .تشرساخته استنماينده سيد علی درکيھان غصبی تھران ازعدم رضايت سيدعلی خبری را من

کره وتدليس وتھديد وامثال  ،درست است که عدم رضايت ازعھدنامه ھای بين المللی بھرعلتی که باشد
 اب ،) ولی درکمال تاسفيد (کنوانسيون وينآاسباب بطالن عھدنامه به حساب مي را محتوی شده واز نھاآ
تحريم وجنگ شکل يافته ولی نکه توافق جامع درزمينه ھای عدم رضايت ازجمله تھديد وارعاب وفشارآ

 را خودوحقوق  ھمه امکانات ،ميليارد دالری توافق ژنو )۴چھار ( جمھوری اسالمی با دريافت قسط اول
ا ر ،قاقا ليلی ،نآبسرعت  عقب افتاده، برای مقاومت قانونی درمقابل توافق جامع باخت  ومانند اطفال

ه ن ری اسالمی وعمل جمھو رفنطرکردقاپيد وبدين ترتيب ازحقوق حقه خود دراعتراض به توافق جامع ص
تنھا دردريافت پيش قسط مزبور بلکه دربسياری ازاظھارات دولت جمھوری اسالمی وشخص سيدعلی 

  ٢. وغيره رضايت ضمنی درحقوق بين الملل محسوب ميگردد

 توافق جامع در ؛= درمورد عدم رضايت سيدعلی نسبت به توافق جامع اين توضيح الزم است حاشيه

 مريکا به بھای ماندگاری جمھوری اسالمی است وآ له کردن حق انرژی ھسته ای ايران باماھيت معام
نده که ميخواھد چند صباحی  زتوافق بنظرسيدعلی شيرين نيست ھمانند داروی تلخ است برای بيماری  اگر
   .بماند

است لفبای سيميزنند يا ا آمريکاکسانی که دم ازمذاکرات با < :قبل ازمذاکرات ھسته ای گفت سيد علی در
ق رنيست يابايد ساده لوح باشند ويا غند يکی ازاين دو بيشترتسبلد ني يدانند ويا الفبای غيرت رارا نم

يعنی ھم بی غيرت است وھم  ستآمريکاشگام مذاکره با يامروز پ سيد علی > ولیدرھوی وھوس باشند

                                               
رسانده می شود و ھمو است که مامور می شود اولين محمد مصدق به وزارت ماليه [دارايی] ايران مانند ترفندی است که اين به - ٢

  را در مقام وزير ماليه دريافت کند.  ١٩١٩ين و شوم قسط پرداختی ار بابت قرارداد ننگ
  

را اخراج کرده ودر حقيقت جای خادم و خائن رميتاژ سميت آانگليس پنج سال پول نفت را نداده بود. با مشير الدوله قرار ميکنند که 
را عوض کنند. او را از کار بکنار ولی مامور ميکنند که به لندن رفته حساب ھای عقب افتاده را با انگليس تسويه نمايد. به وی 

  ھرقراردادی برای حل مشکل صالح ميداند با مقامات انگليس منعقد کند. اختيار تام ميدھند که 

 ِ            ئ ی که قبال در آرميتاژ قرار دادی را که ميتوان آنرا متمم قرارداد دارسی نام گذاشت را امضاء ميکند که ماده دوم آن تمام شرکت ھا
ه پول بابت اصل سرمايه و بھروند را از پرداخت ھرنوع کنار قرارداد دارسی تاسيس شده بودند و شرکت ھائی که متعاقبا تاسيس ميش

ماليه به ايران معاف ميکند. در زمانی که اولين پرداخت از بابت قرارداد آرميتاژ سميت قابل پرداخت بوده محمد مصدق به وزارت 
ميت ر داد ننگين آرميتاژ سرسيده و وی مبلغ يک ميليون پوند بابت پنج سال بدھی ھای معوقه را قبول ميکند و با اينکار قرا ]دارائی[

 ک-ح  رسميت پيدا ميکند.
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مله با غرب برای بقای ولی اين بی غيرتی وغرق درھوی وھوس شدن الزمه معا غرق درھوا وھوس 
 ) پايان حاشيهجمھوری اسالمی است (

  وتوافق جامع آمريكامبالغ بلوكه شده در

ن است چراکه مبلغ بدون آ، پسوند مبلغ چقدراست     ِ سوال   ،ھرجا وھروقت صحبت ازمبلغ ميشود بالفاصله
   .رقم مبلغ نيست

دارد اين است که ھرطلبکاری ميداند که چه مبلغ طلبکاراست ولی  کار و سر ،قاعده ديگری که درمبلغ
ا ي و شداين حتميت درباره بدھکاران معمول نيست خاصه که بدھکارقصد پرداخت بدھی خودرا نداشته با

  .شخص منظمی نباشد

نامعلوم است واين ازعجايب  آمريکاتاسفانه اين دوقاعده پولی درمبلغ بلوکه شده متعلق به ايران نزد م
   .است که کشوری نداند که چه مقداری ازپول وسرمايه اش نزد کشورديگری توقيف ويا بلوکه شده است

کشوروزيردارائی دارد وزيراقتصاد دارد بانک مرکزی وبازرس مالی دارد ھيئت  غيرازفرداست ،کشور
باشند که ندانند دارائی  به ھوا سر نقدرآامين مردم است ومحال است که  نظارت دارد وباالخره متصدی و

   .حق بلوکه شده چقدراست ملتی که من غير

تمندی غير يرحق تصرف ويا بلوکه شده حساسيت واصال ازنظرروانی ھرانسانی نسبت به اموالش که من غ
ن مال است محال است انسانی درچنان موقعيتی بکل نداند که مال بلوکه آدارد وھمواره فکرش متوجه 

 صغير و محجور ن مال متعلق به مردم وآ اگر و .ن تعلق ميگيردآبھره به  چقدر و ؛است شده اش چقدر
   .ن ملت محجورخائن استآدرتطبيق مورد جمھوری اسالمی)  قيم وولی باشد(

ميليارد نيست زيادی  ١٢٠<: ميگويد ؛چقدراست آمريکاوزيراقتصاد نميداند که مبلغ متعلق به ايران نزد 
 اي کم و واژه عدد مشخص وبيان ميکند نه ؟ رقم ومبلغ راچقدرزيادی گفته اند ،قای وزيرآ >گفته اند
ميداند  اي يا نميداند پول ايران چقدراست و . وزيرمزبورزيادی حاصل قپان کشی است نه مبلغ . کم يازيادی
   .، يا به نفع کسانی ال پوشانی ميکندجرات ندارد که اعالم کند ولی

ميليارد دالراعالم کرده (رقم  ١٨٠بلوکه شده  آمريکااستاندار تھران ميزان پول ايران راکه نزد  
نيز برای مبالغ بلوکه شده  ٣» ھا راستگی دفاع درمقابل تحريمآ«مزبور که دريکی ازتحريرات 

  .)ستآمريکاناشی ازنظرخزانه داری  ايران عنوان شده
   .ليارد دالرميدانديم ٢٢رئيس بانک مرکزی جمھوری اسالمی کل مبلغ بلوکه شده را  
   .ميليارد دالراعالم کرده است ۶٠رئيس مرکز پژوھش ھای مجلس مبلغ مزبوررا  
   .ميليارد ميداند ٢٢الريجانی رئيس مجلس اسالمی رقم مزبوررا  
   .ميلياررد تخمين زده است ۵٠نرا آمرکزپژوھش اسرائيل  
 ؛ميليارد ۴۵ آمريکاامورخارجه  جان کری وزير 
  ١١٠سازمان سيا  
  ١٢٠صندوق بين المللی پول  

                                               
 ک-به پيوند داده شده در برگ ھای پيش نگاه کنيد. ح - ٣



 حقوقدان -اميرفيض -مبالغ بلوکه شده ايران و توافق جامع                                          ٧از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠٨/١٩ھارشنبه) (چتيرشيد 

   .استميليارد گفته  ٣٨نرا آاطاق بازرگانی  

  ومبلغ متعلق به ايران قاي باراك اوباما آ

زد کشورش اعتراف کرده قای اوباما دردست است که نسبت به دارائی ھای مالی بلوکه شده نآ دوسند از
   .است

حدود درنظرگرفتن لغوميکی بيانيه رسمی کاخ سفيد است که درباره توافق ژنو انتشاريافته ودرفصل (
   :تحريم ھا) ميگويد

، بخش کوچکی ازھزينه ھائی است که ايران درمدت حاصل ازلغوتحريم ھا ميليارد دالر ٧بطورکلی حدود <
به ائی که درجای خود باقی خواھد ماند دريافت خواھد کرد دسترسی زمان اين فاز اوليه تحت تحريم ھ

ميليارداست به واسطه تحريم ھا امکان پذيرنيست ويا محدود  ١٠٠بخش اعظم دارائی ھای ايران که حدود 
  )٩٢١٣ذرماه آ(سوم                                                                 .است

  اعتراف دوم 

بندی توافق ھسته ای با روزنامه نيويورک  که نسبت به جمعقای باراک اوباما دريکی از واکنشھائی آ
ده ورآاين پول باد < :زاد شده ايران را پول مفت ميناميدند گفتآدارائی ھای  پاسخ به منتقدات در تايمز
ه دستيابی ب آمريکاورده وبه اعتباردولت آپول خود ايران است که ازطريق فروش نفت بدست  و ،نيست

  کرد. اعالم ميليارد دالر ١۵٠نرا آلوکه شده است وی رقم  ن ممکن نيست ويا اصال بآ

  )١٣٩۴تيرماه   ٢٨(                                                                                               

  اعتراف و عقب نشيني

تاريخ  ؛ميليارد دالر دانست ۵٠قای اوباما دريک عقب نشينی کل رقم دارائی ھای بلوکه شده ايران را آ
   .قای اوباما ازتوافق جامعآيعنی درست درماجرای دفاع  ٢٣/۵/١٣٩۴ ظرن اين اظھار

به ميزان بدھی کشورش يک سند قابل قبول وغيرقابل بازگشت  آمريکاازنظرحقوقی اقراررئيس کشور
   .شناخته ميشود >اقرارمسموع نيست بعد از انکار< است که درحقوق کشورھا به نام

است نميتواند درمقابل مردم کشورش يک روز ميزان مسئوليت پذير آمريکاازطرفی رئيس جمھوری 
بايد ديد علت اين شکسته شدن رقم دارائی  ،ميليارد اعالم کند ۵٠ميليار وروز ديگر ١۵٠دارائی ايران را  
  .!چيست امريکآھای ايران نزد 

  علت توافق است

ن آ شده است وبا ايران شناخته  ۵+١واساس مذاکرات  نامه ژنو عبارت وشرطی است که مبنادرتوافق 
نکه آ مگرصورت نميگيرد  توافق جامع)( ھيچ توافقی درزمينه راه حل جامع< :اين است که ميگويد

  .درھمه زمينه ھا توافق حاصل شود
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 از کهميباشد آمريکاوايران ھمين مسله دارائی ھای بلوکه شده ايران در آمريکايکی ازموارد اختالف بين 
بنابراين  توافق جامع نميتوانسته صورت بگيرد  کل ميدھد مالی مھمترين جنبه توافق جامع راش نظر

 ئی ھای مصادره شده ايران ھم حل ومگراينکه زمينه ھای توافق نسبت به ھمه چيز ازجمله رقم دارا
   .وتوافق بشود فصل

جمھوری اسالمی ملزم به تاديه  حسب قواعد حقوق بين المللبشرحی که درتحريرات سابقه عرض شد  
اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل به کشورھای عضوسازمان ملل  بود که از خساراتی خواھد
   .وارد شده است

 ١۵٠نسبت به مطالبات ايران به مبلغ  ۵+ ١اين تصورجای قابل قبولی ميتواند پيدا کند که ،بنابراين
که رقم دارائی جمھوری اسالمی پنھانی موافقت کرده باشد  با نآميليارد دالربه اضافه بھره متعلقه به 

 ايران و ن به حساب مطالبات وخسارات کشورھا ازآومابقی ميليارد تقليل يابد  ۵٠به  آمريکاايران نزد 
  ٤. منظورشود آمريکاادعای 

  قرائن وامارات برداشت باال

  :برخی ازقرائن واماراتی که به اين تحرير اجازه چنين اظھارنظری را داده است ميتواند اينھا باشد

وزارت خارجه جمھوری اسالمی ھم متنی راکه  ،ازانتشار توافق نامه ژنو ازسوی کاخ سفيدپس  
يح متن وزارت خارجه حبا متن کاخ سفيد اختالف فاحش داشت منتشرکرد ومدعی شد ک متن ص

   .جمھوری اسالمی است

نشده  آمريکارمتن منتشرشده وزارت امورخارجه ھيچ اشاره ای به مبلغ بلوکه شده متعلق به ايران درد
اعالم کرده جمھوری اسالمی اساسا به چنين  ميليارد دالر ١٠٠نرا آنکه متن منتشره کاخ سفيد رقم آ با و

  .حق وطلب مسلم ايران ھم کوچکترين اشاره ای ندارد

بنوعی  آمريکاميليارد دالر ازوجوه بلوکه شده خود در ۴درحاليکه جمھوری اسالمی با دريافت  
ميلياردی مزبور عالمت وسندی است بروجود دارائی  ۴داد ورقم  وجد ورضايت خودرا نشان

بلوکه شده ايران چه علتی ميتواند داشته باشد که فتح باب حتی بصورت اجمال واشاره به وجوه 
   ؟ن نشده استآمزبور ومبلغ 

اين تحرير نشان ميدھد که تنھا موضوعی که درمالحظات مذاکرات ھسته ای وجود  یبررسی ھا 
ھمان بررسی ھا تائيد  ؛نداشته ھمين مسئله بلوکه بودن دارائی ھای ايران بوده استخارجی 
ک ي نراآ نبود وھا ھم معترض  جمھوری اسالمی تا سال گذشته حتی نسبت به تحريم ؛ميکند که

 ایخيرا حدود يکسال است که رفع تحريم ھا ھم يکی ازخواست ھآ) خمينی( تحفه الھی ميدانست
  .شده است جمھوری اسالمی عنوان

                                               
اين مال و  گويا تمام ھزينه ھای برگزاری جلسه ھای مذاکرات در ژنو، وين و لوزان وھرجای ديگر را ھم به گردن رژيم اسالمی گذاشته اند. - ٤

 ک-ح نکرده وبذل وبخشش ھم کرده اند.   » بيت المال«ھی به خورھا و مال بخش ھا توج
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يک تحفه الھی ميداند و ميدانم درحاليکه جمھوری اسالمی سی سال است که تحريم اقتصادی ايران را ن
 ازجمھوری اسالمی > چرا تحريم ھا بما نميتواند ضرر بزند< :درمشھد گفت ٨۶سيد علی ھم درسال 

 دارد؟ ! راان درخواست قطع اين تحفهبيگانگ

ديد مالی که ماه ھا حقوق کارکنان دولت مواجه با عقب افتادگی جمھوری اسالمی با گرفتاری ش 
، ھيچگونه اقدام حقوقی بين المللی است ومسئله بی پولی دولت نيازبه تفسيروارائه نمونه ندارد

. رقم دارائی ھای ايران کوچک به خواست رفع بلوکه ازدارائی ھای ايران نکرده است آمريکاعليه 
نھم با اين موقعيت حقوقی که دبيرکل سازمان ملل گفته آ ،قضائی پذيرنباشدوناچيز نيست که اقدام 

غيرقانونی  آمريکا، تحريم ھای شورای امنيت است وتحريم ھای يکطرفه تحريم قانونی<: است
   .رنھايت بلوکه کردن دارائی ھای ايران ھم ميشود غيرقانونید و >است

ازايران که  ۵+١ته ای وبرعکس خواستھای درمذاکرات ھس  ۵+١بررسی خواستھای ايران از 
منحصرا توليد انرژی ھسته ای  ايمز منتشرشده است  خواست ايرانرک تيومشخصا بوسيله نيو
ميز پژشکی  ولغو تحريمات اقتصادی است وابدا اشاره ای به وجوه بلوکه آبرای مصارف صلح 

  .شده ندارد
چکترين اشاره ای به حق ايران نسبت خودشان به مجلس کو قايان ظريف وعراقچی درگزارشاتآ 

تمام تحميالت توافق جامع را پذيرفته اند ولی حتی يک جای  بلوکه شده نکرده اند یبه دارائی ھا
مذاکرات مفصل  يا ممکن است درآ. پای ساده ای ھم برای مطالبه اين حق مسلم ايران نگذاشته اند
  !؟ان بفراموشی رفته باشدبطورتصادفی واتفاقی موضوع بلوکه شدن دارائی ھای اير

ست که چي) برخ مردم ميکشد که نه ميدانند (وميدانم را يفيوژھارجمھوری اسالمی مرتبا تعداد سانت 
 ھم نراآی توقيف شده ايران که مردم کامال قدريک دالر ولی نامی ازصدھا ميليارد دالردارائی ھا

  .دنورآنمي را ميدانند

  برداشت نهائي اين تحرير

   .ستآمريکاايران خط قرمز  دارائی ھای بلوکه شده

 منقبتی بر<و ٥ >دود کودتا درفضای سياسی ايراناين تحرير چنين دريافت دارد که به اعتبارتحريرات <
 وجمھوری اسالمی که بوساطت سلطان عمان و آمريکا> يکی ازشرائط محرمانه بين دود کودتا درايران

) نسبت به مسائل ھسته ای ايران لمانآسفيرسابق  جمھوری اسالمی درسيد حسين موسويان ( با داللی
يعنی دارائی ھای بلوکه شده ايران توسط  آمريکاازخط قرمز  رعايتموظف بجمھوری اسالمی مد آبعمل 
   .ستاآمريک

 ھيچيک از< :اوگفت اعالم کرد که بنظريه اين تحريرياری ميدھد دراين ماجرا بانک جھانی ھم مطلبی را
از توافق ھسته ای فقط دارائی ھائی که بدليل  زاد نخواھد شد بعدآ آمريکا درپولھای بلوکه شده ايران 

زاد آ آمريکادارائی ھای بلوکه شده ايران در زاد خواھد شد وھيج رقمی ازآبرنامه ھسته ای توقيف شده 
 > نخواھد شد

                                               
٥ - 28Dec2014.pdf‐Amirfeyz‐3‐http://1400years.org/AmirFeyz/DoodeCoupDetatDarFaza   

02Mar2015.pdf‐AmirFeyz‐http://1400years.org/AmirFeyz/ManghebatiBarDoodeCoupDetat    به ھردو پيوند نگاه کنيد 



 حقوقدان -اميرفيض -مبالغ بلوکه شده ايران و توافق جامع                                          ٧از  ٧برگ  ٢٠١۵/٠٨/١٩ھارشنبه) (چتيرشيد 

 ترکار جيمی قایآ ؛ددار تبليغاتی لی حساسيتبه مسئله دست اندازی روی پول ھای کشورھا خي آمريکا
دارائی ھای ايران را گرفتم  ميليارد از ٨را بااعالم اينکه  آمريکاخفت گروگان گيری کارمندان سفارت 

   .جبران کرد

نميکند ولی علت سربلندی  برای جھانيان  بازگو را علنا ياقای اوباما ھم درجانبداری ازايران تمام قضاآ
ھسته ای ايران برای خودش وکشورش قائل است به اين علت است که صدھا که اوبرای حل وفصل مسئله 
ساله ھم ضمن پياده کردن تمام فعاليت ھای  ٢۵بلعيده وحق نظارت ودخالت  ميليارد دارائی ھای ايران را

   .نمرگ ميخواھی بفرمائيد گيال  ؛ھسته ای ايران دريافت داشته است  به مصداق مثل معروف

   

   

      

  

  


