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  خرآبخش   
  حقوقدان -اميرفيض

نسبت به مبلغ دارائی ھای بلوکه  آقای دانالد ترامپمورد ازاظھارات  ۴ به١ دربخش نخست اين تحرير
 چرا متوجه اين مطلوب بود که چگونه ون تحرير آاشاره واستناد گرديد وتوجه  آمريکاشده ايران نزد 

ولی موضوع موقعيت جمھوری  ؛بسود کشورمان استفاده کنيم آقای دانالد ترامپميتوان ازاظھارات 
اکنون  ن تحرير را نداد وآفرصت طرح مطلوب  آمريکااسالمی دررابطه به دارائی ھای بلوکه شده ايران در

   .ن فرصت پيش روستآ

  مهم است  آقاي دانالد ترامپاعالمات  چرا

 ؛نقدرمغشوش است که شايد بتوان گفتآازنظرميزان ومبلغ  آمريکاونده دارائی ھای بلوکه شده ايران درپر
يا اداری  نميتوان به حساب نارسائی ھای فنی و اين اشکال را .تنھا مورد درجھان حسابداری کشورھاست

   :ن دوامراستآوسياسی گذاشت بلکه علت 

مانع  .د بھرقسم که ھست ازبدھکاری خود بکاھديکی اينکه بطورطبيعی ھربدھکاری سعی دار -١
اين امرمقاومت بستانکاراست که اگربستانکاربدالئلی که مربوط به خودش است نخواھد ويا نتواند 
درمقابل اقدامات بدھکارمقاومت وايستادگی کند مانند جمھوری اسالمی که ناظريم ودرمقابل 

مقاومتی نميکند ميدان مناسبی برای  آمريکا تراشيدن مکرر دارائی ھای بلوکه شده ايران ازسوی
   .تاخت وتاز وگذشتن ازمبلغ واقعی بدھی خود فراھم ميشودی بدھکاربرا

 ومتقابال آمريکای اسالمی بين خود ومورد دوم که قابل اھميت است درحالت جنگی که جمھور -٢
ئی نتواند آمريکابا جمھوری اسالمی اعالم کرده است  اين حالت سبب ميشود که طرف  آمريکا
جمھوری ر ادرموقعتی قراردھد که  ايجاد استعداد مالی برای کشورطرف مخاصمه ( آمريکا

 درمقابل کشوری که درحالت جنگ با اوست بدھکار آمريکاواحيتاط براينکه  اسالمی) بنمايد
   .يک روش معمول است ،ن رقتارشودآشناخته نشود وحتی برعکس 

نست که آی ھای بلوکه شده ايران درمقام تشبيه قرارگيرد  مانند اگرخواسته شود که موضوع دارائ **

 شخص ديگریجمھوری اسالمی)  زيرکليد وگروگان مال ومنال شخصی که بوسيله دزدی ربوده شده (
. )صاحبان حقيقی ايرانن مال ومنال متعلق به شخص ثالثی است (آ) افتاده باشد درحاليکه اساسا آمريکا(

                                               
١ - .pdf2016Jul25-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/TrumpVaDaraiiHayeIranKhamenehi1400http://  



 حقوقدان -اميرفيض -)٢( آقای ترامپ و دارايی ھای بلوکه شده ايران                              ۵ از ٢ برگ ٢٠١۶/٠٧/٢٧، چھارشنبه=شيدتير

 از دزد غاصب اموال که جمھوری اسالمی است تالش دارد بی سروصدا به ھرمقدار  نآدراين حالت  
   .ن ثروت معامله کندآبا  یدارائی ھای سرقت کرده خود برسد ودرواقع با گروگان گير

ھم چون ميداند که موقعيت جمھوری اسالمی ازباب تعلق به دارائی ھای بلوکه شده چيست  آمريکا
) سعی دارد ثباتی به مبلغ دارائی ھای ايران داده نشود ده استش داده درقسمت نخست اين تحريرتوضيح(

که ايجاد تعھد کند بھمين دليل است که دوکلمه حرف ورقم يک جور وياحتی نزديک بھم ازسوی مقامات 
درحدی که اھل تحقيق دراين مورد واقعا دست نيست  درئی درمورد ميزان دارائی ھای بلوکه شده آمريکا

ئی ھم طوری نيست که بحث اشتباه وعدم آمريکا. تفاوت نظرات محافل ويا شخصيت ھای سردرگم ميماند
   .نھا دانستآمسئوليت را متوجه 

  آقاي دانالد ترامپامتيازمهم دراعتراف 

قای دونالد ترامپ سه بارخودشان ويکبارھم فرزندشان بنقل ازپدرش ميزان دارائی ھای بلوکه شده ايران آ
اعالم کرد درحاليکه سوابق تحقيق درمورد دارائی ھای بلوکه شده ايران ميليار دالر  ١۵٠را  ريکاآمدر

   .ئی ديده نميشودآمريکادراعالمات شخصيت ھای ديگر  آن نشان ميدھد که قرينه اين اعتراف واعالم مکرر

 (توافقنامه ژنو) يکبار ميليارد دالر دارائی ھای بلوکه شده ايران تاکيد کرد ١٠٠رقم  بر قای اوباما دوبارآ
ميليادر دالر دانست  ١۵٠م  درگفتگوی با روزنامه نيويورک تايمز رقم دارائی ھای بلوکه شده ايران را ھ

  :وگفت

فروش  ورده نيست بلکه پول خود ايران است که ازآميليارد دالری که ايران خواھد گرفت پول باد ١۵٠ <
ن  آيلی که تابحال ايران نتوانسته . تنھا دلفا بعلت تحريم ھا مسدود شده استورده بود که صرآنفت بدست 

  >نرا متوقف کنيمآمن ودولتم بوده که گفته ايم بايد  ورد به خاطرآرا بدست 

  )ازمصاحبه باراک اوباما با نيويورک تايمز(                                                                     

قای اوباما آوعجيب تراينکه  ميليارد تقليل داد ۵٠يکباره رقم مزبوررابه  قای اوباماآ، ن تاکيدآ که بعداز 
 ١٠زاد ميشود آتوافق  تنھا اطمينان داد ميزان پولی که درصورآئی به آمريکادرديداربا قانونگزاران <

  .ميليارد دالراست صحت ندارد> ۵٠ميليارد دالراست وخبرھا مبنی براينکه اين پول 

   .ھم مواج است ئیآمريکادراظھارات سايرشخصيت ھای  ،اوباما قایآدراظھارات  اين نوسان بی دليل 

ميتواند  آقای دانالد ترامپميزان دارائی ھای بلوکه شده ايران اظھارات  اين بازارمشوش ومغشوشِ  در
برسد  که اين اعالم ايشان  آمريکاروزنه اميدی درحد اقل باشد واگرايشان به مقام رياست جمھوری 

  .ميگيرد > راکاچی بھترازھيچ چيزرحال يک استنادی است که جای <ھبگرھم نرسد نورعلی نور وا

  آقاي دانالد ترامپاستفاده ازاعتراف مستند  

مبلغ يک ميليارد وھفتصد ميليون دالر ازدارائی  آمريکادرھمين سال جاری مسيحی خزانه داری دولت 
   .زاد کردآھای بلوکه شده ايران را 
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فصل  به حل و آمريکادارائی ھای بلوکه شده ايران را حسن نيت  وديت ازعلت اين رفع محد آمريکادولت 
   .اختالفات گذشته عنوان کرد

ديده شد ونه اعالم حالت مخاصمه  آمريکاواقعيت نداشت زيرا نه بھبود روابط بين ايران و آمريکاعنوان 
   .رام گرفتآکمی وبرعکس  آمريکابين دوکشور ايران و وجنگ 

ساختن ملوانان  زادآبمناسبت  آمريکا مبلغ مزبوررا فديه دانست که ازان سپاه سردارنقدی ازفرماندھ
   .ئی دريافت شده استآمريکا

وزارت خارجه جمھوری اسالمی دربيان مبلغ مزبور چنين توضيح  وقت انصاری سخنگوی قای جابرآ
   :داد

پيش  آمريکابه  ميليون دالربرای قرارداد ھای تسليحاتی ۴٠٠، دولت وقت ايران مبلغ قبل ازانقالب<
 بيعانه ايران را مسترد نساخت و آمريکالغو شد  پرداخت نمود وقتی قرارداد ھای مزبور بوسيله بختيار

 تاخير )٢عالوه برخسارات () که مبلغ مزبوررا١( قبول کرد آمريکاسه دھه مذاکرات جريان داشت اخيرا 
ھزاردالر  ۴٠٠و سيصد ھزاردالربھره  ميليون دالرويک ميليارد ۴٠٠تاديه به ايران بپردازد که اصل پول 

  .بوده است>

  ستاورد حقوقيد

سوی  ازن آ گردش موضوع درمحورخسارات ومسئوليت ناشيه از ،نخستين دستاورد حقوقی ازجريان باال
 رعايت واصليت قرار زيان ديده درمقام . يعنی اصل وجود مسئوليت وتامين وجبران کشورستآمريکا

بنفع ايران مالک  ن خسارت تعلق گرفته وآبرمعامله خريد سالح وپيش پرداخت مانطور که گرفته است  وھ
> ٢٠١١تحريم نفت ايران سال دارائی ھای بلوکه شده ايران نيز که به اعتبارقانون <به عمل واقع شده، 

  .به اجراگذاشته شده خسارت تعلق ميگيرد آمريکاازسوی 

   تفاوت خسارات دردومورد ذكرشده

خسارات ايران را ازباب بھره متعلقه  آمريکادولت  ،معامله تسليحات نظامی پرداختِ  درمورد پيش **

شايد اين طريق  .محاسبه کرده استتاکنون)  ١٣۵۵ازسال ماه ( ۴٨٠ميليون دالر بمدت   ۴٠٠به مبلغ 
 از ن صحه گذاشته بوده  ولی خسارات وارده به ايران آ راھی بوده که قرارداد خريد تسليحات برمحاسبه 

  .تفاوت فاحشی وجود دارد آمريکاباب بلوکه کردن دارائی ھا وعوائد نفتی ايران ازسوی 

ين به اين توضيح که خسارات ناشيه ازتاخيردِ  تفاوت مھم درنوع خسارات ناشيه ازمسئوليت است **

داری دی به حقوق ديگران ويا خودوخسارت تعّ طريق تعلق بھره محاسبه وبنفع زيان ديده جبران ميشود  از
  .صورت ميگيردنھا آازانجام تعھد ازطريق کارشناسی وامثال 
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ن آ گوناگونی ممکن است تحقق يابد که يکی از یر وکيفيت ھاخسارات ناشيه ازمسئوليت بصوَ  **

اعمالی  موارد که مورد استناد وتطبيق با مورد بلوکه کردن دارائی ھای ايران است خسارات ناشيه از
قدم ن مُ آنکه اقداماتش سبب زيان ثالث ميشود به انجام آ گاھی ازآ است که يک طرف قضيه با علم و

ويا قانون ملی شدن نفت ايران که  تصويب شده آمريکاکه در ميشود مانند ھمين قانون تحريم نفت ايران
   .ن قانون دست زدآبه اجرای  ،دولت مصدق با قبول اصل مسئوليت وجبران خسارات شرکت نفت انگليس

مالحظه که تصورشود اعم ازتامين منافع ملی کشورش ويا احتماالت ديگر بھر آمريکادولت  **

نرسيده مسئول خسارات  ھمانطور که با وضع قانون تحريم نفت ايران به مالحظات مورد نظرش رسيده يا
حق دارد برای تامين منافع ملی  آمريکايران بمناسبت تحريم ھای نفتی خواھد بود بعبارت ديگر وارده به ا
قوانينی وضع کند ولی اين چنين حق حاکميتی مجاز نميسازد که به حقوق کشورھای ديگرلطمه کشورش 

جاری است   دولتھا نسبت به مردم داخل کشورای وارد شود  درحقوق داخلی ھم محدوديت اصل حاکميت 
يعنی اگردولت حق دارد برای شھرسازی ويا مسائل ديگرقسمتی ازشھررادگرگون وياراه سازی کند حق 

  تامين خسارات مردم وزيان ديدگان ھم محفوظ است 

رای ديوان دادگستری بين المللی سندی است که مسئوليت کشورھارا درجبران خسارات آ ،عالوه بران
کشورھای ديگر ثبت وربط داده است  وھمچنين است قطعنامه ھای سازمان ملل متحد درجبران خسارات 

  کشورھا ازناحيه کشورھای ديگر

به تحريم نفت ايران ودرنھايت  آمريکازايستادگی روی مسئله خسارات اين است که اقدام مقصود ا **

ميليادردالراست مشمول خسارات  ١۵٠اقاريرموجود  بلوکه شدن پولھای نفت متعلق به ايران که بنا بر
   .ميگردد

  حاشيه واكنش 

جمھوری اسالمی ساکت  ،آمريکا مد که ھنگام وضع قانون تحريم درکنگرهآدرجريان تنظيم اين تحرير يادم 
  .ن دسترسی شدآنماند وواکنشی نشان داد که خوشبختانه به 

ديماه سال  جمھوری اسالمی خبرگزاری( >ميخندد آمريکادنبا به بھمنی رئيس بانک مرکزی گفت < 
١٣٩٠(.  

   .تبعيت ھم کرد آمريکااز ديديم که نه تنھا دنيا نخنديد بلکه

اگرنفت ايران تحريم شود حتی يک قطره نفت < :معاون رئيس جمھوروقت جمھوری اسالمی گفت رحيمی
   .)١٣٩٠عصرايران ششم ديماه (  .ازتنگه ھرمزنخواھد گذشت

جلوی حتی  آمريکاودرعوض  جمھوری اسالمی حتی جلوی يک قطره نفت رانتوانست بگيردديديم که 
وھم ھيچ خللی درترافيک نفت درخليج راتحريم کرد  ايران تنفھم  و  يک دالر پول نفت ايران راھم گرفت

   .فارس ايجاد نشد
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  )پايان حاشيهاست ازگنده گوئيھا وقمپوزھای جمھوری اسالمی که مدام تکرارميشود  ( اين حاشيه نشانی

  ماهيت خسارات ايران 

  ی ھا وعوائد نفت ايران قانون تحريم نفت ايران است  نه بلوکه کردن دارائمبنای تعلق خسارات ايران  

وازاين طريق به شاخ وبرگھائی  ن انجام ميگيردآھمواره ازطريق ريشه وعلت  نآتعلق خسارت ومحاسبه 
بلوکه کردن  .خسارت جان حقوقی يافته اند رسيدگی ومحاسبه وتعيين خسارت ميشودو مبنای  که ازريشه 

 )نه قطعنامه ھای شورای امنيته کنگره است  (نفت ايران مصوب تحريم دارائی ھای ايران ازاثرات قانون
ميليارد دالر با نرخ  ١۵٠ن مشمول قاعده تاخيرتاديه است که براساس سرمايه  آکه محاسبه خسارات 

) محاسبه ميشود وکاری ٢٠١۶قانون تحريم نفت تا سال تاريخ تصويب سال ( ۵جھانی درمدت بھره بانک 
   .است اداری

  :ست متوجه دومورد استآمريکان درمسئوليت آوارده به ايران که جبران  بنابراين مجموعه خسارات

   آمريكاي بلوكه شده ايران نزد بهره متعلقه به دارائي ها يكي 

بايد  و بوده كه اين مورد امري فني  خسارات تمامي زواياي اجراي قانون تحريم نفت ايران  -دوم   
محاسبه شود كه چه مقدارسبب ورود خسارات ازهرقبيل اعم  ن زوايا شناخته وآ ،بوسيله متخصصين

ديان وكارشناسان نها با متصآبيكاري) وبازارنفت ومسائل مشابه كه تشخيص اقتصادي واجتماعي ( از
   .است خواهد بود

   تكليف اپوزيسيون جمهوري اسالمي 

 آمريکايخواھد بارمسئوليت ن ندارد ويا نمآاگرجمھوری اسالمی رغبتی به ورود به  درانجام اين کارفنی 
باشد تکليف دارد که با استفاده  مقيد به حفظ منافع کشور اپوزيسيون جمھوری اسالمی اگر ؛سنگين کند را

اثرتحريم ھای نقتی بوجود  دفتری برای بررسی خسارات وارده به ايران در وايرانی  ازمتخصصين خارجی
  .حقوق ملت ايران خواھد شد ازاسباب مسلم تضييعورد  که ميدان بال متنازع فعلی آ

درتحميل تحريم ھا به ايران داشته است  آمريکاازباب تشويق اپوزيسيون فراموش نکند که نقش موثری 
درمقام جبران که ميتواند  . اکنون فرصتی استقای اوباماھم تائيد شده است)آواقعيت منحوسی که بوسيله (

رای تجزيه وفدراتيو کردن ايران معمول ميدارد صرف  يک صدم تالشی که ب ،مافات قرارگيرد ودرمجموع
  .تامين حقوق حقه ملت ايران بنمايد


