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       08/08/2016                                                                                                حمید انوری

 باج دهی امریکا به ایران

گفته بودیم که ایاالت متحدۀ امریکا جهت بدست آوردن آزادی چند امریکائی از زندان های ایران به آخند های 

تازه اندر ایرانی باج سنگینی پرداخته است و نیز در قسمت تأسیسات اتمی ایران کوتاه آمده است، اینک گزارش 

 این مورد را باهم دنبال میکنیم:

 05/08/2016 -اسپوتنیک روسیه زاریگآژانس خبر

 .بود[باشد]میلیون دالر پرداخت شده  400بود بابت یک جاسوس  ]است[ممکن هواپیمای پر از پول برای ایران:

روزنامه نگاران وال استریت میلیون دالر به ایران جنجالی در گرفته است.  400مریکا پیرامون واگزاری ادر 

 .ژورنال معلوم کردند که این مبلغ را واشنگتن بابت اسلحه ای تحویل نشده به تهران به شکل پول نقد پرداخت

گروگان  4سازی  مریکا بابت آزاداشد تا این تصور به وجود نیاید که   این حقیقت وقت مدیدی بر مال نمی

دریافت پول آزاد کرد باج داده بود. ولی رسیدگی آن نشریه به نتیجه ها را به محض   مریکایی که تهران آنا

 .معکوسی منجر شد

مریکا حق دارد امیلیون دالر پرداخت کند و چرا رئیس جمهور  400کی به دفتر اوباما اجازه داد که به ایران 

ود خاز صالحیت تواند موضوع خارج شدن رئیس جمهور اوباما   مریکا میا ۀچنین مبالغی مصرف کند؟ کنگر

 .را مطرح کند

سال جاری  جنوری 16جنجال پس از انتشار مقاله در وال استریت ژورنال راه افتاد. از این مقاله پیدا است که 

 .میلیون دالر پول نقد در تهران به زمین نشست 400مریکایی حامل ایک هواپیمای 

های سوئیس، یورو و  بانکنوت  بی حاویبدون عالیم و پر از جعبه های چو [طیاره]این  این نشریه نوشت:

 .مریکا دادنداها را به  لند و سوئیس آنادیگر کشور هایی بود که بانک های مرکزی ه

بالفاصله پس از ورود این محموله های بسیار مهم در مناسبات واشنگتن و تهران جهش چشمگیری رخ داد. 

کردند. در همان روز اعالم شد که توافق هسته ای با  ایرانی را آزاد تبعۀمریکا هفت امریکایی و اایران چهار 

 .ایران حاصل شد

 .«معامله هسته ای منعقد شد و وقت آن رسیده که یک مساله حل شود»باراک اوباما اعالم کرد 

هواپیمای حامل مبلغ هنگفت پول صحبت نکرد. ولی  ۀرئیس جمهور این مساله را مشخص نکرد و در بار

مریکا اها را رد نکرد و به گفته وزارت خارجه   کس حمل پول  زیردستان مجبور شدند توضیحات بدهند. هیچ

 .مریکایی ها ندارداسازی  میلیون دالر هیچ ربطی به آزاد 400آن 
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بعنوان  1979 ]سال[ها در غی است که ایرانیمیلیون مبل 400این »جان ارنست نماینده رسمی کاخ سفید گفت: 

شاه  1979 ]سال[مریکا حواله کردند. ولی اسلحه تحویل نشد زیرا دراپرداخت پول تحویلگیری اسلحه به 

های ایرانی را نزد خود نگه   سرنگون شد و معامله صورت نگرفت. درست نبود فکر شود که ما حق داریم پول

 «.داریم

 های ایرانی را به تهران مسترد کند و باج دادن بابت آزاد  نگتن تنها تصمیم گرفت پولرسد که واش  به نظر می

ای چیز دیگری نیست. در   سال جز تصادف ساده 36مریکایی ها مطرح نیست. همه چیز پس از گذشت اسازی 

د در کند و قرض به شکل پول نقد موجو  خت میامریکا بدهی های خود را پرداواشنگتن سکوت کردند که 

 .دهند زیرا این شیوه پرداخت برای تهران مطلوب بود  جعبه ها می

المللی پولی است و ما  ای جدا از سیستم بین  ایران تا درجه»مریکا گفت: امارک تونر سخنگوی وزارت خارجه 

منتقل ها را مسترد کنیم. ما امکان نداشتیم آن مبلغ را به شیوه دیگری   پول  بسیار سعی و کوشش کردیم این

 .«کنیم

نرال ایرانی در مصاحبه با ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری جنظامیان ایرانی بیشتر پرحرف بودند. یک 

این پول »مریکا باج پرداخت کرد. سرتیپ محمد رضا نقلی فرمانده بسیج گفت: ااسالمی صریحاً اعالم کرد که 

هسته ای هیچ ربطی ندارد و لغو تحریمات مریکایی پرداخت شد و با مذاکرات اسازی یک جاسوس  برای آزاد

یگری دمریکا غیر از زور زبان ادهد که   سال توقیف نشان می 36علیه بانک سپاه و بازگرداندن پول پس از 

 .«را قبول ندارد

نرال ایرانی در باره جمریکایی آزاد شدند ولی احاکی از آن است که چهار فرد  ]تمام سرخط خبر ها[کل تیتر ها

 .س صحبت می کندیک جاسو

مریکایی پنجم که پس از به زمین نشستن هواپیما حاصل شد. اولی یک معامله دیگر هم هست و آن در مورد 

ایران و  های اخیر به لبنان، سوریه، عراق، افغانستان،  مسافر ماتیو ترویتیک آزاد شد. وی در طول سال

انس داشت و بر چتهران دستگیر شد. او  ی ئامیدان هودر راهی به  2015سفر کرد و در دسامبر   اسراییل

 .روز محبوس بود 41خالف گروگان هایی که چندین سال در ایران زندانی بودند فقط 

خود باج نمی دهند. در باره  اتباعسازی  مریکا بنا به اصولی که دارد برای آزاداند که ک  در کاخ سفید ادعا می

هم خبر داده شده بود، منتها  ]مالیه[حمل پول به کنگره از پیش خبر داده شده بود و مثل اینکه به وزارت دارایی

بسیاری سیاستمداران شاید این اخطار ها را فراموش کردند. پل رایان سخنگوی مجلس هم اینک اوباما را به 

  .ه و از او توضیحات خواستمریکایی ها متهم کردافریب دادن 

سوال  چندهرچند با مطالعۀ این گزارش هزار و یک پرسش میتواند مطرح گردد، اما جهت اختصار مطلب 

عمده و اساسی را نباید مطرح ناکرده گذشت، البته با در نظر داشت اینکه نه تنها آن هزار و یک پرسش به 

سوال اساسی هم اگر پاسخی در پی داشته باشند، با ترفند های  چندتمال قوی بی پاسخ خواهند ماند، بلکه این حا

 زیرکانه و به گونۀ ماهرانه ماستمالی کرده تحویل مردم خواهند داد.

چرا و به کدام دلیل و یا دالیل مقنع و قابل قبول مقامات امریکائی حاضر گردیده اند تا چهارصد میلیون دالر  -1

بندی شده به مقامات جمهوری اسالمی و در میدان هوائی تهران تحویل را بصورت نقد و در کارتن های بسته 

 دهند؟!
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سال و درست زمانیکه مذاکرات هسته ئی با جمهوری اسالمی ایران در مراحل اساس خود  36چرا پس از  -2

 بود، این پول پرداخت شد؟!رسیده 

افغانستان بلیون ها دالر را با درنظرداشت اینکه در گذشته های نزدیک فرستادگان)سی آی ای( در  -3

همینگونه یعنی در بسته های بزرگ بصورت نقد و در کارتن های چوبی بزرگ به گماشتگان و جاسوسان خود 

اند، جاسوسان  پرداخت کردند، سوال ایجاد می شود اینکه درحالیکه این هردو طرز پرداخت کامالً یکسان

 !مخفی امریکا در جمهوری اسالمی ایران کیها اند؟

خود  جنایت گستراکنون که جمهوری اسالمی ایران  با دریافت چهارصد میلیون دالر نقد به عمر خونین رژیم 

 فردا چه می زاید. چهار صبای دیگر هم افزوده است، باید منتظر گذشت زمان بود تا دیده شود

المللی  جدا از سیستم بین ای  ایران تا درجه» که سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا"مارک تونر" میگوید:"اما این

ها را مسترد کنیم. ما امکان نداشتیم آن مبلغ را به شیوه   پول  پولی است و ما بسیار سعی و کوشش کردیم این

ً باج نپرداخته باشند، راه ها و روش های  ، «دیگری منتقل کنیم قابل درنگ است. مقامات امریکائی اگر واقعا

و میکردند و به یقین راه های متفاوتی وجود داشت که از آن میتوانستند متفاوتی جهت پرداخت این پول جستج

استفاده کنند، که نکردند و ترجیع دادند همه را یکبار و بصورت نقد بپردازند. این بدان معنی تواند بود که 

 معامله دست به دست صورت گرفته است، یعنی داد و گرفت.

 نظامی ایرانی گویا پرحرفی کرده و...از طرف دیگر دیده می شود که یک مقام 

این پول برای آزاد سازی یک جاسوس امریکایی پرداخت شد و با مذاکرات هسته ای هیچ »فرمانده بسیج گفت: 

 ...«ربطی ندارد و 

نمی تواند خریداری داشته باشد. خوب میدانیم که در رژیم سرکوبگر و مطلق العنان  به اصطالح"پرحرفی"این 

، هیچ مقام لشکری و کشوری قادر نیست حتی یک حرف و یک سخن هم بدون تائید آخند های آخندی ایران

ً به مقامات آخندی ایران از طرف  ؛ایران بر زبان آورد، پر حرفی صرف یک بهانه و راه گریز است یقینا

یک بینی  باج دهی برای یک نفر را مطرح کنند تا به اصطالحامریکا یک چراغ سبز نشان داده شده است تا 

از  پنج گروگان امریکائی آب را گل آلود ساختن و ماهی مطلوب گرفتن به همین میگویند..خمیری ساخته باشند

آخند های ایرانی به مبلغ چهارصد میلیون دالر خریداری شده اند و واضح است که امریکا به جمهوری اسالمی 

 ایران پیشکش های دیگری نیز داشته است.

به " کند که امریکا بنا به اصولی که دارد برای آزاد سازی اتباع خود باج نمی دهند.  کاخ سفید ادعا می اینکه "

 نظر می آید که اصول متذکره استثناآتی هم داشته باشد.

هنوز خوب به یاد داریم که چندی قبل مقامات امریکائی در بدل آزادی یک نظامی خود که در چنگ طالبان 

تروریست خطرناک طالبان را از زندان گوانتانامو آزاد کردند، به چند و چون قضیه در این اسیر بودد، پنج 

 مختصر کاری نداریم.

 جهت یادآوری از آن تبادله و باج دهی به لینک ذیل مراجعه کنید:

 طالبان آزاد شد یپنج زندان ییدر افغانستان در برابر رها یکاییمرا یرتنها سرباز اس

 یار زنده و صحبت باقی ...       
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