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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠٢
 

  

  ]ميليارد يوروی بی صاحب٢٠[
  

ض است و کسی مسکو بالمعار  پس از شش سال ھمچنان در فرودگاهئی ميليارد يورو٢٠ۀيک محمول: ميل نوشت ديلی

 .مخفی صدام حسين باشد مدعی آن نشده و گفته می شود که می تواند ثروت

 . قرار داده شده است ، اين پول ھا ھم اکنون در يک انبار باری با امنيت باال»انتخاب«به گزارش سرويس بين الملل 

با اين . قدار وجه را تحويل گيردم روسيه خواسته است که مالک واقعی اين پول ھا، خود را معرفی کند تا اين گمرک

 .دستيابی به اين وجوه شکل گرفته اما با موفقيت ھمراه نبوده است  از سوی برخی افراد برایئیحال تالش ھا

 .اشدببوده امکان دارد که اين پول صدام حسين : يک مقام اطالعاتی روسيه گفت

 ميدان ھوائی به »فرانکفورت« ميدان ھوائیز  و ا٢٠٠٧ است در سال ئی يورو١٠٠مگی اسکناس ھاين پول ھا که 

 . مسکو منتقل شد»شرمتيوف«

 .والن نتوانستند ھويت مالک اين پول ھا را مشخص کنندؤمنابع روسی می گويند که مس

 ميليار يورو را در کيف ھای ديپلماتيک قرار داد و پيش از برکناری و دستگيری ٧٫۵گفته می شود که ديکتاتور عراق 

 .رسال کردبه مسکو ا

  .البته اين مقدار پول، مقابل ثروتی که او داشت ناچيز به شمار می آمد

 

مسکو است اما او ھمچنان برای   اين پول بهۀکه يک ايرانی است ارسال کنند“ فرزين مطلق”نشان می دھد که  اسناد

  .گرفتن پول مراجعه نکرده است

معمر قذافی ديکتاتور ديگری است که  .احتماالت ديگری ھم در اين رابطه وجود دارد: يک مقام امنيتی روسيه گفت

 .چنين اقدامی ممکن است از سوی او سر زند

 .د دالر پول از بانک مرکزی ابوظبی شده است ميليار١۴ متھم به طراحی و ربودن ٢٠١٠در سال “ فرزين مطلق”اما 
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 .دادگاه امارات حاضر نشده استدر ش به ايران فرار کرده و اديلی ميل مدعی شده که او پس از ايراد اتھامات عليه 

 !با اين حال ھرکس که صاحب اين پول ھا شود ، شخصی ثروتمندتر از آبراھوموويچ در روسيه محسوب می شود

  

  :يادداشت فرستنده

از کجا معلوم که تمام اين پولھا مربوط به سرکردگان رژيم واليت فقيه نباشد که طی معامالتی قاچاق، به دست نيامده و 

حين انتقال به خطر نيفتاده باشد و اين که روسھا و غرب می خواھند با عنوان کردن دو تن از قربانيان تجاوزات 

آنچه . به بد بدنامی مالی قربانيان نيز اقدام بورزدگم کردن رد پای، ضمن » قذافی«و » صدام حسين«امپرياليستی يعنی 

چنين حدسی را پايه می دھد، نخست مفقود شدن ميليارد ھا دالر و يورو از عوايد  صادرات نفت ايران به غرب است که 

 معدوم می توانست افتضاح آن تمام جناح ھای حکومتی آن کشور را در زمانش رسوا نمود و در ثانی نه صدام دربند و

 .چنين پولی را بفرستد و نه ھم قذافی در قدرت نيازی به انجام چنين کاری احساس می نمود

 


