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  حقوقدان -ضاميرفي

 ،قای شھرام ھمايون با اعليحضرت قراردادندآباتشکراز جاويد ايران که مرا درجريان مصاحبه تلويزيون 
 امن بنآ اجازه ميخواھد بخشی ازبيانات اعليحضرت که بر موافقتنامه ژنو معطوف است ودراين تحريراز

   .ياد شده تجزيه وتحليل شود »اصرارناموجه«

 ، بخشيد که چرا برخالف رويه گذشتهآارادتمند پيش         ِ تحريرات  گان ممکن است اين سوال برای خوانند
  ؟گرفته استنه تمام مصاحبه مورد نقد قرار، کیکوچ

حقق ثاراست ومآ که دارند متاثراز ومسئوليتی  بمناسبت مقام وموقعيت ،افرادانات پاسخ اين است که بي
ودر واقع سفيرخدمت  را ميگشايدثارکالم اوست که باب انتقاد آ به اعتبارشخصيت و ،يا نقد کننده و

کسی که مقام وموقعيت قانونی وھويتی خود راشخصا  .ن شخصيت ميفرستدآاحترام بنزد  با وھدايت را
 بياناتش ،رضايت ازدست ميدھد وخودرا سخنگوی يک گروه نامتجانس ناپيدا قرارميدھد باسربلندی و
صاحب  خاصه که .ول نقد وتجزيه تحليل نيستميدان نظرھم شايسته قباست و ن شورای ناپيداآ           ِ متاثر ازنظر  

  .که ھست نظرھم موھوم باشد

  ماموريت سخنگو

 !!ملی مطلبی مطرح شد که دررابطه با سخنگوی شورای موضوع سوريه) ( ٢ژنو  ن نشست درجريا
  .تکان سختی خوردم

ه  اد سوريزآ، فرمانده ارتش ادريس رلشگرس راجع به موقعيت  ،ازيکی ازنمايندگان شورای ملی  سوريه

ند ارتش انتخاب كرده ايم كه بتواما سرلشگرادريس را به سخنگوئي مزبور گفت < سوال شد نماينده 
  >براي ما پول جمع كند وگرنه هيچيك ازما اوراقبول نداريم

 .پيدانا یعجيب تشابھی است بين انتخاب ادريس بعنوان سخنگو با اعليحضرت به عنوان سخنگوی شورا
 نچه که درآورد ولی آدوروبرش بدست مي یبه چه طريق پول برای الشخورھا ادريسگاه نيستم که آبنده 

الشخورھا رسيد گويای تشابه کامل درعمل  دالری جمع شد وبه مصرف ۵٠٠يق بشقات تورنتو ازطر
   .وشورای ملی سوريه است !!شورای ناپيدای ملی

  وامــــــا بعد 

 بيانات اصرارمآبانه ايشان به . سابقهمربوط ميشود ژنو، موافقتنامهبخشی از اظھارات اعليحضرت به
  .سخنگوئی شورا ندارد موضعوارتباطی باميرسد  عليه ايران   آمريکا یھا تحريم غازآ زمان 
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ور ؛اين است کهحبه ھم تکرارشد که درھمين مصااصرارمتناوب ايشان      ِ مختصر   باید  و  نا ژ ن وا ه  ئ  

ف   ک ه ایت ت  عا نار رھم  وق  ه  ئ ه باید  د بل ه ای با ی  ت  عا ان با  ھا  آیک  ،وری ا ب باید  د و ی با شد دا  ل  A ر

ند ت ن نا ه ای  ه  ئ    .ل 

نه بطورمستقيم بلکه بعنوان  ،مطلب مورد نظراعليحضرت بشرحی که عرض شد دقيقا درموافقتنامه ژنو
نبی جمھوری اسالمی پياده شده است وتنھا رعايت حقوق بشرھم نيست بلکه سوريه وحمايت تعھدات ج

   .قرارگيرد خواھد بود آمريکاله ودرک                       ّ تروريسم وھرچه که درمخي   از

 ھای عليه شده سبب ميگردد که تحريممتاسفانه درموافقتنامه ھم مراعات  رعايت اصرار اعليحضرت که
 قای عراقچیآازقول  نماينده مجلس قای نبويانآوھمانطور که  باقی بماندايران بصورتی نامحدود ھمچنان 

   >برداشته شود آمريکای عليه ايران ازطرف ھا سال زمان الزم دارد تا تحريم ٢٠<: گفته است

 وعضوبرجسته ھيئت نظاربرتحريم آمريکامعاون خزانه داری  آمريکاقای کوھن شخصيت معروف مالی آ
فشارتحريم ھا  کاھش ملموسسال برای  ۵اقل پيش بينی حد< :يت جورنال نوشتدروال استر ،ھای ايران

ردم نفرازم ليون ھايعليه ايران است حتی اگرمعليه ايران خوشبينانه ترين نگاه به مسئله تحريم ھای 
      .>خرين رمق اقتصاد ايران استآکردن ھا فلج  زتحريمھدف ا –ايران درفقروفالکت دچارشوند 

سال است که  ٢١. نھا غلو استآھا ويا کاھش ملموس  سال برای ابطال تحريم ۵سال و ٢٠فکرنکنيد که 
نکه آ عليه کوبا ادامه دارد وامسال که موضوع درسازمان ملل مطرح شد با آمريکاھای خودسرانه  تحريم
       .ھا نشد تحريمحاضربه پايان دادن  آمريکاکشور رای به برچيدن تحريم ھا دادند  معھذا  ١٨٨

 ھا متوقف نشود  اه تحريمگبھانه رعايت حقوق بشرويا حمايت ازتروريسم ھا سبب خواھد شد که ھيچ
خاصه که اپوزيسيون جمھوری اسالمی  .ن پايان يافتنی نيستآبھانه عدم رعايت نه چراکه نه حقوق بشرو

د ئيھا گفته انآمريکاورکه ھمانط، مھمتراينکه و ؛تحريم ھای سفت وسخت وفلج کننده است ھم خواستار
  .>ازناحيه مخالفان جمھوری اسالمی درخارج ازکشورداده شده است آمريکاھای تحميلی  < فکرتحريم

<واکسن نرنيد، باتحريم ايران رافلج کنيد = روزنامه واشنگتن  آمريکابه (پيام محرمانه جنبش سبز 
  .)>پست

مده ھمان است که رھبران آی ايران ھا ئی دررابطه باتحريمآمريکاقای کوھن آواژه فلج کننده که درمقاله 
  .دھا فلج کن ند که ايران را باتحريمئی خواسته اآمريکاجنيش سبز درخارج ازمقامات 

قای آدراظھارت  ،نه رژيم غاصب جمھوری اسالمی ھا متوجه مردم وصنعت واقتصاد کشوراست اثرتحريم
   .ھاست نه رژيم جمھوری اسالمی تحريمکوھن ديديد  که ايران واقتصاد ايران ھدف 

   :درگفتگو با يورو نيوز گفته است آمريکامعاون وزارت خارجه  قای مايکل پازترآ
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. ی مخالف ايران صورت گرفته استھای اقتصادی عليه ايران بامشورت برخی سران گروه ھا <تحريم
ج گفته ميشود احساس دلگرمی نچه درخارآزادی ودمکراسی ميخواھند وازآنھا آ. مخالفان خسته شده اند

ا دردرجه ھ . تحريم. ماوقت زيادی مصرف ميکنيم که بگوئيم پشت مردم ايران ومخالفان ايستاده ايمميکنند
اما چاره ای وجود ندارد شما نميتوانيد تحريم  ،اول مردم عادی وطبقات ضعيف راتحت فشارقرارميدھد

  >قراردھد ھارا چنان طراحی کنيد که تنھا مقامات کشورراھدف

  شناسنامه مخالفان جمهوري اسالمي 

نجاق ) سبه استثنای سلطنت طلبانھا به شناسنامه مخالفان جمھوری اسالمی ( درکمال تاسف مسئله تحريم
قوق بشر، فعاليت ھای ھسته ای با ــــشده است وبابيانات اخيراعليحضرت واصرارايشان به ھموندی ح

   .بصورت ننگ وخيانت درکارنامه مبارزه ابديت يافته استھا  تداوم تحريم

  1 تحريمها بسود سران جمهوري اسالمي است 

ھا سبب ميشود که سران حکومت غاصب ايران وطرفدارنشان به ثروت ھای انبوھی که  تحريم -١
   .مده برسندآازجان ومال مردم بدست 

درچند روزگذشته کشاورزی اعالم کرد <علی ايرانپور عضو کميسيون  – به اين نمونه توجه فرمائيد
> (گوشتھائی که دراوکراين قابل لوده به راديو اکتيو ازاوکراين بودهآکشورشاھد واردات گوشت قرمز

  حيوانات نيست وبرای تبديل به کود شيمائی نيز اجازه داده نميشود.) وراکخمصرف حتی برای 

 –نھا آی مرتکب ميشوند ويا سران حکومت وطرفداران يا مردم عادآا نرآ ورآ مد سرسامآودراين جنايت 
ت سبسيارکه باارقام نجومی سوء استفاده ھمراه ا، وبسيار ضاضاربر–بابک  زنجانی  –چپاول بانکھا 
  .ويا منافع سرشارھا ضررميبينند  يا ازتحريمآ ست وکارچه کسانی ا

خبرھا ميگويد  .دھا زيان ھا وصدمات سالمتی می بينن مردم بيچاره واسيرايران ازتحريممسلما 
يکاری وتعطيل کارخانه ھا ب .ھا درجريان است برابرشده است زيرا تحريم ۵درخوزستان رشد سرطان 

  ھا برقراراست ....... زيرا تحريم غوغا ميکند 

کارسياسی درست وتميز   وايرانيان ايران با غاصب مبارزه کنيم نهايرانيان بايد با جمھوری اسالمی ما
کومت ، تجزيه کرد که احتماال ح، ايران رافلج کردرابه گرفتاری وتحريم بيگانگان کشيداين نيست که مردم 

   .ساقط گردد

خرين آھا  فلج کردن  قای کوھن که درباال منعکس گرديد  دوباره نگاه کنيد ھدف ازتحريمآبه اظھارات 
   .ليون ھا ايرانی دچارفقروفالکت  گردندياست حتی اگرم رمق  اقتصاد ايران

ھا سبب فقر وگرفتاری ونگرانی زندگی روزمره وتامين حداقل زندگی خانواده است   ادامه تحريم -٢
زادی ودمکراسی ورھائی ازچنگال حکومت اسالمی آاين موقعيت به مردم امکان نميدھد که فکر

                                               
ھا در تجارت ھای پنھانی در سرتاسر دنيا از بابت تحريم ھا سود ھای کالن ميبرند و ه ھم ھست. يھودی تحريم ھا به سود اسراييل در منطق - ١

 مالياتاسالمی ميفروشند. اسراييل چند برابر قيمت را در منطقه به ويژه به جمھوری  تجھيزات و لوازم مورد نياز را با قيمت ھای بسيار گزاف
 ک-. حردآمد اين تجارت ھا را کسب ميکندب
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فکر نان وخانواده ھستند ھمانطور که خنده ازلبشان ميرود فکرمبارزه ورھائی ھم فراموش  ،باشند
  .)بشروقتی به رفاه رسيد طغيان ميکند( ؛ن ھم ھمين راميگويدآشود  قرمي

قاي كوهن درباره كشورش به آيا يك مبارزفهميده ومنوراصراروابرام ميكند كه اهداف مورد نظرآ
را عنوان کرده  نياز  قای کوھن خواستشآ> که اد ايرانخرين رمق اقتصآفلج کردن < ياآ؟ نتيجه برسد

  ؟به توضيح دارد

ليونھا ييا ماايرانيان مبارزه ميکنيم که ايران تبديل به ويرانه بدون کوچگترين رمق اقتصادی باشد ومآ
که اصراردارند مسئله تحريم ھا  درکناررعايت حقوق بشروفعاليت  کت دچارشوندمردم ايران به فقر وفال

     ؟ھای ھسته ای جمھوری اسالمی حرکت کند

ژانش اتمی عليه حکومت آخودداری ايران ازانجام تعھدات <بطه با قطعنامه ھای شورای امنيت دررا
نه حقوق بشرومسئله تروريست که ھم اکنون   >جمھوری اسالمی است نه اقتصاد وصنعت کشورويا مردم

(  بلھمين چند روز ق ؛ھمه کشورھای دنيا درمعرض اتھام عدم رعايت اعالميه جھانی حقوق بشرھستند
انگليس گزارش تکاندھنده ای اززندانھا ونقض حقوق اوليه  یان زندانھابازرس  ١٣٩٢ديماه سال   ٢۶

، کاآمريبدتر. سازمان ھای حقوق بشری  آمريکادر -)سی –بی  –خبرگزاری بی انسانھا منتشر ساختند (
   ٢.وجھان محکوم ساخته اند آمريکاحقوق بشرمردم  فاحش  رابه نقض آمريکادولت 

م رعايت حقوق بشرازسوی حکومتھا ی بين المللی گفته شده که عددرکجای منشورسازمان ويا ميثاقھا

ت وکدام انصاف ووجدان بيدارلزوم تحميل تحريما خواھد شد گھای کشورھای بزر بب تحميل تحريمس

عايت حقوق بشرازسوی رژيم غاصب ه مردم بی پناه ايران بعلت عدم ربواروپانيان  آمريکاخودسرانه 

   ؟تجويز ميکندرا

  الميه جهاني حقوق بشرها واع تحريم

وحمايت  ها به مردم ايران بزرگترين بارزه ناديده گرفتن حقوق بشراست تحميل تحريم

نقدرمردم ايران آن بھربھانه ای مشارکت درنقض حقوق بشرمردم ايران درحد بينھايت است يعنی آازادامه 
   .رنباشندزادی ودمکراسی وحقوق بشآ رادرفالکت وبدبختی خواھد انداخت تا اساسا بفکر

 عت ومخالف جمھوری اسالمی بدترواروپا ھزاران باربرای مردم بی بضا آمريکای خودسرانه ھا تحريم
، ايمان وحس ميھن ھا مردم راگرسنه وگرفتارساخته . تحريمزادی سياسی ومطبوعاتی استآ نبود از

ل نه او ،ل نان وکارھستندشکم گرسنه دين وايمان ندارد) مردم به دنباراازبين برده است ( آنانپرستی 
ھا برمردم ايران چيست به ھمين  . ايرانيان خارج ازکشورنميدانند که اثرتحريمدمکراسی وبعد نان وکار

   .ری ميخوانند  ُـ ـ  رک  ُـ ـ  جھت است که ک

                                               
نقض حقوق بشر در فرانسه، چين، اوکرايين، روسيه، و ھندوستان که در جلوی چشم خبرنگاران ومردم به زنان و دختران تجاوز ميشود را - ٢

حقوق بشر در به اسارت کشيدن کارگران بنگالدشی ويا ھندی و فيليپينی برای دوخت لباس ھای گران و در آتش سوختن نقض  نکنيم.فراموش 
 -ختمان ھای فرسوده وبی رويه برسرشان وبی اھميت ماندن صاحبان سرمايه غربی (آمريکا و کانادا...) را ازياد نبريمآنان ويا خراب شدن آوار سا

 ک-ح
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اي ه اعليحضرت به مناسبت سوگند وفاداري به ملت ومردم بايد پرچمدارمخالفت با تحريم
اراصرارتداوم ردم باشد ميبودند نه پرچمدنچه كه سبب تضييقات زندگي مآ يكطرفه و

غيرقانونی پايگاه قدرتمندی بود  ھای يکطرفه و پرچمداری اعليحضرت درمخالفت با تحريم .ها تحريم

ھای يکطرفه عليه ملت رابا  تحريم يران تفاوت جانبداری ازيا مردم اآ ،برای مخالفت با جمھوری اسالمی
  ؟تشخيص نميدھند آمريکاخواست 

با تمام مجامع بين المللی وشخصيت ھای سياسی ومطبوعاتی خارجی  -اعليحضرت –من ميفرمايند که <

وای بحال ملت وايران که اعليحضرت اصرارشان را درحفظ ) ھمين مصاحبه ھم( >دائم درتماس ھستم

  .گذاشته باشنددرميان  ن مقامات خارجی آ تھديدات فعاليت اتمی ايران باھا عليه ايران درکنار  تحريم

اصرار اعليحضرت ناشی ازباورھا نادرستی است که حدود بيست وشش سال است بارھا وبارھا براندازی 
 آمريکاميدانند وحاليه ھم توقع دارند که  آمريکاوظيفه جمھوری اسالمی وبرقرارحکومت ملی سکوالر را

ايران  ) که درمسئله اتمی برزماناالقتضا حمله نظامی (کتاب انتخاب  ھمان تھديد ھا وتحريم ھا وعند
انجام دھد ودرکالم ديگر به نيابت  رات حقوق بشرھم ھمان اقدامات مورد عدم رعايتحميل خواھند کرد در

جمھوری اسالمی ھم  ،اپوزيسيون وبنا براصراراعليحضرت ايران رانابود سازند تا ضمن نابودی ايران
زادی وسکوالر به غارت وتجزيه ايران آرزيرنام وگروھی متجاوزبه حقوق مردم وکشو ازميان برود

  ٣  .بپردازند

قای آ وبقول مشترک جنبش سبز و پاشيد از ھم ايرانھا  فرض کنيد با اصرارتداوم وبل سخت کردن تحريم
ا برای ليونھا مردم رييا کسانی که استعداد فلج کردن اقتصاد ايران وفقر وفالکت مآ  ،کوھن ايران فلج شد

ھا دررابطه بااعالميه جھانی حقوق بشرھستند   کنون ھم مصر درادامه تحريمايجاد کرده اند وا آمريکا
   ؟تحمل شرم ولعنت ايرانيان را خواھند داشت

  اعليحضرتا 

   :مادام داستال سخنی دارد که پيش کش حضورتان ميشود

م < ود با کار ا اف م باید  ھا  ی  ا اخالق –و م باید  واده  ی با خا م م وود با  و ود با ا زبان  م باید  ه  جا ی        > و
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