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حدود يکماه 

پا به ايران 
و وکاالھای 
 مواد الزم و

سيارسنگين 
ی نيست که 

> تشآر بر

ومت ميکنند 
زناحيه خدا 
  متوجه خدا
روزھا وقتی 
  تکيه کالم 

راه  حريم ھا

ی درزمينه 
دم نه چنين 

   )١٣۶٠ه 

سبب طغيان 

ميتوان   ،ھا

 ک- ح 

ح -ايران. اميرفيض

  ران

مان ملل متحد ح

مريکا واروپآی 
گفت گرچه دارو
ه دارو وديگرم

زندگی مردم بس
مسائلین آورود 

دستی از دور <

ور طبيعی مقاو
يات زندگی رااز
ھا ونارسائی ھا

ھمين ر ی باشد
شکر> را اخدا

تحه ی است ک

گترين کارانقالبی
م رفاه بين مرد

شھريورما ١١ 

خوب وزياد راس
  ٩۶ره 

تحريم ھدائره  و

- جمله ميرفطروس

و تحريم ھای عليه ا

عليه اير

ن دبيرکل سازم
  ساختند 

ی امنيت ازسوی
رو اشاره کرد و

به تبسامالت ن

مامی سطوح بر
يه وممانعت ازو

ع معيار ھمان

رجی ھستند بطو
 وحتی ضروري
گاليه ازکمبود ھ

قابل بررسی ،ھا
 رضای خدا ويا

نھايت رستگار

بزرگ< :ی گفت
الش برای تقسيم

کيھان ھوائی( 

ورفاه وروزی خ
يه ششم سورآ »

ی منتشرهارھا

جاز  را داشتند.» ر

فرصت طاليی و

هاي ع م

بان کی مون قای
نرامنتشرسآريھا

زتصميم شورای
ن ايرانی به دار
ايران انجام معا

) درتمای امنيت
داشتن مواد اولي

 است ودرواقع

ه کشورھای خار
رفاھی یيم ھا

ی ندارد وحتی گ
تحريم ھه   فاجع

راضی ام به<

ن ،فقروفاقه ،ت

مھوری اسالمی
. تالجامعه است

                

سايش وآ دارد و
» ياغی ميگردد

ماآميگذارد ونيز
    .اه کرد

ھرچه سنگين تر و

 

وتحريم

آق گفته ميشود
، خبرگزاره بود

بود که خارج از
سترسی بيماران
 بانک مرکزی 

 مصوبه شورای
کارگران بعلت ند

وربسيارمشکل

که تحريم کننده
تحري ،ه اسالمی

نيازھای انسانی
راتکه عمق اث

 ميشود جمله <

لوب اسالم نيست

رای حقوقی جم
ه دار درميان ج

        >مطلوب

 زندگی دنيوی د
می بی نيازشود

ن مآعللی که بر
نگا پرده استتار

فلج کننده ريم ھای

طالئي و

گزارشی راکه 
هملل قرائت کرد

ھائی ب ازتحريم
 به مشکالت دس
ست ولی تحريم

  ه است....

 ھای خارج از
جات وبيکاری کا

ن خارج ازکشو

ی اسالمی واينک
وفلسفه  ھستند

ی  ازباب تامين ن
عی مانع است ک
 تلفنی صحبت

نھا مطلوآامثال

ازاعضای شور
 گسترده وريشه

ست ونه مطفيد ا

وت وعالقه به ز
دمآھرگاه «  ۴٢

المی وتفاسيروع
پ زخارج ا ، ھا

  
تحر«انی داريم که

رصت ط

)٢٠١٢( جاری
مومی سازمان م

حاصله اضييقات 
بان کی مون ی

حريم خارج است
وناممکن ساخته

تحريم قانونی (
تعطيل کارخانج 

   . باشد

برای ايرانيان ھا

بليغات جمھوری
مانرانيان مسل

 ھيچ مسئوليتی
اين سپردفاع ذا

 درداخل ايران
   

خوب وتفريح و
   ١. ميکند

يت هللا اآف به 
يم عادالنه فقر
گرھم باشد نه مف

ی درتنقيد ازثرو
٢سوره  ٢۶يه 

حکومت اسال تِ 
ت واقعی تحريم

                  
ت سفارش ھای کسا

   ١برگ  ١۴/ ١٠

فر
  حقوقدان - ض

ششم اکتبرسال ج
جلسه مجمع عم

تض ،ع گزارش
قایآ . شده است

ی ازمحدوده تح
ی راھم دشوارو

ھای غيرق حريم
،ابل انکاراست

ذاشتنگسرپوش 

تحريم ھتاثير ی
.  

يران بواسطه تب
طرفی چون اير
ودرواقع دولت
لذ ، نه حکومت

شان ودوستان
.است انمخاطب

رفاه ووتغذيه خ
نرا ھموارمآن به

خاتمی معروف
، توزيع وتقسي

ست واگممکن ا

بھیاھم فصل مش
يآ ؛کاری ميداند

زقرائن واعالمات
شه ھائی ازاثرات

                  
ھارا ھمه از برکت

 ٠/ ٢٠١٢

اميرفيض

روز ش
قبل درج

موضوع
تحميل

ضروری
ضروری

تاثيرتح
وغيرقا
قابل سر

بررسی
ميباشد

مردم اي
ط زا و

ميداند و
ميشود

خويش با
مغالب 

اصال ر
رسيدن

محمد خ
اقتصاد
امری م

ن ھآقر
ستمک و

ولی از
به گوش

        
اينه  - ١



 قدانحقو

روز  ۴۵ھم 
لغ ھمچنان 

رند قائل به 

انون خاص 

گاردين  ؛ت

پرده پوشی 
 مشکالت و
امورخارجه 

شده بودند  

 مايکل پازنر

. جود ندارد

کشورھستند 

دولت  بر ار

:   

شور تحريم 
  .خود ميبرد
به  د ما بايد

رمکرر وگاه 
راديو  ت با

 دموکراتيک

 کشور ھا و 
وند می دانند 

ح -ايران. اميرفيض

بعد ازسه ماه ھ
ن مبلآ بيش از

 شرائط قراردار

ن نيازبه قاآفع 

ردم ايران نيست

ولی اکنون اين پ
راسبب م ريم ھا

معاون وزارت ا

طی بران قائل

ما آقای نماند و

ما چاره ای وج

ی که درداخل ک

ھان اعمال فشا

مراتب زيراست

فشارميگيرد کش
 افتاد ھمه راباخ

ويدگنجا که ميآ
ضای مکرر در
احبه اعليحضرت

وھی ازرھبران د

ی فرمايند با سران
چون خود را شھرو

و تحريم ھای عليه ا

وب ،کرد متوقف
وبھزاردالرباشد 

شود دربدترين

مده وبرای رفآر

ن به مرآ فشار

حکومت است و
تحرعده ای ت <
پازنر> م< قای

ی شرط وشروط

ساکت نم ،ورش

شارقرارميدھدام

د به ندای کسانی

درايران خواھ ک

ربه  ومتضمن م

ضعيف راتحت ف
است وقتی براه
آ يران ميداند و

رميگردد به تقاض
به مصاندارد (

) گرومريکاآ ی

میايشان  دارند.» ف
چ و ر تماس ھستند

فرصت طاليی و

را م زله زدگان
ھ ٣٠٠ کمتراز

ان که گفته ميش

قانون کنگره در

وف تحريم ھای

کومت وسران ح
ه صريحا  گفت

آق> الزم است

حمايت ولی  ھا
   . اسالمی

.   

ن ملل به کشو
   :ت

يران راتحت فش

ف بگيرد مابايد

بران دموکراتيک

س بزرگی از تجر

خاصه طبقات ض
ريم مانند سيل ا
يت وندای مردم ا
، برلھام بگيريم

کشور اعتنائی ن

به ادعایده اند (
.   

شفاف«ره موکد و
 آمريکا مذاکره ودر

 ک-ح يايد...

 

يم کمک به زلز
مکی ميشد که

ک به زلزله زدگا

ت که بصورت ق

مدیآ منکرناکار
  .ناميدقی

فقط عليه حک ھا
نمايندگان کنگره

تحريم ھاجی از
   .تائيد کرد

تحريمی که از
ست نه حکومت

  ن

دبيرکل سازما
ه يورو نيوز گفت

 ضعيف کشوراي

کشورراھدف مات

رھب  گروھی از

ل اھميت ودرس

مردم، خطبقات
، تحرحريم ندارد

ه اعتبارخواست
نھا اآش کنيم واز

ی مردم داخل ک
 

ن تحريم ھا بود
ھستند تحريم ھا

ضوع اشاره اين مو
ر ھا از ويت نام تا
حساب نمی تواند بي

ن سه ماه تحري
متوجه مبالغ کم

ورانيوم وکمک

کا درحدی است

چکس درجھان
سانی وغيراخالق

تحريم ھکرد که
ازن> اد شرمان
نين نتايج که چ

ايران  ت ضعيف

ھم ھمه کسانی
م ايران اس مرد

بان كي مون اي

آقایی ستيضاح
فتگو باروزنامه

عادی وطبقات

رد که تنھا مقام

وشن است که

ی ماايرانيان قابل

م است وھمه ط
اھد کنترلی برتح

يران بهه ملت ا
شورھستند گوش

مريکا به ندایآ
 ٢ )رجوع شود

کشور که خواھان
تحدولت ازطريق

  
ه گفتگو ھا اغلب به
کالی مجلس کشور

بح» نده مردم ايران

ذربايجانآخيراه 
توقف تحريم م

   .ی بود

 غنی سازی او

مريکآخودسرانه

چری اسالمی ھي
مريکا راغيرانس

ادعا ک تحريم ھا
برا< آقاینکه 

من ميگويم د.
بقاتطرابر م ھا

مريکا وھآ ھم 
متوجه حريم ھا

آقا به گزارش

اس به اظھارات
ن کشور درگفآ 

 نخست مردم ع

چنان طراحی کر

رو ،لھام بگيريم

ستند   >

رجه بسياربرای

 تاثيرکلی وعام
واھد وچه نخوا

رابهتحريم ھايل 
 که درداخل کش
آضاح، که چرا

کا برنامه افق ر
اخل کشی مردم د

 اعمال فشاربرد

                  
عليحضرت در ھمه
ران و سناتور و وک
س با مردم ويا نماين

   ٢برگ  ١۴/ ١٠

 بمناسبت زلزله
ولی اين ت ،شد

وده تحريم باقی

وان بين توقف
  ؟شد

ی ختحريم ھات
 

مقامات جمھور
مآی يکطرفه ھا

تغازآ درابتدای 
ررفته است چنان
به مردم ميدانند

تحريم نيز فشار

د اين است که
تحتند که اثرات 

ش امريكا نسبت

مريکا نسبت بآ
 وزارت خارجه

دردرجه م ھا

راچ تحريم ھان

نھا الآ زکنيم وا

ھس تحريم ھاق

وزارت امورخار

،ذات تحريم -
کننده چه بخو

مريکا تحميآ -
ندای کسانی
توام بااستيض

مريکآصدای 
عالوه برندای -

خواھان نيز

                  
يک نمونه است اع

با مدير» عه جھانی
تماس«بحساب س ھا

 ٠/ ٢٠١٢

مريکاآ
تمديد ش
درمحدو

يا ميتوآ
طه شراب

اھميت 
 .است

بغيرازم
تحريم 

مريکاآ
به کنار

سيب بآ
مريکاآ

مقصود
ميدانست

واكنش

آ دولت
معاون

تحريم<

نميتوان

گوش ک

ازطريق

دفاع و 

١-

٢-

٣-

        
اين ي - ٢

جامع«با 
آن تماس
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مه ايرانيان 
   : است

نھا کاری آ 

ف به گوش 
  اسالمی از

داشته است 
 ٧ ولی اين 

  )۵١ره ا

واھی انجام 
ری اسالمی 

ری آ پاسخ 
 ١٢۵٢(  

اند اکثريتی 
صد ازمردم 
اموروعمله 
ن جمھوری 

سخت عليه 
تحريم ھای 

 ور وآشوک 

    .ن يافت

ی بانضمام 
 و نتخابات]

ھا بوده آن ی

الم سازمان 
د وسازمان 

ح -ايران. اميرفيض

نرا متوجه ھمآ 
چنين ٢٠١٢ل 

   .شده است

بدون اتکای به

فخودش را موظ
ومت جمھوری

ند یتغييرفاحش
اسالمی ھستند
کيھان لندن شما

براساس نظرخو
جمھور سوال <

درصد ٣/٣  و
کيھان لندن(   

نھا ميدآ فتن از
درص ٩٠حد اقل 
نقش ما حريم ھا

 صدای مخالفان
  .گردد

يم ھای سفت وس
ن ھانا خواستار
تحريم ھا بايد ش

جريان تحريم ھا 

یدرصد ملت ٩۵
[ان زادیآبھانه 

   .يد

وسپرده ھای ی
   .سوب است

عالرکرد که به ا
لوده مرده اندآی 

و تحريم ھای عليه ا

رفته اند النھايه
من سخن درسال

ما ھم کشيده شش

رانيان که من ب

مريکا خآنی که 
تارفشاربه حکو

نتاکنو ۶٠ل 
رفدارجمھوری ا
ک(                

ت خود نوشت ب
ی نبوده ھمان

دادند >نه< سخ
              

نھا والھام گرفآ
حواست واصرار
تحيکا درتحميل 

اصراردرشنيدن
رموضوع تلقی گ

ا خواستارتحريم
جان گفتگوی با

تح مريکاآزھا به 

ھم درکم وکيف

۵ی درخواست 
نھم به بآ يم ھا

ل استماع مينماي

حکومت اسالمی
ی تعارفات محس

ی مردم ما تکرا
ھایبآ زستفاده ا

فرصت طاليی و

راپذير حريم ھا
دراطاق انجم ان

بيگانه بسوی ش

يرردد به ھمه ا

مردمانبه  سبت
رانی که خواست

می ازھمان سال
زمردم ايران طر
                 

 کشور درسايت
 رای دادن کافی

رکت کردند پاسش
  

آه شنيدن ندای 
يران بنابردرخو

مريآ و مرنھا آآ
ھای  مکرر که ا
يکا بردخالت در

مريکاآه ادعای
 ميباشند که درگ
م محرمانه سبز

صورت رقابت ھ

ولی ،متحد است
تحرين انداختن 

فتن منشورقابل

بت به سران ح
وشروطھا نوعی

ده عراق رابرای
رو واسسائل ودا

 

تحواست اجرای
شده ازجانب ايشا

م وابستگی به بي

ی ھست برميگر

مريکا نسآرجه
نين سطح رھبر

  ؟ست

جمھوری اسالمی
درصد از ٧فقط

        . نيستند

وازفعاالن داخل
نھا برایآسن

ن نظرسنجی ش
  

مقيد به را خود
به ملت ا يم ھا

آ و می ميباشند
ومصاحبه ھ ن

مريآيتواند دليل

ی اسالمی که به
گان جنبش سبز

پيامبا تيتر < را

ن رفت وحتی بص

سازمان ملل م
 برای به جريان

ناديده گر از  را

ی محدود نسبا
ين قبيل شرط و

مردم تحريم شد
علت نداشتن وس

ھمکاری ودرخو
ن مطلب بيان شد

 وانگشت اتھام

ه اند اگراتھامی

  يكا

عای وزارت خار
ھا ميداند وھمچن

چقدراس واعتبار

صد مخالفين ج
مريکا گفت فقآ

ضربه فداکاری

وری اسالمی و
س نبودند ويا ۵٨

 کسانی که دراين
     

مريکا خآ دولت
تحري گر تحميِل

 جمھوری اسالم
ت درانجمن سخن
 جھانی شده مي

خالف جمھوری
ھبری ونمايندگا

ر خبر يمزلس تا
   . انتشار داد

يران بکلی ازبين

 خالف منشورس
ن ملتآريخی
مريکاآکه دفاع

تحريم ھاواستار
وا> پذيرنيست

 يافت وروزگارم
نوزاد عراقی بع

حضرت اتھام ھ
ه خودشان عين

مستقلی نيستيد

نھا کورخواندهآ

مرآت خارجه

طح پوشش ادع
نھاآام گرفتن از
و د ازلحاظ کمی

جود درباره درص
 سفيرکبيرسابق

ری واکثريت حاض

ھمکاران جمھو
٨فروردين  ١٢

درصد ک ٧/٩۶ 
                 

مردم ايران که
ودرکالمی ديگ ت

حکومت ورژيم
نات اعليحضرت

ازطرف جامعه 

خميت رھبران م
 اول مدعيان ر

نجلآزنامه لوس
>صورت واکسن

واست تحريم اي

مريکاآی م ھا
 وحتی نماد تار

است که ای رزه

ی اشخاص خو
دحّ  ،ست دخول

ھمچنان ادامه 
ھزارن ۵٠٠کان 

   ٣برگ  ١۴/ ١٠

شخص اعليح -
دانسته اند نه

شما شخص م  -

«اعليحضرت  

«  

ي ادعاي وزارت

سطاين است که 
نھا والھاآندای

تحريم ھا ھستند

واھی ھای موج
ھولمز١٣۶۴

 حاضربه فداکار

ھدی خزعلی از
٢نان که درآ از
مطرح شد >نه

                 

م یِ ين سطح کمّ 
ک به اتفاق است

نھا مخالف حآه
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 قدانحقو -فرصت طاليی و تحريم ھای عليه ايران. اميرفيض      ۵برگ  ١۴/ ١٠/ ٢٠١٢ 

نھا سوگند ياد کرده اند آايرانيان خارج ازکشوربمناسبت اينکه تابعيت کشورھای خارجی غيرايران رادارند و -اشاره سوم

درراستای منافع کشورمحل  تحريم ھاو ن وفادارباشندآمقدم وبه  تابعيت دوم) راکه ھمواره منافع کشورمحل اقامت (
   .نان بمالحظه ھمين رابطه حقوقی تاثيری نسبت به مردم داخل کشورنداردآنھاست لذا درخواست آاقامت 

دعاھائی ھيچ سندی مبنی براينکه کسی رھبری مخالفان جمھوری اسالمی رادارد دردست نيست وچنين ا - اشاره چهارم

   .نوعی کالھبرداری سياسی است وچنين مراتبی ايجاد کننده ھيچ حق مثبتی نيست

،  منشورسازمان ملل متحد وقانون ارگانيکی جوامع بشری ، قانون ھلسينکیمريکاآمتمم قانون اساسی  - اشاره پنجم

وعمل خودسرانه نه قابل دفاع  حالت خودسرانه ميدھد ،نميدھد وبه دخالت اجازه دخالت کشورھا درامورکشورھای ديگررا
   .است ونه مثبت ايجاد حق

****  
***  
**  
*  

اوباما به عنوان رييس جمھور آمريکا برای نخستين بار از پشت تريبون سازمان ملل، اقرار کرد آقای 
  در امور ليبی و سوريه دخالت کرده است. 

ی با قوانين جاری بين المللی و قانون اساسی آمريکا مغاير است و کسی در ميان وقاحت ھای سياساين 
به اصطالح «نيست بلکه مسلط ميکند وناشاره  تنھا نه ايرانيان ودر ھمان کشور ھا به قبح اين قضيه

  مکرر درخواست دخالت می کنند.» ورا ھای سفارشیش«وابسته به » اوپوزيسيون
 ک- ح


