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  تحريم هاي جديد متقاضيان 
  و

  گورخوابان
  

  حقوقدان -اميرفيض

  نميدانم چه ميبينم عجائب مطلبی دارم        گين شبی دارمسن،خت جگرزخون ديده ولَ 

خبرگزاريھا ھم  از جاويد ايران خوانده ايد و ايميلھم دررا  محمود سھيمی قایآحتما شنيده ايد واليحه 
قای ترامپ درخواست آ آمريکاينده آايرانيان خارج نشين ازدولت  شنيده ايد که يک عده سی نفری از

 که ظاھرا بعلت توجه خاص به تزکرده اند. اين موضوع  را تحريم ھای جديد عليه جمھوری اسالمی
يدانم قرارگيرد ولی به مناسبت ھمان نيم بيتی <نم ن نبايد دررديف تحريراتآت جبھه شسلطنت گروگان وپ

  .> سزاوارتحريرگرديدلبی دارمچه ميبينم عجائب مط

  تفاوت درزوال قبح است 

ھای سفت وسخت  درحول وحوش تحريم آمريکا مسئله درخواست  گروھی ازايرانيان خارج ازکشور از
   .مسبوق به سابقه استقبيح و عليه ايران امری کامال 

نوشتاری  در و ،نجلس تايمز تحت عنوان رايزنی محرمانه فاش کردآنخستين سابقه را روزنامه لوس 
نوشت يک مقام  ؛واکسن نزنيد ايران را فلج کنيد> آمريکازير <عنوان پيام محرمانه  سبزھای ايران به 

  تلمان خبرداد. وگفآ ئی ازمالقات  با شماری ازاعضای اپوزيسيون ضد انقالب  درآمريکانومحافظه کار 
 نجلس تايمزآزاين رايزنی رابه لوس ئی گزارش مختصری اآمريکامقام ديدارکننده  JUN  HANAقای  آ

سال مشاورامنيت ملی ديک چينی معاون جرج بوش بود  ھمچنين  ۴بمدت  ٢٠٠۵منتقل کرده وی درسال 
زمينه  موسسه ای که ازجمله در ؛نزديک است يکی ازاعضای ارشاد موسسه واشنگتن درسياست خاور

  .طراحی ھای نرم عليه ايران فعاليت ميکند

ن مالقات را شخصيت ھای نزديک به رھبری آ عناصرشرکت کننده در ،زارش خوددرگ  HANAقای آ
   :جنبش سبز ذکر ميکند ومينويسد

نھا بعضی شخصيت ھای نزديک آمطمئنا پيامی که من ازگرد ھمائی اخيرفعاالن ايرانی دراروپا که درميان 
 شود واين تحريم ھا بايد ھرچهحضورداشتند شنيدم اين بود که تحريم ھا بايد اعمال  به رھبری جنبش سبز

ريجی فقط به رژيم امکان ميدھد که با وضعيت جديد خودش را تطبيق شديد ترباشد. تحريم ضعيف ويا تد
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. (از نه واکسن ،باشد که فلج کند ورآنھا گفتند برای اينکه تحريم موثرباشد بايد بصورت شوک آ .دھد
   افاضات آقای علی ميرفطروس).

  رباره حمله نظامي به ايران مينويسد ددرباره نظرحاضران 

نھا ميگفتند آ اکثر ،نھا دراين زمينه اختالف نظرداشتندآ و  ،اين باره سخت است سخن گقتن در ؛نھا گفتندآ
نھا صحبت آاما ديگران که من دراين باب با  ،تھاجم خارجی بسرعت متحد ميشوند برابر که مردم ايران در

ن جنبش آبه جای  دا نگران ھستند که رژيم دراثرحمله نظامی فلج نشود ورا ندارند وشدي اين باور ،کردم
مراکز سپاه  نھا پيشنھاد دادند بمباران ھمزمان تاسيسات اتمی وآسرکوب شود با وجود اين نگرانی ھا 

پاسداران وبسيج ھرچند مردم راھم نابود ميکند موجبات جمع کردن بساط جمھوری اسالمی به دست 
  (پايان)   .سريع خواھد کرداپوزيسيون را ت

درسه شماره کيھان لندن مقاله ای تحت عنوان راه نجات  ١٣٨۶قای علی ميرفطروس درسال آ - حاشيه
 که تنھا ن ديده ميشودآ قای ھانا درآ ن راه دقيقا ھمين پيشنھاد ايرانيان بهآم ايران نوشت که دربند چھار

  (پايان حاشيه)   .مستثنا شده است بمباران صنايع ھسته ای درطرح نجات ايران ايشان

  شاهد دوم

اظھارداشت  تحريم ھای اقتصادی  درگفتگو با يورو نيوز آمريکاقای مايکل پازنر معاون وزيرخارجه آ
ھا احتماال  اين تحريم ،ھای مخالف درايران صورت ميگيرده عليه ملت ايران بامشورت برخی سران گرو

اما چاره ای وجود ندارد  شما نمی  ميدھد قرار را تحت فشار درجه نخست مردم عادی وطبقات ضعيف در
معاون وزارت خارجه به  ،را ھدف قراردھد توانيد تحريم ھارا چنان طراحی کنيد که تنھا مقامات کشور
   .اسامی افرادی که خواھان تحريم ھا ھستند اشاره ای نکرد

شمی رفسنجانی  ديده ميشود که صريحا مھدی ھا قايان علی افشاری وآدراسناد منتشره  نام  – حاشيه
د تحمل رنج ندفاع ازتحريم ھا ميگوي در و ھستند آمريکا ازخواھان تحريم ھای سفت وسخت  آمريکا از

جه گرفته ورده ونتيآھم  را ،گنج ميسر نميشود ثل نابرده رنجيد ومَ آتحريم الزم است که پيروزی بدست 
  ).يد (پايان حاشيهآبحساب نمي آمريکااخالقی  مل غيرن عآکه اعمال تحريم ھا ورنج وصدمه پيامد 

  درجستجوي قبح 

 نظر نھا صحبت کرده وآايرانيانی که با ذکرنام  از، ئیآمريکا درگزارش باال مالحظه ميشود که گزارشگر
به قبح  ھم گزارشگر زيرا ،خود داری کرده است ،نسبت به تحريم ويا حمله نظامی کسب نموده را نھاآ

   .ايرانيانن آ گاه بوده وھم خودآرانيان ن ايآعمل 

 نھا ذکرآمقام  رسم و و کامال اسم  ؛قای ترامپ نوشته اندآولی درنامه ای که اخيرا گروھی ازايرانيان به 
البد ميخواھيد بدانيد که علت اين بی پروائی ايرانيان چيست که ننگ اين عمل يعنی تحميل  ؛شده است
. گاه خواھيم شدآدرھمين تحرير  ن قائل نيستندآنميکنند وقبحی برای  به ملت ايران درک را تحريم ھا

   دسامبر آقای آذری دفاع ميکرد). ٢٧(خانم رکسان گنجی از نويسندگان نامه به ترامپ در برنامه روز 
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  رابطه تحريم با سقوط دولت

ان حکومت وضع سر ورد درآارميکمترکسی است که نداند تنگناھای اقتصای ھرقدر که به مردم فش  
   .اجرائی حکومتھا نسبت به مردم وحفط موقعيت خودشان  تاثيری ندارد وقدرت

   :نمونه زير مثبت ادعای ثابت شده است

ھمين  که مستقل شد و ١٩٨٠سال  در ميليون جمعت ومعادن بسيارسرشار ١٣زيمبابوه با داشتن  کشور
 ٢٠٠٨سال  در ،ئی بودآمريکا دالر ۴٧/١ا داد که برابر ب نرا داشت دالری انتشارآرھبری  هقای موگابآ

  .دالر زيمبابوه شد ٢٠٠،٠٠٠با  ئی برابرآمريکا ھمان يک دالر

   »وضع اقتصای ورفاھی مردم زيمبابوه چنين گرازش شده است

 ب وبرق فروپاشيده وآ ھمه زيربناھای اقتصادی واجتماعی مضمحل شده وخدمات بھداشتی و  
ميانگين  ٢٠٠٨بق گزارش سازمان بھداشت جھانی درسال فقر وبيماری وسيع گسترده است ط

 استادان خالی شده  و دانشگاه ھا ومدارس عمال از ؛سال تنزل کرده ۴٣سال به  ۶٣ از عمر
ه يافتن بقايای اجساد کودکان ونوزادان درزبال ،يزدراين کشور ميگ ھرکس قدری توانائی دارد از

  ھای شھری امری عادی است وووووو

باعث سقوط حکومت تمام تحريم ھای حقوق بشری وغيره با وجود دولت برمردم مسلط است وولی معھذا 
   .نشده است هموگاب

  نمونه دوم

تحريم ھای اقتصادی  چنان گرفتارپک، نفتی وعضويت او اين کشوربا داشتن ذخائر ،ونزئال کشور  
 ،سقوط کرده است مريکاآ مرتبه نسبت به دالر ٨٠٠ن کشور آوسوء مديريت است که واحد پولی 

صل ترميشوند ولی دولت بقدرت اروز مست مردم ھر ،ھا ادامه تحريم با ھمه اين مشکالت و و
  .ميدھد خود ھمچنان ادامه

  جمهوري اسالمي وتحريم ها ومردم

ان نولی ھمچ ؛ميشود اسف بارتر و ھمه ما شاھد ھستيم که ھرروز وضع زندگی مردم وخيم تر  
ازطريق حقوق ھای نجومی ويا واردات قاچاق  چه و نظرمالی چه ازھم به تجاوزبه حقوق مردم 

. غارت کشور وثروت ادامه دارد ، ظلم ھمچنانيک سوم واردات قانونی است د،که گفته ميشو
  ،نيست ین شد که حق مطلب ادا شدنآاندوزی سران حکومت داستانی است که نميشود وارد 

  ؛نھا صرف سرکوب مردم ميشودآامثال  سازمان ھای بسيج وسپاه و در بيشتر بودجه کشور
دی ماه (غيرت انقالبی درمقابل نفوذ)  ٩مده که سازمان جديدی بنام <پويش آ ھمين روزھا خبر
  تومان رسيده است وووووو ۴١۵٠تومان به  ٧ . دالر ازتشکيل شده است

نھم آرايگان کودکان قطع شده وعلت  رمده که شيآموزش وپرورش جمھوری اسالمی آدرخبرھای وزارت 
   .است بدھی دولت است به کارخانه داران شير که مبالغ ھنگفتی
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رس استانھای جنوب توالت خبرھائی وھمراه عکس منتشرشده که درمدا ،موزشآدرگزارش ھمان وزارت 
اقد توالت ف درسهــــم ١٢٠ ربايجانذآ ھا  درــستفاده کنند. تنا فضای باز وجود ندارد وکودکان بايد از

   ١. است

  گورخواب  

 ؛ماده برای بيتوته استفاده ميکنندآقبرھای  بيخانمان ھا از مده است که گروھی ازآھم امروز درخبرھا 
   .گورخواب داده اندان نھا عنوآکه خبرنگاران به 

که معموال  ،واژه ھای تازه است گورخواب از
 جامعه به تحوالت وپيشرفت بمناسبت نياز
راوج  ھارکشو ی بين مردمھای اقتصاد

فقرزای  سيسم اقتصادی اسالمی و .بدآمي
جھان  جمھوری اسالمی مبدع اين واژه در

که اين جمھوری  ،نھا نباشدآاست مبارک 
را بررژيم شاھنشاھی  ننگين فاسد ويرانگر
  . ايران ترجيح دادند

يادتان باشد که درھچ کشوری درجھان حتی 
  .زيمبابوه  گورخواب وجود ندارد

  انگيزه نامه به ترامپ 

 ھرباب و از آمريکاانگيزه توسل به دولت 
 منشاء مصالح  از جھت برخالف تصور

  ---اينجا روبروی مسجد اعظم اروميه است–        ايران 

 آمريکاھای  که ذيال مالحظه ميکنيد پاسخ اين مسئله است که حمايت ازطرح ملت ايران نيست سندی را و
   .وردی استآسوی ايرانيان به چه مناسبت وبا چه دست ن کشور ازآه ويا رساندن اطالعات ب

  متن سند

ئی آمريکادرمصاحبه بايک مقام  ٢٠١٠ژوئيه  ١۵يکی ازمفسرين سياسی بی بی سی  درتاريخ پنجشنبه 
   :درباره شھرام جزايری گفت

 ،»ی دريافت ميکنندن اطالعات مزدآخارجيانی که اطالعات خوبی داشته باشند با توجه به درجه اھميت «
مدت دريافت ميکنند که بتوانند  بشوند يک بسته مالی درازپناھنده  آمريکااين افراد به  اگر« :وی افزود
   ».نھا کمک ميکنيمآد وماھم به ده کمک ميکنننھا به اياالت متحآ ،را تامين کنند زندگی خود

                                               
 )٢٠١۶دسامبر  ٢۵(جوان نيوز  !مدرسه در آذربايجان غربی دستشويی ندارند ١٢٠ -١
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ھستند با دستگاه  آمريکاخارجيانی که دراين سند نشان ميدھد که رابطه بده وبستان بين ايرانيان وھمه 
باب اطالعات  ايرانيان چه از برای حمايت وکمکی که از آمريکاوجود دارد ودولت  آمريکااطالعاتی دولت 
ن آزمينه سازی  جمله ھمين تحريم ھا و ن کشور دريافت ميکند ازآطرح ھا وبرنامه ھای  ويا حمايت از

  ٢. اجرت ودستمزد ميگيرند کاآمري از ستآمريکابرای پيشبرد اھداف 

امثال  زاديخواھی وآ گرچه بظاھر عنوان مبارزه سياسی و آمريکابنابراين علت اساسی سينه زنی برای 
ايجاد مشکالت برای  را تحريک به اين بی پروائی در نھاآباطن روابط مالی است که  در نھا را دارد وآ

   .ھم ميھنان گرفتارشان ميکنند

  

 زادی راآايرانيان که عناوين جبھه ملی ونھضت  قاطع نشان ميدھد که گروھی از اقارير اسناد سياسی و
 آمريکا دقيقا ھمين نقش ايرانيانی که امروز از ۵٧شورش  سالھای قبل از برخود گذاشته بودند در

                                               
 ک-قابل توجه، عباس فخرآور، احمد باطبی، اکبر گنجی، حمزه پور و آرمن ساگينيان. ح -٢
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کم واين فساد حا ، را داشته اندعليه جمھوری اسالمی ھستند  آمريکاھا ويا ھمکاری با  خواستار تحريم
ايرانيان  ما تحت نام جمھوری اسالمی حاصل ھمان جاسوسی ھا وھمکاری ھا ودرخواست ھای برکشور
  .ستآمريکا از فاسد

ھمکاری بابيگانه برای تحميل مشقت زندگی  ،شناخته نميشودمبارزه سياسی به ھيچوجه نھا آاين عمل 
   نام داد. نھم با ھدف نزديکی ويا منافع مالیآ ،به مردم

دان است با درخواست متقاضيان تحريم ــکه انفجاری برای انسان ھای با وج گورخوابھا انی خبرتقارن زم
متقاضيان تحريم ھا باشد بايد  وجدانی در اگر و ،اھميت است خور در استثنائی و واقعه ای بسيار ،ھا

  .نرا کامال احساس کنندآنھيب 

  نفره 30موقيعت حقوقي ليست 

امضا کرده باشند دارای تابعيت  را قای ترامپآ از ھا که درخواست تحريم نجا که ممکن است کسانیآ از
  ،است آمريکااقدام درجھت منافع  و آمريکاخدمت به  آمريکاقانون  نظر لذا عملشان از ،باشند آمريکا
ای شاھنشاھی ايران وحتی جمھوری غاصب رعايت قانون جز ت اصلی که دارند باتابعي نظر ولی از

   :ومشمول قاعده حقوقی زيراست عملشان خيانت

عملش  ،هركس براي بيگانگان ايجاد استعداد هاي جنگي، سياسي واطالعاتي بنمايد
  .جرم جنائي است

  .را پيش ميکشد وجدان انسان  و ، حيا؛اينجاست که تعارض دوقانون، دردوموقعيت،  مسئله شرم و

  بود بی حياھان کی کنند احساس شرم       شرم انسان مخزن وجدان

**   
  م امضا كنندگان براي ثبت در تاريخ:نا

   –عبدالرضا احمدی 
  –احمد باطبی 

  -احمد عشقيار 
  -علی نظری

  -عليرضا کيانی
  -اميرحسين اعتمادی
  -اميريحيی آيت اللھی

  -آرش سبحانی
   -اشکان صفايی
   -اشکان يزدچی

  -موتمن فرآويه 
  -طلويیبرزومھر 

  

  -جعفریدانيال 
  -شيبانی رادحامد 
  -شيرزادکاوه 
  -عيسا قليانليونا 
  -محمدیمجيد 
  -مسجودیود عمس

  -مھرانیميسم 
  -افرازهمحمد 
  -اشدانرنيما 

  -فعتیرپدرام 
  -انفرزصبا 

  -سيماسلمان 
  

  -کريمیشھرزاد 
  -خطيبیشای 

  -آرياشايان 
  -صفویسياوش 
  -نجدیيوھان 

  

 


