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ت عالما   م و 
  

  امير فيض حقوقدان

  ٢۵۴٩تير  ٢٩) بهرامشيد(سه شنبه 

   ٢٠١٠جوالی  ٢٠

يکی رشته تحريم هايی است که به استناد قطعنامه شورای امنيت . بطوريکه آگاهيد تحريم های عليه ايران بر دو قسمند
ود و قسم دوم تحريم هايی هستند که صادر شده است که در اين تحرير زير نام تحريم های قانونی نامبری می ش

آمريکايی ها با توجه به اقتدار حکومتی خود عليه ايران به آن مباردت کرده اند، اين رشته تحريم ها که از نظر حقوق 
  . داخلی آمريکا، قانونی است ولی از نقطه نظر حقوق بين الملل غير قانونی است موضوع اين تحرير است

  : ر قانونی استچرا تحریم های کنگره غی

به اين مسئله که چرا تحريم های مصوبه از سوی کنگره آمريکا از نظر حقوق بين المللی غير قانونی  قافنخست به ات
  . است

رها، حقوقی است که بموجب منشور سازمان ملل متحد در اختيار شورای امنيت سازمان قرار گرفته است و وتحريم کش
  . تعيين شده است ۴١هم به موجب همان ماده  اقداماتی که تحريم شمرده می شود

بنابراين اوال تحريم کشورها در صالحيت شورای امنيت است نه کشور ها و ثانيا موارد آن هم نميتواند خارج از مواردی 
  . تعيين کرده است ۴١باشد که ماده 

قطعنامه صادر کرده است که آخرين  شورای امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با مسئله غنی سازی اورانيوم تاکنون چند
است، که قطعنامه ای قانونی است گرچه جمهوری اسالمی آنرا غيرقانونی ميداند ولی از نظر  ١٩٢٩آنها همين قطعنامه 

  . منشور سازمان ملل متحد که ايران نيز آنرا تاييد کرده است، قانونی است

ده خارج از يری آن کشور در  تاريخ اول ژوئيه رستحريم های مصوبه کنگره آمريکا که به امضای رئيس جمهو
ديگر اينکه تحريم های کنگره آمريکا فراتر از تحريم . صالحيت کنگره آمريکا به اعتبار منشور سازمان ملل متحد است

مزبور، به مناسبت ضايعاتی ) Item(های شورای امنيت است ومتوجه انرژی يعنی نفت و بنزين می باشد که آيتم های 
  ). منشور ۴١ماده (همراه دارد در رديف تحريم های شورای امنيت قرار نگرفته است که 

است که به اعتبار ) درزمان اوتانت(مسئله ديگر عدم رعايت عرف بين المللی وتصميم مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
د از اسلحه نفت استفاده درکشاکش اختالفات بين کشور ها نباي«منشور اتخاذ شده است و آن اين است که  ١۴ماده 
بين  ١٩٧٣بدين جهت بود که در جنگ اکتبر سال ) نه شورای امنيت(انگيزه اين قطعنامه سازمان ملل متحد » شود
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اعراب و اسراييل، اعراب که به اهميت استفاده از سالح نفت پی برده بودند، قصد داشتند برای پيشرفت مذاکرات ودست 
اوتانت که به اهميت وخطر تحريم نفتی کشورها آگاه بود، و آنرا مقدمه ای برای . ده کنندباال داشتن از سالح نفت استفا

  ١ . جنگ به شمار می آورد تصميم مجمع عمومی را اعالم نمود

ه با سليم اللوزی مدير مجله الحوادث چاپ بيروت، همين قطعنامه سازمان ملل متحد را مورد بشاهنشاه ايران درمصاح
من به استفاده از سالح نفت در مورد مشکالت بين کشور ها ايمان ندارم مگر اينکه حالت «: و گفتند تاييد قراردادند

  ) ١٣۵٢آبان  ٢۶(» جنگ بين دوکشور وجود داشته باشد

آيا شما قبول نميکنيد که نفت را به عنوان سالح برای هدف «: همچنين در مصاحبه با اشپيگل در مقابل اين پرسش
خير، فقط در «: شاهنشاه در پاسخ فرموده اند»  مانند تصاحب اورشليم مورد استفاده قرار دهيدسياسی ويا مذهبی 

صورتی که برای کشورم در جنگ بودم چنين کاری را ميکردم ليکن اکنون که صحبت از صلح  ميکنيم استفاده از اين 
  ) ١٣۵٢ديماه سال  ١۴(» سالح ممکن است خطرناک وغير ضروری باشد

تحاديه اروپا و همچنين کنگره آمريکا پيشنهاد مذاکرات با ايران را در باره غنی سازی اورانيوم داده اند، درحاليکه ا
. جاری و تصميم سازمان ملل متحد است فتصميم کنگره آمريکا داير بر تحريم انرژی ونفت و بنزين، دقيقا خالف عر

الملل ومنشور سازمان ملل متحد اين رويه محکوم ماق و هويج از ابداعات آمريکايی هاست، درحقوق بين چسياست 
  . است

  :متقاضی تحریم های کنگره چه کسانی هستند

اصوال هرطرحی ويا پيشنهادی که در مجالس قانونگزاری مطرح می شود يا بايد بوسيله دولت ويا نمايندگان پارلمان 
ه وسيله دولت به مجلس داده می شد، اليحه طرح هايی که ب) ۵٧قبل از شورش (ارائه گردد که در حقوق اساسی ايران 

  . وطرح هايی که به وسيله نمايندگان داده می شد طرح ناميده می شد

دولت ها، لوايح مورد نياز خودرا که به پارلمان ميدهند از طريق وزارتخانه ها و بررسی هايی که توسط کارشناسان 
براساس درخواستی که شهروندان آمريکايی ) ره آمريکاکنگ(صورت می گيرد، تدوين می کنند ولی نمايندگان مجلس 

  . دارند، تدوين وبه کنگره تسليم می کنند

بايد رابطه علت و چرای اينکه اين روال در تصميات کشوری و پارلمانی جاری است اين است که درهرتصميم قانونی 
اساس کدام جريان ونياز، چنين طرحی بايد مشخص ومعلوم باشد که به چه علت وبر. معلول وجود داشته ومعلوم باشد

ه ای داده شده است مثال عده ای از شهروندان با مراجعه به نمايندگان پارلمان خواستار اجرای طرح تنظيمی حويا الي
  .شده اند ويا سازمان های امنيتی ورفاهی کشور بوده اند که نياز به تصويب طرح و ارائه آنرا به پارلمان الزم دانسته اند

  . طبع هرچه پشتوانه طرح ويا اليحه قوی تر باشد، تصويب آن در کنگره راحت تر و سريعتر انجام ميگيردوبال

برای نمونه، هم امروز سی ان ان خبرداد که بازماندگان حادثه هواپيمای پان آمريکن با مراجعه به سناتور های خود 
يعنی به مناسبت مراجعه آن افراد به آن سناتور، آن  ،خواستار تعقيب موضوع آزادی يکی از متهمين بمب گذاری شده اند

  . سناتور موضوع را در کنگره مطرح ساخته است

                                            
او . زندگی کرده است  ١٩٧۴نوامبر  ٢۵زايش يافته و تا  ١٩٠٩ژانويه  ٢٢يک شخصيت برمه ای است که در U Thantاو تانت  -١

او هنگامی به اين . دبير کل سازمان ملل متحد انتخاب شد سومين به عنوان ١٩٧١تا  ١٩۶١يک ديپلمات برمه ای بود که بين سال های 
يک عنوان تشريفاتی است که » او«واژه . درگذشت ١٩۶١در سپتامبر  Dag Hammarskjöldمقام رسيد که پيشنيه او داگ هامرشولد 

بود در زبان برمه ای او با عنوان »  "Thant"تانت «اشت اين شخص تنها نامی که د. می باشد) "mister" آقا(می توان گفت هم رديف 
  ک-ح– .پانتانو اوتانت خطاب می شود زيرا او تانتی بود که از شهر پانتانو می آمد
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سوی کنگره آمريکا متاسفانه از مناسبت درخواست عده ای از شهروندان آمريکايی که در  زتحريم های موضوعه ا
در خارج وايرانيانی که در خدمت اطالعاتی  گذشته تابعيت ايران را داشته اند برخوردار است که نمايندگان جنبش سبز

  . وسرويس های آمريکايی هستند را شامل است و در هر صورت، به متقاضيان تحريم عنوان ايرانی داده شده است

همچنين اين حقيقت را نمی توان ناديده گرفت که بخش بزرگ وحساسی از مبارزه ايرانيان خارج از کشور، مدام ودرهر 
حد اين درخواست دراسناد مبارزه سياسی . ا و از اروپاييان خواستار کمک به جنبش سبز شده اندفرصتی از آمريک

  . ايرانيان کامال خودنماست، از حد افراط هم گذشته؛ چنانکه در جهان سياست هم بی سابقه بوده است

ز حقوقدانان اطريشی برای اهميت به ماهيت اين چنين درخواست های بی شرمانه جا دارد به نظريه حقوقی يکی ا
  : توجه کنيم) متخصص حقوق بين الملل(

نای حق متکی به قانون ويا قرارداد نباشد، التماس است که التماس هم نوعی بدرخواست کمک اگر بر م«: می گويد
درخواست های نا موجه وناحق وخارج از قرارداد ها . گدايی است که قبول ويارد آن به ميل کمک کننده وابسته است

مداخله در امور کشور ووابستگی و –بلکه از مرز معامله . دررابطه با مسائل کشورها از مرز گدايی وارد نمی شود
  » .قيمومت واردمی شود و آثارش متوجه مردم کشور درخواست کننده است

ک می کنيم، بيگانه استناد به نظريه حقوقدان اتريشی بدين سبب الزم افتاد تا مطمئن شويم که وقتی از بيگان تقاضای کم
را دعوت به مداخله وتصميم گيری عليه کشور مان می نماييم و باب بندگی وقيمومت را ميگشاييم و اين ديگر به ميل آن 

  ٢. کشور است که چه خواهد کرد و چگونه می کند

با متجاوز  چيز هازنی که مرد غريبه متجاوزی را به خانه خود دعوت کرد، ديگر بقيه . مثالش را می توان چنين آورد
وقتی . است و هرچه پيش آيد خوش آيد است و زن نمی تواند بگويد که من اورا دعوت به شام کردم، نه چيز های ديگر

عده ای بهرنام وخاصه ارباب مطبوعات آمريکا را دعوت به مداخله در امور ايران ميکنند، ديگر بقيه چيز ها از جمله 
  ٣. ا تحريم های انرژی انتخابش با آمريکا است نه ايرانيهاتجزيه کشور ويا مداخله نظامی وي

ما در تحريرات سابق موضع نمايندگان جنبش سبز واطاق فکر ويا سخنگويان آنهارا که در خارج از ايران هستند 
ا ومصرا خواستار شدت بخشيدن به تحريم های عليه ايران بوده و از آمريکايی ها مدام ودر هر فرصتی اين درخواست ر

  . مطلع ضرور باشد دشدت و تجديد کرده اند ارائه داده ايم و تصور نميکنم که تجدي

ضوعی که اکنون بايد به اثبات برسد، قبول درخواست سبزيها از آمريکابرای انداختن تور تحريم است  چرا که اگر اين وم
عتنايی نشده وبرعکس اگر اين رابطه برای انجام تحريم ا) درخواست سبزی ها(رابطه مسجل نشود، در واقع به ايجاب 

مسلم شود، مفهوم حقوقی آن اين است که درخواست سبزی ها از آمريکا برای حمايت از جنبش وراه کار تحريم وجنگ 

                                            
يکی از ماموران طرفدار جدايی طلبی در تشکيالت نئوکان ها با نوشتن مقاله ها و مذاکرات اينترنتی درروزهايی که مايکل لدين،  -  ٢

و چون ميدانست من لييست بزرگی دارم عالقمند بود از  زو شدرمداخله در امور ايران را کرده بود، با نوشته های من روبآغاز به 
که به او اعالم کرده بودم ما کمک شمارانياز نداريم واگر هم بخواهيد کمکی به ميل خودتان نه با درخواست ما  اين وسيله بهره بگيرد،

ما کشورمان را بهتر . ی و راه وروش کمک را ما ايرانيان تعيين کنيم و حدی هم برای آن قايل خواهيم بودبه ما بکنيد بايستی خط مش
از آن لحظه او با نوشتن بی ادبانه . باقی بماند محفوظ از شما می شناسيم و حق تصميم گيری درهرصورت بايستی برای ما ايرانيان

“Get lost”   )شرح احوال او ومداخالتش در امور ايتاليا و  بار ناوليبرای پيش ازاين . طع کردرابطه اش را با من ق) برو گمشو
زيرا آنها . که مورد شماتت و انتقاد برخی از ايرانيان بودم مبود آوردهبه اينترنت  وبهره کشی به سود اسراييل را پژوهش کرده 

 - » اجير کنم ايرانخدمت به «و من می خواستم لدين را به  د، وبرای آسياب او آب حمل کننآقای لدين در آيند» خدمت«ميخواستند به 
قرار گرفت و  اينجانبرا در هنگاميکه مورد اعتراض )  برو گمشو(   ”Get lost“همين جمله بار ديگر آقای مهرداد خوانساری 

 ک-ح  .داشت شدم بکار گرفته شدمانع کارهای او وطرحی که برای گول زدن مبارزين و جلب دخالت بيگانه ها 
يا بدون پژوهش وپرسش در جلسه ای که  در همين رابطه است کسانی که گروهی جدايی طلب وفدراليست را به جلسه ای دعوت می کنند - ٣

  ک-ح... احتمال بهره برداری بيگانه ها را دارد شرکت می کنند
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و در اين حال است که هم بار مسئوليت متوجه جنبش سبز ميگردد و هم پشتوانه تحريم . از طرف آمريکا قبول شده است
   ٤. بار حقوقی پيدا می کند! ست ايرانيان های کنگره از درخوا

  : قبول ايجاب آمريکا

  :قبول درخواست سبزی ها برای تحریم از سوی آمریکا

اين مسئوليت همه مردم وکشور های آزاد «: آقای باراک اوباما در سالگرد انتخابات جنجال برانگيز ايران گفت -١
  » آزادی و عدالت و عزت هستندجهان است تا روشن کنند ما طرف کسانی هستيم که در پی 

اهدا گرديد » سبز«اين گرد هم آيی که در باره وضعيت ايران بود، در آن جايزه ويژه دموکراسی به جنبش اعتراضی 
  )٢٠١٠ژوئن  ١١جمعه (

از اعمال تحريم  فدر مقابل اين پرسش که هد ٢٠١٠ژوئن  ١۴مک کين سناتور آمريکايی در گفتگويی بتاريخ  -٢
ما بايد متحدان خودرا در کشور های مختلف تجهيز کنيم تا حقانيت رژيم ايران را به «: يست گفتها برايران چ
 » چالش بکشيم

قطعنامه تحريم ها به مخالفان حکومت ايران کمک می ) ٢٠١٠سوم ژوييه (روزنامه واشنگتن پست نوشت  -٣
 . کند

عامل اصلی و تعيين کننده است و اليحه جنبش اوپوزيسيون يک «: پايگاه اينترنتی روابط خارجی آمريکا نوشت -۴
 » .تحريم های کنگره گويای اين مقصود می باشد

دقيقا خواسته (تحريم بايد همراه اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران باشد «: نشريه واشنگتن تايمز نوشت -۵
 [!!]) سبزی های خارج از کشور 

از موسوی و خاتمی حمايت می کنيم اما تحريم  ما«: در ژنو گفت ۵+١ارلی سفير آمريکا در بحرين دراجالس  -۶
ها می تواند اين نتيجه را داشته باشد که مردم ايران درک کنند که تنها راه نجات از فشار تحريم ها پيوستن به 

 . است) جنبش سبز(موسوی و خاتمی 
  

ادرخواست جنبش سبز تصور می شود همين چند نمونه شاهدی باشد که ارتباط تحريم های کنگره را عليه ايران ي
وبه رعايت اصطالح حقوقی رابطه بين ايجاب و قبول را در . وکسانی که سابقا تابعيت ايران را داشته اند نشان بدهد

  . مسئله تحريم ها ايجاد نمايد
  

  : ماهیت تحریم های نفتی مقدمه و آماده سازی برای جنگ است

زيرا که . تحريم کننده برای جنگ با کشور تحريم شده است ماهيت تحريم بنزين ونفت متوجه آماده سازی کشور های
کشوری که در . ويا دفاع استفاده از سوخت برای تامين نياز های جنگی است مهمترين وحساسترين نياز جنگ تعرضی

  . همه چيز جنگ به بنزين مربوط می شود. مضيقه تامين بنزين بود، نمی تواند ازکشورش دفاع کند
  

                                            
پيشين داده شده بود تا  آموزش عالی فرهنگ و رکه به آقای منوچهر گنجی وزي» دستوری«به  الزم می آيددر همين رابطه اشاره  -  ٤

اعتباری نداشتند در کنار کسانی که صاحب  که» کرد«و » بلوچ«، »عرب«گروهی جدا جوی دادن  با تشکيل جلسه ای با شرکت 
ای آمريکاييان موجه بود را بربه بدنامی شهره نبودند، نقشه ای که در راه تشويق جدايی طلبان در درون ايران  الاقل اعتباری بودند يا

که ديديم چند روز پس از آن جلسه کذايی درگيری هايی در استان بلوچستان ايران آغاز شد و دو مسجد منفجر وبه اين وسيله . سازند
همين حرکت ممکن است توسعه يافته به استان های . امر بر مردمی که گمان نمی کردند می توانند ادعای جدايی طلبی کنند مشتبه شد

به ادعای يکی از شرکت کنندگان در جايگاه معترض؛ آقای گنجی ابراز داشته بود من برای تشکيل جلسه . ( گر نيز سرايت کنددي
    ک-ح) دستور داشتم
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ی که به مسايل ايران اهميت توام با نگرانی دارم می توانم بگويم که تحريم بنزين با چنان شدتی که بعنوان يک ايران
آمريکا به آن مبادرت کرده بهيچوجه در ارتباط با غنی سازی اورانيوم نيست، بلکه فراهم کردن زمينه برای جنگ 

معنايش « ديگر از نظر بنزين خود کفا می شويمدر حاليکه احمدی نژاد می گويد ما تا دوسال . تعرضی عليه ايران است
اين است که ايران قادر نيست تا دوسال ديگر نياز های مردم و ارتش را ازبابت بنزين تامين کند و همين دوسال کافی 

چه کسی باور می کند که جمهوری اسالمی حتی برای سه ماه ذخيره بنزين . است که آمريکائيها را به هدفشان برساند
  .باشد داشته

  
  :تفاوت اجرایی تحریم ها

ماهيت اجرايی تحريم های کنگره آمريکا بسيار وسيع و سخت و حساس است و همانطور که جنبش سبز درخارج 
باشد نه ازکشور در پيام محرمانه ای از آمريکا خواسته است تحريم هابايد بصورت شوک آور وارد شود که فلج کننده 

  ) جان هانا -نقل از واشنگتن پست  (بصورت واکسن 
  

ماهيت اجرايی تحريم های کنگره خيلی وسيع تر و محکم ترازمحاصره دريايی است که معموال در جنگ بين دو کشور به 
ز کشوری که در محاصره قراردارد ممکن است رفع نياز های خودرا از طريق مرز های خارج ا. اجرا گذاشته می شود

محاصره تامين کند ويا شرکت ها برای سود بيشتر بطور مخفيانه از خط محاصره به بهانه های مختلف عبور کنند ولی 
نه به بزور بلکه رعايت  ادر تحريم کنگره آمريکا اين راه نفس کشيدن کشور تحريم شده پيش بينی و بسته شده است آنه

مربوط به آن به اين شرح که دولت آمريکا بموجب حقی که همه دول  منافع شرکت های توليد کننده بنزين وفراورده های
دارند، شرکت های تابعه کشور را از معامله بنزين وديگر موارد ومصالح باايران ممنوع ساخته است و اين ممنوعيت را 

آنها را مخير  های خارجی تهم به مصالح و امنيت ملی وصله نموده و تعيين کيفر برای متخلفين کرده و در مورد شرک
ساخته به تبعيت از قانون تحريم کنگره آمريکا ويا محروميت از معامله با آمريکا وبا شرکت های تابعه آمريکا که معلوم 
است که وابستگی های سنگين ووسيع بين المللی کشور ها و شرکت های خارجی را در مسيری قرار می دهد که تبعيت 

گرايش  چنانکه هم اکنون که چند روزی از تصميم کنگره آمريکا نگذشته است، .از قانون کنگره آمريکا خواهد بود
  . شرکت های بزرگ انرژی به تبعيت از تصميم کنگره آمريکا کامال آشکار شده است

  
اميدوارم که در مختصری که عرض شد تفاوت واهميت وسيع تحريم کنگره آمريکا با محاصره دريايی کامال مشخص 

  . شده باشد
  

  :م کنگره ورابطه آن با قحطیتحری

تحريم هرنوع کاال تا چه رسد که مصرف آن همگانی باشد، ايجاد نوعی قحطی می کند وهمانطور که درقحطی مواد غذايی 
زين هم همين حال را دارد، تاثير ننه زيان ميبرند که سود سرساری هم ميبرند، تحريم بتجار و گروهی خاص از قحطی  

وده مردم حتمی و غير قابل گفتگو است و همانطور که حتا شايعه بروز قحطی سبب احتکار وگران منفی وکوبنده آن بر ت
که درسالهای  يادتان هست. شدن وکم ياب شدن مورد قحطی ميگردد، همين مصائب برای تحريم بنزين هم جاری است

  . آب احتکارمی کردند د که ايرانيان نفت و بنزين را درخانه هايشان ودرحوض هایيگذشته خبرهايی می رس
  

مادراين تحريم بنزين شرکت ميکنيم ولی اين تحريم «: رييس شرکت نفتی توتال که فروشنده بنزين به ايران است گفته
  » فشار و تحميلی سنگين به مردم ايران است

  
  
  



اميرفيض - تحريم و نفرت عالمانه     6 گ  بر   

 

  :نفرت عینی و عالمانه و نفرت مجازی و تلقینی

ينی و عالمانه مردم را نسبت به آمريکا وهمه کسانی که مشوق و همينجاست که بايد گفت تحريم بنزين باب تحريم ع
مدعو آمريکا در دخالت به امور سياسی کشورمان بوده اند و مدام درخواست حمايت از آمريکا را کرده و می کنند می 

ح يتوض. وايرانيان خارج از کشور به ويژه جنبش سبز بايک نفرت عمومی وعينی ملت ايران مواجه خواهند شد. گشايد
ينی، قاينکه نفرت عينی وعالمانه آن نفرتی است که شخص بمناسبت برخورد با آن، آنرا درک می کند و نفرت مجازی وتل

آن نفرتی است که چون ديگران آنرا عنوان ميکنند حالت تلقينی پيدا می کند مانند همين شعار مرگ برآمريکا، که بيشتر 
رای تحريم بنزين بصورت عينی و عالمانه درخواهد آمد و بطور حتم ايرانيان جنبه تلقينی داشته است ولی بعد از اج

  . خارج از اين نفرت فراگير بی نصيب نخواهند بود
  

  نفرتی آيد، همه ويران کنی    مهر عالم را اگر انبان کنی 
  

  : سئوال و جوابی را که این تحریر تقدیم میکند

از جنبش سبز، هدفش تامين آزادی  ار مالی ومعنوی وجهانیآيا آمريکا با وضع تحريم ها و حمايت های آشک
  ودموکراسی در ايران است يا خير؟ 

  
  .  آمريکايی داده می توان به دست آورد» فوربس«پاسخ اين مهم را از سناتور مک کين وتشريحی که مجله 

تغييراتی را که مادرسياست های  هار داشت که من براين باورم کهظآقای مک کين با تاييد سياست آمريکا از جنبش سبز ا
  ) ايران ٨٨مک کين درسالگرد انتخابات سال .  (ايران خواستاريم جنبش سبز انجام خواهد داد

  
آمريکايی دستاورد هايی که با موفقيت جنبش سبز تحت حمايت آمريکا برای آمريکا ايجاد خواهد شدرا » فوربس«مجله 

  : به قرار زير نوشته است
  
ديگر برای انتقال نيرو به . ژيم ايران تغيير می کند و رژيم طرفدار غرب وبيشتر آمريکاروی کار می آيدنخست اينکه ر«

افغانستان الزم نيست که دنيا را دور بزنيم و به قرقيزستان وازبکستان برويم يکسره از ايران و خليج فارس به 
شود و ضرورتی پيدا نمی کند که آمريکا برای ديگر منت کشيدن از روسيه هم متوقف می  –افغانستان خواهيم رفت 

موفقيت مادرعراق هم قطعی خواهد شد  –بدست آوردن روسها در مسئله ايران در ايجاد پايگاه های موشکی کوتاه بيايد 
از همه مهمتر حزب اهللا لبنان وحماس وساير  - و با شکست شيعيان ايادی آمريکا حکومت عراق را قبضه می کنند

ربی وابسته به جمهوری اسالمی که خار حيات سياسی اسراييل شده اند از بين خواهند رفت و اسراييل سازمان های ع
  »  يک نفس راحت خواهد کشيد

  
  . اجازه بفرماييد بقيه اش را هم ارادتمند اضافه کند

  
را » پک ايجی«آمريکا موفق می شود بعد از سی سال انگلستان را از ايران بيرون کند و سگهای تربيت شده وگروه 

  . جايگزين سگهای تربيت شده انگليسی که حاکمند وغاصب ايران بکنند
  

ران مسلط می شود و مشکل قيمت نفت و برنامه های سياسی نفت در جهان براحتی به اجرا يچنگال آمريکاييها بر نفت ا
  . در می آيد

  
ايران به عضويت . طور کامل کنترل خواهد کرد در شمال ايران پايگاه هايی نظامی بوجود می آيد و قدرت روسيه را به

  . پيمان ناتو درمی آيد و اسراييل را به رسميت خواهد شناخت
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از آمريکا به خواسته ) Packageپک ايجی (ن ئاينها بخش هايی از خواسته های آمريکاست که با دعوت ايرانيان خا
ای اين از اقتصادی وانرژی تحقق خواهد يافت ودر دخالت در مسائل داخلی ايران و حمايت از جنبش سبز تحريم های

خيانت وظلم بزرگ به ايران که تجزيه ايران هم دسر آن خواهد بود اين آدم های بسته ای هم چند صباحی بر گرده مردم 
  . سوار شوند

  
  ملک قلزم حجازی يک بيتی دارد که با يک تحريک کوچک مصداق موضوع است 

  
  از دشــــــمنان دوست نمای وطـن بترس    بترس» بسته ای«ای هموطن، ز هموطن 

  بالنــــد بررخ وطـــــــن خود بحق بترس    زان قـــــوم نا ســـــتوده کز اعمال خويش 
  زان صلح جوی حيله ور بی وطن بترس    ای هـــــموطن زدشمن جنگی بخود مپيچ
                   ُ        رهـــــبرايران شــ دن بترسدارد خــــيال     از آنـــــکه بـــــا حــــمايت بــــيگانه آرزو

  
  : یک شاهد بسیار با اهمیت

برای اينکه ثابت شودکه جنبش سبز کامال در جريان سياست اجرايی آمريکا نسبت به جمهوری اسالمی وجايگزين 
ساختن جنبش سبز درنظام حکومتی ايران است و يک ارتباط سياسی و هدف مشترک، سياست آمريکا را جلو می برد به 

  . وابسته به جنبش سبز توجه کنيد) گويا(ت پايگاه اينترنتی اظهارا
  

اگر جمهوری اسالمی بخواهد از اثرات تحريم وحمله نظامی آمريکا مصون «: شخصی بنام فردا درآن پايگاه گفته است
وجود بيايد و ماند بايد فاز اول يعنی به خلع يد از دولت احمدی نژاد و جايگزينی جنبش سبز تن بدهد تا امکان مصالحه ب

  » .ايران را از اين بن بست خارج سازد  ۵+١دولت ميانه رو بتواند با مذاکره با 
  

  : شهود دیگر

مجاهدين خلق با تشکر از آمريکابه مناسبت تحريم ها، گفته اند ای کاش تحريم های «تا آنجا که اخبار منتشره گوياست؛ 
  ) کلينتون در گفتگوی با سی ان ان بيل(  » شديد تری عليه ايران به اجرا گذاشته ميشد

  
برخی از ايرانيان خارج از کشور از جمله محسن سازگارا، نوريزاده و مهاجرانی وغيره از تحريم های کنگره آمريکا 

  . اظهار رضايت وتشکرکرده اند
  

ان خارج از کشور اين نکته توجه کردنی است که چون تحريم های آمريکا رابطه مستقيم با مسايل سياسی مبارزه ايراني
دارد و نظربه اينکه کسانی که در جريان مبارزه خود را شاخص ساخته اند و به کرات با کمک از آمريکا و اقدامات آن 
کشور را برای براندازی جمهوری اسالمی خواستار شده اند، چنانچه نسبت به تحريم های غير قانونی کنگره آمريکا 

خالفت با تحريم به هيچ وجه ملحوظ نمی گردد، کسی که تحريم ويا عملی را خوب معترض نگردند، سکوت آنان بعالمت م
  .وبجا ميداند تکليف تشکر ندارد ولی کسی که عملی را خالف قانون و نابجا می داند، تکليف اعتراض را دارد

  
  

------------------------- -   
به مواردی چند اشاره داشته ام که دقيقا ) خيانت(عنوان با داشتن افتخار شاگردی استاد اميرفيض در قالب نوشته ای با 

   ک- ح.  در راستای نظرات استاد امير فيض قرار داشته است


