کنم.درموردنوشتهیزیرذکرچند


یزیررایکیازخوانندگانبامدادیبهنامشبنمبرایمنفرستادهکهعینا(باقدریویرایش)منتشرمی

نوشته
نکتهراالزممیدانم:

منتماملینکها،روابط،

بامدادیصرفابستریجهتانتشارآنمیباشد)۲.

مطالبنوشتهشدهدراینمتنلزوماموردتوافقمننیست،ووبگاه

)۱
کنمموضوعکلی ایکهدرآنمطرحشدهاستبسیارمهم


ام،امافکرمی

آزمایینکرده

هاواسنادموجوددرمتنراشخصابررسیوراست

ترجمه
هایاچیزیشبیهبهآن هادرایران)وتالشمولف


سازیبرایتکرارسناریویعراق،لیبی،سوریهیاتلفیقیازآن

است(سادهبگیم،ایجادزمینه
صلیآنوادلهیارائه

برایگردآوریمطالبوکنارهمقراردادنآنراقابلتوجهمیبینمودرنتیجه )۳موقعخواندنایننوشتهسعیکنیدبهپیاما

شدهتوجهکنیدواجازهندهیدبرخیاطالعاتموجوددرآنکهشایدباشناختیکهازوقایعداریدسازگارنیستند(حاالیاواقعاسازگارنیستندیادست
یاولسازگارنیستند)شماراازاصلموضوعمنحرفکند.اینرانوشتم،چونشاهدبودهام کهچندهفتهبراینوشتناینمطلبوقت


کمدرلحظه
صرفشدهوخودمنهمچندینساعترویویرایشآنوقتگذاشته ام.امیدوارمموردتوجهشماقراربگیرد (.اینمقالهرابهصورتPDFدانلود

کنید) 
دادگاهراسلدومیاپرونده ایجدیدعلیهایران؟»راکهقبالدربامدادیمنتشرشدهاستببینید .

درهمینرابطهمیتوانیدمطلب«


نکاتی چند پیرامون دست اندرکاران تریبونال ایران
هاستبرایتغییررژیمدرایرانباگروه هایمختلفازجملهالب یاسراییلهمکاریدارد.برایاینمنظور،ایشانباکمک


آقایپیاماخوانسال
افرادی نظیر ایروین کوتلر ،وزیر دادگستری قبلی کانادا که در حال حاضر عضو پارلمان کبک ( ) Quebecاست ،بیانیههای تحریکآمیز
برای اهریمن سازی و منزوی کردن ایران در راستایمحکومیتاین کشور به جرم "خطر علیه صلح جهانی" را امضاء و تأیید کرده است.
بیانیههای۲۰۰۲و۲۰۱۰تحتعنوان "خطر هستهای ،قوم کشی و نقض حقوق در ایران :پذیرش مسئولیت برای جلوگیری از خطر" ازایننوع

بود 
 The Danger of Nuclear, Genocidal and Rights-violating Iran: The responsibility to Prevent Petition
و"نقشه ی راه"لینکزیرراکلیککنید .

برایدیدنکاملگزارش۲۰۱۰
 http://irwincotler.liberal.ca/responsibility-to-prevent-petition
جروسلمپستدرتاریخبیستوهفتمجوالی۲۰۱۰نوشت :
ایروین کوتلر( )Erwin Cotlerبرای وضع تحریم های بیشتر علیه ایرانفعالیت می کند .برای همین نیتایشان با آقای بان کی مون دبیرکل
سازمانمللورهبراندولتوپارلمانآمریکا،آلمان،اتریش،اسراییلوچندکشوردیگرمالقاتکردوازآنانخواستقدم هایموثرتریعلیه

ایرانبردارند .
امضاءکنندگاناینبیانیه  ایروینکوتلر،فوادعجمی،سعدالدینابراهیم،نازنینافشینجم،پیاماخوان،عباسمیالنی،الیویزل،الدنبرومند،آلن

دورشوویتز،رامینجهانبگلووتعدادیازنئوکان هایجنگطلبهستند .

 http://genocidepreventionnow.org/Portals/0/docs/2010-R2P_IRAN_EXEC_SUMM.pdf
هایپیشنهادشدهدر"نقشهی راه" رافهرستمیکند :

ٰ
پستدرهمینمقاله،تحریم

جروسلم
 http://www.jpost.com/JerusalemReport/Article.aspx?id=182766
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جلوگیری از واردات بنزین و فراوده های نفتی تصفیه شده به ایران
تحریم بانک مرکزی ایران







تحریم کاالهایی که استفاده ی دو جانبه دارد [حتمن کتاب فیزیک و میکروب شناسی هم جزو آن می شوند!]
جلوگیری از ورود اشیاء حساس
تحریم های "هوشمندانه" علیه پاسداران ،که حدود  ۰۸درصد از تجارت خارجی ،ساختمانی ،بانکی و ارتباطات را کنترل میکند .ایروین
کوتلر پاسداران را "منشاء خطرها" معرفی کرد.
تحریم فروش سالح به ایران و تعلیق کامل برنامهی موشکی ایران.
ندادن اجازهی لنگرگیری به کشتی های ایرانی و هواپیماها برای فرود آمدن در کشورهای مختلف

هارابهطورکاملاجراکنندوبرایاطمینانازاجرایاینحکمبایدتجارتخودراشفافسازیکنند.لطفن "نقشه ی


کشورهاموظفنداینتحریم
راه"رادرلینکزیرمشاهدهکنید .
 http://irwincotler.liberal.ca/files/2010/05/18 -Point-Road-Map-for-Action.pdf
ایروینکوتلرازسخنانوپیشنهاداتافرادینظیرآقایانوخانم هاپیاماخوان،الدنبرومند،رامینجهانبگلو،عباسمیالنی،نازنینافشینجمو

شیرینعبادیکهبهعنوانشاهددرجلساتمختلفپارلمانکاناداشرکتداشتند،برایتهیهیگزارش۲۰۰۲و۲۰۱۰کمکگرفتهاست.پیام اخوان

دراینجلساتبامعرفیخودبهعنوانشهروندکانادایی،پیشنهاداتیبرایتحریمبیشترایرانبهاینکمیتهتقدیمکردکهدر "نقشهیراه"۲۰۱۰
گنجاندهشدهاست.اودرپارلمانکاناداگفت :
رمی کنند.....منبهاینکمیتهبرایگزارشخوبو
بهعنوانیککانادایی،مفتخرمکهمیبینماعضاءپارلمانبراییکهدفمشترککا 

منتشرشدتبریکمیگویم .

پیشنهاداتآنکهدرسال۲۰۱۰
 Mode=1&Language=E&http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4972831
گونهمعرفیمی کند":کسیکهبدونهیچشرمساریازاسرائیلحمایتو


)،ایروینکوتلررااین
آقایهواردگالگانوف(Howard Galganov

دفاعمیکند ".

”“A totally unabashed defender and supporter of Israel
درضمنایروینکوتلرهمراهباآلندورشوویتززوالیویزل،سازمانتروریستیمجاهدینراکهباموسادوسازمانسیاهمکاریداردحمایت
می کنند.آقایکوتلرباوجودقدرتسیاسیواقتصادییهودیاندرکانادا،آمریکاودیگرکشورهایغربیهنوزازوجود"آنتیسمیتزیم"[ضدیتبا

مردمانسامیکهدرادبیاتصهیونیستیمعموالبهعنوانضدیتباقومیهودبهکاربردهمی شود]دراینجوامعشکایتدارد.برمبنایهمین

اصل،کوتلرعالوهبرعضویتدرپارلمانکانادا،سمتهیاتاجرائیائتالفپارلمانیکارزار"آنتیسمیتیزم" را همبرعهدهدارد.
 http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Irwin_Cotler
امضایالیحه ی"آنتیسمیتیزم"برپاشدهبود،کوتلرطیسخنرانیخودجمالتزیررابیانداشت :

درجشنیکهبهمناسبت 
یتهمت هایکالسیکبهیهودیانهستیمکه"آنتیسمیتزم"نامدارد،مانندتهمتکنترلاقتصادتوسطیهودیان،تهمت


الخرهماشاهدظهوردوباره
با
یها
توطئه،تهمتنسبتدادنپروتوکالبهیهودیان،تهمتنفیهولوکوست،تهمتمقایسهاعمالیهودیانبانازی هاوحتیتهمتهولوکاستفلسطین 

توسطیهودیان .
واردرراستایدیگرگون سازیواقعیتوبهنوعیسانسورعقایدوآزادی


شوندکهچرااینشخصشیفته

بانگاهیبهاینجمالتافرادمتوجهمی
یهود"تقلیلمیدهدکهعلیه

بیاندرکاناداوغرببهنفعاسراییلآپارتایدفعالاست.اوسخنانآقایاحمدینژادعلیهصهیونیزمرابه"قومکشی
یآمریکامی خواهدکهایشانرابهاینجرممحکومکنند .


جمهورودولتایرانجنجالبهراهاندازدوازدولتکاناداوکنگره
رئیس
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http://irwincotler.liberal.ca/media/irwin -cotler-delivers-remarks-at-signing-of-ottawa -protocol-on combating-antisemitism
متاسفانه ،آقای پیام اخواندادستانارشد تریبونالایران با اودر این مورد همکاری دارد و با امضاء بیانیههای تحریک آمیز تحت عنوان "ایران
سازیازایرانکمکمیرساند .


"،بهاهریمن

ایوقومکش

هسته
درکنفرانسالبیاسرائیلتحتعنوان"بادولتیکهقومکشیراتحریکمی کندچهبایدکرد؟"

آقایایروینکوتلردربیستوسومسپتامبر۲۰۰۲
درواشینگتندیسیشرکتکرد.ایشاند راینکنفرانسدوبارهاز "خطر"ایرانسخنگفتوبهایرانهراسیپرداخت.اینکنفرانسباحمایت
گراندربارهیقومکشی"ودانشگاهییل


المللیپژوهش

یبین

هاییهودی""،جامعه

"مرکزجروسلمبرایروابطعمومی""،کنفرانسسرانسازمان
بخشآنتیسمیتزم – کهکوتلربهآنعال قهداردبرپاشدهبود .
اشتاینروشنفکریهودیضدصهیونیزمونویسنده یکتابمعروف"دکانهولوکوست"،ایروینکوتلرامضاءکنندهاینبیانیهرا"دیوانه"


آقایفینکل
()Lunaticخواند .
 http://www.normanfinkelstein.com/methodical -expose-of-lunatic-irwin-cotler
آقایکیمپیترسونسردبیرنشریهیاینترنتیدسیدنتویس() dissidentvoiceدرموردایروینکوتلرنوشت :

درکنیسهییهودیاندرکوتسنتلوک( Beth Zion Synagogue in

"کوتلرعضوپارلمانکبککانادادرتاریخبیستوهفتمفوریه۲۰۱۱
 )Cote St. Lucسخنرانیکردوازدولتکاناداخواستهرچهزودترعلیهخطرایراناقدامکند ".
اوگفت":الزماستخطرهسته ای،خطرتحریکبهقومکشی،خطرتروریزموخطررژیمعلیهمردمراتبلیغکنیم.کوتلراینتبلیغاترابرای

شکلدادنبهاذهانعمومیمردمکانادابیانکرد".درپایانسخنرانی،فیلمتبلیغاتی"ایرانیوم"بهنمایشدرآمد.فیلم"ایرانیوم"بر ایتحریکمردم
غرببهایرانستیزیتوسط"صندوقکالریون"ساختهشد.صندوقکالریونتوسطیکفیلمسازاسراییلی– کاناداییدرسال۲۰۰۲تأسیسشدکه
اندراپوششرسانه ایدهد .


هایشهرکنشیندررابطه

)،کهبااسرائیلی
ها،آیشهاتورات(Aish HaTorah


پروپاگاندایصهیونیست
 http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Raphael_Shore
ایبهمنظوراهریمنسازیایرانرابهتصویرمی کشد.آقایعلیقریبدرموردفیلم"ایرانیوم"


اینفیلمبرمبنای"بمباتمخیالی"خطرایرانهسته
دهدبرایعملیاتجنگطلبانهعلیهجمهوریاسالمی


دستانآناناجازهمی

هاوهم

فیلمیکساعتهمستند"ایرانیوم"،بیشوکمبهنئوکان
مینویسد«:

تبلیغکنند ».
 http://www.lobelog.com/the-ideological-west-bank-setter-behind-iranium
جالباستبدانیمکه "فعاالنحقوقبشر" نظیرآقایانپیاماخوان،جهانبگلو  وخانمالدنبرومندتاکنونهیچاعتراضیبهاینفیلمتبلیغاتیبرای
هولوکاستاتمیایراننکرده اند.اماپیاماخوان،رامینجهانبگلووسعیدرهنمابشربهمحضاطالعازکنفرانس "بیداریمعاصروافکارامام

دردانشگاهکارلتونکانادا،بیانیها یعلیهاینکنفرانسامضاکردندوخواهانسانسوراینکنفرانسشدند.رئیس

خمینی"مورخدومژوئن ۲۰۱۲
دانشگاه کارلتون ،خانم روزن اوریلی رونته ( ،) Roseann O’Reilly Runteدر جوابآنان نوشت « :از نامه ی اخیرشمامتشکرم.دانشگاه
شگاهکارلتونمیزبانبرنامه هایگوناگوناستکهبعضیازآنهاممکن

کارلتونمبتکراینکنفرانسنیست».سخنگویدانشگاههماضافهکرد«:دان
انگیزباشد،اماایندانشگاهماننددانشگاه هایدیگرکانادامشوقبحثوگفتگواست» .


استبحث
داشت.تبلیغاتاهریمنسازیو

بایدتوجهداشتکهسخنرانیایروینکوتلردرمورد"خطرایران"تحتتأثیرگفته هایشاهدانجلساتپارلمانقرار

ایرانهراسیکهبردروغاستواراستمی تواندجرمیبزرگباشدوافراددستاندرکارآنبایدمعرفیوموردتعقیبقرارگیرند .
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آقایکیمپیترسونشهروندکاناداپسازاطالعازسخنرانیکوتلرباکمالتعجبازاومیپرسد«:تهدیددولتبهقومکشی؟ اسراییلبیشاز۲۰سال

تروریزماصلیتوسطموساددرایرانپیادهمیشود.شما

مشغولقومکشیمردمفلسطیناست.کدام"خطرتروریزم"مدنظرآقایکوتلراست؟ 
هادرزمین هایاشغالیتوسطپلیسوا فرادنظامیاسرائیلرا


کشتارفلسطینی
یضربوشتمعلیهمردمایرانصحبتمیکنید؟آیاکشتو 


درباره
مد نظر دارید؟شما به عنوان یک صهیونیست ایدئولوگ چگونه میتوانید چنین حرف هایی را بر زبان بیاورید در حالی که اینگفتهها زیبندهی
میکنند ".
ایدارددرحالی کهایرانرابه"تالش برایدستیافتنبهسالحهسته ای"متهم 

اسرائیلاست.اسرائیلسالح 
هسته
 http://dissidentvoice.org/2011/03/projecting -israels-crimes-onto-iran
یسالحهسته ایندارد.این


بهدنیااعالمکردندکهایرانبرنامه
الزمبهیادآوریاستکهشانزدهسازماناطالعاتیملیآمریکادرنوامبر ۲۰۰۲
که،مدیرکلآژانسبینالمللی


چنانبرقوتخودباقیاست.افزونبراین،باوجوداین

همتکرارشدکههم
ارزیابیدرسالهای ۲۰۱۰و ۲۰۱۱

هایاطالعاتیآمریکاهمچنان


یگزارشتندتریشد،اماسازمان

انرژیاتمیسازمانملل،آقایآمانو،تحتفشارآمریکاواسرائیلمجبوربهتهیه
براینباورندکهایرانبهسویساختسالحاتمیپیشنرفتهاست .
می توانندازکسیکههمراهباالبیاسرائیلدرتحریکاذهانعمومی
اسیدههی ۱۳۲۰

آیااپوزیسیونخارجنشینوخانواده هایشهدایزندانیانسی

به "قومکشیایرانیان"فعالیتمی کندبخواهنددادستانارشدتریبونالایرانشودو"عدالت"رابرایآنانبهارمغانبیاورد؟آیاپیاماخوانکهدر
تواندبیطرفانهحقایقراببیند؟آیا


همکاریداشتهاستمی
هایخانمانسوزعلیهملتایرانباصهیونیستایدئولوگ – ایروینکوتلر-


پیشنهادتحریم
این خود مغرضانه نیست؟ لطفن بار دیگر به تیتر گزارش   ۲۰۱۰که بهامضاء پیاماخوان ،ایروینکوتلر ،آلندورشوویتزو الی ویزل ،از البی
اسراییلرسیدهاستتوجهکنید :
رهسته ای،قومکشیونقضحقوقدرایران:پذیرشمسئولیتبرایجلوگیریازخطر» 

«خط
یهسته ایقانونیایرانرابهسالحیعلیه ملت ایران تبدیلکردهاستوآنرابه


توانندبهکسیکهبرنامه

هایشهدامی

آیااپوزیسیونوخانواده
"حقوق بشر" گرهزدهاستولیبابیشاز۱۰۰۰۰بم باتمآمریکاواسرائیلکاریندارداعتمادکنند؟ 
کیمپیترسونخطاببهکوتلرمیگوید :

خواهدبهسالحهستهای

هابایدبی گناهمحسوبشوند.ایران "متهم"استمی


دانیدکهقبلازمحکومکردنافراد،آن

"شمابهعنوانیکوکیلمی
ایزدهاستودرزرادخانه یخودانبارکردهاست[.در


بهغیرقانونیدستبهساختسالحهسته
دستیابد،درحالیکهاسرائیلدهههااستکه 

یتهیازسالحهسته ایاست ".


ایدکهایرانخواهانیکخاورمیانه

ایبهاینموضوعنکرده

ضمن]شمااشاره
هایآقایکیمپیترسونرابایدواژهبهواژهبرایحقوقداناندرخدمت امپراتوریوحامیانسازمانتروریستیمجاهدین،ایروینکوتلروپیام


گفته
اخوانتکرارکرد،زیراایناولینبارنیستکهپیاماخوانبرایکمکبهاهدافامپراتوریاز"اسناد" مشکوکاستفادهمیکند .
طیسالیانگذشته،بهخصوصازاوایلسال ۲۰۰۲بهاینطرف،جلساتیدرپارلمانکاناداتشکیلشدکهپیاماخوان،هالهبرومند،نازنینافشین
هاییدرزمینهیحقوق


جم،رامینجهانبگلو،شیرینعبادیوعباسمیالنیبهعنوانشاهددراینجلساتشرکتکردند.درطیاینجلسات،بحث
مکشییهودیانونابودیاسراییل"باحضورافرادنامبردهدر

بشر،تحریمایرانبهمنظورجاانداختن"ایرانهسته ایوناقضحقوق:تحریکبهقو

بودکهبهامضااینافرادونئوکان هایجنگطلبرسید .

گرفتکهحاصلآنگزارش۲۰۰۲وسپس۲۰۱۰
درنشستنخستسیونهمینجلسه یپارلمانکانادا،کهدربیستوهفتممارس ۲۰۰۲تشکیلشد،آقایجیسونکنی()Jason Kenneyبه

یجلسه،باپیاماخوانونازنینافشینجمبهعنوانشاهد،وعده ایدیگرازشهروندانکانادابهبحثنشستندواینافرادپیشنهادات


عنوانگرداننده
جی اوها()NGOدر
یازان 

خودمبنیبرفشاربیشتربرایرانازطریق"تحریم هایهدفمند"،تحریمدیپلماتیک،تشویقدولتکانادابهحمایتمال

بینزنان،جوانان،کارگرانایرانوایرانیاندرکانادا،حمایتازانقالبمخملیدرایران،تشویقوتحریکایرانیانبهترککشورومهاجرتبه
هسته ایقانونیبه "حقوقبشر"(پیام
کانادا(افشینجم)واتهامدروغین"تحریکبهقومکشیونابودیاسراییل"(پیاماخوان)،گرهزدنبرنامه 
اندازیکمیسیون های"حقیقتیاب"جهتجاانداختنایرانبه


اخوان)،تالشبرایمحکومیتایرانباجرم"جنایتعلیهبشریت"(پیاماخوان)،راه
عنوان"خطر علیهصلحجهان"(پیاماخوان)کهدروغیبیشنیست،موردبحثقرارگرفت .
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دانانامپراتورینظیرپیاماخواننتایجنظرسنجی هایمختلفیکهدرنقاطمختلفجهانانجامشدهاسترابهپشیزی


یناستکهحقوق
طنزتلخدرا
هایمختلفمردمجهانبارهانشاندادهاند


دانانبایدگفتکهنظرسنجی

سپارند.برایاطالعاینحقوق

یفراموشیمی

هارابهبوته

دهندوآن

بهانمی
درصدازسالح هایکشتارجمعیجهان،تجاوزبهکشورهایمختلفبادالیل

کهآمریکاباداشتنمحکومیتجنایتعلیهبشریتوبیشاز ۰۰
هایکشتارجمعیازجملهبمباتمدرژاپن،استفادهازسالحهایضدزره


گناه،استفادهازسالح

هانفرازشهروندانبی

دروغین،قتلعاممیلیون
دارایاورانیومرقیقشده() DUدرعراق،استفادهازتروریزمبرایپیشبرداهداف،برپاییبیشاز ۰۰۰پایگاهنظامیدرکشورهایمختلفکه
بیشتر پایگاه ها در خاورمیانه ایران رامحاصرهکرده اند و جانملتایران را هدف قرار داده اند و اعمال شکنجه و تجاوز جنسی به شهروندان
کشورهایاشغالیدرپایگاه هاینظامی،بدونشکبزرگترینخطرعلیهصلحجهاناست .

مردمکشورهایاتحادیهیاروپاازلیست  ۱۱کشورارائهشده،اسرائیلبا ۱۰درصدبهعنوانبزرگترینخطرعلیه

درنظرسنجیاکتبر ۲۰۰۳
صلحجهانبهدنیامعرفیشد.نظرسنجیبین المللیزاگبیدرسال ۲۰۱۰نشاندادکه  ۲۰درصدازمردمعرب،اسرائیلرابزرگترینخطرعلیه

یهسته ایایرانحمایتکردند .


درصدازمردمعربازبرنامه
صلحجهانمی دانند.درهماننظرسنجی۲۲،

 http://rehmat1.com/2011/03/09/pinning -israeli-crimes-on-iran
نفر،آمریکاخطرناکترازایرانمعرفیشد .

افزونبراین،درنظرسنجیمرکزپیو() PEWدرواشینگتنسال۲۰۰۲باشرکت۱۲۰۰۰
 http://www.guardian.co.uk/world/2006/jun/15/usa.iran
با وجود این ،حقوق دانان امپراتوری در صددند ایران را با کمک تریبونال ایران و "مرکز اسناد" که توسط سازمان سیا در نیوهیون ( New
) Havenتأسیسشدبهعنوانبزرگترین"خطرعلیهصلحجهان"دردنیاجابیاندازندتابهاهدافامپراتوری کمکبرسانند.درنتیجهحقوقدانان
کمیسیون"حقیقتیاب"باهمکاریحقوقداناندیگراینتریبونال،ازجملهاریکدیوید،سعیدارندسازمانتروریستیمجاهدینرابامحکومکردن
موردبهرهبرداریقراردهند.آیاخانوادههای

ایراندراینتریبونالغسلدهندتابتوانندچهره یاینسازمانرابزککنندوبرایتجاوزبهایران 

شهداواپوزیسیونهمراهباامپریالیسمازوقایعدهسالاخیرهمبیاطالعاند؟آیاآنهاازهشدارژنرالولزلیکالرککهگفت«:دولتآمریکا
بیخبرند؟یاخداینکردهمیخواهنددرصف

برنامهدارددرعرض ۱سالهفتکشور،کهایرانهمجزوآنست،رابهزیرکشدوتجزیهکند»
تجزیهطلبانجابگیرند؟حامیانتریبونالبایدپاسخبدهند .
آیاخونصدهاهزارایرانیوعراقیدرجنگیکهعراقباپشتیبانیغرب(وشرق)بهرهبریآمریکاوحمایتمالیسرانمرتجعدولعرببر
ترازخونعزیزانخانواده هایشهداحاضردراینتریبونالاست؟آیاخون


نفررابهکشتندادند،کمرنگ
ایرانتحمیلکردندودستکم۲۰۰۰۰۰
دانشمندانایرانیکهتوسطمهره هایتروریستاسرائیلوباهمکاریسازمانمجاهدینخلقریختهشدوهواداراناینسازمانامروزازسخنگویان

یهستندکمبهاترازخونعزیزانشهدایحاضردراینتریبونالاست؟سازمانمجاهدینخلقسال هاستبااسرائیل

اصلیاینتریبونالغیرمردم
طلبهمکاریدارد.مقاالتمتعددیدرباره ینقشموسادوسازمانمجاهدیندرتروردانشمندانایرانینوشتهشدهاست.آقای


هایجنگ

ونئوکان
اریک دیوید رئیس مرکز حقوق بین الملل دانشگاه بروکسل و یکیاز حقوقداناندستاندرکار تریبونال ،در یک قضاوت حقوقی نظر دادکه نام
سازمانمجاهدینمی تواندازلیستتروریستیخارجشودوبااینکارکمکبزرگیبهاسرائیلکرد.نظرحقوقیاریکدیویددربیرونآوردننام

انگیزنیستکههوادارانمجاهدینوالبیتجزیهطلبان(برومند)


یاروپاحیاتیبودهاست.شگفت

یکشورهایاتحادیه
اینسازمانازلیستتروریست
ازسخنگویاناصلیاینتریبونالباشند .
 http://ncr-iran.org/en/images/stories/moghav/lo-ericdavid.pdf
آقایپیاماخواندرجلساتپارلمانکاناداباترسیمدولتایرانبهعنواندولتیاقتدارگرا،غیرمسئولوایدئولوگکهباغربسازشنداردوآمریکا
ستیزواسرائیلستیزاستصحبتخودراشروعکرد.اودرحقیقتتمامفسادسیستماقتصادیوسیاسیحاکمبرجهانبهرهبریزرساالرانکه
لقب"رهبر جوانجهان"برایقدردانیازخدماتآقایاخوانبهایشانداده اندرابه"ذات" رژیمایرانگرهزد .
نژادوحامیاناووشقهیدومایرانیکهبا


آفرینیآقایمحموداحمدی

یاول،ایرانرادیکالبانقش

پیاماخوان،ایرانرابهدوشقهتقسیمکرد.شقه
یمدنی"تالشمیکند


یپویاکهبرایتقویت"جامعه

هایگوناگونازجملهزنان(حتمنجنبشفعاالنینظیرخانمشادیصدر)بهیکجامعه

جنبش
راترسیمکرد.اوگفت :
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هاییکهمقابلخواستههایاکثر


فرادیکال
"کانادابایددرنظرداشتهباشدکهاینواقعیت،یکسیاستخارجیظریفرامیطلبدکهازیکطر

یمدنیکمکرساندتادردرازمدتمنافعجامعهبین المللیازلحاظثباتمنطقه


زمانبهقویکردنجامعه

اندراایزولهکندوهم

مردمایرانایستاده
وخواستهیمردمایرانتأمینشود ".

منظورآقایپیاماخواناز"رادیکالها"افراد ینظیرآقایمحموداحمدینژاداستکهدرانتخابات۲۰۰۰بابیشاز ۲۱درصدآراءبرایباردوم

برمسندریاستجمهورینشست.پیاماخوان،یکیازحامیانموجسبزکه شهروند کاناداست علیه"کودتایانتخاباتی"باهمکاریشیرینعبادی،
نازنینافشینجموهادیقائمیتظاهراتیدر  کشورهایمختلفغرببرپاکردوبهسخنرانیعلیهدولتایرانپرداخت.ایشان،اما،برایاثبات
"تقلب انتخاباتی"تاکنونسندیارائهندادهاست .
او یادآورشد کهغرب تا به حال به حقوق بشر "توجه" الزم نکرده است،اما اکنون این فرصتمهیا شدهاست .سپس پیشنهاداتخود مبنی بر
"سیاستخالق" دررابطهباایرانرابدینگونهشرحداد :
گیردودرضمنبهجامعهیمدنیایرانهم


رژیمرامدنظرمی
زمانبهتحریم های"هدفمند"  ،کهاجزاءوافرادبخصوصیاز 


"معتقدمکهماهم
قدرتمی دهدنگاهداشتهباشیم ".

دولتکانادابایدپرونده یزهراکاظمیرادنبالکند» .اویادآوریکردکهنخستوزیر

پیاماخواندرمورداعمالسیاستهایویژه چنینگفت«:

کاناداعالیجناباستیونهارپرکهشهامتبی نظیریدراینموارددارددستوردستگیریفرددرگیردراینپروندهرادادکههمازلحاظپرنسیپ

بسیارمهمبودوهمسروصدایزیاد یدرایرانکرد،اماتاکنونکسیدنبالاینکاررانگرفتهاست.اخوانگفت«:بعضیازافرادمعتقدندیکیاز
عللیکهکانادااینجریانرادنبالنکردهاستایناستکهدسترسیبهاسنادومدارکاینپروندهراندارد» .اوگفتمعتقدماینبحثبیهودهاست.
اندرکارپرونده یکاظمیکهبهکانادا


شهادتدکترهایدست
ازکشوردرباره یاینپروندهموجودهستوادامهدادکه«

اسنادبسیاریدرخارج 
پناهندهشده اندموجودهست ».

 http://www.myspace.com/nazaninmusic/photos/53946771#%7B%22ImageId%22%3A53923381%7D
در اینجا باید یادآوری کردکه عده ای ازایرانیان به دالیل مختلف (که ممکناستگرفتن ویزا و اجازه ی اقامتدر غرب!)دست به هرکاری
زنند.بطورنمونه،عده ایازخبرنگاران"حقوقبشر"دروغ "ترانهیموسوی" رادررسانه هایغربیتبلیغکردند.لطفنبرایاطالعبیشتر


می
لینکزیرراکلیککنید .
 http://www.qlineorientalist.com/IranRises/2010/03
خانمنازنینافشینجمدرمقابلسئوالیکیازحاضریندرجلسهکهچرامذاکرهباایرانسودینداردمیگوید :

"مندوستندارمماننداروپائیانباحقه یمذاکراتبیشترامادرحقیقتبرایکسب"خشنودی" دولتایرانتالشکنم ".

خانمافشینجمکهاززمانطفولیتبهکانادارفتهودرآن جابزرگشدهاست،اکنوندرکناروزیردفاعکانادا  -کهدرقتلعاماخیرمردملیبیاز

طریق ناتوشر کت داشت و بیش از ۱۰۰۰۰نفر ازمردم لیبی،از جمله خانوادهی قذافی رااز صحنهی روزگار محوکرد   -قرار گرفتهاست و
کندوبهخوداجازهمی دهدکهدراموریککشور


یغیررسمیمردمایرانمعرفیمی

رساندکهخودرابهعنواننماینده

وقاحتراتابهآنجامی
یراهبکشد.خانمافشینجمسپسمیگوید«:تنهاراهحلایناستکهازمبارزات


ازچندهزارسالتمدندخالتکندوبرایآننقشه
مستقلبابیش
مردمایرانبرایحقوقمدنیدفاعکنیمواز"جنبشزنان"و"جوانان"بخواهیمبرایایرانیدموکراتیکدستبهاعتراضاتخیابانیبزنند.ماقبلن
شبی ه این نوع انقالبات رنگی و مخملی را در اروپایشرقی،آفریقای جنوبی و آمریکای التین تجربه کردهایم»(  .حتما منظور ایشان هائیتی و
جی اوهایاینکشورهاتحتحمایتمالیکاناداعلیهرهبرانایندوکشورفعالیتداشتندکهغیرقانونیاست.کاناداوآمریکا
ونزوئالاستکهان 

هایموردحمایتموسسهی(  NEDکهبنابربرخیشواهدمهمهمانسازمانسیاست،وکارهاییکهسازمانسیا

جی 
او
سعیکردندباکمکان 

تواندانجامدهدازطریقآنانجاممی شود)"تغییررژیم" صورتدهندوچاوزراازسمتخودساقطکننداماموفقنشدند ).


نمی
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یادتان باشد این پیشنهاداتدر مارچسال   ۲۰۰۲قبلاز اعتراضات خیابانیانتخابات   ۲۰۰۰ارائه شد .اینمساله به خودی خود چیزی را نشان
تواننقشخارجیعواملیکهنمونههایش


درایرانوجودداشت.امانمی
دهد.دالیلداخلیمتعددیدربروزناآرامیهایسال)۲۰۰۰( ۱۳۲۲


نمی
شدیدناآرامی هاوخارجکردنآنازمسیرطبیعیخود(اعتراضبهانتخاباتبهسمتتغییررژیم)رانادیدهگرفت .

درباالذکرشددرت
کند.درضمنپیشنهادمی دهدکهروابطاقتصادیایران –


هایغیرانسانیعلیهملتایراندفاعمی

خانمافشینجممانندآقایپیاماخوانازتحریم
گذاریدرایرانرامتوقفکنندودرکانادامحدود،تااقتصادایرانفلجشودوپروسهیتغییررژیمصورت


تهشودوسرمایه
کانادازیرنظرگرف
گیرد.افکارخانمافشینجمبهایده هایالبیاسراییلمانندآقایاستیونهارپرنزدیکیزیادیدارد .

"Then we should engage in track two diplomacy, providing funding for political dissidents, labour unions
and human rights activists, and grants to different NGOs here in Canada, to work alongside with NGOs in
Iran. It would be great to provide funding to those in Iran, but again, I add the side note tha t we need to
be careful, because if they receive money from abroad, they could be deemed spies and be imprisoned. It
has to be very, very carefully done. Also Canada should provide educational scholarships, fellowships,
exchanges, and offers of workshops to Iranian people to come here to Canada. We should allow more
refugees from Iran into the country, and we should orchestrate a team of observers with other UN
"members to investigate and inspect prisons and the treatment of prisoners in Iran.
کند"کانادانبایددرایرانسرمایه گذاریکندچونسقوطرژیمبسیارنزدیکاست".ایشاندرنظر


قبشر"سپسبهحاضرینحکممی
این"فعالحقو
دهدبراییککشورمستقل"نقشه یراه"


آورد،بااینحالبهخوداجازهمی

گیردکهشکمگرسنهوویرانیاقتصادیدموکراسیبهارمغاننمی

نمی
بکشد.
یهستهای


های"هدفمند"علیهاقتصادوبرنامه

شود.اوهمنظیرپیاماخوانوافشینجمعاشقتحریم

طرفدیگرایروینکوتلرواردبحثمی
از 
خواهدبداندپیاماخوانچهتحریم هاییرادرنظردارد.آقایکوتلردرپایان،موضوعدلخواهخودیعنیدروغ "تحری ک


قانونیایراناستومی
رهبرانایرانبرایکشتنقومیهود"رادوبارهتکرارمیکند .

&Mode=1&Language=E&http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=2807197
 Se&Parl=39
کهایرانجزوامضاکنندگانمعاهدهمنعگسترشسالحهسته ایاست

یهستهای -


پیاماخوانبرایشرحموانعبیشترعلیهاقتصادایرانوبرنامه
یهسته ای،بایدبگویمکههماکنونفکرهاروی منعسفرافراددولتیوبستن


های"هدفمند"علیهبرنامه

درموردتحریم
میگوید«:
(انپیتی)  -
حساب هاواعتبارهامتمرکزشدهاست ».

پیتی"سر باز میزند و در حدود  ۲۰۰تا  ۳۱۰بمباتمیدارد و به موسسات نظارتی
الزم به یادآوری است کهاسرائیل از امضا کردن "ان 
نامههایسازمان
آنرازیرنظربگیرند.درضمناسرائیلناقضاکثرقطع 

دهدازتأسیساتهسته ایاینکشوربازدیدکنندو


المللینیزاجازهنمی

بین
مللاستوقوانینبین المللیرابهسخرهگرفتهاست،اماحقوقدانانحاضردرتریبونالایرانکهقصددارندایرانرامحکومکنند،نهتنهادرمقابل

هایاسرائیلوآمریکاعلیهایرانساکتنشستها ندبلکهازتخصصخودبرایپیادهکردناهدافامپراتوریدرکشورهایینظیریوگسالوی،


جنایت
سودان،روانداواکنونایرانکمکمیگیرند .

یخانمکاظمیمی گوید:همانطوریکههمکارمآقایجاردجنسر


اندرکارانپرونده

آقایپیاماخواندرموردشرایطمناسببرایمحکومیتدست
یهستهای


توانیماینبحثرادرسازمانمللتقویتکنیمودرشورایامنیتشروعکنیمبهوصلکردنمساله

توصیهکرد،می
( )Jared Genser
هاوداراییهاتشویقکنیم


های"هدفمند"بیشتر،ممنوعیتسفروبستنحساب

هارادرامرتحریم

توانیمآن

بهوضع"حقوقبشر"ایران.درضمنمی
آنراشاملآنبخشازحکومتکهمرتبجنایتعلیهبشریتشده استنیزبکنیم .

و
"We can encourage the discussions in the United Nations, including my colleague Mr. Genser's
recommendation that in the Security Council we begin to link the nuclear issue to the human rights
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situation within Iran and encourage the extension of targeted sanctions, travel bans, and asset freezes to
"also include elements of the leadership implicated in crimes against humanity.
پیاماخوانپیشازاین"نسلکشیدردافور"همراهبا "نجاتدارفور" -یکسازماناسرائیلی -علیهالبشیررییسجمهورسودانبهنفعاهداف
غربتبلیغکرد.اخوانتعدادکشتهشدگانبهدستقوایالبشیررا۳۰۰۰۰۰نفرتخمینزد
 http://www.youtube.com/watch?v=3IXsz74Md9U
[  ]youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3IXsz74Md9U
ودادگاهالههبرمبناینسلکشیبرگهدستگیریالبشیرراصادرکرد .ایندرحالیاستکه پروفسورمحمودممدانیاستاددانشگاهکلمبیابااستفاده
تخمینمیزند 

ازآماروارقامدولتآمریکاوسازمانبهداشتتعدادکشتهشدگانرابهمراتبکمتر(حدود)۲۰۰۰۰
 http://www.youtube.com/watch?v=SfrblZ1gdDU
[  ]youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SfrblZ1gdDU
اثرسیاست هایغلطتقسیمزمینتوسطامپر اتوریانگلیسدراوایلقرنبیستم،تغییراتآبوهواوتبدیل

کهازاینتعدادمرگ۲۰درصددر 
نهنسلکشی(باانگیزه هایقومیتی)کهپیاماخوانو"نجات دارفور"تبلیغمیکردند۲۰.

زمین هایقابلکشتبهکویرودرنتیجهقحطیبودهاست

درصدبقیههمشاملکشتهشدگانازهردوطرفبودند(شورشوضدشورش)یعنیشاملنیروهایامنیتیدولتیوقوایشورشیان .
پخشافسانه ی"نسلکشی"توسطپیاماخوان،ایروینکوتلروسازمان"نجاتدارفور"برایمحکومیتالبشیرصورتگرفت.سودانیکیازهفت

ازیهودیانصهیونیستبیثباتیسودانرابا

کشورموردهدفآمریکااستکهبایدبهنفعغربواسراییلکنترلوتجزیهشود.چارلزجیکوبز 
داریکودکان"شروعکردکهمنجربهتجزیه یجنوباینکشورشد.سودانجنوبیامروزبااسرائیلروابطدیپلماتیکداردوتعداد


کارزار"برده
زیادی از اسرائیلیاندر جنوبسودان– نظیرشمال عراق – به "فعالیت های اقتصادی" مشغولند .آمریکا و اسرائیل اکنون با کمک "ستارگان
دانانخودبرایتجزیهیدافورفعالیتدارند .

سازمانسیا" وحقوق
بنابراین،ایناولینبارنیستکهآقایپیاماخوانبرایفریباذهانعمومیبهوارونهنشاندادنحقایقدستمیزند .

حاالهمینافراددرنقاطمختلفدنیاسعیدارندباپروپاگاندا،جنگیدیگرعلیهایرانراهاندازندتاتغییررژیمصورتبدهند.آنهابرایپیادهکردن
هاوگردهمایی هایفورومامنیتیهالیفاکس،کهدرنشستسال


کنندوباشرکتدرجلساتپارلمانی،کنفرانس

ریزیمی

چنینطرحیسالهاستبرنامه
پذیرمعرفیکردند،درکنارافرادینظیرجانمککین،ایهودبراک،پیاماخوان،رامینجهانبگلوولئونپانهتابه


جنگعلیهایرانراامکان
۲۰۱۰
تبادلنظرمینشینند .

 http://www.digitaljournal.com/article/299905
فورومهالیفاکسبخشکانادابرایامنیت"نظمجهان"،توسطدولتکاناداحمایتمالیمیشودکهدرسال ۲۰۱۱بیشاز  ۲.۱میلیوندالرکمک

مالیازدولتکانادادریافتکرد .
 http://halifaxtheforum.org/2011-forum/speakers-2
فورومامنیتیهالیفاکس،افرادینظیرکاندالیزارایس،مککین،ایهودباراکولیندزیگراهامازکنگرهیآمریکاشرکت

درجلسهینوامبر۲۰۱۰

داشتند.گراهام یکیاز جمهوری خواهانجنگ طلب حامیاسرائیلاستکه به الیحه هایکنگره که اغلب توسط البیاسرائیل علیه ایران دیکته
میشوندرأیمثبتدادهاست .
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سازمانسیاباتأسیس"مرکزاسناد"وسپردنآنبهپیاماخوانوخواهرانبرومند،رویاحکاکیانوشوهرشرامیناحمدیپروسهی"سندسازی"

راسرعتدادتا"خطرایرانعلیهصلحجهان"بااستفادهازاهریمن سازیایرانبهنفع "نظمنوین"که "اسرائیلبزرگ"راهمدربرداردپیاده

شود.ملتایرانازخودمی پرسدچراپارلمانکاناداکهروی"حقوقبشر"و "قومکشی"درایراناینطورتاکیدمی کند،درمقابلازجنایتعلیه

بشریتکشورهاییمثلآمریکایااسرائیلباپروندهیسیا هیکهدارندشکایتیندارد؟ 

 http://oped.ca/National -Post/payam-akhavan-torture-testimony-and-consequences
ملتایرانبیشازایننمیتواندبهافرادینظیرایروینکوتل رحامیسازمانتروریستیمجاهدینوهمکاراناوپیاماخواندادستانارشدتریبونال

ثباتسازیایرانبهامپراتوریکمک
ی"حقوقبشر"درامربی 


ی"مرکزاسناد"،خواهرانبرومندوسخنگویانتریبونالبابهانه

ایرانوگرداننده
رسانند .اینافراد حقوق بشر کشورهای محل زندگی  خود ومتحدان این دول نظیر اسرائیل ،بحرین ،عربستان سعودی ،ترکیه (که بنا به برخی
اندوباتبلیغاتدروغبهایرانهراسیواهریمنسازی


هایزندانیدردنیاراازآنخودکردهاست)رارهاکرده

هاباالترینرقمژورنالیست

فهرست
ثباتیکشوردامنمیزنند .


برایبی
 http://cimethics.blogspot.com/2012/03/independence -of-journalists-threatened.html
یمبارزهبا"القاعده"ترورمیکننداماپیام


ناهرابهبهانه
ایندرجاییاستکهآمریکاوناتو،کهکاناداوترکیهعضوآنهستند،روزانهافرادبیگ

اخوانوسخنگویاناینتریبونالهمچنانساکت اند.اینافرادحتیتروردانشمندانایرانیتوسطاسرائیلکهکاناداازحامیاناینکشوراستواخیرا

داندکهمنجربهاعتراضعده ایازشهروندانکانادامانند کیمپیترسون


ادامی
وزیردفاعآن،پیترمککی،گفتکهامنیتاسراییلراامنیتکان
یفراموشیمیسپارند .


شدراهمبهبوته
() Kim PetersenسردبیرروزنامهاینترنتیدسیدنتویسDissidentvoice
 http://dissidentvoice.org/2012/06/on-threats-to-israel-and-canada
درمقاله یخودعلیهپیترمککیوسیاستصهیونیستیکانادامبنیبرحمایتازاسرائیل

آقایکیمپیترسوندرتاریخبیستوسومژوئن ۲۰۱۲
تحتعنوان"درباره یخطرعلیهاسراییلوکانادا"نوشت :

کشورخطراصلیدرخاورمیانهاست؟ایالبنانبهاسرائیلحملهمی کندیااسرائیلاستکهبهلبنانحملهکردهاست؟ آیاسوریهبهاسرائیل

"کدام
برد؟آیاغزهبهاسرائیلحملهمی کندیااسرائیلاستکهبهغزهحملهکردهاست؟آیاعراقبه اسرائیل


کندیااسرائیلبهسوریهحملهمی

حملهمی
حملهکردیااسرائیلبودکهعراقراموردحملهقرارداد؟آیاایرانهرگزبهاسرائیلحملهکردهاستیااسرائیلاستکهایرانراموردحمله
قراردادهاست؟" 
تحریم هایبیشترعلیهایراناعمالکندواز

حقوقدانانکانادایینظیرپیاماخوانوایروینکوتلربانادیدهگرفتنایننکتهازدولتکانادامیخواهند

ورودرهبرانایرانبهکاناداجلوگیریبهعملآورد .
 aid=30885&http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va
فراموشنکنیمکابینهیآقایبی لکلینتونبااستفادهازسیاست"مهاردوگانه"کهتوسطمدیراجرائیآیپک(،) AIPACمارتینایندیک،علیهایرانو

ی"سالح هایکشتارجمعی"صدامحسینکهدروغیبیشنبودرابهاجرادرآوردکهمنجربه


هایضدانسانیبابهانه

عراقطرحشدهبود،تحریم
یکابینهیآقایکلینتون،


هاکودکانپنجسالبهپایینبودند.سپسوزیرخارجه

رازمردمعراقشد.اکثرقربانیانتحریم
مرگبیشاز ۲۱۰۰۰۰نف
بی اسدرمقابلاینسوالکهآیانابودیبیشازپانصدهزار
دقیقه"کانالسی 

ایدربرنامهی " ۲۰


طیمصاحبه
خانممادلینآلبرایت،درمه ۱۰۰۲
نفر از مرد م عراق بر اثر تحریم های غیرانسانی ارزش دارد؟ با بی اعتنایی پاسخ داد :بله ،ارزش دارد .چرا حقوق دانانامپراتوری در مورد
سالح هایکشتارجمعیاسرائیلوآمریکاکهدرغزهوژاپن،عراقوبسیاریجاهایدیگرمورداستفادهقرارگرفتهیچاعتراضیندارندامادر

آورپیشنهادمیدهند؟ 


هایمرگ

اندوتحریم

ایقانونیایرانجبههگرفته

امههسته
مقابلبرن
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هایغربازجملهتحریم هایغیرانسانی،کهخودجنایتعلیهبشریتاست،بدونهیچتأملیحمایتکرده


پیاماخوانمانندمادلینآلبرایتازسیاست
باتحریم های"هدفمند"باهمکاریایروینکوتلرونازنینافشینجمشرکتداشت.او

ضانهی۲۰۱۰
یبیانیهیمغر 


کندوبههمینسببدرتهیه

ومی
ازتحریم هایبیانیهپشتیبانیکردوباامضاءخودآنراتأییدنمود .

گفت:آیاازکسیکهتحریمهارا

ها یتحمیلیعلیهملتایرانرامحکومکند.باید 
بخشیازاپوزیسیونخارجنشیناصرارداردپیاماخوانتحریم 

توانانتظارداشتآنهارا


پیشنهاددادهوباامضاءخودآنراتأییدکردهاستوسپسدرپارلمانکاناداازدستاندرکارانآنتشکرکردهاستمی
محکومکند؟ماتاکنونچنینعملیراحتیازیک"دیوانهی روانی"همندیده ایم! 


نقد بیانیه توسط سازمان کانادایی های حامی عدل و صلح در خاورمیانه
یاولبیانیهبهنام :

درتاریخنهمدسامبر ۲۰۰۲
نسخه
“  ”The Danger of a Genocidal and Nuclear Iran: A responsibility to Prevent Petition
شدکهبهامضاءنئوکان هایحامیاسراییل،نظیربیانیه، ۲۰۱۰

"خطرایرانقومکشوهسته ای:پذیرشمسئولیتبرایجلوگیریازخطر"منتشر

رسید.محتوایاینبیانیهبرمبنایپروپاگاندایدروغتنظیمشدهبود .
 http://www.normanfinkelstein.com/methodic al-expose-of-lunatic-irwin-cotler
سازمانی بنام "کانادائیان حامی عدل و صلح در خاور میانه" ( ) CJPMEنقد این بیانیه را در شانزدهم فوریه   ۲۰۰۰منتشر کرد و آن را
تحریک آمیزوغیرواقعیخواند .

 http://en.wikipedia.org/wiki/Canadians_for_Justice_and_Peace_in_the_Middle_East
اما پیام اخوان و همدستانشهمچنان به تبلیغاتدروغ این بیانیه علیه ایران با کمک سازمان هایاطالعاتی آمریکا ،کانادا ،انگلیس و هلند ادامه
درمقدمهیایننقدنوشت :

میدهند.سازمانCJPME

بیانیه ی "خطرایرانقومکشوهستهای:پذیرشمسئولیتبرایجلوگیریازخطر"کارزاریاستیکجانبهکهبرایاهریمنسازیومنزوی

کردن ایران به نثر کشیدهشدهاست .این بیانیه با تضعیف گفتمان ،روش های رادیکال و غیر مسئوالنه را تشویق میکند و با سادهنگری به
پیچیدهگیهای ژئوپولیتیک ،مسائل را مبهم ارائه می دهد تا از هر گونه بحث خردمندانه جلوگیری کند .اینبیانیهبرمبنایمنابعغیرموثقومشکوک،
ها ینادرست،مطالبعوامفریبوتحریفحقایقنوشتهشدهاست.درنتیجهکسینمیتواندآنراجدییاغیرمغرضانهبداند .
تکیهبرترجمه 

 SaveMode=0&http://www.cjpme.org/DisplayDocument.aspx?DocumentID=322
رساند.براینمونهاینسازمانمینویسد:یکم،این


هاییازمتناصلینکاتآوردهشدهدرمقدمهرابهاثباتمی

ایننقد،سپسبااستفادهازمثال
هایناموثقکمکمیگیرد.سپسادامه


کند.دوم،برایاثباتدالیلذکرشدهازترجمه

ستفادهمی
بیانیهبرایاثباتمطالبخودازمنابعمشکوکا
میدهد :

معموالمنابعاصلیبهمنابعیگفتهمی شوندکهازشاهدیامطالباصلیاستفادهکردهباشد.درنتیجه،متنپیادهشدهبایدشرحاتفاقاتوبیانواژهبه

واژهنامهها،مصاحبه هاوغیرهباشد  .آقایاروینکوتلربرایاثباتاتهامخودمبنیبر"قومکشییهودیانونابودیاسراییل"توسطرهبرانایران،

یبینهایتدستراستی


)درمجله
ایتحتعنوان"حماساعالمقومکشیمی کند"کهتوسطدیویدلیتمن(David G. Littman


ازمطالبمقاله
)منتشرشدهبودکمکمی گیرد.آقایکوتلرنقلقولیراکهدراینمقالهبهرهبرایراننسبتدادهشدهاستازنقلقول

"فرانتپیچ"(FrontPage
شخصدیگریبنامپاتریکدونی(( )Patrick Devenyکهدرهمینمجلهدستراستیدرزمانیدیگرچاپشدهبود)گرفتهاستکهاوهماین
بازگوکردهاستوآنرابرایمحکومکردنرهبرانایرانبکارمیگیرد.اروین

نقلقولراازروزنامه"دیلیتلگراف"تاریخاولژانویه۲۰۰۰
کوتلردرحقیقتازکسینقلقولمی آوردکهخودنقلقولراازکسیدیگر،کهآنشخصهمازمنبعنامشخصدیگریکهدرسال ۲۰۰۰انتشار
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یافتهبودگرفته است  .آقایکوتلربرایاثباتصحتمطالبخودمبنیبرقصدرهبرانایرانبرای"قومکشیمردمیهودونابودیاسراییل"از
)وموسسهی

اندوبرایاسرائیلالبی گریمیکنندنظیرمجمعضدافترا(Anti Defamation League


هاییکهحامیاسرائیل

منابعسازمان
هایعربوپارسیرابراییافتنمطالبضداسرائیلیدنبالمی کنند،بهعنوانمنابع


)کهرسانه
تحقیقاتیمدیایخاورمیانه"ممری" (MEMRI
یبی نهایتدستراستی"فرانتپیچ" برایاینمنظورکمکمیگیرد .
طورازمجله 


دهد.همین

اصلیارائهمی
یموسسهیممری


هایناموثق"ممری"برایاثباتنظرخودیاریگرفتهاست.دارنده
منتقداینبیانیهمینویسد :آقایکوتلربیستبارازتر 
جمه

فردیاستبنامایگالکارمن( )Yigal Carmonکهاسرائیلیاستو  ۲۲سالدرسرویساطالعاتیارتشاسراییلخدمتکردهاست.ممریبه
هاراترجمهوبرایتیرهکردنچهره یمسلمانانبهطورگستردهدرجهانپخش

کنندهیانفرت انگیزدرجهاناسالماست 
کهآن


دنبالمطالبتحریک
مطالبتحریککنندهیانفرت انگیزیکهاسرائیلیانیایهودیانعلیهاعرابومسلمانان

طرفنیست.امااینرسانه 


کند.آقایایگالکارمنمسلمابی
گویندراپوششنمیدهد .


می
 http://www.powerbase.info/index.php?title=Irwin_Cotler
کندوآنرابهحساباهریمنسازی


اینبیانیهانتقاداترهبرانایرانازصهیونیزمرامعادلحملهعلیهاسرائیلمعرفیمی
نقدرادنبالمیکنیم :
اطالعازحساسیتهای


یآقایکوتلروامضاکنندگاناینبیانیهبرایخوانندگانبی

گذارد.شایدحقه
اسرائیلویهودیانبرای "قومکشییهود"می
خاورمیانهموثرباشد،اماافرادبااطالعمی دانندکهمساویقراردادنصهیونیزم  -کهیکایدئولوژیاست -بااسرائیلوقومیهودمغالطهاست .

پیام اخوان وامضاکنندگان چنین بیانیههایی که پروسهی اهریمنسازی و انزوایایران را دنبال می کنند طبقاستدالل خودشان ،در راستایآماده
المللیبرای"قومکشیایرانیان"حرکتمی کنندکهبایدمحکومگردد .


کردنجوبین
جابایدیادآورشدکهعده ایازامضاکنندگا ناینبیانیهمانندالیویزل،مورتیمرزاکرمن،ایروینکوتلر،خوزهماریاازنار(نخستوزیرقبلی


دراین
اسپانیاوراستگرا)عضوهیاتمشورتیموسسه یمیدیایخاورمیانه"ممری" هستند .

 http://www.memri.org/assistingamerica/board -of-advisors-and-directors.html
درپایانبایدبگویمکهایروینکوتلرازحامیانگروهتروریستیمجاهدیناست.کوتلرودیگرامضاکنندگاناینبیانیهمانندآلندورشوویتزوالی
ویزل (نوام چامسکیلقبشیاد را بهالقاب اواض افهکردهاست) ،همراه با رودیجولیانی ودیگران به نفع خارجکردن نام مجاهدین از لیست
تروریستیفعالیتمی کنند.بایدبهآقایپیاماخوانتبریکگفت .

http://mondoweiss.net/2012/03/dershowitz -cotler-and-wiesel-line-up-behind-terrorism-linked-iranian oppo-group.html

گیریکنید.استفادهازمطالبوعکس هایمنتشرشده

باتوجهبهفیلتربودنبامدادیدرایران،لطفامطالبآنراازطریقاشتراکدر خوراک  
آنپی

هاوفوتوبالگ هایمنبهشرط«نقلقولدقیق»«،ذکرماخذ»و« ارجاعلینکبهاصلپست»بالمانعاست.


دروبالگ
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