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یزیرذکرچندکنم.درموردنوشتهیزیررایکیازخوانندگانبامدادیبهنامشبنمبرایمنفرستادهکهعینا)باقدریویرایش(منتشرمینوشته

 دانم:نکتهراالزممی

ها،روابط،منتماملینک(۲باشد.بامدادیصرفابستریجهتانتشارآنمیمطالبنوشتهشدهدراینمتنلزوماموردتوافقمننیست،ووبگاه(۱

رمهمایکهدرآنمطرحشدهاستبسیاکنمموضوعکلیام،امافکرمیآزمایینکردههاواسنادموجوددرمتنراشخصابررسیوراستترجمه

هادرایران(وتالشمولفهایاچیزیشبیهبهآنسازیبرایتکرارسناریویعراق،لیبی،سوریهیاتلفیقیازآناست)سادهبگیم،ایجادزمینه

یارائهصلیآنوادلهموقعخواندنایننوشتهسعیکنیدبهپیاما(۳بینمودرنتیجهبرایگردآوریمطالبوکنارهمقراردادنآنراقابلتوجهمی

نیستندیادستشدهتوجهکنیدواجازهندهیدبرخیاطالعاتموجوددرآنکهشایدباشناختیکهازوقایعداریدسازگارنیستند)حاالیاواقعاسازگار

کهچندهفتهبراینوشتناینمطلبوقتامیاولسازگارنیستند(شماراازاصلموضوعمنحرفکند.اینرانوشتم،چونشاهدبودهکمدرلحظه

دانلودPDFبهصورتاینمقالهرا)ام.امیدوارمموردتوجهشماقراربگیرد.صرفشدهوخودمنهمچندینساعترویویرایشآنوقتگذاشته

(کنید

راکهقبالدربامدادیمنتشرشدهاستببینید.«ایجدیدعلیهایران؟دادگاهراسلدومیاپرونده»توانیدمطلبدرهمینرابطهمی

 نکاتی چند پیرامون دست اندرکاران تریبونال ایران

یاسراییلهمکاریدارد.برایاینمنظور،ایشانباکمکهایمختلفازجملهالبهاستبرایتغییررژیمدرایرانباگروهآقایپیاماخوانسال

کبک) پارلمان عضو حاضر حال در که کانادا قبلی دادگستری وزیر کوتلر، ایروین نظیر بیانیهQuebecافرادی است، تحریک( آمیزهای

است.هانی""خطر علیه صلح جدرراستایمحکومیتاینکشوربهجرماهریمن سازی و منزوی کردن ایرانبرای کرده تأیید امضاءو را

ازایننوعکشی و نقض حقوق در ایران: پذیرش مسئولیت برای جلوگیری از خطر" ای، قوم "خطر هستهتحتعنوان۲۰۱۰و۲۰۰۲هایبیانیه

بود

The Danger of Nuclear, Genocidal and Rights-violating Iran: The responsibility to Prevent Petition

یراه"لینکزیرراکلیککنید.و"نقشه۲۰۱۰برایدیدنکاملگزارش

petition-prevent-to-http://irwincotler.liberal.ca/responsibility

نوشت:۲۰۱۰جروسلمپستدرتاریخبیستوهفتمجوالی

برایوضعتحریمErwin Cotlerایروینکوتلر) ایرانفعالیتمی( آقایبانکیموندبیرکلهایبیشترعلیه برایهمیننیتایشانبا کند.

لیههایموثرتریعسازمانمللورهبراندولتوپارلمانآمریکا،آلمان،اتریش،اسراییلوچندکشوردیگرمالقاتکردوازآنانخواستقدم

ایرانبردارند.

ایروینکوتلر،فوادعجمی،سعدالدینابراهیم،نازنینافشینجم،پیاماخوان،عباسمیالنی،الیویزل،الدنبرومند،آلنامضاءکنندگاناینبیانیه

هایجنگطلبهستند.دورشوویتز،رامینجهانبگلووتعدادیازنئوکان

R2P_IRAN_EXEC_SUMM.pdf-http://genocidepreventionnow.org/Portals/0/docs/2010

کند:یراه"رافهرستمیهایپیشنهادشدهدر"نقشهٰپستدرهمینمقاله،تحریمجروسلم

http://www.jpost.com/JerusalemReport/Article.aspx?id=182766

 های نفتی تصفیه شده به ایران جلوگیری از واردات بنزین و فراوده 

 تحریم بانک مرکزی ایران 

http://bamdadi.files.wordpress.com/2012/08/few-points-on-iran-tribunal-bamdadi-com-shabnam.pdf
http://bamdadi.files.wordpress.com/2012/08/few-points-on-iran-tribunal-bamdadi-com-shabnam.pdf
http://bamdadi.com/2012/06/20/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%84-%d8%af%d9%88%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87/
http://irwincotler.liberal.ca/responsibility-to-prevent-petition/
http://irwincotler.liberal.ca/responsibility-to-prevent-petition/
http://genocidepreventionnow.org/Portals/0/docs/2010-R2P_IRAN_EXEC_SUMM.pdf
http://genocidepreventionnow.org/Portals/0/docs/2010-R2P_IRAN_EXEC_SUMM.pdf
http://www.jpost.com/JerusalemReport/Article.aspx?id=182766
http://www.jpost.com/JerusalemReport/Article.aspx?id=182766
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 جزو آن می شوند![ی دو جانبه دارد ]حتمن کتاب فیزیک و میکروب شناسی هم  تحریم کاالهایی که استفاده 

 جلوگیری از ورود اشیاء حساس 

 کند. ایروین  درصد از تجارت خارجی، ساختمانی، بانکی و ارتباطات را کنترل می ۰۸های "هوشمندانه" علیه پاسداران، که حدود  تحریم

 کوتلر پاسداران را "منشاء خطرها" معرفی کرد.

 شکی ایران.ی مو تحریم فروش سالح به ایران و تعلیق کامل برنامه 

 های ایرانی و هواپیماها برای فرود آمدن در کشورهای مختلف ی لنگرگیری به کشتی ندادن اجازه 

یسازیکنند.لطفن"نقشههارابهطورکاملاجراکنندوبرایاطمینانازاجرایاینحکمبایدتجارتخودراشفافکشورهاموظفنداینتحریم

نید.راه"رادرلینکزیرمشاهدهک

Action.pdf-for-Map-Road-Point-http://irwincotler.liberal.ca/files/2010/05/18

هاپیاماخوان،الدنبرومند،رامینجهانبگلو،عباسمیالنی،نازنینافشینجموایروینکوتلرازسخنانوپیشنهاداتافرادینظیرآقایانوخانم

اخوانکمکگرفتهاست.پیام۲۰۱۰و۲۰۰۲یگزارششیرینعبادیکهبهعنوانشاهددرجلساتمختلفپارلمانکاناداشرکتداشتند،برایتهیه

۲۰۱۰یراه"دراینجلساتبامعرفیخودبهعنوانشهروندکانادایی،پیشنهاداتیبرایتحریمبیشترایرانبهاینکمیتهتقدیمکردکهدر"نقشه

گنجاندهشدهاست.اودرپارلمانکاناداگفت:

کنند.....منبهاینکمیتهبرایگزارشخوبورمیبینماعضاءپارلمانبراییکهدفمشترککابهعنوانیککانادایی،مفتخرمکهمی

گویم.منتشرشدتبریکمی۲۰۱۰پیشنهاداتآنکهدرسال

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

کند:"کسیکهبدونهیچشرمساریازاسرائیلحمایتوگونهمعرفیمی(،ایروینکوتلررااینHoward Galganovگانوف)آقایهواردگال

کند."دفاعمی

“A totally unabashed defender and supporter of Israel” 

درضمنایروینکوتلرهمراهباآلندورشوویتززوالیویزل،سازمانتروریستیمجاهدینراکهباموسادوسازمانسیاهمکاریداردحمایت

ود"آنتیسمیتزیم"]ضدیتباکنند.آقایکوتلرباوجودقدرتسیاسیواقتصادییهودیاندرکانادا،آمریکاودیگرکشورهایغربیهنوزازوجمی

شود[دراینجوامعشکایتدارد.برمبنایهمینمردمانسامیکهدرادبیاتصهیونیستیمعموالبهعنوانضدیتباقومیهودبهکاربردهمی

 همبرعهدهدارد.اصل،کوتلرعالوهبرعضویتدرپارلمانکانادا،سمتهیاتاجرائیائتالفپارلمانیکارزار"آنتیسمیتیزم"را

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Irwin_Cotler

ی"آنتیسمیتیزم"برپاشدهبود،کوتلرطیسخنرانیخودجمالتزیررابیانداشت:امضایالیحهدرجشنیکهبهمناسبت

هایکالسیکبهیهودیانهستیمکه"آنتیسمیتزم"نامدارد،مانندتهمتکنترلاقتصادتوسطیهودیان،تهمتیتهمتالخرهماشاهدظهوردوبارهبا

هایهاوحتیتهمتهولوکاستفلسطینتوطئه،تهمتنسبتدادنپروتوکالبهیهودیان،تهمتنفیهولوکوست،تهمتمقایسهاعمالیهودیانبانازی

توسطیهودیان.

سازیواقعیتوبهنوعیسانسورعقایدوآزادیواردرراستایدیگرگونشوندکهچرااینشخصشیفتهبانگاهیبهاینجمالتافرادمتوجهمی

دهدکهعلیهیهود"تقلیلمیبیاندرکاناداوغرببهنفعاسراییلآپارتایدفعالاست.اوسخنانآقایاحمدینژادعلیهصهیونیزمرابه"قومکشی

خواهدکهایشانرابهاینجرممحکومکنند.یآمریکامیجمهورودولتایرانجنجالبهراهاندازدوازدولتکاناداوکنگرهرئیس

http://irwincotler.liberal.ca/files/2010/05/18-Point-Road-Map-for-Action.pdf
http://irwincotler.liberal.ca/files/2010/05/18-Point-Road-Map-for-Action.pdf
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4972831&Language=E&Mode=1
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Irwin_Cotler
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Irwin_Cotler
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-on-protocol-ottawa-of-signing-at-remarks-delivers-cotler-http://irwincotler.liberal.ca/media/irwin

antisemitism-combating

بیانیه امضاء وبا همکاریدارد اودراینمورد تریبونالایرانبا اخواندادستانارشد آقایپیام آمیزتحتعنوان"ایرانهایتحریکمتاسفانه،

رساند.سازیازایرانکمکمی"،بهاهریمنایوقومکشهسته

کندچهبایدکرد؟"درکنفرانسالبیاسرائیلتحتعنوان"بادولتیکهقومکشیراتحریکمی۲۰۰۲آقایایروینکوتلردربیستوسومسپتامبر

راینکنفرانسدوبارهاز"خطر"ایرانسخنگفتوبهایرانهراسیپرداخت.اینکنفرانسباحمایتدرواشینگتندیسیشرکتکرد.ایشاند

یقومکشی"ودانشگاهییلگراندربارهالمللیپژوهشیبینهاییهودی"،"جامعه"مرکزجروسلمبرایروابطعمومی"،"کنفرانسسرانسازمان

قهداردبرپاشدهبود.کهکوتلربهآنعال–بخشآنتیسمیتزم

یکتابمعروف"دکانهولوکوست"،ایروینکوتلرامضاءکنندهاینبیانیهرا"دیوانه"اشتاینروشنفکریهودیضدصهیونیزمونویسندهآقایفینکل

(Lunatic.خواند)

cotler-irwin-lunatic-of-expose-http://www.normanfinkelstein.com/methodical

(درموردایروینکوتلرنوشت:dissidentvoiceیاینترنتیدسیدنتویس)آقایکیمپیترسونسردبیرنشریه

 Beth Zion Synagogue inاندرکوتسنتلوک)ییهودیدرکنیسه۲۰۱۱"کوتلرعضوپارلمانکبککانادادرتاریخبیستوهفتمفوریه

Cote St. Luc)".سخنرانیکردوازدولتکاناداخواستهرچهزودترعلیهخطرایراناقدامکند

ای،خطرتحریکبهقومکشی،خطرتروریزموخطررژیمعلیهمردمراتبلیغکنیم.کوتلراینتبلیغاترابرایاوگفت:"الزماستخطرهسته

ایتحریکمردمشکلدادنبهاذهانعمومیمردمکانادابیانکرد."درپایانسخنرانی،فیلمتبلیغاتی"ایرانیوم"بهنمایشدرآمد.فیلم"ایرانیوم"بر

یسشدکهتأس۲۰۰۲کاناداییدرسال–غرببهایرانستیزیتوسط"صندوقکالریون"ساختهشد.صندوقکالریونتوسطیکفیلمسازاسراییلی

ایدهد.اندراپوششرسانههایشهرکنشیندررابطه(،کهبااسرائیلیAish HaTorahهاتورات)ها،آیشپروپاگاندایصهیونیست

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Raphael_Shore

کشد.آقایعلیقریبدرموردفیلم"ایرانیوم"ایبهمنظوراهریمنسازیایرانرابهتصویرمیاینفیلمبرمبنای"بمباتمخیالی"خطرایرانهسته

هجمهوریاسالمیطلبانهعلیدهدبرایعملیاتجنگدستانآناناجازهمیهاوهمفیلمیکساعتهمستند"ایرانیوم"،بیشوکمبهنئوکان»نویسد:می

«تبلیغکنند.

iranium-behind-setter-bank-west-ideological-http://www.lobelog.com/the

وخانمالدنبرومندتاکنونهیچاعتراضیبهاینفیلمتبلیغاتیبرایجالباستبدانیمکه"فعاالنحقوقبشر"نظیرآقایانپیاماخوان،جهانبگلو

اند.اماپیاماخوان،رامینجهانبگلووسعیدرهنمابشربهمحضاطالعازکنفرانس"بیداریمعاصروافکارامامهولوکاستاتمیایراننکرده

یعلیهاینکنفرانسامضاکردندوخواهانسانسوراینکنفرانسشدند.رئیسادردانشگاهکارلتونکانادا،بیانیه۲۰۱۲خمینی"مورخدومژوئن

خانمروزناوریلیرونته) کارلتون، Roseann O’Reilly Runteدانشگاه درجوابآناننوشت: یاخیرشمامتشکرم.دانشگاهازنامه»(،

هایگوناگوناستکهبعضیازآنهاممکنشگاهکارلتونمیزبانبرنامهدان»سخنگویدانشگاههماضافهکرد:«.کارلتونمبتکراینکنفرانسنیست

«.هایدیگرکانادامشوقبحثوگفتگواستانگیزباشد،اماایندانشگاهماننددانشگاهاستبحث

سازیوداشت.تبلیغاتاهریمنهایشاهدانجلساتپارلمانقراربایدتوجهداشتکهسخنرانیایروینکوتلردرمورد"خطرایران"تحتتأثیرگفته

تواندجرمیبزرگباشدوافراددستاندرکارآنبایدمعرفیوموردتعقیبقرارگیرند.ایرانهراسیکهبردروغاستواراستمی

http://irwincotler.liberal.ca/media/irwin-cotler-delivers-remarks-at-signing-of-ottawa-protocol-on-combating-antisemitism/
http://irwincotler.liberal.ca/media/irwin-cotler-delivers-remarks-at-signing-of-ottawa-protocol-on-combating-antisemitism/
http://www.normanfinkelstein.com/methodical-expose-of-lunatic-irwin-cotler/
http://www.normanfinkelstein.com/methodical-expose-of-lunatic-irwin-cotler/
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Raphael_Shore
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Raphael_Shore
http://www.lobelog.com/the-ideological-west-bank-setter-behind-iranium
http://www.lobelog.com/the-ideological-west-bank-setter-behind-iranium
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سال۲۰اسراییلبیشاز؟تهدیددولتبهقومکشی»پرسد:آقایکیمپیترسونشهروندکاناداپسازاطالعازسخنرانیکوتلرباکمالتعجبازاومی

شود.شماتروریزماصلیتوسطموساددرایرانپیادهمیمشغولقومکشیمردمفلسطیناست.کدام"خطرتروریزم"مدنظرآقایکوتلراست؟

فرادنظامیاسرائیلراهایاشغالیتوسطپلیسواهادرزمینکشتارفلسطینیکنید؟آیاکشتویضربوشتمعلیهمردمایرانصحبتمیدرباره

بهعنوانیکصهیونیست نظردارید؟شما چنینحرفایدئولوگچگونهمیمد اینگفتهتوانید درحالیکه برزبانبیاورید زیبندههاییرا یها

کنند."میای"متهمکهایرانرابه"تالشبرایدستیافتنبهسالحهستهایدارددرحالیهستهاسرائیلاست.اسرائیلسالح

iran-onto-crimes-israels-http://dissidentvoice.org/2011/03/projecting

ایندارد.اینیسالحهستهبهدنیااعالمکردندکهایرانبرنامه۲۰۰۲الزمبهیادآوریاستکهشانزدهسازماناطالعاتیملیآمریکادرنوامبر

المللیکه،مدیرکلآژانسبینچنانبرقوتخودباقیاست.افزونبراین،باوجوداینهمتکرارشدکههم۲۰۱۱و۲۰۱۰هایارزیابیدرسال

چنانهایاطالعاتیآمریکاهمیگزارشتندتریشد،اماسازمانانرژیاتمیسازمانملل،آقایآمانو،تحتفشارآمریکاواسرائیلمجبوربهتهیه

براینباورندکهایرانبهسویساختسالحاتمیپیشنرفتهاست.

توانندازکسیکههمراهباالبیاسرائیلدرتحریکاذهانعمومیمی۱۳۲۰یاسیدهههایشهدایزندانیانسیآیااپوزیسیونخارجنشینوخانواده

کندبخواهنددادستانارشدتریبونالایرانشودو"عدالت"رابرایآنانبهارمغانبیاورد؟آیاپیاماخوانکهدربه"قومکشیایرانیان"فعالیتمی

طرفانهحقایقراببیند؟آیاتواندبیهمکاریداشتهاستمی-ایروینکوتلر–رانباصهیونیستایدئولوگسوزعلیهملتایهایخانمانپیشنهادتحریم

تیترگزارش لطفنباردیگربه نیست؟ مغرضانه ازالبی۲۰۱۰اینخود آلندورشوویتزوالیویزل، ایروینکوتلر، پیاماخوان، بهامضاء که

اسراییلرسیدهاستتوجهکنید:

«ای،قومکشیونقضحقوقدرایران:پذیرشمسئولیتبرایجلوگیریازخطررهستهخط»

تبدیلکردهاستوآنرابهملت ایرانایقانونیایرانرابهسالحیعلیهیهستهتوانندبهکسیکهبرنامههایشهدامیآیااپوزیسیونوخانواده

باتمآمریکاواسرائیلکاریندارداعتمادکنند؟بم۱۰۰۰۰"حقوقبشر"گرهزدهاستولیبابیشاز

گوید:کیمپیترسونخطاببهکوتلرمی

ایخواهدبهسالحهستهگناهمحسوبشوند.ایران"متهم"استمیهابایدبیدانیدکهقبلازمحکومکردنافراد،آن"شمابهعنوانیکوکیلمی

یخودانبارکردهاست.]درایزدهاستودرزرادخانهبهغیرقانونیدستبهساختسالحهستههااستکهدستیابد،درحالیکهاسرائیلدهه

ایاست."یتهیازسالحهستهایدکهایرانخواهانیکخاورمیانهایبهاینموضوعنکردهضمن[شمااشاره

امپراتوریوحامیانسازمانتروریستیمجاهدین،ایروینکوتلروپیامداناندرخدمتهایآقایکیمپیترسونرابایدواژهبهواژهبرایحقوقگفته

مشکوکاستفادهمی کند.اخوانتکرارکرد،زیراایناولینبارنیستکهپیاماخوانبرایکمکبهاهدافامپراتوریاز"اسناد"

داتشکیلشدکهپیاماخوان،هالهبرومند،نازنینافشینبهاینطرف،جلساتیدرپارلمانکانا۲۰۰۲طیسالیانگذشته،بهخصوصازاوایلسال

یحقوقهاییدرزمینهجم،رامینجهانبگلو،شیرینعبادیوعباسمیالنیبهعنوانشاهددراینجلساتشرکتکردند.درطیاینجلسات،بحث

بردهدرمکشییهودیانونابودیاسراییل"باحضورافرادنامایوناقضحقوق:تحریکبهقوبشر،تحریمایرانبهمنظورجاانداختن"ایرانهسته

هایجنگطلبرسید.بودکهبهامضااینافرادونئوکان۲۰۱۰وسپس۲۰۰۲گرفتکهحاصلآنگزارش

(بهJason Kenneyتشکیلشد،آقایجیسونکنی)۲۰۰۲یپارلمانکانادا،کهدربیستوهفتممارسدرنشستنخستسیونهمینجلسه

ایدیگرازشهروندانکانادابهبحثنشستندواینافرادپیشنهاداتیجلسه،باپیاماخوانونازنینافشینجمبهعنوانشاهد،وعدهعنوانگرداننده

(درNGOاوها)جییازانهایهدفمند"،تحریمدیپلماتیک،تشویقدولتکانادابهحمایتمالخودمبنیبرفشاربیشتربرایرانازطریق"تحریم

اجرتبهبینزنان،جوانان،کارگرانایرانوایرانیاندرکانادا،حمایتازانقالبمخملیدرایران،تشویقوتحریکایرانیانبهترککشورومه

ایقانونیبه"حقوقبشر")پیامهستهکانادا)افشینجم(واتهامدروغین"تحریکبهقومکشیونابودیاسراییل")پیاماخوان(،گرهزدنبرنامه

های"حقیقتیاب"جهتجاانداختنایرانبهاندازیکمیسیوناخوان(،تالشبرایمحکومیتایرانباجرم"جنایتعلیهبشریت")پیاماخوان(،راه

عنوان"خطرعلیهصلحجهان")پیاماخوان(کهدروغیبیشنیست،موردبحثقرارگرفت.

http://dissidentvoice.org/2011/03/projecting-israels-crimes-onto-iran/
http://dissidentvoice.org/2011/03/projecting-israels-crimes-onto-iran/
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هایمختلفیکهدرنقاطمختلفجهانانجامشدهاسترابهپشیزیدانانامپراتورینظیرپیاماخواننتایجنظرسنجییناستکهحقوقطنزتلخدرا

نداهایمختلفمردمجهانبارهانشاندادهدانانبایدگفتکهنظرسنجیسپارند.برایاطالعاینحقوقیفراموشیمیهارابهبوتهدهندوآنبهانمی

هایکشتارجمعیجهان،تجاوزبهکشورهایمختلفبادالیلدرصدازسالح۰۰کهآمریکاباداشتنمحکومیتجنایتعلیهبشریتوبیشاز

زرههایضدهایکشتارجمعیازجملهبمباتمدرژاپن،استفادهازسالحگناه،استفادهازسالحهانفرازشهروندانبیدروغین،قتلعاممیلیون

پایگاهنظامیدرکشورهایمختلفکه۰۰۰(درعراق،استفادهازتروریزمبرایپیشبرداهداف،برپاییبیشازDUدارایاورانیومرقیقشده)

ایرانرامحاصرهکردهبیشترپایگاه درخاورمیانه هدفقراردادهها وجانملتایرانرا واعمالشکنجهوتجاوزجنسیبهشهرواند نداناند

هاینظامی،بدونشکبزرگترینخطرعلیهصلحجهاناست.کشورهایاشغالیدرپایگاه

درصدبهعنوانبزرگترینخطرعلیه۱۰کشورارائهشده،اسرائیلبا۱۱یاروپاازلیستمردمکشورهایاتحادیه۲۰۰۳درنظرسنجیاکتبر

درصدازمردمعرب،اسرائیلرابزرگترینخطرعلیه۲۰نشاندادکه۲۰۱۰یدرسالالمللیزاگبصلحجهانبهدنیامعرفیشد.نظرسنجیبین

ایایرانحمایتکردند.یهستهدرصدازمردمعربازبرنامه۲۲دانند.درهماننظرسنجی،صلحجهانمی

iran-on-crimes-israeli-rehmat1.com/2011/03/09/pinninghttp://

ترازایرانمعرفیشد.نفر،آمریکاخطرناک۱۲۰۰۰باشرکت۲۰۰۲(درواشینگتنسالPEWافزونبراین،درنظرسنجیمرکزپیو)

an.co.uk/world/2006/jun/15/usa.iranhttp://www.guardi

حقوق این، وجود درنیوهیون)با توسطسازمانسیا "مرکزاسناد"که کمکتریبونالایرانو با ایرانرا  Newدانانامپراتوریدرصددند

Havenکمکبرسانند.درنتیجهحقوقدانان(تأسیسشدبهعنوانبزرگترین"خطرعلیهصلحجهان"دردنیاجابیاندازندتابهاهدافامپراتوری

کردنکمیسیون"حقیقتیاب"باهمکاریحقوقداناندیگراینتریبونال،ازجملهاریکدیوید،سعیدارندسازمانتروریستیمجاهدینرابامحکوم

هایموردبهرهبرداریقراردهند.آیاخانوادهیاینسازمانرابزککنندوبرایتجاوزبهایرانایراندراینتریبونالغسلدهندتابتوانندچهره

دولتآمریکا»شهداواپوزیسیونهمراهباامپریالیسمازوقایعدهسالاخیرهمبیاطالعاند؟آیاآنهاازهشدارژنرالولزلیکالرککهگفت:

خواهنددرصفبیخبرند؟یاخداینکردهمی«کندسالهفتکشور،کهایرانهمجزوآنست،رابهزیرکشدوتجزیه۱برنامهدارددرعرض

تجزیهطلبانجابگیرند؟حامیانتریبونالبایدپاسخبدهند.

آیاخونصدهاهزارایرانیوعراقیدرجنگیکهعراقباپشتیبانیغرب)وشرق(بهرهبریآمریکاوحمایتمالیسرانمرتجعدولعرببر

هایشهداحاضردراینتریبونالاست؟آیاخونترازخونعزیزانخانوادهنفررابهکشتندادند،کمرنگ۲۰۰۰۰۰ایرانتحمیلکردندودستکم

هایتروریستاسرائیلوباهمکاریسازمانمجاهدینخلقریختهشدوهواداراناینسازمانامروزازسخنگویاندانشمندانایرانیکهتوسطمهره

هاستبااسرائیلیهستندکمبهاترازخونعزیزانشهدایحاضردراینتریبونالاست؟سازمانمجاهدینخلقسالاصلیاینتریبونالغیرمردم

ینقشموسادوسازمانمجاهدیندرتروردانشمندانایرانینوشتهشدهاست.آقایطلبهمکاریدارد.مقاالتمتعددیدربارههایجنگونئوکان

رئیسمرکزحقو نامقبیناریکدیوید دریکقضاوتحقوقینظردادکه بروکسلویکیازحقوقداناندستاندرکارتریبونال، المللدانشگاه

تواندازلیستتروریستیخارجشودوبااینکارکمکبزرگیبهاسرائیلکرد.نظرحقوقیاریکدیویددربیرونآوردننامسازمانمجاهدینمی

طلبان)برومند(انگیزنیستکههوادارانمجاهدینوالبیتجزیهیاروپاحیاتیبودهاست.شگفتیکشورهایاتحادیهاینسازمانازلیستتروریست

ازسخنگویاناصلیاینتریبونالباشند.

ericdavid.pdf-es/moghav/loiran.org/en/images/stori-http://ncr

وآمریکاآقایپیاماخواندرجلساتپارلمانکاناداباترسیمدولتایرانبهعنواندولتیاقتدارگرا،غیرمسئولوایدئولوگکهباغربسازشندارد

برجهانبهرهبریزرساالرانکهستیزواسرائیلستیزاستصحبتخودراشروعکرد.اودرحقیقتتمامفسادسیستماقتصادیوسیاسیحاکم

رژیمایرانگرهزد.لقب"رهبرجوانجهان"برایقدردانیازخدماتآقایاخوانبهایشانداده اندرابه"ذات"

دومایرانیکهباینژادوحامیاناووشقهآفرینیآقایمحموداحمدییاول،ایرانرادیکالبانقشپیاماخوان،ایرانرابهدوشقهتقسیمکرد.شقه

کندیمدنی"تالشمییپویاکهبرایتقویت"جامعههایگوناگونازجملهزنان)حتمنجنبشفعاالنینظیرخانمشادیصدر(بهیکجامعهجنبش

راترسیمکرد.اوگفت:

http://rehmat1.com/2011/03/09/pinning-israeli-crimes-on-iran/
http://rehmat1.com/2011/03/09/pinning-israeli-crimes-on-iran/
http://www.guardian.co.uk/world/2006/jun/15/usa.iran
http://www.guardian.co.uk/world/2006/jun/15/usa.iran
http://ncr-iran.org/en/images/stories/moghav/lo-ericdavid.pdf
http://ncr-iran.org/en/images/stories/moghav/lo-ericdavid.pdf
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هایاکثرهاییکهمقابلخواستهفرادیکالطلبدکهازیکطر"کانادابایددرنظرداشتهباشدکهاینواقعیت،یکسیاستخارجیظریفرامی

المللیازلحاظثباتمنطقهیمدنیکمکرساندتادردرازمدتمنافعجامعهبینزمانبهقویکردنجامعهاندراایزولهکندوهممردمایرانایستاده

یمردمایرانتأمینشود."وخواسته

درصدآراءبرایباردوم۲۱بابیشاز۲۰۰۰ینظیرآقایمحموداحمدینژاداستکهدرانتخاباتها"افرادمنظورآقایپیاماخواناز"رادیکال

علیه"کودتایانتخاباتی"باهمکاریشیرینعبادی،شهروند کاناداستبرمسندریاستجمهورینشست.پیاماخوان،یکیازحامیانموجسبزکه

کشورهایمختلفغرببرپاکردوبهسخنرانیعلیهدولتایرانپرداخت.ایشان،اما،برایاثباتنازنینافشینجموهادیقائمیتظاهراتیدر

"تقلبانتخاباتی"تاکنونسندیارائهندادهاست.

مبنیب سپسپیشنهاداتخود شدهاست. اکنوناینفرصتمهیا است،اما نکرده بهحالبهحقوقبشر"توجه"الزم کهغربتا راویادآورشد

"سیاستخالق"دررابطهباایرانرابدینگونهشرحداد:

زمانبهتحریم"معتقدمکهماهم یمدنیایرانهمگیردودرضمنبهجامعهرژیمرامدنظرمیکهاجزاءوافرادبخصوصیازهای"هدفمند"،

دهدنگاهداشتهباشیم."قدرتمی

اویادآوریکردکهنخستوزیر«.یزهراکاظمیرادنبالکنددولتکانادابایدپرونده»چنینگفت:هایویژهپیاماخواندرمورداعمالسیاست

نظیریدراینموارددارددستوردستگیریفرددرگیردراینپروندهرادادکههمازلحاظپرنسیپکاناداعالیجناباستیونهارپرکهشهامتبی

بعضیازافرادمعتقدندیکیاز»یدرایرانکرد،اماتاکنونکسیدنبالاینکاررانگرفتهاست.اخوانگفت:بسیارمهمبودوهمسروصدایزیاد

اوگفتمعتقدماینبحثبیهودهاست.«.عللیکهکانادااینجریانرادنبالنکردهاستایناستکهدسترسیبهاسنادومدارکاینپروندهراندارد

یکاظمیکهبهکانادااندرکارپروندهشهادتدکترهایدست»یاینپروندهموجودهستوادامهدادکهازکشوردربارهاسنادبسیاریدرخارج

«اندموجودهست.پناهندهشده

pace.com/nazaninmusic/photos/53946771#%7B%22ImageId%22%3A53923381%7Dhttp://www.mys

یادآوریکردکهعدهدراین باید واجازهجا یاقامتدرغرب!(دستبههرکاریایازایرانیانبهدالیلمختلف)کهممکناستگرفتنویزا

هایغربیتبلیغکردند.لطفنبرایاطالعبیشتریموسوی"رادررسانهایازخبرنگاران"حقوقبشر"دروغ"ترانهزنند.بطورنمونه،عدهمی

لینکزیرراکلیککنید.

http://www.qlineorientalist.com/IranRises/2010/03

گوید:خانمنازنینافشینجمدرمقابلسئوالیکیازحاضریندرجلسهکهچرامذاکرهباایرانسودینداردمی

دولتایرانتالشکنم.""مندوستندارمماننداروپائیانباحقه یمذاکراتبیشترامادرحقیقتبرایکسب"خشنودی"

کهدرقتلعاماخیرمردملیبیاز-جابزرگشدهاست،اکنوندرکناروزیردفاعکاناداخانمافشینجمکهاززمانطفولیتبهکانادارفتهودرآن

لیبی،ازجملهخانواده۱۰۰۰۰کتداشتوبیشازطریقناتوشر قرارگرفتهاستو-یروزگارمحوکردیقذافیراازصحنهنفرازمردم

دهدکهدراموریککشورکندوبهخوداجازهمییغیررسمیمردمایرانمعرفیمیرساندکهخودرابهعنواننمایندهوقاحتراتابهآنجامی

تنهاراهحلایناستکهازمبارزات»گوید:یراهبکشد.خانمافشینجمسپسمیازچندهزارسالتمدندخالتکندوبرایآننقشهمستقلبابیش

ماقبلنمردمایرانبرایحقوقمدنیدفاعکنیمواز"جنبشزنان"و"جوانان"بخواهیمبرایایرانیدموکراتیکدستبهاعتراضاتخیابانیبزنند.

دراروپایشرقی،آفریقایجنوبیوآمریکایالتینتجربهکردهایمشبی ایننوعانقالباترنگیومخملیرا ه منظورایشانهائیتیو«. )حتما

اوهایاینکشورهاتحتحمایتمالیکاناداعلیهرهبرانایندوکشورفعالیتداشتندکهغیرقانونیاست.کاناداوآمریکاجیونزوئالاستکهان

)کهبنابربرخیشواهدمهمهمانسازمانسیاست،وکارهاییکهسازمانسیاNEDیهایموردحمایتموسسهاوجیسعیکردندباکمکان

شود("تغییررژیم"صورتدهندوچاوزراازسمتخودساقطکننداماموفقنشدند.(تواندانجامدهدازطریقآنانجاممینمی

http://www.myspace.com/nazaninmusic/photos/53946771#%7B%22ImageId%22%3A53923381%7D
http://www.myspace.com/nazaninmusic/photos/53946771#%7B%22ImageId%22%3A53923381%7D
http://www.qlineorientalist.com/IranRises/2010/03/
http://www.qlineorientalist.com/IranRises/2010/03/
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اینپ نشان۲۰۰۰قبلازاعتراضاتخیابانیانتخابات۲۰۰۲یشنهاداتدرمارچسالیادتانباشد بهخودیخودچیزیرا اینمساله ارائهشد.

هایشتواننقشخارجیعواملیکهنمونهدرایرانوجودداشت.امانمی(۲۰۰۰)۱۳۲۲هایسالدهد.دالیلداخلیمتعددیدربروزناآرامینمی

هاوخارجکردنآنازمسیرطبیعیخود)اعتراضبهانتخاباتبهسمتتغییررژیم(رانادیدهگرفت.شدیدناآرامیدرباالذکرشددرت

–دهدکهروابطاقتصادیایرانکند.درضمنپیشنهادمیهایغیرانسانیعلیهملتایراندفاعمیخانمافشینجممانندآقایپیاماخوانازتحریم

یتغییررژیمصورتگذاریدرایرانرامتوقفکنندودرکانادامحدود،تااقتصادایرانفلجشودوپروسهتهشودوسرمایهکانادازیرنظرگرف

هایالبیاسراییلمانندآقایاستیونهارپرنزدیکیزیادیدارد.گیرد.افکارخانمافشینجمبهایده

"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 that 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." 

گذاریکندچونسقوطرژیمبسیارنزدیکاست."ایشاندرنظرکند"کانادانبایددرایرانسرمایهقبشر"سپسبهحاضرینحکممیاین"فعالحقو

یراه"دهدبراییککشورمستقل"نقشهآورد،بااینحالبهخوداجازهمیگیردکهشکمگرسنهوویرانیاقتصادیدموکراسیبهارمغاننمینمی

 بکشد.

اییهستههای"هدفمند"علیهاقتصادوبرنامهشود.اوهمنظیرپیاماخوانوافشینجمعاشقتحریمطرفدیگرایروینکوتلرواردبحثمیاز

کهاییرادرنظردارد.آقایکوتلردرپایان،موضوعدلخواهخودیعنیدروغ"تحریخواهدبداندپیاماخوانچهتحریمقانونیایراناستومی

کند.رهبرانایرانبرایکشتنقومیهود"رادوبارهتکرارمی

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

Parl=39&Se

ایاستکهایرانجزوامضاکنندگانمعاهدهمنعگسترشسالحهسته-اییهستهپیاماخوانبرایشرحموانعبیشترعلیهاقتصادایرانوبرنامه

منعسفرافراددولتیوبستنای،بایدبگویمکههماکنونفکرهاروییهستههای"هدفمند"علیهبرنامهدرموردتحریم»گوید:می-)انپیتی(

«هاواعتبارهامتمرکزشدهاست.حساب

کردن"ان یادآوریاستکهاسرائیلازامضا به تی"سربازمیپیالزم ودرحدود ۲۰۰زند وبهموسساتنظارتی۳۱۰تا بمباتمیدارد

هایسازماننامهآنرازیرنظربگیرند.درضمناسرائیلناقضاکثرقطعایاینکشوربازدیدکنندودهدازتأسیساتهستهالمللینیزاجازهنمیبین

المللیرابهسخرهگرفتهاست،اماحقوقدانانحاضردرتریبونالایرانکهقصددارندایرانرامحکومکنند،نهتنهادرمقابلمللاستوقوانینبین

ندبلکهازتخصصخودبرایپیادهکردناهدافامپراتوریدرکشورهایینظیریوگسالوی،اهایاسرائیلوآمریکاعلیهایرانساکتنشستهجنایت

گیرند.سودان،روانداواکنونایرانکمکمی

گوید:همانطوریکههمکارمآقایجاردجنسریخانمکاظمیمیاندرکارانپروندهآقایپیاماخواندرموردشرایطمناسببرایمحکومیتدست

(Jared Genser)اییهستهتوانیماینبحثرادرسازمانمللتقویتکنیمودرشورایامنیتشروعکنیمبهوصلکردنمسالهتوصیهکرد،می

هاتشویقکنیمهاوداراییهای"هدفمند"بیشتر،ممنوعیتسفروبستنحسابهارادرامرتحریمتوانیمآنبهوضع"حقوقبشر"ایران.درضمنمی

استنیزبکنیم.آنراشاملآنبخشازحکومتکهمرتبجنایتعلیهبشریتشدهو

"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 

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

"نجاتدارفو پیاماخوانپیشازاین"نسلکشیدردافور"همراهبا علیهالبشیررییسجمهورسودانبهنفعاهداف-یکسازماناسرائیلی-ر"

 نفرتخمینزد۳۰۰۰۰۰غربتبلیغکرد.اخوانتعدادکشتهشدگانبهدستقوایالبشیررا

http://www.youtube.com/watch?v=3IXsz74Md9U

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3IXsz74Md9U]

پروفسورمحمودممدانیاستاددانشگاهکلمبیابااستفادهایندرحالیاستکهودادگاهالههبرمبناینسلکشیبرگهدستگیریالبشیرراصادرکرد.

زندتخمینمی(۲۰۰۰۰کمتر)حدودازآماروارقامدولتآمریکاوسازمانبهداشتتعدادکشتهشدگانرابهمراتب

http://www.youtube.com/watch?v=SfrblZ1gdDU

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=SfrblZ1gdDU]

اتوریانگلیسدراوایلقرنبیستم،تغییراتآبوهواوتبدیلهایغلطتقسیمزمینتوسطامپراثرسیاستدرصددر۲۰کهازاینتعدادمرگ

۲۰کردند.هایقومیتی(کهپیاماخوانو"نجاتدارفور"تبلیغمینهنسلکشی)باانگیزههایقابلکشتبهکویرودرنتیجهقحطیبودهاستزمین

یعنیشاملنیروهایامنیتیدولتیوقوایشورشیان.درصدبقیههمشاملکشتهشدگانازهردوطرفبودند)شورشوضدشورش(

ی"نسلکشی"توسطپیاماخوان،ایروینکوتلروسازمان"نجاتدارفور"برایمحکومیتالبشیرصورتگرفت.سودانیکیازهفتپخشافسانه

ثباتیسودانراباازیهودیانصهیونیستبیکشورموردهدفآمریکااستکهبایدبهنفعغربواسراییلکنترلوتجزیهشود.چارلزجیکوبز

یجنوباینکشورشد.سودانجنوبیامروزبااسرائیلروابطدیپلماتیکداردوتعدادداریکودکان"شروعکردکهمنجربهتجزیهکارزار"برده

"فعالیت–نظیرشمالعراق–زیادیازاسرائیلیاندرجنوبسودان کمک"ستارگانهایاقتصادی"مشغولندبه واسرائیلاکنونبا آمریکا .

یدافورفعالیتدارند.دانانخودبرایتجزیهسازمانسیا"وحقوق

زند.بنابراین،ایناولینبارنیستکهآقایپیاماخوانبرایفریباذهانعمومیبهوارونهنشاندادنحقایقدستمی

رایپیادهکردنحاالهمینافراددرنقاطمختلفدنیاسعیدارندباپروپاگاندا،جنگیدیگرعلیهایرانراهاندازندتاتغییررژیمصورتبدهند.آنهاب

کهدرنشستسالهایفورومامنیتیهالیفاکس،هاوگردهماییکنندوباشرکتدرجلساتپارلمانی،کنفرانسریزیمیچنینطرحیسالهاستبرنامه

تابهپذیرمعرفیکردند،درکنارافرادینظیرجانمککین،ایهودبراک،پیاماخوان،رامینجهانبگلوولئونپانهجنگعلیهایرانراامکان۲۰۱۰

نشینند.تبادلنظرمی

al.com/article/299905http://www.digitaljourn

میلیوندالرکمک۲.۱بیشاز۲۰۱۱شودکهدرسالفورومهالیفاکسبخشکانادابرایامنیت"نظمجهان"،توسطدولتکاناداحمایتمالیمی

مالیازدولتکانادادریافتکرد.

2-forum/speakers-ifaxtheforum.org/2011http://hal

یآمریکاشرکتفورومامنیتیهالیفاکس،افرادینظیرکاندالیزارایس،مککین،ایهودباراکولیندزیگراهامازکنگره۲۰۱۰ینوامبردرجلسه

یکیازجمهوری بهالیحهداشتند.گراهام کهخواهانجنگطلبحامیاسرائیلاستکه ایراندیکتههایکنگره اغلبتوسطالبیاسرائیلعلیه

شوندرأیمثبتدادهاست.می

http://www.youtube.com/watch?v=3IXsz74Md9U
http://www.youtube.com/watch?v=3IXsz74Md9U
http://www.youtube.com/watch?v=SfrblZ1gdDU
http://www.youtube.com/watch?v=SfrblZ1gdDU
http://www.digitaljournal.com/article/299905
http://www.digitaljournal.com/article/299905
http://halifaxtheforum.org/2011-forum/speakers-2/
http://halifaxtheforum.org/2011-forum/speakers-2/
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ی"سندسازی"سازمانسیاباتأسیس"مرکزاسناد"وسپردنآنبهپیاماخوانوخواهرانبرومند،رویاحکاکیانوشوهرشرامیناحمدیپروسه

سازیایرانبهنفع"نظمنوین"که"اسرائیلبزرگ"راهمدربرداردپیادهراسرعتدادتا"خطرایرانعلیهصلحجهان"بااستفادهازاهریمن

کند،درمقابلازجنایتعلیهپرسدچراپارلمانکاناداکهروی"حقوقبشر"و"قومکشی"درایراناینطورتاکیدمیشود.ملتایرانازخودمی

هیکهدارندشکایتیندارد؟یسیابشریتکشورهاییمثلآمریکایااسرائیلباپرونده

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

رحامیسازمانتروریستیمجاهدینوهمکاراناوپیاماخواندادستانارشدتریبونالتواندبهافرادینظیرایروینکوتلملتایرانبیشازایننمی

سازیایرانبهامپراتوریکمکثباتی"حقوقبشر"درامربیی"مرکزاسناد"،خواهرانبرومندوسخنگویانتریبونالبابهانهایرانوگرداننده

اینافرادحقوقبشرکشورهایمحلزندگی بهبرخیرسانند. بنا )که ترکیه عربستانسعودی، بحرین، ومتحدانایندولنظیراسرائیل، خود

سازیاندوباتبلیغاتدروغبهایرانهراسیواهریمنهایزندانیدردنیاراازآنخودکردهاست(رارهاکردههاباالترینرقمژورنالیستفهرست

زنند.ثباتیکشوردامنمیبرایبی

threatened.html-journalists-of-http://cimethics.blogspot.com/2012/03/independence

کننداماپیامیمبارزهبا"القاعده"ترورمیناهرابهبهانهگایندرجاییاستکهآمریکاوناتو،کهکاناداوترکیهعضوآنهستند،روزانهافرادبی

اند.اینافرادحتیتروردانشمندانایرانیتوسطاسرائیلکهکاناداازحامیاناینکشوراستواخیرااخوانوسخنگویاناینتریبونالهمچنانساکت

کیمپیترسونایازشهروندانکانادامانندداندکهمنجربهاعتراضعدهادامیوزیردفاعآن،پیترمککی،گفتکهامنیتاسراییلراامنیتکان

(Kim Petersenسردبیرروزنامهاینترنتیدسیدنتویس)Dissidentvoiceسپارند.یفراموشیمیشدراهمبهبوته

canada-and-israel-to-threats-http://dissidentvoice.org/2012/06/on

یخودعلیهپیترمککیوسیاستصهیونیستیکانادامبنیبرحمایتازاسرائیلدرمقاله۲۰۱۲آقایکیمپیترسوندرتاریخبیستوسومژوئن

یخطرعلیهاسراییلوکانادا"نوشت:تحتعنوان"درباره

آیاسوریهبهاسرائیلکندیااسرائیلاستکهبهلبنانحملهکردهاست؟کشورخطراصلیدرخاورمیانهاست؟ایالبنانبهاسرائیلحملهمی"کدام

اسرائیلکندیااسرائیلاستکهبهغزهحملهکردهاست؟آیاعراقبهبرد؟آیاغزهبهاسرائیلحملهمیکندیااسرائیلبهسوریهحملهمیحملهمی

دحملهحملهکردیااسرائیلبودکهعراقراموردحملهقرارداد؟آیاایرانهرگزبهاسرائیلحملهکردهاستیااسرائیلاستکهایرانرامور

قراردادهاست؟"

هایبیشترعلیهایراناعمالکندوازتحریمخواهندحقوقدانانکانادایینظیرپیاماخوانوایروینکوتلربانادیدهگرفتنایننکتهازدولتکانادامی

ورودرهبرانایرانبهکاناداجلوگیریبهعملآورد.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30885

(،مارتینایندیک،علیهایرانوAIPACلکلینتونبااستفادهازسیاست"مهاردوگانه"کهتوسطمدیراجرائیآیپک)یآقایبیفراموشنکنیمکابینه

هایکشتارجمعی"صدامحسینکهدروغیبیشنبودرابهاجرادرآوردکهمنجربهی"سالحهایضدانسانیبابهانهعراقطرحشدهبود،تحریم

یآقایکلینتون،یکابینههاکودکانپنجسالبهپایینبودند.سپسوزیرخارجهرازمردمعراقشد.اکثرقربانیانتحریمنف۲۱۰۰۰۰مرگبیشاز

اسدرمقابلاینسوالکهآیانابودیبیشازپانصدهزاربیدقیقه"کانالسی۲۰ی"ایدربرنامهطیمصاحبه۱۰۰۲خانممادلینآلبرایت،درمه

حقوقمعراقبراثرتحریمنفرازمرد چرا ارزشدارد. بله، بیاعتناییپاسخداد: با دانانامپراتوریدرموردهایغیرانسانیارزشدارد؟

هایکشتارجمعیاسرائیلوآمریکاکهدرغزهوژاپن،عراقوبسیاریجاهایدیگرمورداستفادهقرارگرفتهیچاعتراضیندارندامادرسالح

دهند؟آورپیشنهادمیهایمرگاندوتحریمایقانونیایرانجبههگرفتهامههستهمقابلبرن

http://oped.ca/National-Post/payam-akhavan-torture-testimony-and-consequences/
http://oped.ca/National-Post/payam-akhavan-torture-testimony-and-consequences/
http://cimethics.blogspot.com/2012/03/independence-of-journalists-threatened.html
http://cimethics.blogspot.com/2012/03/independence-of-journalists-threatened.html
http://dissidentvoice.org/2012/06/on-threats-to-israel-and-canada/
http://dissidentvoice.org/2012/06/on-threats-to-israel-and-canada/
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30885
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هایغیرانسانی،کهخودجنایتعلیهبشریتاست،بدونهیچتأملیحمایتکردههایغربازجملهتحریمپیاماخوانمانندمادلینآلبرایتازسیاست

های"هدفمند"باهمکاریایروینکوتلرونازنینافشینجمشرکتداشت.اوباتحریم۲۰۱۰یضانهیمغریبیانیهکندوبههمینسببدرتهیهومی

هایبیانیهپشتیبانیکردوباامضاءخودآنراتأییدنمود.ازتحریم

هاراگفت:آیاازکسیکهتحریمیتحمیلیعلیهملتایرانرامحکومکند.بایدهابخشیازاپوزیسیونخارجنشیناصرارداردپیاماخوانتحریم

هاراتوانانتظارداشتآنپیشنهاددادهوباامضاءخودآنراتأییدکردهاستوسپسدرپارلمانکاناداازدستاندرکارانآنتشکرکردهاستمی

ایم!یروانی"همندیدهمحکومکند؟ماتاکنونچنینعملیراحتیازیک"دیوانه

 های حامی عدل و صلح در خاورمیانه سط سازمان کانادایینقد بیانیه تو

بهنام:یاولبیانیهنسخه۲۰۰۲درتاریخنهمدسامبر

“The Danger of a Genocidal and Nuclear Iran: A responsibility to Prevent Petition”

،۲۰۱۰هایحامیاسراییل،نظیربیانیهشدکهبهامضاءنئوکانای:پذیرشمسئولیتبرایجلوگیریازخطر"منتشر"خطرایرانقومکشوهسته

رسید.محتوایاینبیانیهبرمبنایپروپاگاندایدروغتنظیمشدهبود.

cotler-irwin-lunatic-of-expose-alhttp://www.normanfinkelstein.com/methodic

( میانه" خاور در صلح و عدل حامی "کانادائیان بنام CJPMEسازمانی فوریه شانزدهم در را بیانیه این نقد را۲۰۰۰( آن و کرد منتشر

آمیزوغیرواقعیخواند.تحریک

http://en.wikipedia.org/wiki/Canadians_for_Justice_and_Peace_in_the_Middle_East

کمکسازمان ایرانبا تبلیغاتدروغاینبیانیهعلیه اخوانوهمدستانشهمچنانبه پیام ادامهاما انگلیسوهلند کانادا، هایاطالعاتیآمریکا،

یایننقدنوشت:درمقدمهCJPMEدهند.سازمانمی

رزاریاستیکجانبهکهبرایاهریمنسازیومنزویی"خطرایرانقومکشوهستهای:پذیرشمسئولیتبرایجلوگیریازخطر"کابیانیه

شدهاست. نثرکشیده نگری به  کند و با ساده های رادیکال و غیر مسئوالنه را تشویق می این بیانیه با تضعیف گفتمان، روشکردنایرانبه

اینبیانیهبرمبنایمنابعغیرموثقومشکوک،وگیری کند.دهد تا از هر گونه بحث خردمندانه جل های ژئوپولیتیک، مسائل را مبهم ارائه می گی پیچیده

ینادرست،مطالبعوامفریبوتحریفحقایقنوشتهشدهاست.درنتیجهکسینمیتواندآنراجدییاغیرمغرضانهبداند.هاتکیهبرترجمه

http://www.cjpme.org/DisplayDocument.aspx?DocumentID=322&SaveMode=0

نویسد:یکم،اینرساند.براینمونهاینسازمانمیهاییازمتناصلینکاتآوردهشدهدرمقدمهرابهاثباتمیایننقد،سپسبااستفادهازمثال

گیرد.سپسادامههایناموثقکمکمیکند.دوم،برایاثباتدالیلذکرشدهازترجمهستفادهمیبیانیهبرایاثباتمطالبخودازمنابعمشکوکا

دهد:می

شوندکهازشاهدیامطالباصلیاستفادهکردهباشد.درنتیجه،متنپیادهشدهبایدشرحاتفاقاتوبیانواژهبهمعموالمنابعاصلیبهمنابعیگفتهمی

آقایاروینکوتلربرایاثباتاتهامخودمبنیبر"قومکشییهودیانونابودیاسراییل"توسطرهبرانایران،هاوغیرهباشد.هها،مصاحبواژهنامه

نهایتدستراستییبی(درمجلهDavid G. Littmanکند"کهتوسطدیویدلیتمن)ایتحتعنوان"حماساعالمقومکشیمیازمطالبمقاله

گیرد.آقایکوتلرنقلقولیراکهدراینمقالهبهرهبرایراننسبتدادهشدهاستازنقلقول(منتشرشدهبودکمکمیFrontPage"فرانتپیچ")

)کهدرهمینمجلهدستراستیدرزمانیدیگرچاپشدهبود(گرفتهاستکهاوهماین(Patrick Devenyشخصدیگریبنامپاتریکدونی)

گیرد.اروینبازگوکردهاستوآنرابرایمحکومکردنرهبرانایرانبکارمی۲۰۰۰وزنامه"دیلیتلگراف"تاریخاولژانویهنقلقولراازر

انتشار۲۰۰۰آوردکهخودنقلقولراازکسیدیگر،کهآنشخصهمازمنبعنامشخصدیگریکهدرسالکوتلردرحقیقتازکسینقلقولمی

http://www.normanfinkelstein.com/methodical-expose-of-lunatic-irwin-cotler/
http://www.normanfinkelstein.com/methodical-expose-of-lunatic-irwin-cotler/
http://en.wikipedia.org/wiki/Canadians_for_Justice_and_Peace_in_the_Middle_East
http://en.wikipedia.org/wiki/Canadians_for_Justice_and_Peace_in_the_Middle_East
http://www.cjpme.org/DisplayDocument.aspx?DocumentID=322&SaveMode=0
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آقایکوتلربرایاثباتصحتمطالبخودمبنیبرقصدرهبرانایرانبرای"قومکشیمردمیهودونابودیاسراییل"ازاست.یافتهبودگرفته

ی(وموسسهAnti Defamation Leagueگریمیکنندنظیرمجمعضدافترا)اندوبرایاسرائیلالبیهاییکهحامیاسرائیلمنابعسازمان

کنند،بهعنوانمنابعهایعربوپارسیرابراییافتنمطالبضداسرائیلیدنبالمی(کهرسانهMEMRI)یانه"ممری"تحقیقاتیمدیایخاورم

گیرد.نهایتدستراستی"فرانتپیچ"برایاینمنظورکمکمییبیطورازمجلهدهد.همیناصلیارائهمی

یممرییموسسههایناموثق"ممری"برایاثباتنظرخودیاریگرفتهاست.دارندهجمهآقایکوتلربیستبارازترنویسد:منتقداینبیانیهمی

سالدرسرویساطالعاتیارتشاسراییلخدمتکردهاست.ممریبه۲۲کهاسرائیلیاستو(Yigal Carmonفردیاستبنامایگالکارمن)

یمسلمانانبهطورگستردهدرجهانپخشهاراترجمهوبرایتیرهکردنچهرهکهآنانگیزدرجهاناسالماستکنندهیانفرتدنبالمطالبتحریک

انگیزیکهاسرائیلیانیایهودیانعلیهاعرابومسلمانانمطالبتحریککنندهیانفرتطرفنیست.امااینرسانهکند.آقایایگالکارمنمسلمابی

دهد.گویندراپوششنمیمی

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

سازیکندوآنرابهحساباهریمناینبیانیهانتقاداترهبرانایرانازصهیونیزمرامعادلحملهعلیهاسرائیلمعرفیمینقدرادنبالمیکنیم:

هایاطالعازحساسیتیآقایکوتلروامضاکنندگاناینبیانیهبرایخوانندگانبیگذارد.شایدحقهودیانبرای"قومکشییهود"میاسرائیلویه

بااسرائیلوقومیهودمغالطهاست.-کهیکایدئولوژیاست-دانندکهمساویقراردادنصهیونیزمخاورمیانهموثرباشد،اماافرادبااطالعمی

اخوانوامضاکنندگانچنینبیانیهپ پروسهیام دنبالمییاهریمنهاییکه درراستایآمادهسازیوانزوایایرانرا کنندطبقاستداللخودشان،

کنندکهبایدمحکومگردد.المللیبرای"قومکشیایرانیان"حرکتمیکردنجوبین

ناینبیانیهمانندالیویزل،مورتیمرزاکرمن،ایروینکوتلر،خوزهماریاازنار)نخستوزیرقبلیایازامضاکنندگاجابایدیادآورشدکهعدهدراین

هستند.اسپانیاوراستگرا(عضوهیاتمشورتیموسسه یمیدیایخاورمیانه"ممری"

directors.html-and-advisors-of-http://www.memri.org/assistingamerica/board

ویتزوالیدرپایانبایدبگویمکهایروینکوتلرازحامیانگروهتروریستیمجاهدیناست.کوتلرودیگرامضاکنندگاناینبیانیهمانندآلندورشو

بهالقاباواض را مجاهدینازلیستویزل)نوامچامسکیلقبشیاد نفعخارجکردننام رودیجولیانیودیگرانبه با همراه افهکردهاست(،

کنند.بایدبهآقایپیاماخوانتبریکگفت.تروریستیفعالیتمی

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

group.html-oppo
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http://www.powerbase.info/index.php?title=Irwin_Cotler
http://www.powerbase.info/index.php?title=Irwin_Cotler
http://www.memri.org/assistingamerica/board-of-advisors-and-directors.html
http://www.memri.org/assistingamerica/board-of-advisors-and-directors.html
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http://mondoweiss.net/2012/03/dershowitz-cotler-and-wiesel-line-up-behind-terrorism-linked-iranian-oppo-group.html
http://feeds.feedburner.com/bamdadi

