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 فرح نوتاش 

              ٢٠١۶ اپريل ٢۵
 

   به مللامريکادادخواست بدھی غرامت 
  ايران: ١بخش 

  

شروع به دخالت در امور سياسی ھمۀ کشورھا را ، او امريکام توسط وبعد از جنگ جھانی دوم و سوء استفاده از بمب ات

  .تحت پوشش قرار می دھد) ١٣٣٢  (١٩۵٣ در امور سياسی ايران را از امريکااين دادخواست، دخالت . کرد

وليت قضاوت در امور دعوا و مشاجرات  ؤ واضح است که دادگاه ھا و دادگاه ھای عالی تمام ممالک فقط  مسً کامال

دخالت در قضاوت دعوا و جنگ  بين  کشور ھا، خارج از دايرۀ اختيارات آنان و . ده دارھستندداخلی ھر کشور را عھ

  .  است" متحدملل "وليت ھای دادگاه ھای بين المللی و ؤغير قانونی است و جزو مس

اعالن  عمل می کند، امريکاتحت فرمان  کنگرۀ صھيونيستی که  امريکاۀ  دادگاه عالی ايالت متحد٢٠١۶پريل ا ٢٠در 

، برای قربانيان تمام عمليات تروريستی امريکاکرد که برداشت غرامت توسط دادگاه ھا از حساب مسدود شدۀ ايران در 

  .رژيم اسالمی ايران مجاز است

 و امريکاآن دادگاه مجاز به دخالت در امور خارجی .  غير قانونی شده استً، مرتکب اقدامی کامالامريکا دادگاه عالی 

  .  و غير قابل قبول استءحکمی نيست و ھر حکم آن غير قابل اجراصدور ھيچ 

 در انفجاری در بيروت کشته شده اند و ھمچنين قربانيان انفجار بمب در امريکا نظامی ٢۴١ در بيروت ١٩٨٣سال 

مه  در ايران و قربانيان جاسوسی ھای ديگر، ھامريکا ، گروگان ھای النۀ جاسوسی ١٩٩۶سفارت و حمالت بعدی تا 

  .  از ليست قربانيان در خواست غرامت اندئیبخش ھا

ما، در رد سياست غلط ، به نوعی تبليغ  برای سالمت و امنيت بانک ا با افشای ليست پانامريکاھمين ماه قبل بود که 

پولی ھر مقدار .  نيز افشاء شدامريکاولی چه زود عکس آن ثابت شد و عدم امنيت بانک ھای . ھای بحران زدۀ خود کرد

  .  شود شانس باز گشتی برای آن وجود ندارندامريکاکه وارد 

: ال اين استؤس.  تمام نظاميان خود را از بيروت باز گرداندامريکا ١٩٨۴ در بيروت، در سال ١٩٨٣بعد از حملۀ 

يه چه می  در سورامريکانظاميان :  از اول چرا به آنجا رفته بود؟ و در مورد امروز نيز اين پرسش مطرح استًاصال

کنند؟ بدون داشتن دعوت رسمی از دولت قانونی سوريه؟ مردم ھر کشوری نسبت به نظاميان خارجی در کشور خود 

که خود را ارجح و مجاز به ورود بدون اجازه به   اين را نمی داند؟ يا اينامريکاآيا . حساس اند و واکنش نشان می دھند 

  !ھر ملکی و انجام ھر کاری می داند؟
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 در مورد اين ئی که آن اجازۀ دخالت و جوابگوًزيرا اوال. تی نيست که با آن بحث کرد ي در موقعامريکاه عالی دادگا

، قضات آن استخدام شده اند  تا از منافع امپرياليست ھا دفاع کنند، مثل دفاع از ھمين مورد دزدی ًثانيا. پرونده را ندارد

ن نيز، ھمين قضاوت يک طرفه ای است که بدون شنيدن نظريات طرف گواه روش. تيدر روز روشن و نه دفاع از حقان

  . ديگر در مورد اين پرونده رأی صادر کرده است

ان مقيم ايران برای امريکائيقانونی که طبق آن، ( که عليه قانون کاپيتوالسيون بود ١٩٧٨مردم ايران در انقالب 

  .  از ايران راندشاه را)  جرمشان در دادگاه ھای ايران محاکمه نمی شدند

 در ھيچ کشوری در آن، به عنوان امريکا.  را تسخير کرد) امريکاسفارت  (امريکا النۀ جاسوسی ١٩٧٩ودر سال 

  .  سفارت کار نمی کند  بلکه مکانی است برای سوء استفادۀ مخفی در اعمال کودتا و توطئه عليه ملل

 بايد بداند شکستن حدود، مجاز نيست و ھستند امريکارياليست امپ. مردم ايران اجازۀ تکرار آن را ھرگز نخواھند داد

  . مردمانی که بين مرگ و زندگی خفت بار، مرگ را انتخاب می کنند

  .  به ملت ايران فرا می خوانيمامريکاما مردم شرافتمند دنيا را برای تخمين بدھی غرامت ، ولی اينجا و ھم اکنون

 را که به آنان نسبت داده شده نپذيرفته ئیوليت ترورھاؤن و حزب اله لبنان مساگر چه رژيم سرمايه داری ماليان ايرا

  . اند

  . برای ملت ايران در طبقات مختلف و سال ھای مختلف دسته بندی می شودامريکابدھی غرامت 

 ١٩۵٣ راز اول مخالف حکومتی در زندان ھای ايران بعد از کودتایت           ھزاران نخبه  و روشنفکر ممتاز و 

زندانھای ايران بعد از کودتای .  سال رژيم مال٣٨ سال دوران رژيم شاه و ٢۵به مدت .  در تھران کشته شده اند امريکا

  .   تبديل به سالخ خانه شده اندامريکا

ل تحميل اين           تعداد کثيری از مردم ايران  به عنوان اقوام زندانيان  ، دوستان ، ھمکاران و مردم آگاه جامعه به دلي

  . در رنج دائم بوده اندامريکابی عدالتی شرم آورو غير انسانی بعد از کودتای 

زندان ابد يا ساليان  شدت شکنجه شده و در شرايط بسيار ناھنجار برای ه               بسياری ازمردمی که زندانی شده، ب

  . سال رژيم مال٣٨ سال رژيم شاه و ٢۵ه مدت ب.  طوالنی نگھداری شده اند حتا بعد از آزادی در رنج دائم اند

             کودکان بسياری در زندان ھا متولد شده اند، بسياری از کودکان پدران و مادران خود را فقط  در فاصلۀ يک 

 و تعداد فراوانی از کودکان، مادر بزرگ ھای خود را فقط  متری از پشت دو رديف ميله ھای زندان مالقات کرده اند

 و ھنوز  ر لباس سياه ديده اند، چون فرزندان آنان يکی بعد از ديگری در سال ھای متوالی در زندانھا تير باران شده اندد

نويسندۀ اين دادخواست يکی از ھمان کودکان . از يک عمر رنج بی پايان رفته بر اين کودکان سخنی گفته نشده است

 .  است

تمام ملت ايران به دليل  بی عدالتی اقتصادی و خفقان اجتماعی ناشی از ديکتاتوری رژيم ھای فاسد رنج کشيده            

اکثريت اين ملت، که در شوريده . ملتی که راه پيشرفتش مسدود و مجبور به پس رفت شده است. و ھنوز رنج می کشد

  .  جان سپردندامريکا تحميلی بختی زاده شدند ، در شوريده بختی زيستند و در شوريده بختی

 ٨ از صدام حسين شروع  وامريکا بر مردم ايران تحميل شد،  با تشويق و حمايت ١٩٨٠           جنگی که در سال 

  .سال به طول انجاميد

ه   مستقر در خليج فارس به ھواپيمای مسافربری ايران کامريکا، با شليکی از ناوگان جنگی ١٩٨٨           صلح نيز در 

 سازمان ملل به ايران تحميل ۵٩٨ مسافر را گرفت برای مجبور ساختن  ايران به امضای قطعنامۀ ٢٠٠جان بيش از 

  . شد
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 امريکا            بيش از نيم ميليون کشته و چھار صد ھزار معلول  وتعداد کثيری مفقود االثر نتيجۀ اين جنگ تحميلی 

 .به ملت ايران بود

از ويرانی شھر ھا و روستاھای بيشمار و مردم آوارۀ بی خانه و بی شغل، غرق درفقر وسايۀ              و ھنوز 

 ھرگز نه معذرتی خواست و نه برای اين ھمه امريکا.  بر زندگی آنان سخنی نرفته استامريکامصيبت تحميلی توسط 

  .مصيبتی که به ملت ايران تحميل کرد غرامتی پرداخت

ھای  تحقير آميز   به ملت ايران تحميل کرده، توافق نامۀ ننگين و خفت بار با بخشامريکاکه              مصيبت اخيری 

که بر .  شده استامريکادولت ماليان ايران برای جلوگيری از جنگ مجبور به قبول تمام خواسته ھای . ی استئھسته 

ن توافق نامه ای برای مردم ايران شرم قبول چني! حسب ابراز مدام اوباما ،  گزينۀ جنگ ھمواره روی ميز بوده است

بله ھيچ چيز به . جنگ می کند...جنگ... ھنوز تنوره می کشد و باعربده جنگامريکاولی کنگرۀ صھيونيستی . آور است

  .اندازۀ جنگ اين بر بر ھا را شادمان نمی کند

د و برای ساليان دراز مصيبتی می کن...  سرباز و٢۴١ که تقاضای غرامت برای امريکارژيم نژاد پرست وصھيونيستی 

که  به قربانی بزرگی  ھمچون ملت ايران تحميل کرده غرامتی نمی پردازد، آگاه از افزايش روزانۀ نفرت عليه خود 

  نيست؟

. رذالت و فرومايگی او مرزی نمی شناسد.  بيشتر می خواھدامريکاھرچه بيشتر دولت ايران کوتاه می آيد امپرياليسم 

  .  می گويد ايران اجازه دارد اين کار را بکند و ايران اجازه ندارد آن کار را بکندامريکاشته شده که  نوئیھر روز جا

مردم ايران چون مردم ويتنام به خوبی قادر به ماليدن دماغ تان بر . جلو ھل ندھيده اين قدر امپرياليسم نفرت انگيز را ب

  .  خاک است

 سپتامبر به برج ھای دو ١١ھا که برای ويران کردن سوريه چون حملۀ ان و سعودی خ، ھمچون اردوامريکانوکران 

  . قلو، در خدمت او ھستند، دست در دست او زندگی انسان را  در کرۀ خاکی منھدم می کنند

 يکسان ًاعم از جمھوری خواھان صھيونيست و يا دمکرات ھای امپرياليست، سياست خارجی شان شيطانی و کامال

و بدين صورت .   ھای ملت ايران را مسدود می کند و جمھوری خواھان اقدام به دزديدن آن می کننداوباما داراي. است

  . است امرار معاش امپرياليست ھا

بدون کالمی .  فقط ضايعات ظاھری در سوريه بوده  استدالر ميليارد ٢٠٠ ، بيش از ٢٠١۶ چطبق برآورد تا ماه مار

  . ر دھدئيھد جھان را به نفع مقاصد طمعکارانۀ خود تغ می خواامريکاچون . از ضايعات انسانی

  که درآمد داعش کم شده پس چرا ھمچنا ن به جنگ ادامه می دھد؟ با اين: ال می کندؤ سامريکا

  !  مدام  او را مسلح نگه می داردامريکاکه  برای اين

  .می کندوداعش در صدد است به اروپا حملۀ ات: تازگی اعالن کرده است ه ناتو ب

  .  آرزومند استامريکااين ھمان چيزی است که ! مبارک است 

شوی مغزی جوانان و مسلمانان ، چند سال  و ان و سعودی ھا با شستخ، اردوامريکاضايعات به اروپا توسط نوکران 

  . می آنان اطالع می دھدوحال ناتواز حملۀ ات. پيش از طريق مساجد شروع شده

مبر  سپت١١، حملۀ  برای ورود به افغانستانامريکاياسی جھان استدالل می کنند، ساليان درازی است که روشنفکران س

  . را برنامه ريزی کرده است 

خاطر محکوم ه و اين  ب.  قانون جديد ويزا را عليه ايران وضع کردامريکا)  برجام(میوسال گذشته بعد از توافقنامۀ ات

 صفحه شرح ٢۵ در امريکاال صھيونيست ھای کنگرۀ ح. مبر بود سپ١١يست ھای کردن ايران در کمک به ترور
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. مبر را بگيرند سپت١١آنان غرامت برای قربانيان تا از . ھمکاری سعودی ھا با تروريست ھا را در اين حمله نوشته اند 

البته روشن است که تروريست اصلی  پشت !   انگار که رياض شخصيت آب خوردن بدون دستور کاخ سفيد را دارد 

  . استمريکاارياض 

  . می ويران کندو، می خواھد اروپا را با سالح اتامريکاحال ھمۀ جھان می داند که داعش ارتش اسالمی 

 .نياز مبرم انسان است  و انگليس از چھرۀ زمين،امريکامحو امپرياليست ھای 

   

  ٢٠١۶پريل ا ٢٢جبھۀ جھانی ضد امپرياليست    قدرت زنان             وين 

  

 

                                                                                                   

  

  

  

 

 
 


