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تحريم حقوق بازنشستگان -اميرفيض حقوقدان

ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
اميرفيض –حقوقدان
درراستای تحريمھای خودسرانه دولت آمريکا عليه جمھوری اسالمی که درتحقيق )خسارت ملتھا ازتحريمھا
 (http://1400years.org/AmirFeyz/KhesarateMelatha-Tahrim-AmirFeyz-Jul11-2011.pdfمورد بحث ونقد
قرارگرفت امروز خبررسيد که دولت آمريکا بازنشستگان شرکت ھوائی ايران اير را از دريافت حقوق باز نشستگی
خودشان از صندوق باز نشستگی ايران محروم کرده است و خزانه داری آمريکا گفته است که کسانی که درسابق کارمند
ايران اير بوده وباز نشسته شده اند حق ندارند که حقوق بازنشستگی خود راکه سابقا از اداره کل بازنشستگی ايران دريافت
ميکردند دريافت کنند.
دررديف تحريمھای خودسرانه آمريکا فکاھی ترين تحريم ،تحريم حقوق بازنشستگان است ،حقيقتا مانده ام آيا دردستگاه
خزانه داری آمريکا که چنين حکمی راصادرکرده يک آدم باشعور نيست که درک کند حقوق بازنشستگی نه متعلق به
حکومت ايران ونه ملت است بلکه اندوخته ايام جوانی وکار افراد است که متعلق به خودشان وفرزندانشان است که درايام
کھولت امرار معاش کنند .اين افراد درھمان سالھا که روابط ايران وآمريکا دوستانه بود درخدمت شرکت ھواپيمائی ايران
قرارداشتند وھرماه از حقوقشان ذخيره بازنشستگی شده است چگونه ميتوان دريک کشورقانون ،تصميمی رابه
اجراگذاشت که نسبت به گذشته عطف شود درديوان بلخ ھم اين بی رويه ھا وخودسری ھا بی سابقه است .آخرمسئله
انرژی اتمی چه ارتباطی به حقوق باز نشستگی افرادی کھنسال که آنھا ھم از جورجمھوری اسالمی به خارجه پناه آورده
اند دارد ،وانگھی مگر از اين نوع کسانی که بادستورخزانه داری آمريکا از حقوق حقه خودشان محروم ميشوند چند
نفرھستند که آمريکا ازاين ننگ وتنفر عمومی استقبال کرده است واکنش دنيای حقوقی به اين اقدام کامال بی قانونی
ومتجاوزانه آنھم از جانب کشوری که ادعای دمکراسی دارد چه خواھد بود که آمريکا از درک آن غافل است؟ آيا عدم
پرداخت حقوق باز نشستگی باز نشستگان ايران اير بسود جمھوری اسالمی نيست؟ آيا بازنشستگان ايران اير که ھمه از
کارافتاده اند درفعاليت ھای اتمی ايران مشارکت دارند؟ کدام مجوز قانونی وياسابقه ای وجوددارد که کشوری درجھان به
اين تجاوز مسلم دست زده است که دومی آن آمريکا باشد.
يقين دارم که ھر ذينفعی که به دادگاه آمريکا رجوع کند حکم حقانيت خواھد گرفت .دراين تحرير پيشنھاد ميکنم شخص
اعليحضرت که خود راسخنگوی ايرانيان ميدانند ونسبت به تحريم ھاھم موضعی خاص تحت عنوان تحريمھای ھوشمندانه
اتخاذ فرموده اند به اين تجاوز مسلم به حقوق بازنشستگان توجه فرموده وبه آن اعتراض وتقاضای تعمق ورسيدگی مجدد
بفرمايند

