
 حقوقدان -اميرفيض -درس ھايی از حمله اسراييل به غزه                                         ٣از  ١برگ  ٢٠١۴/٠٧/٢٢شنبه (بھرام شيد) سه 

  حقوقدان -اميرفيض

 مريکا ووزيرخارجه اش درآقای رئيس جمھوری آنچه سبب تنظيم اين تحرير شد اظھارات ھماھنگ آ
زيرا ظاھرا برعايت روابط   ؛ه استزعليه غاسرائيل  سنگيننظامی حمايت وايجاد حقانيت برای حمالت 

زن وکودک وغيرنظامی کشته  انسانی وبشردوستی نميتوان به حمايت ازيک جنگ وخونريزی که بسيار
ن آنرا توصيه ميکند وپيگيرعلت شروع آوتوقف زشت را محکوم  ای مترقی کاردني .تافتشميشوند 

انونی بھيچوجه علت ق نھاآد نفرازتابعين يک کشوروکشتن ربودن چن ،زيرا علت سبب دورميگردد ؛شودنمي
   .برای جنگ قانونی دوکشورمحسوب نميشود

  >رسيده استبه درجه پائين ترازتوحش  اوج ستانه نقطهآبشريت دربقول کوفی عنان <

 که دنيا را مبھوت هبه غز اسراييل توپخانهو  زحمالت سنگين ھوائی نھم علنی وبی پروا اآمريکا آحمايت 
   .مبدا ومبنای قانونی دارد ساخته 

 مريکا موظف است که درآ ،ن باشدآھرجنگی که اسرائيل درگيرمريکا قانونی دارد که بھرحال ودراثرآ
   .اسرائيل قرارگيرد کنار

گذشت که قانونی  مريکا آدرکنگره  ۵+١مشابه قانون مزبور درجريان مذاکرات ھسته ای بين ايران و
 اسرائيل ازجھت کمک ھای اقتصادی و مريکا متعھد است درکنارآ ه اسرائيل به ايران حمله کندکچنان

  .سياسی ونظامی قرارگيرد

   .ات ژنو حتی مسائل محرمانه ميگذارداسرائيل رادرجريان مذاکر مريکا دقيقاآبھمين مناسبت است که 

ل می با اسرائيمريکا ناچاربه ھمکاری نظاآکند اسرائيل يکطرفه به اقدامات نظامی عليه ايران مبادرت  تا
  .گرددمي

  تجربيات حاصل ازحمله اسرائيل 

  حمله اسرائيل به ايران ھمان وضع را خواھد يافت که حمله اسرائيل به غزه صورت گرفته است
يعنی ھيچيک ازکشورھای اروپائی واعراب وترکيه وحتی حزب هللا اقدام نظامی عليه اسرائيل 

  .ه ناظربی تفاوت خواھند بودن ماجرا بطور حتم چين وروسيآ ودرنخواھند کرد 

ن محدوده کوچک آ مريکا واقمارش اسرائيل رامحق درکشتارمردم غزه وويران کردنآھمانطور که 
  .قضاوت درمورد حمله اسرائيل به ايران ھم ھمان خواھد بود محاصره شده  ميدانند
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 ازغزه نکرده   کوچکترين اقدامی درحمايت نظامی سکان مقاومت ميداند حزب هللا لبنان که خودرا
درحاليکه ايجاد يک جبھه مقاومت درشرق اسرائيل ميتواند کمک موثری به تخفيف عمليات جنگی 

  .وھمه انتظار اين تحول را داشتند سرائيل باشدا

مجروح ازيک ملت يک ميليون  ٣٠٠٠کشته و ۵٠٠وھا  يد حسن نصرهللا بعدازکشتاروسيع فلسطينیس

درماه ژوئيه دومين پيروزي را  ميتواندت مقاوم< :امروز گفت ،دراز مدت سکوت مطلق ونفری 
 رازتعھد به حمايت ازساخته شده ھيچ خب ميتواند> واين عبارت بی سروته که برمبنای محقق سازد

    .ه نميکندھای غز فلسطينی

نخست وزيرترکيه که مردمش تظاھرات شديدی عليه اسرائيل بمناسبت کشتارمردم غزه راه انداخته اند 
سرائيل به يک کشورتروريستی جھان واينکه تمام باانتقاد ازاسرائيل وشناختن ادرجمع اعضای حزبش 

طرفي هم نيست كه ازاسرائيل بخواهد < :مقررات بين المللی را درحمله به غزه زيرپاگذاشته گفت
  ؟مسخرگی وظاھرسازی را مالحظه ميکنيد >كه جنگ را متوقف  كند

وضعيت غزه به گونه ای است که < :ه مجلس داد وگفتالريجانی ازجريان غزه گزارشی به ھيئت رئيس
   .>غذا برای مردم مشکالتی فراھم کرده که نيازمند به رسيدگی است و لحاظ دارو از

   .درست مانند اينکه يک اتفاق کوچک عادی درگوشه ای روی داده که نيازبه رسيدگی داشته باشد

 مريکا وجھان استآالبی اسرائيل دروردی که رويداد غزه بما ارائه ميدھد قدرت آمھمترين دست 
واين قدرت است که مانع   ، سنگری بسيارمقاوم ايجاد کردهکه درمقابل اعتراضات مردم جھان

، جمھوری اسالمی ھائی که درموافقت نامه ژنو تحريم ؛استعليه ايران ھای کنگره  رفع تحريم
   .است به ايران شناخته  مريکا درتحميلآبصورت حق مسلم  را نھاآ

   .مده بود که ايران تمام تعھدات موافقتنامه ژنو را انجام داده استآژانس اتمی آمين امروز دربيانيه ھ

شورای امنيت سازمان ملل را موظف ميسازد که برای برداشتن تحريم ھای شورای امنيت  بيانيه مزبور،
 ژانسآطرح بيانيه رد را قتنامه ژنو اين حق اصولی ايرانتشکيل جلسه بدھد  ولی درکمال تاسف مواف

نرا موکول به رفع ھمه مسائل مورد اختالف آساخته است وامکان استفاده از  سلبدرشورای امينت اتمی 
   .ی ربط با مسائل ھسته ای دانسته استحتی مسائل ادعائی وب

 م مرد                                                                   ِاجتماعی ودينی اسرائيل طوری است که قادربه تحمل مصائب جنگ نيست برعکس  ساختار
ادامه درگيری اسرائيل با غزه وياھرکشوری درصورتی که ادامه يابد با الجرم  .غزه وفلسطين

سال ھم  ١۵شکست اسرائيل مواجه است واينکه وزيرجنگ اسرائيل گفته است اگرالزم باشد 
ھفته ھم ادامه جنک کاراسرائيل راساخته  ١۵و ، واقعيت نداردجنگ را عليه غزه ادامه ميدھيم

برقراری کشورھای دوست اسرائيل باروزه  ۶وھمچنين جنگ  ب هللا است درجنگ اسرائيل وحز
   .ندارد امريکا تحمل ادامه جنگ رآباھمه حمايت اال اسرائيل  و نجات را ممکن ساختند تش بس آ

  :ه اين رويداد تاريخی استناد ميشودب
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  ترس برادر مرگ است 

ژانويه ٢٨ژانويه تا  ١٨موشک الحسين  از ٣٣و موشک اسکاد ٣٩صدام  ،مريکا وعراقآدرجنگ 
منتشرشد  ١٩٩٢که درژانويه سال  اورشليم پست به سرزمينھای اشغالی شليک کرد طبق خبر ١٩٩١

   .نفربه قرارزيراعالم شد ٧۴تعداد کشته ھا 

يعنی به علت   نفردراثرسکته قلبی ۶٨-نفربه دليل استفاده نادرست ازماسک  ۴ –نفرکشته مستقيم  ٢
  .ترس وبا شلوارزردشده

***  

تنھا در سايه آرامش و صلح است که » جھود خون ديده«ه ويھودی ھا که شھرت دارند به اينکاسراييل 
و نا آرامی در اسراييل باال برود تمام زحمتی که  در اسراييل گرد ھم آمده اند، ھرآنگاه که فشار جنگ

ن آواره ين ھا کشيده باد ھوا خواھد شد و يھودی سرگردااسراييل برای افزايش جمعيت و اشغال سرزم
  ھم خواھد شد. 

  ک-ح


