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  دوستي خاله خرسه

  مرج) گردباد هرج و ضميمه سوريه در(

  درارتباط باسوريه
  حقوقدان -اميرفيض

  ١ .) بپذيريدسوريه درگرد باد ھرج ومرجتصحيح زير را درتحرير < ،نخست با پوزش

يت اشده بود درحاليکه منبع خبروبسروزنامه گاردين استناد به  >سوريه درگرد باد ھرج ومرجدرتحرير<
   .) چاپ واشنگتن استسياست خارجینشريه فارين پاليسی (

بمناسبت  اھميت خبر دررابطه با موضوع سوريه وھمچنين تکميل تحرير سوريه درگردباد ھرج ومرج 
   .ورده ميشودآعين خبربه اينجا 

االت متحده درجريان جنگ عراق وايران بااطالع ازاين که عراق ازسالح وبسايت مزبور ميگويد که اي
   .شيميائی استفاده خواھد کرد کمکھای اطالعاتی دراختيار عراق گذاشته بود

ی مريکا که بتازگآمرکزی اسناد سازمان اطالعات از  فاده اين گزارش خودرابااست ؛فارين پاليسی ميگويد
   .نظيم کرده استت  تسازطبقه بندی محرمانه خارج شده ا

 وردنآستانه به دست آان درمريکا ازروی تصاويرماھواره ای متوجه شد که ايرآفارين پاليسی ميگويد 
   .موقعيت نيروھای ايرانی رابه عراق اطالع داد ،نآدنبال پيروزی ھای استراتژيک است وبه 

ا ھ زسالح شيميائی عليه ايرانیفارين پاليسی ميگويد اياالت متحده کامال ازاين موضوع که صدام احتماال ا
   .استفاده خواھد کرد مطلع بوده است

مريکا دربغداد درمقطع حمالت شيميائی به فارين پاليسی ميگويد آوابسته نظامی  سرھنگ ريک فرانکو
الزم نبود که بگويند ماخود  ،عراقی ھا ھرگز نگفتند که قصد دارند از گاز اعصاب استفاده کنند<

  پايان خبر)(                                                                                     >        ميدانستيم

 مريکا به حمله شيميائی عراقآکمک فارين پاليسی که خبرباالرامنتشرکرده اضافه کرده که انتشارخبرِ 
ی حتمالی ازتسليحات شيميائعليه ايران درحالی صورت ميگيرد که اياالت متحده اعالم کرده است استفاده ا

درسوريه توسط حکومت سوريه نوعی خط قرمزمحسوب ميشود وممکن است به مداخله نظامی عليه 
   ؛مقاله اضافه کرده است سوريه بيانجامد 
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ساله باايران چندين باراز سالح ھای شيميائی عليه نظاميان وغيرنظاميان  ٨عراق درجريان جنگھای 
چه ھزاران نفر کشته شدند  دراسنادی که ببه سردشت وحل ا درھريک ازحمالتِ ايران استفاده کرد که تنھ

ارزبابی سيا اين بوده که ايران شواھد قانع کننده ای درباره ميکند گفته شده نھا استناد آفارين پاليسی به 
 تکاربرد سالحھای شيميائی نخواھد يافت وھمچنين اشاره شده بود که استفاده شوروی سابق ازتسليحا

شيميائی درافغانستان عکس العمل خاصی درپی نداشته وبه ھمين دليل ميتوان ازاين سالحھا عليه ايران 
   .استفاده کرد

  سی)–بی  –بی   ٢٠١٣اوت ٢۶گرفته شده ازبرنامه دوشنبه (                                               

  دوستي خاله خرسه  - وامــــا بعد

دوست ميگردد واين عنوان ويا سبب نابودی ست که افراط دردوستی ضرب المثلی ا دوستی خاله خرسه 
وروسيه وحزب هللا  )ايرانجمھوری اسالمی (ن تحرير انتخاب شده که دخالتھای مثل بدان جھت دراي

   .نخواھد بود ن کشورآزی جز کمک به نابودی چيازسوريه وحماس 

 ورده کهآوريه وضعی رابوجود حمايتھای زبانی جمھوری اسالمی وروسيه وقدری ھم حزب هللا ازس
 ره چندبار اينمده است وچنانکه ديديم درمذاکرات کنگآمريکا درآجبھه گيری با موضوع سوريه  بصورت

 و >ابگيردجلوی ايران وکره شمالی رمريکا سوريه راتنبيه نکند نميتواند آاگر موضوع مطرح شد <
يعنی چيزی که سبب  ؛وسازمان ملل متحد بودن مذاکرات مطرح نبود مسئله شورای امنيت آچيزی که در

لوده به يک نفرين ملی وصرف ھزينه وجان افراد ومتھم به نافرمانی از سازمان آ مريکا خودراآاست تا 
ملل بنمايد مسئله استفاده از تسليحات شيميائی نيست بلکه فقط پرستيژ وموقعيت رھبری وابرقدرتی 

  .مريکاستآ

  .>عال دربرابرسوريه پيامی اشتباه به ايران استانف< :رئيس جمھوری فرانسه گفت

واگرحمله نظامی به سوريه نشود ديگرکنترل ايران  ،تنبيه سوريه يعنی تنبيه ايران اين معنی کهه ب
    .مريکا ممکن نخواھد بودآوسايرکشورھای جھان ازسوی غرب و

پرده مظلوميت ونمايشات توخالی حزب هللا وحماس  وروسيه )ايرانجمھوری اسالمی (حمايت ھای ظاھری 
ميزند وپاسداران جمھوری اسالمی وقدرت موشکی روسيه رابنمايش جھانيان ميگذارد  برکنار ريه راسو

 ونه حزب هللا کوچکترين حمايت نظامیونه روسيه  )انايرجمھوری اسالمی (واين درحالی است که نه 
کا مريآودوستی خاله خرسه اين کشورھا نسبت به سوريه درجريان حمله احتمالی  ازسوريه نخواھند کرد

  .شکارخواھد شدآ به سوريه

تعدادی ازافسران نيروی ھوائی ھم سوگند شده اند که خودشان رابه کشتی  ؛ميگويدسوريه تنھا وبی کس 
    .مريکا بکوبندآھای جنگی 

خودشان رابرسانند باالی کشتی خلبانان  ھای بين الملل اول است که گند که عھد جنخيال ميکسوريه 
   .مايلی ھواپيمارا منفجرميکنند ٢٠٠امروزموشکھای ضد ھواپيما از .دشمن
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اده مريکا تشکيل دآبرای جنگ با )سپاه پاسداران(سوريه ميگويد بتوصيه سپاه انقالب جمھوری اسالمی 
   .است

مريکا اجازه دخالت نيروی زمينی به رئيس جمھور داده نشده واجازه داه شده آدرموافقت مقدماتی کنکره 
سپاه پاسداران  افی اززمين ودريا وھوا سوريه رابکوبدروز اض ٣٠روزتمام ودرصورت لزوم  ۶٠که 

  .وارھا ميخورد الغيرآ وری مردگان اززيرآدرد جمع  هسوريه دراين شرايط فقط ب

مريکا به سوريه مانند آحمله < :بوسيله جمھوری اسالمی خام شده که وزيرخارجه اش گفته نقدرآسوريه 
ن حرف راوزيرخارجه ايران بايد آنجاست که آخامی وزيرخارجه سوريه  >مريکا به ايران استآحمله 

  .که وزيرخارجه ايران نگفتميگفت نه وزيرخارجه سوريه 

    واكنش هاي وارفته درحمايت ازسوريه 

مريکا واسرائيل عليه سوريه دخالت نميکند آم کرد که درجنگ واکنش حماس خيلی زود روشن شد واعال
   .انی رامجھزساخته که ازفعاليت ھا وپرتاب موشک به اسرائيل خودداری شودوحتی اعالم کرد که گرد

رابه کشورھای ديگر خواھيم  ٣٠٠مريکا به سوريه حمله کند ما موشک ھای آاگر< :روسيه گفت
   .برميگرداند وريهس> ويکبارھم گفت سوريه نگران نباشد ھمه چيز رابحال اول فروخت

درطرح تصويب شده) نيروی ( روز ٩٠يا  ۶٠نميشود وقتی سوريه را اينھا که برای سوريه تنبان دفاع
خودشان رابه  ٣٠٠چه فايده ای برای سوريه دارد که روسھا موشھای  مريکا کوبيدآھوائی ودريائی 

   .کشورھای ديگر بفروشند ويا نفروشند

وريه رابه حال اول روسھا به چه قيمتی وباچه امتيازاتی ميتوانند س ؛وعده ديگرشان ازاولی ھم بدتراست
د به چنين طرحی برای سوريه ويران ويا ورآيا روسيه قدرت اقتصادی چنين توھمی رادارد وآ !بازگردانند

   .چو ديدم عاقبت گرگم توبودی  ،نيست ،رھانيد ازدھان وچنگ گرگی ؛نشده مصداق ھما

که گامی عليه م به تله نميدھد ومحال وممتنع است جمھوری اسالمی به ھيچوجه درماجرای سوريه دُ 
   .نکه ايران ازعراق دل پری داشت ساکت ماندآ درحمله عراق به کويت با ،مريکا برداردآ اسرائيل ويا

مريکا شدند جمھوری آبرخی افراد مجلس اسالمی خواستار جنگ عليه نکه آمريکا به عراق باآدرحمله 
 ای امنيت است که البتهيه وچين ھمان وتوی درشورسحد اکثرکمک رو ،اپيش گرفتراه بيطرفی ر یاسالم

ان ممريکا نسبت به سوريه پيش برود وبرروی سازآولی درصورتی که سياسيت کنونی  ،خيلی مھم است
وريه نسبت به سمريکا آملل پل بی اعتنائی بزند وتوی روسيه تاثيری در حمالت سنگين ھوائی ودريائی 

    .نخواھد داشت

مده است که آدرخبرھا  نيستند  ..دشان ميدانند که ...ای رجز ميخوانند ولی خو جمھوری اسالمی وخامنه
ده نفرما  ،مادگی خودرابرای جانفشانی دردفاع ازسوريه اعالم کرده اندآنماينده مجلس اسالمی  ١٧٠

راست برای پاسداران ھم گفته ديگری دارد وخامنه ای ھم گفته اسرائيل نابود ميشود ولی اينھا ھم شعا
   .ويند ماکسی ھستيماينکه مالھا وغاصبين ايران بگ
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برای  فتابی قراری آن است که انسان بادوستش درھوای آکشورھا ھمانند اساسا اتحاد نظامی ودفاعی 
   .بوعده خود وفانميکند وميايد نھوا بارانی است ازخانه بيرون  ولی فرداکه دفردا ميگذار

فشاررادارند برعکس  مادگی جانبازی وتحملآب وخاک کشورخود آھرقدر که مردم کشورھا دردفاع از
حمايت برای  نند ودولتھا ھم ھمچنا و ،ت ممسک ھستندب وخاک کشورديگری سخآنسبت به دفاع از

   .روند که طرف جنگ قرارگيرندنجا ميآازدولت وکشورديگری تا

يکديگر بودند  یدفاعن وترکيه وعراق وافغانستان متحد باد يادمان نرفته که ايراآپيمان سعد 
   .کوچکترين حمايتی ازايران نکردند ١٣٢٠ودرشھريورماه سال 

  درباغ سبز رفسنجاني 

اسد عليه مردمش سالح < :مده است که رفسنجانی رئيس مجلس تشخيص مصلحت گفته استآدرخبرھا 
  نراھم بپرداز>آشيميائی مصرف کرده بايد بھای 

حريف که اوچنين نگفته وت دنه اچند نفری ھم گفت  ش پرت استسيکی نوشته که رفسنجانی پيرشده وحوا
  >ن حرف رازده استآرفسنجانی علی مطھری زد  وگفت < خرين حرف راآ شده و

مريکا به سوريه حمله کرد جمھوری آحرف رفسنجانی بی حساب وکتاب نيست درباغ سبزی است که اگر
اسالمی را ازحمايت ازسوريه اسالمی بتواند به استناد اشاره ای که رفسنجانی کرده پای جمھوری 

   مريکا ھم به ھمين راضی استآکناربکشد  و

  بدهد؟ چگونه جمهوري اسالمي ميتواند وا

سيره سياسی ومذھبی جمھوری اسالمی بقای حکومت است وھمانطور که  -ب خوردن  آخيلی ساده مثل 
   :ذری قمی بود که گفتآنرا عنوان کرد آخمينی وديگران که اولين کسی که 

  )۶٨تير ١٩رکتاب بنی صد     ( >ميتواند حکم تعطيل توحيد را صادرکند بخواھد اگريت فقيه وال<

خامنه ای برای اينکه ازخود رفع مسئوليت کند موضوع رابه مجلس تشخيص مصلحت که ھمين رفسنجانی 
  .ورای مجلس مصلحت ھم عدم دخالت درامورکشورھای ديگرخواھد بودن است ارجاع ميکند آرئيس 

  رگ بشريت شانس بز

اگرجريانات بين المللی ازجمله تصميم نھائی کنگره مانع حمله نظامی به سوريه شود وموضوع به شورای 
مريکا بوسيله افکارعمومی ومردم آيت سازمان ارجاع گردد برای اولين باراست که خودسری نام
   .مريکامھارشده استآ

د حمله به سوريه وھمچين کمک به مريکا درمورآيک نظرخواھی ازمردم خبرگزاريھا در ھمين امروز 
   .مريکا درامورسوريه مخالفندآرشده که اکثريت نزديک به اتفاق با دخالت شمخالفان اسد منت
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كشوراسالمي بدون مجوزسازمان ملل وقطعنامه شوراي   9سال اخيربه  15مريكا ظرف آ
ي  شكاركرده ودرحقيقت دخالت دراموركشورها وقشون كشآامنيت حمله ويا دخالت هاي 

مريكا شده است واگرجريان سوريه اين سنت  آخودسرانه يك عادت ورسم وسنت براي 
   .رابشكند البته كه خدمتي بسزا به بشريت كرده است

 دی وتجاوزبه حقوق کشورھای ديگرمريکا ومردمش کشوری نيستند که دست ازتعآ ،نچه که بنظرميرسدآ
ه مريکا بآاينکه می بينيد   ،ين استونامردی سجنھا بی وفائی وبدقولی آاصال درخلق وخوی  ،بردارند

نھاست به آپليد  موزشھای ملیآھميتی نميدھد ناشی ازفرھنگ ومنشور سازمان ملل وشورای امنيت ا
   .مريکا گرفته شده توجه فرمائيد که دليلی برادعای اين تحريراستآواقعه زير که ازتاريخ 

ليتل بيگ  در ،رمسترانگ کاسترآجرج  نرالژفرماندھی مريکا به آنظام ه وارس  ١٨٧۶ژوئن سال  ٢۵در
ولت داز حادثه مزبور چند سال قبل ،کشته شدند نرالژازسرخ پوستان شکست سختی خورد که تمام نفرات 

بھا جاری ھستند آان ريشه ميکنند وتازمانی که درخت< ؛داد ونوشته بود مريکا به سرخ پوستان قولآ
سرمايه داران به کمک دولت  ١٨۶٠خرسال آاو اما در >اشتد دمراتع به سرخ پوستان تعلق خواھ

نرال کاستر به ھمان سرخ پوستان که ژ .بخشھای بزرگی ازھمان اراضی سرخ پوستان راتصرف کردند
نھا کرد که کاسترلقب قاتل سرخ آ زمريکا قرارگرفته بودند حمله کرد وچنان کشتاری اآطرف قول دولت 
   .پوستان گرفت

  ها كند ه ود چنين كند باديگران چكسيكه بامادر خ 

  

  

  

 


