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 فعاليت موشكي ايران
 و

  هراس كشورهـــــــا
   نادقوقح -ضيفريما

کشورھای  ازفعاليت موشکی ايران نگرانند را کشورھاسير اين تحرير دراين جھت است که چم
مان شورای امنيت ساز از  آمريکا اتحاديه ارويا درکنار انگليس و ،فرانسه ،لمانآی ازجمله غرب
نھا آ. عباد) واکنش نشان بدھندايران ( زمايش موشکی اخيرآ بر درخواست کرده اند تاملل 

رای امنيت سازمان ملل موشکی مذکور نقض صريح  قطعنامه ھای شو آزمايشاتمعتقدند که 
   .است

موشکی ايران  آزمايشات چرابايد شورای امنيت سازمان ملل ،اصال کلی ترمسئله مطرح شود
شود ويا درمنشورسازمان را مقيد سازد مگرچنين محدوديتھائی نسبت به سايرکشورھا اعمال مي

  !البته که خير ؟ظارت تسليحاتی کشورھا ازحقوق سازمان ملل شناخته شده استملل متحد ن

  احساس كلي

يک احساس کلی نشان ميدھد که کشورھا بطورکلی ازجمھوری اسالمی ھراس دارند وبھرروی 
باکمی دقت ناظرخواھيم بود که ھراسی  .درپی بھانه ای ھستند که ھراس خودشان برطرف بشود

م ازجمھوری اسالمی دارند حتی ازروسيه ھ آمريکاکه کشورھا خاصه کشورھای اروپائی و
  ؟؟ندارند  علت اين مھم چيست

  سياست پنهان

کشورھا معموال اھداف سياسی خودشان را اعم ازاينکه بلند پروازانه  ويا تبعيت ازسياستی 
شکارا بيان ميشود ھمان است که درقانون اساسی آنچه که آ نميکنند و شکارآمعقول باشد  

 وھای مسلح کشور ضامننوشته شده است که قاعدتا ميتوان گفت که بطورعام  نير اکشورھ
  .ميگرددمعرفی  حفظ استقالل وتماميت ارضی کشور

ن کشورھا آرمان واھداف نظامی وياسياسی آ ، بارجوع به قانون اساسی کشورھا ازبنابراين
يرا درقانون اساسی ی ساخت  زمخف نراآواين ديگر موردی نيست که بتوان  ،ميتوان مطلع شد

ن آضبط است وھرموردی که درقانون اساسی پياده شده باشد دولت متعھد به اجرای کشور
   .ن خواست ملت استآ وميباشد 

  

  پاسخ مسئله
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طريق مراجعه به قانون اساسی جمھوری اسالمی است تا  ،ئنبرای حل معادله نزديک ومطم 
ن طريق به علت ھراس آ از ويم وگاه شآ ،رمان ھای نھائی جمھوری اسالمیآ وازاھداف 

  .ا عليه جمھوری اسالمی برسيمنھآکشورھا وجبھه گيری 

درقانون اساسی جمھوری اسالمی درباب شيوه حکومت دراسالم که ھدف نھائی جمھوری 
  :مده استآاسالمی است 

مستضعفين  تمام نقالب ايران که حرکتی برای پيروقانون اساسی باتوجه به محتوای اسالمی ا<
کشور فراھم ميکند  بويژه ، زمينه تداوم اين انقالب را درداخل وخارج برمستکبرين بود

وشد تاراه تشکيل امت ومردمی ميک اسالمی ھاین المللی با ديگرجنبشدرگسترش روابط بي
درتمامی جھان محروم وتحت ستم درنجات ملل واحد جھانی را ھموارکند  واستمرارمبارزه 

  .>قوام يابد

  اكنون قضاوت باشماست 

 نراآ برای خود قائل است و جمھوری اسالمی  رمانی کهآ شما فکرميکنيد با اين ھدف و** 
ورده که انقالب نکبت باراسالمی را بايد به تمام کشورھای آبصورت نص قانون اساسی در

عاليت جمھوری اسالمی نگران د ازھرنوع فنحق دار  يا دولتھا ومردم کشورھاآ جھان صادرکند
  ؟؟د يا خيرنومتوحش باش

** ميدانيد که صادرکردن انقالب ھمانطور که درقانون اساسی جمھوری اسالمی تفسيرشده  
تيره ھای  اسالمی کردن مردم جھان است يعنی ميلياردھا مسيحی وبودائی وحتی مسلمانانِ 

يا ميتوان با توجه به حساسيتی که مردم جھان نسبت به آيند آ غيرتشيع بايد به اسالم تشيع در
 را خود جمھوری اسالمی که صريحا شمشير نھا خواست که ازآ باورھای دينی خود دارند از

  بسته است احساس وحشت نکنند؟ شکاراآ رو و برای تزريق اسالم از

رمان وھدفی که جمھوری اسالمی برای خودش آان چنين **  نگاه کنيد درتمام کشورھای جھ
ن کشور آاساسی  قائل شده ودرقانون اساسی نيزمقرر کرده وجود ندارد تنھا کشوری که قانون

تدوين وتصويب شده  جمھوری  ن منشورآسازمان ملل  وکامال متضاد با بدون توجه به منشور
يعنی چه د امت واحد جھانی يميدان .اسالمی است  که بدنبال تشکيل امت واحد جھانی است

يعنی دريافت  ،مسلمانان برھمه پيروان اديان ديگر يعنی برتریالگوی جمھوری اسالمی   ؟يعنی
 يعنی سلب ،برجان ومال کفار تمتع مسلملنان يعنی حق ،نھا بنفع مسلمانانآ ماليات سرانه از
   .نھاآولی بر نھا  ونصب قيم وآ حق حاکميت از

ناک وحشتازاين ھدف  آمريکاسيا وآئی وحتی نبايد مردم کشورھای اروپاايا فکرميکنيد **
ن امروز نوشته شده آنبايد نگران باشند که موشکھائی که روی  ؟جمھوری اسالمی دائم بلرزند
؟ بين يھود ونصارا ازباب جھاد با کفار که تکليف نھا نوشته شودآبرای اسرائيل فردا نام کشور 

فقط تفاوت درزمان است که ھرکدام نزديک  کدام تفاوتی وجوددارد؟جمھوری اسالمی است 
  .مضمحل ويا مسلمان شوندترند مقدمند که 

  

  به اين تقاوت نگاه كنيد 
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  لطفا به اين تفاوت نگاه کنيد وبعد قضات بفرمائيد 

> ولی بصراحت قانون داعش بدنبال دفاع ازمسلمانان است<رھبرداعش دربيانيه اخيرش گفت  
يا  آ  >مھوری اسالمی درپی مسلمان کردن تمام مردم جھان استج<جمھوری اسالمی  اساسی 
  ؟نرا درعمل بحساب بياوريمآاست تفااوت اجرائی  رادشو

ن آ تکليف دفاع از به اين معناست که ھرگاه مسلمانی مورد تعرض قرارگرفتن دفاع ازمسلمانا
 کيف جمھوری اسالمی خيلی وسيع ترايجاد ميشود  ومفھوم تبرای داعش  مسلمان محروم 

    .دفاع ازمسلمانان است بلکه جھاد است برعليه کفر از

وھمينکه تعرض  مسلمانان محدود به رفع تعرض است ، دفاع ازداعش درحالت اول يعنی تز
مسلمان کردن  حد حالت جمھوری اسالمی در و پايان يافت تکليف داعش ھم پايان يافته است 

ختنه بشوند شھادت به نبوت محمد بدھند ودان وزنان غيرمسلمان اوال نجا ميرسد که مرآتا به 
وثانيا به تمام تکليف وامتيازاتی که اسالم برای مسلمانان قائل شده است تن بدھند ونيز ماليات 

  .درغيراينصورت جان ومالشان به ھدرخواھد رفت زنده بودن رابه مسلمانان بپردازند

قضاوت احساس ميشود که  بايد  اکنون با توجه به تفاوت داعش وفلسفه جمھوری اسالمی 
   .بداعش بدھيمبه توام با شرافت را درمقام مقايسه با جمھوری اسالمی با سرافکندگی تمام 

قانون اساسی جمھوری اسالمی درباب جھاد باکفاروتکليف دولت  نچه درآتصورنکنيد که 
 يک امربه کشورھای کفر ثروت ملی وقوای نظامی برای صدور انقالب اسالمی دراستفاده از
صراحت اسالم  !خير ؛است وارد قانون اساسی شده دينی  احساسات اتفاقی است که ازسر

 کفر با (جھاد جھان درقراری اسالم  تا برجنگ  ،جنگ<ه خمينی شعارش اين بود چنانک ؛است
  .)= شعاراسالم کفردرجھان است تا

  پازاظهارات اقاي ترام

سياست ايران خشونت وخونريزی است  ؛قای ترامپ درسخنرانی درمجمع سازمان ملل گفتآ
  )٢( دن ميکنيم اس وسوريه ومرا خرج ح ايران سرمايه ھای خود و ) ١(

   .> ميباشدشيره را خورد گفت شيرين استقای ترامپ مصداق <آاظھار  ) ١(

 مھوری اسالمی که منکرج ،آن است معموال مدعی ادعائی را مطرح ميکند که طرف منکر
ن گروھا درقانون اساسی آنکه کمک به آ . عالوه برکمک به گروھای تروريستی اسالمی  نيست

تاريخ  واليتی مشاوربين المللی رھبر! در قای دکترآ ؛مدهآجمھوری اسالمی بصورت تکليف در
اھد جمھوری اسالمی بيش ازگذشته ازمتحدين خود حمايت خوگفت < ٩۴مرداد ماه سال ا ١٣

  .>تشکرد وبرجام تاثيری دراين کمک نخواھد دا

اشغال کشورھا تحت ھرعنوان اعم ازباورھای دينی ويا حقوق بشری ويا مطامع اقتصادی با 
است ولی اقداماتی که جمھوری اسالمی  جھانی خشونت وخونريزی ھمراه  وقابل اعتراض
وبييشتر اياالت متحده ی خارجی اقل ازسوی کشورھادرسوريه ولبنان وديگرکشورھا ميکند حد

قابل اعتراض است زيرا جمھوری اسالم بموجب قانون اساسی خودش متعھد است که  غير
خشونت ومقاومت مردم  تشيع) رابه کشورھا صادرکند واين عمل بدون ابراز( اسالم خود

   .کشورھا نميشود



  حقوقدان -اميرفيض –  اھ روشک سارھ و ناريا یکشوم تيلاعف             ۵ از ۴ برگ ٢٠١٧/٠٩/٣٠، مھر شيد= يکشنبه

نقدر آنشاھی ايران درتعرض به رژيم شاھزاد جھان کور که آوکشورھای  آمريکاچشم  ؛ببخشيد
قانون  نرا درآگاه بودند وبعدا ھم آاميال واھداف جمھوری اسالمی  نکه ازآشتاب داشتند که با 

 را ن جمھوری اسالمی تبھکارآسازمان ملل عضويت  در اساسی جمھوری اسالمی ديدند باز
   .زاد جھان شناخته شدآ پذيرفتند وھمانند يک کشور

   .س ميکندحما جايران سرمايه ھای خودرا خر  ) ٢(

 نکه برآ نام جغرافيائی قدرت اجرائی ندارد و و ،ام جغرافيائی استن اول اينکه ايران يک **
جمھوری قای ترامپ ميشود <آکالم  اصالت در بنابراين ،ايران مسلط است قدرت اجرائی دارد

قای ترامپ  انصاف سياسی آاگر  و >سرمايه ھای ملت خودرا خرج حماس ميکند ،اسالمی
غاصب حقوق ملی وحق حاکميت ملی ورشود که رژيم جمھوری اسالمی آداشته باشد بايد ياد 

   .ايرانيان است

  ري كه چنين استآ

نه تنھا خرج حماس بلکه خرج تمام سازمانھائی که   وجمھوری اسالمی استری که چنين آ
واگرنکند محل اعتراض  ميکند ھم مينمايد همنازعومت ھای خود عنوان اسالمی دارد وعليه حک

ميليارد  ۶استيضاح است زيرا انجام امورباال که دامنه ای وسيع دارد وتنھا درسوريه ساليانه و
دالرنقد به اسد کمک ميشود تکليف دولت است که درقانون اساسی جمھوری اسالمی مقيد شده 

سوريه وکويت  –ان لبن –يمن  –ن عراق واين بدان معناست که اگرجمھوری اسالمی به شيعيا
 نياو  .وکشورھای عربی خليج فارس کمک نکند  خالف قانون اساسی خود عمل کرده است

 هداد ار للم نامزاس رد یمالسا یروھمج تيوضع هزاجا و دنديديم ايند للم ار یساسا نوناق
   .دنا

  دامنه كمك مالي جمهوري اسالمي

ن آ دامنه کمک مالی جمھوری اسالمی به کشورھا وسازمان ھای تروريستی خيلی باالتراز
قسمت  داشت که در سعی خواھد رتحري اين  ؛استمده آقای ترامپ آاظھارات  چيزی است که در

که  نجاآجمھوری اسالمی را به کشورھا وسازمان ھا تا  شکارآفھرست کمک ھای  ،نآدوم 
   .انتشاريافته ضميمه اين تحرير نمايد

يا با روح آولی  >اقدامات جمھوری اسالمی باروح برجام مخالف است< قای ترامپ ميگويد کهآ
مده ھم مخالف آ د ھمان قانون اساسی بعضويت سازمان ملل درومتن قانون اساسی که به استنا

  .؟ البته که خيراست

ب است    آما ايرانی ھا يک ضرب المثلی داريم که ميگوئيم فکرنان کن که خربزه  ،قای ترامپآ
   .ب استآکه اين بھانه ھا  ديعنی فکراساسی  برای جمھوری اسالمی بايد بشو

   .ن اشنا خواھيم شدآاق با فکراساسی چيست  درتحرير اتی باتف

  ابزارانجام رسيدن به هدف

 نقدر اھميت رابطه ابزار وھدف مھم است که ازآھرھدفی نياز به ابزارمساعد ومناسب دارد  
   .ی است يا خيال بافی استنتوسيله رسيدن به ھدف ميتوان فھميد که ھدف دست ياف و ابزار
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خودرا وسيله رسيدن به ھدف يعنی جمھوری اسالمی قوی ترين ومھمترين امکانات مادی 
    .زاد به امت اسالمی درقيدوبندھا اسالمی قرارداده استآتبديل ملت ھای 

است    وارتش  ميدانيم که مھمترين قدرت نظامی واقتصادی جمھوری اسالمی سپاه پاسداران
اين قدرت انحصاری درجمھوری اسالمی وسيله صدور انقالب اسالمی ومسلمان کردن مردم 

ازقانون اساسی جمھوری  برای بشريت را ا قرارداده شده است باتفاق اين واقعيت تلخِ دني
    .اسالمی ميخوانيم

 اساس و ،)١(ن است که ايمان ومکتب آتوجه بر درتشکيل وتجھيزنيروھای دفاعی کشور
. بدين جھت ارتش جمھوری اسالمی وسپاه پاسداران انقالب درانطباق باھدف فوق ضابطه باشد

بلکه باررسالت  مکتبی يعنی جھاد درراه مرزھا،  از )٢( حراست شکل داده ميشوند وتنھا
  .)٣( سترش حاکميت خدادرجھان را فراھم سازندگخداومبارزه درراه 

تش جمھوری اسالمی يک ارتش مکتبی است وارتش نشان ميدھد که ار ٣و ٢و ١فرازھای 
 و ) ارتشی است برای پاسداری ازاسالم براسالم مقدمه ای برجھان بينی( به تفسير مکتبی

  .جھاد درراه کفر

 حفظ استقالل وتماميت ارضی ودفاع ازوظيفه ارتش درنظام شاھنشاھی ايران < – حاشيه
  )هپايان حاشي(  >دوب تھاجم نظامی بيگانه برابر در کشور

وجود اينکه درفراز دوم صحبت ازمرزھا شده است  فاقد اصالت کالم است زيرا دراسالم مرز 
   .است ب خزينهآندارد واين يک تعارف 

ذکرشده درقانون اساسی جمھوری اسالمی بروشنی ميتواند حداقلی باشد که  فراز ورد ازآدست
  .ن ميپردازدآبه  درذيل  اين تحرير

  دستاورد

  ،تالش ميکند که به سالح ھسته ای دستيابد اسالمیگرجمھوری ا ** 

   ،تالش دارد که به موشک ھای بالستيک مجھزشود اگرجمھوری اسالمی    

نھم                                        آشھرزيرزمينی انبارموشک ھا درزيرکوه ھا ميسازد  رجمھوری اسالمیگا    

  کم داريم  جا ما برای انبارکردن موشکھايمانميکند که <درحدی که سپاه پاسداران اعالم    

ھمه وھمه برای تکليفی است که بموجب قانون اساسی برعھده جمھوری اسالمی است يعنی 
   .صدورانقالب اسالمی بتمام کشورھای جھان

 ناتمـــــام


