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  وری امضابرای محکومیتآگرد 

  حمله نظامی به ایران
  حقوقدان-اميرفيض

خبری بود مبنی براينکه عده ای از ايرانيان که مخالف بااقدامات نظامی کشورھای خارجی درکيھان لندن 
   .عليه ايران ھستند ذيل اعالميه ای راامضاکرده اند

  کارنادرست بااثردرست 

 نکه ظاھری مقبول دارد کارنادرستیآوری امضا برای مخالفت باحمله نظامی به ايران باآاقدام به جمع 
مول زيان به ھدف کسانی است که مخالف حمله نظامی خارجيان به ايران است  باتفاق ن محآکه اثر است

  .به اين مھم ميپردازيم

قرون متمادی  انين ارگانيکی وبنيادی است  که ازمصونيت کشورھا ازحمله نظامی کشورھا از قو
منشورسازمان  ،درفرھنگ سياسی واجتماعی ھمه ملتھا ثبت وضبط است واکنون نيز برمبنای ھمان قانون

بنابراين مخالفت با حمله نظامی وياحتی دخالت    ،نرايک حق  معتبربين المللی شناخته استآ ملل متحد 
وری امضا ندارد به کالمی ديگر درحاليکه  امری باپشتوانه آکشورھادرامورکشورديگری نياز به جمع 

مده  جمع آورسازمان ملل متحد درميثاق منش تھای قانون بنيادی وباورھای سنتی ودينی وفرھنگی بصور
تضعيف کاری نمايشی واز طرفی  ،ن يعنی مخالفت باحمله نظامی عليه ايرانآوری امضا برای تائيد آ

   .حمله نظامی خارجيان به کشوراست محکوميت

مضاھا نمايش قدرت نفری کسانی است وری اآمفھوم ومعنای سياسی اين قبيل نظرخواھی ھا وجمع زيرا  
بيانيه ست که کسانی که نظامی به ايران مخالفند  ومفھوم مخالف اين تظاھرات سياسی اين اکه باحمله 

يران ھستند واين درست نقطه مقابل خواست ايرانيان مزبورراامضانکرده اند موافق حمله خارجيان به ا
   ١ .است

خودشان راباارائه ايرانيان خارج از کشور بمناسبت پراکندگی درتمام کشورھای دنيا  نميتوانند خواست 
قدرت فردی وکثرت گرائی نشان بدھند ودرتطبيق مورد ھرقدر که بيانيه مخالفت باحمله خارجيان به 

جوابگوی حضوربين سه تاچھارمليون ايرانی مقيم خارج نخواھد بود ونتيجه   باشد،دارای امضا ،کشور
نرا آنھا فالن صد نفريا ھزارنفر مليون ايرانی خارج از کشور ت ۴تا  ٣اين خواھد شد که گفته شود از 
يران از نکه ظاھری ميھنی دارد کشورھای مداخله کننده ويامھاجم به اآامضاء کرده اند وچنين سندی با

                                               
 یچه بسا بيشمار ايرانيان از دريافت و درسترسی به کيھان ويا ديگر رسانه ھا محروم ھستند و چه بسا کسانی که حتا سواد خواندن ندارند ول - ١

 ک- ز امضايی به جايی يا کسی نمی دھند. حبسا کسانی که مخالفند ولی ھرگقلبا با حمله نظامی به ايران مخالفند. چه 
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مريکا از مخالفان برمبنای خواست مخالفان از آسياست حمايت  اين سند استفاده خواھند کرد  خاصه که
  ن>مصاحبه خانم کلينتومريکا اعالم شده است <آ

  نکته اصلی 

ن مخالفند به نظرخواھی متوسل ميشوند که از آنکته اصلی اينکه  حق وياقانونی که جاری است وکسانی با
ی به خواسته خودشان که مخالف باقانون جاری است مشروعيت بدھند درتطبيق اين يطريق کثرت گرا

به مناسبت اينکه منع حمله  ،یاصل بامسئله دخالت خارجيان درامورکشورمان تاچه رسد به اقدامات نظام
وری امضا بايد از ناحيه کسانی آنظامی به کشورمان حقی مستحکم وجاری است  نظرخواھی وجمع 

ودراين صورت است که ھمه کسانيکه مريکا وغيره به ايران موافقند آصورت گيرد که باحمله نظامی 
  ران شناخته ميشوندوری امضا مشارکت نداشته اند مخالفت حمله نظامی به ا يآدرجمع 

نجا که نفراتی از وابستگان آبوسيله ھمه پرسی قابل تغيير نيست ولی از  ،گرچه قوانين ارگانيکی جوامع 
وتھی   مست بی عقلی د)نمريکاواسرائيل باحکومت ايران ميجنگآبخوانيد سربازانی که برای جبش سبز (

نھا ھم اقای علی ميرفطروس  آتند که درراس مريکا به ايران ھسآخواستار حمله نظامی از عرق ميھنی   و
مريکا  به ايران آاز پايه گذاران طرح حمله نظامی  ٢قايان پرويز قاضی سعيد وسيروس شرفشاھی آونيز 

مبنی برخواست خودشان درحمله نظامی خارجيان به ايران نھاست که بيانيه ای آ، براز سالھا قبل  ھستند
  .روی شود ھرکه دراوغش باشد وری امضا کنند تا سيهآتھيه وجمع 

نچنان بيگانه اند که به استقبال اين ننگ بزرگ يعنی حمايت از حمله خارجيان آکسانيکه  با شرافت ملی 
> تاسيه روی شود ھرکه دراوغش باشدنھانيست  وعبارت <آبه کشورشان رفته اند راھی برای بيداری 

  .وايکاش که موثربشود ھم دراين اشخاص موثرنيست 

****  

در ھمه  . ھمهزير که مخالفت با جنگ عليه ايران را نشان می دھد در يک تارنما آمده استنظرخواھی 
   ک-ح اکثريت با قاطعيت مخالف ھرگونه حمله نظامی است.جا به ھمه چيز اشراف ندارند. ولی 

  

                                               
 ک-وديگر تلفن کننده ھا، و آقای ميبدی را اضافه کنيد. ح» برديا«به اين ليست، سعيد قائم مقامی و شنونده مجھول الھويه ای بنام  - ٢


