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  قذافي بايد برود همين اآلن  

 امروز -مريکا آوزيرخارجه   

 شاه بايد برود  

  سال قبل ٣٢ –خمينيی     

  حقوقدان - اميرفيض

وقانون خدا کينه توز که حد مذھبی شاه بايد برود> حمل براين شد که يک مرجع سی ودوسال قبل وقتی خمينی گفت <
اين چنين  ،نھا خوداوستآھمه وچوپان وجامعه راحيواناتی بشمارمياورد که ولی  ن خود تصورميکندآراز وحقوق جامعه

مريکا ھمان فضولی ھا آقای رئيس جمھوری آينتون ولولی باکمال تاسف سی ودوسال بعد خانم ک ،ی راکرده استئغلطھا
بی قانونی  درمورد روءسای کشورھا ازجمله قذافی تکرارکردند سال قبل خمينی را ٣٢نادانی ھا وخودسری ھای  و

 خوند بودن ومخالفت ذاتی او باحقوق انسانی وحاکميت ملی کشورھا وآ راميتوان به حساب وخودسری ويکه تازی خمينی
سال  ١۴٠٠قرارداد ھای بين المللی ومنشور سازمان ملل متحد گذاشت  ونگاه فکری واعتقادی اورا به حقوق اسالمی 

قای اوباما وخانم کلينتون  چه معياری راميتوان درمحاسبه آولی درمورد  ،قبل  عامل اين چنين برداشتی ازجانب اودانست
مريکا آنھارابرحاکميت ملتھا وکشورھا ومنشورسازمان ملل متحد وحتی قانون اساسی آشکار آواين تجاوز   ؟منظورداشت

  ؟چگونه ميتوان توجيه کرد

قای آورد که اگر آبوجود مي اين اقتضارا وق کشورھا که درمنشورسازمان ملل متکای منشورقرارداردحقی اصل برابر

>  رئيس جمھور کشورديگری مثال بنگالدش ھم حق بايد بروياوباما حق داشته باشد که به رئيس کشوری بگويد <

ری ازجانب رئيس جمھوری بنگالدش  اگر اين چنين اظھا .>بايد برويمريکا بگويد <آدارد که به رئيس جمھوری 

 منشور قای اوباما وخانم کلينتون ھم از نظر روابط حقوق بين الملل کشورھا وآاظھارات  جلف وباعث سخريه است
   .مريکاستآسازمان ملل متحد خيلی بيشترجلف وباعث مسخره کشور 

   :که گفت نداما راھمواره بياددارولی ملتھااين سخن اوب ،زادی ملتھا ستآمريکا ميخواھد تظاھرکند که طرفدارآ

  »مھمتراستينده مان فقط به حفظ امنيت مان  بستگی ندارد بلکه حفظ رھبری مان دردنيا ازھمه آ«

پايگاه نظامی درکشورھای مختلف کافی  ۵٠٠يعنی گفت داشتن حداقل  ،يا ميتوان حد وحدوی برای اين رھبری قائل شدآ
مھارشدنی نيست مگر باپس گردنی يک گردن کلفت  ،پشت به قانون  ِ ت  فگردن کلرھبری ادعائی يک  ،مسلما خير ،است
  .ديگر

بمنظور حفظ منافع  مريکاآعمال نفوذ درسياستھای داخلی کشورھای مورد نظرا< :يک مورخ روسی نوشته است
  >زادی ودمکراسی اعمال ميشودآمريکاست که درپوشش دفاع ازآ

مريکا ناچاراست سازمان ھای جديدی برای نفوذ درکشورھا تاسيس آ< :ه استمريکائی نوشتآويليام بلوم>  نويسنده <
  يا پاک باشد> کند که ازگذشته ھمکاری باس

ھا دررابطه باھمان مسئله رھبری وايجاد سازمانھای دمکراسی  اين بی قانونی ھا وخودسری ھا ودخالت درامورکشور
امورکشورھا دخالت ميکند واين دخالت به چنان صورت وقيحی ن درآنراحق خود پنداشته و برای حفظ آمريکا آاست که 

که  را عبارتیان باشديادت >بايد بروي همين االن< :مده که وزيرخارجه کشورش خانم کلينتون به قذافی ميگويدآدر
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ه ارزيابی تفاوت اين دو ميتواند درج سال قبل بکاربرد درمورد کشورخودش بود نه رھبر کشورديگری ٣٢خمينی در
  .مريکا نشان بدھدآازسوی اخودسری وبدعھدی نسبت به منشورسازمان ملل وعھدنامه ھای بين المللی  ر

> تاچه رسد به وزير خارجه بايد بروي همين االن<: داب حتی به نوکرخانه اش ھم نميگويدآيک انسان  مبادی 

  .کشوری که ھرچه باشد درس اول نزاکت بين المللی  رابايد خوانده باشد

گنجشک اگرجيک جيک < :البته تظاھربه داشتن مقام رھبری جھان اين نمايشات راھم الزم دارد مثلی است که ميگويند
  نکند  شناخته نميشود>

شان خوب است جاداشت به معشوقه شوھرشان که حريم ناموس خانوادگی ندخانم کلينتون که اينقدر دست به التيماتوم دا

ول  ن رسوائی آ، نکه پس ازرسوائی تاريخیآ> نه شوهرم راولن كن همين االن< :ايشان راشکسته بود ميگفتند

   .کردن خوبخود صورت گرفت

ن موضوع سوال کرد آھنگاميکه روابط شوھرخانم کلينتون بازن ديگری فاش شد خبرنگاری که از خانم کلينتون در
   .ندانست مجاز ايشان جواب داد که اين يک موضوع خصوصی است  دخالت خبرنگاران را

مسائل سياسی داخلی به  ن کشور وبه ھيچ کشوری حق دخالتآموضوع ليبی ھم مسئله ای است بين ملت ليبی وحکومت 
   .ن کشوررانميدھدآ

درمقابل  اظھارات خانم   ،عبدالخليل  که رھبرمخالفان قذافی درشرق کشورليبی است –وزيردادگستری ليبی چنانکه  

  >را محکوم ميکنند <مردم ليبی دخالت خارجيان درامور کشورشان  :ان  قذافی گفتکلينتون مبنی برتماس بامخالف
١

  

مردم زقای اوباما گفت مااآمريکا درحمايت از مبارک ھنگاميکه آدولت  شفته ازسياست ھایآچنانکه جوانان مصری 

» مريکا راندارندآحمايت کمک ومردم مصرنيازی به « :زادی ودمکراسی حمايت ميکنم گفتندآرسيدن به  مصربرای
٢

  

مريکا شديد ھرکس که آاگرشماوزيردفاع « :دررابطه باجنگ عراق وافغانستان گفته است مريکا اخيراآقای وزيردفاع آ
  »مريکا داشت بدانيد که عقلش درست نيستآعقيده به جنگ 

اهالي كشوري درخواست كمك ويادخالت دراموركشورش  زخانم كلينتون هم جادارد كه هركس كه ا
  .ن متقاضي مشكل عقلي داردآبداند كه   كردمريكاآرااز

به نشستن  نھاراآزادی برخاسته اندآمريکا ازملتھائی که برای رسيدن به آمريکا حتی جانبداری آدخالت  ،مريکاآکمک 
 نھارابه خموشی مبدل ميسازد زيرا ھيچ انسانی حاضرنيست که درھيچ شرائطی تحت فرمان وآوخروش ترغيب ميکند

  >مارراميتوان سرکوب کرد ولی اژدھای ھفت سررانه<: اجنبی قرارگيرد خواست

به مصادره قيام مردم دست زدند مريکا واسرائيل آنکه آاست که بمجرد  ١٣٨٨نمونه زنده اش قيام مردم ايران درسال 
ودخالت بيگانه پيوند مردم نشستند زيرا نه ايرانی بلکه ھيچ ملت باشرفی حاضرنيست که قيام ومبارزه اش بانام حمايت 

 .خورده شود

                                               
ا به تظاھرات بايستند ای کاش اين مورد در ميان گروھی از ايرانيان که خودرا محق ميدانند در کنار جدايی طلبان ليبی در آمريک - ١

به ايران » ن دموکراسیآورد«ه بود. ای کاش در ميان بسياری که ھرروز پای بلند گوھا درخواست ياری از بيگانه برایھم درک شد
 ک-شده بود. حمی کنند ھم درک و مفھوم 

 ک-به توضيح باال مراجعه کنيد... ح - ٢


