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 گنده گوئ هاي بي ضرر
 نامرد ومرد كيست

  نادقوقح -ضيفريما

   :سپاه پاسداران  ھشداری به اروپا داده است به اين مضمون

  ما برد موشکھا را افزايش ميدھيم>  وارد حريم ما شود<اگر اروپا 

ولی الف درغربت ويا گنده گوئی معموال  ؛ھمان الف درغربت است مقصود ازگنده گوئی بی ضرر
 نھا موثرآکه دارای مسئوليت ھستند وکالم  ید کشوراد نه افريآدمھای بی مسئوليت بميان ميآازسوی 

   .تصميم ونتيجه واحتماال واکنش است در

 اسداران بمناسبت اينکه خيلی قرص موشک مصرف کرده  حرفھای موشکی ميزند   ازفرمانده سپاه پ
    .جمله ھمين تھديد اروپا

واجد شخصيت حقوقی مانند کشورھا  ،اروپا .کشوراست  ۵٣روپا يک قاره است  که مشتمل برا 
  .طرف تھديد ويا مکاتبه ويا معامله قرارگيرد  نيست که

اين تھديد ويا ھشدار  ؟اگراروپا وارد حريم ما شود چيست قصود سپاه پاسداران ازاينکهم 
متضمن اين معناست که اگرتمام کشورھای اروپائی باتفاق به حريم جمھوری اسالمی  وارد 

کشورھای  نه يکی از !!موشکھا خواھد افتاد سپاه پاسداران بفکر افزايش برد !؟شوند
  .فرمانده سپاهنھم ازسوی آاين حرف وادعا فکاھی است  چقدر  ؛اروپائی

دام تعريف قانونی ک ؟ده  کجاستمآه درگنده گوئی ھای سپاه پاسداران ک    اريم مــــــح    
  ؟ن تمسک  کندآوحقوقی ازحريم کشورھا وجود دارد که سپاه بتواند به 

اين تعريف  ؛نقول است که مصون ازتعرض شناخته ميشودمغير ريم  محدوه معينی دراموال ح  
بھای ساحلی داريم آما درحقوق بين الملل حريم  ؛منقول شخصی است غير متوجه اموالحريم  

   .ولی  حريم کشورھا نداريم
 مشکالت بسياری را از خود  ريکا واسرائيل به ضربات موشکمآپاه پاسداران با  تھديد س  

اکنون به سراغ تھديد  ...نھا کافی نيستآ .ملت ايران کرده استبھا تحميل  باب تحريم
   .مريکا با ايران دارند رفته استآ روابط ماليم تری از کشورھای اروپائی که ظاھر

ريم ملتھا ح ؛رعبارت سپاه پاسداران متوجه حريم معنوی  ملت ايران ميشودد  ريم  مـــــا ح  
امروزه با وضع ثابت وتفسير متقنی مواجه موم شده   و حاکميت ملت ھا مھر که دراصلِ 

 .وردآملت ھا بوجود مينوانسيون ھا مرتبا  محدوديت ھائی برحريم وکتصميمات جھانی  ؛نيست
داب آ وسيعی است که ازتاريخ وفرھنگ و اما دايره حريم معنوی ملت ايران  محدوه بسيار

ه مفھوم تسری دار اعالم سپا و ،ملی ودين ومذھب ايرانيان را دربرميگيردو ھويت ورسوم 
به حريم معنوی ما بنمايند با موشک  نگاه چپی پاسداران اين است که اگرکشورھای اروپائی

 ،ابدنگاه چپی که سالھاست ادامه دارد وھرروزھم گسترش مي  ؛ھای سپاه روبرو ميشوند
   .مھوری اسالمی استجھمين مالحظات وتذکرات حقوق بشری يکی ازانوع ورود به حريم 
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راخطری برای ھمه ريکا تالش دارد که فعاليت ھای موشکی ايران مآرست درحالی که د  
خريت  نھم به کشورھای اروپائی نھايت نادانی وآاين قبيل تھديدات  کشورھای جھان غالب کند

   .است
ولی ھرگاه گوشه ای ازاين تھديدات  ،ين نوع تھديدات  سنگ مفت وگنجشگ مفت استا  

 وحکم نزديکی وھمراھی با تحريم دافت پوشالی به شخصيت سياسی کشورھای اروپائی موثر
   .که نامرد ومرد کيست دنوقت معلوم ميشوآرا بدھد  مريکاآھای 

 

  


