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  حقوقدان -اميرفيض

   بنيامين نتانياهوشهود ادعاي 

که سبب تنش بين او وباراک اوباما شد   آمريکادرسخنرانی کنکره  نتانياھو يکی ازموارد ادعای بنيامين
زيرعنوان تضرع ھای يتخت تسلط دارد که در تحرير پا ۴بود که گفت ايران بر بنيامين نتانياھوادعای 

    ١. ن پاسخ گفته شدآبه  بنيامين نتانياھو

مشاورعالی شيخ علی قويا ادعای  خوند علی يونسی باسابقه وزارت اطالعات وامروزآدرکمال تاسف 
، ھويت ومرکز وپايتخت ايران است واين مسئله ھم برای عراقرا تائيد ودرعبارت < بنيامين نتانياھو

  .>رای گذشته است پس مابايد ياباھم بجنگيم ويا يکی بشويمامروزوھم ب

   .ن شھادت داده استآرا تائيد وبه درستی  بنيامين نتانياھودقيقا ادعای 

سوريه را استان سی وپنجم  ١٣٩١خوند مھدی طائب ھم دراسفند آھمانطور که فراموش نکرد ه ايد 
   .ايران خواند وگفت دفاع ازسوريه مھمترازدفاع ازخوزستان است

ايران <رئيس جمھوری عراق به اظھارات يونسی اعتراض کرده وحتی با عبارت لبته اياد عالوی معاون ا
   .> سوء نيت ايران رانسبت به عراق مجسم ساخته استنميتواند عراق راببلعد

  وزارت خارجه عراق هم اعتراض رسمي كرده است

يونسی شده ی جلس ھم خواستاربرکنارنطور که اعالم شده است يکصد نماينده مآ گروھی ازايرانيان و
   .اند

خوند يونسی برای استفاده سياسی کشورھا عليه توسعه طلبی آ ولی بھرحال ھمين اظھارات مھدی طائب و
يک  جمھوری اسالمی کافی است  وعاقالن ميدانند که اقدامات نمايندگان مجلس چيزی جزرفع رجوع از

ثار حقوقی رد آی طائب درمحضر دادگاه نيست لذا نجا که اظھارات يونسی ومھدآ شھادت نيست ولی از
نھا آ ازمنتفعين شھادت متوجه شھادت يونسی وطائب نميشود لھذا نميتواند باعث سد مسيربھره برداری 

  .گردد
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ن سبب تجری آخودداری جمھوری اسالمی ازواکنش نسبت به اظھارات مھدی طائب وفراموش کردن 
نھايت به بھانه جوئی ھای اسرائيل کمک خواھد کرد وسندی ميشود خوند يونسی شد که بيآکسانی مانند 

  .يه ايران تھيج کندی را علکه کشورھای عربی وحتی ناسيوناليستھای عراق

ما ازقوه اجرائيه عراق ته است  <به ھمين دليل است که اياد عالوی ضمن انتقاد ازسخنان يونسی گف
مده اند جايشان آدورکند اگراين فرماندھان برای مشاوره  مناطق درگيری از ميخواھيم فرماندھان ايرانی را

   .>دربغداد است نه درمناطق درگيری

عالوی ميخواھد گفته باشد که کارايران محدود به مشاوره نظامی نيست بلکه مداخله نظامی است در 
   .نرا پايتخت خود ميداندآعراق که ايران 

حاضر جھانی نگران ميکند درجامعه ای که <غيرروحانی  اين جريانات که ھرميھن پرستی را درشرائط
نھم متاسفانه متوجه آ واثر> يک امرعادی است يزدی رئيس خبرگان = حق دخالت درسياسيت راندارد

  .ھمان ملتی است که حق دخالت درسياست راندارد

  

  

 


