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  جواز جنگ عليه ايران
  حقوقدان –ض اميرفي

مريکا به ايران آدرسال گذشته ھم درکيھان لندن درمقاله ای سعی کرده است که حمله نظامی   علی ميرفطروس که قایآ
برکشورھای جھان د مريکا درجھت توسعه تسلط خوآاکنون نيز به مالحظه تغييری که دراستراتژی سياسی  راتوجيه کند

مريکا به آمده بارديگر موضوع حمله نظامی اسرائيل وآبوجود  اتو دربراندازی رژيم قذافی ن سوم دراثرعمليات نظامی
    .است دادهمورد توجه قراررا ايران درمحافل خارجی 

ن ظامی به ايران به خيال خودشاـــــله نـــمــــقای ميرفطروس دراين توجه جھانی مشارکت کرده وداليلی بروجوب حآ
 ارائه داده اند که البته وصد البته برای کسانی که بدنبال جامعيت واجرای طرح حمله نظامی به ايران ھستند اين مقاله

سندی بسيار ارزنده است  خاصه که اظھارت اخيرخانم کلينتون دررابطه باکمک به بخشی از مخالفان جمھوری  ايشان
   .است امی پيوند يافتهايرانيان به اقدامات نظ اسالمی برپايه درخواست

مريکا ھستند ھمانند مخالفين آايرانيانی که خواھان کمک < ھمچنين دراظھارات خانم کلينتون اين تصريح ديده ميشود که
وبعد از اين اظھارات خانم کلينتون بود که عبدالحليم خدام يکی از رھبران متنفذ > قذافی تقاضای حمايت وکمک کنند

  .مريکا برای سرنکونی اسد راکردآنفر سوری درخواست کمک از  ۶٠ھمراه مخالفان بشاراسد رسما 

مريکا ھم براساس سياق وسياست آمريکا شده است وآاز  جنبش سبز وابستگان طرف درسابق درخواست کمک ازالبته 

مريکا محسوب ميشوند کمک ھای مفصل آگذشته خود به بخشی از مخالفان جمھوری اسالمی که ايادی وعوامل 
مريکائيھا به مخالفان ليبی کردند حجم وماھيت اجرائی متفاوتی باکمک ھای آوحی کرده است ولی  کمکھائی !! که مشر

بنابراين  انجام کمک ھا نظير ليبی که به براندازی جمھوری اسالمی منجرشود نياز  ،سبز داشته وداردمريکا به جنبش آ
مريکا آن درراستای ھمين استراتژی جديد آروس وانگيزه انتشارقای ميرفطآبه درخواست ھای جديدی دارد ومقاله اخير 

   .درليبی است

درسايت پارس ديلی نيوز نوشته نھاآيران نظر موافق دارند مثال يکی از مريکا به اآبرخالف کسانی که به حمله نظامی 
نھا نه کشته آر غيراز مريکا فقط پاسداران وبسيجی ھا کشته ميشوند وحتی يک نفآمطمئن باشيد که باحمله است <

قای ميرفطروس تالش کرده است که بادليل وارقام نشان دھد که حمله نظامی آميشود ونه صدمه ای ميبيند>  ايشان يعنی 
ضرر بيشتر که بقای جمھوری  ورد  پس مصلحت است که آخواھد يران تلفات چندان چشمگيری ببار نخارجيان به ا

   .ه حمله نظامی خارجی است مبادله کنيماسالمی است بازيان کمتری که نتيج

   :ايشان برای اين داستان بی  محل خود به دومورد استناد کرده است 

  اول حمله نظامي اسرائيل 

بياد کورش  بايد  )جوازحمله اسرائيل به ا يرانسران ورھبران اسرائيل درحمله به ا يران (««دراين باره نوشته است 

بنابراين ھرگونه حمله نظامی به مراکز   ،عمل کنند نه بصورت صدام حسينت النصرت بخبزرگ ونجات قوم يھود از اسار
  »»صنعتی ونفتی ايران باعث کينه ونفرت ملت ايران نسبت به اسرائيل خواھد شد

دامان سران اسرائيل ميگذارد ولی تقاضا  رد جوازومشروعيت حمله اسرائيل به ايران راايشان تائيد وديمالحظه ميفرماي
  .باشد ھموقضيه بخت النصر گياد کورش بزرد که درحمله به ايران ميکن
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اگر از وجه نادانی وجھالت شرط و  ميز بين کشورھاآاين قبيل شرط وشروطھا ودرخواستھا  درروابط  مخاصمه 
م وشعور درک نيست ودرفکرفريب وتخطئه ھف برای مردم قائل به نويسنده  درخواست کننده نباشد دليل کاملی است که

   .نھاستآ

 اواخرھم شنيد که ناسرائيلی که از سران جمھوری اسالمی بارھاشنيده است که از صفحه گيتی محو خواھد شد وھمي
مطرح کرد که ن آبا ن اين شرط فکاھی راابا ھزاران موشک  اسرائيل رامنھدم ميکند  چگونه ميتو جمھوری اسالمی 

دمها درسنين باال كم حافظه  ميشوند ولي كمترخل آبرخي از ان ياد کورش وبخت النصرباشد  يرھنگام حمله به ا
   .ميگردند

قای ميرفطروس  بمثابه شرط بميان کشيده است چه کسی بايد اين زنگوله رابه گردن آراکه  ديــياــباين درثانی  

ياھو که ھم امروز رئيس جمھور فرانسه اورا نتانا جمھوری اسالمی ويا بنيامين قای ميرفطروس ويآ؟ اسرائيل بياندازد
  .دروغگو خطاب کرد

نو ژنابودی ھرچه کاملتروتسليم بالشرط کشورمورد تھاجم  درمدتی ھرقدر کوتاھتراست کنوانسيون  ، ھدف کشوردرجنگ
دف کشورھای مھاجم است  درچنين درباره مقررات جنگ وجنايات جنگی تالشھای ناموق جامعه جھانی برای کنترل ھ

قای آشرائطی انتظار رعايت داستان کوروش وبخت النصربرای دولت اسرائيل از ان فکاھيات است که فکر ميکنم اگر 
   .ميرفطروس يکبار ديگر نوشته خودشان رابخوانند بيشتراز ديگران خواھند خنديد

مريکا باصدام روابط خصوصی داشت آبنمايندگی دولت  يلدمريکا باحکومت صدام روابط بسيارخوبی داشت وحتی رامسفآ
مريکا وکشورھای مھاجم به ليبی آ قذافی با –ولی ديديد که درتھاجم به عراق باچه سبعتی به عراق حمله نظامی کرد 

 مريکا فرستاد ولی ديدد کهآمريکائی به آروابط مساعد ومتقابل داشت درحدی که ليبی تاسيسات اتمی اش رابا کشتی ھای 
اين نامردی    .مريکا تاکجارفت وحتی تيرخالص راھم به مغز قذافی ھمين دوستان سابقش خالی کردندآدرحمله به ليبی 

نرا مطرح آنقدر عيان وزشت بود که پوتين نخست وزيرروسيه ھم درنشست شانگھای آمريکا وکشورھای عضوناتو آ

ابين بطورکامال کرد ولی اسحاق  ر مت رابه اسرائيلايران درزمان شاھنشاه بزرگترين خد  –ساخت 
مد ودرکاخ ھم اقامت يک شبه داشت وبعد ھم ازھمان طريق آمحرمانه برای ديدار خصوصی به ايران 

رابين بود که شاھنشاه ايران به ويروس سرطان طحال مبتال                                    ِ وھمراھی علم از ايران رفت درھمين سفر  
  .رکت کردشد وسفير اسرائيل درتھران ھم درتظاھرات ضد سلطنتی ش

قبيل  قای ميرفطروس بفھمند که درجنگ بين دوکشورخيرات خرما واينآاين اشارات برای اين است که کسانی مانند 
    .نھانيستآتعارفات کوروش وبخت النصر وامثال 

  توجيه حمله نظامي امريكا

رانندگی به مردم ايران تلفاتی که ازبابت  ايران مريکا  بهآايشان برای توجيه ومشروعيت بخشيدن به حمله نظامی  
ر داده مستند قرا  لودگی ھوا تحميل ايرانيان شدهآوصدماتی که بمناسبت درطول حکومت جمھوری اسالمی وارد شده 

تظاھر به فضل  - ٢گيج کردن خواننده و -١اين قبيل چاشنی ھا برای (  Strong واژه استرونگ وباچاشنی کردن مکرر
   .) اين نتيجه راباز گو کرده استسابقه فراوان دارد ،وتسليم خواننده

چنين ارقام ھولناکی از تلفات انسانی وخسارات عظيم اقتصادی و زيست محيطی اين سوال رابايد درذھن ھرايرانی «
اه ھاوستادھای سرکوب جمھوری گميھن پرست بيدارکند که خسارات يک حمله نظامی ھوشمند به منظور کوبيدن پاي

لودگی آدرنتيجه برداشتن سقف ترس وتھديد وسپس خيزش مردم وسرنگونی رژيم اسالمی از تلفات رانندگی واسالمی و
  »ھوا کمتراست
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مريکا آليبائی از  Rebeles بلھایرنچه که آفرمايند  تقارن بين  لخوانندگان محترم اين تحرير اگرفرصت تفکری را قبو 
ن کشور آميليارد دالر خسارت وارده به  ۴۵٠وز افتاد کهوانگليس وفرانسه  درخواست داشتند  تاوطنشان به اين ر

قای ميرفطروس آبادرخواست واستدالل   ،ن استآی مقدمه ليونيم  ٧نھم درکشور باجمعيت آھزار تلفات    ۵٠ھمراه با 
  .نقش وانگيزه ايشان از ين صحنه سازی ھا روشن ميگردد ،مريکاآبرای حمله نظامی 

  ت که:قای ميرفطروس دراينجاسآمشکل 

چون  خودشان دركي ازميهن ندارند ايرانيان راهم واين دليل است كه ايشان اوال ميھن پرستان رامخاطب قرارداده 
گوبين ھمين چند ھفته وياماه قبل بود که < -  مانند خودشان  فرض كرده اند يعني خالي از عرق ملي وشرافت ميهني

گی مليون نفرزند ٧٠درايران « :نوشتبرلينراومشاور> < لمانیآروزنامه نگار  معروف انگيسی درروزنامه  داير>
  » ميکنند که باوجود برخی انتقادھا ھمه وطن پرستان پرشوری ھستند

دليل مشکل دوم ايشان اين است که بين حقوق داخلی عمومی باحقوق سياسی بين الملی قائل به تفاوت نيستند وبه ھمين 

 مطلوب فاسدلودگی ھوارا با معيارھای جنگ مقايسه کرده ودر نھايت به اين آ بی توجھی است که تلفات رانندگی ويا

  .مريکا ميتواند به اين وضع خاتمه دھدآن که حمله آخودشان رسيده 

طرح است  نماينده دعوائی که بين دوکشوردردادگاه بين المللی الھه م ن است که درآاين بی تفاوتی که عرض شد ھمانند 
به  دعوا ن دوکشوربه دعوای زناشوئی خودش استناد کند ويابرعکس دريک دادگاه حقوقی درايران يکطرفآيکی از

... به شقيقه قرارداد بين الملی ژنو درباره اسيران جنگی استناد کند واين ھمان است که درعرف وعاميانه گفته ميشود <
  >چکاردارد

به عرض شد  قای ميرفطروس بين تلفات ناشی از حقوق داخلی باجنگآباتلفيق نادرست  نچه دررابطهآفکر ميکنم 
  .ماری نياز باشدآ یتوضيح

مريکائی آنفر درزندان ھای  ٢،٢٠٠،٠٠٠ اعالم کرد که بيش از ٢٠١٠مريکا درسال آمار وزارت دادگستری آسخنگوی 
برابرشده ست  به گزارش  گروه حقوق بشر  ٨سال  ١٠ظرف محبوس ھستند ھمو اضافه کرد که تعداد زنان زندانی 

درصد  ۵مريکا باداشتن آمريکاست   وھمو اضافه کرده است که آميليارد دالر ھزينه زندانيان  ۶٨دانشکاه آيووا ساليانه 
  .درصد کل زندانيان جھان رادرخوددارد  ٢۵از جمعيت جھان 

****  

 ١٠٠بين  مدی ماھيانهآمريکائی بادرآمليون  ۶  مريکا رانقل کردهآولت ماری دآکه يک گزارش  روزنامه نيويورک تايمز
ونه گندگی ميکنند  وھمو اضافه کرده که  تعداد کسانی که دراين کشور بيکارند وازھرغذائی ز نھم با کوپنآدالر  ٢٠٠تا
   .ستصد افزايش يافته ادر ۵٠ذشته گمک محرومند طی دوسال ک

****  

 بنا مريکا روی داده  وآتجاوز جنسی در ٨٨،٠٩٧ بيش از ٢٠٠٩مريکا درسال آماری پليس فدرال آبراساس گزارش 
ن به پليس آدرصد  ٢٠ط > استاد حقوق دانشگاه ويال نووا تجاوزجنسی از جرائمی است که فقميشل دمپسیبرعقيده <

مريکائی يکنفرمورد تجاوز جنسی آزن  ۶گزارش ميشود ھمو اضافه کرده است براثر تحقيقاتی که انجام شد از ھر
  .سال دارند ١٨نان کمترازآقرارگرفته است  ونيمی از 

****  

نکه برزگترين آ مريکا باآنوشت <  Global and Research ريسرچخانم سارا فالندر  درپايگاه اينترنتی گلوبال و
معاف  تاز تمامی توافقات جھانی درمورد محيط زيس را لودگی ھواست ولی خودآده از محصوالت نفتی وناستفاده کن
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 ٢١٠کشوراز  ٣۵منتشرساخته تنھا   ٢٠٠۶ماری که سازمان سيا درسال آھمو نوشته است براساس  ،ميداند
 ١٧۵يعنی مصرف روزانه انرژی  از مصرف پنتا گون استانرژی مصرفشان  بيش کشوردرجھان ھرکدام روزانه مقدار 

  .کمتراست مريکاآازمصرف وزارت دفاع ا ينکشورد

****  

اضی ميباشند که ھمين مريکا از حکومت خود وسيستم حاکم نارآمارھای منتشره درخبرگزاريھا نشان ميدھد که مردم آ
   .ن استآز تظاھرات وال استريت نمونه کوچکی ا

  قاي ميرفطروس آ

ز دولت روسيه درخواست حمله نظامی به ن کشور يافت ميشود که اآميليون  ٣٠٠مريکائی دربين جمعيت آيا يک آ
   ؟تا اين نارسائی ھا وخسارات انسانی ادامه نيابد  کشورش بکند

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 


