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ان ی  ا ظا ه  م ی    وا
  حقوقدان - اميرفيض

 ،درباره حمله خارجيان به ايران يک نظرخواھی کرده است که اکثريت قريب به اتفاق پارس ديلی نيوز>بقرار انتشار <
  .تنھا راه برون رفت ايران از نظام جمھوری اسالمی دانسته اند احمله نظامی به اير ان ر

  حيرت اندرحيرت 

يست ھای کشوری بمناسبت ھائی ازقبيل  اھانت به شرافت ملی وياتھديد وغيره خواھان نالناسيو ممکن است دولت ويا 
ودولت برای تحصيل مجوزحمله وجنگ دست به ھمه پرسی بزند حمله قوای کشورخود به کشورمتجاوز بشوند

ويا مانند زمان فتحعليشاه  دمطبوعاتی ورسانه ای دست بزنن وياروزنامه ھا درجھت حمايت از جنگ به نظرخواھی ھای
بمناسبت تجاوز روسھا به حريم مذھبی ايرانيان به حکومت فشاربياورند وتھديد کنند که جنگ باروسھا الزم وواجب 
ی شرعی است  ولی درطول تاريخ کشورخودمان وياھيچ کشور ديگرسابقه ندارد که اھالی کشوری اوال مسئله حمله نظام

به چنين  پيدا شوند که تاچه رسد به اينکه کسانی ،کشورھای خارجی رابه ميھن خودشان مورد پرسش قرار بدھند
  .پرسشی جواب مساعد يعنی تائيديه حمله نظامی خارجی رابه کشور بدھند

يگانه که کسانی که به اين ھمه پرسی ھا پيشگام ميشوند يا بسيارمردمی جاھل ونادان وبی عقل ھستند وياعوامل ب
انسان حيرت ميکند از اين طرز مبارزه عليه  .درمقام سند سازی برای مساعد ساختن طرح حمله به ايران ميباشند

که يکی ازھمين سايت ھای طرفدار حمله نظامی عليه ايران نوشته است   جمھوری اسالمی ويا فعاليت ھای سياسی 
  »متوسل نشود بايد جنبش سبز حکومت تشکيل دھداگرميخواھيد امريکا عليه ايران به اقدامات نظامی «

ن بوسيله قوای بيگانه نظرمساعد بدھيم ما درايران فقط حق آلک ومال نسل حاضرنيست که به نابودی  ُ ــ م ايران که
ن ايران پيشرو ومترقی آنرانداريم که ھم نداشتيم وآواگر لياقت اداره وساختن وسربلندی  دارم زندگی وايرانی بودن را

اکنون اين چه ديوانگی   خوند سنگ فکروابسته به سياست انگليس  ريختيمآفاه وشرافت ملی رابه پابوس مشتی ن رآو
ونادانی وخيانت بزرگتری است که  حمله نظامی خارجيان رابه ايران مورد سوال قرارميدھيد تا مردمی بدون مسئوليت و 

مگر دست اندرکاران پارس ديلی نيوز  ،دامھا کشيده شوندثار حقوقی وسياسی چنين اظھار نظرھائی بدين آ بدور ازدرک
نتيجه دخالت نظامی  مده نمی بيند ونمی شنوند ونميخوانند کهآنھا ليبی آنچه که برسرعراق وافغانستان وتازه ترين آ

 ھزارتلفات انسانی ويک کشور بل بشو  بوده است ۵٠ و دالر خسارت ميليارد ۴٨٠ ،مليون جمعت  ٧ ليبی با غرب در
معادل ه به ايران مليونی ايران دررابطه باحمله نظامی  محاسبه کنيم خسارت وارد ٧٠که اگر ھمين نسبت رابرای کشور

درحمله هوائي به تاسياست نظامي ايران كه فعاليت ميليارد دالرخواھد شد وبنوشته  يک روزنامه فرانسوی < ۵٠٠٠
خر بعد ازاين حمله چگونه ممکن است آ  > خواهد بودنفر  3،500،000  تلفاتهاي اتمي راهم شامل است حد اقل 

کشور متالشی ايران راجمع وجورکرد ايران درچنين مرحله ای بدون ترديد بسوی تجزيه وبازگشت به دوران ملوک 
   .الطوايفی باز خواھد گشت

به بينيد اشکال  د طبق نظريه قاطع وھماھنگ ناظران سياسی نوددرصد مردم ايران از رژيم جمھوری اسالمی ناراضی ان

ملتي كه باداشتن پشتوانه هاي که اين خوکھا ھمينطورمانده اند وايران راباپوزه ھايشان شخم ميزنند  کجاستکار
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مده معلوم آز هويت ملي اش بصورت يك توده بيمصرف درومشروعيتي  بعلت جدائي ا تاريخي
  .است كه اول غيرتش رااز دست داده كه انتظار مداخالت نظامي خارجيان رادارد

نرا جلوی گلوله ھای توپ وموشک بياندازيم  مگروقتی آدانگی نجات کشورمان رانداريم  چرابايد اگرلياقت ومر ما
   ١. نرا جلوی حيوانات  دررنده مياندازيمآن بيمارنيستيم آبيمارميشود وماقادربه درمان  اعزيزی ازم

  مريكاآتغيير سياست 

شورھای جھان باتغييرتازه غيرقابل پيش بينی مريکا درگسترش نفوذ وتسلط برکآاز بعد ازفاجعه ليبی سياست جھانی 
ن کشوردرمصاحبه ھای اخيرشان متذکرشدند کمک به براندازی رژيمھا فقط آمواجه شده است وھمانطورکه وزيرخارجه 

ن باجريان ليبی باشد وانجام اين مقصود نياز به حقانيت بخشيدن به آن کشورھا وطی جريان آاز طريق درخواست مردم 
وازھمه  ،  اظھارنظرھافقط از طريق ھمين ھمه پرسی ھا يران است واين حقانيتمريکا عليه اآعمل نظامی 

  .مھمتردرخواست شخصيت ھا از بيگانان تحت عنوان جامعه جھانی برای نجات ايران است

  

*****  

  

اداره کننده ھای  به گفته برخی و گويا پارس ديلی نيوز دچار لغزش ھايی استتوجه خواھند داشت سايت البته  :حاشيه

  آن ھا افکاری نزديک به افکار نئوکانھا را دارند. 

  يا نامه ھا ارائه شده است. لی نيوز ويا ديگر رسانه ھاخواست درونمرزيان غيراز آن است که در تارنمای پارس ديولی 

  ک-ح
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