
 حقوقدان -اميرفيض –ح يک نشان فت                                                                             ١    ٢٠١۶/٠٢/٠١(دو شنبه) مھشيد 

  حقوقدان –يض اميرف

جمھوری اسالمی رابه             ِنشان فتح يک  )کودکانه ای(مده است که سيد علی با ذوق واشتياق آدرخبرھا 
 دندوب هدش بھای ايرانآ وارد که ئیآمريکا و سربازان نفرات وفرمانده شرکت درجريان بازداشت قايق

نھا تاديب آبھای ايران وارد کرده  تا آئی رابه آمريکا مدعی ھم شده که خداوند بوده که قايقداده است، 
   .شوند

است که درمقابل فتح بردشمن   درجه اول  ن برميايد يک نشان جنگیآنطور که ازعنوان آنشان فتح ھم
ر اين نشان به سه نفرھاشمی ھازی خرمشزادسميشود ودرجريان جنگ عراق وبويژه آبه فاتح داده 

  .نوقت فرمانده پاسداران بود داده شدآرفسنجانی وصياد شيرازی ومحسن رضائی که 

  

وم سياسی خاصی ئی نقش داشته اند واجد مفھآمريکا تفويض نشان فتح به افراد سپاه که درواقعه قايق
سيد علی  قرارميدھد. اظھارات مکرر مزبور رابکلی تحت الشعاعاست که جنبه خدمتی وانجام وظيفه 

که جمھوری اسالمی بريک عمل ساده  جه ای وتفسيرنتي آمريکانگی بين ايران وت جمبنی بروجود حال
ئی ھا به وقوع آمريکانرا خارج ازحسن نيت ندانست وبا اعالم آکه جمھوری اسالمی ھم ئی آمريکا قايق

 پاسداران ميتوانست به نشان خدمت ويا انجام وظيفه ت اشتباه ومذاکره وزرای خارجه بسرعت پايان ياف
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 . دررديف اول که نشانگراھميت جنگ وفتح جمھوری اسالمی استنھم ازآ ،نه نشان فتح ودشختم 
نھا آقای فدوی فرمانده عمليات ھم درمجلس اسالمی گفت <آ و ،حاليکه جنگی نبوده وتيری شليک نشده
ب انھاراچند صد متربه آشد وجريان آد اما موتورقايقشان خرابقصد داشتند به سمت جزيره عربی برون

به اين عمليات نميتوان جنگ گفت که مامورين دست اندرکاران فاتح جنگ > بھای ايران وارد کردآ
  .ن ديده نميشودآ .  جنگ مشخصاتی دارد که درحادثه مزبور عالئمی ازشناخته شوند

  اهميت مدال فتح

ئی دراين است که مدالھا ھمراه تجليل شفاھی شخص آمريکا حادثه قايقاھميت تفويض مدال فتح به 
سيد علی که بموجب قانون اساسی جمھوری اسالمی فرمانده نيروھای مسلح وحق اعالن جنگ وصلح 

ملت ايران است خاصه که رئيس طويله ثارمدال مزبور به آدارد داده شده است  واين به معنای توجه  را
   .) ھم جريان مزبوررا ستوده وتجليل کرده استاسالمی (الريجانی

  مهمدوپيام 

  تفويض مدال فتح حامل دوپيام است 

 و به اعتبارھمين جريان مدال  وبطور کلی ھمه ايرانيان  انافراد نيروی دريائی وپاسدار- پيام اول اينکه
 از >درستی وبموقع ومناسب وخدائی بودن<ميز خامنه ای وتائيد عمل پاسداران به آاظھارات مسرت 

ن که خودشا نھا منتظر فرصت ھائی باشندآ د شد وسبب تاسی پاسداران ومسئولين خواھطرف سيدعلی 
توقيف کننده قايق ھا برسانند وستايش کامل سيد علی ازعمل پاسداران يک  پاسدارانرا به جايگاه 

  .ئی ھاآمريکان نسبت به ۀ شرعی وقانونی است برای تکرار جواز

   نمونه

ورد  اظھارات  حسن کرد ميھنی روحانی معروف وبا نفوذ ھيئت ھای آائيد مطلب درت نمونه ای که ميتوا
مطابق منويات بسيجی است که اتھام حمله به سفارت عربستان درتھران متوجه اوشده واو گفته است <

ئی ھم جاری است زيرا برخورد سيد آمريکا ھمان منويات درمورد حمله به قايق >قا حرکت کرده امآ
علی با جريان مزبور نشان داد که منويات وخواست اوھمان بوده که پاسداران عمل کرده اند ودرنھايت 

عمل به عبارت چارورده وجمھوری اسالمی ناآ! دردسرھای بزرگی بوجود قاآھمانطور که منويات 
  .محول خواھد شد !قاآدولت به عوام ومنويات (مست بودم اگرفالن گفتم)  شده  کنترل امورازدست 

  قا!!آمحدوده منويات 

  .قا ومنويات او محدود به امورشرعی وتوضيح المسائل است نه مسائل سياسی ومنافع ملی وکشورآ

 ٣۵ربود که ديگمنحوس ! قایآن ھم ناشی ازمنويات يک درتھرا آمريکاگروگان گيری کارمندان سفارت 
کسيکه تخصص وتحصيالتش وسابقه کارش  ؛ن ھستندآيدی ودردسرھای سال است ايرانيان گرفتارپل

مسائل شخصی است  البته که دخالتش درمسائل سياسی محدود به علم فقه وتشريح وظايف شيعيان به 
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. نچه که برکشوررفته است نيستآکه انتظاری غيراز است  وصد البتها ايجاد معضالت وگرفتاری ھ
سئول ومعاون به اين بوزينه ھای اسالمی رای حکومتی داده اند مھمه کسانی که يادمان باشد که 

که کشوروملت رابه قيمومت ھمين متخصيان مقعد شوئی وحيض  نھا شناخته ميشوندآتبھکاری ھای 
   .خانمھا دادند

   قاي اميد داناآبراظهارات حاشيه 
. بود ۵٧ن ياد اوری نقش ھنرمندان وشاعران درشورش آبرنامه ای ازاقای اميد دانا ديدم که محتوای 

نظربه اينکه عمل اين مختصرگفته شود که  بجاست که درتعقيب تحرير مسئوليت اجتماعی درانتخابات
معاون  ن ھنرمندانآبوده لذا  ۵٧سباب تحريک مردم به مشارکت درشورش اشاعران وخوانندگان از

جنايات وجرائمی ھستند وخواھند بود که بوسيله جمھوری اسالمی وايادی منتسب به انھا درايران 
 قای اميد دانا، عذرآ. اين توضيح الزم است برعکس اظھارنظرخوشبينانه وخارجه وقوع يافته است

 افراد با عذرنھا نميشود زيرا مسئوليت اجتماعی آ ن ھنرمندان سبب رفع مسئوليت اجتماعی ازآخواھی 
پايان واين قاعده ای است شناخته شده درحقوق مدرن وحتی حقوق اسالمی ( ساقط نميگرددخواھی 
  حاشيه)

  پيام دوم 
درحدی که مسئله ازديد  ستآمريکائی متوجه تحقيرسربازان وکشورآمريکابخش مھمی ازجريان دوقايق 

پاسداران نيروی دريائی درمجلس اسالمی قای فدوی فرمانده آازجمله  .بدورنماند آمريکاوزيرخارجه 
   :گفت

لم ــنھا فيآما چندساعت از .ورده ايمآدرقايق ھا بدست  آمريکااطالعات زيادی ازلب تاب سربازان <
) ميگويند ازدست ستآمريکانھا ( مقصود وزيرخارجه آنھارانشان دھد واگرآگرفته ايم که ميتواند حقارت

 بيشتر بار ن فيلم ھارابه بينند که صدآت وخجالت زده ھستيم بايد ناراح آمريکاشتن سربازان گذا برسر
  .>خجالت زده ميشوند

 آمريکااينھا ونمونه ھای ديگرکه حاکی ازتحقيرارتش 
ست  کارھای کودکانه است که باعث آمريکاودرنھايت ملت 

عليه ايرانيان ميگردد  آمريکانفرت وحس انتقام ملت 
مترصد انجام  را وحتی جھان آمريکاوافکارعمومی مردم 

کاری ميسازد که جبران تحقيرشان  بوسيله ايرانيان گردد  
نھم درشرائطی که آ ھشيار گاه وآيک سياستمدارودولتمند 

   .ايران گرفتاران است به اين نادانی ھا دامن نميزند

نفری که  ١٠ديدم تمام  آمريکاھم امروز درشرح حال کانديدای رياست جمھوری حزب جمھوريخواه 
کانديد کرده اند ازسياست دشمنی با ايران تبعيت ميکنند  اين غده چرکين باالخره يک روزی را  خود

جمھوری اسالمی دارد عاملی ميشود که ايران به يک جنگ سربازميکند  وچنين بنظرميرسد که 
  .ناخواسته گرفتارشود

   :يکی ازمحققين جنگ ويتنام نوشته است
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ماده دخالت نظامی دراين منطقه آسيا آونيسم درجنوب شرقی که بمنطورجلوگيری ازنفوذ کم آمريکا<
ئی آمريکاد وابسته به ويتنام دوبارباقايقھای انفجاری به کشتی ھای بود پس ازطرح اين ادعا که افرا

  .وارد جنگ شد> آمريکاحمله کرده اند به دستورجانسون رئيس جمھوری 

  )(پايگاه خبری انتخاب                                                                                              

ديکی کشتی ھواپيما خبرگزاريھا گفتند که دوقايق ايران درنزيادتان ھست که دوھفته قبل ازحادثه قايقھا 
ولی  درجنگ ويت نام است آمريکا؟  چقدرقضيه شبيه بھانه درخليج فارس ديده شده است آمريکا بر

رئيس  آمريکاکافی است  ن گذشت  ولی ھميشه اين گذشت دوام نخواھد داشتآ به سادگی از آمريکا
 درانتخابات شکست و آمريکاديگری غيرازباراک اوباما داشته باشد ويا اصالح طلبان نوکر جمھور

  نوقت خربيارو باقال بارکن آمتالشی بشوند 

    

  

   

  

     

 


