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  آمريكاپژوهش دراظهارات وزيردفاع                        
  به خنده روئی دوران اميد مبند ای دل                   که راه وراسم حريفان نميکند تغيير

  حقوقدان - اميرفيض

که ميل کند  بھرناموس وخانه ای ،ھردکانی راکه بخواھد ميبندد ،ھرچه باشد ونباشد يکه بزن وباجگيرمحله است
 نوکر ،نيکه بز ردھای شھربرای مصونيت ازقھرِ الت ھا وولگ ،) تيول اوستسازمان ملل( پليس شھر ،تجاوزمينمايد

  ،. خواب راحت ازچشم ھمه رفته است. چشم عدالت وانسانيت برروی جنايات اين يکه بزن بسته استشده اند او
شريک مال ھمه مردم  رايد. خودش آنھا ميآغ ھمه نگرانند که کی اين يکه بزن بی رحم وطماع به مال مردم به سرا

ن  آبايد برود> وای به < :به ھرحاکمی که دلش خواست ميگويد ،را نوکروگماشته خود ميداند حکومتھای کشورھا و
 ینرود دست بردارنيست ودرمقابل اين تجاوزعلن تا و ،. ملت وکشورش باخاک يکسان ميشودن حاکم نرودآروز که 

  .>دنبا بدون فالن رھبربھتراستی ھم به جھانيان تحويل ميدھد که ميگويد <بيسابقه درجھان يک عبارت و

. اھميت نه ازاينکه ايشان چه اخيرادرپنتاگون يک سخنرانی داشته که حائزاھميت است آمريکابھرحال وزيرجنگ 
 اموسی استن زددراظھارات ايشان يافت وھمانند د گفته است بلکه ازاين جھت است که نميتوان صداقت وپاکدلی را

   .ن چيزی که قاصد است ازطرف خواھد بردآولی درنھان  ،موزميزندآوپند  هکه حرفھای بھين

  )Charles Timothy "Chuck" Hagel( چه گفته است آمريكال وزيرجنگ گچاك ه

درسراسرجھان بايد به صورت مشارکت ورايزنی  آمريکامن ھمواره براين باوربوده ام وگوشزد کرده ام که نقش <
   .تمان رابه جھانيان ديکته کنيم بلکه بايد باجھان تعامل داشته باشيمدرامورباشد ماديگرنميتوانيم نظرا

بامشکل مالی وسقوط پولش روبروست بااين حال فرصت ھائی  آمريکامادردوره ای تعيين کننده زندگی ميکنيم و
ت موجود وجود دارد  که بما مياموزد که بايد تمرکزکارھايمان راحفظ کنيم ومسئوليت پذيرباشيم اما چشم ازاحتماال

  )پايان(                    >برای دستيابی به دنيائی بھتربرنداريم

  ارزيابي اين حرفها 

 و آمريکاع ازصراحتی است که درقانون اساسی زاقلی است که منتگل ازخود ارائه ميدھد حدقای ھآباوری راکه 
درامورکشورھای ديگرمنع کرده است وعھدنامه ھای مداخله  از را عھدنامه ھای بين المللی مقرراست که کشورھا

را  خود آمريکااصل مزبورمقيد ساخته است ولی سالھای سال است که  بين المللی تبعيت کشورھای جھان راھم از
عھد نامه ھای بين المللی نميداند والجرم ميتوان گفت که سياست  مقيد به رعايت قانون اساسی کشورش وھمچنين

  .ن کشورشده استآسياسی ست سجين گرديده واساسا جزء فرھنگ ولی که مداخله درامورکشورھاباچنين تح آمريکا

  نگاه كنيم  آمريكابه سوگند رئيس جمهوري 

من سوگند ياد ميکنم که بعنوان رئيس جمھوروظائف خودراصادقانه انجام دھم وتمام توان خودرا درراستای اجرای <
  قانون اساسی بکارگيرم>

وعھدنامه ھای بين  برخالف قانون اساسی کشورشان ومنشورسازمان ملل آمريکاکه روسای جمھوری  معھذا ناظريد
    .نوعی حق برای کشورخودشان ميدانند نراآوحتی  امورکشورھا دخالت ميکند در شکاراآابائی المللی بدون ھيچ 

   به اين دليل توجه فرمائيد

تالنتيک آم ديکته کردن به کشورھای ديگر روزنامه معروف دررابطه باعد آمريکان اظھارات وزيرجنگ درست مقار
عربستان به مناسبت موقعيت حساسی که < :ونوشته است قای سايمون ھندرسون داشتآاز تحليلگرآن مقاله ای 
ن استفاده کند بايد درانتخاب شاه برای عربستان آ ميخواھد عربستان راحفظ کند ودرمقابل ايران از آمريکا دارد اگر
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سالگی ازيکطرف ورقابتھای موجود درخانواده سلطنتی مشکلی است که  ٩٠ درسن کند زيرا پادشاه فعلی اقدام
  >نبايد عربستان رابدون شاه بگذارد آمريکا

دقيقا خوب ميداند که اين قبيل توصيه ھا تاچه حد وقيح و قای ھندرسون که تحليلگرسياسی است آ ديمالحظه ميکن
 امور در آمريکادخالت  ،نرا منعکس ميکند چراکهآولی معھذا  ،ستآمريکاوقانون اساسی  وخالف منشورسازمان ملل

  آمريکاا يک عادت ملی وفرھنگ سياسی برای ديکته کردن به حکام کشورھ آمريکاقای وزيرجنگ آکشورھا وبقول 
   .شده است

 با مغاير نراآجه شود که که قاضی دادگاه اگرباموردی موا تاحدی است آمريکارمز قانون اساسی دراھميت خط ق
    .قانون اساسی ازاتخاذ تصميم خودداری نمايد قانون اساسی بداند حق دارد که به احترام

ميگذارند  اجرا به نراآھم دخالت درامورکشورھاراحق خود ميدانند وھم  شکاراآ علنا و آمريکامعھذا روسای جمھور
برتمامی کشورھای جھان  آمريکافقط بمالحظه تسلط که  آمريکااين رويه راميتوان پلی يافت برروی قانون اساسی 

  .زده شده است

ھيتلر واستالين ھم ھمين خواست را داشتند ودنيارابه نيست  آمريکابرجھان انحصار آمريکااين خواست سلطه طلبی 
ه کنيد خمينی ن است نگاآداشت واکنون جمھوری اسالمی ھم بدنبال  خاک وخون کشيدند خمينی ھم ھمين خواست را

   :دراين باره چه نوشته است

ن اقدام به کشور گشائی وفتح آ پس ازتشکيل اين دولت واحد اسالمی نوبت به اجرای مرحله سوم برنامه ميرسد و<
است تا اينکه تمام حکومتھای امروزی جھان منقرض شوند وقانون اسالم درسرتاسرممالک جھان  ممالک

  )٢٢١االسرارخمينی کشف (                                                                                  >منتشرگردد

 بااين تفاوت که خمينی ميخواست قانون اسالم درھمه کشورھا جاری شود و ستآمريکادرست ھدف خمينی ھدف 
يکسان  نچه که ھيتلرکردآ ن باآاجرائی ونتيجه  برکشورھا مسلط گردد شميخواھد که سلطه واقتدارحکومتی ا آمريکا
  .است

 آمريکام> درمقابل صراحت قانون اساسی ااين بوده وگوشزد ھم کرده من رگل ميگويد <باوقای ھآاينکه  ،بنابراين
 و حکومت کشوری که به قانون اساسی کشورش اھميتی ندھد ؟ن کشورچه مقامی ازتوجه داردآوعھدنامه ھای 

خيلی جاھالنه است که کسی  دولت خواستاردخالت وتعيين پادشاه برای عربستان بشود از ن کشورآتحليگران سياسی 
  .ويا فکرکند که مردم جھان به اظھارات اوبھاميدھند نتظارداشته باشد به گوشزد اوترتيب اثرداده شودا

درسطح جھانی  آمريکاه اشتباه عمومی دراين است که مردم فکرميکنند  که تجاوزات به حقوق کشورھا وجناياتی ک
 نطورنيست واين جامعه سياسی ودرحاليکه درواقع اي ،ن کشوراستآد ناشی ازعمل روسای جمھوری مرتکب ميشو

 و گقليلی ازسرمايه داران بزر نھم مباشرآ ،يس جمھور مباشراستست که مقصراصلی است ورئآمريکاقی حقو
   .آمريکاخانواده ھای قديمی 

  :ن استناد ميشودآنچه دم دست است به آی که ميتوان ارائه داد بسياراست ولی ياھنمونه 

ما منتظرنظرشورای امنيت ھم نخواھيم شد  ؛درسازمان ملل متحد گفت آمريکابه عراق نماينده  آمريکاقبل ازحمله 
به بوش اجازه داد که بدون  آمريکا) کنگره حق وتوی روسيه وچين روبروخواھد شدباميدانست که  آمريکازيرا (

ھم داد که بوش ھم يک  را اجازه ترور صدامرجوع به شورای امنيت سازمان ملل به عراق حمله کند وبه بوش 
  جايزه سنگين برای قاتل صدام تعيين کرد 

  )٣٣٢+۴٠١مشروح درسنگر(                                                                                            

زيرجنگ قای وآاين مالحظات بدين جھت به تصديع رفت که عقل وتجربه واسناد به اندازه يک ارزن ھم برای سخنان 
شنا آودرکالم  به اشاره گفته منتظرفرصت است آمريکاوھمانطورکه وزيرجنگ  اعتبارواصالت قائل نميباشد آمريکا

 آمريکامالی وسياسی ومنطقه ای پيدا کند ھمان  فرصت آمريکاخانه نشينی بی بی ازبی چادری است> ھمينکه <
   .زمان بوش خواھد بود متجاوز
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خواھ آمريکا

کرد با استراتژی

ه اصالحات بود

درسوريه جبھه
نشد وعلت عدم
کارسازاست نه

ه گروھای و
ارنفرميباشند ھ
اانگروھابی ھ

                 

ولند اين استتر

ھبی تبديل ميکن

کرد واين کمک

ورت يک لشگ

 وبرقراری اياد

حتی بنوشته ند

مخف آمريکات

استراتژی ش

طبيق خواھد ک

متی به خواسته

 وھمانطورکه د
ولی موفق ن ،د

زوی اجرائی ک

درسوريه ريکا
ھزا ۴٠ت ديگر

ويرا لشگرن آ

  ن

             ۴ گ

غودرسوريه مش

به مبارزه مذھ

ومالی خواھند ک

ان ھستند بصو

قوط حکومت

نھا ميرسانآبه

   آمريكا

دخالت ،آمريکا

جوركشوترکيه

  رد ايران

رد ايران دقيقاتط

رات ضد حکوم

غازشدآ » کو
مدآشت بوجود

داد که نقش باز

آمراستراتژی
ھمراه دستجات
خلق راھنمای

درمورد ايران 

برگ  ٠٩/ ٠٣/ ٢

رليبی واکنون د

زه سياسی راب

شارکت نفری و

ماره يک شيعيا

ردن کشورتاسق

لجيسيکی بی و

   . است

آبنيابت  مريكا

آتراتژی جديد 

 وقطروکويت و

  .ايم

درمور آمريكا 

درمور آمريکا 

ھم ابتدا تظاھر

رای من« م با
ھه النصرراداش
 سوريه نشان د

زوی اجرائی 
ه روزنامه ھا ھ
ران مجاھدين خ

آمريكاراتژي 

٠١٣ ، شنبه 

چنانکه در

دارند مبارز

سياسی مش

دشمن شما

وويران کر

بين المللی

شورشيان

آدوستان 

دراين است

عربستان 

ناظربوده ا

استراتژي

استراتژی

درسوريه 

رايران ھمد
نامه جبھبر

که جريان

اکنون باز
بنابرنوشته
درمورد اير

تائيد استر



 حقوقدان 

رميرود 

 شان مقرر
 ودرھمين 

 در »ــــــا
ت موجود 

ن دريافت 

مستقيم با 

نسبت به  

-اميرفيض -يکا

راثرفشاركنا
  >ربزنيم

ارزه خودش مب
جيان نميدانند

مـــ« که واژه 
مالحظاتبعاد و

ميتوان اينو يد 

سالمی رابطه م

آمريکاراتژی 

آمر وزير دفاع 

. يارژيم درم
نهاراكنارآر 

خط قرمز نراآ
منفک ازخارج

يافت که جه را
ت وبادقت دراب

بت به ايران دي

باجمھوری اس

غاز استرآ ھا 

ش در اظھارات

بيشترنداريم
يستي به زو

آ و  وم اعالم
م ی بخش را

يتوان اين نتيج
است !!ح ملی

نسب آمريکاژی

ب ١+۵ گروه

وھابی  لشگر

پژوھش           

م مادوراه ب
يدهيم وياباي

ن زور رامحکو
 مبارزه رھائی

لذا مي ،رده اند
ورای باصطالح

يه رادراستراتژ

ت درمذاکرات

زاد شدنآرت

                 

راست بگوئيم
انجام مي د را

ردنسئله بکارب
ضرت متاسفانه
تاکيد مجدد کر

وشو آمريکا

الگوی سوريه ن

 وعدم قاطعيت

ور دارد ودرص

             ۵ گ

، بهترداردن
زادآتخابات

ضرت بکل مس
ينکه اعليحض

ت نراآسی ھم
تِژی ھماھنگ

، ميتوانسوريه

ھا امه تحريم

 مخالفين اسد

برگ  ٠٩/ ٠٣/ ٢

دوراه بيشترن
انت صورت ما

 اينکه اعليحض
ربه ايدند ونظ

ازدمکراس گذار
استرات متوجه 

درس آمريکای 

فه کرد که ادا

ياعدم موفقيت

   .ھد بود

٠١٣ ، شنبه 

رژيم د<
ن صآودر

باتوجه به
ساخته بود
سخنرانی 
بياناتشان

دراستراتژی

راھم اضاف

موفقيت وي

ايران خواھ

  

  

  

  

  

   

  

 


