
 حقوقدان -اميرفيض -آمريکا و حذف ايرانشرط                                                   ٣از  ١برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢۶شيد (پنجشنئبه) اورمزد 

  حقوقدان -اميرفيض

   :خبرچنين است .موزشی که دارد شايسته نقد ميباشدآورد وآامروز خبری منتشرشد که به مالحظه دست

برای حمايت ازدولت عراق  آمريکاين رئيس فرماندھی مرکزی اياالت متحده گفته است <ژنرال لويد است
ھمراه بوده است که شبه نظاميان مورد حمايت ايران ازاين منطقه عقب نشينی اين شرط  کريت بات در
  >کنند

 زپس ا آمريکاقای کری وزيرخارجه آخبرمزبوربدين جھت غيرانتظار والزم به نقد وسبب يابی است که 
 :اجالس اعضای ائتالف بين المللی عليه داعش که ايران ھم دعوت نداشت به خبرگزاری فرانسه گفت

> خبرگزاری فرانسه وبی بی ھرگونه اقدام نظامی ايران عليه داعش درعراق وسوريه مثبت خواھد بود<
 ١۴اعالم کرد که ھواپيماھای اف  آمريکاکه وزارت دفاع  ندسی اين سخنان راھنگامی منتشرساخت

  درعراق بمباران کرده اند ........ جمھوری اسالمی مواضع داعش را

 رد  آمريکابااھميت بود که مديراطالعات ملی  آمريکانقدر برای آان درمقابله با داعش ھميت تصميم ايرا
گزارش خود به مجلس سنا نام ايران وحزب هللا رابه علت مقابله با داعش ازليست تھديد ھای تروريستی 

   .خارج کردند

برای  آمريکارعراق چرا شرط مقابل داعش د اقدام  ايران دراز  تائيد وحمايت و  آمريکا ات          ِ بااين اعالم  
  ؟بمباران مواضع داعش درعراق برميگردد به عدم دخالت ايران درمبارزه با داعش

ھمراھی کارشناسان ايران با  شيعيان ايران برای مقابله با داعش چه مانعی ميتواند باشد برای نيروی 
   .درعراق دانسته است وی ايرانرا حذف نير شرط دخالت وحمايت ازدولت عراق آمريکاکه  آمريکاھوائی 

   دوطرزفكر

   .باشد آمريکادوطرز فکر ممکن است علت شرط 

نخست اينکه ميھن پرستان عراقی سخت با دخالت ايران وبيشترنيروی پاسداران جموری اسالمی درعراق 
ولی بعلت حمايت جمھوری اسالمی وعدم مطالبه خسارات جنگی وسياست دولت عراق نميتوانند  مخالفند

ن آ ئيھا ھم ازآمريکا ،چون مسئله مزبور کامال روشن استاين مخالفت را برجسته وکارسازنمايند و
 ،را زده باشند تا بايک تيردونشان مده است آخواست ميھن پرستان عراقی بر                     ِاستفاده کرده وبه کمک 

کنند که دومی يعنی ھم خواست ميھن پرستان عراق را به ثمربرسانند وھم دست ايران را ازعراق کوتاه 
    .ستآمريکارزو واسترتژی آنھايت 

طرز فکردوم که ميتواند خود عاملی برای رشد طرز فکراول باشد اين است که اظھارات شخصيت ھای 
 از دخالت ايران درعراق  را ؛جمھوری اسالمی ازجمله يونسی راجع به عراق که پايتخت ايران است
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دنيا حاضرنيست که مردم عراق که ساخته است ونه تنھا  وسلطه گری تبديلسالم به دخالت حالت حمايت 
   .جھان چنين امری رانمی تابدواساسا نظام حقوقی  يدآ خت جمھوری اسالمی درعراق بصورت پايت

زمينه ھای الزم رابرای حذف ايران ازعراق بوسيله ايادی خودش ازجمله يونسی بوجود  آمريکاحال اينکه 
شخصی  بھرحال ماھيت دخالت ايران را ،تفاوتی ندارد ؛ری يونسی استورده است ويا خريت وندانمکاآ

 که مقام مھمی ھم دارد يعنی مشاور رئيس جمھورباسابقه وزارت اطالعات جمھوری اسالمی است 
   .ساخته استشکارآ

 نکه مورد اعتراض قرارگرفته ولی خارج ازشاھراه تعيين شده ازآمھم اينجاست که اظھارات يونسی با
 کشورھاست نيست  ووانتقال انقالب اسالمی بسوی قانون اساسی جمھوری اسالمی که اسالمی ساختن 

عراق خود بربھمين لحاظ  دقيقا ميتواند مورد استفاده واتخاذ سند درتالش جمھوری اسالمی برتحقق سلطه 
   .برای کمک به عراق قرارگرفته است آمريکادستاويز  که ھم اکنون  موردی  قرارگيرد

نگران شکست داعش است که به بھانه مزبور متوسل شده  آمريکايد که آممکن است اين فرض بوجود 
، اقعر زبرلزوم حذف نيروی ايران ا آمريکا. اين فرض بدانجھت ضعيف بنظرميرسد که قبل ازاعالم است

عالم ا مقابل داعش بفرماندھی ايران  بعلت تلفات سنگين توقف عملياتی خودشان را                  ِ دولت عراق وشيعيان  
مقاومت  سلب ئيھا بيرون کردن ايران ازعراق است نهآمريکاکرده بودند  واين نشان ميدھد که ھدف 

    .درمقابل داعش

  موزش وتجربه آ

زم ويا انديشه التجربه بما مياموزد كه نميتوان بدون تفكرو
داشتن تسلط برمضوع وتخصص نسبت به مسائل كلي خاصه 

گاه باشيم كه مرز بين منافع آ منافع ملي اظهارنظركرد و
ملي ومسائل سياسي وبين المللي بسيارحساس است 
وحرفي وسخني كه شخصيت ها ويا مسئولين وحتي رسانه 
هاي عمومي مينويسند وميزنند سند واتخاذ موردي است 

   .ودتفاده كشيده شبه مجراي اسمكن است عليه كشور كه م

  يك نمونه مهم 

بادی معروف به سر لشگرگاوميش آد که سرلشگرفيروزگاھيآ
من مسئول رئيس ستاد کل ارتش جمھوری اسالمی گفت <

  .>ھستم آمريکاجنگ با

مفھوم اين اظھارات   ،دقت کنيد درمعنای اين جمله ساده
ماده جنگ آه ايران اين است کرئيس ستاد کل ارتش جمھوری 

اين اعالم را رئيس  .شده که او مسئول جنگ ميباشد آمريکا با
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 ؛ستاد کل ارتش جمھوری اسالمی يعنی تنھا فرد صالحيت داردرجمھوری اسالمی  اعالم کرده است
خودش رامسئول جنگ معرفی ميکند يعنی بايد جنگی درپيش  ؛کشورھستم زنميگويد من مسئول دفاع ا

. اين يک اعتراف را اعالم داشته استن جنگ آوبرنامه ريزی شده باشد که اين شخص مسئوليت  باشد
ازاين اعالم گاوميش  آمريکاحال کی ؛ ستآمريکا ماده ومستعد شدن برای جنگ باآجمھوری اسالمی به 

 عطف کند به اعالم سرلشگرگاوميش ديگر مربوط به زمان استاستفاده کند واقدامات جنگی خودرا
   .شناخته ميشود آمريکابرای حمله نظامی  یزمينه ودليل وبھرحال سند و

  

  

 


