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  تعارفات جنگ طلبانه
  حقوقداناميرفيض 

مريکا آ> رادرتفسير حمله نظامی جراحي قشنگمريکا به ايران واژه <آ،  پرچمدارحمله قای ميرفطروسآخواندم که 

حتی در الحات بدلی برای جنگ وجنايات ھميشه معمول بوده است طسوابق استفاده از اص ،به ايران بکاربرده است
  جنايات عادی.

وھمان يکی ازھمان اصطالحات که متاسفانه خواست بخشی از اپوزيسيون جمھوری اسالمی بود  تحريمهاي هوشمندانه 

نھا از اعمال آمريکائيھا افتاد و ھمواره پييشاپيش اجرا ودرجريان اجرابه دروغ، مدعی شدند که نگرانی آاست که مقبول 
جمھوريخواه  >برد شرمن<نرا وسعت بخشيدند  تاسناتورآودرعمل ھرروز   تحريم ھا فشاربه مردم ا ست نه حکومت

ن آواين کاری است که ما دنبال  ؛سيب زدن به مردم ايران استآيکی از اھداف تحريمھا < :صداقت رابکارگرفت وگفت
  ) Anti Warنتی وارآ( مجله        >ھستيم

و ی اصطالح برای اولين بار درجنگ ليب >  است  اين حمالت نظامي هدفمنديکی ديگر از اصطالحات بدلی < 

ن آواجتماعی ونظامی  نراديديم که تخريب تمامی زيرساخت ھای اقتصادیآ بکارگرفته شد ولی حاصل ماموريت ناتو
مريکا آوايجاد پايگاه آفريکوم که  ھزار ليبائی بود وکارحمالت نظامی ھدفمند به ھمينجا ھم ختم نشد ۵٠کشور بعالوه قتل 

لمان است  به آارت گناموفق ماند واکنون بطورموقت دراشتوتفريقائی آن دريکی از کشورھای آبرای استقرارسالھاست 
  .ليبی منتقل ميگردد

، ،  غارت عراقادعائی عراقی ھابود به تجزيه عراق اتمی حمالت نظامی ھدفمند  که درعراق برای توقف فعاليتھای
مريکا دراثرجنگ باعراق صدامی وايجاد پايگاه نظامی  منجر آوارده به  کشتاربی امان عراق واکنون ھم مطالبه خسارت

  .گرديد

اقدامات نظامي هدفمند وھمه اينھا زيرنام  رسيد به ايجاد پايگاه ھای نظامی دائم درافغانستان ھم مبارزه بابن الدن
   .انجام گرفته استوهوشمندانه 

دفعه قصدش رانميگويد بلکه واژه ھای بدلی رابکارمی اندازد  يک مرد اجنبی که قصد تجاوز به يک زنی رادارد که يک
     .نھا توجيه ميکندآوامثال  ،  کمک ن زن  رسيد بازھم تجاوزات خودش ر ا باواژه ھای دلسوزیآوقتيکه به و 

ی واشنگتن درکنارمردم ايران است که چيزمريکا گفته است <آقای < مارک تونر>  سخنگوی وزارت خارجه آاخيرا 
   ١٣٨٩بان آ ١١ن که صدايشان شنيده شود ودولت مسئوليت اعمالش رابپذيرد >  کيھان لندن آنميخواھند جز 

مريکا دقيقا مصداق ھرمتجاوزاست که برای توجيه اقدامات تجاوزکارانه خود آاظھارات سخنگوی وزارت خارجه 
   .بکارميبرد

را ن گزارش ميکنند اه ھای خبری که مرتبا ازوضع ايراکراست که صدای ھزاران روزنامه  وخبرنگارو دستگ دنيا مگر
ری برای اينکه موضوع حمله نظامی به ايران به قطعنامه ای متصل آ؟ نھارابازميکندآمريکاست که گوش آ وفقط  نشنوند
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زمينه  صداي مردم ايران كه هرچه باشد مربوط به خودشان است نه دخالت خارجي دراموركشورشانشود رساندن 

   .برای حمله نظامی به ايرانای است 

  جاكشي  يا ستون پنج
اين چنين بھانه سازی ھاراميتوان ازکشورھای متجاوز  انتظار داشت ولی ھرگز از اھالی يک کشورتمسک به اين بھانه 

دشمن قبل از حمله نظامی به  ستون پنجمھا تاکنون مشھود نبوده است  بادقت درتاريخ جنگھا می بينيم که ھمواره 

يد به رعايت شئون کشورمورد تجاوز وارائه کمکھای انسانی مقو ،کشورديگری وظيفه دارند که نيروی مھاجم رامردمی
  .معرفی کنند تا حس مقاومت مردم کاسته گردد

است که زمينه سازی برای دخول  جاكشيھمانند  اگر بخواھيم تشبيھی دررابطه باعمل افراد ستون پنجم دشمن بياوريم

ختن زمينه دخول سياسی ويانظامی يک کشورخارجی يک بيگانه مينمايد چرا که افراد ستون پنجم ھم عملشان مساعد سا
   .به کشورخودی است

  

  

  

 


