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  حقوقدان -اميرفيض

اياالت بھمن دربيانيه ای تاکيد کرده است    ١٣مريکا روز جمعه آنائرت سخنگوی وزارت خارجه  ھدر
   .حمايت ميکندمتحده ازاعتراض مردم عليه حجاب اجباری 

 ميزآزادی بيان وتجمعات مسالمت آزادی اديان، آخود ازحقوق  اياالت متحده درحمايتاو تصريح کرد  
نگونه که مايل آزاد باشند واعمال دينی خودرا آثابت قدم است. مردم بايد درانتخاب لباسی که ميپوشند 

  .را تضعيف ميکند نھاآگرفتن اين انتخاب ازافراد استقالل ومنزلت  ؛بياورند ھستند بجا

  چرائیلم گرنيستی خارم گُ     زارم  چرائیآمريکا) درقصد آفلک (

  ميان بار، سربارم چرائی    رنداریـــــــم بــــــتوکه باری زدوش

دخترايرانی  ٢٩نظير تعداد  مريکا بمناسبت تظاھرات محدود ولی تاريخی وبیآبيانيه وزارت خارجه 
 وزارت امور .است که با سرچوب کردن روسری ھايشان مخالفت خودرابا حجاب اجباری نشان دادند

 بدون اينکه کوچکترين کار ؛ن دختران انداختآروی تظاھرات  را خودد بختک مريکا ماننآخارجه 
   .يدآدستش بر ازمثبتی 

دختران مزبور  اياالت متحده چگونه ميتواند از ،حمايت کردن يعنی ازسقوط وگرفتاری ممانعت کردن
؟ جات بدھدـــدختران را ن نآيتواند با اعزام چترباز ونيرو يا مآ ؟زندان ھستند حمايت کند که اکنون در

ت دادستان انقالب ھمين کلمه حمايکه  را بنمايش ميگذارد مايت پوشالی خودپس چرا ح ؛البته که خير ١
   .منطبق کرده استجرم سازمان يافته فراملی  را گرفته وتظاھرات دختران را با

  

                                                            
اين الم شنگه از سوی مسيح (معصومه) علينژاد قمی، وابسته به اصالح طلبان که مورد توجه آمريکايی ھا ھستند  - ١

روشن شده است. آمريکا نتوانست گروگان ھای خودرا با وجود فرود آوردن ھواپيمای سی يکصدو سی نجات بدھد 
 ک-چگونه دختران ايرانی را نجات خواھد داد. ح
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دادستان نگاه کنيد تا قبل ازبيانيه وزارت  به سابقه امر يعنی اززمان دستگيری دختران تا بيانيه اخير
بادی ھم آقای دولت آی ازجرم سازمان يافته فراملی نبود حتی دادستان کل تمريکا ھيچ صحبآخارجه 

 مريکا مانند بختکآزمانی که وزارت امورخارجه  احساسی دانست ولی از تظاھرات دختران را يک کار
بھانه است فورا اتھام جرم  اسالمی که منتظر انداخت جمھوری روی تظاھرات دخترانرا خودش 

ن کشور سازمان داده شده است را به آايادی  مريکا وآسازمان يافته فراملی (يعنی جرمی که بوسيله 
  ).ن چسباندآ

 نھاآی چرا زندگ ؛مريکا که نميتواند کارمثبت وموثری که بنجات دختران منتھی شود انجام دھدآواقعا 
با مسائل سياسی ودشمنی با  را نھاآ رسيدگی به کار مسير قصد پيوند بابيگانهتباه وبا الصاق  را
   ؟مريکا مخلوط ميسازدآ

حبس تاديبی  زاين دختران بمناسبت يک تظاھری که ممکن است بايک تعھد خاتمه يابد ويا به چند رو
مسيری  بيچاره دردختران  مريکاآاکنون بمناسبت ھمين بيانه وزارت خارجه  ،قابل خريد منجرشود

   .خواھند گرفت اخت قراررا بکل دگرگون خواھد سان نآزندگی  خطرناک وسرنوشتی که بسيار

موضوع  درمريکا که قادرنيست شھروندان کشورخودش را ازچنگال جمھوری اسالمی نجات دھد چرا آ
  .ور حمايت بازی ميکندتظاھرات دختران اينط

نکرد  اگر ميزنم، حمايت ميکنم، کمک ميکنم بايد بکند ودرقاموس پھلوانی وسياسی وقتی کسی گفت 
  .ودرفرھنگ باوری مردم نامرد شناخته ميشود ديگر وجود خارجی واعتباری ندارد

زاد باشند حمايت نيست  آاينکه مردم کشورايران وھمه کشورھای جھان بايد ازباب لباس وپوشش 
نرا آمريکا آگفتن ندارد که بيانيه وزارت خارجه  اين ديگر. قرائت اعالميه جھانی حقوق بشراست

   .ن شودآدرست ھمزمان با تظاھرات دختران پيگير  و ،متحول کند

ن آ بر را خواسته خودمريکا آھرگاه مردم ايران دست به تظاھراتی زده اند  ،مريکا تنھا اين بارنيستآ
وقتی باشدت عمل وموفقيت فوری جمھوری  ٨٨تظاھرات سال   ؛نھم با حرفآمسلط نشان بدھد 

که محصول ؛ ان خودشان معرفی کردندزمريکا واسرائيل تظاھرکنندگان را سرباآاسالمی روبرو شد، که 
بايد بھرحال ازخيابانھا  را مريکا واسرائيلآکه سرباز  اين ادعا تائيد شرارت جمھوری اسالمی بود چرا

  .تھران قلع وقمع کرد

  ستردگي ابعاد اتهام دختران گ

ن آمريکا مقيم آدرست دررابطه با تظاھرات دی ماه وتظاھرات دختران خيابانی يکی ازاتباع کشور 
تش زدن مساجد آجمله  از ميز وآکشور دررسانه گروھی شعارھا ودستورالعملھای مبارزه خشونت 

تش آجای ديگر را  ويکھزار مسجد ۴٠٠ طرفدارانش در ايران بعد ھم مدعی شد که کرد و را صادر
زار واذيت وخراب کردن وسائل ھمسايگان  آبه اين ھم اکتفا نکرده وفرمان داد که مردم به  زده است و

ن کشورھا با ايران آمريکا واسرائيل وجنگ آ را طرفدار اين شخص که خود ،وتيراندازی بپردازند
برای جمھوری اسالمی مبارزه سازمان يافته  تقارن زمانی عملش با تظاھرات دختران، ؛معرفی ميکند

اقدام دختران نقطه مشترک  ن امريکائی وآمريکا شناخته ميشود چراکه دردستورات آفراملی زير کليد 
   .ن کشوراستآمريکائی مقيم آفرمانده اين عمليات يک  ن مھمترآ از مخالفت با اسالم است  و

  مريكا چه ميتواند باشد آحمايت 
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زادی بيان و اعمال دينی  گرفتن اين آزادی لباس، آ< :مريکا درھمين بيانيه گفته استآوزارت خارجه 
  .نھا را تضعيف ميکند>آافراد استقالل ومنزلت  انتخاب از

ساله ايران وتحميل تحريم ھای سياسی به وليعھد قانون  ٢۵٠٠يا گروگان گرفت تداوم سلطنت آ ،خوب
  ؛ م سلطنت ايران را قبول نداردمريکا تداوآاساسی واعالم رسمی که دولت 

   گرفتن استقالل فکری ومنزلت ملی ايرانيان نيست؟

ساله به حقوق ملی وتاريخی يک کشور که بصورت طرح وزارت خارجه   ۴٠يا نظير اين تجاوز آ
وليعھد قانون اساسی  از مريکا رسميت اجرائی يافته است سابقه اجرائی نسبت به کسی ديگری غيرآ

  ؟ن داردمشروطيت ايرا

برداشتن  داخله درامورمبارزه ومعدم  تنھا مريکا وھمه کشورھای جھان ازمبارزات ملت ايرانآحمايت 
ن تحريم ھا وممنوعيت ھا وجود دارد ادعای آتا   ،تحريم ھای سياسی عليه وليعھد قانون اساسی است

   . ھرگونه حمايت  ومبارزه عليه جمھوری اسالمی صوری است


