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  حقوقدان -اميرفيض

اتورھای ذی نفود قای ترامب ووزيرخارجه کشورش ونيز دوتن ازسنآاستحضاريافته ايد که 
   .يت وقول مساعدت به تظاھرکنندگان را داده اندظاھرات مردم ايران حماجمھوريخواھان ازت

  مشروعيت تظاهرات

 نرا ممکن سازد پاک بودن ھدف وآمھمترين عاملی که ميتواند حيات تظاھرات را حفظ  وادامه 
تظاھرات مردم مشھد وشھرھای ديگر ايران از انگيزه رفاھی  ومخالفت   .مشروعيت تظاھرات است

درحدی نبود  با گرانی مشروعيت يافت حتی ميتوان گفت که  شعارھائی سلطنت طلبی که بازگوميشد 
   .ر جھت ومشروعيت تظاھرات مردم محسوب شودکه سبب تغيي

ده مشروعيت وجھت تظاھرات درتظاھرات غيرسياسی ھمواره يک شعارمفھومی است که بيان کنن
تظاھرات سياسی  در اگر .فردی که با زگو کننده احساسات تظاھرکنند گان استاست وتعدادی شعارھای 

د درتظاھرات رفاھی واعتراضی مانند تظاھرات شسازمان يافته امکان کنترل شعار تظاھرات موجود با
   .مشھد کنترل شعارھا ممکن نيست

  فت مشروعيت تظاهرات آ

که  است ن تظاھراتآنسبت به  دخالت ويا اظھارات خارجيان ،فت مشروعيت تظاھراتمھمترين آ
بسرعت بساط مشروعيت تظاھرات را برميچيند وبساط دخالت خارجيان را درامورداخلی کشور 

 شريک در مردم وگرفته  قرار ست ھای خارجیالت دست سيآاينجاست که تظاھرات  و ؛ميگستراند
 ميگيرد که  در تکليفی قرار دولت درمقابلّ  و؛ بيگانه محسوب ميشوند ن کشورآن سربازا تظاھرات

   .ن قدرت استفاده کندآ حالت معمولی تظاھرات رفاھی نميتوانست از

ايرانيان  و اسرائيل مردم درتظاھرات را سربازان خود خواندند مريکا وآوقتی  ٨٨درتظاھرات سال 
 مريکا وآيد که سربازان آبرای ھردولتی اين تکليف بوجود مي ،نرا تکذيب نکردندآھم به ھيج وجه 

يعنی چه که سربازان يک  ؛شد واگرغيراين کند مسئول استــاسرائيل را درخيابانھا شھرھای ايران بکُ 
ھردولتی باشد نميتواند به اين  خارجی درداخل تظاھرات مردم يک کشور خودرا جابزنند کشور يا دو

  .مھم بی توجه بماند

 ازتظاھرات مردم کردند و ٨٨سوء استفاده ای  که درسال  و صدا و ن سرآاسرائيل با  ريکا ومآ
ن زمان آنکه خانم کلينتون که درآدرس کافی نگرفتند وبا  ؛جريان کامال بنفع جمھوری اسالمی تمام شد

   :درپاسخ به سوال بی بی سی گفت مريکا بود آوزيرخارجه 

مريکا بايد مواظب باشد وطوری عمل نکند که آدرون جنبش اعتراضی اين صدا شنيده شد که  <از
ن به آچون دراين صورت اعتبارجنبش وامنيت ھواداران  ؛عامل وحامی اصلی اين جنبش جلوه کند

   >.مخاطره می افتد
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خانم کلينتون  مريکا درست برخالف توصيه ای که بخانم کلينتون شده بود وآقای ترامپ ووزيرخارجه آ
فصل  تظاھرات رفاھی مردم ايران باز انرا توصيه اساسی نميدانست بازگو نميکرد دررابطه بآ اگر

   .شوده استگحمايت وکمک را 

به  مريکا وکشورھای ديگرآش نخورده دھان سوخته) کمک دريافت نشده واتھام کمک آمصداق (
  .تظاھرات چسبيد

سرنگوني جمهوري اسالمي نيست وفقط  بهيچوجه خواستارمريكا كه آميتوان فكر كرد كه 
نگران است كه احتماال اين تظاهرات به تظاهرات سياسي ضد  ؛ن استآخواستار تغييرروش 

كه جامعه شناسنان پيش بيني ميكنند ملت ايران به دوران شكوهمند  همانطور جمهوري تبديل و
راني كه ازاين رخ داد دارد با وارد مريكا به اعتبارنگآ ،شاهنشاهي خود رجعت خواهد كرد
را  دكرد كه نهال مشروعيت اين تظاهرات، نقشي ايفا خواهساختن خود درماجراي تظاهرات

    .بخشكاند

ن است که انسان گرسنه ای که آدخالت خارجيان درتظاھرات رفاھی با ھدف سياسی خودشان مانند 
 قدر ايرانی ھر ،ن غذا بياندازدآدش را به مريکا) يک فضله خوآ(درتطبيق تن  ميرسد يک خوراکیبه 

   .محيط دوری ميکند و خوراکن آ گرسته باشد از

  داليل قصد امريكا 

مريکا به ماجرا برای متوقف کردن تظاھرات ازطريق آدشواراست که غيراين فکر يعنی قصد  ورود 
  :ن نباشد زيراآنام کردن  بد

  مريکا ممکن است؟آکمک به تظاھراتی که نه رھبردارد ونه سازمان چگونه  از سوی  .١

مريکائی خراب آن نيازبه رھبری ندارد ھمين اعالم مقامات آولی خراب کردن مبارزه ومشروعيت 
   ١. ن بنام کمک نام برده استآ مريکا ازآن است که آکردن مشروعيت 

نھا آتظاھرات مشھد صريحا جانب تظاھرکنندگان را گرفت وگفت  غازآسپاه پاسداران بھنگام  .٢
مريکا بازھم سپاه پاسداران آيا با اعالم حمايت آولی  ،حق دارند که نگران معيشتشان باشند
  .جانب مردم را خواھد گرفت؟ حتما خير

  مريکا چه توجيه قابل قبول بين المللی برای حمايت وکمک  دراين تظاھرات را دارد؟آ .٣
مريکا را آيک کشورخارجی مردم  ن کشور اگرآ مريکا درشھرھایآرتظاھرات مردم يا دآ .۴

ن تظاھرات را با آيا حساب  و ؟مريکا ساکت مينشندآتحريک کرد وقول حمايت وکمک داد 
  ؟حساب اعالميه جھانی حقوق بشر جدا ميسازد

مريکا مبنی بر آی که احتماال وحتما جمھوری اسالمی درمقابل  اعالم ميزآبا اقدامات خشونت  .۵
مسئول جان  دعليه ايرانيان به اجرا خواھد گذاردخالت وحمايت وکمک ازتظاھرکنندگان ايرانی 

  !نکرده پاره ميکند مريکا که گزآ از دم ايران کيست بغيرمر

                                                            
 ک-اسراييل ھم باپيام نتانياھو ھمين کاررا کرده است. ح - ١
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  كمك بهانه است
مبارزه  کمک به ،رحرکت اجتماعی وسياسی ازکوچک وبزرگ نياز به رھبر ويا مسئول داردھ 

زياد و  ن کمک ھاآ گروگان است وحق فعاليت سياسی ندارد ھرقدرھم که در نآ رھبر که ای
 زادی عمل ندارد که ازآباشد ھيچ فايده ای ندارد زيرا رھبر ويا مسئول مبارزه  به درد بخور

   .تعارف وبھانه است مريکا آ اينصورت ندای کمک در ؛ن کمک ھا استفاده کندآ

نھاست که درتظاھرات مردم صدايش آزاد ساختن رھبرمعنوی وھويتی آبھترين کمک به ايرانيان  
وقتي درتظاهرا ت رفاهي كسي را با نام صدا ميكند مفهومش اين است كه اوست كه ميتواند کردند  

نان يعنی وليعھد قانونی آيا تظاھرکنندگان ايران ميدانند که نماد ملی وھويتی آ  .را تامين كندنها آرفاه 

دارد درجھت اعتقاد سياسی خود به نحق  او ومريکاست آگروگان  ال است که درس ۴٠کشورشان 
   ؟تداوم سلطنت فعاليت کند

مريكا با شاه ايران وايرانيان آرفتاري را كه دنيا سابقه اي ازاين دست وجوددارد كه  يا درآ
 40ولي  ؟ كينه شتري گفته بودندسال ادامه داشته باشد 40ن تا آكرد ادامه  امريكآدوستدار 
   .ساله خير

مريکا آ ايرانيان از زاد کند و اگررھبرآرا عمال  نھاآ مريکا بجای صحبت ازکمک به مردم ايران رھبرآ
مريکا ميتواند بپذيرد يا آ و ،ن ديگر عنوان دخالت درامورايران را نخواھد داشتآ ،کمکی خواست

  .خير

    

  

   

  

  

    

  


