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ایجاد حق خشونت برای جمهوری اسالمی
اميرفيض – حقوقدان
درکنفرانس خبری که آقايان جھانشاھی وخوانساری دررابطه با قضيه مدحی درلندن که ھمين امروز تشکيل شد آقای
جھانشانی محکمترين سند حقانيت جمھوری اسالمی در سرکوب تمام عيارتظاھرات مردم داخل کشور رارسما به جھانيان
اعالم کرد جھانشانی گفت>> :ما برنامه سرنگونی حکومت ايران رابھرقيمت ممکن دنبال ميکنيم وقصد داريم بازبان
زور وقدرت باآنھا مواجه شويم<< خبرنگاران خارجی که درآن اجالس حضور داشتند خبر اجالس را اينطور اعالم کردند
>اميرحسين جھانشاھی که خودرابنيان گذار گروه موج سبزميخواند دريک کنفرانس خبری درلندن اذعان کردکه برای
سرنگونی جمھوری ا سالمی از ھرشيوه ممکن استفاده خواھدکرد<
اعالميه جھانی حقوق بشراز مبارزه بدور ازخشونت وخواستھای درچارچوب اعالميه حقوق بشرحمايت ميکند وحقانيت
ومشروعيتی برای مبارزات خشونت آميز وياخواست سرنگونی دولتھا قائل نيست وبه ھمين دليل مخالفين حکومتھا
گرچه حقيقتا قصدشان از تظاھرات براندازی حکومت باشد نه آنرا افشاء ميکنند ونه توسل به اقدامات خشونت آميز
راعلنا راھکارمبارزه خودشان اعالم ميکنند وبرعکس دولتھا برای سرکوب اعتراضات حقه مردم اتھام توسل به خشونت
واقدامات مترادف آنرا به مخالفين نسبت ميدھند تا امکان سرکوبی آنھا باواکنش ھای سازمان ھای حقوق بشری
ودولتھا مواجه نشود.
اعالم آقای جھانشانی درواقع يک اعالن جنگ است به جمھوری اسالمی که جنبش سبز پيشاپيش مصونيت حقوقی
مبارزه رااز مبارزه سلب و جمھوری اسالمی رادر موقعيت دفاعی قرارداده است وبه کالم واضح جمھوری اسالمی با
ھدف جلوگيری از تظاھرات مخالفين ,استراتژی ھرتظاھرات ويا اعتصابات رامنطبق بااستراتژی اعالم شده از طرف اقای
جھانشاھی گرفته وبه خود حق ميدھد که به بھانه جلوگيری ازخشونت وحفظ امنيت مردم وکشور دست به اقدامات
خشونت بار آزاد بزند مصداق >ﻋﺴﺲ ﺑﻴﺎ ﻣﺮاﺑﮕﻴﺮ<
بنده تصور نميکنم ھيچکس ،تکرار ميکنم ھيچکس ،که ھرقدر کم وناچيز درکوران مبارزات آزاديبخش باشد چنين
ناپختگی ھارا اعالم واز ھم اکنون جمھوری اسالمی رادرسرکوب تظاھرات مردمی ايرانيان برائت بدھد وپيشاپيش ساطور
قصابھای رژيم راتيز کند.
ھمانطور که می بينيم نھضت ھای آزاديخواھانه مردم کشورھا دراين استراتژی متفق القول وعملند که مبارزات خودشان
رامسالمت آميز وبدور از خشونت بجھانيان معرفی کنند واعمال ھرقدر ولوناچيز خشونت راازناحيه خود منکرميشوند
استراتژی خودرابرخشونت وزور قراربدھد از آن
اينکه يکنفر که نه به بوم است ونه به دار از ھم اکنون درفرنگ
ِ
حرفھای نسنجيده است که بنظر ميرسد بزرگترين ھديه به جمھوری اسالمی است .اشتباه نفرمائيد مقصودم اين نيست
که جھانشاھی باعلم واطالع وبمنظور کمک بزرگ به جمھوری اسالمی اين فضولی ھاراکرده است خيرقضيه مربوط
ميشود به نادانی و وآمادگی ايشان .درھمين کنفرانس خبری ،آقای جھانشانی مدحی رايک ھم پيمان مورد اعتماد
خودشان معرفی ميکنند ) بی -بی -سی(
ولی آقای جھانشاھی بالفاصله اظھارات مدحی يعنی اين ھم پيمان مورد اعتماد خودشان راتکذيب ميکنند >>نميشود
کسی که مورد اعتماد شناخته شده تکذيبش کرد<< مدحی چه ھم پيمان مورد اعتمادی است که به حرفھايش ھم اعتمادی
نيست؟
جھانشانی درباب مدحی ميگويد او تمام افراد وسازمان ھای داخل کشور راکه بمامی پيوندد دردوجھت بازرسی ميکند
نخست اينکه جاسوس جمھوری اسالمی نباشند دوم اينکه از امکاناتی که مدعی اند برخوردار ميباشد ولی بافاصله ای
کوتاه مدعی ميشود که شبکه ھای داخل کشور از جريان مدحی ھيچگونه آسيبی نديده اند! بنده ھم اين باور رادارم که
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شبکه ھای جھانشاھی ھيچگونه آسيبی نديده اند زيرا که چيزی که وجود ندارد آسيب ھم نمی بيند .شايد ايشان نميدانند
که ما از اين شبکه بازی ھای پوچ زياد ديده ايم يک فقره آن  ۵٠٠٠شبکه مجھز داخل کشور متعلق به منوچھرگنجی!!
را شنيده ايم.
تنظيم اين مختصر به اين مناسبت بود که اظھارات جھانشاھی متعلق به آثاری بود وھست که ازنظر حقوقی نميتوان به
آن بی توجه بود

