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 عجايب وغرايب    

  ...بالقنا دضو يا هنماخ
 هم)دزناپ( 

  مده استآخربخنديد وشد ازقھقھه سست       زين عجايب که ھمه برسرما 

  حقوقدان -اميرفيض

 نھا که دربرخی ازواحد ھا منجرآلی خامنه ای دررابطه با مطالبات کارگران وحقوق ھای عقب افتاده ع
  .>ضد انقالب  ازاول چشمش به کارگران بوده استبه اعتصاب وتعطيلی کارشده گفته است که  <

، گيرندگان حقوق , پاسدارانشيخ حسن ، ھيدت دولتموردی وجود دارد که نمايندگان طويله اسالمی ايآ
 ؟امثالھم چندين ماه حقوق نگرفته باشند ، دفاترمراجع تقليد وافراد دفترخامنه ای ،، بسيجومیھای نج

ن کارگران آھم به  کارگری که چندين ماه حقوق نگرفته ومغازه داران با اعالن به اينکه ديگر نسيه
  .، عثمان ثانیتواند بکندچه مي کار زا دست کشيدن ،ازغير نميدھند

**  

  چشم ضد انقالب 

  اين چشم ضد انقالب نيست که کارگران به اعتبارحقوق عقب افتاده خود ناچاربه اعتصاب شده است 

او اضافه  >جامعه ما درحال زوال اجتماعی است< :خوندی عضو کابينه روحانی گفته استآباس ع
يعنی اينکه  قدرت رفع مشکالت عادی خودراندارد اين  يک واقعيت است که راھی برای درمان < کرده

  .>ن نداريمآ

خوندی اضافه کرده که جمھوری آ. يعنی جمھوری اسالمی درحال زوال اجتماعی وفروريزی است
چه خوندی آعباس  علی خامنه ای ميفھمد ياآ ؛اسالمی راھی برای درمان وبرون رفت خود ندارد

  .؟ ميگويد راھی جزسقوط نداريدميگويد

ليون يم ۵۵يعنی  > فقر درايران درحال افزايش است< :رئيس کميته امداد جمھوری اسالمی گفته است
نھانرسد  ياازگرسنگی ميميرند آيعنی اگريارانه به  ؛ميليون جمعيت ايران زيرخط فقر قراردارند ٨٠از

  .وياخودشان خودشان را ميخورند

غريقی است که  اقتصاد ايران مانند< :بادان گفتآ شافعی رئيس اطاق بازرگانی دريک سخنرانی در
   .ب نابودی فرو خواھيد رفتآيعنی ھرچه زودترزير  >ب نگھداردآسعی ميکند خودرا روی 
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ضد انقالب چشم سياسی ندارد واال سالھا قبل کارجمھوری اسالمی را ساخته بود ونميگذاشت اين 
راھم به شيون  )خوندی وديگرمقامات جمھوری اسالمیآعباس شپز (آن حتی آابوی بماند تجنازه 

  .وردآدر

فاقد قدرت تشخيص مصالح مبارزه ، ضد انقالب فاقد چشم سياسی است  فاقد تصميم گيری سياسی است
 غرب و، فاقد رھبری سياسی است وھمه اينھا به مالحظه اين مھم است که واستفاده ازرويداد ھاست

مريکا نميخواھد که مردم عليه جمھوری اسالمی قيام کنند بلکه خواھان بازی کردن با آنھا آراس  در
نگرانی  از ضد انقالب وجمھوری اسالمی است تا روش جمھوری اسالمی تا حدودی تعديل شود و

  .اسرائيل کاسته شود

ھوری اسالمی را ندارند د که قصد براندازی جمنمريکا بگويند وگفته باشآچند بارمسئولين سياسی 
    .وخواھان اين اقدام ازاپوزيسيون نيستند وخواھان تعديل واصالح جمھوری اسالمی ھستند

ازاعتصابات کارگران  استقالل عمل ھم داشت بطريقی نه مشھود ،! چشم سياسی داشتانقالباگرضد 
يک   حتی عيدی کارگرانوق عقب افتاده وتمام حق نان استفاده ميکرد وازجمله آوحقوق عقب افتاده 

وھمين عمل  دم خيری که فعاليت سياسی ھم نداشتآواحد اعتراضی را ميپرداخت مثال بوسيله يک 
ودامنه مطالبات  که امروز ندارند پيدا کنندا چشم اميديه نقطه ای سبب ميشد که تمام کارگران کارخانه ھ

بوسيله  ۵٧فتی شرکت نفت درشورش اين ھمان کاری بود که دراعتصابات ن ؛خودشان را وسعت دھند
  .بازرگان دنبال شد

**  

  اپوزيسون پيروفرسوده شده

ھمانطور که انسان ھا پيروفرسوده ميشوند مبارزه ھم که ازانسان ھا شکل گرفته پيروفرسوده ميشود  
رشد ھمه اش حرف يپوقتی  ،رسدتای حرف عمل ميکند وازخون وخونريزی نميجتاوقتی جوان است ب

سالمی صبر وانتظاربرای اينکه سران جمھوری ا و ،ند ويا چيزمينويسد وپناه ميبرد به مبارزه مدنیزمي
غافل ازاينکه اگرھم چنين اتفاقی روی دھد که ھرگزروی  ؛نھاستآ، اميد خودشان قدرت را ترک کنند

   .نخواھد داد اپوزيسيون پيروفرسوده نای تحويل کشور را نخواھد داشت

وترسو ھم ميشود مثال ميترسد که رھبرمورد انتظارمردم  ، خودخواه اپوزيسيون وقتی پيرشد حسود
نھا درخواست ميشود که برای آوبھرترتيبی که از ،ملی  درجايگاه قانونی خود قرارگيردونماد ھويت 

رفع حصرسياسی رھبر قانونی ومورد انتظارمردم  ازموقعيت رسانه ای خود استفاده کنند  ومسئله 
حزب اتحاد شوراھای  ؛ازباب نمونه ؛خالی ميدھند مطرح سازند  جا اتحريم سياسی اعليحضرت ر

نخواستند خاندان   ۵٩ازسال معتقد است < ) که شعارھای سلطنت طلبی ھم ميدھدقای باوندآاستانی (
  پھلوی روی کاربيايند...........>

وليعھد قانونی درمقام قانونی خود قرارگيرد؟ درحالی که وليعھد  کدام قدرتی بود وھست که نخواست
   .زطرح ھنری پرشتج؟ بودند به وظيفه قانونی خود دراتيان سوگند بموقع اقدام کرده

رفع اين  برای صيقل زدن به موضوع ياری خواست  وولی وقنی نويسنده اين تحرير ازايشان استمداد
   .حصرسياسی اعليحضرت  اين مرد محترم کامال موضوع را ناديده ومسکوت گذاشت



  حقوقدان -اميرفيض –   ١۵ -بالقنا دض و یا هنماخ – بيرغ و بياجع             ۴ از ٣ برگ ٢٠١٨/٠٣/٠١، نبهشجنپشيد=  دزمروا

 يد وآانش يسيون وقتی پيرشد ترسوھم ميشود يعنی ميترسد که نام طرح ھنری پرشت به زباپوز
  .ويا جيره اش را ببردمريکا برنجد آ

سال ھرموجودی پيرميشود  ۴٠ ؛ماده فداکاری بودآ اپوزيسون درسالھای نخست بسيارجوان وبرنده و
   .وحتی ميميرد

نقدر فرسوده وکم رنگ شده آاست رجوع ميکنم  ۵٨من وقتی به شماره ھای نخست سنگر که ازسال 
 ،ھايش دروآدست ان سنگ را خاک ميکند تاچه رسد به انسان وگذشت زم .مکه قادر به استفاده نيست

   .سال يک سرباز رابه اميد فرمان فرمانده که چه بکند درسنگری نگھداشت ۴٠ميشود  مگر

پيشرفتی  اگر انجام داده ام و امن وظيفه خودم راعليحضرت دريکی ازفرمايشات اخيرشان فرموده اند <
کاری نکنيد تا من < حاليست که دوبارصريحا وتاکيدا فرمودنداين در >  ونشده مربوط به مردم است

  .نيد وچه نکنيد>کبگويم چه ب

نچه که دراين فرمايش اعليحضرت ناديده گرفته شده بی انصافی مبارزه است  که ناحق برسر سلطنت آ
   .فروريخته شده استزادی آطلبان راه 

   ما مرده ايم خيال ميكنيم زنده ايم 

  .زه مردگانی ھستيم که خيال ميکنيم زنده ايممادرساحت مبار

  دم مرده نمی فھمد که مرده است  ماھم نميفھميم که مبارزه ما مرده است آھمانطور که 

) ھمانطورھم ھرچه (ياسين بگوش خرخواندنھمانطورکه ھرچه زيرگوش مرده بگوئی  بی فايده است 
خودمان ھم ميدانيم بی فايده است ولی عادت کرده ايم  درست  گفته شود ونوشته شود بی فايده است 

اين  نقدر پيروخود باخته وفرسوده شده ايم که ازآما  ،مانند انسانی که به بی عاری عادت کرده است
درک روشن غافليم که نميشود بدون رھبری وسازمان تشکيالت وقبول مسئوليت با يک قدرت غاصب 

   .ردمسلط برکشور ومردم مبارزه ک

  موتاسيون هاي تاريخي

تنھا فرقی که بين مرگ افراد با مرگ جامعه وجودارد اين است که افراد بعدازمرگ تمام ميشوند 
 انتظارمورد  شنا وآبايک حرکت ھای اجتماعی ) ولی جوامع مرده (عقيده متافيزيک ھا غيراين است
حالت  ن ازآعنی نسل جوان نھا دارد به حالت جوانی برميگردد يآمردم که ريشه درفرھنگ ومنش 

 ميروند وھمه چيز حتی اپوزيسيون درمحور حرکت وخواستھای اساسی و خمودی پدران خود فرار
  .که کامال با خواست اپوزيسون پيروفرسوده ما مغايراست  قرارميگيرد اوليه

  موتاسيونهاي تاريخي ايران 

 غازآنيان ھمواره با رھبری شاه تاريخ کشورما نشان ميدھد که موتاسيونھای تاريخی واجتماعی ايرا
   .شده است

> به بروز مشکالت ھمه چشمھا بسوی شاه است در<  :سخن بزرگ يک فيلسوف خارج براينکه
جامعه کھن سرچشمه  تحوالت وتنش زدائی اجتماعی است زيرا شاه که نماد اين است که شاه مفھوم 
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که ست جوان ومشکل گشا هت ھموارھم پيروناتوان شود قدرت معنويت سلطنايرانی است  اگرجسما 
وقايع درمانده جوان ومبارز ميشوند  ( و ومردان پيرميگيرند  او نيرونام  نسلھای جوان حتی از

   .)تاريخی مصداق موضوع است = نادر وسربازان ايرانی زمان محمود افغان

نان  آ قول از بنقل و نھا بنام نسل سوم ياد ميفرمايندآ ن نسلھای جوان ھستند که اعليحضرت ازھمي
   :فرموده اند

  .قا ما کسی را نداريم  چرارھبری مارا برعھده  نميگيريد>آ<

  )٨۵٢کيھان لندن شماره (                                                                                     

رژيم  دراجرای خواست عموم مردم  ازامروز رھبری مخالفان < :، اعليحضرت فرمودندنآومتعاقب 
  )١٣٨٠سال  ٨۵٢ھمان کيھان (                                              >       را دردست گرفته ام

 نھا چند بارآ سال قبل اعالم قبول رھبری فرمودند وبعد از ١۶بدرخواست ايرانيان داخل کشور در
نھا آموضع رھبری خودشان را تائيد وحتی دوباربه مردم ايران پيام دادند که کاری نکنند تا ايشان به 

 نجا رسيد که قاطعانه ازآب مشابه ديگر  کارايشان به ومرات دستور دھند که چه بکنند وچه نکنند
   ؟چرا  .رھبری امتناع ميفرمايند

ن روشن است طرح ھنری پرشت که وليعھد قانونی را ممنوع ازفعاليت سلطنت طلبی ساخته آپاسخ 
خاندان  مريکا انتقال سلطنت را به وليعھد قبول ندارد وآاياالت متحده  است وبموجب طرح مزبور

   .ھلوی نبايد درجھت تداوم سلطنت فعاليت کنندسلطنت پ

درتشبيه  ميتوان گفت که حالت اعليحضرت ھمانند پرنده ای است که درقفس است وچون پرندگان 
قبول رھبری ن پرنده درقفس ھم ميل پروازخود را نشان ميدھد (آ دراطراف قفس پرواز  ميکنندديگر 

طرح ھنری متوجه ميشوند که درقفس محبوسند () ولی وقتی اراده فرمودند کردم ازاعليحضرت
  .)پرشت

   

  

    

        

 


