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  بررسي تظاهرات هفتم ماه مي
  حقوقدان -اميرفيض

 وردھا واعتراضات وکمبود ھائی روبروست وآن ھمواره با دستآنوع سياسی  اجتماعی خاصه از ھرکار
ا تظاھرات بل ھرفعاليت برای اينکه تجربه تظاھرات بتواند سرمايه کارسياسی محسوب شود بايد نه تنھ

   .شنائی با ضايعات ومشکالت قرارگيردآ درمحوربررسی و سياسی 

ن متوجه آن جنبه مادی تظاھرات است جنبه معنوی آتعداد شرکت کنندگان که  ، صرفنظر ازتظاھرات
که تظاھرات ھمانطور که  شعارھاست که معلوم شود تظاھرات برای چيست وخوانده تظاھرات کيست زيرا

قدرتی که درتظاھرات  ارائه قدرت اين است، مقصود از ونامش پيداست نوعی ارايه قدرت است  از
 در بصورت يک وزنه سياسی متبلورشده است به دنبال خواست ھا واھدافی است که بصورت شعار

ن اين است که اين قدرت  توقف ناپذيراست وھمچنان آ معنای معتبر ديگر وتظاھرات عنوان شده است 
  .خود برسد حال تزايد ورفعت وتحرک است تا به خواستھای در

 نھا درتظاھرات آشخصيت سياسی گان وکنند اينجاست که قدرت مادی تظاھرات که ناشی ازتعداد شرکت
ه اتوان مسئله خواستـــظاھرات نـــسياسی حقيقی به خواستھای تظاھرات ميدھد وبرعکس درت وزن است

قدرت مادی  ،ناتوانی وضعف قدرت مادی تظاھرات ميشود  وبه ھمين دليل واھميت در ھای تظاھرات محوِ 
  .وارزشيابی تظاھرات  قرارداده ميشودتظاھرات است که ھمواره مالک سنجيدن 

  ضربه به مبارزه

 مطلوب نبود  و داشتند ن انتظارآگان نطور كه برگزاركنندآتظاهرات هفتم مي تصورميكنم  ،بهرروي
نكار كرد كه اان كشور نبود ونميتو ميليون ايراني خارج از 4انتظار مبارزه  و حد نياز هم بود در اگر

  .يرانيان  عليه جمهوري اسالمي شدحاصل تظاهرات هفتم مي يك ضربه كاري به مبارزه ا

 ن تظاھرات  قرارآبنابراين اولين تکليفی که روبروی دست اندرکاران تظاھرات ورسانه ھای پيوسته با 
   .انه ای استوعده ھای رس دارد بررسی جامع برای شناخت علت عدم تناسب تظاھرات با انتظارات و

بررسی وباصطالح کالبد شکافی سياسی واجتماعی تظاھرات به معنای جبران مافات وجلوگيری ازتجديد 
  .ن استواری مبارزه خواھد بودآاصالحاتی است که نتيجه  ن وآ

  ميليوني 60گام ت رفراندم دا

رکاران انددست  و ورآفخرنقش  ان روزھآسازگارا وعطری که محسن قايان آاگريادتان باشد درسالھای قبل 
ميليونی امضا  را راه اندازی کردند وبا ھمه  ۶٠کام ت ابازی ميکردند برنامه دا راھفتم می  تظاھرات 
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که بسياری ھم امضا  ھزار امضا جمع کنند ٣٠کوشش وحمايت شخص اعليحضرت نتوانستند بيش از
ن رفراندم به بررسی وکالبد شکافی اين شکست آولی دست اندرکاران  ھايی بی خبر از صاحبانش بود،

ھم مقاله ای نسبت به  که سنگر ) دانستندبقول انھارضا پھلوی ( پرداختند وعلت اين شکست را حضور
   .موضوع اختصاص داد

مھمترين وظيفه رسانه ھای پشت وحامی دعوت به تظاھرات ونيز دست اندرکاران  ،دتکرار ميشو اکنون
جبھه مالی ومعنوی نباشد  دو اگرمترتب برھر ،زيرا شکست ؛ن تکليف دارند که علت، نميگويم شکستآ

   .نساخته شناسائی واعالم دارند لوب انتظارھرات را مطت محسوب نميشود ولی بھرحال علتی که تظاشکس

علت ناکامی تظاھرات را بصورت نظر مطرح سازد ولی الويت ماده است که آاين تحرير درنھايت عالقه 
  .اين اظھارنظربا دست اندرکاران تظاھرات است

      

 


