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 دعوت بي رمق
 و

 طبق ، طبق  رسوائي
  

  حقوقدان -اميرفيض

ن آ يک افسردگی وتالمی است که نميشود پنھان داشت و حرير منظم ميشود ھمراه باامروز که اين ت
برای دعوتی است که بمناسبت مشکالتی که  با سرد وبی رمق اھالی خوزستان واھواز بسيار برخورد

  .همدآبعمل  ن مناطق ايجاد شده آمردم 

 منطق مبارزه واساسا ھرکاری حکم ميکند که علت شکست ويا پيروزی مورد تجزيه وتحليل قرارگيرد و
  .ی درست وکنارگذاردن اشتباھات ويا ندانمکاری ھاستاين اولين گام برای بکاربستن تجربه ھا

ن فاجعه علت يابی اين دعوت بی رمق است که با ندانمکاری ھای بسيارسبب وقوع چني ،اين تحريرھدف 
 افول مراتب و ازھشداری است  ،نميتوان  يک رويداد ساده دانست را قضيه مبارزاتی شده است.

  .مخالف جمھوری اسالمی بوده وامروز نيستکه دراختيارمبارزه ايرانيان  موقعيتھائی

  جستجو درميدان مقايسه

 ت ارجگذاری وتجليل ازبمناسب اعليحضرت ازمردم ايران دعوت به تظاھرات فرمودند اولين باری که 
ل بسيارفراگيرمردم ايران بود  که با استقبا  ١٣۶٢  مرداد سال ا ١۴در ن آ دان درسالگرمشروطيت اير

    .روبرو وبازتاب خبری بين المللی داشت

نتوانست  ؛، تحت عنوان نصيحتتاجائی که شخص خمينی (ابليس)  با بيانيه ای خطاب به اعليحضرت
تظاھرات سالگرد مشروطيت  نآ . سنگرتحت تاثيرپنھان سازد ن تظاھرات آ از را نگرانی وتشويش خود

اين بيت را  )١٧۵(مشروح درسنگرخاصه پاسخ کوبنده ای که اعليحضرت نسبت به بيانيه ابليس دادند 
   :درچند سنگرپياپی گذاشت

  ن فرمان شاه        ھست برھان بروجود رستخيزآ ن تجمع بعد ازآ

از آن سال  ٣٣امسال که  تا اعليحضرت ازمردم برای يک فعاليت سياسی جمعی، ۶٢ل بعد ازدعوت سا
گروھی مردم ايران برای مشارکت دريک تجمع  زدعوت عمومی ااز  نمونه ای ررشيو سنگآميگذرد 

 يار ورد که تجربه اندوزی ما ايرانيان وآرا بوجود مي موضوع اين انتظار ظاھر و ؛ندارد داخل کشور،در
 ،نات رسانه ای ومتقابال نارضايتی ھای شديد وغيرقابل تحمل ايرانيان وفساد فراگيراختالسری وامکايگ
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د که مردم ايران را مترصد پيام ھای نبايد عواملی باش ،ھا تحريموفشار جنايت وشکست درسياست خارجی
ی انحصاری ن موقعيت ھاآ ھم مستعد بھره برداری از را ھنگی مبارزه نموده وايرانيان خارج ازکشورآھم

  .ه استچنين چيزی که منتظربوديم اتفاق نيافتاد ولی ديديم که ھرگز ،بنمايد

  .است چرايش درتکليف اين تحرير

  کاغذ مارک تاريخی وقانونی سلطنت  متضمن دعوت مردم با سر ۶٢پيام سالگرد مشروطيت سال
ايران انتشاريافته   پيام اعليحضرت رضاشاه دوم شھرياربا عنوان  و ؛شنای مردم ايران استآکه 
  .بود

مفتخراست عباراتی ازپيام  معلوم بود که دعوت تظاھرات برای چيست. اين تحريريام بوضوح پن آ در
که ن دعوت با دعوت دوم اسفند امسال آن را به اينجا بياورد که  امرمقايسه آمزبور وپيام مرتبط با 

  .سانی ممکن باشدآبه نام برده ميشود  ن به دعوت بی رمق آ برعايت اختصار از

  62ازپيام سال  دانه هاي مقايسه

   خرين تحوالت جھانی برابری ميکندآقانون اساسی مشروطيت گرانبھاترين سندی است که با 
)١(  

 ٢(دوباره قانون اساسی رابرکشوروملت حاکم ميکنيم  من درکنارشما ايستاده ام و(  

 علت اين تصريح که ممکن  .ان استوجه پيام مشروطيت اعليحضرت به ملت ايران وکشورايرت)
  )٣( درھمين تحرير خواھيد ديد) را است بنظر غيرالزم باشد

 رزو دارم روزی برسد که به ديدارھمه آ ھمواره خودرادرميان شما ميبينم، قلبا بشما نزديکم و
ن مردم محترم اند، مردم بحساب آ ن روزی است که بنظام سياسی رسيده ايم که درآ نايل بشويم و

راه قانون  اين ھمان نظام وحکومت مردمی است که تنھا از و ،مشارکت دارند امور در يند وآمي
  .اساسی تامين ميشود

 خواست شما و ،خوشوقتم به اطالع شما برسانم که چند گروه به توصيه من پاسخ مثبت داده اند 
ت مشروطه براساس را تحقق بخشيده اند وتوافق کرده اند که درراه نجات ايران وبرقراری سلطن

  )۴( .ندن باھم قدم بردارآقانون اساسی مشروطه ومتمم 

  زادی وسپس بعنوان آمن پيش ازاين ھم گفته ام  که اول بنام يک ايرانی وبعد معتقد به اصول
  )۵( .ميگويمپادشاھی ايران سخن وارث 

  کرده ايد  وپايمال غصب کردهنچه شما (خطاب به خمينی) آامروز ملت ايران برای پس گرفتن
  )۶( .مده اندآدمکشان شما به ميدان آ ترس از نبرخاسته اند وبدو

  خانه ھا دمکشان حرفه ای شما (خمينی) ازآمردمی که درروز مشروطيت ودرسياھی وحشت 
 نان باآ ؛رام نخواھند نشستآبا متانت نشان دادند،  را زاديخواھانه خودآ حضور مدند وآبيرون 

مديران وکارگزاران جامعه به ما ميگويند که  .ارتباطند کشور در از رزاديخواھان دوآ من وساير
سربازان ونظاميان ميگويند  –(خمينی) اساس  نظام اجتماعی واقتصادی رابرھم زده است  اين مرد



 حقوقدان -اميرفيض -دعوت بی رمق و رسوايی طبق، طبق                                          ٧از  ٣برگ  ٢٠١٧/٠٢/٢۵، شنبه=کيوان شيد 

معتقدان به مذھب ميگويند بنام اسالم تقدس دين  –موجوديت ميھن مارابه خطرانداخته است 
مردم  –سياستمداران ميگويند مملکت رابه بن بست کشيده اند  –ومذھب را مخدوش کرده است. 

  )٧(مده ايم آوجنگ به جان بيگناه ميگويند  ازاينھمه ظلم وبرادرکشی 

   62معلومات پيام سال 

مرداد وديگری بيانات اعليحضرت ا ١۴متضمن دوپيام است يکی پيام  ۶٢پيام سالگرد مشروطيت سال 
انتشاريافته که شھريورماه  ٢٧درتاريخ  که ئی تجليل ازمشروطيت راھپيما مردم در بمناسبت حضور

   :ن با عبارت زيراستآشروع 

  ھم ميھنان عزيزم((

به دنيا نشان داد که ملت  وحرکت دليرانه شما درکوچه ھا وخيابانھای ايران عزيرمرداد اتجربه چھاردھم  
ن مرغ آچنان بعد ازھرسوختن چون ايران ھنوززنده است. ھنوز به تاريخ وفرھنگ خود تکيه داردوھم

  .ميان خاکسترھا سربرون ميکشد از افسانه ای، چون سمندر

 گاھی بيشتری داد که شما چه ميخواھيد وآحرکت قھرمانانه شما به من وعموم مبارزان خارج ازکشور 
  )١٧٢. ١٧۵درسنگر(مشروح ))                                            ..................چگونه ميخواھيد

مرداد سالگرد مشروطيت بخواند ا ١۴ھرايرانی که پيام ودعوت اعليحضرت رابرای شرکت درراھپمائی 
ھمچنين بروشنی ميفھمد که  و ؛ی درک ميکند که پبام ازجانب اعليحضرت رضاشاه دوم استگبه ساد

عملکرد  جموعه م تظاھرات متوجهعلت  و قانون اساسی مشروطيت استقرار ،ھدف سياسی تظاھرات
  .معرفی شده است غاصبنيه اعليحضرت دربيا که .جمھوری اسالمی است

نه ازباب ھدف  ،کوچکترين ابھامی نه ازباب دعوت کننده ومقام وموقعيت او ۶٢بنابراين دردعوت سال 
   .ناشناخته نبوده است ،سياسی تظاھرات ونه علت تظاھرات

  (دعوت بي رمق) معلومات دردعوت دوم اسفند

  جات خوزستانن

ذھنی ازدعوت اين است  تبادر ؛استاز ريزگرد ، دعوت برای نجات خوزستان عنوان پيام بی رمق 
 به سايريا بيانيه  و ،که ھمه جای ايران نجات پيدا کرده وفقط خوزستان نجات پيدا نکرده است

تان جزئی حاليکه خوزس در ؛فقط ھدف بيانيه نجات خوزستان است و ،قسمتھای ايران کاری ندارد
   .کل نيست جزء متفرق از و ،ازايران است

جمھوری اعليحضرت،   ۶٢که درپيام سال  به آنچه وباتوجه شعارنجات ايران يک شعارکلی وپرمحتواست
اھيم سياسيی وفلسفی شناخته ومعرفی شده است، غاصبيت جمھوری اسالمی واجد تمام مف غاصب اسالمی
   .به جمھوری اسالمی ميشودنسبت 

مانند نجات  ؛متفرق برقطعات ايران شده باشد درکارسياسی  نجات ايران ه شعاری وجود ندارد که امرسابق
   .خوزستان وغيره ان وغسمنان ودام
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نجات  تنھا سابقه ای که دراين مورد وجوددارد فعاليت تجزيه گرايانه فرقه دمکرات بود که مکرر از
ه پيشه وری ايراد گرفت ب ن زمان درمقاله ای خطابآ کيھان مصباح زاده در بايجان صحبت ميکرد ورذآ

بگو   ،را محدود ومقيد ساخته است ذربايجان خودآظلم وستم دولت تنھا به  که چرا بجای نجات ايران از
ذربايجان مدعی نجات ايران آن بود که پبشه وری بجای آ پس از و مده است آفرقه برای نجات ھمه ايران 

   .شد

 ايران است در ن وکشوراعليحضرت متوجه ملت ايرا ۶٢م مشروطيت سال پيا ،درميدان مقايسه 
سوم معلومات ازپيام سال از (توضيح فر توجه خوزستان ومردم اھوازاستم حاليکه پيام بی رمق

  اعليحضرت) ۶٢

نھا خواسته شده مقابل استانداری آ بنابراين پيام ايجاد تکليفی نميکند برای مردم ساير استانھا که از
  .تھران تجمع اعتراضی داشته باشند اجتماع کنند ويا درميدان فردوسیتان ھا شھرس

  ام يپتارك  نام شاه بر

مبرھن اين حقيقت است که  اعليحضرت  ۶٢درپيام سال  نام شاه، وعنوان وارث پادشاھی ايران  
نکه شاه ازمردم آ از چه افتخاری باالتر و ،دعوت کننده شخص اعليحضرت رضاشاه دوم ھستند

اه الوصول نميماند> رساگر گعنوان فلسفی <برات شاه ھيچ، کنددعوت به ھمکاری  امری در
 ۶٢رد مشروطيت سال گالجرم درسال ؛ندارد ت مردم بوسيله شاه ردخوراين حقيقت است که دعو

 وبمراتب شديد وشقی ترازوحشتی که ازناحيه حکومت جبارخمينی وجودداشت  و باھمه فشار
يک با جان ودل گفتند. نام شاه درپيام مزبور يک کشش بدعوت پادشاه لبمردم به  امروز بود

 ، قبول دعوت،کار تورد که بدون تفکربه عاقبآبوجود ميارادی برای ايرانی  ورابطه قلبی و
  .تظاھرات شرکت کنند شرکت درتظاھرات واينکه اصال تظاھرات برای چيست در

  رم پادشاھی آ 

عنوان اعليحضرت  و ،بود نی وجھانی پادشاھی ايرانرم تاريخی، قانوآاعليحضرت حاوی  ۶٢پيام سال 
گسترده ملی را پشتوانه  اعتبار و جايگاه حقوقی ،صالبت تاريخی ،اميدرباالی پ ،رضاشاه دوم شھريارايران

   .رم پيام نشئات اعتباری ميگرفتآ تمام مندرجات پيام ازھمان عنوان و و  ،اھميت پيام ميساخت

   رمقاما پيام بي 

درسال جاری فاقد ھرگونه  ايرانيان ،بی رمقپيام دعوت  
سلطنت  يعنی شاه و شنای مردم ايران آنام  يا عالمت و

شورای تجزيه طلبان  جايگزين  اجق وجق  عالمت  ،بود
عالمت سلطنتی  ا ون کجآ ،رم سلطنتی ايران شده بودآ

عالمت سلطنتی ايران بيان کننده ھويت  ؟!ايران کجا
ايران  تاريخ پرافتخار و گفرھن عالمت ،له ملتسا ٢۵٠٠

ای ايران ودنيا باشد جپادشاھی است که ھرايرانی درھرک
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قل يکصد نسل او با اين ااين طبيعت اوست زيرا ال ؛ن ميداندآ جزئی از را ميشناسد وخود ن عالمت راآ
  .ن پرورش يافته استآ نظير عالمت و

ن آنی که کلمه قرآروی جلد قر ن است که درآشود مانند  وردهآاگرخواسته شود تشبيھی براين مورد  
اولی نھايت مورد  ،ن نوشته شده باشد کتاب موش وگربهآابی که روی مجيد نوشته شده مقايسه شود با کت

   .احترام ھمه مسلمانان است ودومی ابدا

دعوت بی  ی درتعالمت سلطن نبودِ  ؟کجا ايران شنای مردمآکجا وعالمت بدون ريشه ونا سلطنتی عالمت 
دليل عدم ارتباط دعوت ازسوی اعليحضرت يعنی شخصيت  ، و عدم حضور آن در سايت رسمی،اھواز رمق

ردد تاين اولين چيزی است که ايرانيان را درقبول دعوت به تظاھرات م مورد انتظار مردم است و شنا وآ
   .خواھد ساخت که ساخته است

جايگاھی که دارند  ا پھلوی. افراد درجامعه ايرانی بعلت مقام ونوشته شده رض بيانيه دعوت بی رمق  ِزير
ايران بوده که  دعوت کننده شھريار ۶٢پيام مشروطيت سال  احترام وقبول فرمان قرارميگيرند. در مورد

نامی نوشته شده که   ولی دردعوت بی رمق ،زفرمان خداستدعوت درحد اطاعت ا ن اطاعت ازآمفھوم 
موقعيت  زيرا دعوت ازجانب کسی است فاقد مقام و ؛ن دعوت ايجاد نميکندآقبول تکليفی برای مردم در

  در حد يک شھروند عادی. حتی شرعی قانونی و

    طلسم ابهام

دعوت کننده  چندان ميکند زير اگر رم شورای تجزيه طلبان طلسم ابھام را دوآ کنار نام رضا پھلوی در
بيانيه مشترک  اگر ،بيانيه است است که نامش زير پس رضاپھلوی چکاره ،شورای تجزيه طلبان است
که به بيانيه قوت بدھد ھمان  مدهآنام درکنارھم  اين دو اگر ؛اين مقوله ندارد است که بيانيه حکايت از

 )اگر ژله قوتی داشت خودش را نگاه ميداشت -اگرقوتی داشت کمرخورا راست ميکرد( المثل موز ضرب
   .را تداعی ميکند

به اعتبارمقام وعنوانی بود که او وپيروانش برگزيده بودند  ۵٧خمينی درشورش  گمراه از اطاعت مردم
   .يت هللا العظمی ومرجع تقليد مسلح نشده بود پھن ھم بارش نميکردندآ ن عناوين امام وآ اگربا و

  انگيزه دعوت 

ن تامين خواستھا آ و) پياده شده است (رديف ھفتم  معلومات بطور مشروح   ۶٢درپيام سال انگيزه دعوت 
سياسی انگيزه  وتامين موقعيت بحق تمام طبقات ازسياستمداران ونظاميان وتا مردم عادی است که دقيقا 

   )۴( .نجات کشورواستقرارنظام مشروطه نشان ميدھددرراستای  وملی را 

  انگيزه دعوت درپيام بي رمق

  .شويم شناآوبرھم دعوت  تا با انگيزه درھم  رجوع ميکنيم  حال به پيام بی رمق  

 که ديگرکسی درقايق چراد اندار صف –لب شط پای نخلھا  غروب درشھرما اھواز تنگِ  ،روز <ديگرھر
  عاشقانه).-(شاعرانه نميخواند> ھا نغمه خوش لب کارون رابرای ما
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استه که پيام ازمردم ايران ميخودعوت بی رمق ميتوان گفت يک دعوت به کارسياسی  واقعا به اين فراز
   !ھوری اسالمی را تحمل کنند؟دمکشان جمآبرخورد با  ن وآ به خيابانھا بيايند ومشکالت ناشيه از

 و ،استواحتماال عرق خوری کارون  افسوس خوری برای محدوديت تفريح کنار ،اين کارسياسی نيست
نچه آکارون  احلصدھا کيلومترس اند که درکجا شورای تجزيه طلبان ميد از ،بيخ وبن دروغ است نھم ازآ

  ؟کرده جريان دارد ادعا

 مده است  که <حرکت قھرمانانه شما نشان داد که شما چه ميخواھيد وآاعليحضرت  ۶٢درپيام سال 
يا خواست مردم ستمديده ، آ. درتطبيق مورد>ه استقانون اساسی مشروط ن استقرارآ يد وچگونه ميخواھ

کارون  قايق سوار ،وازه خوانھاآکمبود صدای ، ندنآ سال است گرفتار ٣٧که  ايران وحتی خوزستان 
    ؟است

 ميشود سال تجربه يک ھمچنين بيانيه ای صادر ٣٣ از ھمين اشارات عالمت بدبختی مبارزه ماست که بعد
  . ستن ممدوح اآ اء نويسی است که غلو درن انشآکه نام درست 

تھران ساکن  يا در ھوازی بودم وا اگر بنده ھم ؛اعتنائی نکردنددعوت ن آحق مردم بود که به  براستی 
   .به اين بيانيه بی وسروته اعتنائی نميکردم بودم

رفت جمعه بود) شورای تجزيه طلبان ميرفت وقتی ھم ميضرب المثلی ھست که ميگويد (حسنی به مکتب ن
سرکيسه کردن ايرانيان وخارجيان وقبضه کردن  پس از کوبيدن ميخ تجزيه ايران، سال  ۵ از بعد

   .وردآديديد که رسوائی بوجود  ؛درايران انجام دھد انیگاعليحضرت خواست يک کارسياسی ھم

  انگيزه ديگردعوت بي رمق

ن بعنوان بزرگترين تاالب جھان ياد ميشد  آ تاالبھای شادگان که از بستر در <روزگاری نه چندان دور
 و مدی حاکمان اختالس ساالرآ ناکار بزی ھا وپرندگان زندگی ميکردند که به سببآ گوناگون وگونه ھای 

جنايت جمھوری  رفته است.بی وتاالبھای خوزستان روبه نابودی آمنابع تماميت خواه جمھوری اسالمی 
نا  ين بھشت تمدن را به جھنمی غيرقابل زيست تبديل کردهاسالمی برعليه محيط زيست خوزستان  که ا

  >ی استنبخشود

زيست تبديل  لجھنمی غيرقاب ب خوزستان روبه نابودی است ويابهآع نابباالخره معلوم نشد که تاالبھا وم
و قطعی است  امر >جھنمی غيرقابل  زيست<امری نسبی وتبديل به   >درحال نابودی<ا زير ؛شده است

   .يک چيز يعنی تاالبھا ممکن نيست  در نآامکان تحقق 

مردم با جمھوری اسالمی نشنيدن  خوزستان حل شده است وتنھا درد ھمه مشکالت مردم ايران و ياآ
  صدای جيرجيرک ھای تاالبھای خوزستان است؟؟

  خري دردعوت آانگيزه 

   .مده استآ خربيانيه بی رمق آدربخش 
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نھا سلب شده است ازھمگان آبرق حداقل ھای زندگانی از ب وآاکنون که ھم ميھنان خوزستانی ما باقطع 
فردوسی تھران ودربرابراستانداری  دان ونک، صادقيه ودعوت ميشود که روز دوشنبه دوم استفند درمي

  مده .........آھای ديگرشھرستان ھا گردھم 

نھم تخيل انشاء نويسی آکه (کناررود کارون تفريحی باالخره بنده که نفھميدم بايد به خاطرنبود قايق ھای 
واسطه قطع اب يا بزندگی ابزی ھای تاالبھای خوزستان تجمع اعتراضی کرد و نگرانی ازيا  است) و

 ب وبرق مردم خوزستان چه ارتباطی به مردم تھران دارد که درآن قطع آ عالوه بروبرق مردم خوزستان.
! اگر منظور خوزستان ميدان فردوسی جمع شوند ومردم شھرستان ھا ھم مقابل استانداری متمرکز شوند

  به تنھايی است!

  طرح هنري پرشت

مکاری گذاشت ه حساب نداننبايد بنرا آ ی رمق ورسوائی ھای ناشيه ازراباپيام  ب ۶٢ايسه پيام سال مق
قوه به  طرح ھنری پرشت از ۶٢که درسال  بيان اين حقيقت است  نتيجه گيری و بھترين فرصت برای 

   .زيرسايه شوم طرح ھنری پرشت صورت گرفته است ،دعوت بی رمق ٩۵ه بودد ولی درسال مدآفعل درني

  كين هنوز ازنتايج سحراست     باش تا صبح ذلتم بدمد

  به متن  حاشيه مربوط

در تلويزيون  شورای تجزيه طلبانيک برنامه سه روزه گدائی ازسوی چندروزی قبل ازدعوت بی رمق 
ميتواند ن برنامه ودعوت بی رمق آيا بين آ .وری شدآکسی ندانست چه مقدار پول جمع  براه افتاد. افق،

   .ریآرميرسد رابطه ای وجود داشته باشد؟ بنظ

بسادگی به  که خيلی ؛ن مھم استآبلکه مخرج  ؛وری شده مھم نيستآپاسخ اين سوال که چقدرپول جمع 
  .بدزد) (اول چاه رابکن بعد منارراکه قابل رسيدگی نباشد   منظورشود حساب تظاھرات بی رمق

  گدائي ودست خالي برگشتن چرا

ن آ (سعيد جباری) لبانمسئولين شورای تجزيه ط اظھار نجا که بنابرآ از
درصد  ٩۵بيان اعليحضرت  ھزارعضو است وبنابر ۵٠شورا دارای 

ادعائی ھم وجود  و ھزينه مبارزاتی ايشان را مردم داخل ايران ميدھند
نادر  دارد که ھزينه ھای شورای تجزيه طلبان را شخص ماشين فروش

 ۵٠ فرض اينکه ھرعضو شورای تجزيه طلبان لذا با ،ميپردازد درمانی
ميليون پانصد  مد شورا ماھيانه  دوآ ماه حق عضويت بدھد در در دالر

درصد  ٩۵اين پول عالوه بر و ،خواھد شدفقط از حق عضويت ھزاردالر 
سوی ايرانيان داخل کشور تامين ميشود  ھزينه مبارزه است که از

  ؟!بروئی ودست خالی برگشتن چراآبنابراين گدائی وبی 

  


