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  حقوقدان -اميرفيض

است که تظاھراتی  قرار ،شما درجريان اين استحضارھستم از بنده ھم کمتر بطوريکه استحضارداريد و
  .واشنگتن ولوس انجلس راه اندازی بشود درھمزمان 

معنای درخواست وخواھش برای مشارکت درامری است که ممکن است خصوصی ويا عمومی  دعوت به 
ن موضوع آن است که  آموضوع دعوت  . مقصود ازباشد. رکن اصلی دردعوت موضوع دعوت است

براين اقتضای قبول دعوت برای شرکت درتظاھرات دانستن وعلم به بنا ،مورد حمايت وتائيد مدعو باشد
ندانيد که  اگر را دعوت به محلی وکاری ميکند و ھمانطور که اگرکسی شما ؛است موضوع تظاھرات

 ،نآ حساسيت قبول دعوت به تظاھرات خاصه سياسی .دعوت برای چه کاری است قبول دعوت نميکنيد
دعوت به  در دعوت خصوص مسئوليت محدود و چرا که در ؛دعوت خصوصی است از يشتربمراتب ب

   .کارسياسی است ورآقب مسئوليت کارسياسی مسئوليت متوجه تمام عوا

  تظاهرات سياسي

 جانبداری وھمکاری در ؛) برداشت ميشودسياسین (آدعوت به تظاھرات سياسی ھمانطورکه ازعنوان 
 و فکر بنابراين تظاھرات سياسی نميتواند ناشی از ؛يک ايده سياسی مشخص وتائيد شده است جھت

ی وفلسفه سياسی است وفلسفه سياسی ھم بدون لژئوباشد زيرا کارسياسی وابسته به ايد خواست يکنفر
قبول يافت  ميشود  بدوی بدون پيرو است ووقتی که جای فکرسياسی است که درمراحل .پيروان نميشود

  .لژی ويا ھدف سياسیئوايد

  درخواست اين تحرير

لژی تظاھرات مورد نظر ئودرخواست اين تحرير روشن شدن اين موضوع است که ايد ناولي ؛بنابراين
ھنگ نيست عمل درستی آلژی وھدف وخواست تظاھرات ھمئوچرا که دعوت ازکسی که با ايد ؟ستچي

   .نيست  ونوعی اغفالگری محسوب ميشود

دومين درخواست اين است که تظاھرات بوسيله يک واحد سياسی با مشخصات با سابقه مديريت ميشود 
   ؟يا خلق الساعه است

قرارگرفتن نزد قدرت حاکم ويا برای  ی ازطرق مقبول اين درخواست متضمن اين توضيح است که  يک
 پيرو اطالق ميگرددقدرت درروانشناسی سياسی به تعداد کشورھای خارجی تظاھربه قدرت است و

 افرادن تظاھرات را آلژی مشخص وسابقه دارسياسی نباشد وکارگردانی ئوواگرتظاھرات پيوند با ايد
ست برای انجام معامله وياجلب توجه واين ئی ازطريق پيروقدرت نما عمل  سياق ,برعھده داشته باشند

   .مرکامال مشخص وشناخته شده ای استيک ا موضوع 
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وری افراد دربيرون دادگاه ميخواھند آيعنی جمع درمحاکمات جنائی غالبا متھمين با استفاده ازاين طريق 
افغانی با استفاده ازھمين شيوه دوستم  لژنرا -به دادگاه نشان بدھند   را قدرت اجتماعی ومحبوبيت خود

وری افراد است که آسياسيت مجاھدين متمرکز برجمع  –توانست به معاونت رئيس جمھوری افغان برسد 
ھم  سياست خامنه ای -ورده بودند آفريقائی گرد آبيشتر  گفته ميشود درتظاھرات پاريس يکصد ھزارنفرو

   .افراد پايه ريزی شده است برجمعيت و

   مريكا آدولت جديد 

سياسی عليه جمھوری  کارزار قدرتھائی است که ممکن است در مريکا مترصد استفاده ازآدولت جديد 
داشته  موفق نقش مريکا آ علی القاعده ايرانيانی ھم ھستند که مايلند دراين بازاريابی - اسالمی قابل باشند

 گان تظاھرات نشان دھند که برگزارکنند تا ،تشکيل تظاھرات است ،باشند وبھترين ونزديک ترين راه
رھبری قبول عامه  در ،درموقعيت رھبری چراکه اصل نھم آ محبوبيت سياسی وشخصيتی ھستنددارای 

     .است مار شرکت کننده ھاشومعيارمميزه اين تشخيص  ويا گروھی است 

جمله استفاده ھای نامشروع وکاسبکارانه  ازبرای جلوگيری ازاتفاقاتی 
رای انجام تظاھرات مانيفستی تنظيم ميشود که خارج ، بافراد ازتظاھرات

وقطعنامه  نه شعاری داده ميشود ونه حرکتی انجام ميگردد ،ن مانيفستآ از
دراين مانيفست است که شعارھا وپرچم  ؛تظاھرات ھم درتائيد ھمان مانيفست است

به تظاھرات با  مدعو مبارزه وکسانی که سخنرانی خواھند کرد وموضوع سخنرانی ھا مشخص ميشود و
چنين مانيفستی بی خبرم  . متاسفانه بنده ازدرتظاھرات شرکت ميکند ويا قبول دعوت نمينمايد ،نآمالحظه 

  .ھم نميکنم که مانيفستی وجود داشته باشد تصور و ،وتالشم ھم برای کسب اطالع بيحاصل مانده است
١  

  مناسبت تظاهرات 

ی به چه دليل وبه چه سببی تظاھرات دراين زمان تظاھرات  سياسی ھمواره دارای مناسبت است  يعن
قايان آيکی از ؛دمناسبت تظاھرات ديده نميشونجلس وواشنگتن آدربرنامه تظاھرات لوس  ؛ايجاب ميشود
. نرا مناسبت انجام تظاھرات ميداندآتجديد  جلوگيری از قا سلطان وآقتل  ندا  ،تظاھرات دست اندرکار

 چنين مناسبتی مناسب باشد زيرا يکی ازشرائط مناسبت فوريت و ،راتتصور نميکنم برای انجام تظاھ
سلطان درزمان خودش با واکنشھا واعتراضات کامال  اقآموضوع  و ،ربط تظاھرات به موضوع است
                                               

گوناگون ارائه ميدادند که از ريشه » تم يا مانيفست« وجود ھمزمانی تظاھرات، مسئولين تدارک کننده، دوا ب -١
بی بھره بود و انگار درخواست ھای شخصی بيشتر مورد نظر بود تا روند بنيادين مانيفست رسمی در تظاھرات 

آنکه قانون اساسی را پاس ميداشت، تداوم سلطنت به آن ترتيبی که قانون مشخص کرده را . حتا بنيادين مبارزه
بار ليحضرت رضا شاه دوم در براندازی رژيم اسالمی و جايگزينی با ندايی که اع پی نمی گرفت و در ھمين راستا

سلطنت را به التاری گذاشته «کننده ديگر برگزار  .نبود مطرح کرده بودند» رسآسوشيتدپ«در گفتگو با  ديگر
دو برگزارکننده واشنگتن و لس آنجلس ظاھرا باھم در تماس بودند ولی اختالف نظر فاحش بين گرچه  ».است

در تظاھرات ارائه شده نشانه تشتت آرا و ت. شکاف آنان بود که خود شکاف بين درخواست و مانيفست اس
  ک-سياسی مخالف را فراھم ميکند. ح بھره بردای ھای زمينه را برایپراکندگی و در نتيجه حضور آب گل آلود 
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لوس  نھم با انجام تظاھرات درآن آگسترده ای ھمراه بوده است واکنون بعد ازگذشت سالھا فتح باب کردن 
ويژه که نامزد سوری ندا آقا سلطان بعدا به دريافت نشان و . به خته نميشودانجلس توضيح مطلوبی شنا

  دستمزد از اسراييل مفتخر شد.

 ؛مريکاستآيد تشکيل دولت جديد آاسباب ومناسبت تظاھرات بحساب  نچه که تازگی دارد وميتواند ازآولی 
تظاھرات  يد مگرھدف ازآولی اين امريک موقعيت است ومناسبت تظاھرات سياسی نميتواند بحساب 

   .ليغاتی استتب قای ترامپ باشد که اينھم يک کارسياسی نيست بلکه يک کارآخيرمقدم گفتن به 

  خدعه درتظاهرات 

ده ازمردم درجھت سابقه تظاھرات درمبارزات سياسی کشور ما نشان ميدھد که يکی ازسھل ترين راه استفا
  :نچه عرض شد تقديم ميگرددآنمونه برای احراز اصالت  دو  ؛بھره برداری ھا ھمين ايجاد تظاھرات است

  نمونه اول 

جبھه  تشکيل ميدادند و مشروطه خواھان را فقظ سلطنت طلبانامواج مبارزه  که ۶٢درارديبھشت سال 
(جم نما) که تنگاتنگ با امينی وجبھه نجات ھمکاری  به کارگرادنی جنبش نيروھای متحد ملی نجات امينی

ن تظاھرات اعالم شرکت کرده بودند آافراد وسازمان ھائی که در ؛تظاھراتی درپاريس تشکيل داد داشت 
  :عبارت بودند از

فرزندان ايران زمين –جنبش ملی نجات ايران   -گروه مسلم خراسانی -مسارپزشکپور)تيسازمان نما را (
 –سازمان دانشجويان  –سازمان سرود ما  –ينده آجمعيت راه  –لمان آسازمان ھواداران جبھه نجات  –

 –سازمان پارس  )رياناآتيمسارزادگان (آ نيادب –جبھه احيای مشروطيت ايران  –سازمان دانشگاھيان 
سازمان  –ذربايجان آنھضت  –قای کجوری آ -رامبد تيمسار –ارتش رھائی بخش  -سازمان چريکی کاوه
 -ھنگرآگروه کاوه  –انجمن کليميان  –رام آسازمان  -سازمان جنبش سرباز –مريکا آھواداران جبھه در

 –ايران  جبھه ناسيوناليستھای -لمان غربیآناسيو ناليستھای  –جنبش نجات ايران  –جبھه دمکرات 
سازمان ايالت  –سازمان سانا  –سازمان خشم  –سازمان گاما  -زاديخواھان ايران  آگروه  –زادی آجبھه 

   .جمعيت مدافعان قانون اساسی – )اويسی ارتشبدنھضت نجات ايران ( –وعشايرايران 

  حاشيه قابل توجه

نامی  رفته اند و ھمه برباد و بنياد آزادگان سازمان خشم از ن دامنه وسيع نامھا بغيرآ گاھيد ازآچنانکه 
ھم اسمی بوده اند ونه سازمانی بود ونه فعاليتی  ۶٢نھا درھمان سال آنھا نيست حقيقت اين است که آ از

واين شد يک  ؛استفاده کرد سازمانی نامھای قالبی روش استفاده از از ين بارولی جبھه نجات برای اول
 قای نصراصفھانی وشورای تجزيه ايران آبدعتی که بعدھا افراد اين شيوه را بکاربردند مانند دستگاه 

  پايان حاشيه)(

وسلطنت طلبی حاکم برمبارزه بود سازمان ھای سلطنت طلب واقعی ھم درليست جبھه ان زمان چون جّ 
شرکت نکردند ن جلسه آ در ارتشبد اويسی م ونھا ازجمله سازمان خشآنجات مشارکت داشتند ولی اغلب 

رمان نامه  سازمان خودش آ ،سازمان جم نما که متصدی انجام تظاھرات بود قبل ازتظاھرات ؛وجالب اينکه
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پادشاھی رضاپھلوی  رمان نامه اش که متکی برتداوم سلطنت وآ فرم سلطنت طلبی خارج ساخت و را از
مشروح (  .وازه سياسی جبھه نجات  شودآھم  ات اصالح کرد وتاکيدات مزبور را برداشت را بود

  )١۵٨درسنگر

فعاليت ومعرفی شده بود دراجالس مزبور شرکت نکرد  »شاه ميھن -خدا« شعار که زيرھم سازمان خشم 
ھا  دشنام ن اتھامات وآ و [ھشدار و ھرزنامه] تشکيل محکمه صحرائیھمين سازمان در متاسفانه ولی

    .وھنوزھم مشارکت داردبه اعليحضرت مشارکت داشت 

بنام  ۵٧يک کلمه تائيد شورش  در ؟بود ورد اين تظاھرات چهآميدانيد دست ،بھرحال تظاھرات انجام شد
رابطه با تظاھرات  در سنگر  .لطنتيک انقالب مردمی و خط بطالن برتداوم مشروعيت قانون اساسی وس

 ،داد انتشارو ) بره ھارا سربريدند(عنوان نوشت زير  ١۵٨مزبور مقاله ای درھمان تاريخ وھمان سنگر
ای ھه کوره را ميتواند چراغ راه ايرانيان در ن مقاله کهآ اين تحرير مديون است که بخش کوچکی از

  ٢. باشد گان درتظاھرات پيش روياورد تا شايد مورد توجه شرکت کنندتاريک تظاھرات باشد به اينجا ب

دست زده ايد که فريب دادند، اکردست زده ايد برای اين  را ، شماقايان شرکت کننده درجلسه تظاھراتآ<
ما ايرانيان  - ان شرکت کرده استتيد برای اين است که رفيقاگرشرکت کرده ا –د ديگران دست زده ان

عادت داريم وقتی عده ای دانسته ويا ندانسته درکاری شتاب ميکنند ويا پيشتازميشوند ويا حداقل دست 
حرکت  نھاآ شي، پيشاپبه خريدن کاالئی اقدام مينمايند وبطورکلی ازموضوعی استقبال ميکنند يا ميزنند و

زدن دست  پس از ھستهآبرخی ازما گاھی يران دست ميزنيم وتظاھرات ميکنيم ولی دگ از ترميکنيم وشديد
   .!جريان چه بوده است بغل دستی ميپرسبم  ھسته ازآخود   متوالی ودريدن حنجره

ن دست زدن ھا آ سرشما شيره ماليده اند  با –رنگ کرده اند  را دسته امينی شما و دار ؛قايان محترمآ
 نھا دارند باآ ،ن جبھه بيعت کرده اندآمخالف تداوم سلطنت است تائيد وبا  منشور جبھه نجات را که کامال

  ....رژيم شاھنشاھی ايران را ميکنند رای شما گور دست شما و

، سخيف است را معرفی ميکنيد  حيف است قايان که ھمه مردان مبارز خودآ، شما واقعا حيرت انگيزاست
سر گوش  چند بچه کمونيست ومصدقی گوش تا رد ويک پيرم و که مانند بره دريک اجتماعی بنشينيد
  .شما را ببرند وصدای کسی درنيايد

چه اشکال حقوقی وسياسی داشت که مبارزه با اتکای به اصول قانون  خودتان سوال کنيد زخواھش دارم ا
ن برای نجات ايران آاساسی مشروطه واستفاده ازمشروعيت سلطنت رضاپھلوی وقدرت معنوی ومشروع 

  ....... شکل بگيرد

 حرکت در از نميتوانست بغير ،رفتن برنامه که بتصدی وھزينه جبھه نجات انجام گآفراموش نکنيد که 
ميدانيد  نشده بود و شکارآن زمان ھنوز طرح مزبور آ در ،غازی داشته باشدآت شجھت طرح ھنری پر

الف طرح اقدام مريکا پول ميگرفت بنابراين نميتوانست برخآ دالر از که جبھه نجات ماھيانه يکصد ھزار
  .سياسی کند

                                               
کار بی و مطلب را بخوانند ولی اگر نخوانند و رسوب نکند  ،الزم آن است که به قصد دريافت و آموزششرط  -٢

 ک-. حاساس خودرا دنبال کنند راه به ترکستان است
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  شاهد دوم

ورده شد برنامه تظاھرات ديگری درواشنگتن آن آ دوسال بعد ازدسيسه جبھه نجات که شرح مختصر
بھتراست ازعين  ،شد بمناسبت سالگرد انقالب مشروطيت بتصدی ومديريت  شوراھای مشروطيت برپا

   .درج است استفاده شود ٢۵۶بشماره  ۶۴مرداد سال ا ١۴ عبارت شاھد که درسنگر

گروه  ،ماه امسال درواشنگتن که بمناسبت سالگرد انقالب مشروطيت برپاشد مردادادرتطاھرات ھفتم <
 وتن  ٧،٠٠٠گان را ی خارجی تعداد شرکت کننداريھازخبرگ . برخی ازايرانيان شرکت داشتند عظيمی از

   .برخی بيشتراعالم داشته اند

که  خص بوده است چرا، کامال مشعينی وفيلمھای موجود، مسيرتظاھراتترديد نيست که بشھادت شھود
، منعکس ايران رضاشاه دوم ماھيت سياسی تظاھرات ودرراه حقانيت پادشاھی شھريار بيانگر شعارھا

  .کننده خواست شرکت کنند گان درتظاھرات بود

. شرکت مريکا وحتی ازکشورھای ديگردراين تظاھرات شرکت کردندآايرانی ازنقاظ مختلف کشور ٧،٠٠٠
ن آنھا احساس کردند که پادشاه نسبت به آن اينکه آ انگيزه کلی داشت و اين گروه عظيم وبی سابقه يک

ن تاريخ ھنوز طرح ھنری پرشت درمسيراجرائی سخت آ دقت کنيد در(تظاھرات بی تفاوت نيستند 
ن مکان معروف آ در بھمين دليل ايرانيان با ھمه مشکالتی که داشتند راھی واشنگتن شدند تا) قرارنداشت

مھوری اسالمی تداوم رژيم سلطنتی ومشروعيت پادشاھی شھريارايران رابه جھانيان بامحکوم ساختن ج
   .اعالم دارند

برای اولين  ن زمان درمبارزه حضور روشنی نداشتند وآ بسياری ازکسانی که درتظاھرات شرکت داشتند تا
اق ناگسستنی مده بودند تا نشان دھند که با پادشاھی ميثآنان آ ؛بود که درتظاھرات شرکت ميکردند بار

  و............... دارند

اما اسفا که شورای مشروطه کشوری که مسئوليت وکارگردانی تظاھرات را برعھده داشت کل اين 
 احساسات شاھدوستانه را لگد مال کرد وحکم رد وبی اعتباری قانون اساسی ونيز رد سلطنت شھريار

 ، دقيقا درانشان درکاخ سفيد تسليم نمودندايرانی شاھدوست صادر وبه ارباب ٧،٠٠٠ايران را بنمايندگی 
  ازھمان سنگر)(  رشتپھنری  حجھت تائيد طر

   »ايرانی را سربريدند ٧،٠٠٠«سنگردرھمان تاريخ مقاله ای نوشت تحت عنوان 

درتظاهرات واشنگتن كه ايرانيان تصورميكردند كه درجهت حقانيت تداوم سلطنت  غافل نمانيم كه 
نچه كه درتعهد مجريان تظاهرات بود محكم كردن حركت آ ،مع كردندبه همين اعتبارهم تج است و

نچه كه درماهيت طرح بود آطرح هنري پرشت بود كه تظاهرات توانست تائيد تظاهركنند گان رابه 
  .وردآبدست 
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  ياران گرامي ايران

  مبارزه دربرزخ 

گيرکرده ايم  نه رھبری داريم ونه قدرتی  اطراف ما ھرچه ھست اتفاق ما سلطنت طلبان دربرزخ مبارزه 
اين ميان بسيارند کسانی  در مخالفت با تداوم سلطنت ايران وتدام اجرائی قانون اساسی مشروطيت است در

اين برزخ مبارزه ھمه قاطی  در ،که با جمھوری اسالمی مخالفند ولی با تداوم سلطنت ايران ھم مخالفند
   .تيمودرھم ھس

نص قانون اساسی  در عوض با رويداد ھا چه کنيم وجود ندارد ولی اتاگر دستگاھی که راھنمای ما باشد 
وفرمانده فلسفی  ماست  که راھنمای  دستورالعمل قانونی وسنتی ،نآسال اجرای  ٧٠مشروطيت وسيره 

   .سياسی ما دراين برزخ مبارزه استمبارزه 

 برپايه و اساس عدم مشروعيت جمهوري اسالمي وحركتي كه  هرموزد آاين دستورالعمل بمامي
نبايد مورد تائيد وحمايت  ن شك داريمآويا درحقيقت  مشروعيت تداوم سلطنت پهلوي نيست

  .نيت تداوم سلطنت قرارگيردمعتقدين به حقا

  دمی انسان بود         ( بھار)آگربصورت     پس بھردستی نبايد داد دست 

بوضوح  ...اينکه ميگويند اول ايران را نجات بدھيم بعد مسئله سلطنت
دروازه شاھنشاھی ايران ميگذرد  . راه نجات ايران ازاستغلط ودام 

   .وامواج وسيع شاھدوستی است که ابزار قطعی نجات ايران است
   

  

   

  

   

  

 


