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  تظاهرات هفتم مي، درعقلحكم 
  حقوقدان -اميرفيض

توضيحاتی درباره ارکان دعوت به تظاھرات داده شد  ١) ٢٠١٧/۴/٢٠تظاھرات ھفتم ماه می (درتحرير 
ژی تظاھرات لئون تحرير درخواست کرد که مسئولين تظاھرات روشن کنند که ايدآ، ن توضيحاتآ بنابر و

ھنگ نيست آدرخواست تظاھرات ھم ھدف و ژی وئولکسی که با ايد دعوت از ،که چرا ،مورد نظر چيست
   .نوعی اغفالگری است و عمل درستی محسوب نميشود

ن بود که معلوم شود تظاھرات بوسيله يک واحد سياسی با مشخصات باسابقه آدومين درخواست تحرير 
  .مديريت ميباشد يا خلق الساعه است

 جوانب کار با تحقيق در ب روشنی داده نشد ونويسنده اين تحريرمتاسفانه به اين درخواست ھا جوا
نکه گفته ميشود که تظاھرات بوسيله يک سازمان خارجی آبا  گردد و نتوانست با يک نظريه ثابت روبرو

جيان کاری خار شد زيرا معموال دست اندرکمکی با مديريت ميشود ولی اينھم نتوانست که به حقيقت امر
   .برونيستبا چنين نابسامانی ھا رو

  مهمترين ضايعه 

الاقل برمبارزين فرض با جمھوری اسالمی  چند قطبی است  کشور نجا که مبارزه ايرانيان خارج ازآ از
اين حداقلی است که  ومربوط ھست يا خير نھا آموقعيت قطبی بودن به  واجب است که بدانند تظاھرات 

  .ميکند را زنده تظاھرات به او ميرسد اولين کنجکاوی او از ھرکس خبر

ھرقطب مبارزه به مرکزقطب خود رجوع ميکند تا دچاراشتباه ويا اسباب سوء استفاده  ،اين حالت در
 متوالی ولی درھم ورھا وشايعات بسلطنت طلبان ھم که مترصد اقدام دبيرخانه نسبت به خ .ديگران نشود

بسوی  نھا راآنتوانست  شدند که متاسفانه نه تنھا روبرو »رضا پھلوی«نام  بيانيه ای زير ھم بودند با بر
 گذشت مدتی که مورد نقد ھم قرار حقيقت ھدايت کند که با گيچی بيشتری ھم مواجه ساخت که بعد از

زياد سلطنت طلبان برای  فشار پس از و ،مجعول بوده است و گرفت معلوم شد که بيانيه مزبور نادرست
کرد که  صادر بتاريخ دوم می یدبيرخانه اعليحضرت بيانيه ا ،افواه وھرج ومرج عجيب درکسب اطالع 

  :زيربا تفاق ميخوانيم در نراآمتن 

ازكنشگران ورسانه هاي فارسي زبان درباره فراخواني كه به نام  يبه پرسش ازسوي چنددرپاسخ <
 مريكا واروپا درروز هفتم ماه مه سال جاري درآزاري گردهمايي دربرخي ازشهرهاي گمن براي بر
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د ميكنم كه اين فراخوان ازسوي اينجانب نبوده وچنين كياراست تافضاي مجازي درحال انتنش
  >تصورويا ادعائي را رد ميكنم

  روز سرگرداني وسوء استفاده 12

کنگره  ينده کشور درآقانون اساسی  !طرح ازفاصله دعوت به تظاھرات که باچنانکه مالحظه ميشود  
دبيرخانه که متضمن اعالم نادرست وعدم توجه برنامه تظاھرات به  تا بيانيه اخير مطرح بود مريکاآ

 دارھای الزم وم و قرار اين مدت برای سوء استفاده و روز گذشته است و ١٢شخص اعليحضرت است 
لوده سازند  آرا  خود ،تفھيم نادرست  به سلطنت طلبان وکسانی که واقعا مايلند با درک حقيقت تظاھرات

نه ميتواند ونه کافی است که بتواند سيرحرکت تبليغاتی  ،دبيرخانه حتم بيانيه اخير بطور و کافی است
  .انحرافی شکل گرفته است متوقف  ويا ازمسيرانحرافی خارج کندتظاھرات را که درجھت 

    :ورده شودآروزه يک تشبيھی  ١٢تاھی ** اجازه فرمائيد درراستای اھميت اين کو

که سش ميکنند که عده ای با لباس ارتش کشوروپرچم کشور وبا ادعای اينمرزبانان کشوربا نگرانی پر
 ١٢دبيرخانه) ( تھران= درتشبيه  .رده ويارگيری ميکنندتجمع ک ،است حرکت ما به پايتخت بفرمان شاه 

روز که مھاجمين  ١٢ از روز به اين سوال ونگرانی پاسداران ھويت ملی ومرزکشور اعتنائی ندارد  وبعد
 ا مصادره کردندريارگری بطرز متقلبانه ای ھمه ياران شاه  مھم والزم را تسخير کردند ودرھمه نقاط 

   .ن ياغيان با اجازه شاه نبوده استآت دبيرخانه يک بيانيه ميدھد که  حرکت نوقآ

 ** ھشياری درمبارزه ويا حفظ مرزھای کشور وجلوگيری ازتوطئه ھا الزم ميسازد که پاسداران کشور از
ن به ھمه آروز بعد که ريشه  ١٢ن قرارگيرند نه آجريان خنثی کردن  در ،نکه توطئه شروع شوداي قبل از

  ٢. شوند ب خرگوشی بيداراخو از ؛جا دوانده شده است

 ھر ايرانيان خارج ازکشور از مبارزه ی است کهيک نشانی کاف روزه  ١٢** اين جريان  غفلت وخواب 
وقتی < وبقولیبيشتربی عالقه ھستند  وحتی  تحولی درکشور وحتی درحول وحوش خودشان بی اطالع

  .>را خواب ميگيردھمه راسيل برد اينان 

کاربری  لياقت و طلبان که واقعا درحد يک فردھم رائی صفر شورای تجزيهآ کار ** ھمين مورد عالمتی از
  .درمبارزه را ندارند

اعليحضرت چسبيده است نگاه کنيد اززمانی که شورای تجزيه طلبان مانند اختاپوس به شخصيت واعتبار
 . اين چيست جزتا چه اندازه غيرقابل تصور به اعتباروحيثيت سياسی اعليحضرت لطمه خورده است

  ؟ھمراھی شورای تجزيه طلبان با معاندين سلطنت

ی دبيرخانه به اھانت ھا وتوھين ھای واتھامات گجريان توطئه نامه ھشدار وبی توجھی وبی عالق** 
عليحضرت داده شده  نشان داد که ھرمطلب ويا بيانيه ای بنام رضاپھلوی جعل عديده ای که به شخص ا
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تظاھرات ھفتم ماه می را به اعليحضرت  ،اينصورت چرا گروھی . دردکنند با ھيچ مخالفتی روبرو نميشو
مالی که اعراض شده ھرکه تصاحب کند حق اعتباری به تظاھرات بدھند (تا ازاين راه   ؟!منتسب نکنند

  .)برای اواست 

مبارزاتی است اگرچه به جانبداری  ، يک کار** ھرتظاھراتی که باماھيت مخالفت با جمھوری اسالمی باشد
جھان غالبا ايرانيان خاصه مجاھدين خلق  ھای کشور چنانکه درگوشه و ،ازتداوم حقانيت سلطنت نباشد

تزوير اعالم کنند که تظاھرات  و نھا براه تقلبآتظاھراتی براه مياندازند ولی ھرگز ديده نشده است که 
منوال  بر يا خواھند يافت و ن حضورآ ) دراعليحضرت( يا شاھزاده مربوط به مشروطه خواھان است و

که يکی ھم اين است که  > وانواع روايات ديگراعليحضرت طرفدارھمه تظاھرات ھستندبرخی روايات  <
   .سرھنگ اويسی گفته است اعليحضرت ھم موافقند

  ه خواهي ابتذال مشروط

زيرا  ؛به مشروطه خواھان با ابتذال ييشتری روبروست ،تظاھرات درميان روايات، روايت  انتساب ** 
متمم  ن قانون اساسی وآمشروطه خواھی درفرھنگ سياسی ملت ايران مشروطه سلطنتی است که سند 

مشروعيت تداوم  خواھی است نميتواند اين خواست منفک از هخواست تظاھرات مشروط اگر و ؛ن استآ
حقوق اساسی  با توجه به اينکه رکن اصلی مشروطيت در ،اين حالت در شد ون باآقانون اساسی ومتممات 
ذا نخستين خواست لھستند   را داراکه رياست قوه اجرائی وقضائی مشروطيت  ايران حقوق  پادشاه است

ست كه نماد يحضرت ارفع حصرسياسي ازشخص اعلتظاهرات مشروطه خواهان  منجز وقابل اعتبار،
  .مشروطيت ماست هويت ملي ونماد

نجا آ . از** ترديد نيست که ماھيت تظاھرات ھرچه باشد درمخالفت با رژيم غاصب جمھوری اسالمی است
وقتی تظاھرات با ماھيت ؛ واجد مشروعيت ميگردد  لذا ،جايگزينی وجانشينی محور رمبارزه سياسی ب که

اين مخالفت به معنای  ن جريان گويا وآ ،بدآی جريان ميوجودِی  با جمھوری اسالم مخالفت اساسی و
ن اسناد باصطالح قانون آصدر ھمه  که درن جمھوری غاصب است آاسناد ھويتی  سلب مشروعيت  از

    .ن جمھوری استآاساسی 

 باشد که نآوحقانيت  دراينصورت  پايگاه حقوقی تظاھرات بايد حمايت ازمشروعيت تداوم قانون اساسی
 متمم قانون اساسی را سکوالر وھم منطبق با اعالميه جھانی حقوق بشر وھم  ،ان تداوم اجرائیآ سير

اينجاست  چرا تظاھرات ازاين موضع حقوقی ومشروعيتی جا خالی ميکند  .منشورسازمان ملل ساخته است
تظاھرات که تظاھرات را فارغ ازمنطق حقوقی ومشروعيتی ميسازد  وتوجه رابه مواردی ازقبيل فروش 

  .ئيھا نزديک ميسازدامريکاآوکسب موقعيت  نزد 

 .مريکا وحتی اروپا برنامه ريزی شده استآنطور که شنيده ميشود تظاھرات دربرخی ازشھرھای آ** 
 ھمه ايرانيان دست اندرکارمبارزه سياسی ميدانند که ايرانيان خارج ازکشور نه دارای چنين تشکيالت و

مبنی براينکه  بطورحتم خبرھا  نرا وآمکانات مالی جھانی داشته باشد ونه اسازماندھی ھستند که جنبه 
چرا کارگردانان ايرانی دراين صورت  ،نرا مديريت ميکند نزديک به حقيقت استآيک سازمان خارجی 
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يا قدرت مالی واداری ومديريت آ ؟؟تظاھرات به راه تقلب وجعل به نام ومقام اعليحضرت متوسل شده اند
   .؟ خير کافی نيستخارجی کافی نيست برای انجام يک تظاھرات ن تشکيالتآ

، فرهنگ ومنش دليل قاطعي است كه هرحركتي كه برپايه هاي حاكميت مردم ،همين كافي نبودن
مردم ايران قرارحركت داشته باشد بايد ازقدرت معنويت شاه انرژي حركت ومقاومت بگيرد واال 

اهركشور ي مريكاآاهرات با همه حمايت مالي وتشكيالتي هيچ است به همين دليل، سردمداران تظ
را متقلبانه  به خزانه انتظار  وگرايش ملت به شاه وسلطنت  زده اند زيرا ميدانستند  معهذا خود ديگري

   .كه بدون تجهيز به نام شاه ول معطلند

  به عقل بيائيم 

اران تظاھرات مالحظاتی که ھم اکنون به اشاره بعرض خوانندگان محترم اين تحرير وبيشتردست اندرک
ن درمسيرعقل وبرداشت آ گاھند ولی شايد برداشت ازآن آ ميرسد مالحظات پوشيده ای نيست ھمگان از

  .عقالنی قرارنگرفته باشد

درجريان توطئه نامه ھشدارکه با ھدف خرد کردن اعتبار اعليحضرت درپھنه ھای رسانه ای ھمراه 
تقابال ومن برخاستند آ ! سللطنت طلبی جريان يافت وحتی رسانه ھای معروفی نيز به حمايت ازنامداران

ه طلبان به اعتباروشخصيت اعليحضرت بروز نيافت وحتی شورای تجزي مِ معارضه متناسبی با اين ھجو
ھمين  حتی ديديم که يکی از و ن تھاجمات دامنه حقانيت دادآاعليحضرت ھم عمال باسکوت خود به 

واقع نقش ھواداران درجه  در و ن جريانات نکردندآسردمداران تظاھرات ھفتم ماه می ھم اعتراضی به 
سک ومتوسل به نام رضا معھذا اکنون برای راه اندازی تظاھرات ناچارشده اند که متم ،دوم رابازی کردند

ی درفرھنگ چھارپاداران را متوجه ايشان کرده پھلوی شوند ھمان نامی که تمامی اتھامات وفحاشی ھا
طرفدارانش   چطور ميشود کسانی نماد ھويت ملی را خائن واليق تف بدانند ولی ھمان اشخاص و .اند

    ؟؟درتظاھرات متمسک به نام وموقعيت اوبشوند

 ن تھاجمات به اعليحضرت وسکوت ايرانيان را محکوم ميکند وآيدھد که  عقل، ھمه اين حقيقت نشان م
مقابل نمادھويت ملی  موانع ومحظورات وتحريم ھای سياسی را از درراه نجات ايرانفرمان ميدھد که 

  حکم عقل را اجرا کنيم که عقل ميگويد:  برداريم  وبه اعتباروشخصيت  ومقام سياسی او،

  نيست چراغي كه توسل جوئيم وغيرازا


