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  نقدي بر اعالميه سازمان عقاب                            
  حقوقدان - اميرفيض

ياران که ازسنگری ھای قديمی است ضمن احوال پرسی از ارادتمند مطلبی را عنوان کرد که تحرير حاضررا يکی از ايران
ايرانيان وباسازمان مختصر اشاره ايشان که معنی داربود اين بودکه بنده نسبت به جنبش سبز ويا کنگره  .الزم ساخت

اين ام تحريرخاصی نداشته   »عقاب سياسی ونظامی«ی ارائه داده ام ولی نسبت به سازمان ھائمشروطه خواھان تحليل
اين شرط درست نيست زيرا  عامل مخالفت شما درجنبش سبز  ؟ اگر مخالفت راشرط بگيريماستتوجيھی امساک را چه 

   ھم بوده است..........

*****  

که  برای انتقال سلطنت  به سردارسپه تشکيل گرديد  سليمان ميرزا رھبرحزب دمکرات  ١٣٠۴درمجلس  موسسان سال 
چون ميدانم که وحدت وامنيت کشور راتامين ميکند  ولی معتقدات سياسی من   ،رضاخان است گرچه طرفدار< ايران گفت

  .>ی سلطنت رای بدھماجازه نميدھد که به برقرار

ن دارم  نميتوانم آ سلطنت وقانون اساسی مشروطيت ومشروعيتم وبنده ھم بنابراعتقاد راسخ سياسی  که به حقانيت  تدا
فعاليت ميکنند  اجرائی قانون اساسی ومشروعيت سلطنت بافعاليت ھای گروھای سياسی که خارج از چارجوب تداوم

که بتواند ضربه ای به حکومت غاصب بزند وباصطالح موئی از اين خرس وقيح و خوش موافق باشم  ولی باھرفعاليتی 
   :کرده درسرزمين انسان ھابکند موافقم مشروط بردوشرط

  واكنش _شرط اول  

   مانندنباشد که ، بدون پشتيبانی ھای معمول وبدون رھبری بی برنامهغاصب  شرط اول اينکه ضربه زدن به رژيم
. تظاھرات بی برنامه وردآقابل تصوردرتظاھرات رابه وضعيتی غيرتظاھرات جنبش سبز نسبت به عکس العمل رژيم

ضربه زدن به رژيم غاصب نيست بلکه  تيشه زدن به ريشه مبارزه واعتماد عمومی است وبدون رھبری وفاقد پشتيبانی 
   .که متضمن حيات مبارزه است

  شرط دوم  ايراني بودن مبارزه 

دخالت وسرمايه  ،يت برای توده ايرانيان حساس است  پاک بودن مبارزه عليه رژيم از آمريت ورھبریشرط دوم که نھا
ونفرت  ، خدمت به بيگانه ووطن فروشی است، جاسوسیمبارزه سياسی نيست  نوکریغيرآن گذاری بيگانه است  که 

وتوجه کينه ودشمنی  کام رژيم غاصبن نه تنھا مبارزه عليه رژيم رامتوقف ميکند بطورحتم باعث استحآحاصل از 
      .ومبارزه از شرافت ملی محروم ميگردد ونفرت نسبت به مبارزين ميگردد

  شرط اول درقضيه عقاب 

ساختار زاردھنده است خاصه به اينکه آنگرانی از حضور شرط اول درمبارزه سازمان سياسی ونظامی عقاب بسيار 
خود بزرگ بينی افتاده است وتوجه دادن به  ويت  واقتدارواھی         ّ دراوج من  فکری وروحی اقای روحانی طوری است که 

  :اين اشخاص تالش بيھود وبی ثمراست  دريکی از مصاحبه ھايشان ميگويند

شتن وسقراط ھم چنين ادعائی نکرده وھيچکس دردنيا نخواھد کرد ي> حتی انھزارسوال رادارم ١٢٠من جواب <
ھزار رانداند ويابه بيماری خود  ١٢٠ن چيست ويا عدد آومسئوليت ھای حاصل از مگرکسی که يا نداند سوال وجواب

  ھزارسوالی راکه نميداد چيست جواب انرابداند؟ ١٢٠آخرچطور ممکن است  بزرگ ينی ويکه تازی محض مبتال باشد
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قاب را سازمان سياسی ع بنده باسوابقی که به مالحظاتی درسالھای نخست مبارزه باايشان داشتم ھنگاميکه نام  سازمان
نه  ايشان، ياد اورشدم پاسخنظامی معرفی کردند  وياموارد ديگری رااعالم نمودند به ايشان مسائلی راازباب تجربه 

  >راوی سنی بوده است< چنين بود .مربوط بود ونه معقول

دعوت به تظاھرات اول مھرماه ن نوشته به اعالمات جديد ايشان <آنجا که ـنوشتم واز نامه ای  يادم ھست به ايشان
  :ن ميتواند جواز اين تحريرباشدآاط پيدا ميکند  اشاره به > کامال ارتبامسال

*****  

 عناوينیو،  يعنی سازمانی که خواسته ھای سياسی اش راباقدرت نظامی  تحقق می بخشد. اسم سازمان سياسی ونظامی 
فعاليت وھدف ونوع  رسيدن به ھدف  کيفيتکه سازمان ھا وشخصيت ھای حقوقی برای خودشان انتخاب ميکند کاشف از

ن است که سازمان از طريق مبارزه آاست  ازباب مثال سازمانيکه نامش سازمان دموکراسی برای ايران است  به معنای 
  .پارلمانی تالش ميکند که دمکراسی درايران برقرارشود

نھا از سنگينی اين واژه آنيم که کليه سازمان ھای سياسی از واژه نظامی استفاده نميکنند نه برای اين است که يمی باگر
ن وگزکی که بدست جمھوری اسالمی ميدھند واھمه دارند اين واھمه راميتوان آمطلع نيستند بلکه از واکنش جھانی  

  .خودرابظاھر از فعاليت ھای سياسی جدا ساختند درتدبيرمجاھدين خلق نگاه کرد که فعاليت ھای نظامی

واين گزکی است وقتی سازمان عقاب ازعنوان سياسی نظامی استفاده کرد درواقع به رژيم غاصب ايران اعالن جنگ داده 
به قوه نظامی متوسل  باشدرام ومتين آاست که بدست جمھوری اسالمی ميدھيد که درمقابل تظاھرات ھرقدر 

شود  واين گزکی که سازمان عقاب ميدھد دنياراھم ازحمايت خود محروم ميسازد زيرا ھرحکومتی حق دارد 
يکی ار   عليه خودش رابه اعتبارحکم قانون اساسی سرکوب نمايد                                  ِ فعاليت ھای نظامی وحتی سياسی نظامی  
ھرات جنبش سبز شدت عمل نشان داد  بخاطر تند اگر رژيم عليه تظا سبزی ھای مقيم خارج اخيرا گفته است

  .گزک داد، تظاھرات           ِ ماده سرکوب  آ                       ِ يعنی اپوزيسيون به رژيم   -روی ھای اپوزيسيون بود

مفھوم واقعی وسياسی سازمان سياسی ونقاب اين است که اين سازمان ميخواھد باکودتای نظامی رژيم راساقط 
ن امساک فراوان آی که چنين قصد وبرنامه ای ھم داشته باشد دربيان وکشوررابه سياستمداران واگذارکند  ھرسازمان

   .ميکند تاچه رسد که چنين عنوان خطرناکی راھم برگزيند

 واضافه ھم شده که بدون پدافند خواھد بود رام باشدآدرست است که دراعالميه ھای عقاب خواسته شده  که تظاھرات 
رام شرائطی دارد که درچارچوب يک سازمان آرا مبارزه بدون خشونت وولی اين درخواست شيوه فريب تلقی ميشود  زي

سياسی است نه سازمانی که ھم بال سياسی دارد وھم بال نظامی  سوال اين است که دراين دعوت تظاھرات  بال نظامی 
؟ رامطرح کنندکه  وجود وياعدم وجود پدافند  ديا شما درھيچ دعوت به تظاھراتی ديده ايآ ؟سازمان عقاب چکاره است

بنده که نديده ام وقتی سازمانی سياسی ونظامی شد نميتواند پدافند نظامی نداشته باشد که از تظاھرات وبال سياسی 
معلوم است که سازمان نظامی کارش پدافند است ودريک دعوت به  .. اين ميشود کجدار ومريزسازمان دفاع کند

يا ميتيوان گفت که درروز تظاھرات اول مھر بال نظامی ـ. سی عمل ميکند، بال نظامی سازمان درکنار بال سياتظاھرات
عقاب يک کارنمايشی است که دست  اين کار وبرنامه سازمان  ؟يا اين قابل قبول استآ ؟ سازمان به مرخصی رفته است

دون پدافند بودن تظاھرات برداشت سياسی و مبارزاتی ازدعوت مزبور وذکر ب  رژيم رادراتخاذ تدابيرخشونتی باز ترنمايد
عقاب را متحقق ساخت وباواکنش جمھوری اسالمی  سازمان                                               ِ اين است که اگرتظاھرات باقدرت نمائی مردمی خواست  

مواجه نشد ازپدافند ھم استفاده نخواھد شد ولی اگر تظاھرات باموانعی از جمله مقاومت حکومت مواجه شد  نيروھای 
يا سازمان عقاب واجد چنين آ  وخانه صلح عمل ميکردند)درست تاکتيکی که حزب توده نظامی پدافند وارد عمل ميشوند (

  .قای روحانی به اينکه <ھمه چيز راميدانم> ميتواند پاسخ سوال باشدآھست؟  البته تکيه کالم  قدرتی 

ميشود  اين کسيکه خنجری به کمرش ميبندد معنايش اين است که درداخل جلد خنجر تيغه است ووقت الزم ھم مصرف 
  .است که وظيفه پليس دربرخورد بااو متفاوت است باشخصی که تظاھر به مسلح بودن نميکند
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پيشاپيش  ب زدن ھا وآ، نميداند که بااين بی گداربه شخصی  که مدعی ميشود ھمه چيز راميداند ،نگرانی  دراين است
  درسرکوب مردم فراھم ميسازدگزک ودليل به رژيم غاصب دادن  چه امکانات اصولی رابرای رژيم 

ھمانطور که مستحضريد شکست وبدنامی جنبش سبز بدون ھيچ دليل ومدرکی به حساب سلطنت طلبان گذاشته شد  -٢
ژيم اسالمی بدان جھت پرورش داد وھرکجا که نام جنبش ِ                                                واين سياست نابکارانه رار  سبز بود نام مجاھدين وبھائيان                         

ينده توده آشکست جنبش سبز رابپای مخالفان رژيم وبيشتر سلطنت طلبان بگذارد تادروسلطنت طلبان راھم رديف کرد  تا
> دعوت سلطنت مارگزيده ازريسمان سياه وسفيد ميترسدنھا بی اعتناء وبی اعتبارگردند وبه صيغه <آمردم به مبارزه 

    .نھا بگذارندآطلبان راھم به فال دعوت جنبش سبز وشکست مفتضحانه 

ميکند  شکست اين  به مبارزه وتظاھرات  > مردم رادعوتتيمسار سرلشگر ھوائیبا عنوان < که وحانیقای رآحال که 
زيرا يک  به حساب سلطنت وسلطنت طلبان گذاشته ميشود دميزباشآدعوت ويا سرکوبی تظاھرات ھرقدرھم مسالمت 

گاه است رھبری اين مبارزه ودعوت آسرلشگر ھوائی ارتش شاھنشاھی  که لباس نظامی ھم برتن دارد وبرھمه چيز ھم 
رابرعھده دارد واين ضربه ای است بنيادی که به مبارزه سلطنت طلبان وارد ميشود واگر  تلفات انسانی ھم داشته باشد 

   .ش نخورده ودھان سوخته استآکه 

اداری به سلطنت  نيست چرا زيرنام وفپايبند کسيکه به سوگند سربازی اش ووفاداری به قانون اساسی وتداوم سلطنت 
   .اين بلند پروازی ھای بی مايه وخالی از حقيقت رامرتکب ميشود

سلطنتی ويا حداقل طرفدار چه کسی جوابگوی سرشکستگی وخفتی است که به نام دعوت يک سازمان سياسی ونظامی  
  ؟ميداندھم  را اين داستان  ِ خر  آنکه ھمه چيز راميداند ۀبه مبارزه برحق سلطنت طلبان وارد خواھد شد   ،سلطنت

  هيچكس نيست فقط منم!

ھيچ سازمان وتشکيالتی عليه جمھوری اسالمی نيست اال سازمان سياسی ونظامی به اينکه < ادعای محکم  ايشان
نچه رامانمی بينيم ويانميدانيم دليل عدم وجود آ<ست که ادعا وحرف خردمندانه ای نيست  حکما راعقيده براين ا >عقاب

   .> برخی افراد ھم اين گونه ادعاھارا حمل براوج غلو خودبينی ميدانندل عدم بضاعت علمی ماستنيست  بلکه دلي

من از نھم حاصل غلو درخودبينی است  ميگويند <آقای روحانی ادعای خودشان را ضميمه ادعای ديگری کرده اند که آ
  >اول دربطن کارھا بوده ام وھمه چيز راميدانم

  بودی وقومی به جھالت       حرمت ذات توکس نشناخت که تواصل خدائیدرپس پرده نھان 

  چيزچيست؟مقصود از هچكس وهيچ  

بسياری از ايرانيان مبارز وقدری ھم بنده براين عقيده قائم واستواريم  که درمقابل جمھوری اسالمی تشکيالتی ھموزن 
  .ايرانی وجودنداردمعنوی وباريشه ھای مردمی  واجد مشروعيت وقبول فرھنگ وسنت 

ن کامال وجوددارد ولی از قوه بفعل درنيامده است  واال سازمان ھای اسمی آوباانکه زمينه ھای حقوقی وسنتی وقانونی 
، رجزخوان مدعی رھبری نجات ايران بسيار بسياراست حتی با اسامی خيلی دھن پرکن تراز سازمان ،  سطحیمجازی

 –ياد دارم بنام ارتش سری ايرانيان  که ارمشابه به وعده ھای عقاب از اسامیسياسی ونظامی عقاب ووعده ھای بسي
  پايگاه نيروھای مسلح شاھنشاھی ايران ...... –زاد سازی ايران آارتش  –ارتش رھائی بخش ايران 

ن آابت بود که نھا اقای روحانی نبود بلکه ازاين بآرھبر  کهنان نتوانستند کارمثبتی انجام دھند نه به اين خاطر بودآاگر 
افراد باھمه موقعيتی که داشتند درزمينه باورھای سنتی وفرھنگی ومنش ايرانی قابل تحويل گرفتن  نبودند ھمين 

  .ھم ھست زيرا فرھنگ وعادت وباورھای يک ملت کھن رانميتوان براحتی تغيير دادقای روحانی آسرنوشت متوجه 
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يک عالمتی  ھی نبودند وميخواستند درمقام رھبری مردم قرارگيرنددرتاريخ ايران ميخوانيم کسانی که از خانواده شا
نھاراتحويل آن عالئم آ، سپر وغيره از پادشاھان به خود مياويختند تامردم به اعتبار ، شالرازقبيل انگشتتر، شمشي

  بگيرند 

رتش که ميشود ھمان ارتش ا ز لباس خلبانی وعنوان سرلشکرھوائی ا شنای مردمآقای روحانی به اقتباس ازاين شيوه آ 
يد  آھم ميتواند به حساب شاھنشاھی ايران استفاده ميکنند  البته که اين عنوان وعالمت وجه تمايزايشان باجنبش سبز

ندارد وجودندارد   را ولی شھودی که به مردم نشان بدھد که استفاده از اين عالمت وعنوان جنبه سوء استفاده وفريب
      .ن عالمت وعنوان رابنمايش ميگذاردآکه بی صداقتی دراستفاده از وبرعکس قرائنی وجوددارد

   ،ياددارم درسالھای قبل  درپايان نامه ای به ا يشان اين بيت رابکاربردم

  ئیطی اين مرحله بی ھمرھی شاه مکن        ظلماتی است بترس از خطر تنھا


