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  ، ھمه احزاب وتفکرھای ھاه ، ھمه گرو<امسال ھمه جبھه ھا

                    >) شرکت کردندبھمن ٢٢تظاھرات مختلف دراين راه پيمائی عظيم (

  شيخ حسن روحانی

**  

  حقوقدان -فيضامير

، ندار، ستون گفتشنائی است که متراکم برواژه ھاست  واژه ھاآفصل  ،نقش شعارھا درمبارزات سياسی
ناخته ازطريق شعارھا که درتظاھرات مصرف ميشود ش که واھداف سياسی گفتارھا بيان کننده مقاصد

   .ميشوند

ياسی خاصه ھمانطور که درکارزارھای جنگی تشخيص دشمن وخودی ازمجرای پرچم است درکارس
ت حقوق سياسی را مشخص قدرت گروه سياسی رادارد شعارھاست که موقعي تظاھرات که حالت نمايش

 صست که ظرفيت سياسی وخواست تظاھرات را تشخيتظاھرات فقط ازطريق شعارھا ينناظر ميکند و
ين دليل است که شعارھا بصورت جمالت شعری وپرمعنا وکوبنده وتاثيرگذارساخته ميشود مميدھند به ھ

   .دسان باشآن برھمگان آکه درک 

 گرا بردوش دارند و نراآشعارھا در واقع شناسنامه ومانيفست مبارزه ھستند که حقيقت مبارزه واصالت 
 ، مبارزه وتظاھراتنھاآ د ونظايرنالھام نگرفته باش ويا ازحق د ويا پادرھوانباشند ويامحکم نباشمتزلزل 

 برورد که ھربيننده ای ھدف ازتظاھرات راآت وحالتی رابوجود مين ازاصالت ومعنا خارج اسآوابسته به 
  .ازشعارھا خواھد يافت خودش تشخيص وبرداشت

  ميدان شعارها درتظاهرات پاريس 

 سياسی زندانی(رمتراکم ومتوالی بود يکی شعارھا محدود به دوشعا [امسال] بھمن پاريس ٢٢درتظاھرات 
  .دد)زاد بايد گرآايران (وديگری شعاربی معنای  )زاد بايد گرددآ

ردد به زاد گآاست وشعارايران بايد  »زاد بايد گرددآسياسی  زندانی« اکنون مسيراين تحرير بررسی شعار
   .فرصت ديگری موکول است
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  زاد بايد گرددآشعار زندانيان سياسي 

  . ، مطالبه حق سياسی استرکن اساسی درمبارزه سياسی

 رکن سوم معين و و ،رکن دوم متقاضی حق ،استرکن است رکن اول خود حق مطالبه ھرحقی واجد سه 
بايدمعلوم باشد طرف مبارزه   ،منطبق بامبارزه سياسیدرکالمی ساده و .ن متجاوزبه حقمعلوم بود
قابل دفاع شناخته نميشود ومبارزه  ،، حقمعلوم ومجھول باشد ،هکيست چرا که اگرمدعی عليتظاھرات 

   .رددھواتلقی ميگدھم با

انيان سياسی زادی زندآومعلوم نبود که  ،معلوم نبود )طرف تظاھراتمدعی عليه (، تظاھرات پاريسدر
 شنا ازجمله مرگ برجمھوری اسالمی کهآ، شعارھای ازچه کسی خواسته ميشود زيرا درشعارتظاھرات

وبرعکس توجه  ،تظاھرات نبود                                                        ِ عالمت بارزه مخالفت با جمھروری اسالمی است قابل مالحظه ومشخص  
 ؛جمھوری اسالمی را مدعی عليه تقاضای تظاھرات پاريس معرفی ميکرد ،زادی زندانيان سياسیآ شعار

   .زيرا که زندانيان ايران به حکم جمھوری اسالمی به زندان افتاده اند

ن گفت ودالئل کافی ھمراه واقعيات موجود وسابقه ارائه داد که تظاھرات پاريس يک بنابراين ميتوا
    .یستظاھرات حقوق بشری بوده نه تظاھرات سيا

مقاومت درمقابل بھمن خواست گروھھائی  ٢٢بمناسبت  تظاھرات تھراندرتطبيق مورد ھمانطورکه در
مھوری اسالمی خواستھائی را عنوان دولت ج يعنی برخالف سياست ،مريکا بودآ مريکا حتی جنگ باآ

تظاھرات پاريس ھم بموازات خواستھای متفاوتی که ازجمھوری اسالمی درتظاھرات تھران . ميکردند
 هنجا که شيخ حسن روحانی گفته است ھمه گروآ. وسياسی را داشته استزندانی زادی آ، درخواست شده

   .بھمن پاريس است٢٢ه ماھيت تظاھرات تائيد کنند ،بھمن شرکت کردند ٢٢ھا باتفکرات گوناگون در

ويکی ازمحلھای تائيد شده  معلوم است كه مبارزه حقوق بشري بامبارزه سياسي تفاوت دارد

ساسی کشوری است که مبارزان ، برسميت شناختن قانون ادرمبارزه حقوق بشری
 مبارزهبالھای  مبارزه حقوق بشری ميتواند يکی از ،ن ھستندآحقوق بشری خواستاراجرای 

   .سياسی باشد نه اصل وھدف مبارزه سياسی

  ،بھمن يک تظاھرات حقوق بشری بود ترديدی نيست وشاھد اعظم ٢٢درک اين واقعيت که تظاھرات 

  .ھمان عنوانی است که پيام شورای ناپيدا بوسيله سخنگوی شورا قرائت گرديد که چنين بود

  >جمين سال نقض حقوق انسانیپيام شاھزاده رضا پھلوی به مناسبت سی وپن<

  اشكاري نقش سخنگوي شوراي ناپيدآ
ضا رقای آماده خطابه شدند آدرفيلمی که ازتظاھرات پاريس منتشرشده ديده ميشود ھنگاميکه اعليحضرت 
 را ن متنآوسپس  قرائت نراآپيرزاده متنی را که قبال تھيه شده بود به اعليحضرت داد واعليحضرت ھم 

    .ازتظاھرات خارج گرديدند زاده مسترد ورقای پيآبه 
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که  است که متنی رنبايد اين جريان غيرعادی وبی سابقه مورد پرسش قرارگيرد زيرانقش سخنگو ھمين ا
واين جريان که برای اولين مرتبه  شورای ناپيدا فراھم کرده سخنگو بخواند وبرود ونه زياد تر ونه کمتر

   .فتاده است شاھد وسند عينی ايفای نقش سخنگوئی استاتفاق ا

  برداشت ساده وعمومي 

به اينکه تظاھرات پاريس مبارزه حقوق بشری برصحيفه برسميت شناختن  ،برداشت اين تحريردرمقابل  
نرا ناديده گرفت  آھم وجوددارد که نميتوان  ديگری ، برداشت مستند ومرتبط زمانیجمھوری اسالمی است

   .ميد وفھم وفراست ايرانيان راھم نشان ميدھدآ خاصه که برداشت مزبور روزنه ھائی از

  مريكاآتظاهرات بمنظور پشتيباني ازسياسيت 

 دررابطه با کنفرانس مونيخ در )١( ٢٠١۴/٢/٢کروبی مورخ  زير عنوان رفع حصر ازدرتحريرات قبل 
مسئله حقوق بشر، رفع حصرغيرقانونی رھبران جنبش سبزوھمچنين رابطه يف بين کری وظر ديدار

بتھران اعزام يخ زيرخارجه سوئد ازطرف کنفرانس مونباعربستان مطرح شد ودرھمان جلسه  قرارشد و
خبرگزاری فرانسه درپخش خبرکنفرانس  ،او قول داد درباره حقوق بشروزندانيان سياسی صحبت کند و

  .>وسعيد عابدی ھم شده است زادی اميرحکمتی ورابرت لوينسونآستارن کری خواجامونيخ  گفت <

ھم اکنون که اين تحريرتنظيم ميشود سفيرسوئد به تھران رفت ونسبت به دستورجلسه کنفرانس  =حاشيه

نراھم بی بی سی منتشرساخت واين خود دليل است آ مونيخ بامقامات جمھوری اسالمی مذاکره کردوخبر
  )پايانندانيان سياسی بوده است  (زادی زآونيخ يکی ازموضوعات اصلی کنفرانس مبراينکه در

مريکا اشاره ای نشد اين مھم را بيانات آگر درکنفرانس مونيخ به اسامی زندانيان سياسی مورد نظرا
 ازجمھوری وايشان بوضوح پياده شد ،بود گرداننده تظاھرات پاريسشورا که  ،سخنگوی شورای ناپيدا

  :زاد سازد وعجيب اينکهآرا دربيانيه ه برده شد خواستند که  زندانيان نام اسالمی

  سالم برطبرزدي 

برای ايشان رسيده (!!)  ازايرانيان خواستند که به فراخوان حشمت طبرزدی که ازپشت ميله ھای زندان <
  >سالم بدھند

 سبرعک ليحضرت سابقه نداشته است وسال گذشته ازسوی اع ٣۵عبارت ودرخواستی که ھيچگاه درطول 
     .درتمام سالھای مبارزه مدعی رعايت عدم تبعيض بوده اند

م دادن سال يان فرھنگ وعادت ايرانباعلم به اينکه  بيانيه احمق وناجنس باشد کهچقدربايد نويسنده اين 
  ؟داين چنين عبارت موھن وخردکننده ای دربيانيه پياده کن به شاه است  نه بغيراو
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را درک  ليونھا ايرانی مخالف جمھوری اسالمیييا دشواراست وزن منفی اين درخواست اعليحضرت از مآ
سال است عليه جمھوری  ٣۵ميليون ايرانی  خارج ازکشور که  ٣  بهچرا اين چنين تحقيرخرد کننده ؟ کرد

  ؟داده شود، نسبت اسالمی وبرای ھويت ملی وتاريخ خود مبارزه ميکنند

يا بايد آ  ٢> كاري نكنيد تا من بگويم كه چه بكنيد< :خطاب به ايرانيان فرموده اند بارھا اعليحضرت

  ؟اوسالم بدھيدپاسخ انتظارمردم اين باشد که برويد دنبال فراخوان  طبرزی وبه 

ی به دسالم دادن به طبرز                                                  ِ سلطنت طلبان تحقير، بی حرمتی وعاق شده اند واين حکم   زگارا،آسال  ٢٧
    . >قول معرف < مشت در.... است

ت تش گرفتم نميدانم سلطنآ ممبنی برسالم دادن به طبرزدی را خواندبراستی که وقتی درخواست ايشان  من
   .طلبان حساس ترازمن چه کشيده اند

  .عيان شودنميخواھم وزن اين اظھار اعليحضرت وتوطئه نابکارانه شورای ناپيدا بيش ازاين 

 نداه ند که پرچم  رانديده اصاحبه بی بی سی وموضوع پرچم جمھوری اسالمی مدعی شداعليحضرت درم
 تظاھرات يا درقرائت متن مورد بحث درآ) بيانشان قابل تامل است ،به دالئلی( ،وگرنه اعتراض ميکردند

ايرانيان  درخواست ازن آحقارت ه کنديدند) ( ميز را نفرمودندآن عبارت موھن وتوھين آپاريس 
   ؟.مورد انتظارايرانيان راھم يک امرعادی دانستند وعبورازروش

شده  وتحميل که توسط نزديکان شاھنشاه نوشته >پيام انقالب شمارا شنيدم< :يا خاطره تلخ قرائت متنآ
  ؟بود تجديد نشده است

ھمانطور که به اقدام بی بی سی اعتراضی نفرمودند به اين برنامه ريزی بيشرمانه  ،شابھی استتعجب 
   .ا ھم بی تفاوت ماندندشورای ناپيد

 بيعت ،چرا اعليحضرت با چنين درخواستی ازايراينان ،بيعت استدر کارسياسی نوعی  ،(درود) سالم
که سخت طرفدارجمھوری اسالمی است  )و حسين کاظمينی بروجردی باکسی (طبرزدی نان راآ      ِ گروھی  

  ؟ولی توقعات خاص ھمراه ماموريت ھای خاصی رادارد خواستارميشوند

ست كه با مبارزين مانند گوسفند رفتارشود سي اين نيدمكراسي دركارومبارزه سيازادي وآ
   .وگله واربروند وبه طبرزدي وفراخوانش سالم بدهند

اگربگويم من خواست خودم راتعقيب ميكنم بنظرمن اين < :يو فردا فرمودنددرمصاحبه باراد 
  >يك خواست دمكراتيكي نيست

                                               
که چه » ميفرمايند«حان تلويايشان  ه من ميگويم را انجام بدھند.وده اند؛ طرفداران من کسانی ھستند که ھرچاعليحضرت بارھا اعالم فرم - ٢

 ک-ح بکنند....
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 ؟وان طبرزدی سالم بدھند يک کاردموکراتيکی استاينکه حکم ويا درخواست بفرمائيد که ايرانيان به فراخ
ن قطعنامه آيند بايد اول بھرکه ميخواھد مرابه ب< ؛عنامه شورای ناپيدا که اصرارداشتندطھمان بلوای ق
  يک حرکت دمکراتيکی بوده است؟ >راامضا کند

وری لت دست عوامل جمھآ بيچاره دمکراسی وحقوق بشرچه بھانه ھائی است برای فرارازمسئوليت و
   .اسالمی شدن

  >شما چه برنامه ای برای نجات مردم داريد< :دربرنامه مصاحبه راديو فردا ازاعليحضرت سوال شد

يعنی سالم به  ،ھمين بيانيه سخنگوی شورای ناپيدا درتظاھرات پاريس پاسخ پرسش راديو فرداست
   .قائی طبرزدیآفقط  ،فراخوان طبرزدی وبجای نجات مردم ھم

ی سال وسوگند به حراست ازقانون اساسی مشروطيت وحقوق ملت ميتواند بيانيه تظاھرات واقعا بعدازس
  ؟، پاسخ تاريخ باشدپاريس

  وغيرقابل تحمل تالم سنگين  ودرد ناك 

نميدھد وبھتراست به  امکان توقف اين تحرير را روی موضوع سالم به طبرزی ،اعليحضرت درخواست
   .موضوع اصلی پرداخته شود

  دنباله برداشت ساده وعمومي 

  عرض شد برداشتی ازتظاھرات پاريس دردست است که نشانه فھم وھوشمندی وفراست ايرانيان است 

   .واکنون به بينيم که اين برداشت چيست

که البته نفر بوده است  ٨٠ريس حدود بھمن پا ٢٢طبق اخبارواصله تعداد شرکت کنندگان درتظاھرات 
 به عملگی برای یرنفری فرانسه نشانی گيرا ومستدل است که ايرانی ھا تمايلھزا ٧٠٠نسبت به جمعيت 

نھا به اين فراست وھشياری رسيده اند که خواستھای بيگانگان ھمواره ازدھان ايرانيانی آ مريکا ندارند وآ
  ٣ .ن شده باشدآخود فروخته وفرومايه بيرون ميايد تا زمينه سازی برای اجرای 

  .>مارکه دروغ نيستآ< د) فرمودنیپرچم جمھوری اسالممصاحبه بابی سی سی (اعليحضرت درھمان 

وپول اضافی ازخارج فرانسه سفره برخی ھم با پرداخت ھزينه ک ،نفردرتظاھرات پاريس ٨٠مارحضورآ
نفربه درخواست اعلحضرت لبيک گفتند نشانه ای  ٢٨،٠٠٠زه ماری که يک روآبا  ،مده بودندآ

   .است ازھوشياری ايرانيان

ابلھان درسر زمين ھای کوچگ ھمواره سنگ کشورھای بزرگ رابه سينه ميزنند وھم ميھنان خويش <
  ارود)(   > راتشويق به بخشش ميھن وناموسشان ميکنند

                                               
نفر بنظر  ٨٠نفر دست به دست داده بودند. رقم  ٣٠ -٢٠کيل شده بود که در ھر حلقه بين سه حلقه تودرتو و در کنار ھم در محل تظاھرات تش - ٣

ا ر نزديک برج ايفل بود و پيش تر ھم اوکرايينی ھا در آنجا تظاھرات داشته اند که  تعداد زيادی توريست در اين محل بسيار معقول می آيد. البته 
 ک-حساب بيايد. حبجمعی تظاھرات ايرانيان به آن اشخاص نمی تواند از ابوابه رقم اضافه نکنيم زيرا


