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 رسوائي ما درتظاهرات اخير
  حقوقدان -اميرفيض

جريان تظاھرات اعتراضی مردم ايران ھرچه بودو نبود، رسوائی ھائ فراموش نشدنی تاريخی ھم 
   .برای ما داشت

 سال ادعای کارسياسی عليه جمھوری اسالمی  وقتی خود مردم دست بکار ۴٠رسوائی دراينکه بعداز
کشور نميتوانيم درابتدائی ترين موضوعات  اعتراضی وتظاھراتی ميشوند ما سلطنت طلبان خارج از

ت منتظر چنين روزھا سال اس ۴٠اين درحالی است که  ؛رابطه با تظاھرات مردم تصميم گيری کنيم در
   .تيموتظاھراتی ھس

پايگاه سلطنت طلب حکم ميدھد که بجای شرکت درتظاھرات سه ھفته درخانه ھايتان بمانيد  قول  يک
 نجا ميرساند که مردم را ميترساند ازآحد خيرخواھی را به ، ميدھم که جمھوری اسالمی ساقط ميشود

ی ونارضايت ھنين جمھوری اسالمی رابرخ مردم ميکشد،آعنوان مشت و؛ ميز رژيمآاقدامات خشونت 
ود ويا صدمه ای وارد شود به مردم ياد خودش را ازاينکه برديوارھای شھرھای ايران خطی کشيده ش

  .نھا مال ايران است وايران با مالھا تفاوت داردآکه  ؛ورميشودآ

درخيابان ماندن به مردم را تشويق ميکند  ،قای ميرقادری نگاه کردم  او درست برعکسآبه برنامه 
را تکليف اين تظاھرات فاوت نبودن وشرکت درمدن وبی تآخانه ھابيرون  ن، ازصحنه را خالی نکرد و

   .عامه دانستن

نگاه ميکنم  دقيقا خواستاريک مقاومت سخت درحد سوريه  ؛به پايگاه ديگری که ميگويد درايران است
ناراحتی خودش را ازتوصيه ھای نامبارک ايرانيان خارج کشوردرعبارت زير نشان ميدھد  است و

>  تودھنی سختی بماست اگربفھميم  که مقصودشان شما نگران ما نباشيد ما ميدانيم که چکارميکنيم<
  .چيست

به يک پايگاه ديگر ميرويم  ذوق وشوق بينھايت خودش را ازشعارھای سلطنتی بازگو ميکند  واين 
وجھی ندارد حالی است که ھمان پايگاه سلطنت طلبان درخارج ازکشور به شعارھای سطنت طلبی  ت در
  .الحاق برصداھا ميداند نھاراآ و

موقعيت استثنائی  که تظاھرات يک که درداخل کشور افتاده وفکرميکند يک سلطنت طلب بنده خدائی
کامال متضاد چه خاکی  واقعا درمقابل اين فرامين  دعمل کنرا به کشور وتکليفش  داست که دين خو

   . بايد برسرش بريزد

کنيم ويا  لسال مبارزه نميتوانيم درک کنيم که بايد ازتظاھرات داخل کشور استقبا ۴٠اينکه ما بعد از
   .نھارا به خانه ھايشان عودت بدھيم دليل فقردرک سياسی ماستآخير بھتراست 

کنيد که تضاد درھمان حد است که به اشاره رفت خير  بھرسايتی که رجوع کنيد يک دستور نفکر 
    .تظاردارند که حرفشان با قبول عامه روبرو شودنھا ھم انآ، ھمه وفرمان دارد
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ن حراست ميکند تا برشد واقعی آنرا کنترل وازآشفته بازار کارمبارزه چه ميشود؟ چه کسی آدراين 
ومبارزه به امان خدا رھا ميشود  تا چند سال بعد فراموشی   ھيچکس  ؟رھبر مبارزه کيست و برسد

وبازنسخه  نھا را بازھم به جريان تازه ای بکشاند آتجربه ھای تلخ مبارزه بدون رھبری وقاطعيت 
  .ساله گذشته بشود ۴٠ن تکرارواقعات ن جرياآبرخورد ايرانيان خارج ازکشور با 

خبرنگاربی بی سی گفتند که ما ديگر درتظاھرات خيابانی شرکت چندسال قبل دانشجويان دانشگاه به 
   .نميکنيم زيرا رھبری نداريم

رمان است وبعد برنامه ريزی وسپس آمبارزه سياسی اولش رھبری  وھدف و
   .عضو گيری وتشکيل حوزه ھای مقاومت  که  ما ھيچيک ازانھا را نداريم

  هاي جك  تظاهرات

و تظاھرات ازحقوق نطق روحانی که حق رابه مردم دادواعتراف کرد که خواست رفاھی مردم بحق 
   .اظھارات استاندار تھران که تظاھرات را حق مسلم مردم دانست.  نھاستآ

  .(نماينده گان مجلس)اظھاراتی مبنی براينکه به تظاھرکنندگان جواز تظاھرات داده شود 

  خبرتنزل بهاي تخم مرغ

 ياد کرده  و بعنوان قيام سراسری ملت ايرانسرمقاله کيھان تھران که ازتظاھرات اخير تھران 
ن است که جمھوری اسالمی  تظاھرات رفاھی وبعدا سياسی مردم را آ نراستوده، ھمه وھمه نشانگرآ

ات ن  تظاھرآجک کرده وصورت و معنای قيام مردم  وتائيد خواسته ھای مردم ازسوی دولت رابه  ھای
دراين  .داده است  واين، ازشيوه ھای شناخته شده برای خالی کردن خيابانھا ازمردم معترض است

به خانه ھايشان برميگردند وبه رژيم فرصت ميدھند که حالت است که معترضين با دست پر وموفقيت 
   .راه يابی کند

فاقد پشيبان وحاميان جدی  درتظاھرات غيرسياسی که پيوند ارتباطی با تشکيالتی ندارد تظاھرکندگان
ميز به آکه دولت روی مسالمت نينده درتظاھرات شرکت ميکنند وھميآھستند والجرم درحال تزلزل از

اما برعکس درتظاھرات سياسی که  ؛نھا نشان داد ديگر تمايلی به ادامه تظاھرات نخواھند داشتآ
تظاھرات  تاثيری درجريان قيام و دارای رھبری وھدف براندازی رژيم است اين گونه مسالمت جوئی ھا

نخواھد داشت واتخاذ اين قبيل سياست ھا موجب تجری ودلگرمی تظاھرکنندگان ميشود  نمونه شورش 
   .شتی وصلح با مخالفان کرد خمينی گفت کاردولت تمام استآکه وقتی دولت شريف امامی اعالم   ۵٧

  

  


