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 شاهدي  برتظاهرات دختران
  حقوقدان -اميرفيض

 و چوب کرده روسری سفيدی را سر ،اجباریدرفيلم کوتاھی ديدم که دختری براه اعتراض به حجاب 
 دو ند ونزديک او جمعدرايساده است وچند نفری  بلندی بارتفاع يک متر پست برق يا تلفنروی يک 

  .دبازداشت کنن ورده وآرا پائين ن دخترآ تالباس شخصی سعی ميکنند 

 ن دخترميگفت مگرآپائين  بيا ؛مدن ميدادندآپائين  دستور ن دخترآکه به  لباس شخصی ن دوآدرمقابل 
    ؟رخالفی کرده امامن ک

نھا به آ از یکه يک دندفاصله کمتری ايستاده وناظرجريان بو اين جريان دومرد ديده ميشدند که در در
تحقق  ن دونفرآاين خواست بھرحال  ،ه ميشد گفت بيا فرارش دھيمديگری درحاليکه صدايش شنيد

ن دخترک رابه پائين ھل آ ن لباس شخصی ھا پريد روی سکو وآ نقدر طول کشيد که يکی ازآ نيافت و
دستگيری دختربا  داد  که خبرگزاری ھا از
  .بکاربستن خشونت خبردادند

ن دختررا مريم آنام  ری اسالمیجمھو
دانشجوی اميرکبير معرفی ساله  ٣٢شريعتمداری 

اين حال  کرد که زانوی دخترھم زخمی شده وبا
جمھوری اسالمی  رگا .به زندان برده شده است

را منتشرنميکرد نه نام وموقعيت  اين خبر
اجتماعی دختردستگيرشده معلوم ميشد ونه 

   او.زندانی بودن 

ويا حتی چند نفرھم  نفر ن دوآعا البته اگر واق 
داشتند فراردخترعملی  را قصد فراری دادن دختر

   .نبود زيرا خود دختردرجريان فرار قرارنداشت

  

سال  ذرآ ١٧ جريان مزبورراکه ديدم ياد بلوای 
زمان نخست وزيری قوام افتادم که نشان  ١٣٢١

 غازآکارسياسی که ازتطاھرات  ميدھد ما در
  .قب مانده ترھستيمسال قبل ع ٧۵ميشود چقدراز

بنام  مخفی زيرزمينی يک حزب١٣٢١درسال 
ردان دبيرستان گبود که ازشا فدائيان ايران 

 ،اديب تشکيل  شده بود دارالفنون و ايرانشھر و
رھبرحزب جوانی بود ھمکالس ما بنام  رئيس و

وقرص ومحکم  یرست وحسابواقع يک رھبرد در پرويز اھور که برھمه اعضای حزب الويت داشت و
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  ارسياسی نبود فقط مزاحمت وترساندنوھدف ماھم ک ھمه ما برھبری قبولش داشيتم  بودوبا صالبت 
   .د ومردی خشن بودن دبيرستان را چوب ميزآه شاگردان قای انيسی رئيس دبيرستان ايرانشھر بود کآ

 گھگاه دراختيار اھور قرار رش کهآروزی خبررسيد که ھمه افراد حزب درسالن کتابخانه ... باری
 ب يادم ھست اھور دروسط ما قرارخو ؛ه جمع شديمجمع شوند ھمواقع درخيابان برق بود  وميگرفت 

و  شاه نياز به حمايت ما ملی وميھنی درمقابل ماست و يک تکليف ادوباصدای رسائی گفت فر گرفت 
دولت  درمقابل مجلس بپا شود و فردا بايد تظاھراتی ؛بعد گفت ،دارد انتظار اقدامات ما محصلين را

کم بايد عالوه برمنافع صنفی وتحصيلی به منافع کشور ھم توجه  ،ما کم :بعد گفت .شود قوام برکنار
  .....کشور درمعرض خطراست  چشم اميد مردم بماست و ،زمايش ماستآاين اولين  داشته باشيم 

 سعی کنيم دستگير نشويم ويادم ھست که گفت يک تکليف مھمی که پيش روی ماست اين است که 
شرکت درتظاھرات   ؛مما ھمين است که گفت درتظاھرات فردا برای یپيروز .کنيم شديم حتما فرار اگر
دستورات مفصلی داد که  ھم بعد .استدستگيری  از دادن شعارھا ودرصورت خشونت پليس فرار و
وارد  حيله ھائی وبکارگرفتن چه با  چگونه و ؛گان دستگيرشدمحصلين ويا تظاھرکنند يکی از اگر
شده را فراھم سازند  دستگير قبلی موجبات فرار گانجات جديدی به کمک مواضعه کنندچه دست شدن
  .ورندآصورت تعقيب فراری چگونه دسته سوم راه بندی بوجود  در و

ھم  را افراد مصدوم  خود ن حزب دراين بود که حتیآھم تظاھراتی داشت ھنر ن زمان که حزب تودهآ
کردن  فرار دادن و کامال برای ضربه زدن وشعار افراد حزب، مامورين دولتی بيفتند ميگذاشت بدستن
  موخته بود.آنھا آ موزش ديده بودند  و شايد ھم اھور ازآ

  باري 

 زھائی گفت  وبه منھم گفت شما بابا دسته ھای چند نفری خصوصی چي اھور قای آ، بعد ازختم جلسه
دستياری مقدادی که بعدا به درجه  ؛بزنديد لفنون رارزنگ مدرسه دا ،فالن مقدادی بايد سرساعت

، درگذشتنه فعاليتی را درخارج ازکشور شروع کرد که متاسفا ۵٧شورش  از بعد سرھنگی رسيد و
داشت ورئيس فراشھای  قرارکه زنگ دارالفنون درجايگاھی بلند درحياط ورزش  اين جھت بود از

درسه درست کرده بود که برای زنگ مچوبی حاج اسماعيل نامی بود يک اھرم بلند ون که دارالفن
  ی به ايستديکنفر روی دوش نفر ديگررم نميشد دسترسی به زنگ راپيدا کرد مگراينکه ھن اآبدون 

 انتخاب کرد برای اينکه ھمه ميدانستند که من ازچرا اھور من ومقدادی را برای زدن زنگ مدرسه 
  .با باالنس باال وپائين ميرفتم دارالفنون پله ھای طبقه اول به دوم ھمه

به راھروھای مدرسه  ،زاد شده ازحصارآاين ماموريت انجام شد وشاگردان کالسھا مانند گله اسبان 
موزش داشتند وبنده خبرنداشتم شاگردان مدرسه را تشويق به آشدند ودرھين حال کسانی که  سرازير

سوی  ابان ورفتن به سوی مجلس کردند که البته درھمان زمان سيل جمعيت ھم ازيريختن توی خ
   .م شديمن انبوه جمعيت گآدربين  درحرکت بود که ما سبازار وخيابان ناصرخسرو بسوی مجل

  .بقيه ماجرا به ھدف ازاين تحرير مربوط نميشود

  ورد اين تحريرĤدست

يد آن وقتی بدست ميآيد کوچکترين ذره آذره بدست مي ،پيروزی درمبارزه سياسی ويا اجتماعی ذره
 اين فرار ،کند بازداشت مامورين فرار از ،که يکی ازمبارزين درعين انجام ماموريت تظاھراتی خود
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با ھمين فرارھا گذاشته ميشود  یھر چندان قابل اھميت نباشد ولی سنگ بنای پيروزکه ممکن است بظا
ن مبارز سياسی  آشرمساری برای پليس است وھم يک عنوان قھرمانی برای  زيرا ھم ضربه روحی و

   .ن استقبال کنندآوھمين سابقه سبب ميگردد که ھمه مبارزين از

ھمين مريم شريعتمداری که  ؛ربه به مبارزه استن ضدستگيری مبارز ازسوی نيروھای دولتی بدتري
درحالی  سال حبس روبرو گرديده ١٠يک تا  دادستان به وتقاضای و با ادعا پائين کشيده شد بزور

دختران  برای فرار قبلی کارساده ای بود اگررھبری عملياتی وبرنامه ريزی فراردادن او بسيار است که
جريان اجرا  طرح درن آشنا بود ويکباره خودرا درمقابل آ با طرح فرار ن دخترآ اگر ،انجام شده بود

  .فراراسقبال ميکرد بدون شک از ميديد

 ۵٠٠٠کشته و ٢٠درھمان برنامه تلويزيونی  گوينده با يک افتخاری گفت که ما  درتظاھرات ديماه 
 د  وکشته دھ ٢٠دارد که انسان برای يک تظاھرات بی نتيجه  ن افتخارآنميدانم کجای  ،اسير داديم

حتی يک سِرپاسداری شکسته نشود ولی مھم ھمان تعداد بازداشت شدگان است که يک قرينه کافی 
   .برای بی برنامه بودن وبی رھبری بودن تظاھرات است

نسخه ھای  حتی کاروفعاليت فردی ھم از ،ھيچ کاروفعاليت  گروھی بدون رھبری واستراتژی نميشود
   .داشته است یاجراي بار موفق ديگران خاصه رھبران

رھبری قانون اساسی متوسل ھستند ونه خودشان رھبر وايرانيان خارج ازکشور که نه به تمکين 
ه ھمراه است دليل کافی است برعدم لياقت وصالحيت سال ۴٠، اين کوتاھی که با سابقه ديگری دارند

   .ايرانيان خارج ازکشور برای مبارزه عليه جمھوری اسالمی

ند ودانشجويان دانشگاه که تيپ روشنفکر مخالف جمھوری اسالمی شناخته ميش پيشدرچند سال 
   .رھبری نداريموحرفشان قابل محاسبه است اعالم کردند که  ما ديگر درتظاھرات شرکت نميکنيم زيرا 

قراردھيم  چگونه  خود  ما وقتی نميتوانيم  رھبرقانون اساسی  را درجايگاه قانونی ورھبری معنوی
مصداق <مشت نمونه  ؟!ينده ايران راحل کنيمآمدعی ھستيم وھستند که ميتوانيم مشکالت سنگين 

  . خرواراست> ھمين مورد ماست

***  
يری ھستند که مسيح (معصومه) علينژاد قمی، گول خورده ھای دل برسرچوب سفيد تران روسریدخ

گاھی جای ايستادن آنان را تحريک ميکند و » واشکیيآزادی «و » شنبه سفيدچھار«زير نام آنان را 
و به ھمراه سيد محمد ااعالم ميکند تا اين دليران مبارز را به چنگال مخوف تبھکاران رژيم بياندازد. 

 لحسينی (ری استارت) و کسان ديگری تنھا کارشان به اسارت رساندن دليران کشورمان در چنگا
  خفاشان سياه رژيم ھستند. 

 ک-ح


