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  تظاهرات تق ولق –مبارزات بي رمق 
  >اني منجرنشد؟گچرا ناراضي هاي اخيربه جنبش هم<

  

  حقوقدان -اميرفيض

ھمان  قضا بخشی از که از ؛است که ازسوی بی بی سی به پرسش گذاشته شده است یسوال باال موضوع
  .گرددکه زيرنام  مبارزات بی رمق وتظاھرات تق ولق تنظيم مي ،است تيتر اصلی اين تحرير

  ماهيت تظاهرات اخير

 نميتوانست درجھت جنبش و، تظاھرات اخير که ازمشھد شروع شد يک تظاھرات ساختگی حکومتی بود
   .مدآن بتوضيح خواھد آبه حرکت درايد  علت  مردمی عام و

 از ،نماينده ولی فقيه درمشھد است خوند رئيسی وآزن  درمشھد که پدرخوند علم الھدا نخست آنکه؛ آ
ن ترييت به روحانی بفھماند بود تا بدي روحانی عھده دارحسن شوبی را عليه آخامنه ای ماموريت سوی 
   .را بوسيله تظاھرات وخواست مردم محقق ساخت ه ای ميتوان سقوط اوادار که با

ھا درتظاھرات مشھد که ھمگی با حجاب اسالمی بودند نشان ميداد که دعوت به  شرکت خانم –دوم 
واال دعوت به تظاھرات ازسوی افراد عادی اينطور  ،يک مرجع شرعی ويا ولی فقيه باشد از تظاھرات بايد

    .نميگيرد ھای باحجاب قرار مورد استقبال خانم

وزارت اطالعات با انجام اين برنامه وپيگيری تظاھرات درساير شھرستان ھا خاصه  سپاه و ،اينکهسوم 
بازداشت کرده ويا درمقام بازداشت  را نھاآراشناسائی ويا  تھران بخش عظيمی ازمخالفان جمھوری اسالمی

محصل بوده اند  نفر که غالبا جوان و ٣٧٠٠طبق اعالم مقامات جمھوری اسالمی تاکنون  قرارداد.
  .دستگيرشده اند

گاه شوند وھمچنين تمرينی آمخالفت با حکومت  تمسفرآ ھا گھگاه نيازدارند که از حکومت ،چھارم اينکه
ن به جنبش ھای فراگير (مانند مانورھای ارتش آشند برای برخورد با تظاھرات وجلوگيری ازتبديل داشته با

ن به شھرھای ايران نشان داد که برای سپاه آتظاھرات مشھد و انتقال  ،ظامی)نماده باش اقدامات آبرای 
   .وبسيج ودستگاه اطالعات مانور خوبی بوده است

 البته از ،افراد راشناسائی خواھند کرد ،نی با داشتن تصاويراجتماعاتت ھای خياباکرد که گشسپاه اعالم 
   .نھا صحبتی نکرده ولی  ناگفته معلوم است که بی مايه فطيراستآدستگيری 

  پاسخ به سوال بي بي سي 

  »سلھاست؟نسل ما بدبخت ترين ن ياآ«   :پرسشی درسنگرمطرح شد  که پيش  سالھا

  ؟د، درک فساد ميکنند  ولی درکاربراندازی نيستندچرا ايرانيان ميشنوند، ميخوانن
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کارمبارزه ايرانيان به تحقيق وبررسی وانتشارمقاالت وتحريرات مشغولم وازاين سال است در ۴٠بنده که 
مه علت عدم موفقيت تظاھرات اخير وتمام لدريک کی اظھارنظررا بدھم حيت نسبجھت ميتوانم به خود صال

مبارزه   .تشکيالتی ميدانم نداشتن رھبری ونبود مبارزه و کادر ، رامیالتظاھرات گذشته ضد جمھوری اس
ما ايرانيان بجای اينکه ازاول     نيازبه تشکيالت وسوم شروع مبارزه را دارد ماول نيازبه رھبری  ودو

  .خرشروع کرده ايمآ قاعده مبارزه شروع کنيم از

خوب معلوم است که  ؛نندزدست به مبارزه مي ،دتشکيالت سياسی دارننه  ايرانيان درحاليکه نه رھبری و
بی برنامه  و خودسرانه  زيرا درھم و ،اين چنين مبارزه ای درمقابل جمھوری اسالمی ناموفق خواھد بود

   .دارای تشکيالت وفرماندھی است شکل وتنھم درحاليکه دشمن مآ ؛وبی فرماندھی است

ومعتقد  اغلبشان تحصيل کرده  ،ری اسالمی ھستندايرانيان خارج ازکشور گروه عظيمی ازمخالفان جمھو
زه با يا مبار ا مخالفت ود ولی دررابطه با تظاھرات وينميباشحدودی ثروتمند  تا دمکراسی  و و یزادآبه 

ھم چنانکه تظاھراتمان  وان بی ريشه وبی رمق مبازاتش. جمھوری اسالمی ھيچ ارزشی محسوب نميشوند
  . می بينيد  بی رمق است

ھای نخست مبارزه که مبارزه روی قائمه ھای فلسفی  وتداوم قانون اساسی قرارداشت  مبارزه درسال
اکنون ھم خودشما به وزن تظاھرات اخير لی و ،ھزارنفری راھم ديد ۴٠ايرانيان خارج ازکشور تجمعات 

بود ن ، بلکهعلت اين سقوط رضايت ازجمھوری اسالمی نيست .مشترکا تحمل خجالت کنيم و نگاه کنيد
   .فلسفه مبارزه است رھبری وتشتت در

اصال به ميارزه عليه جمهوري اسالمي اميد وعالقه اي ندارند زيرا افرادي فهميده  گروه عظيمي ازما 
مبارزه  فلسفه ندارد، وبا تجربه هستند وميدانند مبارزه اي كه رهبري ندارد، تشكيالت سياسي ندارد

   .ن توجهي كنندآنيست تا به 

قبل دانشجويان دانشگاه به خبرنگاربی بی سی درايران گفتند که ما ديگردرتظاھرات شرکت چند سال 
   .نميکنيم  چون رھبری نداريم

 ؛مبارزه نجات ايران شرکت نميکنيم در که ما ديگر ،حق بود ما ايرانيان ھم درھمان سال اعالم ميکرديم
وارترين رھبری که درکالس مبارزه ما به دشانی اين مسئله ساده گوبايک اعتصاب ھم زيرا رھبری نداريم 

   .ن روشن ميگرديدآيا تکليف مبارزه  با ياحل ميشد و ،يل شده استوالينحل ترين مشکالت تبد

  مشكالت رهبري دركشورها وكشورما 
فرھنگ  سياسی وحقوقی ملت ما اين  ولی در ؛مشکل بزرگ انتخاب رھبراست ،درھمه اجتماعات سياسی

است که حل شده است وھمان حل ھم به قانون اساسی مشروطيت منتقل ومورد عمل  مشکل قرون متمادی
  ١  .قرارگرفته است

                                                            
برخی با وحود حظور بيسواری مفرط در جامعه ايرانی ميخواھند ادای کشور ھای متمدند و باسواد (کبک) را در  - ١

خودشان ھم يادشان ميرود. ايران يک جامعه عمودی است و ھنوز استعداد رفتار افقی دموکراسی را  بياوند ولی راه رفتن
  ک-ندارد. ھنوز مفھوم دموکراسی را نميداند. خ
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دستورالعمل  دائره و ،ستھ ھم مشکل رھبری نيست بلکه ايفای وظيفه رھبریتنھا بنابراين مشکل ما 
ن موردھم تکليف ووظيفه رھبری ھم که درجوامع ديگر مسئله سازاست وبابد مورد موافقت قرارگيرد اي

فرھنگ سياسی وحقوق ملت ما کامل حل شده است ورھبرکه بموجب قانون اساسی اعليحضرت رضاشاه  در
  .ساسی معين کرده استدوم است  تکليفش راھم ھمان قانون ا

  يا نسل ما بدبخت ترين نسلهاستآ

  :پاسخ پرسش باال ميتواند اين باشد

تنھا  قرون اخير نسلھای گذشته ھرچه بود ونبود  دارای رھبری بوده اند ولی ميتوان گفت که حداقل در
   .ستحاضر اموردی که ايرانيان ازموھبت رھبری محروم بوده اند ھمين نسل 

که ازيکسو عادت به رھبری وفرمابرداری ھای ناشی ازقانون داريم وازسوئی ازمراحم و برکالت رھبری 
  .ايم بی بھره

نماد  ن جھت است که مبارزه ما واجد مقام وموقعيت رھبری قانونی که  ازآ سختی تحمل اين محروميت از 
به اين دليل  و ،موقعيت وجايگاه ابراز وظيفه رھبری نيست ولی در ی ميشود ھستوھويت ملی پشتيبان

   .ھاست نسل ما بدبخت ترين نسل

ن آولی لياقت انجام کاری که به رفع  ،محروميت چيست نکه ميدانيم که منشاء اينآ بدبختی بزرگتر
درمان  ميدانيم و را »درد« کوتاه کالمی در نداريم و را ممنوعيت ھا ومحروميت ھا منجرشود محظورات و

   .ميدانيم ولی  يک تقالی عمومی ھم برای درمان اين درد ايران برباد ده نميکنيمراھم 

  ركت نميكنندچرا ايرانيان درمبارزه ش –سوال دوم 

ن کشور آپاسخ ھرچرائی را درمسائل اجتماعی کشورھا بايد درچارچوب فرھنگ وسنت ومنش وتاريخ 
   .جستجو کرد

فرھنگ وتربيت ومنش ايرانيان اين نيست که خودشان راسا دردفاع ازکشور ويا مخالفت با حکومت ويا 
 ن کارآدعوت به  ھبرجامعه مردمبلکه چنين است که ازسوی ر ؛حتی درکارھای اجتماعی پيشقدم بشوند

نشان  دينی به جھاد با نام و اسالم ھم امرجھاد وقتی برای کسی واجب ميشود که ازسوی رھبر در ،ميشوند
   .دعوت شده باشد

نرا آاين نيست که خودشان خودسرانه پيشقدم به کاری بشوند که قانون  ،ھيچ قانونی وياسنت مردمدر
   .داده باشدــــــــــن نھا قرارآ بصورت تکليف بر

مده است که بنده نوعی بايد عليه جمھوری اسالمی مبارزه آايرانيان  ام گدرکدام قانون وياسنت وفرھن
(چوفرمان يزدان  ،ايرانيان براين پايه است که بفرمان شاه عمل کنيم اما سنت وفرھنگ ما ؟؟براندازی کنم

فرھنگ ماست  تنھا  ازنون اساسی که ملخص چوفرمان شاه) درفرھنگ ما (شاه سراست مردم تن) درقا
است که  کرده شخص شاه  بوم کشور متعھد است وسوگند ياد و کسی که به حفظ حقوق مردم ومرز

   .رھبرمعنوی مردم ميباشد

 برمردم وارد نميگردد نداشته باشد تکليف مبارزه  قام رھبری قراراين يعنی اگرشاه رھبری نکند ويا درم
نوعی واکنش طبيعی است ومبارزه  اساسی  ،م مبارزه عليه جمھوری اسالمی مشھود استتقالھائی که بنا و
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محسوب نميشود (حقوق اسالمی ھم درابطه با فرھنگ ما ايرانيان ميگويد وقتی رھبرنداريد دست به اقدامی 
  .نزنيد)

  مريكا  ومسئله رهبري ما آ

گاه آدرحرکات اجتماعی کشورما دقيقا ما ايرانيان خاصه نقش شاه  گھا که نسبت به فرھن مريکايئآ
سياست تحميل تحريم ھای سياسی عليه وليعھد  از ۵٨جھت حمايت ازجمھوری اسالمی درسال  در ،ھستند

با مبارزه  قانونی کشورما استفاده کردند وخيلی راحت با جلوگيری ازفعاليت وليعھد قانونی رابطه رھبری را
اسفانه اين سياست غلط وضد حقوق بشری تاکنون عمال جريان ومخالفان جمھوری اسالمی قطع کردند ومت

   .دارد

  خرآسخن 

 داشت که اعليحضرت يکبار نوريزاده اصرار؛ عليرضا نوريزاده با اعليحضرت رضاشاه دوم درگفتگوی
  ٢. ديگر درمقام تمرکز روی مبارزه قرارگيرند وسبب جمع وايجاد وحدت واتحاد گردند

 اگراعليحضرت درمقام و؛ تاريخي وشهادت فرهنگ ومنش ما ايرانيان مالحظات به استناد سوابق و
صدبارهم فعاليت هاي سابق خودشان را تكراركنند نتيجه  موقعيت قانوني سلطنت قرارنداشته باشند،

ميليون دات  20، هاي مشروطيت و يا شورا دن همان صفري خواهد بود كه دربرنامه امروز فقط اتحاآ
به سطر فرهنگ ما  سطر اين مهم در ؛خري شوراي تجزيه طلبان داشته اندآاين  و كام، جنبش سبز

   .رارضاپهلوي يك شهروند عادي را صدا ميكنند نه  شاهخوانده ميشود كه ايرانيان  درقلبشان 
  

ايشان  مبارزه وحفظ شخصيت اعتباری اعليحضرت دراين است که تا رفع محظورات سياسی ازو نفع  خير
  .ری که با موقعيت قانونی و معنويت  ونماد ملت ما برخورد دارد وارد نشوندمقام ومسي در نشود

  حاشيه

نوريزاده اولين کسی بود که درھمان سالھای نخستين درمقاله ای تحت عنوان (توخواه ازسخنم پند 
بان سوگند سلطنت ياد آگيروخواه مالل) سعی وتالش کرد که اعليحضرت که درراستای تکليف قانونی نھم 

ده بودند، را قانع سازد که يک فرد عادی است ونبايد درمقام سلطنت قراربگيرد (پاسخ او درسنگرھمان کر
  )سال داده شده است)  (پايان حاشيه

                                                            
با عليرضا ميبدی ھم آقای ميبدی تاکيد به  ٢٠١٨ژانويه  ١٢در گفتگو با آسوشيتد پرس و ھمچنين در گفتگوی روز  - ٢

رماندھی و نظام ميکنند ولی اعليحضرت به دليل در بند بودن سخنشان در رابطه با حکومت  (دولت) تشکيل يک گونه ستاد ف
حد اقل در گفتگو با آسوشيتند پرس  در تبعيد ويا اسارت در زير طرح ھنری پشت ناچار به تغيير جھت گفتگو ميشوند. 
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