
 حقوقدان -اميرفيض -پی آمد تظاھرات پاسارگاد                                                         ٩از  ١برگ  ٢٠١۶/١٢/١٨، يكشنبه=مھرشيد

  

                                   

  حقوقدان -اميرفيض

داگاه  در دستگير وتن  ٣٠٠درتعداد ارگاد سايرانيان فعال درتظاھرات پا ده است که گروھی ازمآدرخبرھا 
   .سال محکوم شده اند ٨شيراز به حبس تا 

ارگاد کنجکاوی ستحريرات نسبت به تظاھرات پاخبرمزبور موجبی شد که اين سوال مطرح شود که چرا 
   .ن خيلی ساده گذشتآ را نشان نداد ودرواقع ازکنار مورد انتظار

**  
تصميمی که انسانھا نسبت به رويداد ھا ميگريند معموال ازدوطريق حاصل ميشود يکی تجربه وديگری 

   .مطالعات وتحقيقات

اين است که ھرتالشی که تحت عنوان مبارزه  ،نشستهمبارزه سی وچند ساله درمقابل ما  از ی کهتجربه 
مطالعات  تحقيقات و وکارسياسی عليه جمھوری اسالمی شده است ناموفق بوده است وھمان تجربه درکنار

  .علت ناکامی نبود رھبری است نشان ميدھد که

  مبارزه هركي هركي

ود مبارزه دون فرمانده نميشيعنی ھمانطورکه جنگ ب ؛جنگ است یمبارزه سياسی ازنظر استراتژی نوع
ھرکی است مبارزه  ،ھرکی ،البته ميشود يعنی مانند جنگ چريکی ،نميشودسياسی ھم بدون رھبری 

کی است يعنی ھمين چيزی که حاکم برمبارزه سی وچند ھر ،سياسی ھم وقتی رھبری نداشته باشد ھرکی
   .ساله ماست

جای ترديد نيست  سلم است ونچه که مآد ولی نباش يکسان ه امررھبریبمختلف  ممکن است نيازجوامع
   .ادراکات جامعه است نھم فرماندھی شاه اعلم برآعادت ايرانيان به فرماندھی فرھنگ و

 وسائل جنگی وپناھگاه دارد وھمه اينھا زير زش بينی اوضاع واحوال و نييھمانطور که جنگ نياز به پ
يک تظاھرات که  ھم بايد اوضاع بعد ازبارزات سياسی رابطه با م تظاھرات در ،فرمانده تامين ميشود نظر

اقدامات الزم برای شناخته نشدن رھبران تظاھرات ويا ايجاد  يد پيش بينی شود وآحمله سياسی بحساب مي
اقدامی  يا ھر نزديکان مسئولين کشور و گروگان گيریِ  ھا ويا اقداماتی نظيرآنپناھگاه برای حفظ امنيت 
   .بران تظاھرات حمايت کردکه ممکن است ازجان رھ

ب وھوا حمله به دشمن راصالح آ رعلتی حتیھھمانطورکه اگرفرمانده وسائل ويا نفرات کافی ندارد ويا ب
 کند مسئول خسارات است يک رھبر ن رفتارآ درسنگرھا نگه ميدارد واگرغيرسربازان را  نميداند و
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زد  دش نيست نبايد دست به تظاھرات بزند اگرقادربه حمايت ازجان افرا امکانات ندارد و سياسی ھم اگر
  ١  .مسئول است

مردم، نميتوان  شنا ومورد انتظارآ ی ووھويت یمشروع تاريخ نھم رھبرآ ،وقتی مبارزه فاقد رھبری است
ی دمکراسی بحالت اين نوع تجمعات درکشورھا ؛ن اجتماعات ويا تظاھرات عنوان مبارزه سياسی دادآبه 

مقابل  زی ھم به رھبری به معنائی که مورد توجه اين تحريراست نباشد ولی درنيا خودجوش ممکن است
 نيازی به گفتن ندارد نميتوان مردم را تشويق به شرکت در ن مشخص وآجمھوری اسالمی که ماھيت 

به قول معروف اول  و، نکه مسئوليت ھای ناشيه ازتظاھرات پيش بينی شده باشدآبدون تظاھرات کرد 
  ....منار را دزديد وبعد کند بايد چاه را 

ادعای  یرام ميتواند بدون رھبری زنده باشد ويا ھرکسآشوبگری آرام وحتی آمبارزه سياسی دردوران 
رام که آشوبگری آمرحله  مانند اوضاع سی وچند ساله مبارزه ولی ھمينکه مبارزه از ،رھبری نمايد
ری ديگر نميتواند بدون رھب ،رحله اجرائی شدوارد م مطبوعاتی ورسانه ای است عبور کرد و معموال کار
يا حالت  سربازان بدون داشتن سالح و ن است که گروھی ازآست ھمانند در ؛ارکان الزم باشد وسازمان و

   .نھا محرز استآکه سرنوشت  ،شوند استتاری ويا تيم ھايی حمايتی درمقابل دشمن مسلح  حاضر

  ايراد ناموجه

بيانيه ھائی  يه واعالم اعتراضی نا موجه متوجه اعليحضرت شد که چرا با ،ارگادسدرجريان تظاھرات پا
   .رسما حمايت ازتظاھرات را متقبل نشدند

داستانی است که بيان  ،اعتراض موجه نيست. ايراد واعتراض واستيضاح فرع برامکانات است 
توپچی  ،انداختبه توپچی ايراد گرفتند که چرا برای ماه رمضان توپ ني ؛کننده رابطه مزبوراست

گفتند بقيه داليل را الزم نيست که   ،اولين دليل اينکه باروت نداشتم ؛يک دليل و گفت به ھزار
  .بگوئی

يا  و ،اد گاد دعوت وتشويق ميکردندستظاھرات پا ايرانيان را به تعقيبپيامی  باکافی بود اعليحضرت  
که بدون  ،کردند ۶٢سالگرد مشروطيت سال  چنانکه نسبت به تظاھرات ؛را تمجيد مينمودند اننآتظاھرات 

 بيشتری از ترديد سبب تشديد اقدامات وخشونت بيشتر جمھوری اسالمی ودستگيری تعداد بسيار
تشکيل  و سبب ميشد که بھانه جويان ،کامال قابل پيش بينی ھمين امر و د ميشدگاارسپا تظاھرکنندگان در

  ٢. برای اعليحضرت بسازند يک پرونده جنائی ديگری دھندگان محکمه صحرائی

 ،بعلت اينکه اعليحضرت اقدامی برای تعقيب کيفری خامنه ای کردند ؛مگريادتان رفته است 
  :که بھانه جويان گفتند که اين اقدام خيانت به تماميت ارضی وملت ايران است زيرا

                                               
اعليحضرت ھرگز تدارک بيننده تظاھرات پاسارگاد نبوده اند، ولی کسانی که مانند آقای دکتر نصر اصفھانی و گروه ايشان  -١

آبان را ديده اند بايستی پاسخگوی خسارت ھای جانين و مالی کسانی که دستگير شده اند  ٧مدعی شدند تدارکات تظاھرات 
  ک-. حرا بپذيرند

و اميد دانا به گردن آنان سنگينی ميکند. » رودست«اين پرونده جنايی البته امروز به دليل ادعای آن گروه ھا از جمله  -٢
 ک-ح
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  ..ن شکايت رابه شورای امنيت ارجاع ميکرد وآسازمان ملل  اگر 

  ...ميدانست و ۴٢اتفاق مورد ايران رامشمول ماده شورای امنيت ب اگر

شورای امنيت سازمان ملل دستورحمله نظامی به ايران را ميداد استقالل وتماميت ارضی وحاکميت  اگر
 موجوديت ايران وملت ايران است بعالوه اينکه خائن و  فت پس رضاپھلوی دشمنملی ايران ازدست مير

  !!بيشرف ھم تشريف دارند

ن ھيچ آکه دراصطالح عاميانه ھم به  اگر کنشگران سياسی!! از به اصطالح يفرمائيد که اينمالحظه م
ن نوزادی شد کاشکی نام> چه نتايجی آ از ،ترويج کردند مگر را اعتباری داده نميشود وگفته اند <اگر

   .تندخوفناک عليه يک ايران که ھرچه باشد ونباشد مورد احترام واميد بسيارازايرانيان است گرف

ميليون امضا به سازمان  ۶٠بود با  کام که قرارت مگريادتان نيست  درمورد رفراندم دا 
رسيد علت اين شکست را ھمان سازگارا  ھزار ٣٠وقتی مجموع امضاھا به  ،ملل داده شود

   .وردندآرا دليل اين شکست  »شاھزاده« حضور ،ملکی و

رستی کسانی را عھده دارباشد چقدر دشواروطاقت فرساست که انسان بطور سنتی سرپ 
   .انصاف وشرافت انسانی باشند بدور از نھا بھانه جو وآکه 

وای  ويال اگراعليحضرت يک تمايلی به تظاھرات مزبور نشان ميدادند تمام کاسه کوزه  
ارگاد به حساب شخصی ايشان سھای جنايات جمھوری اسالمی رانسبت به تظاھرات پا

ا کن که چه محکمه ھائی تشکيل ميدادند و چه سواالتی که تماش بيا و ميکردند و منظور
 ، (زود تند سريع) ميکردندناعليحضرت  باتحکم واستفاده ازشيوه مستنطقين شکنجه گر از

   ؟!ری يانهآجواب بده 

نھم به جريان نيافتاد ونميتوانست ھم به آيک شکايت عليه خامنه ای که  نھا ازآديديد که  
نروزی که اعليحضرت آوای به  ،پا کردند که ھنوز ھم ادامه داردی بغشرقجريان بيفتد چه 

   .ن تظاھرات ميفرمودندآ يک حمايت قدری جدی از

ھند که چه اقداماتی حتی نشان د ،به خود دارند را ارگادسنھا که ادعای تعلق تظاھرات پاآ 
شده  بيدادگاه جمھوری اسالمی به زندان محکوم ن ايرانيان که درآزادی آبرای  سطحی 

ست نھاآسرپرستی مادی خانواده حداقل حمايت که  ياآ !!يا داده انداند انجام خواھند داد 
   ؟را برعھده خواھند گرفت

 وقتی انسان قادرنيست وامکان ندارد ويا با محظورات ومحدوديت ھای عملی مواجه است انصاف و
   .ن کاردخالت نکندآوجدان حکم ميکند که در شرافت و

   ي كمبود فرمانده

مادگی آھستند وھرچند که اين  ماده مبارزه عليه جمھوری اسالمی بوده وآمردم ايران درحد فوق انتظاری 
قبل  بين رفتن نسل از زمان وفرسودگی وبعلت گذشت  ت وسروزی شورشيان نييمانند روزھای نخست پ
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بدون وجود فرماندھی مادگی ھرقدرکم ويازياد باشد آن کامال مشھود است ولی اين آافول   ۵٧از شورش 
   .شاه کمترازصفراست

   :اجازه فرمائيد اھميت نقش فرماندھی درمبارزه برای نجات ايران بااين تشبيه روشن ترشود

بوسيله يک طوفانی بکلی  تشبيه شود و شغال ھای پراکنده شده درسطح ايرانآ جمھوری اسالمی به اگر
روبه ھارا ازمنطقه ای خاک شغال ھا وآاد وطوفان ب خاک ايران بيرون ريخته شود ھمانطور که وقتی از

ن ميگذارند مبارزه بدون تشکيالت ورھبری ھم ھمين حالت  آد اشغال ھای ديگری را بجای بيرون ميکن
   .نيست يعنی جمھوری اسالمی  شغالھاآ نجات از ،را دارد واين جايگزينی

  نمونه اي ازتجربيات 

باتفاق ميخوانيم تا بھتربتوان  ،است ١٣۵٨يد ازسال آبه ميان مي نآاين نمونه که ازتجربيات است وفشرده 
   .ن دسترسی يافتآبه نتيجه 

 را در ھمان زمان کمبود مبارزه که رھبری است دقيقا خود از شاھنشاه ايران حيات داشتند و ۵٨درسال 
ن آاجرای  انی بود ولیگميدان مبارزه عليه جمھوری اسالمی نشان ميداد واگراين کمبود يک درک ھم

   .منقطع ميبود مفقود و

رابطه با  شاھنشاه  در ن موقعيت نامه ای حضورآ مد که ممکن بود به اعتبارآموقعيتی درنيويورگ پيش 
   .رھبری تقديم کرد

که بنابرتحقيق  ،مادگی روحی مردم ايران به فرماندھی شاه استآ ھدف ازذکر اين موضوع نيازقلبی و
    .ايش طبيعی وعميق که جنبه الھی دارد به شاه وجود نداردمورخين درھيچ ملتی چنين گر

استقبال مردم ازنامه ای که به شاھنشاه نوشته شد نشان ازانتظارمردم ازھمان روزھای نخست شورش 
ن نامه الزم باشد تا واکنش مردم ايران نسبت به  آ فکر ميکنم قسمتھائی از ،به فرماندھی شاه است ۵٧
  .وع کمک کندن بتواند به ربط موضآ

  عنوان نامه شاهنشاه ايران است 

راثھای کھن مانبوده است تا اعليحضرتا، رسالت شاھنشاھی وتعھد شاھان ايران تنھا حراست ازملت ومي
 نچه برآبی اعتنائی به  به ديار خاطراعليحضرت را ريه اقليتی نادان ازاين قوم، خدای نکرده تکدرک رفتار

  ذرذ رھنمون باشد.......وکشورما ميگملت واقعی ايران 

ت واستقالل وعظمت ايران است که ھزاران سال بوده وبايد باشد واين دميثاق شاه وملت نگھبانی ازوح
   .نه کشورايران فدای قومی سفاک وخائن ،ملت است که بايد برای رھائی کشورش فداشود

به عساگری غالمان قشريون گاھيم که جنگ بزرگ غرب صنعتی عليه شاه ايران آبه يقين  ما ،اعليحضرتا
ونيز به يقين دريافته ايم که ما تحميل کرده است  ن اين چنين نکبت بار بکشورآمذھبی بود که نتيجه 

محروميت  درموقعيت انزوای فردی و و شاھنشاه ھدف اين تھاجم غيرانسانی غرب صنعتی بوده اند،
   .دارند قراراراده افکارخود  و زادی بيان وکنترل ارائه افکارآازحداقل 
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بود  کقابل درن زمان آ درطنت وشاھنشاه ايران يص محظورات سياسی ويا گروگان بودن سلتشخ توجه،
ولی ھرمحققی ھرقدرسطحی ميتوانست  ،نيافته بود وطرح ھنری پرست ھم تصويب شده بود ولی انتشار

  ٣ زاد شاه درک کند  (پايان توجه)آاراده  که وجود محظورات را درفعاليت و

اثرات ھمين محروميت ھاست (محظورات = گروگان بودن شاه) سبب تعابيری نا  سکوت شاھنشاه که از
ھا وتعھدات ملی وميھنی که درخون اعليحضرت رسوب  ن تکليفآ باب رھا کردن ايران و صحيح از

   .عميق ارثی دارد گرديده است

رات بس درخشانی به کشورايران اين سکوت، تجسم ختم شاھنشاھی ايران بوسيله اعليحضرت که افتخا
نظام شاھنشاھی ارزانی فرموده اند، شبح خوفناکی ميسازد  و

   .به نفرين وفغان ميکشاند که تاريخ  را

اين سکوتھا انتظاربرھيجان نيروھائی راکه زنده اند تا بجنگند 
 با مرگ مواجه وايران را ازاسارت مالھا  برھانند ناتوان و

دس اميد بازيابی وطن، دورنمائی ساحت مق بر خواھد ساخت و
   .ازابھام وياس نشان داده است

سازندگی وافتخارات ويا  نقش شخصيت در –اعليحضرتا 
 دارد......... ما ويرانگری کشورما تائيد وتاکيد تاريخی بسيار

ايران فرمانھا داريم  فرماندھی شاھنشاه درلحظات پرخطر از
  .پذيرانيستيم وپيروزيھای بسيارکه ھيچ فرمانی را ديگر

افتخاراعليحضرت بشاھنشاھی ايران که سربازی وطن است 
ن  عرضه اراده آتکليف وتکلفی دارد که درھرشرائطی حداقل 

   .وفرمان نجات کشوراست

تابجنگيم وکشته شويم، انتقام گيريم ونقش ننگينی  ،مــــــا فرمان ميخواھيم، فرمان ايفای وظائف سربازی
با خون وشرف خود پاک  را نکبت باربرتاريخ پرافتخارکشورما کشيده شده است اين دوران کوتاه که در

  کنيم .......

نميتوانيم اين حقارت وننگ را که اينچنين  مـــــا  ميخواھيم بجنگيم، جنگيدنی بزرگ  تابرھانيم ايران را. ما
  .ميخورد ونابود ميسازد تحمل کنيم را ما

                                               
در پی شناخت بجا و مدبرانه ريچارد نيکسون و ھمسويی آن شخصيت سياسی با سياست ھای شاھنشاه در رابطه با نفت،  -٣

ايد و حل اختالف بين عراق و ايران بجای جنگيدن با آن کشور و آرزوی شاھنشاه و کنترل خليج پارس و باز پس گيری جز
(مدير و اداره کننده) خليج پارس و » لرد شيپ«به رساندن مردم ايران به دروازه ھای تمدن بزرگ شاھنشاه را در مقام 

فرانسه، روسيه، آلمان و از جمله دولت  کنترل نفت قرار داده بود که نه مورد توجه و پشتيبانی انگلستان، نه مورد پشتيبانی
آنروز آمريکا بود. بنابراين شاھنشاه را بوسيله کسانی که خودرا روشنفکر نما جا زدند ولی در اصل مزد بگيران وفرانبران 

اين موضوع تئوری توطئه نيست و امروز نه تنھا  سازمان ھای جاسوسی و امنيتی غرب بودند، از ايران بيرون راندند.
  ک-حنه و اسناد بيرونی بلکه عوامل داخلی مانند عباس ميالنی، اکبر گنجی، وو به آن اقرار ميکنند. رسا
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اعا مطيع تو بزرگ فرمانده بحق دانيم که تنھا استدعا کنيم  ايران سال سربازيم ومط یسالھا  ،اعليحضرتا
نجات  تاريخی تا اعتالی شاھنشاھی و و گسربازان فرمانده باش، فرمان بده فرمانی بزر بما ،رھا نکن ار

   .ابودی ايران رابه ملت بامليت ايرانتــــبشارت  بتو تقديم کنيم و ايران را

ليون ھا وطنپرست نگران تباھی ايران، يکصدا فرياد ميکنند يه ايران ميانديشند ومنھا که بآمـــــــــا  وھمه 
سربازان ايرانيم اگرامروز برای رھائی ايران نميريم فردا  شاھنشاه، فرمانده ايران، ايران را درياب  ما

   .ازغم ايران ميمريم

  اميد جنگيدن با فرماندھی شاه برای نجات ايرانبه                                                              

ن برای ھمکاران مورد وثوقم آ ابتدا نسخه ھائی از ،شاھنشاه ن حضورآھمزمان با تنظيم نامه وارسال 
منعکش شد که پخش  ۶ شماره شد. حدود يکماه ونيم بعد نامه مزبور درسنگر زابل فرستاده و  تھران در
   .خوردارباشدايران ازمصونيت بيشتری بر ن درآ

فعال مبارزاتی جدی ومتھوروبا نفوذ درتھران وشھرستان ھا  ن سالھا ھمکاران بسيارآ توضيح اينکه  در
  .ن ھمکاران ولی درخارج کشور محسوب ميشدمآند که بنده ھم کوچکترين تدرميدان مبارزه حضور داش

ورود مالھای فيضيه قم  بودند ويافته  تصفيه کانون وکال ازوکالی قديمی که عنوان وکالی زمان شاه را
 اميدی مردم به خصوص منورين جامعه ازمبارزه جدی و ياس ونا نيز گذشت زمان و و به کانون وکال

   .اساسی عليه رژيم غاصب  ھمه چيزرا تغيير داد

شاھنشاه به اينجانب رسيد ه نامه ھائی که ازھمکارانم درتھران وشھرستان ھا دررابطه با بازتاب نامه ب
 اکنون به قسمتی از ؛پياده شود ۵٨ذرماه سال آمورخ دوم  ٧ شماره سنگر نھا درآب شد که فشرده سب
   .نگاه ميکنيمن نامه ھا آ

نشانی  نام و ھای ميھن پرست تحت ھره ابعاد وسيع وباورنکردنی ازطرف گرو نامه شما به شاھنشاه در«
   .درسطح ايران تکثير وتوزيع گرديده است

نامه  ،ديارخود باصدای بلند ميخوانند واشک ميريزيند و امه رادرمعابرواجتماعات شھرمردم بلوچ اين ن
ن آن، قلب واستخوان مردم آضبط کرده که صدای  ن ديار بزبان بلوچی وبرروی نوارآافراد  يکی از را

 :می شنوند ميگويند ار بلوچی ھای باغيرت که اين نوار .ميشکافد درد ديارشاھدوست را با غم و
   .ادشاھمان بيا به ديارما><پ

، ھرکس دارد به کسی نميدھد مده وآاين نامه برای مردم بخصوص مردم شھرستان ھا بصورت اکسيری در
ايرانی وطن  دست مردم است  ھر در ھزاران فتوکپی چاپ شده و بسياری دست نويس شده است، مقادير

خدايا ماچرا اينيم که پادشاھمان را < :يد وميگويدآنرا ميخواند اشک ميريزد وبھيجان ميآپرستی که 
  .>چنينيم

درتھران باھمه کنترلی که روی دستگاه چاپ وزيراکس وجود دارد، متن نامه به تعداد غيرقابل تصوری 
نمونه ھائی ديده شده که مزين به تمثال کوچک شاھنشاه است ونيز نمونه ھائی  ؛ديده ميشودميان مردم 

قلم وخط خوب تکثيرشده  نمونه ديگری ديدم که با ،کاربن تکثيرشده است مالحظه شد که با ماشين تحرير و
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ن سفرکرده که صد قافله دل ھمره اوست   ھرکجاھست خدايا به سالمت آ< :ن نوشتهآاست ودرباالی 
   >.دارش

 دربين ھمين مردمی که ھرروز درخيابانھا معرکه خمينی را دارند صحبت ازنامه به شاھنشاه ھم ھست و
   .د درجيبشان ھم ھستبی تردي

درھرکوی وبرزن وھردياروشھرمردم سراغ نامه شاھنشاه راميگيرند باھيجانی باورنکردنی تمام قشرھای 
فرمان شاھنشاه  مد صدورآپيش در نراآ وجامعه حتی مالھا وقشريون مذھبی ازاين نامه صحبت ميکنند 

                  ».نرا دارندآ است که ھميشه انتظار برای نجات ايران ميدانند ومعتقدند که اين نامه مقدمه طوفانی
  ) ٧(ازصفحه اول ھمان سنگرشماره 

  برداشت ازجريان مزبور

 نھم معرفی نشده بود  ازآنامه به شاھنشاه  نامه ای است که خطاب به شاھنشاه نوشته شده ونويسنده 
چه رسد به قبول درخواست درنامه باشد  دريافت نامه باشد تا يا کالمی که نشانگر اسخی وشاھنشاه ھم پ

 ،ن زمان نيازبه دليل داشته باشدآ کشتارطرفداران شاه ھم چيزی نيست که در و فشار ،وجود نداشته است
ن عالقه وشور می بينيم که اي باز و ،برای فرماندھی شاه می بينيم را نھاآمادگی آ معھذا گرايش مردم و

  .کم سو وکم سو شد تا به امروز ،کم بعلت نبود فرماندھی ،کم

  تجربه ديگر

مردم  خواستند که به مشروطيت وفاداری خودشان را نشان  از  ۶١اعليحضرت درپيام مشروطيت سال 
کت انبوه جميعتی که غيرقابل تصوربود درتظاھرات خيابانی شھرھای ايران شر ،اثرھمين اشاره در ،بدھند

   .کردند که  نشريه سنگر ھم شعاری ساخت که چنين بود

  شاه    ھست برھان بروجود رستخير ن فرما نآ از ن تجمع بعدآ

به چند  ،مرداد درپيامی تمجيد بسيارکردندااعليحضرت درسخنانی ازحرکت مردم بنام تجربه چھاردھم 
  .ن تمجيد ھا اشاره ميشودآ جمله از

 ايران عزيز به دنيا نشان داد که ملت ايران ھنوز یا درکوچه ھا وخيابانھاگاھانه ودليرانه شمآحرکت  *

ن مرغ افسانه آچند بارسوختن چون  از کيه دارد وھمچنان بعدتبه فرھنگ وتاريخ خود  زنده است، ھنوز
  .ميان خاکسترخود برميخيزد از ای سمندر

بيشتری داد که شما چه ميخواھيد  گاھیآ کشور نه شما به من وعموم مبارزين خارج ازناکت قھرمارح *

   .وچگونه ميخواھيد

  دربرابر نمايش ھمبستگی شما ايستادگی کند......رژيم سرکوبگرنتوانست  *
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درھرکوی وبرزن ومدرسه وموسسه وکارخانه ومنطقه عشايری ھسته ای مقاومت وپايداری تشکيل  *

   دھيد به ارتش ونيروھای مسلح ملی احترام بگذاريد......

 ايران ازحرکت مردم شور سالگرد مشروطيت وتحسين شھريار تظاھرات مردم در ت:ه سنگر نوشنشري
 کشور خارج از سازمان ھای جديدی در ،ھيجان خاصی به مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی داد و

 سرکاغذھای خود پايداری کليد پيروزی است> را در <پيوستگی و، برخی سازمان ھا شعار تشکيل شد و
بعلت نبود رھبری ؛ ولی متاسفانهقراردادند ويک ھيجان عمومی ويک اميد برجسته وپرنور خودنما گرديد 

   .وسازمان وعدم پيگيری ديگرچنان تجمعی صورت نگرفت

  تجربه ديگر

 دانشجويان ايرانی سوال کرده بود که چرا تظاھرات و از ١٣٨١ديماه سال  سوشيتدپرس درآخبرگزاری 
   ؟روکش کرده استنھا فآاعتراضات 

دانشجويان به خبرگزاری مزبور پاسخی داده اند که مستند اين تحرير دررابطه با تجربه است   دانشجويان 
  :گفته اند

دوستتان  <ما ديگردرتظاھرات شرکت نميکنيم ھربارکه به تظاھرات اعتراضی ميرفتيم تعداد قابل توجھی از
درنھايت به اين نتيجه  ام نھا برسد وآم نبوده که به داد را گرفته اند زجروشکنجه داده اند وکسی ھ ما

     .رسيده ايم که تظاھرات بدون رھبری فاقد ارزش است

  )١٣٨٣امرداد  ١۵مشروح درسنگر(                                                                             

  مانع رهبري چيست

  .ن رجوع بفرمايندآالقمندان به مھم مزبور به رشته تحريرات تزسلطنت گروگان وپشت جبھه ع
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  يدئو و آواان به صورت وز سلطنت گروگت
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