
 

 

ل   و داد ماه ح ات    )٢۵۴٨( ١٣٨٨ظا
  ٢٠٠٩چهارشنبه دوم دسامبر 

چرا تظاهرات انتخاباتی خرداد ماه، ادامه نيافت و به سقوط «اين تحرير، در محور اين تحقيق تنظيم می گردد که 
ار برتظاهرات توجه کنيم آشنائی بيشتر با ماهيت تظاهرات الزم واز تقبل از اينکه به علل تاثير گف» وورشکستگی گرائيد
  . اسباب تحقيق است

شت و ماهيت آن، ه اعتراض به انتخابات به جريان افتاد، ماهيت سياسی واعتقادی نداتظاهرات خردادماه که به بهان
  . تظاهرات ناراضيان بود

مردم از وضع معيشت، تنگناهای آزادی، محروميت های اجتماعی ناراضی بودند و اعتراض به انتخابات وسيله ای بود 
  . دادن عدم رضايت برای نشان

عد از بحث و گفتگو در باره يل آن باينکه تظاهرات خرداد ماه، تظاهرات سياسی و اعتقادی نبود، بهتر است دال تدر اثبا
  .نارضايتی وناراضيان موکول شود

  : ناراضيان
  . ناراضيان اجتماعی را بطور کلی ميتوان به دو دسته تقسيم کرد

برآن پايدار شده، ان ازآن استفاده می کردند و روابط مالی وامکانات زندگيشان يدسته ای که حق مسلمی که ناراض
  . بوسيله حکومت، آن حق از آنان سلب می گردد و الجرم چرخ زندگی آنان در حد اقل نياز مختل می گردد

يد زيرا آنها کسانی هستند که حقوقی که به آنها تعلق داشته و خود را را می توان ناراضيان حقيقی نام اينگونه ناراضيان
بنابراين اين گونه ناراضيان، ريشه عدم رضايت آنان در حق و . ا سلب شده استحق ميدانسته اند، آن حقوق از آنهذي

  . آنهم حقی که متعلق به آنها است قرار دارد

ناراضيان حقيقی، تا آخر حدامکان برای رسيدن به حقشان وبراشتن مانع تالش می کنند، زمان در توقف تالششان 
حکومت مقاومت می کنند حتا تا پای جان زيرا هم مقاومت رامشروع  لبمصرفی ندارد، بهر وسيله چنگ می زنند ودرمقا

  . ميدانند و مشروع هم هست وهم خواسته آنها حق است

اراضيشان و  نمونه اين قبيل ناراضيان را می توان در فلسطينی ها مالحظه کرد که بمناسبت اسقاط حق مالکيت آنها بر
  . نشان می دهند غصب خانه هايشان بهر مناسبتی عدم رضايت خود را

  

  



 

 

  : تظاهرات خرداد ماه و ناراضيان حقيقي

 ۵٧را نسل حاضر در تظاهرات نسل بعد از شورش يز .ان حقيقی بکلی خالی بوديی ناراضدر تظاهرات خرداد ماه جا
چيزی به مردم ايران نداده که مردم آنرا حق خود بدانند و امور حکومت اسالمی آنرا ساقط کرده  ۵٧است و شورش 

حتا می توان گفت عکس قضيه هم وارد است، يعنی حقوقی هرقدر اندک بوسيله دولت های جمهوری اسالمی برای . اشدب
  . مردم ايجاد شده که در سالهای اول شورش و حکومت های اوليه جمهوری اسالمی وجود نداشته است

ه نمی شود زيرا آن مردمی که از آن حقوق حقوق رفاهی واجتماعی دوران سلطنت شاهنشاه ايران هم مشمول اين قاعد
آنها درآمده بود، امروز نقشی در تظاهرات مورد بحث استفاده می کردند و آن حقوق بصورت حقوق ثابته وقانونی 

  . نداشته اند چرا که غالبا از پا افتاده اند و اگر هم عنصروجودی داشته باشند دراقليتی بسيار ناچيز می باشند

رپا سال است که آنان باعدم آزادی و زي ٣٠ی حقوق بشرهم در اعداد ناراضيان حقيقی قرار ندارد زيرا مسئله آزادی ها
 بنابراين حقوق بشر با آنکه حق آنان است ولی حقی نيست که در گذشته داشته و. ت کرده انددگذاشتن حقوق بشر عا
  . ازآنها سلب شده باشد

  : عمومي يا مجازيان يناراض –دوم 

اين دسته از مردم کسانی هستند که هميشه درحال ناراضی بودن هستند، از کارو شغلشان، از دوستان، از خانواده، در 
نار عادت ناراضی اين عده در ک. مقايسه با زندگی ديگران و امثال آن نارضايتی برای آنان يک نوع عادت شده است

  . بودن يک حالت زياده خواهی هم دارند

سنگ «ناراضيان مجازی، مصداق . شرکت کنندگان در تظاهرات خرداد در اکثريتی بزرگ همين ناراضيان مجازی بودند
ال هستند اما همينکه با مقاومتی روبرو بشوند و يا آنها تهديد بشوند عقب می زنند، زيرا آنها بدنب» مفت گنجشک مفت

  . بيايد تگنجشک مفت هستند نه گنجشکی که با زحمت وخطر بدس

  :پديده اي محاط برعدم رضايت

های از آنجا که بررسی و تحليل وتحقيق مسائل اجتماعی نميتواند بدون رعايت اداب و رسوم و باورهای دينی و سنت 
عادات حاکم برجامعه بررسی واقع بينانه ای بشود، درراستای همين واقع بينی است که به عامل مذهب در ظهور  قومی و

  . روحيه نارضايتی برخورد می کنيم

ض توسعه عدم رضايت رااسالم به روحيه زياده خواهی ويا عدم رضايت به آنچه که به او داده شده واقف بوده و از عو
  . وده و برای مهار آن پيش بينی های بسيار دقيقی کرده استو قيام گرسنگان آگاه ب

شناخته نشده بلکه بسيار هم خوب معرفی  فقر که عامل اصلی عدم رضايت است درجوامع اسالمی نه تنها چيز بدی
آيه قرآن در باره فقر است که جايگاه مخصوص  ٨» فقر فخر است«گرديده ومقام فقر تا بدانجا باالست که الفقروفخرا 

  . ث منتسب به محمد و ائمه در منزلت فقر وناداری استکوهی از احادي. فقرا را در نزد خدا بيان کرده است

قر خود راضی و خشنود باشيد به ف) مساکين(از محمد است که فقر، امانتی است که خدا به فقرا داده است ای گروه فقرا 
  ) ٣۶٠عين الحيات صفحه (ند شمارا ثواب دهد ا از دل شما رضا را بيابد تا خداوکنيد که خد و چنان

محمد خاتمی معروف به آيت اهللا . سال قبل از مومنان به بهشت وارد خواهند شد ۴٠ها نوعده خدا به فقرا اين است که آ
بزرگترين کار انقالبی در زمينه اقتصاد، توزيع و تقسيم عادالنه فقر ريشه دار و «از اعضای شورای حقوقدان می گويد 



 

 

نه چنين امری ممکن است و نه اگر هم باشد مفيد و  مسيم رفاه بين مردتالش برای تق. گسترده در ميان جامعه است
   ١) ١٣۶٠شهريور  ١١نقل از کيهان هوائی رژيم اسالمی (» مطلوب

چنين منطقی را بشنويدولی می بينيد که يک محال و ممتنع است که در هيچ جامعه ويا قبيله حتا قبيله آدمخواران اين  
  . حقوقدان اسالمی باکمال رشادت اين تز را ارائه می دهد چرا که اين تز، نظر شخصی نيست، نظر اسالم است

فقر را پسنديده می داند و حاکميت اسالم در جامعه ايرانی به استناد قرآن و سنت محمد وائمه پذيرای اين تز است الجرم 
  . سنديدگی آنهم در فراگير و عموميت داشتن آن است يعنی جامعه به طور کلی فقير باشداوج پ

عکس العمل انسان . عرض شد که اسالم پيش بينی های دقيقی برای جلوگيری از بروز نارضايت مردم کرده است
که همان ناشکری  تنعمم در حقوق سياسی کفر بين مرد لموناراضی از زندگی، اعالم عدم رضايع است اين عمل مع

آيه قرآن در مذمت ناشکری است تا جائی که ناشکران به غضب خدا گرفتار وآنچه را هم که به  ١۴. است تلقی می گردد
  . آنها داده شد از دست خواهند داد

 ۵٠مفسرين سياسی براساس آيات قرآن و سنت محمد اعمالی را که سبب کفر ومجازات ميشود احصا کرده اند و آنرا به 
مورد نوشته اند که يکی از آن موارد ناشکری و کفر نعمت است و درحقوق اسالمی کفر نعمت به اين معنای که راضی 

  . ناشکری نمايد نبودن از آنجه که خدا نصيب او کرده

  : نتيجه اينكه

بنابراين تظاهرات رفاهی و اقتصادی که در جوامع پيشرفته يک امر بسيار عادی است در جوامع اسالمی بندرت چنين 
  . تظاهراتی رخ ميدهد و اگر هم بدهد روح وحرکت ندارد و فورا متالشی می گردد

  : تظاهركنندگان حاشيه اي

گرايش آنها به حضوردرتظاهرات کسب خبر . تظاهرات با هر ماهيتی حضور دارند تظاهرکنندگان حاشيه ای در همه
وچون معموال اين دسته افراد در کنار تظاهرات قرار ميگيرند نام حاشيه را هم بخود » بريم ببينيم چه خبراست«

ق موقعيت خودشان با اختصاص داده اند برخی ازاينها که موقع شناس هستند به تظاهرات ميروند برای ارزيابی و تطبي
نمانند، هم خودشان را به موافقين و هم به  بقبقول عامه ميروند که از غافله ع. آنچه که از تظاهرات برداشت می کنند

ايشان که سياهی لشکر هم . مخالفين و بی طرف ها نشان می دهند که در موقعيت مناسب از اين سرمايه استفاده کنند
  . تی ندارند ولی برای تبليغات با ارزش استخوانده می شوند ارزش مبارزا

  : نارضيان سياسي

اين عده کسانی هستند که تنها با حکومت و نظام و قانون اساسی و ساختارهای سياسی کشور مخالفتی ندارند بلکه به 
آن بنام اصالح  اينان که در رابطه با انتخابات رياست جمهوری وپی آمد های. حمايت و تائيد آن ها هم عقيده راسخ دارند

جمهوری  ه سر همينقگران شهرت يافته اند خوب می دانند که اگر موقعيتی چه از نظر سياسی ويا رفاهی دارند، از صد

                                                            
تالش بر اين است که همه گونه وسائل . دنمردم خويش را در رفاه نگاه دارودر ميان تمام پادشاهان رسم است که های متمدن در تمام کشور -  ١

بودجه های ويژه ای برای  کشور های متمدن. هرکس الاقل يک خوراک مناسب ولباس مناسب داشته باشد. رفاهی واجتماعی برای مردم فراهم شود
انقالب «يکی از اصول ودکترين های . شوندجامعه  دره سوی ديگران مانع از گدائی و دست دراز کردن ب تاجلوگيری از فقر در اختيار دارند 

- ح. آخوند و مذهب اسالم نمی توانست اين را تحمل کند همان چيزيکه. همين بود که مردم به يک رفاه اجتماعی متعادل برسند» سفيد شاه و مردم
  ک
  



 

 

اسالمی است و اگر جمهوری اسالمی بدست مخالفين ساقط بشود، حساب کل وجزء افراد وابسته به رژيم اسالمی از 
  . شدواز اصالحيون وغيره رسيده خواهد ا اصولگر

از آنجا که  جامعه سياسی ميدانی است برای رقابت و کسب مقامات رقبای سياسی به ادعای اينکه لياقت و شايستگی 
بيشتری برای اداره کشور دارند خود را شاخص ميسازند و مردم را با وعده و وعيد و پول به دور خود جمع ويا به 

  . تظاهرات می کشند

يس و اگر هم اين نوع تظاهرات به خشونت و مداخله پل ،خطری ايجاد نمی کند اين نوع تظاهرات، برای حکومت و کشور
  . کشيده شود، از سوی عوامل افراطی و بی تحمل که غالبا تظاهرات را به نوعی ميدان زور آزمائی مبينند روی می دهد

  . ابات ويا انتخابات رياست جمهوری رواج دارد از همين نوع استتظاهراتی که در کشور های دموکراتيک در جريان انتخ

  :ناراضيان اعتقادي

اينها دنبال مقام در . نارضيان اعتقادی کسانی را گويند که به عقيده واعتقاد آنان و حقوق ناشيه از آن تجاوز شده است
د، اعتقاد سياسی آنان عدم مخالفن) جمهوری اسالمی(حکومت نيستند آنها باکل و جزء وحيات سياسی حکومت 

بطور طبيعی اين عده نمی توانند در تظاهراتی شرکت کنند که رهبران آن تظاهرات . مشروعيت جمهوری اسالمی است
  . معتقد به حقانيت ومشروعيت جمهوری اسالمی هستند

دم را به هم نزديک می احساس مر«گوتـــه حرف بزرگی دارد که اهميت اعتقاد و عقيده را نشان می دهد، او گفته است 
هائی که بابت حفظ اعتقاد و يا غلبه اعتقاد خود داده اند به مراتب  نبشريت خو. کند و اعتقاد آنهارا از هم دور می کند

   )گوته(» هائی است که در راه تامين منافع اقتصادی وحتا استقالل کشور ها داده اند نبيشتر از خو

ت بقتل رسيد و يا به قتل رسانيده شد، تا احساسات ناشيه از آن جنايت مردم را به هم مسئله ندا آقا سلطان که در تظاهرا
مردم را به هم نزديک کرد و بيش از آنچه که طبيعت موضوع اقتضا می کرد، در اين راه ) هنظريه گوت(نزديک کند 

  ؛ سرمايه گذاری آنهم از سوی خارجيان به عمل آمد، که همانزمان بنده بی اختيار گفتم

  اين بازی ها کمی مشکل دميش      دخترک گرنبودخوشگل 

کشته اينکه تظاهر کنندگان غالبا سعی دارند با ابراز خشونت پای پليس را به ميان آورند و زد و خورد بشود و احتماال 
ند و احساس مردم را بهم نزديک کن» گوته«فقط برای اين است که به قول  هم بدهند واگرهم ندهند تابوت سازی کنند

آنها را بياد اعتقادات سياسی خودشان بياندازند، چرا که همينکه پای اعتقاد سياسی به ميان آمد، قضيه فرق می کند 
وتظاهر کنندگان در می يابند که تظاهرات در قالب حفظ جمهوری اسالمی است و لذا بطور طبيعی از آن بدنه جدا می 

  . شوند

ام و يا مشارکت در حکومت راضی ساخت، ناراضيان رفاهی را هم ميتوان با دادن ناراضيان سياسی را ميتوان با دادن مق
توان موقتا ويا بطور دائم راضيشان نمود چرا که امتيازاتی آرام ساخت، ناراضيان از عدم رعايت حقوق را هم براحتی مي

دری اجازه داده شد چادرش را به اين نوع انتظارات نسبی است و در تمام جوامع انسانی يکسان نيست و به خانمی که ق
چ يشر هست واما يک ناراضی ويا مبارز سياسی اعتقادی را هعقب بزند و يا آنرا بردارد، بنظر او آزادی و حقوق ب

  . چيزی راضی وآرام نمی کنند جز پيروزی بر حکومت و انتقال قدرت و اداره کشور براساس اعتقادی که دارد

ن را هم برای عقيده خودشان ميدهند وبراحتی هم ميدهند اظهار نظر کرده، اينگونه مبارزين جانشا» گوته«همانطوريکه 
ن نوع ناراضيان مبارز، هميشه در چهار چوب فرمان و فرماندهی ورهبری عمل می کنند چه هدف سياسی باشد چه اي

  . لسله وعقيده نيست، استراتژی مبارزه را ترسيم می کندمذهبی رهبر و فرمانده اين مبارزين مبدع ف



 

 

يکی مرد جنگی «اين عده بمناسبت آموزش های يکنواخت عقيدتی و اعتقاد قلبی که به حقانيت آن دارند درست مصداق 
  » به از صد هزار است

  . قدرت جنگی دارد عليه کافر) دم نيستتعداد درست يا(در قرآن و تورات اشاراتی دارد که يک مومن به اندازه هزار نفر 

درست است انسان معتقد به حقانيت سياسی ويا دينی خود بسيار قدرتمند است و شهادت که ما آنرا جدی نمی گيريم 
  . حاصل همان راسخ بودن اعتقادات است

به پيشرفته ترين سالح  هزار سرباز مجهز ١٢٠و متحدين او حدود  انگاه کنيد به مبارزه طالبان با قوای ناتو و آمريک
هزار سرباز پاکستانی همه مجهز به انواع وسايل جنگی هوائی و  ٢٠٠هزار سرباز افغانی و  ٨٠های جنگی به همراه 

افغانی متعصب به عقيده دينی وسياسی خودشان که خروج بدون قيد و شرط بيگانگان از خاک  ۵٠٠٠زمينی در مقابل 
  . ين نيروی معنوی دينی و سياسی افغان ها بود که روسها را بيرون کردندافغانستان است درمانده شده اند هم

ميليون ايرانی به خيابان ها بيايند کار رژيم تمام است و  ٧اگر «از راديو های ايرانی مقيم لس آنجلس گفته است؛  یيک
عقيده، هرهری مزاج، بريم ببينيم  م بیهم آد ميليون ١٠ميليون آدم که چه عرض کنم  هفت ».ما دست بکار می شويم

نفر مخالف معتقد سياسی که قاصد به  ١٠٠٠چه خبر است، که نمی تواند زير چتر رهبری هم قرار داشته باشد جای 
ميليون آمده اند که  ٧نفر آموزش ديده اند که بزنند و مقاومت کنند، آن  ١٠٠٠آن . براندازی رژيم باشد رانمی گيريد

  . فرار کنند

سرباز است آنها درحالت  ٢٠٠قت پيش يک کارشناس نوشته بود؛ برای مقابله با هر انقالبی مصمم حداقل نياز به چند و
پراکنده و گروه های يک يا دونفری دست بکار می شوند و در سطح وسيع يک شهر ويا يک کشور نيروی انتظامی 

   ٢. بسيار وسيعی الزم است تا آنها را کنترل کند

ان سياسی اعتقادی حضور نداشتند و نمی توانستند هم حاضر باشند چرا که نه يدرتظاهرات انتخاباتی و پی آمد آن ناراض
اهداف آنان با تظاهرات منطبق بود ونه رهبری داشتند که اين گروه يعنی ناراضيان سياسی اعتقادی بنا بر فرهنگ 

  . بايد بدون رهبر به ميدان بيايندسياسی و دينشان ن

  : دوعامل مهم در سقوط تظاهرات

عليرغم مسائل مطروحه درتشکيل ماهيت تظاهرات يک واقعيتی وجود دارد و آن حضور ميليونی مردم در آن تظاهرات 
درست است که تظاهرات از معتقدين سياسی خالی بود، درست است که اکثريت شرکت کنندگان در تظاهرات را . بود

  .، با همه اين احوال نبايد تظاهرات به اين سرعت از پا بيفتدان مجازی تشکيل می دادنديناراض

  .بنظر تحقيقی اين جانب دو عامل سبب سقوط فوری و شکنندگی تظاهرات شد

عامل اول که بسيار با اهميت است دخالت خارجيان است، درست از همان آغاز تظاهرات حمايت بيگانگان خاصه آمريکا 
و بسرعت پيش رفت تا جائی که آقای اوباما از موسوی به عنوان رهبری شجاع ياد  از تظاهرات و رهبران آن آغاز شد

دوراز . دقيقا مالحظه کردم که هر قدر تبليغات آمريکائی ها روی تظاهرات بيشتر شد، گرايش به تظاهرات کمتر شد. کرد
ه بدست رژيم اسالمی داده شد که حقيقت نيست اگر گفته شود که حمايت علنی آمريکائيها از جنبش در واقع جوازی بود ک

يقين دارم که اگر آمريکائيا در مسئله دخالت نمی کردند بطور حتم تظاهرات دنبال . سرکوب مردم را قانونی و مجاز سازد
  . می شد

                                                            
ابتکار عمليات را به  )انگلستان( بيروم فرانسهزا ،هدف باز پس گيری فرانسها ببا بهم آوردن يک گروه پارتيزانی بسيار مصمم و ژنرال دوگل -  ٢

در دوران جنگ جهانی دوم گروهی نظامی زندانی با هم عهد می بندند و با . آنها هر نوع خطری را بجان خريدند. دست گرفت و پيروز هم شد
  ک- ح. اری بزرگ را تدارک می بينندکندن تونل از زير زندان فر



 

 

می خود به اين موضع کامال آگاه بود و بسرعت با انتشار اسناد و خبرها مسئله حضور آمريکائی ها را در جمهوری اسال
  .رات مخالفين سياسی مطرح ساختتظاه

خامی و حماقت سران جنبش هم به تاثير گذاری سياست جمهوری اسالمی در افشاری وابستگی جنبش به آمريکا و 
اسرائيل کمک کرد وبا دادن شعار های ساخت اسرائيل و يا شعار های مرگ برروسيه و چين و عقب نشينی از شعار 

  . ند وابستگی جنبش را به بيگانگان ثابت کردودسال آنرا دنبال کرده ب ٣٠هائی که 

  : ندا آقا سلطان

استفاده از جريان ندا آقا سلطان پيش از آنکه از طرف جنبش خزه ها بعمل آيد مورد استفاده تبليغاتی وبهره برداری 
م بصورت فيلم ونمايش ويادبود و جايزه و بورس ه آمريکا که پشت جنبش بودند قرارگرفت که هنوز هبيگانگان خاص

  . تحصيلی ادامه دارد

يک دختر جوانی در تجريش که در باجه  ١٣٧٢در سال 
تلفن مشغول تلفن کردن بود بوسيله يک پاسدار به ضرب 

روزنامه های خارج از کشور اين خبر را . گلوله کشته شد
خيلی کوتاه درج کردند انگار يک حادثه غير عمدی اتومبيل 

روزنامه های داخل کشور که هيچ فقط آنرا . روی داده است
بار حوادث آوردند و يا اينکه سازمان حقوق بشر جز اخ

خارج از کشور به موضوع پرداخت معهذا در سطوح جهانی 
اين جنايت ناديده گرفته شد ولی قضيه ندا آقا سلطان در 
مقايسه با رويداد های مشابه نشانی از تدارک، برنامه ريزی 

  .و دنبال کردن جنبش خزه ها توسط آمريکائياست

می توان گفت از پايان تظاهرات خيابانی دقيقه ای حمايت و 
در  )٢٠٠٩سی نوامبر ( دخالت آمريکا و بيگانگان از جنبش خزه ها متوقف نشده است، و آخرين آنها که همين ديروز

خملباف است که بنام سخنگوی جنبش سبز ها و موسوی دادند و هزار دالری به محسن م ۵٠اخبار آمد پرداخت جايزه 
  . مخملباف اعالم کرد که آنرا تقديم حسنعلی منتظری که از وی بعنوان پدر معنوی ياد می کند خواهد داد

  : چرا حمايت آمريكائيها از جنبش مردم را كنار زد

  . ظاهرات يافتپاسخ اين چرا را بايد در رابطه با سن ايرانيان شرکت کننده در ت

قيقا از نقش آمريکا بخصوص درتحميل اين رژيم دارند، آنها د ۵٧گروهی که ياد های کم و زياد از دوران قبل از شورش 
ملت جان ، و ميدانند که کدام کشور و با چه بهانه هائی اين اختاپوس هزار پارا به بيدادگر وويرانگر نا مشروع آگاهند

  . ايران انداخت

نوشت که بنا براعالم نيويورک تايمز در رديف پرفروشترين کتاب » حرکت نهائی بعد از بغداد«وانز، کتابی زير عنوان اي
   ٣ها قرار گفته است 

نويسنده کتاب همه حوادث منطقه را با اشتباه کارتر مرتبط دانسته، انقالب اسالمی ايران؛ اشغال افغانستان توسط 
مه و همه به هروی، جنگ ايران و عراق، پديده ای بنام بن الدن و آنچه امروز در عراق و افغانستان می گذرده شو

                                                            
3 ‐Michael Evans ‐  http://www.thefinalmovebeyondiraq.com/bio.html   



 

 

شخصا «نويسنده کتاب اضافه کرده . اعتقاد اين نويسنده کتاب ناشی از اشتباه کارتر در مورد شاه ايران و خمينی است 
  ١١۶٢کيهان لندن » مايت نمی کرد، هرگز خمينی موفق نمی شداگر کارتر از خمينی ح«: از ژنرال هويزر شنيدم که گفت

شهود نگاه  به اين »دقيقا ميدانستند شورش همه ايرانيان از همان روزهای پيروزی«درکتابش نوشته » ايوانز«آنچه 
  : کنيد

: ه استاز سفارت آمريکا به وزارت خارجه آمريکا فرستاد آمد» ام مترنيکو«درگزارش خيلی محرمانه ای که  -١
 ١۴اسناد سفار آمريکا جلد » تقريبا هر ايرانی با فرهنگی به نقش بزرگ آمريکا در جريان انقالب اعتماد دارد«

  ) ١۴اسناد سفارت آمريکا جلد . (می بوده استآمريکا، مغز متفکر همه جريانات انقالب اسال -٢

 . اتفاق می افتد دخالت دارد عمال تمام ايرانيان معتقدند که دستهای خارجی در آنچه که در اينجا...  -٣

در هفته های اخير، سفير و من از چند مقام عاليرتبه ايرانی تلويحا اين اتهام را دريافت کرديم که آمريکا به  -۴
 )١٢اسناد سفار آمريکا شماره (نحوی در تظاهرات مخالفان وارد شده و از مخالفان حمايت می کند 

عمومی مردم خاصه نويسنده کتاب  تهستند همان برداش ۵٧قبل از شورش  لاعليحضرت هم که تقريبا از همان نس
اساس «پراگ که آقای بوش هم حضور داشتند فرمودند  سد و در کنفراننررا دا) ايوانز(» حرکت نهائی بعد از بغداد«

گرفتاری که سراسر منطقه با آن روبروست و چالش های امنيتی پيش روی جهان را ميتوان با تاسيس نظام جمهوری 
  ) ١٣٨۶امرداد  ١۵مشروح در سنگر شماره (» دانست اسالمی در ايران همزمان

هائی هستند که از ريسمان سياه و سفيد ميترسند وهروقت ياد گذشته واين زمان » مارگزيده«باری، اين نسل از ايرانيان 
  . می افتند بی اختيار به آمريکا لعنت می کنند

رمندان اطالعاتی سفارت آمريکا به وزارت خارجه نوشته در گزارشی که يکی از کا. اينرا هم اضافه کنيم که تا يادم هست
نفرت ايرانيان از آمريکائيا درکوتاه مدت است، چرا که از هم اکنون تقاضای ويزای آمريکا هرروز «اينطور گفته است 
  » افزوده می شود

  . دازه ظاهر بين هستنداين اشاره را آوردم که بدانيم آمريکائيها در شناخت مردم کشور ها بخصوص مردم ما تا چه ان

  : اما نسل حاضر

و تبديل دوران  ۵٧آمريکا در شورش  شقکه در اثر تبليغات جمهوری اسالمی از ن) ۵٧نسل بعد از شورش (نسل حاضر 
وراحتی به دوران مشقت کنونی نا آگاهند از نقش آمريکا در کشور عراق وافغانستان نا آگاه نيستند و ميدانند که رفاه 

م آوردن ودموکراسی وبرداشتن صدام چه به روزگار آنان آورده است که بخشی از آن جنايات که بوسيله آمريکا بنا
نيز مورد استناد قرار گرفت و اکنون نيز » پاسخ به سبزی ها«در تحرير (شار يافته توان سازمان ملل متحد آمارگيری

  : چنين است) برای اتصال موضوع مجددا ارائه می گردد

آمار جديد سازمان ملل نشان می دهد که بی خانمان های عراقی که در نتيجه جنگ خانه خود را از دست داده اند به «
 - درصد مردم عراق آب آشاميدنی ندارند ۴٠گزارش يونيسف طبق  –پنج ميليون و چهارصد هزار نفر رسيده است 

درصد کودکان  ٧٠درصد کودکان بصره و بيش از  ۴٠مطالعات سازمان های غير دولتی انگليس حاکی است که بيش از 
هزار نفر از هنگام جنگ رسيده  ۶۵٠درعراق به  نتلفات غير نظاميا. بغداد به علت جنگ از ورود به مدارس محرومند

شمارش اجساد عراقی ناشی از «گزارشات سازمان های غير دولتی انگليس حاکی است  -نفر ۵٠٠٠و تلفات آمريکائيها 
» .ميليون نفر و عده زنان بيوه از جنگ دو ميليون بوده است ۵عراق يک ميليون نفر وتعداد بچه های يتيم  جنگ تتلفا

  ) پايان آمار سازمان ملل(



 

 

خبرگزاری بی بی سی تصويری ارائه داد از چندکوک برهنه ورنجور و گرسنه که در اشغال های کنار يک ويرانه در 
ينکشور که روزی يکی از ثروتمند ترين کشور ها بود امروز مردمش به وضع ا«: جستجوی غذا بودند، مفسر خبر گفت

  » بدتر از کشور های بی چيز آفريقا زندنی می کند

خبر گزاری بی بی سی اعالم کرد که يونيسف از مادران عراقی خواسته است به فرزندانشان از شير خشک استفاده 
اق آلوده است و تعداد بسياری از کودکان عراقی بعلت بيماری نکنند چون شير خشک نياز به آب داردو آب کشور عر

  ) ١٣٨۶بی بی سی امرداد (اسهال درگذشته اند 

در جريان پخش پرشور پيروزی تيم فوتبال عراق در جام جهانی ملت ها موسسه بين المللی  ١٣٨۶درامرداد سال -
درصد ملت  ٧٠ند امداد های فوری هستند و اعالم کرد هشت ميليون عراقی يعنی ثلث جمعيت عراق نيازم» آکسام«

بی بی سی هشتم . (عراق از داشتن آب محرومند و بيش از يک سوم اطفال عراقی به بيماری سوء تغذيه مبتال هستند
  ) ١٣٨۶امرداد 

  : حساب آسان است

ند که آگه هم هستند به ايران به هر بهانه آگاه شو نبرای اينکه ايرانيان به وحشت وحجم عظيم خسارت ورود آمريکائيا
  . ميليون جمعيت رابايد به سه برابر حساب کنند که می کنند ٢۴خسارات حاصله به ملت عراق 

ه ای عقل به استقبال تظاهرات ويا جنبشی که به وسيله آمريکا تدارک، کمک وحمايت می شود نخواهد هيچ انسانی با ذر
  . رفت

ت، به مجرد اينکه بوی حضور آمريکاييها در تظاهرات رفت، ايرانی ها باری، براساس نگرانی که خاص افراد بشر اس
ترک تظاهرات را برحضوری که پايانش به گنداب عراق و زندان های ابوغريب و زندان های سری و بی قانونی های 

  . گواتماال وصل می شود ترجيح دادند

  : نمونه اي از كيفيت مداخله آمريكا در پارلمان عراق

  . به مداخله آمريکای مدعی دموکراسی در حکومت عراق هم نمونه ای آورده شود بدنيست

يکی از نمايندگان پارلمان عراق گفت آمريکادرامور مجلس عراق  )مجمود عثمان( ١٣٨۶جوالی سال ايرانی  ١۵در 
نرا تصويب آ ،دخلت ميکند وخواستار آن است که ما بهر شکل ممکن و بدون درنظر گرفتن محتوا و روح قانون نفت

او گفت بسياری از نمايندگان مجلس به خاطر تصويب اين قانون تحت فشار آمريکا قرار گفته اند و آنرا قانون . کنيم
  . آمريکائی ميدانند و می گويند متن اين قانون را اصال نميدانند که چيست

به  ررار از تصويب قانون مزبومان عراق برای فلاز آنجا که نمايندگان پار. واکنش دولت آمريکا هم شنيدنی است
مرخصی می روند و مجلس قادر به تشکيل جلسه نميشود آمريکا در برنامه سی ان ان دولت و مجلس عراق را به 

  . مسامحه کاری و استفاده غير الزم از مرخصی در اين ايام محکوم کرد

رق آن کشور تاکنون برق بصره دائر نشده سال اشغال عراق توسط ارتش آمريکا وويران کردن ب ۵آيا ميدانيد که پس از 
  ٤است و برق بصره و اطراف آن از خوزستان ايران تامين می شود؟ 

                                                            
لستان مراتبی را فراهم کرده است که مشکل ر کنترل وفرماندهی نيروها انگليسی است و همواره انگزم است که بصره داشاره اين موضوع ال -  ٤

  ک-ح. بيافتدبه گردن ديگران 



 

 

هزار مزدور  ٨٠سرتيب صالح الدين سليم کارشناس برجسته و معروف ارتش مصر اعالم کرده است که نزديک به 
خارجی در عراق بوسيله آمريکائی ها استخدام شده و بدستور آمريکا و اسرائيل آشوب و خشونت های بين فرقه های 

های قومی، مذهبی و طايفه ای است؛ تخريب مساجد  شيعه و سنی بوجود می آورند برنامه اين عده مزدوران؛ ايجاد نزاع
تا  ۵سرتيب مزبور نوشته است که حقوق هريک از اين مزدوران بين . شيعيان و سنيان، بخشی از ماموريت آنان است 

  .هزار دالر است ١۵

» هانآب سياه قوی ترين ارتش ج«درکتاب خود بنام » جرمی اسکاهيل«گزارش سرتيپ مصری آنقدر مستند بود که 
ستر خيابانی برای انجام هزار نفر مزدور و گانگ ١٠٠ی را تائيد و اضافه کرد که حد اقل عينا گزارش سرتيپ مصر

مشروح در . (ماموريت های غير رسمی دولت بوش و کشتن انسان های ديگر کشور ها استخدام ارتش آمريکا شده اند
  ) ١٣٨۶سنگر شماره اول مهرماه 

  :يك واقعيت تاباث

 ،ظات معمول رسانه ها، اظهارات شخصيت های خارجی به ويژه آمريکائی ها، تخصيص کمک های مالی و تبليغاتیمالح
انتخابات دخالت داشتند و اصرار در آزادی آنان و  حمايت های مستقيم از ايرانی آمريکائی هائی که در جريان حوادث

ين دست ثابت کننده اين حقيقت است؛ اساسا تخصص بورس های تحصيلی و ساختن ويدئو و بسياری مسائل از ا
  . اعتراض به انتخابات وجنبش سبز و تظاهرات و پی آمدهای آنان يک برنامه از پيش ترسيم شده آمريکائی است

آمريکا «: درگفتگوئی با روزنامه گاردين در باره ايران چنين اظهار داشته است) زمان بوش(وزيردفاع آمريکا رامسفيلد 
 برایآمريکا ترجيح می دهد که يک انقالب داخلی اين کار را . ی طرح تعويض رژيم اسالمی ايران نيستدر صدد اجرا
  ) ٩١٠نقل از کيهان لندن (» آمريکا بکند

درايران روشنفکرانی هستند که هرچه ما بگوئيم آنها عمل می کنند «: گفته است) زمان بوش(مشاور امنيت ملی آمريکا 
  ) کيهان لندن(» اره کنيم نشانه ميگيرنده را اشچهمانند تفنگ هر

شناخت اين تفنگداران مشکل نيست درهمين حوادث اخير خودرا نشان دادند ولی آنکه هيکلش در مقابل چشمان من  
است که شاهنشاه هم به بزرگ تفنگدار  داريوش همايونايستاده و کنار نمی رود وزيراطالعات دولت شاهنشاهی ايران 

در حين گفتگو در باره اشخاص مختلف، شاهنشاه از دبيرکل حزب رستاخيز آموزگار «. آگاه بوده است آمريکائی بودن او
» ت ظاهر هردوی آنا زياده از حد طرفدار آمريکا هستندشو معاونش داريوش همايون صحبت شد، شاه اظهار دا

  ) خاطرات علم(

چه را که آمريکا اشاره کرده و می کنند نشانه گرفته و سال و بيشتر از آن است که هر ٣٠اين ايرانی تفنگدار آمريکائی 
: ميزند و ماهر هم هست در زدن وآخرين تيراندازی او که مستند ارائه است اظهارات او در راديوزمانه است که گفته

، يعنی همان خواسته ای که »الويت کنونی شکست دادن احمدی نژاد است نه سرنگون کردن رژيم که امکان ندارد«
  ٥. خزه ها و همان چيزی که اوباما می خواهد شميخواهند، همان چيزی که موسوی و جنب خزه ها جنبش

نوشته بود؛ نوشته » فرانتز فانون«همين اظهار نظر مشاور امنيت ملی دولت بوش را در عبارت جامع تری سالها قبل 
روشنفکرانی تربيت کرديم و به کشور های خودشان فرستاديم بعد از ) مقصودش آمريکا است(ما « : او تقريبا چنين بود

نميگذشت همان صدای ما از گوشه و کنار جهان از خاورميانه  شهر های اروپا فرياد، آزادی، برادری ميزديم چندی
وخاور نزديک و خاور دور وحتا شمال آفريقا از دهان همان روشنفکرانی که تربيت شده و فرستادگان ما بودند شنيده 

                                                            
ت بلکه تمام طرفداران طيف خواست حفظ رژيم و تغيير در ظاهر آن نه تنها خواست آمريکا، داريوش همايون، موسوی و خاتمی و کروبی اس -  ٥

های همين گروه ها و پشتيبانی های » الس زدن«به وجود اين رژيم . ه اقليت آنها و همچنين طرفداران مريم رجوی می باشدچپ چه اکثريت وچ
  ک- ح. بسته است به ويژه انگلستان اروپا



 

 

 عجب ازاين همصدائی چه از بابت زمان و چه موضوع و هروقت هم که ما بنابرمصلحتی خاموش می شديم آن. می شد
اين آزمايش بما نشان داد که مطمئن باشيم که روشنفکران اعزامی ما کوچکترين حرفی . اموش ميشدندخصدا ها هم 

برای زدن جز آنچه که ما قبال در دهانشان گذاشته ايم ندارند ودر حقيقت آنچه را که ما ميخواهيم آنها به حکومت های 
  » ندگويخودشان مي

  : نفرت از ويا بدتر از

آمريکائی ها خوب ميدانند که چنان نفرتی درجهان ايجاد کرده اند که کوچکترين وابستگی هر نهضت وفعاليت سياسی 
  . هرقدر هم که ميهن پرستانه باشد، همينکه آلوده به نام ويا کمک ويا حضور آنها شد، از بين رفته است

سانسور می گويد هرچند اين قانون دست واشنگتن را در  ريچارد فونتين، مشاور جان مک کين درباره قانون قربانيان
باز می کند ولی نگرانی اين است که هرگونه کمک بيش از حد آمريکا ممکن است کمک به جنبش اصالحات ايران 

 .وسرکوب جدی کند هامل بيگانه ناميدسازد و سبب گردد که دولت ايران آنها از عو بی اعتبارمعترضان را درايران 
انی ديگران اين است که اين قانون اين برداشت نادرست را دارد که واشنگتن در جهت تغيير رژيم ايران فعاليت نگر

  ) وال استريت جورنال(ميکند 

گزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران بروال استريت جورنال اظهار عقيده کرده است که در تمام مدت پس از 
اند جنبش اصالحات را تشويق کند مريکائی مطرح بوده اين بود که آيا آمريکا ميتوسوالی که در ذهن قانون گزاران آ

  (!). طوری که معترضان عامل خارجی به حساب نيايند

ملی  يت آنان به حفظ شئونساسبه شعور مردم دنيا آگاه هستند و نه به حه ناما اشکال آمريکائی ها دراين است که آنها 
قانون قربانيان سانسور ويا دفاع از آزادی و (با استفاده از عبارات وواژه ها از قبيل  آمريکائيها تصور می کنند ،آنها

مقاصد پليد و استعماری خودشان را مخفی کنند خيال می کنند مردم جهان از نقش آن کشور انند وميت )دموکراسی
  . رده انددرعراق و افغانستان و يوگسالوی وديگر کشور ها نا آگاه و يا آنرا فرموش ک

  قسمت دوم عامل رهبري

عرض وارائه دليل و سند شد که ماهيت تظاهراتی پی آمد انتخابات؛ يک تظاهرات سياسی و اعتقادی نبود بلکه گويای 
تظاهراتی بود متشکل از ناراضيان سياسی و ناراضيان رفاهی که با هدف انتقال رياست جمهوری به جبهه ناراضيان 

يکباره از ماهيت خود خارج و بشکل خزه ای در آمد ی اين جنبش که نام سبز بخود گذاشت سياسی شکل يافته بود ول
، جبهه ملی، چريک های فدائی، جمهوريخواهان ضد قليعنی بهر چيزی که ممکن بود چسبيد و شد جنبشی ازمجاهد خ

ن کرد های تجزيه طلب جبهه ملی، گروگان گيران سفارت آمريکا، هوادارا، نهضت آزادی، (!)ملی، ملی مذهبی ها 
  (!). واستقالل خواهان سيستان و بلوچستان و عده کمی هم از سلطنت طلبان بادی 

زيرا رهبر نماينده يک عقيده سياسی مشخص . اين چنين اجتماعی بطور کلی نميتواند به مفهوم واقعی دارای رهبر باشد
باشد تا  چند عقيده سياسی است که پيروانش نيز واجد همان عقيده سياسی هستند و از آنجا که يک رهبر نمی تواند رهبر

از آنجا که واحد های پيوسته به جنبش خزه ها يک عقيده سياسی کامال چه رسد که آن عقايد هم باهم متضاد باشند و 
مشخص و درعين حال کامال متضاد با واحد های ديگر دارند اين چنين اجتماعی برای صرف نذری ويا شام مجانی خوب 

سياسی  است ولی برای کار سياسی که مستقر برعقيده سياسی ورهبری سياسی متعهد به پياده کردن عقيده و خواست
  . پيروانش باشد اصال بدرد نمی خود و عدمش به زوجود است

شعار هائی از قبيل؛ همبستگی، همکاری عليه دشمن مشترک، اول نجات کشور بعد اهداف سياسی و از اين قبيل، شعار 
توچيزی گفتی که «ست که است ودرمقابل اعتقد سياسی وحقانيت آن کاربردی ندارد درحقيقت همانند همان طنزی ا



 

 

منخوشم آمد؛ منهم چيزی گفتم که تو خوشت بيايد چه قولی و چه قراری، حاکمان در زمان معزولی جلمه شبلی و بايزيد 
  » شوند

اينکه تصور شود يک رهبر بتواند به وظائفی که معموال متوجه رهبران سياسی است نسبت به چنين جنبشی در هم 
متضاد و مدعيان رهبری با خاصيت و بی خاصيت، عمل کند دور از منطق است و بيش از وبرهم و انبوهی از عقايد 

آنکه جنبش در راه مبارزه جدی با حکومت قرار گيرد، گرفتار جنگ های واحد هائی است که جنبش خودش را به آنها 
  . جسبانده است

های دلخواه خودش را سرميداد و عده ای  اينکه شاهد بوديم درتظاهرات تهران هردسته ای ساز خودش را ميزد و شعار
هم نبابر ترمين های مبارزاتی خودشان راه خشونت را انتخاب کردند بهمين دليل بود که جنبش حالت خزه را داشت و هر 

  . قسمت از جنبش به هر طرف که ميخواست ميرفت

ن موسوی ويا مسئوليت او در نفر از اعضايش در زمان نخست وزيری همي ۴٨٠٠اين تصور که مثال مجاهد خلق که 
اعدام شدند رهبری موسوی را قبول داشته و تحت » سر موضع هستی يا نه«زندان اوين با يک محاکمه دو کلمه ای 

رهبری او در جنبش فعاليت کنند، همانقدر مسخره است که طرفداران جمهوری اسالمی رهبری مسعود رجوی را ويا 
  . رياست جمهوری اورا خواستار شوند

  

   حقوقدان -امير فيض 

  

    

 

  

   

   


