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  يا بيعت  91منشور! 

  ترك مبارزه عليه جمهوري اسالمي با

  قسمت اول
  حقوقدان - اميرفيض

نه  !ايشان درموقعيت يک پيامبر ،قای رامين جھانبگلو مطرح شدهآاست که به رھبری  ٩١!   مسيراين تحرير منشور
   .وارد معرکه شده است ويايک مخالف جمھوری اسالمی  مبارزه سياسی رھبر

به دوتشريح نيازدارد نخست موقعيت  ،سان داشته باشدآ اينکه بتواند ازپيچ وخم ھای موجودعبوری اين تحريربرای
ن تصويرحقوقی پايان آبه اعتباربيعت افراد با  ،ن که تحريرحاضرآبيعت واثرات  شنائی باآقای جھانبگلو ودوم آ !پيامبری

   .رزه باجمھوری اسالمی رانشان ميدھدمبا

  رامين جھانبگلو !نخست پيامبری

اشاراتی است که خود اوکرده است وھيچ سندی وياعالمتی که دال برنبوت اوباشد  ھمانطور که پيامبری محمد به اعتبار
   .مده استآبتشخيص  ،ھارات خود ايشانقای جھانبگلو ھم بنابراظآپيامبری دردست نيست  موقعيت 

   .مده سخن واظھارات ايشان استآنچه درگيومه ھا دراين قسمت ازتحريرآاين توجه بجاست که 

دمی سياسی نبوده ام وھيچوقت ھم فعاليت سياسی برای دوم آمن ھيچوقت  –کارمن کارفکری وتحقيقی است « -١
  »نھا نکردمآخردادی ھا يامثال عليه 

ن شده بود که ھدايت آل پيامبری محمد است که درمکه مدعی اعالم منطبق باروزھای او جھت تطبيقی اين اظھارايشان 
نوقت آووقتی به مدينه رفت  ،نھا بودآراستکاری وخداشناسی ودوری ازبغض وکينه وانتقام جوئی وامثال  مردم به

   .تابع ھمان دگرگونی است ی شد که ھمه ميدانيم وبقای اسالم ھم موجود ديگر

است که نه خود کارسياسی ميکند  !و ھم پيامبریلرامين جھانبگ ،رد وفقط ارشاد مينمودمحمد ھم درمکه کارسياسی نميک
که بنحوی باجمھوری اسالمی ارتباط پيدا ميکند کاری ندارد رامين  ميشود بلکه اساسا به مراتبی نه ديگران رامشوق و

من ھيچگاه عضو گروه سياسی  –رفتارمن يک نوع لغزشی ازکارتحقيقی بود « :دو وياسه باردرمصاحبه ھايش ميگويد
   »نبوده ام ونميخواستم باشم وھميشه کارفرھنگی رابرکارسياسی ترجيح ميدادم

خود  ،پيامبران ،ازخصوصيات پيامبران است سياسی نبوده ام هجھت تطبيقی اظھارات ايشان که ھيچگاه عضو گرو
  .!شده باشند ی سياسی بعنوان رھبرانتخابرھبربوده اند نه اينکه ازميان گروھا

ن برھمگان روشن است ولی آالبته پاسخ  ،يا امروز مسئله ايرانيان کارفرھنگی است ويافعاليت سياسیآولی اينکه 
ن پيامبران ميخواھند برانند نه شکل آن ميايند که عادت مردم راتغييربدھند ومردم رادرجھتی که آمعموال پيامبران برای 
تامبارزه ايرانيان برون مرزی عليه  ،مده استآمريکائی آ ، جوجه پيامبرمورد و درتطبيق نانآدادن به خواسته ھای 

  ياری دھد. را جمھوری اسالمی رامتوقف کند نه اينکه خواست ايرانيان که براندازی جمھوری اسالمی است

خواھند ازھرجای دنيا ميزاد شده ام صادقانه بگويم عمال ميدانستم که وقتی قدم به منزل بگذارم آمن امروز « -٢
  ».بمن زنگ بزنند
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حت ،زی نيستند

 عليه جمھوری اسال

اين وثيقه سنگي

ال وممتنع است
غ نشود  بنابرا
 شده وبه اجراد

ست ازکيفيت شا
 .يدآ اجرادرمي

درجائی رقم مز
يشود اساسا بح

نقدآحد تدريس 
و  راتوديع کند؟

قای جآشخص 
  .قرارداشتن

ج شد ويادرموقع
يران راترک کرد

اينکه خروج ج
 درخروج ازکش
حکم تبديل محک
 که متھمين باتب
 قراراجازه فرار
 بنابردرخواست
وخود جھانبگلو

 درحد ناشيانه ا
المی باساختن چ
به کوشش درر

سی مشابه ھم از
بد رضاخاتمی 
ان دنبال برانداز

ت با ترک مبارزه

ميتوانم بگويم ا

سی قضائی محا
ت به متھم ابال
چه کسی ابالغ
که ھمان متھم 
وند وبعد قراربه

 است چنانکه د
ن ديده نميآ ير

نھم درحآزبان 
د مالکيت منزل

شن دررابطه با
ھوری اسالمی ق

زه قضائی خارج
وجه الضمان اي

سالمی باعلم به ا
زادیآاباشرط

ين قراری درح
ديده شده است
شده که درمتن
ھوری اسالمی

و وجود ندارد 

نھمآنه سازی
ه جمھوری اسال
ھوری اسالمی ب

 ،د

يافته حرکت ھای
محمد ؛ب نمونه

بااصالح طل(:

يا بيعت ٩١منشور!

الع ھستم ولی م

« :زايشان شد

بق اصول دادرس
وياوثيقه وياکفالت
علوم نبوده به چ
ه باشد ومتعھد ک

گاه ميشوآن آت

و مخفی کاری
يچ متھمی نظي

۴ه ه مسلط ب
خودش دوتا سند

   ؟است ه

نآحرمانه بودن
 وماموريت جمھ

اگرمتھم ازحوز
ت که باسپردن

ی جمھوری اس
قرارصادره را 

است. واين چني
بسيار د ، نيست

لی ابدا ديده نش
ی شده که جمھ
ی دراين جريان

    .ست نه دائم

و گفته صحنلبگ
ه براندازی عليه
اسی عليه جمھ
انه گفته ميشود

انتشاري ٩١شور
بابشده است از

) گفتهئی است

م                    

ئی خود بی اطال

از کيد نقل قوِل

ست بنابراين طب
وجه الضمان وي

ن مع برای ايشا
که طرف نداشته
 مدلول وتعھدات

جھانبگلورامين
ت ودرمورد ھي

رد تحصيل کرده
ست که بقول خ
ه چه ميزان بود

محيا کليتی که
مانه ودرخدمت

ساس است که ا
بگلو مدعی است

اينکه دادسرای 
،رک شده است
 محال وممتنع ا
حيت دادسراھم
ول فرارميکنند

کسی مدعی .ود
نه تنھاسندی ،ت

موقت اس ،ضمين

قای جھانبآعنی
ش کردن مبارزه
ديل مبارزه سيا
عمال پيغمبرمآبا

ھانبگلو بنام منش
ائد منعکس ش

مريکائآ عوامل

                    

مبلغ وثيقه رھائ
  »ع کرديم

 قرائن باخط تاک

ن تفھيم شده اس
ربازداشت به و

نھمآی که مبلغ
 باد ھوانيست ک
ت که طرفين از

ر قای آضمانت
ال بيسابقه است

يا يک فرآکنيد 
لضمان اوچقدرا
  وجه الضمان

وان باورکرد ي
مان توافق محرم

صادره براين اس
قای جھانبآ ،شود

؛نخست ح است
امه ازپيش تدار
مھوری اسالم

ميشود ودرصالح
زندان به خارج
ت ملی داده شو
نبگلو داده است
وج به اعتبارتض

نچه ايشان يعآم 
ه باھدف خاموش
ف نھائی او تبد

ن است که اعآ

جھاوان بيعت با
ورمزبور درجرا

بخوانيدحيون (

   ۴برگ  ٣٠/ ١٠

ازميزان وم« -
منزل راتوديع

ه دررديف اول

ه شخص ايشان
ت وياتبديل قرا
 اند پس قراری
ی ديگرقضائی
 نوعی عقداست

 درمسئله قرارض
استتار که کامال

    .ند

ی خود پرسی ک
ته بداند وجه ال
شده نميداند که

ميتورات مزبور
يعنی ھما  شود؟

لضمان درقرارص
ن متھم ضبط شو

فرض  مطرح و
يک برنا خارج

نھم جمآقضائی 
ه قرارناميده نم
ز ن وخروج از

قدام عليه امنيت
 به رامين جھان
بلکه اجازه خرو

دوم اينکه تمام
بنابريک برنامه

وھدف شده است
آچيزھائی نظير

خوازھا که فررو
 درجھت منشو
ده ھای اصالح

 ٠/ ٢٠١٢

۴-

چنانکه

اتھام به
بازداشت
نداشته

قرارھای
قضائی

عجيب
ھمين ا
ميکشان

براستی
نخواست
خارج ش

ابھامات 
سازميش

وجه ا 
الضمان

دواينجا 
به خ او

تاريخ ق
است که
الضمان
متھم اق
خروج
ندارد بل

فرض د
ايشان ب
اعزام ش
ملی وچ

ھمين ر
کشور
ُ ازک ندــــ
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)                     شيده ايمه اصالح طلبان برای ھميشه پائين کجبھاضافه کرده که پرچم برندازی  ھمو ،اصالح پذيرنباشد
  )                                       ١۴٢٨شماره   ن( کيھان لند

نکه ھيچ نشانی ازبراندازی جمھوری اسالمی درمنشورش آ شورای ملی ! ايرانيان که منشوری ھم ارائه داده است با
دمکراتيک  اد است که محدويت وگذارزآدموکرتيک ورويکرد انتخابات  نيست معھذا صريحا اعالم کرده که ھدفش گذار

   .ميشودبھرکيفيتی که باشد ازباب براندازی حکومت محسوب ن

نکه خواست مطلوب جمھوری اسالمی است آزھدف براندازی جمھوری اسالمی عالوه برتحوالت اخيرنسبت به انصراف ا
 مريکا وانگلستان ھم سازگاری دارد  وبه عبارت ديگرخارجيان ھم ميخواھند جمھوری اسالمی باقی بماند وآاستراتژی  با
تغييرات دموکراتيکی < :ايننشيال تايمز نوشتچنانکه روزنامه ف ،زمينه ھای دمکراتيکی فعاليت نمايد در
نکه نامی ازتغييررژيم آ) عنوانی است برای جلب حمايت اروپا بی باگذاردموکراتيکی که تازه باب شده به يک معنی است(

) روزنامه مزبور اضافه درست ھمن کالم براندازی که درمنشورھا وبيانات اعليحضرت ھم مفقود شده است( ديآبه ميان 
   .کرده است که لندن وواشنگتن روی يک استراتژی واحدباھدف ارتقای تغييرات دمکراتيک درايران کارميکنند

  )١١٠٣(کيھان لندن                                                                                                                     

 به بقای جمھوری اسالمی وعدم اقدامات براندازین کشورھا آتضمين  ،مريکا واروپاآ جمھوری اسالمی برای ھمکاری با
ازجانب  یپيامعراق به ايران سفرکرد  رئيس جمھوری یبنوشته کيھان لندن ھنگاميکه جالل طالبان ،ميداند شرط را

 افغانستان تا جمھوری اسالمی ھمه مسائل از مريکا به بقایآورد که باتضمين کافی آمريکا آجمھوری اسالمی برای 
  )٨۶سنگر ارديبھشت (                                     .دمصرحل خواھد ش

فاش ساخت که جمھوری اسالمی درپی اشغال  ١٣٨۶سی دربرنامه نيوزنايت درتاريخ ديماه سال  –بی  –تلويزيون بی 
ب هللا دست بردارد وامکان دسترسی به مريکا که حاضراست ازحمايت حماس وحزآمريکا پيشنھاد کرد به آعراق توسط 

مريکا تضمين کافی دھد که قصد براندازی جمھوری اسالمی وکمک به آروط براينکه فراھم کند مش فعاليت اتمی را
  )٨۶(سنگرارديبھشت                                                      .مخالفين راندارد

 از سالھا قبل وجود عاليت براندازی ازسوی مخالفين حتیکه ھمواره توقف ف مقصود ازارئه سند وشھادت باالاين است
ابه ھمان خواسته جمھوری اسالمی رميخواھند که   ٩١فراخوان  يا داشته است وجريانات اخيرازجمله شورای ملی و

   .دنورآمريکا ازقوه به فعل درآکمک 

بھم وصله  وشورای ملی را ٩١مريکا عالمتی است که ميتواند فعاليت ھای منشورنوظھورآ خبرمالقات محرمانه واليتی با
   .کند
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يک فعاليت  منشور نھا نيست واساساآحتی يکبارھم نامی ازجمھوری اسالمی وياحکومت ايران وامثال  ٩١درمنشور! 
   :اخالقی معرفی شده است وميگويد

ينده کشورمان ونه فقظ بعنوان گروه سياسی که بعنوان گروه نخبگان وکسانيکه نگران ازبين رفتن اخالق آ<مابرای 
  >جامعه ھستند ..........اين منشورنوشته شده است
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وانحصارمخالف ھستيم .......ولی منشوری است  درحاليکه باھمه نوع استبداد نيستدغذغه اين منشورچگونگی قدرت <
  >که روح وفکرجديدی رابرای ھموطنان ......فراھم ميکند

است که قابليت  بلکه بحث درباره گذاربه جامعه ای يستينده ايران تغييرحکومت وياجابجائی قدرت نآمسئله اصلی < 
  سياسی وروياروئی عادالنه بابی عدالتی ھا، تعصب ھا وکوته انديشی رادارد>خشونت  مھار

دارا، رد اخالق مُ شتی ملی درجامعه ايران صرفا کوشش سياسی نيست بلکه  تمرين مدنی است برای من بُ آطرح مسئله <
  >ئی ھمراه بامبارزه بافرھنگ کينه ونفرتمسئوليت پذيری وحقيقت گو

برای تغييردرايران پذيرفته  ی، ھيچگونه توسل به عمليات نظامخشونت محکوم است حتی برای جابجائی رژيم ھا<
  > نيست

   ادعاي پيامبري اخالقي مهم نيست بيعت افراد مهم است

ينده موکول آمريکائِی مامور جمھوری اسالمی  به تحرير آاجازه فرمائيد مسئله بيعت با ادعای پيامبری جوجه پيامبر    
    .شود

  

  

   

  

  

  

  

  

 


