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 ، فداکاری وجانبازی، روح اطاعت وھمبستگی و ھمکاری ،، نيازھای مالی مبارزهمبارزهھمه سنگينی بارِ ،قائمه مبارزه
   .وبرای مبارزين افتخاروشرافت وسرمايه واعتبارملی ايجاد ميکند درسرزمين مبارزه ميروياند نھاراآفرمانبرداری وامثال 

، مبارز . قدرت جاذبهحيات وقدرت جاذبه مبارزه است یجوھروانرژارزه ووحقانيت مب مستقربرمشروعيت مبارزه،قائمه 
دراين حالت است که مبارزه معنای واقعی خودش ورد آجذب ميکند ومبارزه را ازحالت اختياری به حالت تعھدی درمي را
   .است نه مبارزهبدست مياورد چراکه مادامی که مبارزه حالت اختياری دارسرگرمی  را

   .ن تجاوزنشود ومبارزه از حالت تعھدی به حالت اختياری درنيايدآوجدان انسانھا ناظروحارس قائمه مبارزه است که بر

ن اتکاء ازمالت فلسفه آمقاومت جمھوری اسالمی متکی به حقانيتی است که برای حکومت خود قائل است که قائمه 
مقاومت  ،بخود ميداند نرا متعلقآھوری اسالمی برمبنای حقی است که شرعا! مقاومت جمتشيع شکل گرفته ولھذا چون 

   .مدهآدرجمھوری اسالمی به حالت تکليفی 

قايان محترم آ؟ مسلما خير عليه جمھوری اسالمی ھم متکی به حقی قانونی وتاريخی وسنتی استمبارزه ما  عمال ياآ
حالت  در مبارزه را ازنسّبيت استوبرخوردار ت وقانون نيستزادی ميخواھند وچنين خواستی که متکی به نص وسنآ

   .اختياری قرارميدھد  که داده است

ن دارند وماھم مبارزه ميکنيم نه آنھا ميجنگند ومقاومت ميکنند برای حراست وپايداری ازحقی که اعتقاد برحقانيت آ
  .زادیآبرای حکومت بلکه برای چيزی که ازتوابع حکومت است يعنی 

درخود نشان  ی. ذات مبارزه الزام وتعھد رابنحو بارزومبارز، به معنای جنگيدن وجنگجوبودن است باطرف مقابل مبارزه
  .، مبارزه صورت نميگيرددرميان نباشد والزامی ميدھد  وبما ميگويد که اگرتعھد

 اگر بارزه برحذرميدارد  وم تبخالت درزحمت وگرفتاری ومصيدير يعنی اختياری بودن مبارزه انسان راازاصوال حالت تخّ 
فالنی ھا مبارزه ميکنند اگربه نتيجه رسيد که خوب ماھم « :ی ميداند يعنی ميگويديواجب کفا نراآھم مبارزه را الزم بداند 

که ماھم شرکت ميکرديم  به مقصودمان رسيده ايم وازشررژيم جمھوری اسالمی خالص شده ايم واگرھم به نتيجه نرسيد
  »>يک گل بھارنميشودبا< .وموضع خودشان راھم بااين ضرب المثل تطبيق ميدھند فرقی درنتيجه نداشت

تخيری دارد يعنی ھرکس که ميل دارد درمدتی که ميل اوست بھرطريقی که بازميل  مبارزه ما باجمھوری اسالمی حال
 يا ه خسته شد ومينمايد وھرزمان ھم ک، اوست يک تالشی وکاری بنوعی که نشانگرمخالفت باجمھوری اسالمی باشد

  .زه ای پيداکرد مبارزه رارھا ميکندسرگرمی تا

شنا درفرھنگ ومنش ايرانی آخص ونداشتن يک قائمه مش ،علت اينکه مبارزه ما حتی ازسالھای نخست به قھقرا رفته
   .درمبارزه است

  اميد  وانتظار اعليحضرت 

باب جاذب  منطبق با ساله اعليحضرت به اينکه وابستگان به حکومت جمھوری اسالمی به ما به پيوندند ٢٧اميد وانتظار
 سال که ھيچ ٢٧ واين بدان معنی است که ھيچ چيزی بدون علت ويا عامل موثرجذب چيزديگری نميشود  ومجذوب است

اشته باشيم ول معطليم زيرا عامل جذب دراين انتظارما سال ھم  انتظارجذب وابستگان رژيم جمھوری اسالمی راد١٠٠
   .وجود ندارد

   :مخبرالسلطنه ھدايت  درمورد جذب انسان ھا نوشته ای دارد که گفته است

، سرکيسه راشل کنی نورعلی نور. باقی حرف است ودرھرحال مجذوبدسته  نمايش جاذب و<سه چيزدرعالم کارميکنند 
   >منافع منظور
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 قدرت حاصله از يا جذب درجامعه ما تميرساند که مال ،ماميدانی وسيع وتائيد شده داردکه دربين مردم  ،تنظريه ھداي
   .ئی داردريخت وپاشھای مالی که دومی ھم موقتی است وھم مشکل االجرا قانون وشرع است ويا

  ؟ن است  مالت جذب درمبارزه ما چيستآمالت جذب درجمھوری اسالمی شرع وقدرت برخاسته از

 ن پل خودآ، قانون اساسی مشروطه راھم که بستيم وبرروی که مالت کھن تاريخی وھويت پادشاھی رارھا کرده ايم ما
پس مالت حيات سياسی   >ن دوری جستآاصال سلطنت يعنی سلطه وبايد از<گفتند  خجالت ھم نميکشيم وسرانه زديم و

؟ البته که وقبول بارسنگين مبارزه عليه جمھوری ھستيا مالت ھای خودساخته قابل مقاومت آ؟ مبارزه ما چيست و
   .سال شاھد مقصود است ٣٣خير

فرق است بين موردی که کسی نميتواند ازسرمايه بزرگ تاريخی وھويتی اش استفاده کند باکسی که باسربلندی خاصی 
  .مااين دومی ھستيم بدبختانه  ،ن سرمايه روی برميگرداندآاز

؟ پاسداران ووابستگان جمھوری اسالمی ازجمھوری اسالمی جدا شده وبما به پيوندند چرا خرآ ؛ازوجدانمان کمک بگيريم
سبد  در نھاراآ؟ به دوستانمان وفادارھستيم ويا؟ به وعده ھا وقول وقرارھايمان پايبند ميباشيممردمان معتقدی ھستيم ما

ائی که درراه حفظ ھويت تاريخی مان ريخته شده برای خونھ  ؟ايستاده ايم سر قسم وسوگندمان ؟بی اعتنائی فروبرده ايم
  >به زبان خوشت وياراه درازت؟ ازقديم گفته اند <ارجی قائليم

. زادی خواھيمآ مدعی ھستيم که ما ؟نچنانی ازپيوستگان رژيم راداريمآوکيلی ما چه داريم که انتظاروتوقعات  خرخداآ
ديگرچه لزومی دارد که بما بپويندند ما که کاراجرائی  ،باشند زاديخواهآن پيوستگان به جمھوری ھم ممکن است آخوب 
ماکه سی سال است نميخواھيم خون ازدماغ کسی جاری شود ومنتظريم که رژيم  ز به نفرات داشته باشيم،که نيا نميکنيم

دنی يادت وری ميکنيم که نافرمانی مآياد ھم جمھوری اسالمی خودش خودش رابدست خودش ازبين ببرد واحتماال گاھی
چه لزومی است به  را اينھا نره> دعا يادت التماس< :بھم که ميرسيدند ميگفتندنره مثل زائرين امامزاده داود که 

   ؟پيوستگی

نھا آنقدربی خاصيت وفاقد نيروی جذب بود که آمبارزه  ؟امدندني مگرکسانی ازجمھوری اسالمی جدانشدند وبه خارج
نقدرمبارزه ما بی سامان ودرھم وبی رھبروتشکيالت است که آ ۀبالفاصله جذب سازمان ھای جاسوسی بيگانه شدند

مخالفين جمھوری به  روانه خارج ميکند که را نھاآرھرکس که ميخواھد خالص بشود  يک جوری جمھوری اسالمی ازشّ 
  وفلج بکنند! تافلج شوندپيوندند  اسالمی به

سان است ولی عملش نيازبه اطميان ھائی دارد  آجداشدن وابستگان جمھوری اسالمی تاچه رسد به پيوستن به ما حرفش 
 شکر را خدا د صد بارنگاه باشآاسالمی که ذره ای ازوضع نابسامانی وھردمبيلی مبارزه ما  ھريک ازوابستگان جمھوری

    .خالی مارانخورده استميکند که فريب حرفھا ووعده ھای تو

بيست وچند سال قبل به مردم  !نآنھم ھرروزيک نوع تازه آ ؟خرمگرميشود سی چھل سال به مردم حرف تحويل دادآ
 انتظار انصاف است که ما ياآ .!که چکارکنيد وبعد ھم گفتيم برويد بگرديد رھبرپيدا کنيد نکنيد تا مابگوئيم گفتيم کاری

ما که دائم درتقالی چسبندگی به بيگانه ھستيم خوب  سی به مابه پيونددک ،درھمه چيز اين بی تصميمیِ  داشته باشيم با
 قائی نوکری داشت وآقضيه ما ھمانند ھمان <که چسبيده اند  رژيم بما بچسبند به بيگانه می چسبند چرا جداشدگان از

   .> شده استنوکرش ھم نوکری داشت

وھمانطور که  وجدانا نميتوانيم سرمان راباال بگيريم ...>مودند <ھمانطورکه اعليحضرت دربيست وھفت سال قبل فر
    .تاکنون اين بی وجدانی ادامه دارد تااين چرخ مبارزه براين پاشنه ھرز ميگردد نفرين وجدان ايران گريبان ما خواھد بود

      

          

 


