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  تظاهر به مبارزه عليه جمهوري اسالمي

  دكترآل عبا
  قوقدانح –ض اميرفي

 قائی بنام دکترحقيقی برنامه سازتلويزيون، ازشنونده برنامه که درتماس تلفنی باآروايت است که 
   .امضا کند را ايشان بوده با تحکم خواسته است که برود ومنشور

  >ورندغالمان اودرخت ازبيخآسيبی      بر روايت راکه ديدم ياد بيت <اگرزباغ رعيت ملک خورد

  افتادم وپيش خودم گفتم:

درحالی که شخص اعليحضرت رضايت خاطرشان باامضای منشور به اصطالح ملی تامين ميشود 
   .تحکم به امضای منشور کوتاھی کنند و اصرار چرا ديگران در

 سنگر بقه ای درمد که برای ايشان ساآشنا بود ويادم آقای حقيقی راشنيدم نامشان آموقعيکه روايت 
بروی کسان وياموضوعاتی بازبود که شخصيت  رشيو سنگرآنگھداری نشده وعلت ھم اين بودکه 

   .نھا کمکی به مبارزه بشودآ سياسی ومبارزاتی ويا اھل تحقيق وواقع بينی باشند ومکاتبات با

   .قای حقيقی يکی ازکسانی بود که پرونده ای نداشت شايد ذکرعلتش بجاوالزم باشدآ

قای مروتی ميشود برای آ ايشان درموردی که ذکرش مفصل است ومربوط به راديو صدای ايران و
دفاع ازشخصيت خودشان متوسل به سوگند شدند که ھمان سوگند ايشان عالمت شخصيت ايشان 

   .برای سنگر گرديد

  دكترآل عبا 

وميزانی برای شخصيت او که بايد بفھمم  نچه راآقسم ايشان  از ؛سوگند وقسم ايشان <آل عبا> بود
   .باشد دستگيرم شد

محمد وفاطمه وعلی وحسن  ؛مده وميگويدآآل عبا  از حديث کساء که درشيعه بسيارمعروف است 
  .مد ورفت زيرعباآوحسين زيريک عبا خسبيده بودند وجبرئيل ھم به امرخدا فرود 

ک پوششی است که به عبا ي ،دقت کنيد عبا گفته شده نه لحاف که فرض شود لحاف کرسی بوده
بخسبند وبعد جبرئيل ھم برود زير  نفر ۵نميشود زيريک عبا  ،قواره شخص معينی درست ميشود

  .ھمان عبا

نھم بعنوان سوگند که بدان معنی است که آ ،چنين سخنی رانميتوان ازيک فرد تحصيل کرده شنيد
   .قدرت اصالت سوگند درحدی است که يقين عينی راجانشين شک ميکند

قای حقيقی ھم درسنگرنوشته ای انتشاريافت که ھمراه با آل عبا وسوگند آان موقع درمورد ھم
   .استيضاح وانتقاد بود
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 قسم ھای چاله ميدانی و ،دست بريده حضرت عباس –قمربنی ھاشم  –ل عبا آقسمھائی  مانند 
   .ثارسوگند واقف استآجاھالن است نه يک فرد مدعی طی مدارج تحصيلی که کامال به 

اگرشخص ايرانی ومسلمان باشد ميداند که سوگند به شاه وميھن وپرچم ودرموارد دادگاھی فقط نام 
ن کشورتحصيل کرده باشد باز ميداند که قسم به کتاب آمريکا باشد ودرآايرانی تابعيت  واگر ،خداست

مريکا آ در قافله علم ودانش باشد که سالھا انسان بايد خيلی عقب ماند از ،ن ملت استآسمانی آ
  .باشد ل عباآورده بداند معھذا سوگندش آ اين بالھائی راکه شيعه برسرمردم وکشور باشد و

ھمان  ،به ايرانيان منتقل ميکند را قای دکترحقيقی که اجبارواصراردرامضای شوراآ اگر؛ بھرحال
ان آل عبا وھم ت،ايشان حرفی نيس با را ما ،است که سوگند آل عبا پشتوانه قول وکردارشان است

  .ل عبا تفاوت دارد البد مطلب پذيرھم خواھند بودآ اما اگر ايشان با دکتر و  !!شفا بدھد ايشان را

  تظاهر به مبارزه ، نه مبارزه واقعي

ن گويای تحقيرجمھوری اسالمی است اطالق آ تظاھر به مبارزه بھرعملی ويا گفتاری که ظاھرِ 
   .ميشود

  .وباد درگلو انداختن تا فحش واھانت وتحقير رادربرميگيردتظاھربه مبارزه ازمشت گره کردن 

تنھا دردوشکل خود نما ميشود  ،بنابراين تظاھربه مبارزه درفصلی محدود ومعين شده قرارندارد
 نق زدن ھمراه است و ه وآ يکی عرفی وديگری سياسی. عرفی ھمان است که بافحش وفضاحت و

انتخابات  قبيل شعار از ،يدآمي مده وآ ازکشوربنمايش درن ھم ھمين است که درخارج آفرم سياسی 
 يک نمايش سياسی برجسته از و، باب شد ١٣۶٩ماه سال  شھريور در زاد که برای اولين بارآ

فراموشی مردم دوباره  سال و ٢٣ بعد از و، تظاھربه مبارزه عليه جمھوری اسالمی معرفی شد
 –ن است  آعرضه کننده  ی باصطالح ملی!دکان شوراکه اکنون  ،زاد  ھدف ازمبارزه شدآانتخابات 

خرين قطاراست که دربين راه ھم آ مشروطيت باپشتوانه اين بيان اعليحضرت که اين قطار قطار
کام، اين سخن ت ميليون دا ۶٠ديگری   –قافله عقب نمانيد  شويد که از توقف نميکند سوار

<تصورنميکنم که رژيم درمقابل اين  رمودندبه مبارزه ف ن تظاھرآ اعليحضرت است که دررابطه با
ن فرصت آن که بسياراست  وارائه آطرح دعوای عليه خامنه ای  وامثال  -طرح بتواند مقاومت کند>

   .خاصی راطلب ميکند

اکنون ھم تشويق وترغيب وتحريک ايرانيان به امضای منشور يک تظاھربه مبارزه است نه مبارزه 
 ن وآی نميشود ازحکومت غاصب که خواست مبارزين سرنگونی مبارزه سياس در زيرا ،سياسی

طرح  رعايت حقوق بشرخواست نميشود يا و ،زاد خواستآانتقال قدرت به مبارزين است انتخابات 
 شتی باآبروی خودمان ھم نياوريم که جمھوری اسالمی درسالھای قبل طرح  و ،دنبال کرد شتی راآ

ن بود حال آمطرح کرد واعالميه اعليحضرت مبنی برطرد  را نھاآايرانيان خارج ازکشوروبازگشت 
 ن است که کسی ناموس شماآبلند کرده ايم <اين کارھا درتشبيه ھمانند  شتی راآما ھستيم که پرچم 

  >بخواھيد او مالطفت با ناموستان را تصاحب کرده وشما از را

قای آچند روز قبل  ،نيست پذيرا را مبارزه، اصولی دارد که برپايه منطق قرار دارد  کجدارو مريز
که کسانی  <چه اشکالی دارد :قای ميبدی گفتآفروزنده مصاحبه ای داشت که  قایآميبدی با 
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درمبارزه چپ ويا کمونيست باشند> اين چنين برداشتھا دررابطه باتظاھربه مبارزه است نه مبارزه 

    .بافته شده استالياف عقيده سياسي هماهنگ  بافت مبارزه سياسي ازسياسی. 

وقتی کسی اجبارميکند که بايد منشورامضا شود ذوق نمايشی خودرابه مبارزه نشان ميدھد واساسا 
اعتقاد سياسی خودش است چراکه اصال اعتقاد  ،نه توجھی به مدلول منشوردارد ونه به فکرپيروزی

   .ارنميکننداتر بازی ميکنند برقاعده تظاھررفتئکسانی که درصحنه ت مگر ،سياسی ندارد

   .درتظاھربه مبارزه  وقتی به يک مبارز معتقد واصولی تکليف ميشود که برود ومنشورراامضاکند

ن مبارزه معتقد ميکند  آتکليفک کننده نميتواند درک کند که چه اھانت وتحقير بزرگی را متوجه 
جھی مجروح بشديد ترين و ن مبارز راآغافل ازاين درک ساده است که غيرت سياسی واعتقادی 

  .که خودش غيرت سياسی ندارد ميکند  چرا

مشوق ومحرک به امضای منشورازاين حد اقل دانائی وتشيخص ھم محروم است که امضای متنی  
که خوانده نشده ويا اگرخوانده شده فھميده نشده واگرفھيمده شده ومخالف عقيده امضا کننده است 
چه سودی دارد؟ البته که درراستای تظاھربه مبارزه خيلی سود اوراست مگرنه اينست که ھرچه 

  ران بليط نمايش وسينما بيشترباشد دليل موفق بودن نمايش است؟ خريدا

مبارزه سياسی حدشناس است وبه ھمين جھت درمسيری حساس وشکننده قراردارد حساسيت 
ن است که نميتواند به طرقی متوسل شود که زيان وخسرانی ناموجه متوجه آمبارزه سياسی در

درمسيری قرارگيرد که مشروعيت مبارزه سياسی ن بشود، نميتواند آخاصه تماميت ارضی  و کشور
درکمال  و ،اما اينھا ابدا درتظاھربه مبارزه که حاکم برمبارزه ماست رعايت نشده است ،لوده شودآ

   .تاسف مبارزه ما به انتظارمدام ما در کمک وحمايت  ازخارجيان گره خورده است

د که رکن اصلی مشروعيت درمبارزه تا به خبرزير که ھمين روزھا منتشرشده نگاه کنيم تا باورشو
   .چه حد قابل اھميت است

 (به مقام اوتوجه کنيد) طی يک سخنرانی خواستار قای احمد الزايد رئيس سنديکای قضات مصرآ
بالفاصه مورد تعقيب قوه قضائيه قرارگرفت ودادستان  ،مريکا ازانقالب مصرشدآحمايت  دخالت و

  .را خيانت به کشوردانست اوشد واين اظھارات اولغو مصونيت قضائی  خواستار مصر

نچنان به دخالت خارجی متکی است که اساسا قائل به امکان آ ،ولی مبارزه ما که نمايشی است
درماھيت  تظاھربه مبارزه است  مبارزه بدون حمايت مادی ومعنوی بيگانگان نيستند چراکه مبارزه،

  .مبارزه به اصول پاينبدی ندارد تظاھر و

  ـــــا بعد وام

قای آاوست ھمان  قای حقيقی برنامه سازتلويزيون که روايت  اين تحرير ازآبفرض اينکه 
   .اھميت داده وھدايت سازباشند ن خواھند بود که به اشارات زيرآ دکترحقيقی آل عبا نيستند  الّبِد از

ايران ايشان به  مريکا وياآبراساس کدام رّويه مبارزه سياسی وياقانون وياعرف جامعه  –اول 
خودشان حق داده اند که  مخالفين جمھوری اسالمی، که درعين حال مخالف منشورشورای به 

  رده خاصی قرارداده ايد که شايسته ميھن پرستان نيست؟ اصطالح ملی ميباشند را  در
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 فھم ودانش واحترام به تماميت ارضی از ناشی يا ترغيب وتکليف کردن شما به امضا منشورآ -دوم 
يا شما به اين نتيجه آاگرازمخرج فھم وتشخيص است  ؟ويا کاری صدقه وارميباشد، کشوراست

 منشور فراھم کننده زمينه مساعد وکمک به خواست تجزيه طلبان نيست؟ از ١١رسيده ايد که ماده 
   .موزش شما پيشاپيش تشکرميکنمآ

ممکن  ومعقول است   که ھدف اياانتخابات ازاد وخواست ان ازجمھوری اسالمی خواست   –سوم 
  ازافتتاح شورا تابلو گرديده است ؟

  منشوروجود دارد؟  ١١زاد با ماده آاساسا چه ارتباطی بين خواست انتخابات  –چھارم 

درشرائط فعلی کشور وانتخابات رياست جمھوری پيش روی، کانديد شما وشورای شما  –پنجم 
زيرا اوال  ،زاد قرارخواھد گرفتآطالبه انتخابات برای رياست جمھوری کشور کيست که بعدا طرف م

ن خواست شما که دورآ ينده ايران درموقعيت برآمناسب ترين فرصت است که رئيس جمھور 
زاد، درخواستی است که آخواستن انتخابات  –زاد است قرارداشته باشد ودوم اينکه آانتخابات 

يت است پس نميشود ازحکومتی متوجه حکومت جمھوری اسالمی است که فرع بروجود مشروع
ن مشارکت آزاد راداشت ولی درانتخاب رياست جمھوری آمشروع درخواست انتخابات پارلمانی 

  نداشت  

   

  

  

  

 


