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  سرهنگ صبوري آقاي با

  قسمت سوم)(

**  

  مريكاآارتش  افسر –طبقه خاموش 
  حقوقدان - اميرفيض

سرھنگ صبوری گله  آقایمسعود صدرومصاحبه شونده  آقایرفت مصاحبه کنند ھمانطورکه درتحريرقبلی به اشاره 
که عالقه ای به  کسانی بفرض گرفتند نان راآ، معرفی داشتند که طبقه خاموش اکثريتی عظيم ھستند ودرتوضيح

چوب الی نھا الاقل آھم بادلشادی اضافه کردند که  مسائل ايران ندارند ودنبال کاروزندگی خودشان ھستند واين را
  .چرخ مبارزه نميگذارند

  ن ورود ميکنيمآ اکنون اين تحريردررابطه باطبقه خاموش مبارزه است که به اتفاق به

  طبقه خاموش كيست 

واين اصطالح ساخت ومورد استفاده کسانی است که متوقع اند ديگران  ؛طبقه خاموش اصطالح مبارزاتی است
) طبقه مردهخاموش ( را نھاآنھا ازسوی مردم ايجاب نميشود آن توقع تائيد وکمک کنند  وچون اي را نھاآفعاليت ھای 

   .خودشان راطبقه زنده وفعال ميدانند ،درمقابل و

وردند که ميتوان به فراگيری طبقه آنيشتن لبرت اآ نقل قولی از ١٣٨٢اعليحضرت درسخنرانی تورنتو درسال  
   :ن استفاد کردآخاموش درجھان از

نھا که بدانديش وپلييدند بلکه به سبب کسانی که آ . نه بخاطرشفتگی استآ تگی وجھان امروزما درخطرورشکس<
  >درمقابل بد انديشان دست روی دست گذاشته وکاری نميکنند

  )٣٣٢+٣٨۵مشروح سخنرانی اعليحضرت درسنگر(                                                                     

وبی تفاوتی ايرانيان به مبارزه اعالم فرموده اند وعبارات بی توجھی  از ره نارضايتی خودشان راااعليحضرت ھمو
 ... و > ودرراه نجات ايران صرف کرد زرابايد ھمه چيمبارزه کنارکشيده اند> < از خودشان ،کسانی که بايد<

   .ازايشان است

  وامــــــا 

 دو ھن وآ مين بوسيله گاومقصود شخم زدن ز( )زمين که سفت شد گاو ازگاو ميبيندضرب المثلی است که ميگويد (
  .)گاو است

ه ھمين اينجوری است که ھمواره شکست خودش رابه گردن وعللی بگذارد که بخودش مربوط نباشد وب ت بشرعاد
    .علت کمتربه فکرشناخت علت واقعی است

نين درد کتمان ميگردد. اين چ ، درحاليکه علتامعه عنوان شودج رياکاری است که درديکی ازبزرگان ميگويد <
  >ردم است نه جلوگيری ازتکراردردھاکاری يک نوحه خوانی برای اشک ريزی م
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  ، طبقه خاموش درمبارزه واما بعد

   :متشکل برسه طبقه اند ،جامعه شناسان راعقيده براين است که مردم ازباب اعتقاد

   .طبقه ای که نسبت به باورھای اعتقادی خود ھرچه باشد معتقدو متعصبند -١

نيستند وتمايلی ھم ندارند که پايبند عقيده ای باشند  پيرو ھستند که اساسا ھيچ عقيده ای را نھاآدسته ديگر -٢
   .تفاوتان ھستندی اين گروه ب

ن چيزی که درجريان است ميباشند. آگروه سوم اکثريت عظيمی ھستند که مشتاق دانستن وشناخت حقيقت  -٣
که تطبيق دادن وضع ی وميھنی است بلجتماعی ومنافع ملاين شناسائی نه ازباب تفکروتحقيق درمسائل ا

  .ن استآمد ھای بعدی آوپيش خود باجريان موجود 

افراد اين طبقه که اکثريت عظيمی ازمردم راتشکيل ميدھد بواسطه نگرانی ھای معاشی وشغلی وامنيتی درمحدوده 
  .ريربدھند ياخن رويداد قراآتصميم گيری قرارميگيرند ونميدانند که خودرادرمعرض حرکت  وسيعی ازوسواسِ 

 نان و ست که فکرولی حقيقت اين ا ،ھستندبه رويدادھا خاموش وبی تفاوت نشان ميدھد که نسبت  ،اين افرادظاھرِ 
به نچه درجريان است بی تفاوت سازد اين افراد آمحال است که انسان رانسبت به خانواده  امنيت وسرپرستی ب وآ

 نمی بينند و نراآنھا شعله وراست که اشخاص ظاھربين آردرون نگرانی ووحشت د اتشی ازظاھرخاموش ھستند ولی 
  .نھا خاموش وبی خيالندتصورميکنند که 

دربين اين دسته وسيع وفراگيرازمردم قليلی ھم ھستند که حقيقتا بی خيال ونگرانی ھستند واين دسته کسانی ميباشند 
ھم که بيشترثروتشان  مطمئن وکافی دراختياردارند واساسا نيازی به فعاليت کاری ندارند وشايد وثروت که سرمايه

   .درخارج ازکشورباشد

نھا درشک وترديد بودند آگروه بسيارعظيمی ازمردم کشوردرطبقه سوم که توصيف شد قرارداشتند  ۵٧درشورش 
. به جريان شورش وصل کنند وياھمچنان به نظم شاھنشاھی وقانون اساسی حاکم برکشوروفاداربمانند را خود ياآکه 
 م بانگرانی راانتخاب کردند وفقط نظاره گرليون ھا ايرانی درجريان شورش حالت بی تفاوتی توايبوديم که م ناظر اگر

 ولی باطن وعلت طبيعی مجھول بودن جريان  ،نھا بی تفاوتی به مسائل ايران ظاھرقضيه بودآبودند علت اين تصميم 
   .شورش بودنتيجه نھائی  و

عيشتی مطلب مطروحه يعنی ارتباط خاموشی طبقه وسيعی ازکشوربه مسائل منجا که بنظرالزم است آ بدھيد ازاجازه 
   :ورده شودآمقامی ازاھميت خاصی برای ادامه اين تحريربرخورداراست يکی دونمونه  و

  مريکا درايران درکتابش نوشته است آاولين سفيرکبير – نمونه اول 

، پرستش ستاره ای که درحال صعود است بيشترترجيح ميدھند تاپرستش خورشيدی که ايرانيھا مانند ملل شرق
  )١۴٩صفحه (                                                                                         .درحال غروب است

تريبيون دوژنو  در ،ژان پير آقای ١٩٨۴سال قبل به چنين دستاوری رسيده است درسال  ١۵٠بنجامين در اگر
   :نوشت

، حسب اينکه خودرادرميان فتاب درحال درخشيدن باشد وياغروب کردنآايرانيھا درشھرھای بزرگ برحسب اينکه «
اين يک نيروی بسيارقديمی است  ، زبان کامال متفاوتی دارند ظاھرانا امن ، درمحيط امن ياانهجمع به بينند ويادرخ

   .»ن استادندآکه ايرانيان دربکاربستن 

 ١٣٢٠شھريورماه سال  عبدالرحمن فرامرزی صاحب امتيارروزنامه کيھان تا آقایخرين شغل دولتی آ – رنمونه ديگ

بود بالفاصه ھمينکه خورشيد سلطنت رضاشاه کبيرغروب کرد بانی درشھر رياست سانسوروتفتيش مطبوعات کشور
   .زاديخواھی نوشتآزاديخواھی رابتن کرد ومقاالت آلباس  او
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به سلطنت خواھی نه تنھا درکيھان بلکه درتظاھر ۵۶مصطفی مصباح زاده که درتمام طول انتشارکيھان تاسال  قایآ
   :اه بختی خمينی درحال درخشيدن گرفت درکيھان نوشتسي ،فاق بود ھمينکه ستارهآخدمت به شاھنشاه شھره  و

ترين جريان سياسی شده رفته نيرومند  ،بايد بگوئيم دريکسال اخيرنھضت اسالمی درصحنه سياسی ايران رفته«
دست دارد بيشترين توجه  در روزنامه نگاری حکم ميکند که به اين نيرو که رھبری انقالب ايران را است والفبای

  )۵٧بھمن  ١٠شنبه  ٣کيھان مورخ ( .»مسئول استه حقانيت انقالب مورد تائيد روزنامه نگاران بشود مخصوصا ک

   :احمد مجداالسالم کرمانی درتاريخ انحطاط مجلس نوشته است - نمونه ديگر

به زمين بھارستان سجده ميکردند به مجرد اينکه درفضيلت اين ملت ھمين بس که ھمان اشخاصی که تاديروز «
ھم  نھا کاشی ھای مجلس راآحتی  ،واثاثيه مجلس راغارت کردندرفتند واسباب  توپ به مجلس بسته شد ھمان ھا

  )١۶صفحه(                                                                                                    ١     .»کندند

  اما اكثريت خاموش درمبارزه

ينده جمھوری اسالمی ومبارزه ايرانيان عليه آ ازوضع و ازکشورکثرايرانيان خارج امبنای اطالعات ومالحظات 
   .چيزی جزرسانه ھای گروھی وتصويری ايرانيان درخارج ازکشورنيست ،جمھوری اسالمی

ی گروھی اگرمنصفانه وبدور ازحب وبغض به جريان مبارزه خارج ازکشورنگاه کنيم ودوربين اين نگاه ھم رسانه ھا
 تزوير رياکاری و مبارزه ای که توام بالوده شدن به آ از ايرانيانی که خودرا ،بدھيم تصويری باشد بايد حق يشترب و
   .کنارکشيده اند مردمی وارسته وروشن وقابل احترام ھستند خدمت به بيگانه است  و

   :فکرميکنم بامثال پيش برويم بھترباشد

يکساله افراد به انضمام يک حواله  فرض کنيد يک فردی ويا گروھی اعالن ميکنند که ما مايحتاج زندگی -  مثال يكم

   .وھدف ماھم رعايت حقوق بشراسترابرايگان به افرادی ميدھيم که بما رجوع وثبت نام کنند  بنزين  يکھزارليتری

 خوب اگر  .به نشانی معرفی شده رجوع ميکنند مسعود صدر آقای نھا ھمينآفکرميکنم بيشترايرانيان ودرصدرھمه 
يا ممکن است سی سال آممکن است مرتبا چند روزھم رجوع کنند ولی  ،ست مواجه شدندمغازه بسته وبدون سرپر با

  ٢. البته که خير ،ن محل مراجعه کنندآھرروز به 

سی سال گرفتارساخت  ،سرگردانی مزمن بوعده ھای دروغ اخباردروغ و يان رااين بدان معنی است که نميشود ايران
مفھوم مخالف اين جريان اين است که  ،ھای گروھی وتصويری بيتفاوتدنھا به جريان رسانه آبعد ھم گاليه کرد که  و
   .بی تفاوت نباشند ايرانی که به ھوشمندی شھرت دارد نيستند اگر

  ؟علی اباد شھری است -مثال دوم  

 به رسانه ھای گروھی و > وقتیشھراستھم باد آخيال کرده علی به مصداق < خارج کشور، ،ايرانی تازه وارد
ولی پس  کنگرھا وغيره توجه ميکند تصورميکند که حقيقتا مبارزه ای وجو دارد  ،، شوراھاه ھا، مصاحبتصويری

باد شھرنيست بلکه يک دھکده آيابد که نه تنھا علی ـجرياناتی که برمبارزه مسلط است درمي شنائی برآ مدتی و از
ميشود به چنين  ياآ. نداردجمھوری اسالمی است که يکساعت ھم جای ماندن  کويری بدون کدخدا وپرازسگھای ھار

   اند؟ دمی گفت بی تفاوت وجزء طبقه خاموشآ

   :يکی ازجنبش سبزی ھا نوشته است

  »سال گذشته موقعيت  جمھوری اسالمی رامحکم کرده اند ونزد مردم اعتباری ندارند ٣۴نيروھای اپوزيسيون در«

  
                                                            

حسين فاطمی که در پی خروج موقتی شاھنشاه در جلوی کاخ ھای سلطنتی در پی غارت کاخ ھا و تصاحب آنھا بود ھمه تاريخ ھا در باره  -  ١
  ک-حنوشته است را بخاطر دارند.  » تنکه ملکه ثريا«ھای اورا در باختر امروز که در باره ه اند. مقاله نوشت

 ک-، ھم ھمين مواجھه با در بسته بوده است. ح!شايد يک علت اعتراض ضمنی ودوپھلوی ايشان به منشور وشورای به اصطالح ملی -  ٢
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  داوطلبان پشيمان  - مثال سوم

ن ميھن آيا ميتوان انتظارداشت که سی سال آ ،عده ای ايرانی برای دفاع ازکشورداوطلب حضوردرجبھه ميشوند
نھا گفت آرھا کردند به  را ، ھمچنان درسنگربمانند  واگرسنگر، بدون فرمانده  وبدون تکليفپرستان بدون تدارکات

  ٣ ؟بی تفاوت اند

  ه بی اعتنائی که برخود ديده اندـن ھمآز  ترک ميدان کرده اند مردان زتکليف نبرد

  بابسی افسوس کزراھی که بادل رفته اند  اديان وحاميان  عزلت گرفتند سکوتـــھ

مه پخش ميکند صدھا تلويزيون درباره مسائل ايران برنا ،رينميدانم ازکلمه صدھا استفاده ميکنم درست است ياخ
 نھا تن دھند ومدام باآتبخترکامل ودرنقش يک معلم ورھبرتوقع دارندکه ايرانيان به نمايشات مغرورانه  گويندگان با

   .تلفن وھديه مالی تشويقشان کنند  واگرنکردند چوب اتھام بيتفاوتی به مسائل ايران رابخورند

 ،حرفھای تکراری ومملو ازمنمرند که سی سال مردم به نامردمی است که اين بلند گوبدستان انتظاردااين چه توقع 
ھربيکاره ای نجلس <آوبقول روزنامه صبح ايران لوس  ،نھم کسانی که يکشبه داماد شده اندآگوش کنند نھاآ ،منم

اگريک ايرانی روی يکی ازاين رسانه ھا حساب کند ميتوانيم < >روزنامه نويس ودکاندارتلويزيون شده است
  )٣٩٠٧(                                    >                          مريکائيھا بسراع مابيايندآباشيم که انتظارداشته 

که سی سال  ،که ھستند ،اين چه انتظارنامعقولی است که نويسندگان وروزنامه داران ونشريه سازان متوقع باشند
نھم به معلمی نويسندگان آ بگويند مگرايرانيان خارج از کشوربه مدرسه و ،به به بخوانند و را نھاآمردم نوشته ھای 

به اين ميگويند  ؟سال کافی نيست ٣٠ ،تکراری چقدرحرف ونوشته ھای ؟د طی دوره کنندنرباشمده اند که ناچاآ
  نراداريد؟آ مبارزه که انتظارفراگيری واستقبال از

 وـمعھذا چنان با حرف خ »حرف زدنھا کافی است گفتنی ھا گفته شده است ...« :اعليحضرت ھم بارھا فرمودند
  .شودن موجب مرض ميآگرفته ايم که ترک 

سندی وباد درغبغب وصدا انداختن جه بااين تکرارھا وخودپااز مو ھرقدرخواننده باحوصله باشد حالش بھم ميخورد
   ،بشنود را بخواند ونه گفته ھا را ه نوشته ھااين حالت انسانی دراو دست ميدھد که ن و .ھا فروختنوتفرعن 

 برای نزديکی با ،مدآبرای در رقابت است  ،ايرانايرانيان ميدانند که اين دکانھا برای خيلی چيزھاست بغيرازنجات 
کاريھا نيست چه راھی ااين ري خوب يک ايرانی عاقل که اھل درگيری با ،مريکائيھا ومامورين جمھوری اسالمیآ

نھا کمی به خودشان آتاشايد با اين واکنش  ن تلويزيون ھارانگاه کندآبخواند ونه  را ن نوشته ھاآاينکه نه  از بھتر
   .بيايند

  خرفروشان يکی باديگری درجنگند   چون نيک درنگری متفق يک کارند

**  

  وه پيدانيست       مشفق ومھربان يکديگرندتاسگان راوج

  نداتھی گاه يکديگربدرـــيانشان انداز        تــلقمه ای درم

  دمهاي مدعي آطبقه روشن ويا 

که به طبقه منوروبافھم ايرانيان عنوان طبقه خاموش داده اند خودشان رادرواقع طبقه فعال وروشن وزنده  سانیک
   .درمبارزه ميشناسند

 را! حق دارد که ازمدعيان فعال وروشن وزنده! سوال کند که دراين سی سال گذشته کدام قدم مبارزاتی طبقه خاموش
سی سال شما حرف زده ايد  ؟دست نزده ايمو  ،نداشته ايم نراآافتخارمالحظه  برداشته ايد که مشھود وعلن بوده وما

خرمگرميشود باحرف عليه جمھوری آ ،ماھم سی سال منتظربوده ايم که اين حرفھا بايک جو عمل توام باشد که نبود
                                                            

 ک-. حمشروطه خواھان طرفدار قانون اساسی - ما داريم ووفاداری بی خدشه ای و استقامت و تدامپس چه سماجت وپشتکار -  ٣
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