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 فرزند شهید مطهری:
تقاضای اجرای عدالت 
یعنی همسو خوانده 
شدن با اسرائیل
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بیانیه کانون نویسندگان ایران

جنایتکاران را به مردم معرفی کنید
مردم داغ ديده و آزاده!

کشتار  و  شکنجه  شتم،  و  ضرب  دستگيری، 
وحشيانه ی مردم معترض چنان ابعاد گسترده يی 
جريحه دار  چنان  را  عمومی  وجدان  و  يافته 
درآورده  را  کسانی  صدای  حتی  که  کرده 
است که خود در اين جنايت کم سابقه شريک 
جرم اند. در روزهای آغازين اين سرکوب گمان 
می رفت که شمار جان باختگان، دستگيرشدگان 
و ناپديدشدگان چندان زياد نباشد. البته سانسور 
خبری و تحريف واقعيِت اين کشتارها در پيدايش 
اين تصور بی تاثير نبود، اما به تدريج روشن شد 
که شمار قربانيان به مراتب بيش از آن است که 
تصور می شد. ابتدا به بسياری از خانواده هايی که 
با مراجعه به دادسرا و زندان پي گيرِ سرنوشت 
که  می شد  گفته  می شدند  خود  وابستگان 
دستگيرشدگان به زودی با قرار تامين آزاد خواهند 
شد. اما چندی نگذشت که به جای آزادی، اجساد 
قربانيان را تحويل خانواده ها دادند. ولی در واقع، 

قربانيان يا در خيابان ها با شليک مستقيم گلوله از پا درآمده اند 
يا در اثر ضرب و شتم، تجاوز و شکنجه های بربرمنشانه در 
زندان ها، کالنتری ها، خانه های مخفی و ... جان باخته اند يا 
نيمه جان به بيمارستان ها برده شده و در آن جا به خانواده ها 

تحويل شده اند.
هم از اين روست که با روشن شدن ابعاد پشت پرده ی اين 
جنايت های عظيم، اکنون خواست معرفی و مجازات آمران و 
عامالن اين کشتار به خواست عموم مردم تبديل شده است. 
ايران که از جمله ی نخستين نهادهای  کانون نويسندگان 
آزادی خواه است که اين خواست را مطرح کرد، اکنون در 
کنار مردم همان خواست را به گونه يی قاطع تر، صريح تر و 
شفاف تر مطرح می کند: مسببان کشتارهای اخير در هر رده 
و مقامی باشند بايد به مردم معرفی شوند و در دادگاه صالح 

به مجازات برسند.

کانون نويسندگان ايران
6 مرداد 

 مردم حتي دو انگشت خون آلود خود را باال مي گیرند
مهدی كروبی : با كتك زدن مردم و شكستن دندان هايشان نمي توانيد خاموششان كنيد

 محمد خاتمی : غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثال هواکش آن درست نبود یا دستشویی ها تمیز نبوده است؟ 

خير!جنايت هايی رخ داده است
بر  تاکید  با  کشورمان  سابق  جمهور  رئیس   
جنایات  عامالن  به  سریعتر  هرچه  رسیدگی 
غیراستاندارد  که  بازداشتگاه هایی  در  اخیر 
عنوان شده اند، به نمایندگان مجلس پیشنهاد 
داد که طرح تحقیق و تفحص از روند برگزاری 

انتخابات را در دستور کار خود قرار دهند. 
)ره(  امام  خط  فراکسیون  اعضاء  دیدار  در 
مجلس شورای اسالمی با رییس دولت هشتم، 
به  سیدمحمد خاتمی ضمن خوش آمد گویی 
موجود،  ناگوار  فضای  »در  گفت:  نمایندگان 
باید از تالش مجلس به طور عام و فعالیت های 
دلسوزانه و خیرخواهانه اقلیت مجلس به طور 

خاص تشکر کرد«. 
وی تصریح کرد: »اما مساله این است که چرا 
مجلس که باید در راس امور باشد اقدام هایش 
به نتیجه نمی رسد؟و چرا دست هیات منتخب 
بسته  اخیر  به فجایع  برای رسیدگی  مجلس 
ریاست  منتخب  و چرا حتی هیات  می شود؟ 
محترم قوه قضاییه که دو سه هفته پیش خبر 
تشکیل آن داده شد اجازه نیافت کاری کند«؟ 
اخیر  دستور  به  اشاره  با  باران  بنیاد  رئیس 
مقام معظم رهبری اظهار داشت: »به هر حال 
و  مسائل  با  برخورد  برای  ایشان  دستور  با 
فجایع، موقعیت تازه ای پیش آمده است و باید 
واقعاً ابعاد فاجعه را بررسی کرد و با عوامل آن 

برخورد جدی شود«. 
رئیس بنیاد باران سپس به حوادث تلخ بعد از 
انتخابات اشاره کرد و گفت: »خون هایی ریخته 
شد، به خانواده های فراوانی آسیب های روحی 
و مادی وارد آمده است. ملت مورد اهانت قرار 
گرفته است. رفتارهای بد و غیر قانونی و غیر 
صورت  بازداشت شدگان  با  و  مردم  با  شرعی 
و  ریشه یابی  باید  همه  اینها  که  است  گرفته 
با  هم  و  روشن شود  مردم  برای  هم  حقیقت 

ریشه قضایا برخورد جدی شود«. 
کرد:  تصریح  کشورمان  سابق  جمهور  رئیس 

»کافی نیست که گفته شود یک بازداشتگاه 
استاندارد  غیر  شد؛  تعطیل  استاندارد  غیر 
درست  آن  هواکش  مثال  یعنی  چه؟  یعنی 
است؟  نبوده  تمیز  ها  دستشویی  یا  نبود 
جان هایی  است؛  داده  رخ  خیر!جنایت هایی 
باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان 
و مردان عزیز صورت گرفته است که وقتی در 
زندان های در دست بیگانگان صورت می گیرد 
همه بر آشفته می شوند و فریاد می زنند و امروز 

باید با این مسائل برخورد شود«. 
و  زندانیان  مورد  »در  داد:  ادامه  وی 
صورت  همین  به  قضیه  هم  بازداشت شدگان 
کافی  ولی  شوند  آزاد  باید  که  البته  است 

نیست«. 
رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها 
و تمدنها تاکید کرد: »رفتارهای خالف شرع و 
عرف و قانون که به هنگام بازداشت با آنها و 
بستگان آنان شده است و رفتارهای نادرستی 
که به نام بازجویی شده و می شود، اینها همه 
برای انقالب و جامعه زیان بار و بر خالف قانون 

و انصاف است«. 
با  »باید  داد:  ادامه  اصالحات  دولت  رئیس 
عامالن این رفتارها و اقدامات برخورد قانونی 
شود و حق و حرمت هایی که مورد تعدی قرار 

گرفته است جبران شود«. 
سوی  از  که  ادعاهایی  برخی  به  اشاره  با  وی 
برخی رسانه ها و افراد علیه چهره های سیاسی 
»اگر  گفت:  می شود،  مطرح  بازداشت شده 
جرمی هست اوالً باید مدارک دقیق و روشن 
باشد نه ادعاهایی که می شود یا شایعه هایی 
که درباره اعتراف گیری صورت می گیرد و در 
مرحله بعد هم دادگاه صالحه و علنی و با حضور 
هیات منصفه و وکیل متهم باید به این اتهامات 

رسیدگی کند«. 
خاتمی تصریح کرد: »اگر یک قطره خون هم 
اگر ریخته شود فاجعه است؛ چه رسد به آنچه 

رخ داده است«. 
شد:  یادآور  کشورمان  سابق  جمهور  رئیس 
با هر کس  که  رفتار وحشیانه ای  با هر  »باید 
شود برخورد شود، ولی مهمتر از اینها لطمه ای 
است که به اعتماد عمومی وارد شده است و 

باید آن را ترمیم کرد«. 
خاتمی تاکید کرد: »برای ترمیم اعتماد عمومی 
هر هزینه ای هم که پرداخت شود زیاد نیست، 
خیرخواهی  سر  از  کسی  اگر  حال  این  با  اما 
اعتماد  ترمیم  و  ظلم  رفع  برای  پیشنهادی 
و  دروغ  و  تهمت  امواج  با  می دهد  عمومی 
نسبت های ناروا روبرو می شود و اتهام زنندگان 

و غوغاگران با امنیت خاطر به کار خود ادامه می دهند«. 
وی با ابراز تاسف شدید از حمله های صورت گرفته به 
برخی شخصیت ها، اظهار داشت: »در این مدت ببینید 
تا چه حد علما و شخصیت های موجه و نخبگان و مردم 
و  افراد  با  باید  حالی که  در  گرفتند،  قرار  اهانت  مورد 
جریان های طراح و مجری جنایات برخورد جدی شود«. 

از  دیگری  بخش  در  کشورمان  سابق  جمهور  رئیس 
و  اساسی  قانون  طبق  و  نظام  »در  گفت:  سخنانش 
مجلس  خمینی)ره(؛  امام  حضرت  بیانات  در  همچنین 
باالترین جایگاهها را دارد. تحقیق و تفحص در هر امور، 
استیضاح وزیران و حتی تصمیم گیری درباره صالحیت و 

کفایت رییس جمهور از اختیارات مجلس است«. 

 فرمانده سابق سپاه:
 جوانان پاک این 
مرز و بوم به جرم 
آزادی خواهی در بندند
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جبهه مشارکت در بيانيه خود می نويسد:
با آغاز عمليات کودتای مخملی عليه مردم و 
جمهوريت نظام و سرکوب گسترده سياسی و 
اجتماعی، بارها و بارها توسط شخصيت های 
فعاالن  و  سياسی  گروه های  کشور،  دلسوز 
اين  بند،  در  عزيزان  خانواده های  و  اجتماعی 
روند جنايت بار مورد اعتراض واقع شد و با 
نامه نگاری ها و بيانيه ها و ديدارهای حضوری، 
اين سناريوی کثيف  قابل جبران  عواقب غير 

تذکر داده شد.
از همان روز اول کامال مشخص بود که طبق 
يک برنامه ريزی مشخص و با فرماندهی افرادی 
خاص قرار است با شديدترين اعمال و رفتار 
تمام  در  وحشتناك  شکنجه های  جمله  از  و 
محل های بازداشتی، با ايجاد رعب و وحشت 
کودتا  برابر  در  مردم  ايستدگی  تداوم  از  مانع 

شوند.
کبود  بدن های  با  بازداشتی  آزادشدگان  اولين 
و آثار جراحت و ضرب و شتم شديد که در 
موارد زيادی منجر به آسيب های جبران ناپذير 
جسمی هم شده بود به ميان خانواده های خود 
باز گشتند. آنها که در طول بازداشت خود مورد 
هتاکی و فحاشی هم واقع شده بودند و از جمله 
با کتک و شالق در صف های منظم حتی مجبور 
به فحاشی به خود و ناموس خود نيز می شدند 
و يا روی بدن آنها بنزين ريخته و ساعت ها در 
هوای گرم تابستانی در زير آفتاب نگه می داشتند 
به ليس زدن کاسه توالت کالنتری  يا مجبور 
خود  خانواده  نزد  بازگشت  زمان  در  شده اند 
پی  در صورت  که  بودند  نيز  پيام  اين  حامل 
گيری قانونی اين ماجراها حساب آنها با کرام 

الکاتبين خواهد بود.
زمانی که مشخص شد عزيزانی چون سهراب 
نيز  جوادی  امير  و  کامرانی  محمد  اعرابی، 
زنده و سالم دستگير شده اند و بدن شکسته و 
بی جان آنها که آثار شکنجه بر آنها مشخص 
بود به خانواده آنها تحويل شد باز هم فرياد يا 
للمسلمين خانواده آنها و فعاالن سياسی به جايی 
نرسيد و جواب مسئوالن اصلی کشور جز اين 
نبود که ما کاره ای نيستيم، غافل از آنکه اين 
پاسخ بی معنی ذره ای از مسئوليت آنها در وقوع 

اين جنايات کم نمی کند.
قوه  رييس  ناقص  و  ديرهنگام  عکس العمل 
قضاييه و ساير مسئوالن ارشد نظام و در حقيقت 
مهلت يک هفته ای برای ادامه جنايت و پاك 
کردن آثار جرم همچنان سبب نگرانی عميق 

مردم ايران است.
شکنجه و خشونت رسمی از سوی ماموران و 
طبق اطالعات واصله از سوی بعضی فرماندهان 
جان  به  شالق  و  کابل  با  مستقيما  خود  که 
دستگيرشدگان می افتند، منحصر به يک يا دو 
بازداشتگاه نيست. تمام کسانی که از محل های 
مختلف آزاد شده اند بر وقوع اين حوادث در 
تمام اين محل ها و با شيوه های يکسان و مشابه 
شهادت می دهند و مشخص شده است که از 
لحظه دستگيری و حتی در زمان انتقال از محل 
دستگيری به بازداشتگاه اين ضرب و شتم آغاز 

می شود و تا لحظه پايان ادامه دارد.
سکوت يک ماه و نيمه مسئوالن کشور در برابر 
اين جنايت ها عمال مويد اين است که سناريوی 
آن  بدنبال  آنها  است.  خورده  شکست  کودتا 
بودند تا طرح قديمی خود را که تصفيه وسيع 

نيروهای سياسی و تسويه حساب های شخصی 
با کسانی که در ۱۲ سال گذشته خواب آسوده 
لوای  تحت  بودند،  گرفته  اقتدارگرايان  از  را 
انقالب مخملی و با محمل ارتباط با بيگانه و با 
تابلوی اغتشاش و آشوب، عملی و کامل کنند و 
چون هيچ سند و مدرك محکمه پسندی نداشتند 
تنها اميد آنها دستگيری های وسيع بود که بتوانند 
با فشارهای طاقت فرسای جسمی و روحی بر 
اساس اعترافات ساختگی و اقرارهای کاذب، 
سناريوی خود را تکميل کنند و آنگاه با شوهای 
افکار  بمباران  با  و  صداوسيمايی  و  تبليغاتی 
عمومی، پيروزی کودتا را اعمال کنند. اما اينک 
پس از 4۵ روز اين سراب دروغين، تشنگان 
با حجم  انداخته است و  مهلکه  به  را  قدرت 
عظيمی از جنايت روبرو کرده که چه بخواهند 
و چه نخواهند و چه بدانند و چه ندانند، تمام 
طراحان و عامالن سناريوی کودتای مخملين را 
که اينک به خونبارترين کودتای تاريخ ايران 

تبديل شده است، در گرداب خود فرو می برد.
اگر به واقع کسانی از اين جنايات منزجر باشند 
و به عمق فاجعه پی برده باشند، تنها راه اثبات 

مخالفت آنها با اين روند اقدامات زير است:
و  فرماندهان  آمران،  همه  محاکمه  و  عزل   -۱
عامالن اين جنايات از جمله عزل و محاکمه 
کسيکه با قتل زهرا کاظمی در زندان، بنيانگذار 
قتل های زندانی بوده است و امروز متاسفانه يکی 

از محورهای اصلی اين جنايات است.
جمله  از  و  گناه  بی  زندانيان  همه  آزادی   -۲
زندانيان سياسی که طبق اطالعات واصله، وضع 
برخی از آنها از جمله آقايان سعيد حجاريان، 
بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و فيض اهلل عرب 

سرخی نامعلوم و نگران کننده است.
۳- فراخوان عمومی از تمام بازداشت شدگان 
و  عادل  مرجعی  در  برای طرح شکايت خود 

قانونی و تضمين امنيت و سالمت آنها
4- آزاد گذاشتن رسانه های جمعی برای انعکاس 
اخبار اين جنايات، مصاحبه با آسيب ديدگان، 
رهبران سياسی و اجتماعی، وکال و حقوق دانان

علل  به  سيستماتيک  رسيدگی  و  بررسی   -۵
نقش  و  جنايت  سازمان  گيری  شکل  نحوه  و 
روش ها  اين  اصلی  طراحان  و  ايده پردازان 
که زمانی در وزارت اطالعات سازمان دهنده 
قتل های زنجيره ای و مجريان تئوری “پيروزی بر 
اساس وحشت” بودند و امروز به نظر می رسد 

در نهادهای ديگر النه کرده اند.
دست  همه  سوی  از  مسئوليت  پذيرش   -6
نيروی  فرماندهان  قضايی،  ارشد  اندرکاران 
که  کاری  حداقل  با  بسيج  و  سپاه  و  انتظامی 
می توانند بکنند يعنی پوزش و عذرخواهی از 

مردم به خاطر غفلت و قصور خود.
۷- تعهد به شفاف سازی فضای سياسی، رعايت 
قانون، برخورد با همه متعديان به حقوق مردم در 
هر سطح و مقام و در هر زمان و مکان و التزام به 

عدم تکرار اين فجايع در آينده.
را  فاجعه  ابعاد  اسالمی  ايران  مشارکت  جبهه 
گسترده تر از آن می داند که در کوتاه مدت و 
با اقدامات تسکينی و تبليغی بتوان احساسات 
و عواطف جريحه دارشده ملت را ترميم کرد. 
اقدام اوليه و اساسی در اين راه بازسازی اعتماد 
مردم به حاکميت است که جز با سقوط دولت 
کودتا و بازگشت به رويه های قانونی امکان پذير 

نخواهد بود.

جبهه مشاركت : هدف از تعطيل بازداشتگاه پاک كردن آثار جنايت است

آيت اهلل منتظری در پاسخ به نامه جمعی از اصالح طلبان از جمله محمد خاتمی ، ميرحسين موسوی و 
مهدی کروبی گفته است که بدون محاکمه علنی عوامل پروژه اعتراف گيری و شکنجه بازداشت شدگان 

اخير نمی توان مردم را قانع کرد که به حقوق شان توجه می شود.
شماری از چهره های سياسی و دانشگاهی از جمله محمد خاتمی، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی 
سوم مردادماه سال جاری با ارسال نامه ای سرگشاده به مراجع شيعه از آنان خواستند که در برابر 
شرايط پس از انتخابات ايران و برخورد قهرآميز با معترضان به نتايج انتخابات، بازداشت های گسترده و 

»اعتراف گيری« و »شکنجه« سکوت نکنند
آيت اهلل منتظری به مسئوالن جمهوری اسالمی هشدار داده است تا »بحران کنونی عميق تر نشده« و 
»رشته کارها از دست آنان   خارج نگشته« موجبات و عوامل اين »بحران و نارضايتی مردم« را از بين برده 

و پاسخی قانع کننده به »مردم« بدهند.
اين مرجع شيعه توصيه کرده است:» مردم ايران بسيار فهيم و دانا هستند و اگر   خطاکاران واقعا مجازات 

نشوند قانع نمی شوند«.
آيت اهلل منتظری در نامه خود اين پرسش را مطرح کرده است که چرا بايد امور را »به دست يک عده 
افراد نامتعادل« و »اسير توهمات و تمايالت خطی و گروهی« داد تا مشروعيت اين نظام را زير سوال 

ببرند.
اين مرجع شيعه همچنين پرسيده است که آيا »تصميم گيرندگان حوادث و فجايع اخير تجربه حکومت 
شاه و ساير رژيم های استبدادی را از ياد برده اند؟« و تاکيد کرده است که »با ايجاد خفقان و رعب و 
سرکوب آزادی خواهان«، »سانسور رسانه ها« و »زندانی و شکنجه نمودن فعاالن سياسی و   معترضين و 

اعتراف گيری از آنان« نمی توان با موج اعتراضات مردم مقابله کرد.
پيش از آيت اهلل منتظری، آيت اهلل يوسف صانعی، آيت اهلل عبدالکريم موسوی اردبيلی و آيت اهلل اسداهلل 
بيات زنجانی، به نامه اصالح طلبان پاسخ داده و از بازداشت های گسترده و برخورد قهر آميز با مردم 

انتقاد کرده بودند.
آيت اهلل منتظری، سرشناس ترين روحانی منتقد حکومت ايران، با اشاره به بازداشت های پس از انتخابات 
رياست جمهوری گفته است:»عزيزانی که اکنون در زندان ها اسير هستند و از آنان با زور و شکنجه 
اعتراف و مصاحبه می گيرند و هر روز جنازه يکی از   آن عزيزان را به خانواده ها تحويل می دهند چه 
گناهی کرده اند؟ جز اين که به تخلفات عديده و تقلب در انتخابات به طور   مسالمت آميز و آرام، اعتراض 

داشتند و خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند؟«
آيت اهلل منتظری افزوده است:»اين گونه اعترافات هيچ مبنای شرعی و قانونی ندارد و آمرين و عاملين آن 
مرتکب جرمی بزرگ شده اند و بايد در دادگاهی   عادل و بی طرف و علنی محاکمه شوند تا مردم واقعا 
احساس کنند به حقوقشان توجه شده است و به آينده اميدوار شوند،   نه اين که در صدد اغفال مردم 

باشند و مثال با تعطيلی يک بازداشتگاه تمام گناه را به گردن يک ساختمان بيندازند«.

 آیت اهلل منتظری : 
عاملین این جنایات باید دستگیر و محاکمه شوند

 آیت اهلل امینی: 
جوان نمی تواند ظلم ببیند و فریاد نزند

آيت اهلل امينی در خطبه های نماز جمعه قم با بيان اينکه جوانان بی عدالتی را تحمل نمی کنند 
گفت ما نبايد به جوانان انگ ضد انقالب بچسبانيم.

آيت اهلل ابراهيم امينی در خطبه های نماز جمعه قم که در شبستان حرم حضرت معصومه)ص( 
برگزار شد با بيان اينکه جوانان بی عدالتی را تحمل نمی کنند، گفت: جوان روح حساسی دارد و 
نمی تواند ظلم را ببيند و هيچ کالمی نگويد، بلکه فرياد زده و اعتراض خود را بيان می کند و نبايد 
ما به اين جوان انگ ضد انقالب بچسبانيم و در تالش بوده تا اين جوان را از انقالب دور سازيم.

آيت اهلل امينی در بخش ديگری از سخنان خود با گراميداشت روز جوان بيان داشت بايد به 
جوانان اهميت داده شود و به خواسته های آنان توجه شود زيرا جوانان دارای روحيه لطيفی 

هستند.
وی روحيه تغييرطلبی را از خصوصيات جوانان عنوان کرد و گفت: بايد سخنان جوانان شنيده 
شود و اگر صحيح بود پذيرفته شود و اگر صحيح نبود و جوان به خطا رفته بود بايد با لحن 

ماليم و در کمال احترام به آنها آگاهی داده و به مسير صحيح هدايت کنيم.
وی به رفتار پيامبر در صدر اسالم اشاره کرد و گفت: رفتار پيامبر)ص( و حضرت علی)ع( با 
جوانان تنها با شمشير نبود، بلکه با رأفت اسالمی با جوانان برخورد کرده و به آنها اسالم را در 

عمل معرفی می کردند.
آيت اهلل امينی در ادامه به جوانان توصيه کرد که قدر انقالب را بدانند زيرا اين انقالب و نظام به 

راحتی به دست نيامده و برای آن صدها هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
وی به جوانان خاطرنشان کرد که واليت فقيه مرکز اساسی در زمان امام خمينی )ره( بوده است 
و امروزه نيز اين موضوع به عنوان رکن اساسی نظام مطرح است و همگان وظيفه داريم از آن 

مراقبت کنيم.
آيت اهلل امينی در ادامه ضمن تشکر از دستور رئيس قوه قضائيه مبنی بر روشن شدن وضع 
بازداشت شدگان وقايع اخير گفت: کاش اين دستور زودتر صادر می شد و الزم است به آن 
توجه شود و زودتر وضع زندانيان مشخص شود و خانواده آنها از نگرانی خالصی يابند و ای 
کاش آقای شاهرودی در ادامه می فرمودند که با دستگيرشدگان و مجرمان با رأفت اسالمی 

برخورد شود تا به دامان انقالب برگردند.
وی جوانان را مدافعان انقالب دانست و گفت: بايد جوان را در کنار خود حفظ کرده و حفظ 
کردن تنها با سخنرانی کردن نيست، بلکه جوان را با عمل خود می توانيم برای انقالب و نظام 
حفظ کنيم و اگر می خواهيم جوانان از انقالب دفاع کنند بايد اسالم واقعی را به آنها نشان دهيم.
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قلم – ميرحسين موسوی با تبريک اعياد پيش رو، هر يک از اين فرصت ها را به عنوان نعمتی دانست که 
خداوند برای نهضت سبز قرار داده است تا از آن خوب استفاده کند.

به گزارش خبرنگار قلم نيوز، مهندس ميرحسين موسوی در ديدار با اعضای تشکل های معلمان و 
فرهنگيان در انجمن اسالمی معلمان ايران با تبريک ماه شعبان و اعياد اين ماه، اين فرصت ها را نعمتی برای 
نهضت سبزخواند تا از آن خوب استفاده کند و گفت: اين مهم ترين مساله است که شبکه عظيم اجتماعی 
و سبزی که در سراسر کشور ايجاد شده است، اگر هوشيار باشد که هست، بايد از تمام اين مناسبت ها با 

استفاده از خالقيت خود استفاده کند.
وی با اشاره به اينکه اين مناسبت ها زياد هستند يادآور شد: ما می توانيم هر روز برنامه ای برای روشنگری و 

پيگيری اهداف بلند نهضت بزرگ 
سبز داشته باشيم.

درباره سخنان  ادامه  در  موسوی 
بر  مبنی  از اعضای حاضر  يکی 
اينکه جريان حاکم بعد از انتخابات 
زمان  تا  فقط  و  شد  غافلگير 
انتخابات برای خود برنامه ريزی 
کرده بود، گفت: فکر می کنم اين 
غافلگيری به چند هفته پيش از 

انتخابات برمی گردد زيرا تمام تالش آنها در جهتی بود که مردم در انتخابات شرکت نکنند.
وی با اشاره به عملکرد رسانه ملی و ديگر رسانه های دولتی نسبت به دوره های قبل رياست جمهوری، 
تالش آنها را در جهت حضور عده قليلی در انتخابات دانست و بيان کرد: آنها فکر نمی کردند که در 
مدت کوتاهی چنين موج عظيمی ايجاد شود برای همين غافلگير شدند و طرح هايشان ناشيانه اجرا شد و 
خلل و فرج بسيار زيادی داشت و آنها قدرت مردم را به درستی تخمين نزدند و عمق جريان را به درستی 
درك نکردند. دليل برانگيختگی و حضور مردم در خيابان ها را درك نکردند در نتيجه کشور و خودشان 

را با مشکل مواجه کردند.
ميرحسين با بيان اينکه مطالبی که قبل از انتخابات، مطرح و بر آن تاکيد کرده است چيزی نبوده جز 
درخواست های معمولی ذکر شده در قانون اساسی که مغفول مانده و کنار گذاشته شده بود افزود: ما 
بخش های اندکی از قانون اساسی را اجرا کرده ايم. قسمتی از آن را خوانده ايم آن هم بر اساس منافع 

گروهی و جناحی و آن بخشی که به نفع ما نبوده، کنار گذاشته ايم.
وی با بيان اينکه جز حقوق مصرح در قانون اساسی چيز ديگری نگفته است، بيان کرد: ما گفتيم شعار مردم 
در ابتدای انقالب اين بود “در بهار آزادی جای شهدا خالی؟”، حرف ما اين است که اين آزادی کجاست؟ 
مگر مردم به خاطر اين آزادی به صحنه نيامدند و ۲۲ بهمن ۵۷ راهپيمايی های ميليونی در سراسر کشور 

انجام نشد و شعار آزادی سر ندادند؟ مردم دنبال آزادی بودند، االن اين آزادی کجاست؟
موسوی با اشاره به مغفول ماندن بخشی از حقوق مردم و کرامت انسانی زن ها، آزادی سخن، انديشه و 
گفت وگو و هويت ملی ما و طرح آنها در انتخابات بيان کرد: طبيعی است که اين سخنان از دل مردم 
برخاسته بود که به آنها بازگشت و موج ايجاد کرد و آينده اين حرکت هم بستگی به اين دارد که ما تا چه 

اندازه اين شعارها را ببينيم و پايبند به آنها بمانيم و حاضر باشيم هزينه اين پايبندی را بپذيريم.
ميرحسين در ادامه درباره هويت ساختارشکنان گفت: متهم می کنند که شما ساختارشکن هستيد و از 
ساختارشکنی استفاده می کنيد، ما می خواهيم بگوييم ما دنبال ساختارهای واقعی برآمده از دل مردم و قانون 
اساسی هستيم. شما ساختارشکن هستيد. با بررسی جريانات يک نمونه از دستگيری ها از ابتدا تا انتهای 
آن می توانيد ببينيد چه کسانی ساختارشکن هستند. لزومی ندارد ما صدها جنايت و تيراندازی و لباس 
شخصی را ببينيم، فقط کافيست آقايان يک نمونه مثال پرونده همين روح االمينی، اعرابی يا آقاسلطان را 
مورد بررسی قرار دهند، خواهند ديد که تا چه اندازه ساختارشکنی در مجموعه نظام صورت گرفته است 

و اين به آنچه ما از جمهوری اسالمی و نظام انتظار داشتيم، هيچ شباهتی ندارد.
وی با بيان اينکه ما چنين نظامی را نمی خواستيم گفت: آيا ما نظامی را می خواستيم که افرادی شبانه بريزند 
و خانه های دانشجويان و مردم را ويران و ماشين های آنها را تخريب کنند؟ و بعد همه ارگان های موجود از 
وزارت اطالعات تا بسيج بگويند اين ها به ما ربطی ندارند؛ اين ها از کجا آمده اند آيا از کره مريخ آمده اند؟ 
وقتی قتلی رخ می دهد، متهم هر کجا باشد آقايان آنقدر قوی هستند که ردش را بگيرند، آن وقت ده ها 
و صدها نفری که اين جنايت ها را مرتکب شده اند را نمی توانند شناسايی کنند؟ چه کسی اين را باور 

می کند؟ آيا اين به معنای متهم کردن کل نظام به دروغگويی نيست؟
موسوی در ادامه با اشاره گسترش پوستر دروغ ممنوع در سطح کشور گفت: مردم متوجه شدند که يک 
دروغ بزرگ پشت اين جريانات هست که اين همان ساختارشکنی و روی گرداندن از قانون اساسی و 
همه آرمان ها و ايده آل هايی بود که نظام ما و مردم به آن پايبند بودند. االن هم نظام هيچ چاره ای ندارد که 
به آنها )آرمان ها، ساختارها و قانون اساسی( بازگردد و به نظر من اگر برنگردد مردم آن را برخواهند گرداند 

و مردم خود از راهی که آمده اند باز نخواهند گشت.
وی ادامه داد: غافلگيری ديگری که برای آقايان اتفاق افتاد اين بود که تصور می کردند با چند حرکت بعد 
از ۲۲ خرداد مردم به خانه های خود بازخواهند گشت اما همين که ملتی با اين گستردگی و با اين همه 
هزينه های بسيار بيش از 40 روز در خيابانهاست نشان دهنده عمق اين جريان است؛ بعد آقايان ذهنيتشان 
را داده اند به اينکه دو گروه خارج کشور بودند و تماس با سفارتخانه موضوع را حل می کند، اينها تصور 
می کردند که احزاب اين جريان را هدايت می کنند برای همين شخصيت ها و سران احزاب را دستگير 

کردند و تمام تالش خود را برای اعتراف گيری به کار بردند.
موسوی در ادامه با اشاره به اظهارات آيت اهلل جنتی مبنی بر اينکه که اعترافات دارد گرفته می شود گفت: 
آيا يک روحانی و مجتهد که اصولی دارد می تواند اين حرف را بزند؟ اعتراف گرفتن داشتيم در اسالم؟ 
ما آدم های کم سوادی هستيم شما که باسواد هستيد بياييد شرح دهيد کجای اسالم، کجای قرآن و کتب 
فقهی ما روی مساله اعتراف کردن تکيه کرده اند؟ ما هر چه از حضرت علی )ع( شنيده ايم، بر عکس اين 

بود، در جهت تبرئه مردم بود و در اين جهت بود که مردم عليه خود حرفی نزنند.
وی با يادآوری اينکه اين شيوه ها نتيجه ای در بر ندارد افزود: زيرا اين حرکت مردم به شکل هرمی تنظيم 
نشده است بلکه به صورت يک شبکه گسترده در حال سير بود که به همه خانواده ها نفوذ کرده بود و 
راز بقای اين نهضت هم همين است و هر حرکتی در آينده هم بايد به اين سمت برود که نمی شود يک 
حرکت گسترده مردمی را در قالب يک تشکل کالسيک مختصر کرد و کاهش داد. اين يک خطر برای 

اين حرکت در آينده است.
موسوی با بيان اينکه هر چه افراد را بازداشت کردند اين حرکت گسترده تر شد، گفت: قدرت اين حرکت 

از گسترش آگاهی هاست و بايد آن را پاس بداريم و عميق تر کنيم.

وی با اشاره به اينکه عده ای به دولت حاکم رای دادند، بيان کرد: بايد آگاهی را در ميان اين افراد 
گسترش دهيم و روش دولت تعيين کردن و وزير عوض کردن و سياست های اقتصادی و ماجراجويی 

سياست خارجی دولت حاکم را به آنها يادآور شويم.
موسوی در ادامه بر لزوم فراگير بودن شعارها تاکيد کرد و با اشاره به فراگير شدن نماد سبز ميان همه 
ايرانيان و همبستگی حاصل از اين نماد که با هم بودن را نشان می داد، گفت: بايد شعاری مطرح کنيم که 
گستردگی آن بتواند ايرانيان داخل و خارج کشور را دربرگيرد و بر اساس آن، حرکتمان را تنظيم کنيم. 
آنچه من پيشنهاد می کنم، ايستادن بر قانون اساسی از زاويه زنده کردن اصول مغفولی است که مهم ترين 

آن آزاديهاست.
برگزاری  به اصل آزادی  اشاره  با  وی 
و  خودش  درخواست  به  اجتماعات 
مراسم  برگزاری  برای  کروبی  مهدی 
مصلی  در  اخير  وقايع  شهدای  يابود 
اين کار  با  اشاره کرد و گفت:  تهران 
دولت را در معرض امتحان قرار داديم؛ 
ما نمی خواهيم کاری کنيم، سخنرانی هم 
نداريم، فقط می خواهيم از مصاليی که با 
هزينه های صدها ميليارد تومانی ساخته 
شده، يک استفاده ای کنيم، همان ۱۳ ميليونی که شما می گوييد، اين ها هم حقی دارند نسبت به اين مصلی 
و از پول آنها ساخته شده و از بودجه عمومی صرف شده است و متعلق به آنها هم هست، اجازه دهيد ما 

جمع شويم و فقط قرآن بخوانيم، قرآن بخوانيم .
موسوی در ادامه با يادآوری اينکه قانون اساسی می تواند مثل رنگ سبز ما باشد و پيوند دهنده ما باشد، 
افزود: بايد توجه کنيم که برای ادامه اين حرکت – که برای احيای ارزش های اصلی انقالب اسالمی و 
ارزش هايی است که مردم به خاطر آن هزاران شهيد دادند- مجبوريم که به قانون اساسی تکيه کنيم و از آن 

دفاع کنيم و آن را شعار اصلی خود قرار دهيم.
وی با اشاره به اينکه قانون اساسی بر هويت ملی تاکيد دارد، از اين موضوع که بسياری از اصول قانون 
اساسی که می تواند مقوم اين هويت باشد به تهديد تبديل شده است، گفت: تکيه بر هويت ايرانی بسيار 
کارساز است و اين هويت ايرانی جدای از هويت اسالمی نيست اما غفلتی در اين زمينه صورت گرفته 

است.
موسوی با اشاره به تکرار فرياد “ايران”، “ايران” در يکی از سفرهايش، تاکيد بر اين هويت ملی و ايران را 

ندايی خواند که به ايرانيان خارج از کشور نيز رسيد.
وی با اشاره به اينکه حضرت امام )ره( نيز در ابتدای انقالب تالش در جمع کردن همه اقليت ها و 
قوميت ها تحت نام ايران داشتند، گفت: وسعت ملتی که تعريف کرده بوديم به حدی بود که همه مردم در 

آن می گنجيدند و بر اساس همين ديد هم بود که اقليت ها به مجلس راه يافتند.
ميرحسين به رسميت شناخته شدن حقوق اقليت در کنار حقوق اکثريت را متاثر از يک گفتمان بسيار 

مترقی خواند که همه ما را با هم و اقليت ها و قوميت ها را با ما و شيعه و سنی را با هم جمع می کرد.
موسوی در ادامه قتل ها و دستگيری های رخ داده را فاجعه خواند و گفت: ما چنين چيزی را حتی قبل از 
انقالب هم شاهد نبودند. به کسانی که چنين جناياتی را مرتکب می شوند يادآور می شوم که مردم، آنهايی 
را که قبل از انقالب مرتکب جنايت شدند به ياد داشتند و آنها را به سزای عملشان رساندند؛ مردم از چنين 
جنايت هايی نخواهند گذشت. چطور می شود يک فردی عالقه مند به انقالب، اسالم و کشور حتی يک آدم 
گناهکار به زندان وارد شود و بعد جنازه او بيرون آيد؟ مگر ما پيرو امام علی )ع( نيستم؟ مگر توصيه های 

ايشان را درباره ابن ملجم نشنيده ايم؟ مگر درباره عدالت اسالمی صحبت نکرده ايم؟
به گزارش قلم نيوز، وی افزود: مگر اين وضعيت قابل تحمل است؟ چطور سران کشور ما فرياد نمی کشند 
و از اين فجايع گريه نمی کنند؟ نمی بينند اينها را لمس نمی کنند. اينها همه کشور را سياه می کنند. اينها دل 
همه ما را سياه می کنند، اگر ما سکوت کنيم همه ما را ويران می کند و همه ما را به جهنم می برد. من نسبت 
به اين اعتراض ها خوشحالم زيرا اين اعتراض ها نشاندهنده سالمت ملت ماست مردم ما راضی به جنايت 
نيستند؛ راضی به اينکه افراد جانی پيدا شوند و به خانه ها و ماشين های مردم حمله کنند، نيستند؛ اين عدم 
رضايت نشاندهنده زنده بودن ملت ماست و کسانی که در مسووليت هستند بدانند که اگر ملتی طاقت 

مخالفت با جنايت ها را دارند بايد در کنار اين ملت و مدافع آنها باشند.
موسوی در ادامه با بيان اينکه کشور نمی تواند تبديل به يک زندان شود که ۷0 ميليون نفر در آن زندانی 
شوند، به اصل تفکيک قوا اشاره کرد و گفت: يقين دارم قوه قضاييه نمی تواند و حق ندارد به بسياری از 

اين زندان ها سر بزند و اطالعات بگيرد.
وی با طرح اين سوال که آيا در حال حاضر قوه قضاييه مستقل داريم، بيان کرد: آيا قوه قضاييه می تواند 
پرونده همين روح االمينی را بررسی کند، االن می گويند مريض شده و مننژيت گرفته است، قوه قضاييه 
بررسی کند ببيند دندان های وی به چه دليل شکسته است؟ آيا زمين خورده است يا کارهای ديگری 
صورت گرفته است. چنين قوه قضاييه ای کشور ما را نجات می دهد و به نفع کشور و همه ماست که 

چنين کاری انجام دهد.
موسوی در ادامه توضيح داد که برای اين روح االمينی را مثال زد که همه چيز درباره او روشن است، 
محاسن هم داشته، مذهبی و بسيجی هم بوده است و بعد به اين سيل عظيم و موج سبز پيوسته و شاهدان 

همه می گويند که او، زنده دستگير شده است و بعد در زندان، جنازه اش را تحويل داده اند.
وی با اشاره به نام امير جوادی که سايت ها به تازگی نام وی را به عنوان يکی از شهدای وقايع اخير 
عنوان کرده اند با تاسف بيان کرد: ما همه مسلمانيم، حداقل جوانمردی اين است که اگر اينها را کشته ايد، 
آنها اذيت شده اند و زجرکشيده اند، الاقل جنازه های آنها را بدهيد و به خانواده های آنها برسيد. آن دسته 
از افرادی که شناخته شده نيستد چه؟ آنهايی که شهرستانی هستند چه می شوند؟ اينها را برگردانيد به 
خانواده هايشان. چرا اينقدر مردم را آزار می دهيد؟ چرا مردم را عصبی می کنيد؟ چرا مردم را تحقير 

می کنيد؟ مردم حق دارند از قبر فرزندان خود خبر داشته باشند.
ميرحسين موسوی تاکيد کرد که اين مشکالت جز با بازگشت به اصول انقالب و قانون اساسی حل 
نخواهد شد و ما بيش از هر زمان ديگری نياز داريم تا به ارزش ها و آرمان های ابتدای انقالب و ديدگاه های 

حضرت امام )ره( رجوع کنيم. اين به نفع همه ما و آخرت ماست.
وی ، شورش خيابانی خواندن حرکت های مردمی را ناشی از اشتباه جريان حاکم در درك حرکت مردم 
خواند و اينکه آنها فکر کردند با ايجاد حالت امنيتی و بهم زدن اجتماعات، حرکت مردم جمع خواهد شد.

موسوی با اشاره به حافظه تاريخی و جمعی مردم يادآور شد که اين طور نيست که چند ماه بگذرد و مردم 
همه چيز را فراموش کنند و همه چيز حل شود.

 میرحسین موسوی: 
حتی پیش از انقالب هم چنین جنایاتی نشد
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بسمه تعالی
)الهی انطقنی بالهدی(
سردار آزاده و شجاع

برادر عزيز و بزرگوار ، جناب اقای حسين عاليی
با سالم

در اين مقطع حساس کنونی که متاسفانه همه ی اصحاب حکومت دايه ی دفاع از ارزش ها را 
يدك می کشند و با ايجاد فضای تخطئه و تهمت و انگ چسباندن ، می خواهند زمينه ی خود 
سانسوری را فراهم کنند و چشم واقع بين را در برابر حقايق ببندند، که زهی خيال باطل، چرا 
که نمی دانند خداوند منان اراده اش چيز ديگری است و با انتخاب افراد آزاده و شايسته، زمينه 

ی حق گويی را فراهم می نمايد.
برادر، قبل از هر چيز بايد بگويم قدر اين حال موجودی که خداوند قادر متعال، به شما انسان 
آزاده عطا نموده بدان و شاکر باش، چرا که به راستی خود می دانی لياقت دفاع از حق و مظلوم 
درطول تاريخ ابناء بشر، از جانب حق باری تعالی، به هر کس داده نمی شود و بايد پس زمينه های 

سالمت نفس و تسليم وجود داشته باشد تا او عنايت کند.
برادر عزيز، در اين شرايط سخت و شکننده و پر هزينه برای آزادمردان، دفاع از حقوق يک 
مظلوم، از کسانی بر می آيد که درس های مکتب ايثار و شهادت پرچم دار کربال را با تمام وجود 

درك کرده باشند و به معنای واقعی به آن پايبند باشند.
شهيد  واژه ی  پيامت  ابتدای  در  وقتی  برادر،  آری 
مظلوم را در خصوص محسن روح االمينی خواندم، 
به حريَت ات احسنت گفتم و به خود باليدم و بر اين 
اصلی که خداوند در هر عصر و مکان حجتش را برای 
دفاع از حقوق مظلومش هدايت و ياری می کند، از باور 

به يقين رسيدم.
برادر حسين ، بدان که با ورود به اين عرصه رسالت 

شما برای پاسداری از حق و پيام رسانی آن بسيار سنگين می شود، چرا که مدعيان دروغين، اين 
وضع و حال شما را بر نمی تابند و هزينه های سنگينی بر شما تحميل خواهند نمود که اميدوارم 

به تأسی از بزرگان دين اسالم و عنايت حق باری تعالی، از اين مرحله سربلند بيرون بيايی.
و اما بعد

بار خدايا ، تو می دانی بسيجيان و پاسداران واقعی در دهه ی اول انقالب که از بطن مردم 
برخاستند، با شناخت و شعور و پيروی از مکتب دينت و با تأسی از سيره ی معصومين، همه ی 
هستی خود را در طبق اخالص گذاشته و برای دفاع از ارزش های معنوی که يکی از مهمترين 
آنها دفاع از مردم در مقابل تجاوز نظامی فتنه گران بود، به جهاد شتافتند و در اين مسير چه 
سختی های دنيوی که نکشيدند و با اميد به اينکه با ايثار خون خود، جهانی عاری از ظلم و جور 
و بی عدالتی به ارمغان بياورند، رخت از اين دنيای دنی بربسته و مظلومانه و بی ريا بهسوی تو 

شتافتند.
خداوندا، تو وعده داده ای امتی را که در راه تو قدم برداشته و جان و همه ی هستی خود را فدا 

نمودند، دفاع و حمايت کنی.
بار خدايا، در اين شرايط کنونی، مردم اين مرز و بوم بيشترين نيازشان کشف حقايق است که 
با زدودن گرد و غبار نفاق از روی واقعيات، هر چه بيشتر به راهی روشن هدايت خواهند شد و 

در نهايت به راه شهدا که همان راه توست خواهند گرويد.
خداوندا ، تو می دانی سردارانی 
چون شهيد محمد بروجردی به 
از سيره ی معصومين در  تأسی 
رفتار با مردم به مرحله ای رسيد 
کردستان  مردم  طرف  از  که 
در  ها  فتنه  پيچيده ترين  که 
“مسيح  بود،  گرفته  شکل  آنجا 
با  و  گرفت  لقب  کردستان” 
مظلومانه ی  خون  شدن  ريخته 
و  خير  منشا  يارانش،  و  خود 
برکات شد که يکی از باالترين 
مردم  نجات  آن،  دستاوردهای 
و  توطئه ها  شر  از  کردستان 
فتنه های کفر و نفاق و رسيدن 

به روشنگری بود.
از هر کس  بهتر  تو  بار خدايا، 
جانبازان،  شهدا،  نيَات  و  حال 
دوران  پاسداران  و  بسيجيان 
سخت هشت سال دفاع مقدس 
می خواهم  تو  از  می دانی.  را 
تضييع  و  استفاده  سوء  مانع 
حقوقشان از طرف فرصت طلبان 

و دنياطلبان باشی.
بار خدايا، کسانی که در زمان 
عرصه های  در  تحميلی  جنگ 
سخت حضور نداشته و يا تحت 
هر پوششی از حضور در ميدان 
اينکه  يا  می زدند  باز  سر  رزم 
اصال درآن مقطع به دنيا نيامده 

بودند که آن شرايط معنوی را درك کنند، متاسفانه در اين فضای غبارآلود و نفاق، دست 
به مصادره ی ارزش ها برده اند تا جايی که حتی حاضرين و وارثين برحق آنها که همان 
همرزمانشان هستند، با قساوت و بی مهری هرچه تمامتر در صدد محوشان هستند و گويا 

ديگر وجدانی در کار نيست.
اين رفتار مدعيان دروغين و تازه انقالبی ها که از خود انقالبيون جلوتر افتاده اند و مدعی 
همه چيز هستند، مرا ياد داستانی می اندازد که امام )ره( در يکی از سخنرانی هايشان از عالم 
بزرگواری که در همدان می زيسته اند، نقل کردند: فرد غير مسلمانی به من رجوع کرد و در 
مورد دين اسالم و مکتب شيعه کنکاش می کرد و پس از مدتی مدعی گرايش به مکتب شيعه 
شد که من اين امر را به فال نيک گرفتم. اما پس از مدتی هر روز صبح وقتی برای نماز به 
مسجد می آمدم، می ديدم که ايشان زودتر از من در مسجد است و مشغول خواندن زيارت 
عاشورا و ابراز ارادت به معصومين است و با گريه و زاری اين حالت را بيشتر نشان می دهد 
که خود اين امر برای من سوال ايجاد کرد. يک روز که دوباره او را در اين حال ديدم، از 
او سوال کردم و گفتم: من که فرزند همين معصومين هستم و ارادت و مطالعاتم بيشتر و 
عميق تر از توست، اينقدر که تو به ظاهر ابراز ارادت به جدم می نمايی، من نکرده ام. جريان 

چيست؟ برايم بگو.
آن عالم بزرگوار می گويد: وقتی اين سوال را کردم، ايشان سکوت کرد و از فردای آن روز 

ديگر ديده نشد و پس از مدتی معلوم گرديد که اين فرد از طرف استعمارگران وقت ماموريت 
برای نفوذ به مکتب شيعه را داشته و با هوشياری آن عالم بزرگوار دست آن مدعی دروغين 
بر مال گشت. يا مانند آن افسر ارتش توده ای که در زمان قبل از انقالب ) گروه بيژن جزنی 
( از او سوال می شود: تو افسر ارتش بودی و در اين لباس رفتار بسيار بدی با مردم داشته ای. 
پس تو چه نوع توده ای هستی؟ در پاسخ می گويد: من در اين لباس ماموريت داشتم با رفتار 
خشن با مردم، چهره ی اين لباس را در پيش مردم منفور جلوه دهم تا مردم به اين لباس بدبين 

شوند و زمينه ی دگرگونی فراهم شود.
من در اينجا هشدارم به همه ی دلسوزان و دلسوختگان واقعی انقالب، اين است: برادران و 
خواهران که در هر حوزه ی سياسی و اجتماعی هستيد، بيدار باشيم و بيدار باشيد. دشمنان 
اين کشور عزيز همه ی دستاورد های ارزشی را که می توان گفت همان منافع ملی معنوی 
تمام مردم ايران است، مورد هجمه قرار داده و نشانه رفته اند و با حذف مرحله به مرحله ی 
نيروهای ارزشی و دلسوز اين مرز و بوم، به دنبال تهی نمودن خزانه ی اين نيروها هستند که 
متاسفانه فرايند اين امر فقط زمينه و فرصت را برای آدمهای دون و فرصت طلب به ارمغان 

خواهد آورد.
بايد متذکر شوم بخشی از اين مصيبت های امروزی که بر سرمان آمده، از سکوتی است که 
در طول ساليان گذشته در مقابل هجمه ی نابخردان به شخصيت های بزرگ مذهبی، سياسی 
و اجتماعی پيشه کرده بوديم. به قول شاعر: اين تنگی نفس که می کشيم / ز کفران نعمتی 

است که در باغ کرده ايم.
و بايد گفت اگر همان زمانی که عده ای بی هويت با حمايت از اصحاب حاکميت تحت لوای 
حمايت و دفاع از واليت فقيه با تمامی امکانات قهريه به آن عالم بزرگوار و فرهيخته يعنی 
حضرت آيت اهلل العظمی منتظری ، که خود مبدع اين نظام بر مبنای سيره ی اوليا و انبيا بود، 
سکوت را می شکستيم و از حقوق آن عالم بزرگوار دفاع می نموديم، اوضاع و احوالمان به 

اين مرحله نمی رسيد که صد افسوس …
و کالم اخر

ای شهدای گرانقدر وآزاده، من در اينجا شما را شاهد و گواه می گيرم. ای سرداران شهيد: 
محمد بروجردی، حاج داوود کريمی، حسين خرازی، احمد متوسليان، حميد باکری، حسن 
بهمنی، محمد جهان آرا، کاظم رستگار و مهدی زين الدين و همه ی همرزمان شهيدم. آيا نگاه 
و تدبيرتان برای حل و فصل مسائل اجتماعی با اين روش که مدعيان دروغين راه شما در 

پيش گرفته اند، سنخيت دارد؟!
آيا برای ايجاد زمينه ی جاذبه و توليد پشتوانه های انسانی جهت ادامه ی راه معنوی تان، جز به 

تأسی از سيره ی موال علی )ع(، به راه و روش ديگری تمسک می جستيد؟
ای بزرگواران، ای شهيدان عزيز، درشرايط بسيار سخت و دشواری قرار گرفته ايم. فرهنگ 

نفاق و تزوير، فضای موجود را غبارآلود کرده، ياری مان کنيد.
برادرانمان را به اسارت گرفته اند، ياری مان کنيد.

است،  بند  در  ستم شاهی  مبارزات  کوران  فرزند  آن  حجاريان،  سعيد  عزيزمان،  مجروح 
ياری مان کنيد.

ياران دفاع مقدسمان: محسن ميردامادی، فيض اهلل عرب سرخی، جواد امام، عبداهلل رمضان زاده 
و … در بندند، ياری مان کنيد.

پاك انديشانی چون مهندس محمد توسلی و يارانش در بندند، ياری مان کنيد.
جوانان پاك اين مرز و بوم به جرم آزادی خواهی در بندند، ياری مان کنيد.

آزادگانی به جرم حمايت از يک سيد خادم اين مردم در بندند، ياری مان کنيد.
ای عزيزان شهيد، برای پيوستن به شما دل بسته ام، ياری ام کنيد .

من اهلل اتوفيق
يکشنبه ، شش مردادماه ۱۳88
محمد باقر بختيار

رنجنامه محمد باقر بختیار از فرماندهان سابق 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

بار خدایا، کسانی که در زمان 
جنگ تحمیلی در عرصه های 
یا  و  نداشته  حضور  سخت 
تحت هر پوششی از حضور در 
میدان رزم سر باز می زدند یا 
اینکه اصال درآن مقطع به دنیا 
شرایط  آن  که  بودند  نیامده 
معنوی را درک کنند، متاسفانه 
در این فضای غبارآلود و نفاق، 
ارزش  مصادره ی  به  دست 
حتی  که  جایی  تا  برده اند  ها 
حاضرین و وارثین برحق آنها 
که همان همرزمانشان هستند، 
هرچه  بی مهری  و  قساوت  با 
محوشان  صدد  در  تمامتر 
هستند و گویا دیگر وجدانی در 

کار نیست.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
شهيد مظلوم

بعد از ظهر روز پنج شنبه اول مرداد ماه سال 
بازگشايی دوباره  با  ۱۳88 که مصادف شد 
پيامکها، پيامی به من رسيد مبنی بر اينکه فرزند 
بيست و پنج ساله دوست عزيزم، آقای دکتر 
اعترضات  در  که  االمينی  روح  عبدالحسين 
روز ۱8 تيرماه سال جاری دستگير و زندانی 
شده بود، در زندان کشته شده و فردا تشييع 

جنازه وی برگزار خواهد شد.
بسيار متعجب شدم، زيرا آقای روح االمينی را 
که از ساليان دراز می شناسم فردی انقالبی، 
نظام  خدمت  در  هميشه  و  متعهد  و  مؤمن 
او از کسانی  جمهوری اسالمی بوده است. 
است که برای سرنگونی رژيم طاغوت تالش 
از آن  بيشتر  زيادی کرده است. تعجب من 
جوانی  است  ممکن  چگونه  که  بود  جهت 
آنهم از خانواده ای شناخته شده، در جمهوری 
اسالمی دستگير و سپس پس از دو هفته جنازه 

او تحويل خانواده اش گردد!
صبح جمعه ۱۳88/۵/۲ به منظور شرکت در 
مراسم تشييع جنازه وی به درب منزل ايشان 
واقع در خيابان نصرت، کوچه بهشت رفتم. 
ديدم همه افرادی که در اين مراسم حضور 
دارند، انسانهای مؤمن و اکثر آنها از فداکاران 
نظام اسالمی در دوران دفاع مقدس و پس از 
آن بوده¬اند. افرادی که هم اکنون مسؤليتهای 
مهمی در کشور دارند نيز مانند آقايان احمد 
توکلی، حسين فدايی از نمايندگان مجلس، 
تشخيص  مجمع  دبير  رضايی،  محسن 
نظام  سازمان  رئيس  صدر،  نظام،  مصلحت 
رهبری،  دفتر  از  محمدی،  حسين  پزشکی، 
رجبی معمار، رئيس شبکه پنج سيما، علی 
عسگری، معاون فنی صدا و سيما و نيز برخی 
مراسم  در  مقدس  دفاع  دوران  سرداران  از 

تشييع و خاکسپاری حضور داشتند.
در  و  گفتم  تسليت  االمينی  روح  آقای  به 
اتوبوس به همراه وی عازم بهشت زهرا شدم. 
برای  افتاده  اتفاق  ماجرای  او  راه،  مسير  در 
بر  کرد:  تشريح  برايم  اينگونه  را  فرزندش 
اساس اطالعات دريافتی اين دوروزه، محسن 
را در روز پنج شنبه ۱8 تيرماه، افراد لباس 
شخصی دستگير و او را به همراه جمعی ديگر 
نيروی  به ساختمان  از جوانان دستگيرشده، 
انتظامی تهران بزرگ واقع در خيابان کارگر در 
نزديک ميدان انقالب برده و صبح روز جمعه 
۱9 تيرماه آنها را با تعدادی اتوبوس به دو 
مقصد زندان اوين و اردوگاه کهريزك منتقل 
می نمايند. سپس اين آيه قرآن را قرائت کرد:

و من يخرج من بيته مهاجرا الی اهلل و رسوله 
ثم يدرکه الموت فقد وقع اجره علی اهلل و 
کان اهلل غفوراً رحيما )سوره نساء – آيه ۱00(.

و ادامه داد، ًمن از روز دستگيری وی، به هر 
کجا که مراجعه کردم، پاسخی به من ندادند. 
نيروی انتظامی، سپاه، وزارت اطالعات و قوه 
قضاييه هرکدام از خود سلب مسؤليت می 
اينگونه سپری کردم، به  کردند. دو هفته را 
هرکجا سر می زدم، با ديوار بلندی از نااميدی 
پيدا شد و  اينکه داللی  تا  روبرو می شدم. 
بپردازيد،  من  به  تومان  ميليون  اگر 4  گفت 
ترتيب مالقات شما را با فرزندتان می دهم. در 
روز مبعث در حسينيه امام خمينی)ره( و در 

ديدار مسؤولين کشور با رهبری، اين موضوع 
را با وزير اطالعات که در مالقات حضور 
داشت، مطرح کردم تا در مورد آن فرد دالل 
تحقيق کنند. شماره های خود را نير به وزير 
اطالعات دادم تا اگر نياز به اطالعات بيشتری 
از وزير  بگيرد.  تماس  من  با  بتواند  داشت، 
اطالعات خبری نشد تا آنکه دو روز بعد يعنی 
چهارشنبه بعد از ظهر، فردی به دفتر کار من 
زنگ زد و به من گفت، شما که از مسؤولين 
هستيد و دارای پاسپورت سبز نيز می باشيد، 
چرا سراغ پسرتان را نمی گيريد. گفتم من دو 
هفته است که به دنبال اويم و هيچ کس از وی 
خبری نمی دهد. او به من گفت به شما تسليت 
عرض می کنم. من فکر کردم که می خواهد 
بلوف بزند و مرا بترساند، بعد ديدم که نشانی 
محلی را که بايد به دنبال او بروم را می دهد. 
راه افتادم و به پزشکی قانونی رفتم. مشخص 
مورد  اند  گرفته  وقتيکه  را  فرزندم  که  شد 
ضرب و شتم شديد قرار داده و او را مجروح 
کرده اند. جنازه اش را که ديدم متوجه شدم 
که دهانش را خرد کرده اند. فرزندم انسان 
صادقی بود. دروغ نمی گفت. مطمئنم هرچه 
داده  پاسخ  درست  اند،  کرده  سؤال  او  از 
است. آنها احتماالً نتوانسته اند، صداقت او 
را تحمل کنند و وی را به شدت، کتک زده 
و زير شکنجه کشته اند. با عنايت مسؤولين، 
پرونده پزشکی او را مطالعه کردم، محل فوت 
او را الك گرفته بودند. مشخص شد که بعد 
اند تا خون  از مجروح شدن، به او نرسيده 
او عفونی شده و دچار تب شديد باالی 40 
درجه گرديده و از شدت تب، دچار بيماری 
مننژيت شده است. او را ساعت سه و نيم بعد 
از ظهر چهارشنبه به عنوان فرد مجهول الهويه 
به بيمارستان شهدای تجريش منتقل و صبح 
روز پنج شنبه جسد او را به سردخانه تحويل 
ما را در  از يک هفته،  آنها، پس  می دهند. 
جريان قتل فرزندم، قرار دادند. برای تحويل 
جسد، از ما تعهد گرفتند که شکايتی از کسی 
در جلوی  جنازه  تشييع  اجازه  ابتدا  نداريم. 
منزل نمی دادند و بهانه می آوردند که خانه 
شما، نزديک دانشگاه تهران و محل برگزاری 
نماز جمعه است و ممکن است مردم به آن 
بپيوندند و مشکالتی ايجاد شود، من گفتم که 
وقت برگزاری نماز جمعه هنگام ظهر است 
و ما صبح او را تشييع خواهيم کرد و وقت 
زيادی نخواهد گرفت و با نماز جمعه تداخل 
ندارد. باالخره با تعهد من و آقای ضرغامی 
رئيس سازمان صدا و سيما که افراد زيادی 
مطلع نخواهند شد و افرادی هم که خواهند 
آمد همه طرفداران نظام هستند، با اين شرط 
که تشييع در جلوی منزل زياد طول نکشد 
و بجز ال اله اال اهلل شعار ديگری داده نشود، 

اجازه دادند تا مراسم تشييع برگزار شود.
مادرش از لحظه اول اطالع از مرگ فرزند، 
فقط می گفت: محسن من که رفت، به فکر 

محسن های مردم باشيد.
آقای روح االمينی که به هنگام خاکسپاری 
فرزندش، چفيه بسيجی را همچنان بر گردن 
داشت، آنرا به من نشان داد و گفت: امروز 
اين چفيه را بر گردن چه کسانی انداخته اند. 
کسانی که کار آنها دستگيری و احياناً کشتن 
مردم شده است. آيا ما از جمهوری اسالمی 

اين وضع را می-خواستيم؟ من رفيق شهيد 
دقايقی هستم، هيچگاه لبخند او را از ياد نمی 
برم. او با لبخند خود، از اسرای بعثی عراقی 
و از فرماندهان جنايتکار آنها و نيز از فراريان 
از رژيم بعثی، مجاهدانی را ساخت که لشکر 
بدر را بوجود آوردند و باعث آزادی عراق از 
دست صدام حسين شدند. به ياد دارم که در 
سالهای اوليه پيروزی انقالب وقتيکه احسان 
طبری تئوريسين حزب توده به زندان افتاد، 
نقد  را  مارکسيسم  انديشه  او  مدتی  از  پس 
کرد، زيرا با محبت با او رفتار شد. ولی اکنون 
بسيج را به جايی رسانده اند که جوان سالم 
حزب اللهی را دستگير می کنند و جنازه او 
را تحويل خانواده اش می دهند. آنهم تعهد 
می گيرند که کفن و دفن به گونه ای باشد 
که اتفاقی نيفتد. آيا نظام آنقدر ضعيف شده 
است که از يک تشييع جنازه ساده می ترسد؟

برای  بهداشت  وزير  لنکرانی  آقای  ديشب 
به  بود، می گفت:  آمده  ما  منزل  به  تسليت 
خاطر مبارزه با بيماری های عفونی و مننژيت 
در زندانها، ظرف اين چند روز، بيش از دو 
هزار آمپول پنی سيلين بسيار قوی و آمپولهای 
ضد مننژيت به زندان های تهران فرستاده ايم. 
با گفتن اين جمله، نگران وضعيت سالمت 

ساير زندانيان سياسی شدم.
 NGO او می گفت: در نظر دارم يک گروه
اوليه  حقوق  از  بتواند  تا  دهم  تشکيل 
زندانيان، دفاع نمايد. برای مثال وقتی کسی 
اطالع  او  به خانواده  را می¬گيرند، حداقل 
تا  است  زندان  ودر  شده  دستگير  که  دهند 
خانواده¬ها از نگرانی تا حدودی بيرون بيايند 
نه اين که در بالتکليفی بسر ببرند. بتوانند برای 
زندانی خود وکيل بگيرند و از حقوق قانونی 
او دفاع نمايند. مطمئن باشند که در زندان 
سالمت بازداشت شدگان حفظ می¬شود و 

آنها در خطر جانی قرار ندارند.
با شنيدن اين سخنان به ياد اين آيه قرآن افتادم: 
و مـــن قتـــل مظـــلوماً فقـــد جعــلنا 

لوليــه سلــطانا
)اسراء - ۳۳( .

البته ايشان از لطفهايی که به وی شده بود 
نيز مطالبی را بيان کرد. او می گفت بعد از 
نهم  دولت  در  من  که  شدند  متوجه  اينکه 
رئيس انستيتو پاستور و مشاور وزير بهداشت 
بوده و قباًل نيز عضو شورای مرکزی جمعيت 
به  که  دادند  اجازه  هم  ام،  بوده  ايثارگران 
همراه يکی از دوستان پزشک پرونده پزشکی 
فرزندم را ببينم و هم پول قبر را از من نگرفتند 
و اجازه دادند که فرزندم را در قطعه ۲۲۲ 
است  شده  واقع  شهدا  مزار  به  نزديک  که 
دفن نمايم، تا مادرش که هر شب جمعه به 
زيارت شهدا به خصوص شهدای هفتم تير 
می رفته است، بتواند با فاصله کمی بر سر قبر 
فرزندش حاضر شود. آنها يک قبر اضافه هم 
به ما مرحمت فرمودند و در يک قبر دوطبقه 
فرزندم را به خاك سپرديم. او به طنز برايم می 

گفت: يکی بخر ۲ تا ببر.
در پايان مراسم، او با قدرت روحی بسيار بر 
سر قبر فرزندش خطاب به حاضرين سخنانی 
را ايراد کرد و با تسلط بسيار بر خود، در انتها 

گفت: إنـا هلل و إنـا إليه راجــعون.
حسين عالئی

رسانه ها از چاپ یادداشت رئیس سابق ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی منع شدند

یادداشت سردار سرلشکر پاسدار حسین عالیی درباره شهید روح االمینی 

دیروز  جمعه  نماز  خطیب  جنتي  احمد 
تهران با اشاره به حوادث پس از انتخابات 
گفت: »این توطئه ها از همان چهار سال 
قبل وقتي که برخي در رقابت شکست 
خوردند شروع شد چراکه آنها نتوانستند 
یک فرد جوان مثل آقاي احمدي نژاد را 
میلیوني  هفت  اختالف  و  کنند  تحمل 
وقت  همان  از  که  بود  این  و  ببینند  را 
انتقام  که  بود  فکرشان  در  موضوع  این 

بگیرند.«
به گزارش خبرگزاري فارس، دبیرشوراي 
نگهبان با اشاره به روال برگزاري انتخابات 
»انتخابات  گفت:  سال   30 این  طول  در 
انتخابات گذشته برگزار  دهم نیز مانند 
شد و اگر قرار است این انتخابات باطل 
باید  سال   30 این  انتخابات  تمام  باشد 
روال  همواره  که  چرا  شود  اعالم  باطل 
است.«  بوده  صورت  همین  به  برگزاري 
وي خاطرنشان کرد: »یکي از اشخاص نیز 
در هنگام راي دادن وقتي راي خود را به 
صندوق انداخت به مردم گفت که به چه 
کسي راي داده است و ادامه داد امیدوارم 
تقلب  اگر  و  نشود  تقلب  انتخابات  در 
صورت نگیرد فالن کاندیدا رئیس جمهور 
خواهد شد وگرنه مردم باید به خیابان ها 
امام  گفته  به  کنند.«  اعتراض  و  بیایند 
نشان  مسائل  این  تهران  موقت  جمعه 
مي دهد حوادث بعد از انتخابات از پیش 
به  اشاره  با  جنتي  است.  شده  طراحي 
برخي سخنان درباره آزاد کردن زندانیان 
حوادث اخیر گفت: »ما نیز معتقدیم که 
هر کسي که بیگناه است نباید یک لحظه 
در زندان بماند و اگر آزار و اذیتي به او 
عده اي  اما  شود  عذرخواهي  باید  شده 
انتخابات  جریان  در  و  هستند  مجرم 
دست به آشوب، قتل و اغتشاش زدند، 
گفت  زنداني  آنها  به  نمي توان  بنابراین 
بلکه این افراد مجرم هستند و کارهایي 
کردند که در 30 سال گذشته به غیر از 
اوایل انقالب که منافقان در صحنه بودند، 
سابقه نداشته است.« وي خطاب به برخي 
افزود: »شما  اخیر  حوادث  سردمداران 
مردم را به این راه کشاندید و امروز بر 
سر مزار کشته شدگان مي روید و فاتحه 
مي خوانید، شما باید از آنها عذرخواهي 
کنید و بگویید شما باعث کشته شدن 
بر  را  آنها  گناه  آنها شدید و مسوولیت 
عهده بگیرید.« خطیب نمازجمعه تهران 
آشوب ها صورت  این  اگر  اینکه  بیان  با 
نمي شد، گفت:  کشته  کسي  نمي گرفت 
این  که  کساني  حساب  به  باید  »روزي 
رسیدگي  آوردند  وجود  به  را  حوادث 

شود.«

جنتی خطاب به منتقدان:
حساب  به  باید  روزی 
همه شما رسیدگی شود
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افراد  قاطبه  که  گفت  مي توان  جرأت  به   
با  گذشته  سال  سي  در  که  غيرمغرضي 
انقالب قهر کرده اند، به دليل يک واژه سه 
حرفي بوده است: »ظلم«. اين افراد، يا ظلمي 
بر خودشان رفته و فريادرسي نديده اند، و يا 
ظلمي آشکار در حق يک فرد ـ مانند آنچه 
همسر  بر  وحشتناك  بازجويي  جريان  در 
ولي  بوده اند،  شاهد  ـ  رفت  امامي  سعيد 
هر چه به انتظار نشسته اند آب از آب تکان 
زمينه  اين  نخورده است. درد و سخن در 
بسيار است؛ تنها به ذکر چند نکته بسنده 

مي کنم. 
به  توسل  با  اسالمي  نظام  از يک  دفاع   .۱
غيرانساني،  بلکه  و  غيراسالمي  شيوه هاي 
کسي  که  است  آميز  موفقيت  قدر  همان 
نبوي  سنت  از  شرابخواري  با  بخواهد 
مخصوصا  رفتارها  برخي  کند.  پاسداري 
با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانواده 
هايشان گواهي مي دهد که گروهي پرنفوذ 
ـ که حفظ آبرويشان تضمين شده است ـ 
براي اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را 
بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند  در 
حتي اگر چيزي از آبروي انقالب و امام باقي 

نگذارند.
همه  ما  کشور  در  که  مي رسد  نظر  به   .۲
مسائل، جز يک مسأله، قابل چشم پوشي 
يک  پاي  که  آنجا  است حتي  اهمال  يا  و 
حکم اسالمي و يا روحانيت در ميان باشد. 
آن استثنا آنجاست که مساله، نام »امنيتي« به 
خود بگيرد، به طوري که تقاضاي اجراي 
عدالت در مورد يک مساله امنيتي از سوي 
خوانده  همسو  با  است  مساوي  کس،  هر 

شدن با اسرائيل. 
به همين دليل است که براي آزرده نشدن 
برادران اروپايي حکم قطع دست سارق )در 
شرايط خاص( که در قرآن هم آمده اجرا 
شروران  اعدام  مورد  در  حتي  و  نمي شود 
متجاوز به عنف به کودکان و نواميس مردم 
به خاطر اعتراض کشورهاي غربي کوتاهي 
صورت مي گيرد )چون اين مسائل »امنيتي« 
نيست و بنابراين مي توان کوتاه آمد(، اما در 
مورد مرگ افرادی چون زهرا بني يعقوب 
در زندان اگر تمام آبروي اسالم و نظام و 
انقالب هم فدا شود مسأله اي نيست چون 
پاي دردانه هاي امنيتي در ميان است. باز از 
همين روست که فيلم »مارمولک« با اينکه 
شائبه به ملعبه درآمدن روحانيت را داشت 
از سوي کارشناسان امنيتي بي اشکال اعالم 
شد اما فيلم »به رنگ ارغوان« که در مورد 
يک مأمور امنيتي است به خاطر ممانعت آنان 

جواز نمايش نمي گيرد. 
۳. هنوز پس از سي سال معلوم نيست که 
ظلمهاي  قبال  در  مردم  و  نخبگان  وظيفه 
من  چيست؟  اسالمي  نظام  در  مشهود 
ميان  رابطه  درباره  بايد  چرا  که  نمي دانم 
جمهوريت و اسالميت صدها کتاب و مقاله 
نوشته شود اما موضوع مهمي مانند وظيفه 
مسئوالن، علما و مردم در قبال ظلمها در 
يک نظام اسالمي، مورد توجه قرار نگيرد؟ 

حضرت امام )ره( در وصيتنامه خويش در 
ترويج فساد چنين هشدار دادند که  مورد 
»مردم به دستگاه هاي مربوطه رجوع کنند و 
اگر آنان کوتاهي نمودند، خودشان مکلف 
امام  مخيله  به  البته  هستند«.  جلوگيري  به 
افراد  برخي  بتوان  که  نمي کرد  خطور  هم 
بازداشتي در جمهوري اسالمي را به بهانه 
شرايط امنيتي، بدون محاکمه مستقيما از اتاق 
بازجويي روانه قبرستان کرد و االّ چه بسا 
امام در وصيت نامه خود راه حلهايي در اين 

مورد ارائه مي داد. 
4. افراد بازداشت شده حتي اگر مرتد و منافق 
و محارب هم بودند نبايد با خانواده هايشان 
چنين رفتار مي شد. اين ديگر چه صيغه اي 
است که وقتي کسي بازداشت مي شود افراد 
خانواده اش بايد گاهي تا چند هفته سراسيمه 
در بيمارستانها و پزشکي قانوني سرگردان 
باشند و يا در اطراف زندانها تنها براي گرفتن 
کوچکترين اطالعي از محل نگهداري آنان 
ضجه زده و التماس کنند و کسي پاسخگو 
نباشد و نهايتا منتظر تماس يک فرد ناشناس 
بمانند؟ )مگر آنکه قصدي در تکثير مخالفان 

نظام در ميان باشد(. 
نمايندگان  از  گروهي  وقتي  مقابل،  در 
خانواده هاي  از  خود  سايت  در  مجلس، 
بازداشت شدگان مي خواهند به آنان مراجعه 
پيداکردن  در  را  آنها  بتوانند  شايد  کرده 
عزيزانشان ياري کنند بالفاصله آن سايت 
فيلتر مي شود! آيا اين همان »آزادي تقريبا 
مطلق« در ايران است که چندي پيش رئيس 
جمهور در جواب خبرنگار خارجي از آن 
چگونگي  مکرر  داستان  مي گفت؟  سخن 
رفتار با خانواده هاي جان باختگان و تعهدات 
اجباري هنگام تحويل جنازه از جمله اينکه 
حکايت  خود  نداريم«،  شکايتي  »هيچ 

جانسوز ديگري است.
قانون هم مثل خيلي چيزهاي  به  ۵. عمل 
ديگر جناحي شده است. خالف قانون، فقط 
اين نيست که کانديدايي به حکم شوراي 
اين  در  نمي شود  نکند.  تمکين  نگهبان 
مورد فرياد را به عرش رساند اما در قبال 
هرگونه رفتار غيرقانوني با مردم معترض ـ 
که با اندك محبتي مي توانستند قاطبه آنان را 
جذب کنند ـ سکوت کرد. چنانکه پيش از 
اين نيز گفته ام اگر نظام ما با برخي از آنچه 
نظام« صورت مي گيرد  لواي »حفظ  تحت 
سقوط نکند بسيار بعيد است که با عامل 

ديگري، حتي حمله نظامي از پا درآيد.
با »حل  بحران  ميان »جمع کردن« يک   .6
از  اولي  است.  بسيار  تفاوت  آن  کردن« 
کساني برمي آيد که به هر مساله تنها به ديد 
امنيتي مي نگرند و دومي کار افراد بصير و 
مسائل  به  جامع  ديدي  که  است  دلسوزي 
بدون  آنهم  را  امنيتي  حلهاي  راه  و  داشته 
وقوع هيچ ظلمي آخرين گزينه مي دانند نه 
اولين گزينه. با ظلم مي توان يک مسأله را 
جمع کرد اما نمي توان آن را حل کرد. در 
يک نظام مردمي هميشه راه حل غير امنيتي 

مقدم و بسيار کارساز است. 

»دشمن  را  خود  که  افرادي  نيست  روشن 
اين  درباره  چگونه  مي دانند  شناس« 
کارخانه هاي بزرگ ضد انقالب سازي که 
حتي از به کام مرگ فرستادن فرزند يک مقام 
مسئول در بازداشتگاه هم ابايي ندارند، از رد 
پاي دشمن در بازداشتگاهها سخن به ميان 
نمي آورند؟ به راستي کساني که با فرزند يک 
مقام مسئول اين مي کنند با جوانان بي نام و 

نشان چه مي کنند؟ 
امروز  ما  که  کرد  اضافه  بايد  هم  را  اين 
داريم.  زياد  خودخوانده  شناس«  »دشمن 
عده اي توجه ندارند که به ويژه در هنگام 
بحران ها، دشمن شناسي تنها از معدود افراد 
بصير، عالم و متقي بر مي آيد و نبايد اجازه 
با  ديگري  شنود،  به  دسترسي  با  يکي  داد 
براي  بولتن محرمانه، سومي  خواندن چند 
با  چهارمي  شخصي،  حساب هاي  تسويه 
تفسيرهاي سودجويانه تحليل هاي بيگانگان 
و پنجمي براي خودشيريني يا شهوت پست 

و مقام، خود را »دشمن شناس« جا بزنند.
اين به اصطالح دشمن شناسان، که اخيرا 
آيت اهلل استادي گروهي از آنان را به نقد 
جناح  اساس  بر  قضاوت  دليل  به  کشيد، 
بازي ـ که به عقيده من نوعي شرك است 
ـ عمال بسياري از طرفداران واقعي انقالب 
اسالمي، از مردم عادي گرفته تا ديگران را 
نه تنها از انقالب که گاهي از اسالم هم بيزار 
کرده و مي کنند و در عمل ولو با نيت خير، 
خيانتي را انجام مي دهند که از هيچ دشمني 

بر نمي آيد.
۷. کسي نمي تواند خود را پيرو واليت فقيه 
بداند و در عين حال در مورد ظلمهايي که 
نهايتا کل نظام اسالمي را به نابودي خواهد 
پيامبر  آنکه  مگر  بماند،  تفاوت  بي  کشاند 
)ص( را ـ نعوذ باهلل ـ دروغگو بپندارد. به 
فرموده پيامبر )ص(، ظلم يک حکومت را 
نابود مي کند و حتي کفر چنين اثري ندارد. 
انقالب  رهبر  به  نسبت  کس  هر  بنابراين 
ارادت بيشتري دارد بايد نسبت به ظلم به 
مردم که در واقع، خطري است که رهبري و 
کل نظام را تهديد مي کند بيشتر فرياد بزند. 
کسي که در شرايط فعلي تنها دم از اطاعت 
اين  بر  حال  عين  در  و  مي زند  رهبري  از 
ظلم ها چشم مي بندد چاپلوس رهبري است 

نه مطيع و مريد او.
که  علما  قاطبه  که  بيفتد  بايد  اتفاقي  چه 
خود نيز براي استقرار و دوام نظام زحمتها 
کشيده اند فارغ از جناح بنديها و دعواهاي 
انتخاباتي در مقابل اين ظلمها واکنش جدي 
نشان دهند؟ آيا براي مردم قابل قبول است 
ـ  چندم  دست  عالم  يک  فوت  براي  که 
که البته تکريمشان واجب است ـ چندين 
اطالعيه از سوي علما در کمتر از ۲4 ساعت 
صادر شود ولي براي مرگ چند جوان در 
مسؤوليت  کس  هيچ  که  بازداشتگاه هايي 
آن را نمي پذيرد سکوت پيشه شود؟ نقش 
گويي  تملق  اسالمي  نظام  در  روحانيت 
نسبت به نظام نيست، بلکه همان طور که 
شهيد مطهري تاکيد داشت ـ و البته تا حد 

رنجنامه فرزند شهید مطهری :
محسن روح االمیني تنها مقتول مظلوم نبود گر چه اکثر صداها تنها پس از مرگ او درآمد. ما 

به جز چند نام دیگر مانند سهراب و اشکان نشنیده ایم، ا مثال آنچه در مورد افراد بي کسي مانند 
»ترانه موسوي« دهان به دهان مي گردد راست است؟

زيادي مغفول ماند ـ رويکردي نظارتي و 
منتقدانه با تکيه بر عدالت است.

اول  است.  الزم  مطلب  دو  ذکر  اينجا  در 
ناديده  معناي  به  نه  شد،  گفته  آنچه  آنکه 
گرفتن خدمات قاطبه دست اندرکاران امنيت 
کشور است که بدون توسل به ظلم، خدمات 
زيادي براي مردم انجام داده و مي دهند و 
نه به معناي عدم لزوم مجازات سنگين براي 
آشوبگران واقعي که بسيار هم اندك بوده اند. 
ديگر آنکه راه حلهايي از قبيل تشکيل چند 
از  قبل  تا  متاسفانه  که  ـ  رسيدگي  کميته 
کشته شدن فرزند يکي از مسئوالن صورت 
نگرفت ـ اگر قرار است نهايتا به تهيه چند 
گزارش »خيلي محرمانه« و ارسال آن براي 
مسئوالن بينجامد، هيچ کمکي به باور مردم 
به مقابله جدي با اين فجايع نخواهد کرد و 
شايد تشکيل ندادنش مفيدتر باشد زيرا براي 

مردم اميد واهي ايجاد مي کند. 
روشن است که مرحوم محسن روح االميني 
تنها مقتول مظلوم نبود گر چه اکثر صداها 
تنها پس از مرگ او درآمد. ما به جز چند 
نام ديگر مانند سهراب و اشکان نشنيده ايم، 
اما آنچه مسلم است هر کس به ظلم کشته 
شده باشد در قيامت کبري با کفن خونين راه 
را بر مسببان و نيز سکوت کنندگاني مانند 
سياست  سبب  به  بست.  خواهد  نويسنده 
خبري موجود، کسي نمي داند آيا مثال آنچه 
در مورد افراد بي کسي مانند »ترانه موسوي« 
است؟  راست  مي گردد  دهان  به  دهان 
مسجد  اطراف  در  ظاهرا  که  وي  خانواده 
قبا دستگير شده به کجا بايد مراجعه کنند؟ 
متأسفانه سياست خبري رسانه ملي هر خبري 

را باورپذير کرده است. 
آيا رسانه ملي در مورد آنچه بر او گذشته 
است خبر موثقي خواهد داد و در صورت 
اثبات جرم، مجرمين را معرفي خواهد کرد؟ 
اگر چنين باشد اميدي به عدم تکرار اينگونه 
فجايع هست اما به نظر مي رسد اين رسانه، 
فعال موظف به رصد کردن ظلم در جهان به 
جز ايران است آنهم در مورد کشورهايي که 

با ايران مشکل سياسي دارند. 
شربيني که توسط يک »شهروند« آلماني در 
يک کشور سکوالر کشته شد و در بيش از 
۲00 بخش خبري در کشورمان از او ياد شد 
بسيار مظلوم بود، اما آيا يک جوان ايراني که 
در يک اعتراض آرام خياباني دستگير شده و 
بعد جنازه اش در سانسور کامل خبريـ  آن 
هم در کشوري که خود را پرچمدار استقرار 
بازداشتگاه  از  ـ  مي داند  در جهان  عدالت 
بيرون مي آيد صدها بار مظلومتر از شربيني 

نيست؟ 
دست  اخير  حوادث  در  بيگانگان  اينکه 
انقالب  يا  قبلي  نقشه  نداشتند،  يا  داشتند 
مخملي در کار بود يا نبود، نظام در خطر 
بود يا نبود، مسبب اوليه و ثانويه اين بود يا 
آن، اينها بر فرض صحت، هيچ کدام مجوز 
سر سوزني ظلم به کسي نمي شود. در اسالم 
رعايت عدالت نسبت به قاتل امير المؤمنين 

)ع( هم واجب است.


