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  کنند هايی که دروغ تراوش می-کوزه
  

 به  اندکی مردم ايران؛های آخوندها را ستايش نمی کردند-  را نمی پذيرند، دروغاسالمی کسانی، که حکومت  دستکماگر
 گفتار آخوندها را در زربرگ ، پيشاپيش و تازه به تازه،ولی از شوربختی همين روشنفکران . شدند  نزديک میآزادی

  .ندگذارمی نشان " راستی و درستی "به نام  را و آنهادنپيچمی 

  

   .شناسايی کنيم را نگرش اوی -  ما نخست زمينهاگر ؛ يک آخوند چندان دشوار نيستديدگاه ی-زاويهدر پژوهش 

 در اين ديدگاه انسان بنده و محکوم به . می نگرد،ی هللا- به اراده، خلقتی- زمينه بر ، به جهان هستی،يک آخوند
های آميخته به دروغ، چيز  پنداری انسان و-  بردگیی اين ديدگاه، به جز-زاويهدر پهنای . ر هللا استماطاعت از اوا

  .ديگری ديده نمی شود

  

  به اين گونهرا  يا به دروغ آن؛ دارداوامر الهی نياز به  واستمخلوقی نابخرد  ، پذيرفته است که او، يايک آخوند
  . اند-  از همين ديدگاه برداشت شده،ها و گفتارهای اسالمی باتک ،ها شاخه و برگی -همه. کند بازگو می

  

 حتا .اند-بافته رضا  وهايی که برای علی، حسين  داستان تا اسالمیآدم و حوا، جن و روح، انبيا و احکامی - از اسطوره
 غيب سپس و هند، پس از مرگش برای او فرزندی خلق کردنشد زنانش آبستن هيچ يک از ،که فرزند امامی داستان

ی نگرش خلقت در - و، بر زمينهاند- مردم دزديده پيشينهای حکايتی اين تصورات را، از -همه و همه. اند- هکرد
  . اند- بازگو کرده  برای سوختن خرد انساناسالم،

  

 ، معرفت حکمت،، علم، تار و پود عقلهای دروغ اسالم سازان هستند،-، که پندارهای پيشينيان و بافتهها- اين داستان
 فرو رفته دروغ در مرداب تا چه اندازه خود يک آخوند مهم اين نيست که . سازند ی يک آخوند را می-طق و فلسفهمن

  .  استای- های تازه  دروغ بافتن و ساختنها و  عقلی کردن و فروختن اين دروغی او- است بلکه مهم اين است که پيشه

، با همين سخن،  حتا يک سخن راست بگويد،المیی اس-  در پيرامون عقيده، بدون فريبکاری، کهاسالمفروشی
مانند بندی است که سدها مداد   اين. پاشند اند، از هم می- ساختار شده ی او را-  که هستی پيوسته به دروغ،های بخش

  . ريزند  باز شود انبوه مدادها به هم می آن بند اگر گره.را به هم پيوسته داشته است

  

 اين کسان راستکار يا راستگو وجود داشته باشد، اسالمفروشی )در برخورد به اسالم(  واندرخی ادعا دارند، که می تب
  . دروغ را شناسايی کنند نمی توانند آنها نگرند، خود، از ديدگاه آخوندی به جهان هستی می

  :برای نمونه

.  پرسند می" روح"ر مورد  تو داز:  کند  به رسول هللا امر می خواند، را رازی نا گشودنی می" روح"، هللا در قرآنش
   .  اين راز بکوشند گمراه خواهند شدجستجوی در  کهکسانی هللا بر آن آگاه است،  کهاين رازی است

دمحم   يا اين که.می دانسته است جسمانی  خودش رااند در جايی که دمحم- ناميده" روحانی"با اين وجود آخوندها خود را 
   .نامندب را آيت هللا پذيرد او ی می  آخوند چرا داند، می )ی هللا- هنشان( ای را آيت هللا- هر پديده

  

يا آيت هللا بودن . اند- به دروغ به خود بسته، دروغ دزديدهی- چشمه از هم،خود راهايی  ويژگیو آخوندها حتا نام يعنی 
يا، سرطان روده،  ماالری-نفوالنزا، پشهآويروس ايدز، ميکرب وبا، ويروس  زيرا.  برتری نيست نشانآيت هللا شدن

  . هستند عظما همه وکرم کدو همه آيات هللا

  

  .البته برای بشريت، ويروس ايدز خيلی کمتر از يک آيت هللا زيان بخش است

  پشم و. کند ، او از هستی و فروش اين کاال زندگی می فروشد آخوند، يک پيشه ور است که کاالی اسالم میبه هر روی 
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ی دروغ - کارخانه در تنها، گفتار و کردار يک آخوندز دروغ ساختار دارند، پس افکار ا کاال اين تار و پودرنگ و
  .) به عمامه بستگی ندارد  است و آخوند =اسالمفروش( . برای فروش اين کاالست وی اسالم-سازی

  

 را زانشک ورکه  اين کسان برآنند .کنند پنهان می" راستين "ی- واژهدرهای خود را   دروغهای آشگار برخی شاخ
شمارند و تنها  دروغ ب، دانند  بينند و می که خود می ، شناسند ، که در پيرامون اسالم می هر آگاهی را آنهاتابفريبند 

کنند  خيانتی که اين اسالمفروشان به فرهنگ ايران کرده و می.  بپذيرند"راستين" به نام  رااسالمفروشانهای  دروغ
   .اند-را هم به دروغ آلوده کرده" راستين"ی -واژهی - مايهآنها درون  حتا.بيشمار است

  

 از شناسايی اين زمينه .گردد   در آن زمينه می،تنها ، آخوندنگرشای است، که - زمينهساختارشناخت  سخن از
 آن چنان به زهر دروغ  نگرش مردم ايرانزيرا. ی ما بسيار پُر ارزش است-  برای جامعهکهنيازهای فرهنگی است 

منشان در   راست در بينشآزادی و حقوق بشر تنها در  ولی. ندارند رات که آنها توان شناسايی راستیده شده اسآلو
   .خور شناسايی است

  

 و اسالم عزيز نگران  سخت، که دو آخوند را، گفتارهایی دروغ در ديدگاه اسالمفروشان-زمينهبرای روشن شدن 
 برای پشتيبانی و نجات  رای خود، مردم- بافته شدههای  دروغ با آخوند،هر دو  .کنيم  بررسی می هستند،انسان ستيز

  . شمارند  و اسالم را سر آغاز آزادی و پيشرفت مردم ايران می57هر دوی آنها شورش .  فريبند اسالم می

  ).شوند اند در پايان اين جستار درج می-اين گفتارها به همان گونه که در اينترنت بروز شده(

  

   :ای در کوی دانشگاه- خامنهگفتاری - سیبرر  - ١

  .  ترساند ناآرامی را می انکودک  او گويی که با دانشجويان آن چنان استای- سخنان خامنه

شما دانشجويان مسلمان و در نتيجه خوب و پشتيبان حکومت :  گونه بازگو کردبدين توانی گفتار او را می -چکيده
  بيشتر از اسالم عزيز پشتيبانی کنيد تا جهانيان بدانند کهو بتوانيد  بازنمانيدکوشش کنيد که از درستان. اسالمی هستيد

ند و ا-هها، که نافرمانی کرد- در مورد اين که برخی بسيجی.  اسالم دانش پرور استايمانی هستيد و های با- شما بچه
   . کنم اند، من خودم همشان را تنبيه می- زدهکتک شما را 

  

  زيراای نکنيد- هيچ انديشهولی شما . اند- جان باختهی شده است و چندتايی هم خالف کارهم البته در زندان کهريزک 
  .اگر هم کسی  خالفی کرده باشد گفتم که مجازاتش کنند. من گفتم که جداگانه به اين جريانات رسيدگی بشود

تحقيقاتي دچار ها و مراکز ، کار علمي دانشگاهها و کالس" مسائل سياسي کوچک و حقير"همه مراقبت کنند در اين>>
آسيب نشود و هدف آشکار و مشخص دشمن براي اينکه حداقل مدتي دانشگاهها را به تعطيلي و تشنج و اختالل 

  <<.بکشاند محقق نگردد

  . اگر شما برای افشای جنايات حکومت کاری بکنيد می گويم که دانشگاها را ببندند: يعنی دمیبه زبان آ

 برای سرکوبها، -  از جنايات پليس و بسيحیمان دانشجويان بی شرمانه،، جلوی هبين- البته اين آخوند کوته
  . کند آزاديخواهان، ستايش می

  

.  رسيدگی خواهد شد،کرده باشند خالفکاری شايد، که  دهد که در آينده به جنايات گماشتگانش وعده می به دانشجويان
 و نخست به کردار کسانی رسيدگی کرد که اين  بهبود پذيرد است، که خدشه برداشته،اکنون بايد آبروی اسالمولی 

  .اند- هکشاند ها خيابانمردم را به 

  

کنيم که  در گلوی فريادکننده خفه ، بايدی ما بلند شده است- که ورای خواسته را،نخست هر آوايی: به زبان آدمی يعنی
   . دهان باز نکند، ماهای  مجازات از ترس،ديگر کسی
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 شرکت به اين آخونداينک  .اند- های انگليس آزاد شده ای، از بند بانک- نام مجتبی خامنههايی، که به-لاز آن جا که پو
  .  ورزد شک میی همانديشان و همياران انگليسی خود، در اين جنبش، -و جاسوسی

 ی دزدانی را از چنگاندزدهای - بازداشت و شکنجه می شوند تا به زور پول بی گناه شمارینمی داند که هيچ کس 
  .آزاد کنندديگر 

  

 حکومت اسالمی،.  حکومت اسالمی، از سوی پليس فرانسه بازداشت شده است، گماشتگانکس از،يک برای اين که 
هايی را   اندازد و زندگانی انسان میی فرانسه به زندان -  به جرم جاسوسی را شماری،اين گماشتهبرای آزادی ساختن 

  .  کندا آزاد خود ری- گماشتهتاسازد  تباه می

  

اين آخوند بهتر می داند که چگونه از . برای قتل امر شده است حتا که در اسالممجازاتی استمانند لبته اين درست ا
زيرا ميدان فکر يک فقيه فراتر . می پندارند" طايفه و قبيله " مانندی کشورها را - آخوندها همه.  سود ببرداوامر الهی
   . رود از اين نمی 

  
  : ١٧٨ ی قره، آيهلب ای سوره

   ی به جا را آزاد، بردهی به جا راآزاد: ای کسانی که ايمان آورده ايد، برائ شما مجازات قتل چنين نوشته شده است
به او (، و چنانچه برادر مقتول از مجازات قاتل در گذرد، او را مورد احسان قرار دهيد )بکشيد( زنی به جا رابرده، زن

   او عذابی ی سروران شما و هر کس از اين موازين تجاوز کند برایبراخفيف رحمتی است ، و اين ت)بپردازيد پول
  .هولناک خواهد بود

  

  :حکايت -١

 در خورجين نهاده، به  را نشسته، خراج هزارسالهچموشروزی بر خری .  در بالد خامنه حاکم شده بودعابداميری 
  : خر نوشته بود کوسه ی آن-*ر رونکیبر نوا. ش در راه بودادجداقصد پرداخت باج، به ديار 

  . << مطيع امر رهبريم    در خريت برابريم؛>> 

   .، بودخشمآورانلگامدارش که غالمی کودن، از نژاد 

  ی اين خر چرا بنويسی؟ - بر رونکیپس  شود،  يا اميرالمومنين، خريت که از پيشانی خودت هم خوانده می: از او پرسيد

  .ی مرا نخوانند-  پيشانی،ن آيندان از پس مرهزن، غازی نژاد ای :امير گفت

  

  او بلند است و پيروانند پست <<  >>   سوار نشستای-کوسههر که بر 

  هست دارش نژادی لگامبد>  > <   <يافت ان بلندیرهزناو که از 

  

 ين مرکب استر اب" یسوار"آبروی تو از آيا  موالی من، :پرسيد و  سجده برد رااو ،رکاب امير بوسه زد  بر،لگامدار
  ؟  ستبه تو " سواری دادن" مرکب از  اينيا آبروی

  :امير گفت

   ".بی آبرو" نه از ترکيب دو يدبرآخورجين اين  از درون" آبرو " ؛عقل غالمی کودن نگنجددر "  آبرور "ی-پديده

     .می داردپيوسته  به هم  بندی است که، از زير دم و باالی ران خر می گذرد، دو پهلوی پاالن را:)رانکی (رونکی* ) 

  

  : در پاسخ باورمندانشآيت هللا منتظری گفتاری -بررسی – ٢

  

. است در سطح جهانى  ودر بين توده ها،  اسالمىحکومتنظام  ، شدنخدشه دار نگران ای- هم مانند خامنهمنتظری
  . سرنگون بشودبيشتر ترس او از آن است که مبادا اين حکومت 
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  : گويد داده است به دروغ میه از خود نشان ی سادگی ک- او با همه

دين اسالم ، دين كامل الهى است و در آن آزادى عقيده و بيان چنان روشن و واضح است كه قرآن كريم در مورد >> 
و بايد پذيرفتن اصول ;  نيست ينيعنى زور و اجبارى در پذيرش د) ال اكراه فى الدين : ( اصل پذيرش دين مى فرمايد

  <<. باشدستدالل و برهاندين با ا

  

 به دروغ ترجمه  همهمين نيم آيه را.  دارد  گويد و نيم ديگر را پنهان می  نيمی از آيه را می، برای دروغگويی،او
  . استنيآمده با استدالل و برهان "اصول دين" از پذيرفتن  سخن)ال اكراه فى الدين (   زيرا در.کند می

  ولی.  رد کنداي ردي که هر کس آزاد است اسالم را بپذیبه مفهوم" ني الدّ یکراَه فاال ا: " ادعا دارد کهاو به دروغ

  :  گويد چنين می 256 هي آ اين سوره البقره،در

  <<.   كه راه از بيراهه به روشنى آشكار شده استراي؛ ز  نيستی دين اكراهدر>> 

  

است، اسالم را به آنگونه که امر  مجبور یعني د،ي که هر مسلمان باشود  ی آشگار م، در قرآن،گري داتي از آی درستبه
 باشد او کافر است و ی اکراهی کسمانياگر در ا. " وجود داشته باشدی اکراهچي هدي او نبامانيدر ا" و رديشده است بپذ

  . شود یمجازات م

  

 ،النساء، ۴سوره 

كند؛  ودانه وارد مىجاشى ذرد، او را در آت کند و از احکام او بگیچي هللا و رسولش سرپاوامرو آن كس كه از  : ١۴آيه 
 .  اى است - و براى او مجازات خواركننده

باشد که هللا از قدرت كافران ! یستي نی کن، تو پاسخگوقي تشونيپس بکش در راه هللا ، و مومنان را بر ا : ٨۴آيه 
    . جلوگيرى كند، هللا قدرتش بيشتر و مجازاتش دردناكتر است

 ، المائده،5سوره 

 شما را آن چنان عذاب دهم که احدى از جهانيان د،يام کافر شو- اگر بر آنچه که برشما فرود آورده: گفتهللا  : ١١۵آيه 
  .  را چنان عذاب نكرده باشم

  

   . شده استاني روشن ب در قرآنزي همه چ، رسول هللادگاهي چون، از دستي ن در دينی اکراهچيه

  

  :ها  دروغ گونه اينای از- نمونه

 او را 57ی دگر انديشان، حتا کسانی که در شورش - همهست  خوا می.  آن که زورمند شدند سال پس ازچی ينخم
ملت انقالب کرد و آنرا به ما :  می گويد، با اين مفهوم،او با خشم فراواناز اين روی . اند، کشتار کند- پشتيبانی کرده

يانت کرديم من از اين ملت معذرت ا به اُمت اسالم خ ضد انقالب را آزاد گذاشتيم، مسپرد، ما سستی کرديم، ما
  .خواهم می

  

 از ند و از اين که او در کشتار کوتاهی کرده استا-هکرد   امامان و پيامبران همه کشتار می که گويد چنين می سپس 
  .  معذرت خواهی می کنداُمت مسلمان

  .شوند کشتار می" اهی خومعذرت"و " اعتراف به خيانت"هزاران بيگناه در پی آيند اين 

  . شوند  و به کردار بسياری کشته می کند در جايی که خمينی در اين اعتراف امر به کشتن دگرانديشان می

  .خمينی به خيانت خود اعتراف کرد و از مردم معذرت خواست : بگويد که کسی؟انه  نيستآيا ناجوانمرد 

  

 .ندا- هدر زندان بود شدگان هنوزسرکوب کسانی از که  "57 شورش "ها پس از- در نخستين ماه: ای ديگر- نمونه
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  . می زنند" حد"اي  می کنندقصاصمجرم را  ، زندان وجود ندارد،در اسالم: طالقانی می گويد

 که ننگ بشريت یيها- خشونت، دست و پا، پرداخت ديه و سنگساربريدن يعنی زدن تازيانه، بريدن سر يا " حد"
    .هستند

  

در اسالم زندان : می گويددر اسالم تا آن اندازه آزادی ست که طالقانی  :کسی بگويدنيست که  و دروغ یآيا ستمکار
  .رداوجود ند

  

  .ی يک آيه برای فريب مردم و نجات اسالم است که منتظری ناجوانمردانه آن را به دروغ برگردانده است-کاربرد نيمه

و بدون هيچگونه ترس و واهمه اى نت زبان دى و بدون لك در كمال آزاتوانند  می مردم که>>: دهد  ادامه می اوباز
  <<.درباره مسائل انتقاد و اظهارنظر نمايند

  

  .  گويد  دروغ میيا دانسته قرآن را نخوانده است  او آيا."بدون ترس" دروغ می گويد آشگارادر اين سخن  

  . "برخيز و بترسان" : کند  امر میش به رسول در همان آغازهللا

  

 کشتار بهاييان يا نوکيشان های اسالمی از حکومت هنوز. فران را می ترسانداانان و کقرآن پيوست مسلم سراسر هللا در
آخوند نيرنگ يک ی -  با ويژگی او ولی.فراموش کرده باشد که اين آيت هللا  استزرتشتی و مسيحی دست برنداشته

  . "درباره مسائل انتقاد و اظهار نظر کنند" :گويد  او می زيراواژگون می زند،

  

 نبايد  ، الهی هستندوامر از ا که،" و نهی از منکرجهاد و امر به معروف"  ننگينی ماننداحکام  يعنی:به زبان آدمی
 نجاسات و ، مطهرات مانند غسل، جماع، طهارتیآداب"  يعنیمسائل. "ی آنها شک داشته باشد- در درستیکسی

  . ايراد بگيردندا-  ناميده مطهرات را آنچهبه  اجازه داردکسی د؛ که شايهستند

  

در پخش اين اعترافات نمايشی : منتظری می گويد.  بگويم که کسانی را ذوق زده کرده است سخن اوی پايانی- از نکته
   :چنان است که بهتر بود آن  اين مسخره بازی. شود به مسخره گرفته می"  اسالم کردن درقضاوت"

  "ی و نه اسالمی استاين حکومت نه جمهور " : گفتيد ت داشتيد و میشما شجاع

برآشفته نه از انسان ستيزی که  ، شود اسالمی، که در جهان رسوا می" محکمه و قضاء "ی- او از اين که پسماندگی
  .در احکام اسالمی است

  

. باشد" طالبان در افغانستان"البته اين حکومت اسالمی نيست زيرا حکومتی اسالمی است که دستکم مانند حکومت 
 اوامر اسالم هم که.  آنرا نخواهند پذيرفتسرکوب و مغزشويی،ی -  با همه، که مردم ايران استمتیحکواسالمی چنان 

  .هستند الهی است و با مفهوم جمهوری در تضاد و احکام

  

 ی-محکمه در  راانسان هزاران و،ا در زمان واليت ،از بنيان گذاران واليت فقيه است کهکه خود ولی اين آيت هللا 
جنايات کنونی او يعنی " دست از انحراف بردارند" خواهد که   از کسان همين حکومت می اکنوناو .دان- کشتهاسالمی

   .گرداند توان انحراف بر  شمارد که به آسانی می  يک انحراف میاند،- ، که آشگار شدهرا

  

يک از سخنان  در هيچ .است" نه جمهوری و نه اسالمی" ود زيرا  نمی گويد اين حکومت بايد سرنگون بش هرگزاو
اين آخوند ديده بشده است که او از جانستانی و جان آزاری انسان اندکی آزرده شود بلکه هميشه او نگران است که 

  .اين جنايات ماهيت اسالم را رسوا کنند
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  .کند ی اسالمی را، که او باور دارد، بازگو میها- يک آخوند ساده پنداری است که بيشتر ناخودآگاه دروغاوخوب 

وق بشر او برابری، عدالت و حق.  سخن می راندوق بشر برای مردمفريبی از برابری، عدالت و حقاسالمفروشیر هم اگ
   .ان نامسلمان برای نهدرخواست دارد، تنها و تنها برای مسلمانان  و آنها را داند را در همين احکام پسمانده می

  . حقی ندارد در اسالمکهکافر 

  

   : آمده است٢٩   آيه توبه،ی سورهالبته در ( 

چنين آن دسته که خود اهل کتاب هستند ولی اسالم را  هم, او ايمان ندارند(...) بکشيد کسانی  را که به هللا و احکام 
  .)ند؛ مگر اينکه تعهد کنند که با خواری و خفت بدست خود جزيه بپردازندا-هنپذيرفت

  

  : حکايت  - ٢

   . فروخت  به گزاف می"هايی-گالبدان"ای را در - اندک پسآب گنديدهاو .  دکه داشت  بر خرگاهی پروری-برده

  ". شنوايیی- چاره بينايی و عالج" آب مقدس : ها نوشته بود- بلورين گالبدان بر

  .است گندش درآمده اين که ؟فروشی چه می ای زاهد: رت برآشفت و گفتي به ح؛بازرگانی که بر او می گذشت

  .اند و تقدس را از همين گندآب می شناسند-  شدهوردهر همين گندزار پر دبردگان، مسکينای : شيخ فرمود

  

  به دوشش بار بنهادند سنگين  <<  >> مسکينبه گندش پرورانيدند 

  بنوشد زهر در جام بلورين  << >> بيگانه با فرهنگ ايرانچو شد 

  

  :گفت  و زمين منت ببوسيد، ديد می  حکمت زاهدسود خود را در، که بازرگان

  

 عا لمی ديگر نشايد خواستن<<  >> ها نبايد کاستن - تعلقاز 

  

  مردو آناهيد

  de.yahoo@MarduAnahid  :اب از ديدگاه خوانندگاندريافت بازت

  

___________________________________________________________________________  

  :ای در کوی دانشگاه-  گفتار خامنه- ١

 رهبر انقالب اسالمي با اشاره به سخنان چند نفر از دانشجويان درباره لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخير 

  . ساس شايعه حرکت کردبا اين درجه از اهميت، نبايد با حدس و گمان و برادر مسائلي : خاطرنشان کردند

همه مطمئن باشند که در مقابل :  سال اخير خواندند و افزودند30ايشان، نظام اسالمي را محصول مجاهدتهاي عظيم ملت ايران در 

ضا بايد براساس داليل محکم قضاوت کند و حتي اين اهميت، دستگاه ق جرم و جنايت هيچگونه اغماضي نخواهد شد اما در مسائلي به

هللا  حضرت آيت. تواند مبناي قضاوت قرار گيرد هايي وجود داشته باشد اين شواهد نمي راي بسياري از شايعات، شواهد و قرينهاگر ب

 مسائل و پرهيز از نگاه يک دهد بايد با مالحظه همه کارهايي که نظام در سطح کالن انجام مي: اي در همين زمينه تأکيد کردند خامنه

از اين زاويه به فعاليتهاي صورت گرفته در اين زمينه و فعاليتهاي آينده نگاه شود، هر ذهن با انصافي بعدي صورت گيرد و اگر 

ه اي با اشاره به سخنان دانشجويان درباره لزوم پيگيري دستور رهبري در برخورد با حادث هللا خامنه حضرت آيت. قانع خواهد شد

پس از انتخابات تخلفات و جناياتي صورت گرفته است که بطور قطع با آنها در حوادث : کوي دانشگاه و مسئله کهريزک افزودند

ايشان با تأکيد بر لزوم پرهيز از کارهاي صرفاً تبليغاتي در موضوع برخورد با عامالن کوي دانشگاه و حوادث . برخورد خواهد شد

 شد که ضمن مراقبت و دقت الزم با اينگونه مسائل تي الزم نيست اما از اولين روزها دستور اکيد دادهکار تبليغا: مشابه افزودند

اي  در حادثه کوي دانشگاه تخلفات بزرگي انجام شده که پرونده ويژه: اي خاطرنشان کردند هللا خامنه حضرت آيت. برخورد قاطع شود

mailto:AnarduAnahid@yahoo.de
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اي با تشکر و تقدير از  نههللا خام حضرت آيت. تگي سازماني، به مجازات برسندبراي آن تشکيل شده تا مجرمان بدون توجه به وابس

اين خدمات بزرگ نبايد موجب رسيدگي نکردن به برخي جرايم شود : خدمات پليس امنيت، پليس انتظامي و بسيج خاطرنشان کردند

ايشان با تأکيد بر . ايد کامالً رسيدگي شودو اگر کسي با وابستگي به هر کدام از اين سازمانها، تخلف و جرمي مرتکب شده، ب

:  به آسيب ديدگان در مسئله کهريزک و همينطور بررسي موضوع معدود کساني که در اين مسئله جان باخته اند افزودندرسيدگي

اي، ظلم  عده: فزودندرهبر انقالب اسالمي در همين زمينه ا. اينگونه مسائل نبايد با مسئله اصلي بعد از انتخابات خلط مبحث شود البته

گيرند و مسئله کهريزک  به مردم و نظام اسالمي شد و هتک آبروي نظام در مقابل ملتها را ناديده ميبزرگي را که پس از انتخابات 

ايشان در تشريح مسئله اصلي پس از . کنند اما اين نگاه، خود يک ظلم آشکار است يا کوي دانشگاه را قضيه اصلي قلمداد مي

اي و جهاني قرار  اي عالي از امتياز و آبروي منطقه ي اخير، در مرحلهنظام اسالمي با پيشرفتهاي متعدد سالها: ت افزودندانتخابا

افزود، اما ناگهان حرکتي براي نابود کردن اين حادثه افتخارآميز   درصدي و پرشکوه ملت بر اين موقعيت مي85داشت و مشارکت 

من، پيشقراوالن حوادث اخير را به : کردنداي تأکيد  هللا خامنه حضرت آيت. بل طراحي شده بودصورت گرفت که به اعتقاد من از ق

اين موضوع براي من ثابت نشده است اما ترديدي وجود  کنم چرا که دست نشاندگي بيگانگان از جمله امريکا و انگليس متهم نمي

جريان يقين نداشتند البته طراحان اين . ه ندانند جرياني حساب شده بوداين جريان، چه مسئوالن و پيشقراوالن آن بدانند و چ ندارد که

اي که طراحان اصلي با گسيل  شود اما تحرکات بعضي افراد پس از انتخابات، آنها را اميدوار کرد به گونه که طرح آنها اجرايي مي

  . شان را در صحنه تشديد کردنداي و الکترونيکي خود به ميدان، حضور خود و عوامل همه وسايل و امکانات رسانه

  

فهمند و ملت  خوشبختانه دشمنان همچنان مسائل ايران را بد مي: اي با اشاره به شکست اين توطئه تأکيد کردند نههللا خام حضرت آيت

جرا را رها شناسند به همين علت در حوادث اخير نيز از ملت تو دهني و سيلي خوردند اما هنوز نااميد نيستند و ما ايران را نمي

  . کنند نمي

: مندند، افزودند يد بر لزوم هوشياري مردم بويژه همه دانشجوياني که به اسالم، ايران و آينده خود عالقهرهبر انقالب اسالمي با تأک

  طراحان حوادث اخير، 

ه فضل الهي، شکست خواهد کنند البته همه تحرکات و تحريکات آنان ب گردانان ديگري نيز پيدا مي صحنه گرداناني دارند و صحنه

  . دهد ي آحاد مردم بويژه جوانان ضرر و زيان اينگونه تحرکات و جريانها را کاهش ميخورد اما هوشياري و بيدار

اصل حوادث خيلي خالف انتظار نبود اما اشخاصي که وارد : ايشان درباره حوادث پس از انتخابات همچنين خاطرنشان کردند

  . ا بودصحنه شدند خالف انتظار م

دولت : نشان درباره حمايتهاي رهبري از دولت و رئيس جمهور خاطرنشان کردندرهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنا

کنم و هرکس  کنوني و رئيس جمهور محترم، مثل همه انسانها، داراي نقاط ضعف و قوت هستند و بنده فقط از نقاط قوت حمايت مي

  . د جديت را از خود نشان دهد مورد حمايت من خواهد بوديگري نيز اين گرايش، تحرک و

انجامد ضمن اينکه  تأکيد بر نقاط ضعف، به سياه نمايي و نااميدي مي: اي در همين زمينه خاطرنشان کردند هللا خامنه حضرت آيت

اس منطق، فقط هنگامي که کند بنابراين و براس گيري علني در مقابل نقاط ضعف، بسياري از مواقع به حل مشکل کمکي نمي موضع

  .  مقابل نقاط ضعف، موضع علني گرفتچاره ديگري نباشد بايد در

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به جنگ نرم عظيمي که دشمنان در مقابل ملت ايران و نظام اسالمي به راه انداخته اند، نخبگان 

ان عزيز، دانشجوي:  تدبر در اين عرصه فراخواندند و افزودندفکري از جمله دانشجويان را به هوشياري و فعاليت مبتني بر فکر و

افسران جوان ايران و جمهوري اسالمي در جبهه مقابله با جنگ نرم دشمنان و جريان شيطاني متکي بر زور و تزوير و پول 

  . هستند

در مناطق حساس جهان اشاره ايشان در تبيين علت دشمني سلطه گران با جمهوري اسالمي، به موقعيت استراتژيک امت اسالمي 

گران جهاني ايستاده است   ن منطقه بسيار حساس، جمهوري اسالمي با قدرت روز افزون خود در مقابل سلطهدر اي: کردند و افزودند

 کنند و طبعاً شبکه بزرگ صهيونيستي، کمپانيهاي جهاني و مراکز پولي که عرصه سياسي امريکا و اروپا را نيز هدايت و اداره مي

  . کنند پندارند و با آن مقابله مي قدرت عظيم ملت ايران و جمهوري اسالمي را دشمن مي

ها تنها هنگامي  اين توطئه: رهبر انقالب اسالمي با اشاره به تداوم خصومت زورگويان جهاني با نظام اسالمي خاطرنشان کردند

 به آن، اي برسد که امکان آسيب رساندن ي و امنيتي به نقطهايران به همت جوانانش از لحاظ علمي، اقتصاد پايان خواهد يافت که

خوانم چرا که  نزديک به صفر شود و به همين علت است که بنده هميشه دانشگاهها را به توليد علم و نهضت نرم افزاري فرامي

  . دانم برتري علمي را يک رکن امنيت بلندمدت کشور مي

الل در کار علمي دانشگاهها ن و دانشگاهيان درباره طرح دشمنان براي ايجاد اخترهبر انقالب اسالمي با هشدار به دانشجويا
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همه مراقبت کنند در اين مسائل سياسي کوچک و حقير، کار علمي دانشگاهها و کالسها و مراکز تحقيقاتي دچار آسيب : افزودند

  . لي و تشنج و اختالل بکشاند محقق نگرددنشود و هدف آشکار و مشخص دشمن براي اينکه حداقل مدتي دانشگاهها را به تعطي

آينده را باعث تقويت جبهه ملت ايران در مقابل جنگ نرم دشمنان دانستند و  الب اسالمي، نگاه اميدوارانه و خوشبينانه بهرهبر انق

 و تفريط در برخورد با اين خوشبيني، متکي بر تحليِل واقع بينانه است و جوانان عزيز دانشجو بايد ضمن پرهيز از افراط: افزودند

فکر و تدبر و تأمل، به وظايف سنگين خود در پيشرفت علمي کشور و دفاع از ايران عزيز در مقابل مسائل مختلف و با تکيه بر 

اي اقامه شد و  هللا خامنه در پايان اين ديدار نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آيت. جنگ نرم بيگانگان طمع ورز ادامه دهند

  . طار کردنديان، روزه خود را همراه با رهبر انقالب اسالمي افدانشجو

   ١٣٨٨ شهريورماه ۵ پنجشنبه،   ۴٢٩۶ پانزدهم ـ شماره سال،   رانيا

  

    :  گفتاری از آيت هللا منتظری در پاسخ باورمندانش– ٢

  

ه نموده ام ، ولى ظاهرا حضرات براى  بارها تذكرات و پيشنهادهايى را براى بيرون رفتن از اين بحران ويرانگر ارائاينجانب

د دنيوى خويش چنان چشم و گوش و دل بر حقايق بسته اند كه نه ِمبينند و نه ِمشنوند، ولى از آنجا كه هنوز مبارزات رسيدن به مقاص

 شكنجه و  از افراد زنده است و در ميان سردمداران حكومتى بعضا كسانى هستند كه خود طعمبسيارىبا رژيم گذشته در اذهان 

ا اميد نيستم و اميدوارم تا كامال دير نشده مسئولين امر به خود آيند و بيش از اين وجهه نظام را چشيده اند اينجانب هنوز ن... زندان و

 و سيلى خورده ايران و در سطح جهانى خدشه دار نكنند و موجب سقوط خود و هجمهورى اسالمى را در بين توده هاى زجر كشيد

عقيده و بيان چنان روشن و واضح است كه قرآن كريم در مورد دين اسالم ، دين كامل الهى است و در آن آزادى . دنظام نگردن

و بايد پذيرفتن اصول دين با استدالل ;  نيست ينيعنى زور و اجبارى در پذيرش د) ال اكراه فى الدين : ( اصل پذيرش دين مى فرمايد

مردم در كمال آزادى و بدون لكنت نيز اين گونه بوده كه ) ع (و ائمه معصومين ) ص (او سيره و روش رسول خد. و برهان باشد

 عزيز رفتار مبزرگترين ستم و ظلم به اسال. زبان و بدون هيچگونه ترس و واهمه اى درباره مسائل انتقاد و اظهارنظر نمايند

 دست ولين امر از اين راه انحرافى كه در پيش گرفته انداميدوارم مسئ. مستبدانه با مردم تحت عنوان حكومت دينى و اسالمى است 

برداشته و حقوق از دست رفته مردم را استيفا نمايند، خسارات را جبران نموده و بى گناهان را بيش از اين در زندان نگه ندارند، و 

و يا الاقل ; سالمى را مسخره نكنند دادن به سناريوهاى نمايشى دادگاهها و پخش اعترافات آنچنانى بيش از اين قضاء اايانبا پ

  ... یاشته باشند كه اعالم كنند اين حكومت نه جمهورى است و نه اسالمشجاعت اين را د

      سبز ري تفسليميا:  از برگرفته
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