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  :دیم بهتق

   خواهی که ن آزادیاکبر سعیدی سیرجانی و تمام آزادگا یاد علی زنده
  ، کمان در بهار پر نقش و نگار آزادی دیدار رنگینرا به جای آوردند و به امید » شرط بالغ«

  بخشی پرداختند و در پاسخ، با نجوای قلم، نجیبانه به دفاع از حقوق مردم و نقد و آگاهی
  خزان تظاهر و زمهریر تزویر و دروغ و درد و رنج و خفقان و زندان و 

  !بینند دیدند و می ،هاجرت و تبعید و شکنجه و اسلحه و مرگحصر و م
  !، هدی صابر و ستار بهشتیهاله سحابی محمد کامرانی، محمد مختاری، صانع ژاله، ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، تقدیم به
  !شدگان و اسیران راه آزادی کشتههمه تقدیم به 

  
  !ها و تقدیم به همه آنها که دوستشان دارم؛ همه انسان
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  :به جای مقدمه ویرایش پنجم

  
   1392خرداد  6 ای، به خامنه عباس خسروی فارسانینامه سرگشاده ! بترس از مردم نترس

  
  یدباش یزن یمنتظر بدفرجام یدو با شنوید یرا م ینانهخشمگ یادهایفر ینک،و ا یدیدنشنرا » نجواهای نجیبانه«شما 

  
و تشکیل حکومتی مدافع آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر » جمهوری اسالمی«راه رهایی ایران و ایرانیان، سرنگونی 

  است
  

گشته،  بست ویران این خانه از پاینقش ایوان گری  نظام و گندیده و تزئین و مشاطه هر تالشی در راستای اصالح این نظام بی
  است» بر سندان کوفتن و باد درو کردن آب در هاون و مشت«و خطایی محکوم به هزیمتی محتوم و » آزموده را آزمودن«
  

  بینم یرا م هیمنه و هول و هراس و انهدام یناترس ینکه مردم از شما نترسند و من آثار آشکار ا یاز روز یدبترس
  

  خواهد آمد یزنو حکومت جور و جهل و جعل و جنایت و خیانت شما شما و تبختر سار و پرنخوت  نگون سروقت سرِ یسرنگون
  

را از نظر شما های جمهوری اسالمی و رهبران آن به کنار، تنها چهار کلمه، سرنگونی رژیم  ها و خیانت همه جنایت! ای نهآقای خام
  »!کشتار شصت و هفت«: سازد اخالقی، اجتماعی و سیاسی ضروری می

  
  !فرجامی بوده است تاریخ نشان داده است که سرانجام دیکتاتورها همواره موش

  
  شده است و فقط جنازه گندیده آن بر روی زمین و در انتظار دفن در قبرستان تاریخ مانده است حکومت شما سرنگون

  
ای است از کارنامه  بیندازید، که فهرست فشرده» نجواهای نجیبانه«نگاهی به فهرست مطالب کتاب  کنم حداقل نیم پیشنهاد می

؛ ...های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و زمینهویژه شخص شما، در  جمهوری اسالمی و رهبران و مسؤوالن آن، به
  !شاید در خفا و خلوت، شرم و آزرمی آزارتان داد... شاید

  
آری، . گویم پیشاپیش شکست تمامیت حاکمیت شما را در نمایش ناشایست به اصطالح انتخابات پیش رو به مردم ایران شادباش می

  »پایان شب سیه سپید است«گذارنند، اما همواره  از سر می ترین شرایط را ایران و ایرانیان سیاه
  
  »!...سوزد سوزد از باغی که می دلم می«
  

  !ای آقای خامنه
الخصوص شماست، به شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی  شنبه هفتم خرداد ماه، به شکایت وزارت اطالعات شما، که در واقع مدعی من فردا، سه

ام؛ عالوه بر این، چون  آنجا که متأسفانه امکان حضور در بیدادگاه شما را ندارم، این نامه را به عنوان دفاعیه نگاشتهام؛ از  اصفهان احضار شده
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نیز در هفت جلد و بیش از شش هزار صفحه آماده انتشار بود، آن را نیز به عنوان دفاعیه خود و » نجواهای نجیبانه«ویرایش جدید کتاب 
  :کنم نوشتارهایشان در این کتاب منتشر شده است، تقدیم دادگاه دوران و مردم ایران میخواهان ایران، که  آزادی

  
 !یا خامنه آقای

 یوبالگدر  یزو ن »و رهبران آن یرانا یاسالم ینقد نظام جمهور: یبانهنج ینجواها«کتاب ویرایش نخستین در فرجام  ،1390ماه سال  در اردیبهشت
 ینجواها ینا یلاز تبد یشپ«خطاب به شما نوشتم و در آن به شما هشدار دادم که  ،با نام مستعار ،»شرط بالغ«ن با عنوا یا عنوان، نامه ینبا هم
اما شما  ؛»شما باشد فرجامی یکن امیدوارم فرجام این کتاب، آغاز«گفتم که  ،یانو در پا ؛»یدبه آنها توجه کن یانهخشمگ یادهایانه به فریبنج
 یبانهنج ینجواهابه  که ینا یشما به جا. یدباش یزن یمنتظر بدفرجام یدو با شنوید یرا م ینانهخشمگ یادهایفر ینک،و ا یدیدنشنرا » نجواهای نجیبانه«

، از طریق پلیس 1391در اول تیرماه ثروت و قدرت شما،  خواران یزهگونه که نوکران و ر همان کشید، یگان آنها را به بند میندگو ،گوش فرا دهید
را بازداشت و تحویل اداره اطالعات اصفهان نمودند و  استان اصفهان، هویت واقعی مرا شناسایی کردند و من) تولید و تبادل اطالعات فضای(» فتا«

  :های واهی را متوجه من ساختند این اتهام
 ؛...]خواری برادران الریجانی و اسناد زمین[ رمانهجم یانتشار محتوا - 1«
 ؛آننظام و رهبران  یهعل یکتحر -2
 ؛نظام و رهبران آن یننسبت به مسؤول ینتوه -3
  ؛»!]»باالترین«صرفاً به دلیل داشتن حساب کاربری در وبسایت اشتراک لینک [ ها یونیستوابسته به صه ،جات معاند نظام در دسته یتعضو -4
  

ور اداره اطالعات و در اولین جلسه دادگاه پس از آزادی ها در تمامی مراحل، توسط من رد گردیدند؛ البته اتهام پوچ چهارم را به دست که همه اتهام
 منهای پیشین اضافه کردند؛ به دنبال آن،  آمده به اتهام ها برای حل قانونی و حقوقی مشکالت پیش من به قید وثیقه و برای متوقف ساختن تالش

گرفتار نگردم و به شما  یوصفتاندر دام دبار دیگر که  ینا یبراهای الزم و ناامیدی بیش از پیش از دادگری تمامیت دستگاه شما  پس از پیگیری
، که به دست مأموران نامعذور شما کشته شدند، دچار نشوم، یا با توجه ...سرنوشت عزیزانی چون امیدرضا میرصیافی، هدی صابر، ستار بهشتی و

سنگین  یقهوث یعبا تود یدر فرصت آزاد ناچار گشتمام گرفتار نگردم، های واهی انتسابی و تفسیر آنها به جاسوسی، در دام محاربه و دار اعد به اتهام
با  -اید  باشد و اخطار ضبط آن را نیز به تازگی صادر کرده که سند منزل مسکونی پدرم است، که یک کارمند بازنشسته در شهر فارسان می -

، بدون دادن یاز راه آگاه ییبه رها یراه« یافتندر  آوارگی غربت، در از کشور خارج شوم تا باز هم بتوانم وه و درهفراوان، از راه ک یدشوار
البته شما پیش از صدور هرگونه حکمی، در حالی که قصد  .تالش کنم »زمین حاصل از جان و جیبِ مُلک و مردم ایران های گزاف و بی هزینه

دهای بازجویان شما، از جمله نگارش دوباره تز دکترا با موضوع والیت ام دفاع کنم و با رد پیشنها نامه دکتری ، از پایان1391داشتم در شهریورماه 
مرا بالفاصله و در حالی که در بازداشتگاه وزارت اطالعات بودم، از دانشگاه اخراج کردید و ضمن لغو بورسیه تحصیلی من در وزارت علوم، ! فقیه

ام را در تنگنا درانداختید و تالش کردید با تهدید، تحدید، تحبیب،  و خانوادههای سراسر کشور نیز منع و محروم کردید  مرا از تدریس در دانشگاه
ام و اینک نیز در همان راه  های خود سازید؛ هرچند من راه فلسفه را، که راه آگاهی و رهایی است، انتخاب کرده تطمیع و إرعاب، مرا مطیع خواسته
 .خیانت شما از پای نخواهم نشست نامه جور و جنایت و تالش خواهم کرد و تا نگارش پایان

  
 !یا خامنه آقای
نجواهای «با بررسی کتاب و وبالگ  گفت مابه من ) اصفهان یدر زندان مرکز »طا. الف«بازداشتگاه (اصفهان شما در بازداشتگاه اطالعات  رئیس
به صورت  توکه  انجام دهندرا  یکار همان توانستد ینم ند،کرد یدالر خرج م یلیاردهام یل،و اسرائ یکاکه اگر آمر ایم یدهرس یجهنت ینبه ا »نجیبانه
 یست،دالر ن یلیاردهابه م یازکه ن یمبگو یدبا ،توجه نداشتدالر  هایلیاردم یقدق یمعنابه  شاید که ینو ا مهمل او فارغ از اغراق! ای دهکر رایگان
و من هدف  ترسید یمردم م» بیداری«و  »یآگاه« زشما ا آری، .استبوده » بخشی آگاهی«و جرم من فقط  خواهد بود بخش ییسرانجام رها ی،آگاه

  .»رهایی، رایگان نیست«دانم که  و می دانم یم »یاز راه آگاه ییبه رها یراه یافتن«خود را 
تا کنون تمام . و تشکیل حکومتی مدافع آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است» جمهوری اسالمی«راه رهایی ایران و ایرانیان، سرنگونی 

نظام و گندیده و  ها برای اصالح این رژیم، به شکست انجامیده است و از این پس نیز هر تالشی در راستای اصالح این نظام بی ها و تالش راه
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در هاون و مشت آب «و خطایی محکوم به هزیمتی محتوم و » آزموده را آزمودن«گشته،  بست ویران گری نقش ایوان این خانه از پای تزئین و مشاطه
پذیر  های نظری، کارنامه و ظرفیت عملی و نیز ساختار قانونی، اصالح است؛ چرا که این رژیم، از لحاظ بنیان» بر سندان کوفتن و باد درو کردن

م را دشمن جمهور مرد »یِاسالم یجمهور« یهستم و سرنگون خواه یجمهور طلبِ یسرنگون ،که من گویم یصراحت م بهنیست؛ از این رو، 
ای خواهد رسید که به سرنگونی  بخشی هستم، چرا که اطمینان دارم آگاهی مردم، سرانجام به آستانه ؛ آری، من برانداز نرم از طریق آگاهیخواهم یم

 یندرآرا ب یندارم، ا یرانکه از جامعه ا یبلکه با شناخت یست؛من ن یخواسته شخص ین،البته ا پرور اسالمی منتهی خواهد شد؛ جمهوری جهل
 سدردر رشته االهیات، گرایش فلسفه و کالم اسالمی تهران  دانشگاه امام صادقمن در . دانم یم یرانمردم اگستره گسترده و اکثریت خواسته 
دانشگاهی که آقای منتظری، شما و جمعی دیگر، آن را برای تربیت کادرهای جمهوری اسالمی تأسیس کردید و اکنون آقای مهدوی  -ام  خوانده

هم به صورت مرتب رفت و ... ومدرس  یتترب ،یبهشت یداز جمله دانشگاه تهران، شه یگر،د یها و به دانشگاه -کنی ریاست آن را بر عهده دارد 
در استان محروم  انو زادگاه من شهر فارس سپری کردم؛در دانشگاه اصفهان ام را در رشته فلسفه غرب  دوره دکتری ینام؛ همچن آمد داشته
 یتکه اکثر گویم یم یرو، بر اساس علم و آگاه یناز ا اطالع نیستم؛ های مردم کشور نیز بی و از سایر شهرها و دیدگاه است یاریال و بختچهارمح

ا ر تان حکومت یاند و سرنگون خسته و مدیریت خارج از مدار و بدون مدارا و مروت شما از شماها،  از تمامی اقشار و گروهاز مردم،  ییباال یاربس
شما حکومت خود را بر  ی،آر. اند هراسناک یاز اقدام عملبسیاری که  افسوساما  آورند، یو در خلوت و جلوت به زبان م کنند یدر دل آرزو م

 اما باز هم بر همان نهج نجواگون دانید، یم) النصر بالرعب(» با وحشت یروزیپ«خود را  یحکومت استراتژیو  یدا افکنده یترس و وحشت پ یمبنا
چرا که حکومت و حاکمیت قسر و قهر و اجبار و وحشت، دائمی و اکثری نخواهد ! که مردم از شما نترسند یاز روز یدبترس که گویم یبه شما م

و شما و تبختر سار و پرنخوت  نگون سروقت سرِ ی، سرنگونیآر. بینم یرا م و انهدام هیمنه و هول و هراس یناترس ینمن آثار آشکار ا بود و
  !؛ آری، بترس از مردم نترسخواهد آمد یزنت جور و جهل و جعل و جنایت و خیانت شما حکوم

  

  
  

  !ای آقای خامنه
های جمهوری اسالمی و رهبران آن به کنار، تنها چهار کلمه، سرنگونی رژیم شما را از نظر اخالقی، اجتماعی و سیاسی  ها و خیانت همه جنایت
؛ البته این سند محکم محکومیت شما در گذشته به جای خود، در زمان اکنون نیز گسترانیدن غم و »!کشتار شصت و هفت«: سازد ضروری می

کند؛  افسردگی و فرسودگی و بیماری و گرسنگی و سیاهی بر سراسر ایران و در دل تمام ایرانیان، سرنگونی سراسر حکومت سیاه شما را ثابت می
بینید و  بینید؛ شما که پاهای برهنه را نمی باد گرفته را نمی های گرسنه و غم بینید؛ شما که تورم دل یبسته را نم های خسته و پینه شما که تورم دست

  .مسأله شما سرهای برهنه شده است، نه هزاران برهنگی و بحران هویدا و نهان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
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  !ای آقای خامنه
عمق غرور، نخوت و تبختر شما را نشان دهم؛ البته تبختر شخص شما بر مردم هویدا و بدیهی است؛  ای اشاره کنم تا جا بد نیست به خاطره همین
ای کنم که به تازگی نیز با تمام توش و توان به دفاع از شما برخاسته است؛  تر شما آقای محمد خامنه خواهم یادی کنم از برادر بزرگ جا می در این

و  یدعتاب شد به دنبال یاسیس نشینی یهها عزلت و سا پس از سال و است یطلب غرور و قدرت روش و منش وترین فرد به شما در  آقا محمد شبیه
، بار دیگر به میدان آشکار 1364در سال » مجلس 99گروه «موسوم به  یو ماجرا ینفارل مک ییرسوا یاندر جر ینیخمآقای او توسط  ایکوتب

منصوب شده است و در » بنیاد حکمت اسالمی صدرا«ما در ظاهر، از طرف شما به ریاست تر ش برادر بزرگ. جنگ قدرت و ثروت آمده است
واقع، در حال تجارت و سوداگری است و این بنیاد را پوشش سوداهای پرسود خود قرار داده است و به کار خرید و فروش امالک، صادرات و 

چند ماهی را  1384شود، در سال  این گمان که در این بنیاد، کار پژوهشی و فلسفی میمن به اشتباه، و با . مشغول است... واردات کاال، انبارداری و
مشغول به کار بودم و به طور مرتب و پیوسته و از نزدیک، با برادر شما در ارتباط » مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه«در بخش دبیرخانه 

های فرهنگی ایران در سراسر جهان  های فلسفی ایران و جهان و نیز رایزن نهادها و دانشکده ای خطاب به افراد، او یک بار از من خواست نامه. بودم
رئوس نظرات . دعوت به همکاری نمایم» تاریخ جامع حکمت و فلسفه«جلد با عنوان  40تنظیم کنم و در آن، از آنان جهت تدوین کتابی در حدود 

تر شما، حکمت و فلسفه فقط در اختیار ایران و شرقیان بوده است و غرب و  از نظر برادر بزرگ .خود را نیز جهت تنظیم این نامه به من ارائه داد
در این میان، من با توجه به ادعاهای ایشان مبنی بر جامع بودن و . اند شده ربوده ای از پیش تعیین غربیان، آن را از ایران و ایرانیان بنا بر توطئه

توانند در این طرح مشارکت داشته باشند؛ اما هنگامی که لیست را پیش او بردم،  د و مؤسساتی تهیه کردم که میطرف بودن طرح، فهرستی از افرا بی
استاد (استاد ارجمندم آقای حسن سعادت مصطفوی : با خط قرمز روی نام برخی افراد خط کشید، که به طور مشخص، چهار نام را به یاد دارم

این انسان نجیب و آزاده، که پس از رد پیشنهادهای (، استاد ارجمندم آقای مصطفی ملکیان )نشگاه امام صادقفلسفه، کالم و عرفان اسالمی در دا
های ایران منع  ، اینک از تدریس در تمامی دانشگاه»پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«اغواگر شما برای خرید ایشان، از جمله ریاست 

مانند که اگر در غذا  می» موش«برخی افراد مثل «: و آقای بهاءالدین خرمشاهی؛ و در این رابطه به من گفت، آقای عبدالکریم سروش )شده است
ترین دلیل چنین کاری، این است که شما را  رسد که مهم های احتمالی، به نظر می ؛ که البته فراتر از تمامی انگیزه»!کنند بیفتند، همه غذا را خراب می

چه کارنامه شخص شما در برخورد با افراد برتر از خودتان که دست  قل، غیرمرید، برتر و داناتر از خودتان نیست؛ چنانیارای دیدن افراد مست
اندیشد و مریدانه شما را تقدیس  اند، گویای روشنی از این امر است؛ آری، از نظر شما، هر که با شما نیست و چون شما نمی ارادت بر سینه نداشته

فرجامی بوده  هرچند تاریخ نشان داده است که سرانجام دیکتاتورها همواره موش! کند و غذای غرور و قدرت شما را خراب می کند موش است نمی
پس از آن بود که  -فرجامی است  هر چند خواسته قلبی من برای شما و تمام دیکتاتورها دست برداشتن از منش دیکتاتوری و خوش - ! است

بنیاد، جای پژوهش و تحقیق است و استعفا دادم و  انجامد و نه این بنیاد بی به فرجام می» اریخ جامع حکمت و فلسفهت«فهمیدم نه کار پرطمطراق 
جا که من اطالع دارم، نه کتابی تدوین شده و نه  گذرد، تا آن سال از آن تاریخ می 7رغم تمایل برادر شما از آنجا خارج گشتم؛ و اکنون نیز که  علی

  .م رسیده استطرحی به سرانجا
 به هر حال، به گمان من و بر اساس شناختی که از جامعه ایرانی و روند سیاسی حاکم بر ایران و جهان دارم، سرنگونی شما و حکومت جنایت و

شما و رسد و برای  ؛ هر چند چندان هم دیر به نظر نمی»دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد«پیشه شما، محتوم و قطعی است و  خیانت
تر آن است که حکومت شما سرنگون شده است و فقط جنازه گندیده آن بر روی زمین و  بینانه حکومت شما اکنون نیز دیر شده است؛ و البته واقع

خشونت و  در انتظار دفن در قبرستان تاریخ مانده است؛ البته امید دارم و همه باید تالش کنیم که این رهایی، از راه آگاهی باشد، نه با جنگ و
زاد است و پس از آن،  بهترین راه برای برگزاری مراسم تدفین حکومت شما و سرنگونی جمهوری اسالمی، سرنگونی درون. خونریزی و انتقام

اهان روی گشاده المللی؛ و مطمئناً در آن انتخابات، مردم آگاه و بیدار ایران، دیگر به روسی برگزاری انتخاباتی کامالً آزاد و تحت نظارت نهادهای بین
ر نشان نخواهند داد و افرادی در قامت اسامی زیر را، که از حداقل استانداردهای آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برخوردار نیستند، ب

» یونیاسپرم هما«که حکومت را ارث پدرش و خود را وارث (رضا پهلوی : سرنوشت خود حاکم نخواهند کرد؛ روسیاهان دیروز و امروزی چون
، مسعود رجوی )سازد می» شورای ملی«داند و  ورزد و خود را نماد ملت می خواند، بر سوگند سلطانی سماجت می می» شاهزاده«داند و همچنان  می

جمهور  رئیس«بارد و خود را  که خشونت و تزویر از چشمان او می(، یا مریم رجوی )ای که معلوم نیست مرده است یا زنده پیشه جنایتکار خیانت(
که » شریک قاتل و رفیق قافله«آن همیشه (، اکبر هاشمی رفسنجانی )طلب همیشگی آن صدارت(صدر  ، ابوالحسن بنی)خواند می» !برگزیده مقاومت

 چهار یار در هر(، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حسن خمینی )هستند» مردم«، مقدم بر »انقالب«و » نظام«در تمام سخنانش، 
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مهره امنیتی و حقیر و (مشایی  ، اسفندیار رحیم)و فرمانبر همیشگی والیت شما» آقا اجازه«جناب (اکبر والیتی  ، علی)حال وفادار جمهوری اسالمی
رفیق و یار غار مجتبای شما و (، سعید جلیلی !)نوکر برتر آهنگر دادگر(، غالمعلی حداد عادل )خواند می» سرباز والیت«مطیع رژیم، که خود را 

التحصیل دانشگاه امام  های محمدرضا مهدوی کنی؛ من و سعید جلیلی، هر دو فارغ رئیس برادر داماد شما، مصباح و علی باقری کنی، برادرزاده
قالی دروغ و آن بافنده (، محمدباقر قالیباف )کنم اش را درک و البته رد می خوبی منش، روش و اندیشه او و اطرافیان امام صادقی صادق هستیم و به

ها و  آمیزشان در جنایت بازی شما و دیگران که کارنامه آنها و مشارکت و سکوت رضایت چهره سیاه آفرینان سیاه و دیگر نقش) اغراق و دلق و دغل
و گامی در جهت های احتمالی آنان در راه رهایی ایران، به عنوان یک انسان، شایسته تقدیر  هر چند تالش. ها، آشکار و بر آفتاب است خیانت

  .جبران گذشته خواهد بود
  

  !ای آقای خامنه
در هفت جلد و مجموعاً نزدیک به  را »نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: یبانهنج ینجواها«پنجم کتاب  یرایشو من به همراه این نامه،

خود را نیز از دست سربازان بدنام و بدکردار شما خارج ام و وبالگ  کردهمنتشر  )شش جلد و چهار هزار صفحه مطلب جدید(شش هزار صفحه 
کنم حداقل  پیشنهاد می. وطنان دست برندارم برای رهایی وطن و هم بخشی یاز آگاه گاه یچهام که  با خود عهد نمودهو  ام ساخته و فعال کرده

ست از کارنامه جمهوری اسالمی و رهبران و مسؤوالن آن، ای ا بیندازید، که فهرست فشرده» نجواهای نجیبانه«نگاهی به فهرست مطالب کتاب  نیم
 !شاید در خفا و خلوت، شرم و آزرمی آزارتان داد... ؛ شاید...های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و ویژه شخص شما، در زمینه به
  

  !ای آقای خامنه
باشد و حتا تا پیش از  من، در گذشته، اینک و آینده، تنها با شخص خودم می ها و نوشتارهای و در پایان، باید بگویم که مسؤولیت تمامی فعالیت

فرد، گروه، حزب، دسته، رسته، بسته،  یچبه ه«ام  طور که همیشه گفته بازداشت، هیچ کس از هویت واقعی من در ارتباط با آنها خبر نداشت و همان
بدون دادن  یاز راه آگاه یبه رهائ یراه یافتن«ن مو تنها هدف ! میستوابسته ن... و یشهپ یشه،ر یشه،هسته، پوسته، مسلک، مرام، منبع، مقام، اند

؛ از این رو، مسؤولیت مستقیم هر گونه تهدید یا تحدیدی که برای »است »زمین یرانمُلک و مردم ا یبِاز جان و ج حاصل یگزاف و ب های ینههز
  .شما خواهد بود خانواده و نزدیکان من و نیز خود من ایجاد شود، با شخص

  
آری، ایران و . گویم پیشاپیش شکست تمامیت حاکمیت شما را در نمایش ناشایست به اصطالح انتخابات پیش رو به مردم ایران شادباش می

به عنوان  ؛ دیگر رو کردن کاندیدای خودی و معرفی او»پایان شب سیه سپید است«گذارنند، اما همواره  ترین شرایط را از سر می ایرانیان سیاه
های نمایشی و کاذب ساختن و ادای دموکراسی درآوردن و  بخش نخواهد بود و حنای دوقطبی نتیجه» این یه چیز دیگه است«غیرخودی و بازی 

های مسخره، رنگ و بویی برای مردم ایران ندارد؛ هر چند این بار چنان ترس بر شما غالب شده است که از قالب ساختگی  بازی شب خیمه
ای نهایی و تنهایی نهایی تو و یاران  های کاذب نیز دوری کردید؛ از این رو، امیدوارم که انتخابات نود و دو، نه به تو و رژیم تو باشد؛ نه بیدوقط

  .پیدا و پنهان تو
  
 ما،«

 همان جمع پراکنده، همان تنها،
 !یمآن تنهاهائ

  بینیم، یهمه موج بال در همه جا م این
 ویم،شن یرا م» ها آدم آی«

 دانیم، یم نیک
 نخواهد آمد، یباز غ دستی
 گوئیم یبار نم یک یحت یک هیچ
 یممدارا نکن گونه ینا ی،نادان یِستمکار با
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 یمرا باال بزن ها آستین
 یمشآفاق بران هدر دست هم از پهن دست

 را،  مهربانی
 را، دانایی

 همان جمع پراکنده ما،
 جهان،  یبلندا بر

 ...!بنشانیمش
 ...!اه آدم یآ« -

  )یریمش یدونفر( »...!آید یم موج
  
 !ام گیرم که در باورتان به خاک نشسته«

 دار است تان زخم های تبرهای های جوانم از ضربه و ساقه
 کنید؟ با ریشه چه می

 اید گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده
 زنید پرواز را عالمت ممنوع می

 کنید؟ های نشسته در آشیان چه می با جوجه
 کشید گیرم که می
 برید گیرم که می
 زنید گیرم که می

 )خسرو گلسرخی(» کنید؟ با رویش ناگزیر جوانه چه می
  
 حرکت از این بیش شتابان کنیم«

 یمباران کن ولوله در ولوله
 و شهر و ده و کوه و کمر جنگل

 یمشکوفان کن یشنفس خو از
  یهر گل که تو پرپر کن دانه
 یمن کنو دوچندا یمبکار باز
 دست یمآرو بر یمبکوب پای
 یمزنان ترک سر و جان کن خنده
 یبقر یبه طلوع یماناز ا روشن
 ...یماعدام چراغان کن چوبه

 کنیم یکه چه ما م یتو بدان تا
 !یمآن کن! یدنکن یتو گفت هرچه
 برون پنهان درون را، آتش
 یمکن یراندل خاکستر ا از

 آتش و یناز ا یریمبگ شعله
 یمکن فروزان یخ،تار مشعل

 دگر ییبنا یمبساز باز
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 یمکن یرانهرچه تو، و یا ساخته
 یما خوشت آشفته یالو خ خواب
 یمکن یشانپر یز،ن یناز ا بیش
 تپش طبل ماست این !شنوی؟ می
  )محمدعلی اصفهانی( »!یم؟تا که چه طوفان کن ینو بب باش

  
  گمان مبر که به پایان رسید کار مُغان«

  )اقبال الهوری(» !گ تاک استهزار باده ناخورده در ر
  

  یفارسان یخسرو عباس
  1392خرداد ماه  6
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  جلد دوم
  

  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین
  

  72  ---------------------------------------  یا خامنه یها از عل نامه: بخش اول
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  75  ---------------------------------------  یا خامنه یها به عل نامه: بخش دوم

  
  1318  ---------------------------  یا خامنهعلی  وشتارها خطاب بهها و ن سایر پیام: سومبخش 

  
  1387  ---------------------------------  یا خامنهعلی ها به خانواده  نامه: چهارمبخش 

  
  1408  ------------------------------------------------  سخن فرجامین

  
  

  جلد سوم
  

  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین
  

  72  -----------------------------  )رفسنجانی(ها به اکبر هاشمی بهرمانی  نامه: بخش اول
  

  131  ---------------------------------------  ها به محمد خاتمی نامه: بخش دوم
  

  151  ------------------------------------  نژاد ها به محمود احمدی نامه: بخش سوم
  

  187  ---------------------------  )رئیس قوه قضائیه(ها به صادق الریجانی  نامه: بخش چهارم
  

 255  ----------------------  یاسالم یجمهور پایهو مسؤوالن بلندسران  یرها به سا نامه: پنجم بخش
  

 281  ------------------------------------  یموسو یرحسینها به م نامه: ششم بخش
  

  310  ------------------------------------  یدمراجع تقلفقها و ها به  نامه: هفتم بخش
  

  429  ------------------------------------------------  سخن فرجامین
  
  

  جلد چهارم
  
  

  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین
  

  72  ---  )ینیو خم یهمراه با مکاتبات منتظر »یمنتظر ینعلیحس اهللا یتخاطرات آ«فصل دهم کتاب (؛ »)1368( یبرکنار یغوغا«: بخش اول
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  203  ----------------------------  یمنتظر ینعلیبه حس ینیاحمد خم» رنجنامه«: بخش دوم

  
  240  -----------------------------  سایر نجواها و نوشتارها: یمنتظر ینعلیحس: بخش سوم

  
  258  ----------------------  یرجانیس یدیسع اکبر یعل یبانهنج یاز نجواها ای یدهگز: بخش چهارم

  
  379  -----  »منشور جنبش سبز«و  1388خرداد  22پس از انتخابات  یموسو یرحسینم یاعتراض های یانیهب: بخش پنجم

  
  438  ------------------  1392تا  1385 یها در سال زاد یمحمد نور یبانهنج ینجواها یرسا: بخش ششم

  
  894  -------------------  1392 تا 1390 یها لدر سا زاد یسرگشاده به محمد نور یها نامه: بخش هفتم

  
  1037  ------------------------------------------------  سخن فرجامین

  
  

  جلد پنجم
  
  

  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین
  

  72  ------------------------------  1360 های دههفراز و فرود پرونده کشتار: بخش اول
  

  139  -------------------------------  ای های زنجیره فراز و فرود پرونده قتل: بخش دوم
  

  249  ---------------------------------  فراز و فرود پرونده جنایت کهریزک: بخش سوم
  

  514  -------------------------------  هشتیفراز و فرود پرونده قتل ستار ب: بخش چهارم
  

  1011  ----------------------  1388شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  کشته: پنجمبخش 
  

  1060  ------------------------------------------------  سخن فرجامین
  

  ششمجلد 
  
  

  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین
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  72  ---------------------------  ای از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسالمی جلوه: بخش اول

  
  244  -----------------------------------------  نجواهای پراکنده: دومبخش 

  
  1014  ------------------------------------------------  سخن فرجامین

  
  

  هفتمجلد 
  

  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین
  

  72  -----------------------------  یاجتماع - یاسیس های سرودهاز  ای یدهزگ: بخش اول
  

  214  -----------------------------  یاجتماع - یاسیس متون ادبیاز  ای یدهگز: دومبخش 
  

  258  -------------------------------  » !اند حیواناتی که بر ما حکومت کرده«: سومبخش 
  

  307  ------------------------------------------------  سخن فرجامین
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   جلد اول فهرست تفصیلی

  
  4  ---------------------  1392 خرداد 5 ی،ا هخامن یبه آقا یفارسان یسرگشاده عباس خسرو نامه :پنجم یرایشمقدمه و یبه جا

  
  11  ------------------------------------------------  فهرست مطالب
  11  -----------------------------------------------------------------------  )هفت جلد(فهرست اجمالی 

  15  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد اول
  20  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد دوم
  33  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد سوم

  37  -----------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد چهارم
  46  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد پنجم
  59  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد ششم
  66  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد هفتم

  
  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین

  
  72  ---------------------  درآمد؛ آشنایی با ساختار جمهوری اسالمی و رهبران آن پیش: ولبخش ا

  73  -------------------------------------------------------------  »پدیا ویکی«نوشتارهایی از دانشنامه اینترنتی 
 75  ---------------------------------------------------------------------  »اهللا خمینی سید روح«
  87  ----------------------------------------------------------------------  »ای سید علی خامنه«
 98  ----------------------------------------------------------------------  »یمنتظر ینعلیحس«
 110  ----------------------------------------------------------------------  »صدر یابوالحسن بن«
 120  -------------------------------------------------------------------  »یرفسنجان یاکبر هاشم«
 132  ----------------------------------------------------------------------  »یموسو یرحسینم«
 146  ----------------------------------------------------------------------  »یممحمد خات یدس«
 157  ---------------------------------------------------------------------  »نژاد یمحمود احمد«
 170  -------------------------------------------------------------------------  »یکروب یمهد«
 185  -----------------------------------------------------------------  »یرجانیس یدیسع اکبر یعل«
  190  ------------------------------------------------------------------------  »زاد یمحمد نور«
 195  --------------------------------------------------------------------  »)1357(انقالب ایران «
 215  ------------------------------------------------------------  »حکومت جمهوری اسالمی ایران«
 223  ---------------------------------------------------  »های تابعه ای و سازمان عملکرد سید علی خامنه«
 233  -------------------------------------------------------  »)1388(انتخابات ریاست جمهوری ایران «
 253  -----------------------------------------------------------------------  »یرانجنبش سبز ا«
 257  --------------------------------------------  »)1388(جمهوری ایران  احتمال تقلب در انتخابات ریاست«
 284  --------------------------------------------------  »پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران«
 311  ---------------------------------------  »شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم فهرست بازداشت«
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 322  -----------------------------------  »باختگان اعتراضات به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران جان«
  329  ------------------------------  »)1388(شده انتخابات ریاست جمهوری ایران  نتایج اعالم شکنجه معترضان به«

  339  ---------------------------------------------------  )نگاه اجمالی(» پدیا ویکی«هایی از دانشنامه اینترنتی  جدول
  340  -------------------------------------------------------------------  »های ملی ایرانیان جنبش«
  341  -------------------------------------------------------------------------  »1357انقالب «
  343  -----------------------------------------------------------------  »سیاست و حکومت ایران«
  347  --------------------------------------------------------------------  »نیروهای مسلح ایران«
  348  -------------------------------------------  »ری ایرانجدول اطالعات ده دوره انتخابات ریاست جمهو«
  349  ------------------------------------------  »های مهم در ایران پس از انقالب ایران ها و تظاهرات شورش«
  350  -------------------------------------------------------------------  »شکنجه دولتی در ایران«
  351  -------------------------------------------------------  »1367کشتار زندانیان سیاسی در تابستان «
  352  ------------------------------------------------------------------  »ای ایران های زنجیره قتل«
  353  ----------------------------------------------------------------------  »جنبش دوم خرداد«
  354  -------------------------------------------------------  »)1388(انتخابات ریاست جمهوری ایران «
  355  -----------------------------------------------------------------------  »جنبش سبز ایران«
  356  --------------------------------------------------  »زندانیان سیاسی سرشناس منتسب به جنبش سبز«
  357  -------------------------------------  »ایران 1388-1378های  باختگان در سرکوب معترضان بین سال جان«

  
  358  --------------  یاسالم یبه رهبران جمهور ینگار نامه ییو چرا یستیدرباره چ ینوشتارها: بخش دوم

  359  ------------------------------------------------   1388بهمن  3، تکاپو ید؛ حم»!ینامه سرگشاده به رهبر: اتهام«
  363  --------------------------------------------------------  1389خرداد  9قجر،  یداآ ؛»یکنزد ینما زاد؛ ینور«
  366  ---------------------------------------------  1389دی  4یدی، احمد سع ؛»یا به خامنه پاسخ یب یها نامه یتحکا«
  368  --------------------------------  1389اسفند  11، »یا خامنه اهللا یتسرگشاده به آ یها تحول نامه یرس پاسخ؛ یب یها نامه«
  375  --------------------------------------------  1390آذر  20 ی،سر صف یژن؛ ب»!خانه یکرد یرانرهبر فرزانه، و یا«
  377  --------------------------------------------  1390آذر  21 یان،کاظم ی؛ مرتض»و شجاعت او زاد ینور یشدر ستا«
  379  -------------------------------------------------------  1390آذر  22؛ محمد رهبر، »بر نهضت کبوتران نامه«
  381  ---------------------------------------  1390آذر  25 ی،اکبر گنج ؛»یا خامنه اهللا یتبه آ یاعتراض یها نامه یامدهایپ«

  385  ----------------------------------  1390آذر  27 ی،ا به خامنه یسینو نامه ینکمپ یبرا زاد یمحمد نور یتفراخوان وبسا
  387  ----------------------  1390آذر  28 ی،افشار ی؛ عل»است یدهکشور بخش یاسیس یبه فضا یتحرک زاد، یفراخوان محمد نور«
  389  ------------------------------------------------------------  1390آذر  30 ی،؛ شهباز نخع»!جنون قدرت«
  391  -------------------------------------------  1390 ید 8 یان،کاظم یمرتض ؛»زاد یمحمد نور یشنهاداز پ یتدر حما«
  394  -----------------------------------------  1390 ید 8 حسینی، یرضا حاج ؛»یا خامنه اهللا یتبه آ یسینو نامه ینکمپ«
  396  -------------------  1390 ید 14 ،»!یسیدبنو یرانمردم ا یشگاهرا به پ یتانها ارزش مخاطب بودن ندارد، نامه یا خامنه! دوستان«
  397  ---------------------------------------------------------  1390 ید 15 ،»یا نامه یاستِتا س نامه یاستاز س«
  399  -------------------------------------------------  1390 ید 17خواه،  ؛ احمد وحدت»!یدبرنامه بده ید،نامه نده«
  400  ---------------------------  1390 ید 18، »بلدند؟ یگریچه کار د یانیهبه رهبر و صدور ب یسینو بان به جز نامهطل اصالح«
  401  ------------------------------------------------------  1390 ید 21 ی،سر صف یژن؛ ب»!خدا یبرا ییها نامه«
  403  ------------------------------------------  1390 ید 26 ی،گوهر یعقوب؛ »فراتر یو موج زاد یفراخوان دوم نور«
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  404  ---------------------------  1390 ید 28فر،  مهرداد قاسم ؛»؟تلنگر به وجدان مردم یامبارزه  یبه جا اهللا یتبه آ ینگار نامه«
  407  -----------------  1391 یرت 22 ی،ا به خامنه یگرانو د زاد یسرگشاده محمد نور یها از نامه »ینگارد«روزنامه  یتگزارش وبسا

  English Text(  --------------------------------------------------------------  407( یسیانگلمتن 
  

  408  --------------------------------------  ینیاهللا خم ها از روح نامه: بخش سوم
  409  ----------------------------------------------------  1312 ینبه همسرش، فرورد ینیاهللا خم نامه عاشقانه روح

  410  ----------------------  1323اردیبهشت  15، )خمینی یسند مبارزات ترین قدیمی(اهللا خمینی خطاب به علمای اسالم  نامه روح
  412  -----------------------------------------------------  1341مهر  17 ی،به محمدرضا پهلو ینیاهللا خم نامه روح

  413  ------------------  1389مرداد  ی،اکبر گنج ؛»ینیبود و نمود خم«درباره  :»ها ها و حرام کردن حالل حالل کردن حرام«
  418  ----------------------------------------------------------------  1358دی  29اهللا خمینی،  ه روحوصیتنام

  419  ---------------------  1367 یرت 25، بس در جنگ قبول آتشدر مورد  ینی به مسؤوالن نظام جمهوری اسالمیاهللا خم نامه روح
  

  421  -------------------------------------  ینیاهللا خم ها به روح نامه: بخش چهارم
  422  ----------------------------  1358بهمن  28 ینی،به خم یرفسنجان یباهنر و هاشم ی،ا خامنه یلی،اردب یموسو ی،نامه بهشت

 425  ------------------------------------  1363تا  1359های  صدر به خمینی و اطرافیان او، طی سال های ابوالحسن بنی نامه
  426  ----------------------------------------------------------  صدر ؛ ابوالحسن بنی»توضیح عمومی«

  435  -----------------------------------------------------  1359اردیبهشت  16صدر به خمینی،  نامه بنی
  435  ----------------------------------------  صدر بنی 1359اردیبهشت  16پاسخ خمینی به نامه 

  440  ---------------------------------------------------------  1359خرداد  1صدر به خمینی،  نامه بنی
  443  --------------------------------------------------------  1359خرداد  13در به خمینی، ص نامه بنی

  443  -------------------------------------------  صدر بنی 1359خرداد  13پاسخ خمینی به نامه 
  445  --------------------------------------------------------  1359خرداد  25صدر به خمینی،  نامه بنی
  448  ----------------------------------------------------------  1359تیر  11صدر به خمینی،  نامه بنی
  450  ----------------------------------------------------------  1359تیر  30صدر به خمینی،  نامه بنی
  452  ---------------------------------------------------------  1359مرداد  1صدر به خمینی،  نامه بنی

  452  ---------------------------------------------  صدر بنی 1359مرداد  1پاسخ خمینی به نامه 
  453  ---------------------------------------------------------  1359مرداد  3صدر به خمینی،  نامه بنی

  456  --------------------------------------------------  1359مرداد  21صدر با خمینی،  گزارش دیدار بنی
  459  --------------------------------------------------------  1359مرداد  22صدر به خمینی،  نامه بنی
  461  --------------------------------------------------------  1359شهریور  7صدر به خمینی،  نامه بنی
  462  --------------------------------------------------------  1359شهریور  7صدر به خمینی،  نامه بنی
  463  ----------------------------------------------------  1359شهریور  7مینی، صدر به احمد خ نامه بنی
  465  --------------------------------------------------------  1359شهریور  8صدر به خمینی،  نامه بنی

  465  -------------------------------------------  صدر بنی 1359شهریور  8پاسخ خمینی به نامه 
  466  -------------------------------------------------------  1359شهریور  14صدر به خمینی،  نامه بنی
  467  ---------------------------------------------------  1359شهریور  19صدر به احمد خمینی،  نامه بنی
  468  -------------------------------------------------------  1359شهریور  28صدر به خمینی،  نامه بنی
  470  ----------------------------------------------------------  1359آبان  3، خمینی صدر به نامه بنی
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  472  ----------------------------------------------------------  1359آبان  9 صدر به خمینی، نامه بنی
  476  ---------------------------------------------------------  1359آبان  14 صدر به خمینی، نامه بنی
  478  ---------------------------------------------------------  1359آبان  26 صدر به خمینی، نامه بنی
  479  -----------------------------------------------------  1359آبان  29 صدر به احمد خمینی، نامه بنی
  481  ---------------------------------------------------------  1359آبان  30 صدر به خمینی، نامه بنی
  483  -------------------------------------------------------  1359آذر  4صدر به احمد خمینی،  نامه بنی
  486  ----------------------------------------------------------  1359آذر  10 صدر به خمینی، نامه بنی

  487  -----------------------------------------------------  1359آذر  13، به حسین خمینیصدر  بنی نامه
  489  ----------------------------------------------------------  1359دی  11صدر به خمینی،  نامه بنی
  491  ----------------------------------------------------------  1359دی  29 صدر به خمینی، نامه بنی
  493  ---------------------------------------------------------  1359بهمن  6 صدر به خمینی، نامه بنی
  494  ----------------------------------------------------  1359بهمن  15 صدر به احمد خمینی، نامه بنی
  497  ----------------------------------------------------  1359بهمن  17 صدر به احمد خمینی، نامه بنی
  498  ----------------------------------------------------  1359بهمن  17صدر به احمد خمینی،  نامه بنی
  501  -----------------------------------------------------------  1359، بهمن صدر به خمینی نامه بنی
  502  --------------------------------------------------------  1359بهمن  24 صدر به خمینی، نامه بنی
  504  ---------------------------------------------------------  1359اسفند  7 صدر به خمینی، نامه بنی
  506  ---------------------------------------------------------  1359اسفند  9 صدر به خمینی، نامه بنی
  507  --------------------------------------------------------  1359اسفند  11 صدر به خمینی، ینامه بن
  510  -------------------------------------------------------  1359اسفند  12، ای به خامنهصدر  بنی نامه

  512  --------------------------------------------------------  1359اسفند  17 صدر به خمینی، نامه بنی
  514  --------------------------------------------------------  1359اسفند  20 صدر به خمینی، نامه بنی

  516  ------------------------------  1359اسفند  20 ،دادستان کل کشور ،موسوی اردبیلیعبدالکریم به صدر  بنی نامه
  518  --------------------------------------------------------  1359اسفند  23 ی،صدر به خمین نامه بنی

  520  -------------------------------------------------  1359اسفند  24، منتظریحسینعلی به صدر  بنینامه 
  523  ---------------------------------------------------  1360فروردین  3 صدر به احمد خمینی، نامه بنی
  525  ------------------------------------------------------  1360فروردین  18 صدر به خمینی، نامه بنی

  527  ----------------------------  1360فروردین  22 ،دادستان کل کشور ،موسوی اردبیلیعبدالکریم به صدر  بنی امهن
  533  -------------------------------------------------  1360اردیبهشت  17 حمد خمینی،صدر به ا نامه بنی
  535  -----------------------------------------------------  1360اردیبهشت  21 صدر به خمینی، نامه بنی
  537  ---------------------------------------------------------  1360خرداد  6صدر به خمینی،  نامه بنی
  542  ------------------------------------------------------  1360خرداد  17 ،صدر به مردم ایران پیام بنی
  543  --------------------------------------------------------  1360خرداد  22صدر به خمینی،  نامه بنی

  546  ------------------------------------------------------  1360خرداد  22، به مردم ایران صدر بنیپیام 
  549  --------------------------------------------------  1360خرداد  25 ،به سخنان خمینی صدر یبنپاسخ 

  550  ----------------------------------------  1360خرداد  25، به خمینی صدر بنیپاسخ تکمیلی 
  552  ---------------------------------------------------------  1363مرداد  1 ،صدر به خمینی نامه بنی

  555  -----------------------------------------------------   1359بهمن  25نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به خمینی، 
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  557  ------------------------------------------------------  1359 اسفند 22 ینی،به خم یبهشت ینینامه محمد حس
  560  ----------------------------------------------------  1360خرداد  16 ینی،به خم بازرگان یسرگشاده مهد نامه

  562  --------------------------------------------------  1360تیر  4به خمینی، » نهضت آزادی ایران«نامه سرگشاده 
  565  --------------------------------------------------  1361اردیبهشت  4شریعتمداری به خمینی، محمدکاظم نامه 

  567  ----------------  1365فروردین  13در ارتباط با مرگ محمدکاظم شریعتمداری،  گلپایگانی به خمینی،محمدرضا نامه 
  568  ---------------------------------------  مورد مرگ محمدکاظم شریعتمداریتوضیح حسینعلی منتظری در 

  569  -------------  از مرگ محمدکاظم شریعتمداری) تر موسی صدر برادر بزرگ(؛ روایت رضا صدر »در زندان والیت فقیه«
  576  ------------------------------------------  1362مرداد  15به خمینی، ) تر خمینی برادر بزرگ(نامه مرتضی پسندیده 

  576  ---------------------------------------  مقدمه عباس خسروی فارسانی بر نامه مرتضی پسندیده به خمینی
  579  ------------------------------------------------------------  1362اسفند  3 ینی،بازرگان به خم یامه مهدن

  584  ----------------------------- 1366بهمن  30، »نهضت آزادی«به خمینی، درباره ) وزیر کشور(پور  اکبر محتشمی نامه علی
  585  -------------------------------  »نهضت آزادی«پور، درباره  اکبر محتشمی پاسخ منسوب به خمینی، به نامه علی

  586  ------------------------------------------  »ینهضت آزاد«درباره  به مرتضی پسندیده، ینینامه احمد خم
 588  ----------------------------  1391آبان  5 زاد، یمحمد نور ؛»»ینهضت آزاد«و  یصلوات یبه اسم قاض یا جنازه«
  591  ---------------------------------------  1391آبان  6 ی،؛ محمد صادق»پدر به خط پسر؟ یبا امضا یا نامه«

  595  -------------------------------  1367فروردین  17تلگرام مهدی بازرگان به خمینی و درخواست گفتگو پیرامون جنگ، 
  596  -----------------------------------------------  1367ه خمینی، اردیبهشت ب» نهضت آزادی ایران«نامه سرگشاده 
  609  ------------------------------------------------------  1367مهر  12ینی، بازرگان به خم مهدینامه سرگشاده 

  614  ----------------------------------------------  1368و  1367های  مکاتبات حسینعلی منتظری و خمینی، طی سال
  615  ------------------  1367قطعنامه، تابستان  یرشماه پس از پذ یک ینی،اطالعات، به خم یروز شهری، یر ینامه محرمانه محمد

  
  616  ------------------------------------------------  سخن فرجامین

  617  -----------------------------------------  1390اردیبهشت  22ای،  سرگشاده عباس خسروی فارسانی به خامنه نامه
  



 )20(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
  دوم جلد  فهرست تفصیلی

  
  4  ---------------------  1392 خرداد 5 ی،ا خامنه یبه آقا یفارسان یسرگشاده عباس خسرو نامه :پنجم یرایشمقدمه و یبه جا

  
  11  ------------------------------------------------  فهرست مطالب
  11  -----------------------------------------------------------------------  )هفت جلد(فهرست اجمالی 

  15  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد اول
  20  -------------------------------------------------------------------------  ی جلد دومفهرست تفصیل

  33  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد سوم
  37  -----------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد چهارم
  46  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد پنجم
  59  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد ششم
  66  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد هفتم

  
  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین

  
  72  ---------------------------------------  یا خامنه یها از عل نامه: بخش اول

  73  --------------------------------------------------------------  1342 ینفرورد 3 ی،ا خامنه یعل یتنامهوص
  

  75  ---------------------------------------  یا امنهخ یها به عل نامه: بخش دوم
  76  --------------------------------------  1366دی  16، )فقیهمطلقه منشورنامه والیت ( ای اهللا خمینی به خامنه نامه روح

  77  ------------------------------------------------------  1366دی  21ای به نامه خمینی،  پاسخ خامنه
  78  ------------------------------------------------------  1366دی  21ای،  پاسخ خمینی به نامه خامنه

  79  -----------------------------  1367شهریور  14، )جمهور رئیس(ای  به خامنه) وزیر نخست(استعفانامه میرحسین موسوی 
  81  --------------------------------------------------------  1368بهمن  16 ای، به خامنه مه نورالدین کیانورینا

 93  --------------------------------------------------------  1371اسفند  29ای،  منتظری به خامنهحسینعلی  نامه
  94  ------------------------------------------------------  1371اسفند  29ای،  به خامنهاهللا ربانی املشی  فتحنامه 

  97  -----------------------------------------------------------  1372آبان  22ای،  نامه محسن رضایی به خامنه
  98  ----------------------------------------------------  1372 ی،ا به خامنه یرجانیس یدیسع اکبر ینامه عل یندوم
  101  -----------------------------------------------  1372 اسفندای،  سعیدی سیرجانی به خامنهاکبر  علینامه ومین س

 103  -----------------------------------------------------------  1378مرداد  23ای،  نامه یداهللا سحابی به خامنه
  106  -----------------------------------------  1381اردیبهشت  31ای،  نفر از نمایندگان مجلس ششم به خامنه 135 نامه

  113  -------------  1381خرداد  5ای،  نفر از فعاالن فرهنگی و سیاسی از نامه نمایندگان مجلس ششم به خامنه 310پشتیبانی 
  115  ---------------------------------------------------  1381آذر  16ای،  سعدی به خامنه نامه سرگشاده قاسم شعله

  122  ---------------------------------------------------- 1382خرداد  26 ای، نامه سرگشاده ابراهیم نبوی به خامنه
  126  ------------------------------------------------  1382خرداد  28ای،  نامه سرگشاده امیرفرشاد ابراهیمی به خامنه

  129  -----------------------------------------------------  1382آبان  4 ی،ا به خامنه »سخن. م. ف«نامه سرگشاده 



 )21(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  134  -------------------------------------------------  1382اسفند ای،  به خامنه )سعید( ه سرگشاده یک فرهنگینام
 136  -----------------------------------------------------  1384خرداد  10ای،  نامه سرگشاده احمد قابل به خامنه

  144  ----------------------------------------------------  1384خرداد  29ای،  نامه سرگشاده مهدی کروبی به خامنه
  148  -----------------------------------------------------  1384مهر  8ای،  نامه سرگشاده محسن سازگارا به خامنه

  154  ---------------------------  1385 اردیبهشت 21ای،  به خامنه »آمریکای شمالیانجمن مطالعات خاورمیانه «نامه سرگشاده 
  English Text(  --------------------------------------------------------------  154(متن انگلیسی 
  156  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی
  158  -----------------------------------------  1385آذر  14ای،  الدین رستگار جویباری به خامنه نامه سرگشاده یعسوب

  171  ----------------------------------------------------  1385اسفند  5 ی،ا روشنگر به خامنه یدنامه سرگشاده حم
  177  ------------------------------------------------  1386فروردین  22 ای، نامه سرگشاده احمد زیدآبادی به خامنه
  181  ---------------------------------- 1386خرداد  30ای،  به خامنه) »سرباز گمنام«(نامه سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه 
  185  ------------------------------------------  1386ای، شهریور  به خامنه) محمد(نامه سرگشاده یک دانشجوی حقوق 

  188  -------------------------------------  1386آبان  5ای،  به خامنه) »سرباز گمنام«(نامه سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه 
  191  ------------------------------------  1386بهمن  2ای،  به خامنه) »سرباز گمنام«(گشاده یک کارمند قوه قضائیه نامه سر

  194  ----------------------------------  1386اسفند  10ای،  به خامنه) »سرباز گمنام«(نامه سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه 
  196  -------------------------------------------------  1387اردیبهشت  16 ،ای نامه سرگشاده محمد ملکی به خامنه

  201  -----------------------------------  1387خرداد  9ای،  به خامنه) »مسرباز گمنا«(نامه سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه 
  204  ----------------------------------------  1387ای، بهار  نامه سرگشاده از زبان کودکان افغانستانی مقیم ایران به خامنه

  206  -----------------------------------------------------------  1387 ی،ا به خامنه) یمم یلیاا( یفتاح یماننامه پ
  208  ----------------------------------------------  1387 ییزپا ی،ا به خامنه» متفکران و محققان یا انجمن حرفه«نامه 

  210  ---------------------------------------------------  1387بهمن  29ای،  خامنه نامه سرگشاده محسن سازگارا به
  212  ------------------------------------------------  1387اسفند  25ای،  اهللا طبرزدی به خامنه حشمتسرگشاده نامه 

  214  --------------------------------------  1388فروردین  15ای،  به خامنه ان ایرانینویس نامه سرگشاده جمعی از وبالگ
  217  -----------------------------------------------------  1388خرداد  12ای،  نامه سرگشاده اکبر اعلمی به خامنه

 224  ---------------------------------------------  1388خرداد  12ای،  منهرفسنجانی به خا اکبر هاشمینامه سرگشاده 
  227  ------------------------------------------------  1388خرداد  20ای،  میرحسین موسوی به خامنهسرگشاده نامه 
  228  ----------------------------------------  1388خرداد  27ای،  به خامنه) »بابا«(نویس  یک ایرانی وبالگسرگشاده نامه 

  232  ---------------------------------------------------- 1388خرداد  29ای،  نامه سرگشاده ابراهیم نبوی به خامنه
  236  ----------------------------------  1388خرداد  30 ی،ا به خامنه نژاد یک یسو پر )ایلیا میم( یفتاح یماننامه سرگشاده پ

 239  ----------------------------------------------------  1388تیر  1ای،  نامه سرگشاده عبدالعلی بازرگان به خامنه
  243  -------------------------------------------------------  1388تیر  2ای،  نامه سرگشاده علی کاظمینی به خامنه

  244  ----------------------------------------------------------  1388تیر  3ای،  نامه سرگشاده بابک داد به خامنه
  247  ------------------------------------------------------  1388تیر  4ای،  نامه سرگشاده گلمراد مرادی به خامنه

  250  ----------------------------------------------------  1388 تیر 23ای،  به خامنه الدین شفا شجاعنامه سرگشاده 
  253  ------------------------------------  1388مرداد  2ای،  به خامنه) »سرباز گمنام«(نامه سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه 

  257  ------------------------------  1388مرداد  3ای،  به خامنه )مادر زهرا رهنورد(السادات نواب صفوی  احترامسرگشاده نامه 
  258  -----------------------------------  1388 مرداد 4ای،  خطاب به خامنه )یحه ایرانیرا( نامه سرگشاده یک دختر دانشجو

  260  -----------------------------------------  1388مرداد  14ای،  به خامنه )»نامشهور«(نویس  وبالگیک نامه سرگشاده 
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  262  ------------------------------------------------------  1388مرداد  22ای،  نامه سرگشاده پیام فاضل به خامنه
 265  ----------------------------------------------------  1388 مردادای،  به خامنه ابراهیم نبوی سرگشاده طنزنامه 
  267  -----------------------------------  1388شهریور  11ای،  به خامنه )عبداهللا مؤمنی ادرزادهبر(سرگشاده رقیه مؤمنی نامه 

  269  -----------------------------------------------  1388شهریور  19ای،  نامه سرگشاده عبدالکریم سروش به خامنه
  273  --------------------------------------------------  1388شهریور  22ای،  نژاد به خامنه نامه سرگشاده مسیح علی

 275  ---------------------------------------------  1388 شهریور 22ای،  زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوریاولین 
 282  ------------------------------------------------  1388شهریور  25ای،  دانشگاه به خامنه ستادا 27نامه سرگشاده 

  285  ---------------------------------------  1388شهریور  28ای،  نامه سرگشاده یکی از فرماندهان سابق جنگ به خامنه
  289  --------------------------------  1388مهر  15ای،  به خامنه »انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی«نامه سرگشاده 

  English Text(  --------------------------------------------------------------  289(متن انگلیسی 
  291  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی

  293  -------------------------------------------------------  1388آبان  11ای،  تارا نیازی به خامنهه سرگشادنامه 
  295  --------------------------------------------------  1388آبان  11ای،  نامه سرگشاده یک استاد دانشگاه به خامنه

  298  -----------------------------------------------  1388آبان  15ای،  زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوریدومین 
  303  ------------------------------------------------  1388آذر  5ای،  زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوریسومین 

  307  ----------------------------------------------------  1388آذر  15 ی،ا خامنهبه  ینیحس یرضانامه سرگشاده عل
 311  ----------------------------------------------  1388آذر  24ی، ا به خامنه )یگیر(بلوچ سرگشاده عبدالمالک  نامه

  313  ----------------------------------------------------  1388دی  6ای،  نامه سرگشاده محسن مخملباف به خامنه
  314  -------------------------------------  1388دی  12ای،  استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران به خامنه 88نامه سرگشاده 

  318  --------------------------------------------------  1388دی  23ای،  نهنامه سرگشاده عطاءاهللا مهاجرانی به خام
  319  -----------------------------------------------------  1388دی  25ای،  نامه سرگشاده مهدی خلجی به خامنه

  321  ---------------------------------------------  1388دی  28ای،  خامنه به دانشجوی نسل سومی یک سرگشاده نامه
  325  -----------------------------------------------------  1388 ید 30 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده رسول عباس
  328  -----------------------------------------------------  1388بهمن  2 ی،ا به خامنه یرینامه سرگشاده نوشابه ام

  330  ------------------------------------  1388بهمن  2ای،  به خامنه) »سرباز گمنام«(کارمند قوه قضائیه  نامه سرگشاده یک
  332  ------------------------------------------------------  1388بهمن  8ای،  نامه سرگشاده ابراهیم نبوی به خامنه

  335  ----------------------------------------------------  1388بهمن  13ای،  به خامنه» خروش سبز«نامه سرگشاده 
  338  ----------------------------------------------------  1388بهمن  24ای،  نامه سرگشاده فاطمه کروبی به خامنه

  340  ------------------------------------------------------------  1388ای، اسفند  به خامنه نامه محمد ابوترابی
  349  ------------------------------------------  1389اردیبهشت  1ای،  زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوریچهارمین 

  352  ----------  1389 یبهشتارد 7 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینزاده به چهارم کوچک یپاسخ سرگشاده مهد
  357  ------------------------------------------------  1389اردیبهشت  12ای،  خامنه به نصیری نامه سرگشاده سمیرا

  361  ----------------------------------------------  1389خرداد  9ای،  زاد به خامنه سرگشاده محمد نوری نامهپنجمین 
  366  --------------------------------------------------  1389 خرداد 19ای،  به خامنه کامبیز شبانکارهنامه سرگشاده 

  369  -------------------------------------------------  1389خرداد  21ای،  عطاءاهللا مهاجرانی به خامنهسرگشاده  نامه
  372  ------------------------------  1389خرداد  25 نژاد، یاحمدمحمود و  یا به خامنه یازغد پور یمرح یدرنامه سرگشاده ح

  373  ------------------------------------------------  1389خرداد  29ای،  نامه سرگشاده عبدالکریم سروش به خامنه
  376  -----------------------------------------------------  1389 خرداد ای، زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوری



 )23(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  378  -------------------------------------------  1389تیر  26ای،  گنابادی به خامنه اللهی نعمت نامه سرگشاده دراویش
  380  -------------------------------------------------------  1390مرداد  1 ی،ا به خامنه» تبهکار«سروده سرگشاده 

  383  --------------------------------------------- 1389مرداد  20ای،  زاد به خامنه محمد نورینامه سرگشاده ششمین 
  383  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی

  English Translation(  -------------------------------------------------------  390(ترجمه انگلیسی 
  392  -------------------------------------------------------  1389ای، مرداد  نامه سرگشاده عبداهللا مؤمنی به خامنه

  399  ----------------------------------------------------------------  1389 ای، تیر نامه حمزه کرمی به خامنه
  400  ------------------------------  »لت فرنگیکردن سر یک زندانی سیاسی در توا بار فرو 20گیری بعد از  اعتراف«

  401  ---------------------------------  ای خوانده است هاشمی رفسنجانی، نامه حمزه کرمی را شخصاً برای خامنه
  402  -----------------------------------  1389مرداد  11، )ای محسنی اژه( نامه حمزه کرمی به دادستان کل کشور

 405  -----------------------------------------------------  »های واقعی های ساختگی، محکومیت اعتراف«
  408  ---------------------------------------------------  1389شهریور  10ای،  نامه سرگشاده فاطمه کروبی به خامنه

  409  ---------------------------------------------------------  1389ی، شهریور ا خامنهبه  یانمحمودمهدی نامه 
  417  --------------------------------------  )استفتاء 28( 1389مهر  18ای،  زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوریهفتمین 

  417  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی
  English Translation(  -------------------------------------------------------  427(ترجمه انگلیسی 

  431  ----------------------------------------------  1389مهر  23، »!زاد از رهبر انقالب محمد نوری پوزش«
  432  ----------------------  1389مهر  24 ای، زاد به خامنه یمحمد نور هفتمین نامهبه سهراب آقاپور  یدپاسخ فرزند شه

  435  ------------------------------------  1389مهر  22ای،  خامنه به )متقن(» نجف و قم طالب و مدرسین« سرگشاده نامه
  440  ----------------------------------------  1389 مهر 27ای،  به خامنه محمدحسین کاظمینی بروجردینامه سرگشاده 

  441  -----------------------------------------------------  1389ای، مهر  صادق الریجانی به خامنهمنسوب به نامه 
  442  ------------------------------------------------------  »مه مهم رئیس قوه قضائیه به مقام رهبرینا«
  443  -----------------------------------------------------  »سه پیشنهاد مهم رئیس قوه قضائیه به رهبری«

  446  ---------------------------------------------------  1389آبان  25 ای، به خامنهمحمد مصطفایی نامه سرگشاده 
  450  --------------------------------------  1389آبان  زاد، یو محمد نور یا به خامنه یاییطوط یننامه سرگشاده عبدالحس

  454  -----------------------------------------------  1389آذر  27ای،  خامنهزاد به  نامه سرگشاده خانواده محمد نوری
  454  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی

  English Translation(  -------------------------------------------------------  456(ترجمه انگلیسی 
  458  ---------------------------------------------------  1389 آذر 30ای،  به خامنه محسن مخملبافنامه سرگشاده 

  460  --------------------------------------------  1389آذر / آبان  ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نورهشتمین 
  485  ----------------  1390خرداد  17ای،  زاد به خامنه ینقد عباس خسروی فارسانی به هشتمین نامه سرگشاده محمد نور

  487  ---------------------------------------  1390تیر  3زاد به نقد عباس خسروی فارسانی،  پاسخ محمد نوری
  488  -------------------------------------  1389دی  4ای،  خامنه به شناسی فلسفه و باستان اساتید از جمعی نامه سرگشاده

  490  ------------------------------------------------------  1389دی  20ای،  نامه سرگشاده فرخ نگهدار به خامنه
  494  --------------------------  1389بهمن  7نگهدار،  نامه سرگشاده فرخ ، به)ای نهاز زبان خام(صفایی . طنز ی پاسخ
  496  ---------------------------------  1389بهمن  6ای،  نفر از روشنفکران و نویسندگان جهان به خامنه 132نامه سرگشاده 

  English Text(  --------------------------------------------------------------  496(متن انگلیسی 
  505  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی
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  510  ---------------------------------------------------------  1389بهمن  12ای،  نامه محمد علی کِلی به خامنه
  English Text(  --------------------------------------------------------------  510(متن انگلیسی 
  511  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی

  512  -----------------------------------------------  1389بهمن  30ای،  احمد جاللی فراهانی به خامنهسرگشاده نامه 
  514  ----------------------------------------------------  1389اسفند  4ای،  فرهاد جعفری به خامنهسرگشاده نامه 
  527  -------------------------------------------  1389اسفند  4ای،  به خامنه.) مهدی م(یک فرزند شهید سرگشاده نامه 

  529  ----------------------------------------------------  1389اسفند  7ای،  نامه سرگشاده احمد منتظری به خامنه
  531  ----------------------------------  1389اسفند  10ای،  نامه سرگشاده چهار تشکل دانشجویی خارج از کشور به خامنه

  533  --------------------------------------------------  1389اسفند  22ای،  خامنه به» کهف اصحاب«نامه سرگشاده 
  538  -----------------------------------------  1389اسفند  27ای در بحرین به او،  جمعی از مقلدان خامنهسرگشاده نامه 
  539  -------------------------------------------------  1390 ینفرورد 7 ی،ا محسن سازگارا به خامنه سرگشاده نامه
  540  --------------------------------------------------  1390فروردین  25ای،  خامنه به حسن امرائی سرگشاده نامه

  542  ------------------------------------------  1390 یبهشتارد 17 ی،ا به خامنه »یخوزان سن یدعب«نامه سرگشاده طنز 
  544  --------------------------------------  1390اردیبهشت  20ای،  گنابادی به خامنه اللهی نعمت نامه سرگشاده دراویش

  546  -----------------------------------------  1390یبهشت ارد 22ای،  نامه سرگشاده عباس خسروی فارسانی به خامنه
  548  ---------------------------------------  1390 یبهشتارد 28 ی،ا به خامنه یدجوادینامه محرمانه احمد صدر حاج س

  554  --------------------------  1390خرداد  3ای،  نامه سرگشاده محمد علی کِلی و جمعی از رهبران مسلمانان آمریکا به خامنه
  English Text(  --------------------------------------------------------------  554(متن انگلیسی 
  556  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی

  558  -------------------------------------------------- 1390 خرداد 5ای،  منهبه خا ابراهیم نبوی سرگشاده طنزنامه 
  564  --------------------------------------------------------  1390تیر  13ای،  خامنهجوان به  یک سرگشاده نامه

  567  -----------------------------------------------  1390 یرت 18 ی،ا به خامنه »یخوزان سن یدعب«نامه سرگشاده طنز 
  570  -------------------------------  1390تیر  23ای،  نامه سرگشاده جمعی از اساتید دانشگاه و برندگان جایزه نوبل به خامنه

  English Text(  --------------------------------------------------------------  570(متن انگلیسی 
  571  --------------------------------------------------------------------------  رجمه فارسیت

  575  -----------------------------------------------------  1390مرداد  30 ی،ا به خامنه یزدینامه سرگشاده حامد ا
  576  ----------------------------------------------  1390 یورشهر 7 ی،ا به خامنه یخوزان سن یدنامه سرگشاده طنز عب

  579  ----------------------------------------  1390شهریور  15ی، ا به خامنه یدجوادیسرگشاده احمد صدر حاج س نامه
  580  -----------------------------  1390شهریور  26ی، ا خامنه به ایران اهل سنتجمعی از نمایندگان و فعاالن سرگشاده  نامه

  583  -----------------------------------------  1390مهر  8 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع یکنامه سرگشاده شماره 
  585  ----------------------------------------  1390مهر  23 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره دو جمع

  587  -----------------------------------------------  1390مهر  24ی، ا به خامنه سعدی مادر قاسم شعلهسرگشاده  نامه
  589  ---------------------------------------------------  1390مهر  25ی، ا به خامنه زاده تاجمصطفی سرگشاده  نامه
  592  -----------------------------------------------  1390مهر  25 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یننهم

  598  ------------------------------------------------------  1390آبان  1 ی،ا به خامنه یرینامه سرگشاده نوشابه ام
  600  ----------------------------------------  1390آبان  10 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره سه جمع

  601  ------------------------------------------------------------  1390آبان  11 ی،ا به خامنه یمطهر ینامه عل
  603  -----------------------------------------------  1390آبان  17 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یندهم
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  609  -------------------------  1390آبان  21 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینبه دهم» سبز ینخرمد«نقد 
  610  ---------------------------------------  1390آبان  22 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره چهار جمع

  612  ---------------------------------------------  1390آبان  27 ی،ا به خامنه زاد یگشاده محمد نورنامه سر یازدهمین
  620  ----------------------------------------------------  1390آبان  27 ی،ا به خامنه یخزعل ینامه سرگشاده مهد

  622  -------------------------------------------------  1390آبان  29 ی،ا نامه سرگشاده احمدرضا احمدپور به خامنه
  626  ---------------------------------------------------  1390آذر 3 ی،ا به خامنه »سخن. م. ف«نامه سرگشاده طنز 

  628  ---------------------------------------------  1390آذر  4 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یندوازدهم
  634  -------------------------  1390آذر  11 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینرود به دوازدهم ینقد مهد

  636  -----------------------------------------  1390آذر  7 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره پنج جمع
  638  ------------------------------------------------------  1390آذر  8 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده اعظم طالقان

  639  ---------------------------------------------  1390آذر  11 ی،ا به خامنه زاد یده محمد نورنامه سرگشا یزدهمینس
  646  --------------------------------------------------  1390آذر 11 ی،ا به خامنه» سخن. م. ف«نامه سرگشاده طنز 

  648  --------------------------------------------  1390آذر  18 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینچهاردهم
  659  ----------------  1390 آذر 18 ی،ا نامه او به خامنه ینآلمان در مورد چهاردهم» وله یچهدو«با  زاد یمصاحبه محمد نور

  662  ------------------------------------------------------------  1390آذر  21 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  663  ---------------------------------------------  1390آذر  22 ای، خامنهبه  زاد یمحمد نور ین نامه سرگشادهپانزدهم

  669  ---------------------------  1390آذر  22 ای، خامنهبه  زاد یمحمد نور ین نامه سرگشادهپانزدهم یهاول نویس یشپ
  671  -----------------------------------------------------------  1390آذر  22 ی،ا به خامنه» دمَ«نامه سرگشاده 

  672  ---------------------------------------  1390آذر  22 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ یسرگشاده شماره شش جمعنامه 
  674  --------------------------------------------------  1390 آذر 23 ی،ا به خامنه» سخن. م. ف«نامه سرگشاده طنز 

  676  -----------------------  1390آذر  23 زاد، یو محمد نور یا به خامنه »یسینو قد یاءانجمن دفاع از اهداف انب«نامه سرگشاده 
  679  -------------------------------------------------------  1390آذر  23 ی،ا رضا به خامنه یدنامه سرگشاده وح
  682  --------------------------------------------------------  1390آذر  23 ی،ا به خامنه. الف. نامه سرگشاده ب

  684  ----------------------------------------------  1390آذر  24 زاد، یو محمد نور یا به خامنه» خادم«نامه سرگشاده 
  686  ----------------------------------------------------  1390آذر  25 ی،ا به خامنه» نمونه یجیبس«نامه سرگشاده 
  689  -------------------------------------------------------  1390آذر  25 ی،ا توانا به خامنه یماننامه سرگشاده پ
  691  ---------------------------------------------  1390آذر  25 ی،ا به خامنه »یرانیپزشک جوان ا یک«نامه سرگشاده 
  695  ------------------------------------------------------------  1390آذر  25 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  699  ------------------------------------------------  1390آذر  25 زاد، ی و محمد نوریا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  702  ----------------------------------------  1390آذر  26 ی،ا به خامنه.) الف. س( یهطلبه حوزه علم یکنامه سرگشاده 
  705  -------------------------------------------  1390آذر  26 ی،ا به خامنه» جنبش سبز یاز اعضا یکی«نامه سرگشاده 
  706  --------------------------------------------------------  1390آذر  26 ی،ا به خامنه» .ف. س«نامه سرگشاده 
  708  ------------------------------------------------------------  1390آذر  26 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  709  -------------------------------------------------------  1390آذر  27 ی،ا به خامنه یدعم یمنامه سرگشاده کر
  710  -------------------------------------------------------  1390آذر  27 ی،ا به خامنه» نسل دوم«نامه سرگشاده 

  712  ------------------------------------------------------  1390آذر  27 ی،ا به خامنه یدوارام ینامه سرگشاده مان
  714  ----------------------------------------------------  1390آذر  27 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده آرش فراشبند

  716  ------------------------------------------------------------  1390آذر  28 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
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  717  --------------------------------------------  1390آذر  28 ی،ا اهل سنت مجلس به خامنه یندگاننامه سرگشاده نما
  718  -------------------------------------------------------  1390آذر  29 ی،ا به خامنه یبیحب یرنامه سرگشاده ام
  719  ------------------------------------------------------------  1390آذر  29 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  721  --------------------------------------------------------  1390آذر  29 ی،ا به خامنه یکویین. نامه سرگشاده م
  722  ------------------------------------------  1390آذر  29 ی،ا به خامنه »یلمحروم از تحص یدانشجو«نامه سرگشاده 

  724  ------------------------------------------------------  1390آذر  29 ی،ا به خامنه. نامه سرگشاده معصومه ب
  728  ---------------------------------------------  1390آذر  29 ی،ا خامنه به» مادر داغدار جنبش سبز«نامه سرگشاده 
  731  ------------------------------------------------------------  1390آذر  29 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  733  ---------------------------------------------------- 1390آذر  30 ی،ا به خامنه» خارج از قلعه«نامه سرگشاده 
  734  --------------------------------------------------  1390آذر  ی،ا به خامنه.) الف. هس(طلبه  یکنامه سرگشاده 
  737  -----------------------------------------------------------  1390آذر  ی،ا طلبه به خامنه یکنامه سرگشاده 

  738  -------------------------------------------------------  1390آذر  ی،ا به خامنه یسانخرا یدنامه سرگشاده سع
  739  ---------------------------------------------------  1390 ید 1 ی،ا سروش به خامنه یمنامه سرگشاده عبدالکر

  750  ------------------------------------------------------  1390 ید 1 ی،ا به خامنه پور یعل ینامه سرگشاده مهد
  756  --------------------------------------------------------  1390 ید 1 ی،ا به خامنه. نامه سرگشاده حامد الف

  758  ------------------------------------------------------  1390 ید 1 ی،ا نامه سرگشاده پارسا مهرگان به خامنه
  760  ------------------------------------------------  1390 ید 1 ی،ا به خامنه» دوستدار مردم و رهبر«نامه سرگشاده 

  763  ------------------------------------------------------  1390 ید 2 ی،ا به خامنه یمخلص ینامه سرگشاده عل
  765  --------------------------------------------  1390 ید 2 ی،ا به خامنه» بازمانده مجروح جنگ یک«نامه سرگشاده 

  767  --------------------------------------------------------  1390 ید 2 ی،ا به خامنه یااحمدن. نامه سرگشاده ع
  770  -------------------------------------------------------------  1390 ید 2 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
 772  --------------------------------------------------  1390 ید 2 ی،ا به خامنه.) ع. ک(کارمند  یکنامه سرگشاده 

  774  --------------------------------------  1390 ید 2 زاد، ی و محمد نوریا به خامنه یدریح یروارستهنامه سرگشاده ام
  776  ----------------------------------------------  1390 ید 2 ی،ا به خامنه ینی نوکندیحس یدرضانامه سرگشاده حم
  778  ---------------------------------------------------------  1390 ید 3 ی،ا به خامنه. ش یدنامه سرگشاده مج
  780  ------------------------------------------------------  1390 ید 3 ی،ا بهرنگ به خامنه یارمنامه سرگشاده کا

  783  ------------------------------------  1390 ید 3 زاد، یو محمد نور یا به خامنه یالر یموسو ینامه سرگشاده مصطف
  787  -----------------------------------------  1390 ید 4 ی،ا به خامنه یا خامنه پیشین از محافظان یکینامه سرگشاده 
  790  ---------------------------------------------------------  1390 ید 4 ی،ا به خامنه» مهکامه«نامه سرگشاده 
  792  --------------------------------------------------------  1390 ید 4 ی،ا ه خامنهب» بهزاد سبز«نامه سرگشاده 

  794  ----------------------------------------------------  1390 ید 5 ی،ا بازرگان به خامنه ینامه سرگشاده عبدالعل
  797  -------------------------------------------------------  1390 ید 5 ی،ا فرداد به خامنه یدنامه سرگشاده جاو

  799  -------------------------------------------------  1390 ید 6 ی،ا به خامنه »یمیاییجانباز ش یک«نامه سرگشاده 
  801  -------------------------------------------------------  1390 ید 6 ی،ا به خامنه یرینامه سرگشاده نوشابه ام

  803  ----------------------------------------  1390 ید 7 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ یشاده شماره هفت جمعنامه سرگ
  805  ------------------------------------------------------  1390 ید 8 ی،ا به خامنه یزاهد یننامه سرگشاده حس

  809  ---------------------------------------------------  1390 ید 8 ی،ا به خامنه »یسنو وبالگ یک«نامه سرگشاده 
  811  ---------------------------------------------------  1390 ید 8 ی،ا به خامنه »یرانیجوان ا یک«نامه سرگشاده 
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  812  -----------------------------------------------------------  1390 ید 8 ی،ا نامه سرگشاده عاطفه به خامنه
  816  ----------------------------------  1390 ید 8 ی،ا به خامنه یاتم یسابق سازمان انرژ یناز مسؤول یکینامه سرگشاده 

  823  ---------------------------------------------  1390 ید 9 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینشانزدهم
  827  -------------------------------------------------------------  1390 ید 9 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  828  -------------------------------------------------------------  1390 ید 9 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  829  ----------------------------------------------------  1390 ید 9 ی،ا به خامنه یآباد نظام یروزهشاده فنامه سرگ
  831  -------------------------------------------------------  1390 ید 10 ی،ا اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  835  -----------------------------------------------------  1390 ید 10 ی،ا به خامنه یاننامه سرگشاده محسن نمک
  839  ----------------------------------------------------  1390 ید 10 ی،ا به خامنه» حقوقدان یک«نامه سرگشاده 
  841  ----------------------------------------------  1390 ید 10 ی،ا به خامنه یسنو کارگر وبالگ یکنامه سرگشاده 
  843  ------------------------------------------------------------ 1390 ید 10 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  846  --------------------------------------------------  1390 ید 11 ی،ا قدس به خامنه یوسفینامه سرگشاده عادل 
  847  ---------------------------------------------  1390 ید 11 ی،ا به خامنه) رضا( »یرانیجوان ا یک«نامه سرگشاده 
  848  ------------------------------------------------------------ 1390 ید 11 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  850  ---------------------------------------------------  1390 ید 12 ی،ا خامنه اصل به ینامه سرگشاده ساالر باقر
  852  -------------------------------------------------------  1390 ید 12 ی،ا به خامنه» بهار. م. ن«نامه سرگشاده 
  854  -----------------------------------------------------  1390 ید 12 ی،ا به خامنه »یرانیدلقک ا«نامه سرگشاده 

  856  -----------------------------------------------------  1390 ید 12 ی،ا فرآورده به خامنه یارنامه سرگشاده مه
  859  ------------------------------------------------------  1390 ید 12 ی،ا به خامنه ینبو یمنامه سرگشاده ابراه

  863  ----------------------------------------  1390 ید 13 ی،ا به خامنه» دلسوخته از سر درد یرانیا یک« نامه سرگشاده
  865  ----------------------------------------------------------  1390 ید 13 ی،ا به خامنه. ش. نامه سرگشاده ع
  867  --------------------------------------------  1390 ید 14 ی،ا به خامنه »یدنسل جد یدانشجو یک«نامه سرگشاده 

  870  -----------------------------------------------------  1390 ید 14 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده احمد منتظر
  872  ----------------------------------------------------  1390 ید 14 ی،ا به خامنه یواحد ینامه سرگشاده مجتب
  877  ------------------------------------------  1390 ید 15 ی،ا به خامنه »یادیحرف ز« وبالگ یسندهنامه سرگشاده نو

  878  ----------------------------------------------------  1390 ید 15 ی،ا به خامنه »یپارس یهشوال«نامه سرگشاده 
  883  ---------------------------------------------  1390 ید 16 ی،ا به خامنه زاد یمحمد نور سرگشاده نامه ینهفدهم

  888  -------------------------------  1390 ید 16 ی،ا نهبه خام زاد ینامه محمد نور ینهفدهمبه  یخزعل ینقد مهد
  889  --------------------------------------------------  1390 ید 17 ی،ا به خامنه »یکاله قرمز«نامه سرگشاده طنز 

  890  -----------------------------------------------------  1390 ید 17 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده محمد شور
  894  --------------------------------------------------  1390 ید 18 ی،ا به خامنه یرعلیپورپ یرضانامه سرگشاده عل

  898  ------------------------------------------------  1390 ید 18 ی،ا به خامنه یسنو وبالگ یکنامه سرگشاده طنز 
  899  -----------------------------------------------------  1390 ید 18 ی،ا به خامنه »یامام نق«شاده طنز نامه سرگ

  901  --------------------------------------------------------  1390 ید 18 ی،ا تارخ به خامنه ینامه سرگشاده عل
  904  -------------------------------------------------------  1390 ید 19 ی،ا اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  908  -----------------------------------------------------  1390 ید 19 ی،ا فتاح به خامنه ینامه سرگشاده عباسعل
  909  ------------------------------------------------  1390 ید 19 ی،ا به خامنه یسنو وبالگ یکنامه سرگشاده طنز 

  911  -------------------------------------------------------  1390 ید 20 ی،ا نامه سرگشاده بابک دلنواز به خامنه
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  913  -------------------------------------------------  1390 ید 20 ی،ا نامه سرگشاده احمدرضا احمدپور به خامنه
  918  ----------------------------------------  1390 ید 21 ی،ا به خامنه) »اشک سبز«( »یرانیا یبانو یک«نامه سرگشاده 
  920  ------------------------------------------------------------ 1390 ید 22 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  922  ------------------------------------------------------------ 1390 ید 22 ی،ا منهبه خا) ؟(نامه سرگشاده 

  923  ------------------------------------------------------  1390 ید 23 ی،ا نامه سرگشاده طنز خداوند به خامنه
  925  ---------------------------------------------  1390 ید 23 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینهجدهم

  930  ------------------------------------------------------------ 1390 ید 23 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  931  --------------------------------------  1390 ید 23 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره هشت جمع

  933  ----------------------------------------------------  1390 ید 26 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده اشکان احمد
  934  ------------------------------------------------  1390 ید 28 ی،ا به خامنه یخوزان سن یدنامه سرگشاده طنز عب

  936  ---------------------------------------------  1390 ید 30 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یننوزدهم
  942  -----------------1390من به 1 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یننقد عباس خسروی فارسانی به نوزدهم

  943  ----------------------------------------------  1390بهمن  5 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یستمینب
  950  --------------------------------------------------  1390بهمن  5 ی،ا به خامنه یاملش ینامه سرگشاده زهرا ربان

  952  ------------------------------------------------------  1390بهمن  6 ی،ا کشتکار به خامنه یدنامه سرگشاده ام
  954  ------------------------------------------------------------  1390بهمن  6 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  956  ------------------------------------------------------------  1390بهمن  6 ی،ا امنهبه خ) ؟(نامه سرگشاده 
  957  --------------------------------------------------- 1390بهمن  8 ی،ا به خامنه »دوست یقتحق«نامه سرگشاده 
  959  --------------------------------------------------  1390بهمن  8 ی،ا به خامنه »یرانیعوام ا یک«نامه سرگشاده 

  962  -------------------------------------------------------  1390بهمن  9 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده اکبر اعلم
  965  ----------------------------------  1390بهمن  9 ی،ا به خامنه »شود یبازنشسته م یکه به زود یپاسدار«نامه سرگشاده 

  966  ----------------------------------------  1390بهمن  11 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره نُه جمع
  967  ----------------------------------------  1390بهمن  14 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یکمینو  یستب

  973  ------------  1390بهمن  14 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یکمینو  یستنقد عباس خسروی فارسانی به ب
  974  ------------------------------------------------  1390بهمن  15 ی،ا قدس به خامنه یوسفینامه سرگشاده عادل 
  975  ----------------------------------------------------  1390بهمن  17 ی،ا به خامنه یرزائینامه سرگشاده غفور م

  978  -----------------------------------------------------------  1390بهمن  18 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  981  -----------------------------------------------  1390بهمن  19 ی،ا به خامنه یدربیگیح ینامه سرگشاده محمدول

  983  ------------------------------------  1390بهمن  20 ی،ا به خامنه» ندارد یصنقطه شاخ یچکه ه یجوان«نامه سرگشاده 
  985  ----------------------------------------  1390بهمن  21 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینو دوم یستب

  989  ------------------------------------------------------  1390بهمن  21 ی،ا فالح به خامنه یماننامه سرگشاده ا
  991  -----------------------------------------------------  1390بهمن  23 ی،ا به خامنه یک دانشجونامه سرگشاده 

  994  ----------------------------------------  1390بهمن  27 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره ده جمع
  995  ----------------------------------------  1390بهمن  28 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینو سوم یستب

  1001  -----------------------------------------------  1390بهمن  28 ی،ا به خامنه» جوان معترض یک«نامه سرگشاده 
  1003  ---------------------------------------------------  1390بهمن  28 ی،ا به خامنه یزیانتبر یبنامه سرگشاده حب

  1005  ------------------------------------------------------  1390بهمن  30 ی،ا اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح
  1010  -------------------------------------------------  1390بهمن  ی،ا به خامنه یسنو وبالگ یکنامه سرگشاده طنز 
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  1011  ---------------------------------------  1390اسفند  5 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینو چهارم یستب
  1014  -----------------------  1390اسفند  7؛ عباس خسروی فارسانی، »!چو گوش هوش نباشد، چه سود حُسن مَقال؟«

  1016  ----------------------------------  1390اسفند  8 زاد، ی و محمد نوریا به خامنه.) ف( یسنو وبالگ یکنامه سرگشاده 
  1018  --------------------------------------  1390اسفند  8 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع یازدهنامه سرگشاده شماره 

  1020  ---------------------------------------  1390اسفند  11 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینو پنجم یستب
  1023  ------------------------------------  1390اسفند  24 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره دوازده جمع

  1025  -------------------------------  1391 ینفرورد 9 ی،ا به خامنه» مظلوم پاراچنار ینمسلم یبرا یا دلسوخته«نامه سرگشاده 
  1027  --------------------------------------------  1391 ینفرورد 17 ی،ا به خامنه یسعد نامه سرگشاده مادر قاسم شعله

  1027  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی
  English Translation(  -------------------------------------------------------  1031(ترجمه انگلیسی 

  1034  --------------------------------------------  1391 ینفرورد 21 ی،ا کبودوند به خامنه یقمدصدنامه سرگشاده مح
  1036  -----------------------------------  1391 ینفرورد 22 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع یزدهنامه سرگشاده شماره س

  1038  ----------------------------------  1391 ینفرورد 29 ی،ا به خامنه »ییبها یلجوان محروم از تحص یک«نامه سرگشاده 
  1041  --------------------------------------  1391 یبهشتارد 8، )طنز( »!یا خامنه یعل یدبه س) ره(نامه سربسته امام راحل«

  1042  -------------------------------------------------------  1391 یبهشتارد 15 ی،ا به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 
  1044  ---------------------------------  1391 یبهشتارد 25 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره چهارده جمع

  1046  ------------------------------------------  1391 یبهشتارد 27 ی،ا به خامنه یمذهب - ینامه سرگشاده پنج فعال مل
  1047  ------------------------------------------------------  1391خرداد  1 ی،ا م به خامنهاهللا ز نامه سرگشاده روح
  1052  -----------------------------------------------------  1391خرداد  17 ی،ا اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  1055  ---------------------------------------  1391 یرت 12 ی،ا به خامنه یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره پانزده جمع
  1057  -----------------------------------------------------  1391مرداد  6 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده رئوف طاهر

  1062  -----------------------------------------------------  1391مرداد  19 ی،ا دانشجو به خامنه یکنامه سرگشاده 
  1074  ----------------------------------------------  1391مرداد  29 ی،ا به خامنه »یرانوطن از ا هم یک«نامه سرگشاده 

  1077  -----------------------------------------------------  1391 یورشهر 2 ی،ا اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح
  1084  ---------------------------------------------------  1391 یورشهر 3 ی،ا به خامنه یافتخار یژننامه سرگشاده ب

  1086  -----------------------------------  1391 یورشهر 18 ی،ا منهبه خا یرانا یاناز بهائ ینامه سرگشاده شماره شانزده جمع
  1088  -----------------------------------------  1391مهر  8 ی،ا به خامنه »یگسترس آگاه«وبالگ  یسندهنامه سرگشاده نو
  1089  -----------------------------------------------------  1391مهر  13 ی،ا به خامنه یشافع یننامه سرگشاده افش

  1096  ----------------------------------------  1391مهر  14 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینو ششم یستب
  1106  -----------------------------------------------------  1391مهر  23 ی،ا به خامنه یمیصم یواننامه سرگشاده ک

  1108  -------------------------------------------------  1391مهر  30 ی،ا به خامنه یملک یرونق یننامه سرگشاده حس
  1111  --------------------------------------------------------------  1391مهر  ی،ا به خامنه یدنامه سرگشاده ام

  1113  -------------------------------------------------------  1391آبان  1 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده ستار بهشت
  1116  -------------------------------------------------  1391آبان  11 ی،ا به خامنه نژاد ینامه سرگشاده محمود احمد

  1117  ---------------------------------------------------  1391آبان  15 ی،ا زاده به خامنه تاج یطفنامه سرگشاده مص
  1123  ------------------------------------------------------  1391آبان  27 ی،ا به خامنه »یرانیدارا ا«نامه سرگشاده 

  1124  ----------------------------------------  1391آبان  29 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینو هفتم یستب
  1130  --------------------------  1391آذر  17 ین،از مردم فلسط یتبه اسم حما ی؛ دروغنامه ینو هفتم یستدر ادامه ب
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  1132  -----------------------------------  1391آبان  29 ی،ا به خامنه »یرحسینگفت م ینچن«وبالگ  یسندهامه سرگشاده نون
  1133  -------------------------------------------------------  1391آبان  29 ی،ا اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  1138  -------------------------------------------------------------  1391آذر  1 ی،ا به خامنه یجانیالر ینامه عل
  1139  -------------------------------------------------------  1391آذر  2 ی،ا به خامنه» ضد ینشاه«نامه سرگشاده 

  1140  -------------------------------------------------------  1391آذر  6 ی،ا ه خامنهب ینامه سرگشاده محمد ملک
  1145  -----------------------------  1391آذر  10اردالن،  یاوشس فایده؟ یب یهشدارها: یا به خامنه ینامه محمد ملک

  1147  ----------------------------------------------  1391آذر  20 ی،ا به خامنه ین،امام جمعه قا ی،اصفهان ینامه مرتض
  1148  ---------------------------------------------------  1391آذر  29 ی،ا به خامنه »یقرمز کاله«مه سرگشاده طنز نا

  1149  ------------------------------------------------------  1391 ید 4 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده اعظم طالقان
  1151  ------------------------------------------------  1391 ید 10 ی،ا به خامنه یمذهب - یفعال مل 6نامه سرگشاده 

  1157  ---------------------------------------------------  1391 ید 11 ی،ا زاده به خامنه تاج ینامه سرگشاده مصطف
  1159  ---------------------------  1391 ید 18اشتون،  ینباراک اوباما و کاتر ی،ا ادوار مجلس به خامنه یندگاننامه سرگشاده نما
  1161  ----------------------------------------------  1391 ید 21 ی،ا به خامنه »یشهاند«وبالگ  سندهینامه سرگشاده نو

  1162  ----------------------------------------------------  1391 ید 21 ی،ا به خامنه »یدجاو یدارسپ«سرگشاده  نامه
  1164  ----------  1391 ید 27 ی،ا جهان به خامنه و علوم انسانی فلسفه یانو دانشجو یداسات یلسوفان،نفر از ف 300از  یشنامه سرگشاده ب

 English Text(  --------------------------------------------------------------  1164( یسیمتن انگل
  1177  --------------------------------------------------------------------------  یفارس هترجم
  1179  -------------------------------------------------------  1391بهمن  3 ی،ا به خامنه» آرام سبز«نامه سرگشاده 

  1180  ------------------------------------------------------  1391بهمن  4 ی،ا به خامنه ینبو یمنامه سرگشاده ابراه
  1184  ----------------------------------------------------  1391بهمن  5 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور
  1186  ----------------------------------------------------  1391بهمن  7 ی،ا به خامنه یاپو یننامه سرگشاده طنز حس

  1188  -----------------------------  1391بهمن  12و مردم،  یموسو یرحسینم ی،ا به خامنه» درصد 70از جانب یکفرزند «نامه 
  1200  ------------------------------------------------------  1391بهمن  12 ی،ا به خامنه» 65 یدسع«نامه سرگشاده 

  1201  --------------------------------------------------  1391بهمن  27 ی،ا زاده به خامنه تاج ینامه سرگشاده مصطف
  1205  -------------------------------------------------------  1391بهمن  30 ی،ا به خامنه نژاد ینامه محمود احمد
  1206  ------------------------------------------------------  1391بهمن  30 ی،ا به خامنهاهللا زم  نامه سرگشاده روح
  1210  ------------------------------------------------------  1391بهمن  ی،ا به خامنه پناه یزدان یدنامه سرگشاده فر

  1215  -------------------------------------------------  1391اسفند  10 ی،ا به خامنه یاملش ینامه سرگشاده زهرا ربان
  1217  ------------------------------------------------  1391اسفند  15 ی،ا به خامنه یانامه سرگشاده محمدرضا معتمدن

  1220  -------------------------------------------  1391اسفند  21 ی،ا به خامنه یناصر یامام ینامه سرگشاده محمدمهد
  1222  ----------------------------------------  1391اسفند  25 نژاد، یو احمد یا به خامنه یلیهموف یماراننامه سرگشاده ب

  1223  -----------------------------------------------  1392 ینفرورد 19 ی،ا سخن به خامنه. م. نامه سرگشاده طنز ف
  1225  ------------------------------------------  1392 ینفرورد 20 ی،ا به خامنه.) ع. ح( »یند بابک خرم«نامه سرگشاده 
  1228  --------------------------------------------------  1392 ینفرورد 25 ی،ا منهبه خا» ضد ینشاه«نامه سرگشاده 

  1229  ------------------------------------------------  1392 ینفرورد 30 ی،ا زاده به خامنه تاج ینامه سرگشاده مصطف
  1233  ----------------------------------------  1392 یبهشتارد 2 ی،ا به خامنه» سبز یرانا«وبالگ  یسندهنامه سرگشاده نو

  1235  ---------------------------------------  1392 یبهشتارد 3 ی،ا به خامنه» آغا یمحزب قربونت بر«طنز نامه سرگشاده 
  1236  ------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 4 ی،ا به خامنه نژاد یقتنامه سرگشاده رضا حق
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  1241  ----------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 7 ی،ا اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح
  1246  -------------------------------------  1392 یبهشتارد 13 ی،ا به خامنه» سازمان گزارشگران بدون مرز«نامه سرگشاده 

  1247  ---------------------------------------------  1392 یبهشتارد 17 ی،ا راد به خامنه یانصار یننامه سرگشاده حس
  1296  ---------------------------------------------  1392 یبهشتارد 20 ی،ا به خامنه یاحمدرضا معتمدننامه سرگشاده م

  1300  --------------------------------------------  1392 یبهشتارد 27 ی،ا به خامنه یکروب یننامه سرگشاده محمدحس
  1302  -----------------------------------  1392 یبهشتارد 30 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور ینو هشتم یستب

  1305  -------------------------------------  1392 یبهشتارد 31 ی،ا به خامنه یرازیش یحائر) الدین یمح(نامه محمدصادق 
  1306  -------------------------------------  1392 یبهشتارد 31 ی،ا به خامنه) ینیدختر خم( ینامه سرگشاده زهرا مصطفو
  1307  -------------------------  1392خرداد  1 یعقوبی، ی؛ مهد)طنز( ینیزهرا خم سرگشادهبه نامه  یا پاسخ دفتر خامنه

  1308  -----------------------------------------------------  1392خرداد  1 ی،ا به خامنه یمطهر ینامه سرگشاده عل
  1309  -------------------------------------------------  1392خرداد  1 ی،ا به خامنه یهادو یننامه سرگشاده محمدام

  1311  -----------------------------------------------------  1392خرداد  2 ی،ا به خامنه یکاظم یزنامه سرگشاده پرو
  1312  ---------------------------------------------  1392خرداد  6 ی،ا به خامنه یفارسان ینامه سرگشاده عباس خسرو

  
  

  1318  ---------------------------  یا خامنهعلی  ها و نوشتارها خطاب به سایر پیام: سومبخش 
  1319  ------------------------------------------  )1373آبان  12: ابالغ( 1373تیر  21ای،  منتظری به خامنهحسینعلی  پیام

  1320  ---------------------------------------------  1387 یبهشتارد 18 یری،؛ نوشابه ام»!کنید یاشتباه م! یا خامنه یآقا«
  1322  ----------------------------------------  1388اسفند  10 ی،ا به خامنه یباکر یدهمت و همسر شه یدهمسر شه یامپ
  1325  ----------------------------------------------------  1389خرداد  16 یری،نوشابه ام ؛»نژاد یاحمد=  یا خامنه«
  1326  -------------------  1389مرداد  30 ی،ا حداد عادل در وصف خامنه یغالمعل؛ سروده »همه یلدایدو چشمانت چراغ شام  یا«
  1327  -------------------------------------------------  1390خرداد  4 یری،؛ نوشابه ام»!القابش را پس دهد یا خامنه«
  1328  --------------------------------------------  1390 یرت 4 ،»یخوزان سن یدعب«؛ »وار یاریز؟ آقا اخت!یتقلب انتخابات«
  1331  ---------------------------------------------------  1390آذر  16 ،»یخوزان سن یدعب«؛ »!است به قرآن یانتخ«
  1333  ----------------------------------------------  1390 ید 8 ی،واحد ی؛ مجتب»!یدما را هم رها کن! یا خامنه یآقا«
  1335  ----------------------------------  1390 ید 17،  یا خطاب به خامنه یوسمق یقه؛ سروده صد»!آفتاب لب بام را ینبب«

  1338  --------------------------------------------------  1391مرداد  17 ی،ا با خامنه زاد یمحمد نور یالیمصاحبه خ
  1360  -----------------------------------------------  1391مرداد  19 ی،ا خطاب به خامنه» وحدت یمدفتر تحک« یانیهب
  1363  ----------------------------------------------  1391آبان  3 ی،سر صف یژنب ؛»روید؟ یم یپس ک یا خامنه یآقا«

  1365  -----------------------------------------  1391آذر  12 ی،محمد زمان گیرند؟ یاز سقوط هم پند نم یکتاتورهاچرا د
  1369  ----------------------------------------  1391بهمن  27از رهبر؛ قسمت اول،  زاد یگانه محمد نور پنج یها خواهش
  1371  --------------------------------------  1392 یندفرور 1از رهبر؛ قسمت دوم،  زاد یگانه محمد نور پنج یها خواهش
  1373  ------------------------------------  1392 یبهشتارد 25، قسمت سوم؛ از رهبر زاد یگانه محمد نور پنج یها خواهش

  1375  --------------------------------------------  1391بهمن  27 زاد، محمد نوری !کنم یمن رهبر را به مناظره دعوت م
  1376  ------------------------  1391بهمن  29 ی،واحد یمجتب! یدها برو»بچه مرشد«نشد سراغ » مُرشد«! زاد ینور یآقا
  1378  ----------------------------------  1391اسفند  3 ی،واحد یمجتب! کنید یشما هر روز غلط م! یا هخامن اهللا یتحضرت آ

  1380  ---------------------------------------------  1391اسفند  9 یری،نوشابه ام! نگاریم یما هرزه م ییدچون هرزه شما
  1382  -----------------------------------------  1391اسفند  16! آمد یدکنار خواه یکابا آمر یشما به زود: خطاب به رهبر



 )32(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  1383  -------------------------------------------------  1391اسفند  16! ینیدرا حتماً بب »یگاند« یلمف: به رهبر یهتوص
  1384  --------------------------------  1392 ینفرورد 16 ی،واحد ی؛ مجتب»!بگذرد یزعو سگان شما نعو ینا«! یا خامنه یآقا
  1386  --------------------------------  1392 یبهشتارد 12 ی،ا خطاب به خامنه ،یمادر ستار بهشتگوهر عشقی،  یدئویو یامپ

  
  1387  ---------------------------------  یا خامنهعلی ها به خانواده  نامه: چهارمبخش 

  1388  ---------------------------------  1388تیر  15، ای ، دختر علی خامنهای نهخام یشاگردی به بُشر نامه سرگشاده یک هم
  1389  -----------------------------  1390اردیبهشت  14، ای ، دختر علی خامنهای خامنه ینامه سرگشاده حسین جعفری به بُشر
  1391  ------------------------  1390 ید 26 ی،ا خامنه یبه زهرا حداد عادل، همسر مجتب پور ینامه سرگشاده فخرالسادات محتشم
  1394  ------------------------  1391آبان  9 ی،ا خامنه یزهرا حداد عادل، همسر مجتببه  پور ینامه سرگشاده فخرالسادات محتشم
  1398  ------------------------  1391 ید 10 ی،ا خامنه یبه زهرا حداد عادل، همسر مجتب پور ینامه سرگشاده فخرالسادات محتشم
  1401  -----------------------  1392 ینفرورد 1 ی،ا خامنه یبه خجسته باقرزاده، همسر عل پور ینامه سرگشاده فخرالسادات محتشم

  1403  -------------------------  1392 ینفرورد 6 پور، یجسته باقرزاده به نامه فخرالسادات محتشمپاسخ طنز از زبان خ
  1405  ----------------------  1392 یبهشتارد 13 ی،ا خامنه یدختر عل ی،ا خامنه یبه بُشر پور ینامه سرگشاده فخرالسادات محتشم

  
  1408  ------------------------------------------------  سخن فرجامین

  1409  -----------------------------------------  1390اردیبهشت  22ای،  نامه سرگشاده عباس خسروی فارسانی به خامنه
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  سوم جلد  صیلیفهرست تف

  
  4  ---------------------  1392 خرداد 5 ی،ا خامنه یبه آقا یفارسان یسرگشاده عباس خسرو نامه :پنجم یرایشمقدمه و یبه جا

  
  11  ------------------------------------------------  فهرست مطالب
  11  -----------------------------------------------------------------------  )هفت جلد(فهرست اجمالی 

  15  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد اول
  20  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد دوم
  33  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد سوم

  37  -----------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد چهارم
  46  ------------------------------------------------------------------------  لی جلد پنجمفهرست تفصی

  59  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد ششم
  66  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد هفتم

  
  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین

  
  72  -----------------------------  )رفسنجانی(ها به اکبر هاشمی بهرمانی  نامه: بخش اول

  73  ----------------------------------  1369بهشت یارد ی،رفسنجان یبه هاشم خواهان ایران ینفر از آزاد 90 سرگشادهنامه 
  77  ------------------------  1370مرداد  5 ی،و محمد خاتم یبیحسن حب ،یرفسنجان یبه هاشم یرجانیس یدیسع اکبر ینامه عل

  78  ------------------------------------------  1384 یبهشتارد 28 ی،رفسنجان یبه هاشم یکروب ینامه سرگشاده مهد
  82  -----------------------------------  1388مرداد  7در مورد تجاوز به زندانیان،  هاشمی رفسنجانیبه  یکروبمهدی  نامه

  85  -----------------------------------  1389تیر  26، ده محسن کدیور به هاشمی رفسنجانینامه سرگشااستیضاح رهبری؛ 
  130  ----------------------------------------------  1392خرداد  1 ی،رفسنجان یبه هاشم ینیامه سرگشاده حسن خمن

  
  131  ---------------------------------------  ها به محمد خاتمی نامه: بخش دوم

  132  ------------------------  1370مرداد  5 ی،و محمد خاتم یبیحسن حب ی،رفسنجان یبه هاشم یرجانیس یدیسع اکبر ینامه عل
  133  --------------------------------------  1378 یرت 21 ی،خاتممحمد به  یفرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالم 24نامه 

  136  ------------------------  1382 یورشهر 4 ی،به محمد خاتم یپس از انقالب اسالم یاسیس یها قتل یانقربان یها نامه خانواده
 137  ----------------------------------------------  1390 یورشهر 15 ی،به محمد خاتم زاد یمحمد نور سرگشاده نامه

  141  -----------------------------------  1390مهر  23 ی،به محمد خاتم یرانا یو اجتماع یاسیفعال س 143نامه سرگشاده 
  147  --------------------------  1390 ید 2 ین،زندان او 209 های یاز انفراد یداستان یتیروا ی؛مبه محمد خات یزندان یکنامه 

  149  --------------------------------------------------  1390بهمن  2 ی،به محمد خاتم یمخلص ینامه سرگشاده عل
  

  151  ------------------------------------  نژاد ها به محمود احمدی نامه: بخش سوم
  152  -------------------------------------------------  1384 یرت نژاد، ینامه سرگشاده اردوان روزبه به محمود احمد

  154  --------------------------------------------------  1384مرداد  18 اد،نژ یاحمدمحمود به  ینمک نامه مسعود ده
  159  ----------------------------------------------  1388خرداد  5نژاد،  یبه محمود احمد عارف یماننامه سرگشاده پ
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  162  ------------------------------  1389خرداد  25 نژاد، یاحمدمحمود و  یا به خامنه یازغد پور یمرح یدرنامه سرگشاده ح
  163  ---------------------------------------------  1389مرداد  18 نژاد، یبه محمود احمد ینبو یمنامه سرگشاده ابراه

  166  -----------------------------------------------  1390آبان  22 نژاد، یبه محمود احمدنامه سرگشاده بهمن اخوان 
  169  ----------------------------------------  1390بهمن  23 نژاد، یبه محمود احمد یملک یرونق یننامه سرگشاده حس

  171  --------------------------------------  1391آبان  18 نژاد، یبه محمود احمد ی یزدیپاپل یننامه سرگشاده محمدحس
  175  ------------------------------------------------  1391 ید 14 نژاد، یاهللا زم به محمود احمد نامه سرگشاده روح

  176  ---------------------------------------------------  1391 ید 14 نژاد، یبه محمود احمد نامه سرگشاده اردالن
  177  -----------------------------------------------------  1391 ید 14 نژاد، یبه محمود احمد یرنامه سرگشاده ام

 178  ---------------------------------------------------  1391اسفند  3 نژاد، یبه محمود احمد یانامه سرگشاده پور
  179  ---------------------------------------------------  1391اسفند  3 نژاد، یسرگشاده جمال به محمود احمد نامه

  181  --------------------------------------------  1391د اسفن 8 نژاد، یدرخشان به محمود احمد یننامه سرگشاده حس
  184  ----------------------------------------  1391اسفند  25 نژاد، یو احمد یا به خامنه یلیهموف یماراننامه سرگشاده ب
  185  --------------------------------------  1392 ینفرورد 19 نژاد، یبه محمود احمد »یخط اعصاب خط«نامه سرگشاده 
  186  -----------------------------  1392 یبهشتارد 13 نژاد، یبه محمود احمد» سازمان گزارشگران بدون مرز«نامه سرگشاده 

  
  187  ---------------------------  )رئیس قوه قضائیه(به صادق الریجانی ها  نامه: بخش چهارم

  188  --------------------------  1388آذر  6مجلس،  یاب یقتحق یتهو کم یجانیآسا به صادق الر یانوشنامه سرگشاده خانواده ک
  191  --------  1389مرداد  2ای،  نژاد و محسنی اژه ای، احمدی نامه سرگشاده عیسی سحرخیز به صادق الریجانی و طرح شکایت از خامنه

  193  -------------------------------------------------  1389مهر  25رهنورد به صادق الریجانی، نامه سرگشاده زهرا 
 195  -----------------  1389آبان  27از مأموران وزارت اطالعات،  یتو طرح شکا یجانیبه صادق الر زاد ینامه سرگشاده محمد نور

 195  ----------------------------------------------------------------------------  یمتن فارس
 English Translation(  -------------------------------------------------------  197( یسیترجمه انگل

  199  -------------------------------------------------  1389صادق الریجانی، اسفند ستوده به  یننسرسرگشاده نامه 
  200  --------------------------------------------------  1390تیر  24سرگشاده امید کوکبی به صادق الریجانی،  نامه

  204  ---------------------------------------------  1390شهریور  31نامه سرگشاده فاطمه کروبی به صادق الریجانی، 
  207  -------------------------------------------  1390بهمن  1 یجانی،به صادق الر» دهه شصت یجیبس«نامه سرگشاده 

  210  -----------------------------------------------  1391 یرت 23 یجانی،به صادق الر زاد ینامه سرگشاده محمد نور
  213  ---------------------------------------------  1391آبان  1 یجانی،به صادق الر نژاد یود احمدنامه سرگشاده محم

  215  ----------------------------------  1391آبان  3، نژاد یبه نامه سرگشاده محمود احمد یجانیپاسخ صادق الر
  221  ---------------------------------  1391آبان  6 یجانی،به صادق الر »یرانا یجامعه پزشک یانجمن اسالم«نامه سرگشاده 

  223  -------------------------------------------------  1391آبان  7 یجانی،به صادق الر ینامه سرگشاده محمد توسل
  230  ------------------------------------------------  1391آبان  22 یجانی،به صادق الر یامه سرگشاده محمد توسلن

  232  -----------------------------  1391آبان  23 ی،در مورد قتل ستار بهشت یجانیبه صادق الر یباق یننامه سرگشاده عمادالد
  236  ---------------------------------------------------  1391آذر  6 یجانی،به صادق الر ینامه سرگشاده رضا شهاب

  239  ----------------------------------------------  1391آذر  22 یجانی،به صادق الر یانینامه سرگشاده ابوالفضل قد
  240  -------------  1391آبان  22رضا ماندگار، ! یرطالق بگ: ییرجا یرضااز همسر عل یاسالم یجمهور یدرخواست بازجو

  243  ---------------------------------------------  1391آذر  28 یانی،به ابوالفضل قد یاملش ینامه زهرا ربان
  245  -----------------------------  1391آذر  22 ی،درباره قتل ستار بهشت یجانیبه صادق الر یهادو یننامه سرگشاده محمدام
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  247  ------------------------------------------  1391 ید 5 یجانی،زاده به صادق الر تاج ینواده مصطفنامه سرگشاده خا
  249  ----------------------------------------------  1391 ید 25 یجانی،به صادق الر یانینامه سرگشاده ابوالفضل قد

  251  ---------------------------------------------  1391بهمن  2 یجانی،به صادق الر یهادو یننامه سرگشاده محمدام
  253  --------------------------------------------  1391اسفند  27 یجانی،به صادق الر یهادو یننامه سرگشاده محمدام

  
 255  ----------------------  یاسالم یجمهور پایهو مسؤوالن بلندسران  یرها به سا نامه: پنجم بخش

  256  -------  1358اسفند  ،انتخابات مجلس اولین دوره در »یاسالم یحزب جمهور« یعوس درباره تقلب صدر به بنی یدهپسند مرتضینامه 
  257  ---------------------------------------  1358اسفند  28صدر به نامه مرتضی پسندیده،  پاسخ ابوالحسن بنی

  258  ------------------------------------------  1388 یرت 19 ی،شاهرود یحمود هاشمبه م یکروب ینامه سرگشاده مهد
 261  -------------------------------  1389دی  12، )آبادی جعفری دولت(به دادستان تهران  یعرش ینغالمحس نامه سرگشاده

  263  ------------------------------------------------  1389بهمن  27نامه سرگشاده فاطمه کروبی به علی الریجانی، 
  265  --------------------------------------  1390شهریور  5محمد دستغیب به محمدرضا مهدوی کنی،  نامه سرگشاده علی

  268  -------------------------------------  1390شهریور  16محمد دستغیب به محمدرضا مهدوی کنی،  علینامه سرگشاده 
  270  ----------------------------------------  1391 ینفرورد 25 یجانی،به محمدجواد الر ینبو الدین یاءنامه سرگشاده ض

  274  -------------------------------------------------  1391 یرت 3حداد عادل،  یاهللا زم به غالمعل نامه سرگشاده روح
  277  -------------------------------------------------  1391 یرت 29 ی،کروب یبه مهد یواحد ینامه سرگشاده مجتب

  279  ---------------------------------  1391اسفند  6گانه،  سه یبه سران قوا »ییخواه دانشجو جنبش عدالت«ده نامه سرگشا
  

 281  ------------------------------------  یموسو یرحسینها به م نامه: ششم بخش
  282  ------------------------------------------------------  1367آذر  3اهللا خمینی به میرحسین موسوی،  نامه روح

  284  -------------------------------------------  1388 ید 5 ی،موسو یرحسینبه م یسراب ینامه سرگشاده سام محمود
  287  ---------------------------------------------  1388 ید 12 ی،موسو یرحسیننگار به م روزنامه یکنامه سرگشاده 

 289  ---------------------------------------------  1390خرداد  5 ی،موسو یرحسینبه م زاد ینامه سرگشاده محمد نور
  294  ------------------------------------------------  1391مرداد  18 ی،موسو یرحسینبه م. نامه سرگشاده بهروز ش

  304  ---------------------------------------------  1391آذر  23 ی،موسو یرحسینبه م ینامه سرگشاده محمود فرجام
  306  ---------------------------------------------  1391 ید 21 ی،موسو یرحسینبه م ینامه سرگشاده محمود فرجام
  308  -----------------------------------------  1392 یبهشتارد 11 ی،موسو یرحسینبه م ینامه سرگشاده محمود فرجام

  
  310  ------------------------------------  یدمراجع تقلفقها و ها به  نامه: هفتم بخش
  311  ----------  1388مرداد  3تقلید،  طلب به مراجع ها فعال اصالح و ده میرحسین موسوی ی،کروبمهدی  محمد خاتمی،سرگشاده  نامه

  311  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی
  English Translation(  -------------------------------------------------------  313( یسیترجمه انگل

  315  -----------------------------------------------------------  1388مرداد  4 ی،صانع یوسفپاسخ 
  317  --------------------------------------------  1389خرداد  3نامه سرگشاده عبدالکریم سروش به مشایخ و مراجع، 

  322  -----------------------------------  1390تیر  20نامه سرگشاده محمدجواد حجتی کرمانی به محمدتقی مصباح یزدی، 
 331  -----------------------------------------  1390د مردا 3، )استفتاء 25(از مراجع و علما  زاد یمحمد نور یها پرسش

 331  --------------------------------  1390مرداد  3 زاد، یمحمد نور یها به پرسش یزنجان یاتاسداهللا ب یها پاسخ
 341  --------------------------------------  1390مرداد  8 زاد، یمحمد نور یها احمد قابل به پرسش یها پاسخ
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 352  --------------------------------------  1390مرداد  8 زاد، یمحمد نور یها به پرسش» الف. س« یها پاسخ
 363  ---------------------------------  1390مرداد  8 اد،ز یمحمد نور یها به پرسش یهعطار یمحمدعل یها پاسخ
  375  ------------------------------------  1390آبان  18 زاد، یمحمد نور یها به پرسش یورمحسن کد یها پاسخ
 389  ----------------------------------  1390اسفند  2 زاد، یمحمد نور یها به پرسش یازیا یمحمدعل یها پاسخ

  397  -------------------------------------  1390شهریور  7ع آگاه و مستقل شیعه، زاده به مراج تاجمصطفی سرگشاده  نامه
  400  ---------------------------------  1390شهریور  8انی به محمدتقی مصباح یزدی، نامه سرگشاده محمدجواد حجتی کرم

  409  ------------------------------------------  1390آبان  26 ید،به مراجع تقل فرد نژادیان ینامه سرگشاده محمدباقر باقر
  411  -----------------------------  1390و مردم، آذر  یرگذارتأث های یتبه علما، شخص» اهللا فرزندان روح ینکمپ«سرگشاده نامه 

  415  ----------------------------------------------------  1390 ید 14 ی،آمل یبه عبداهللا جواد) ؟(نامه سرگشاده 
  417  ------------------------------  1391 یبهشتارد 23 ید،به مراجع تقل یاسیس یاناز زندان یجمع یها نامه سرگشاده خانواده

  419  ----------------------------------------  1391مهر  27 زاد، ی؛ محمد نور»!یدرهبر چشم به راه شماست، داخل شو«
  421  ---------------------  1391آبان  29در بازداشتگاه،  یدر برابر قتل ستار بهشت یداز سکوت مراجع تقل »یدسبز ام یرانسف«انتقاد 

  423  -------------------------------  1391 ید 28! یمو شاد باش یمبرقص یاییدب: یدبه مراجع تقل زاد ینامه سرگشاده محمد نور
  525  ------------------------------- 1391بهمن  4 زاد، ؛ محمد نورییتو مرجع یقیدرباره حجاب و رقص و موس

  428  -------------  1392 یبهشتارد 31 ید،که فقط در آن بگرد یستانقالب، مرتع ن: یدمراجع تقل یخطاب به برخ نژاد یمحمود احمد
  

  429  ------------------------------------------------  سخن فرجامین
  430  -----------------------------------------  1390اردیبهشت  22ای،  نامه سرگشاده عباس خسروی فارسانی به خامنه
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  چهارم جلد  فهرست تفصیلی

  
  4  ---------------------  1392 خرداد 5 ی،ا خامنه یبه آقا یفارسان یسرگشاده عباس خسرو نامه :پنجم یرایشمقدمه و یبه جا

  
  11  ------------------------------------------------  فهرست مطالب
  11  -----------------------------------------------------------------------  )هفت جلد(فهرست اجمالی 

  15  -------------------------------------------------------------------------  یلی جلد اولفهرست تفص
  20  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد دوم
  33  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد سوم

  37  -----------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد چهارم
  46  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد پنجم
  59  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد ششم
  66  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد هفتم

  
  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین

  
  72  ---  )ینیو خم یهمراه با مکاتبات منتظر »یمنتظر ینعلیحس اهللا یتخاطرات آ«فصل دهم کتاب (؛ »)1368( یبرکنار یغوغا«: بخش اول

  74  ------------------------------------------------»»خاطرات سیاسی«و » رنجنامه«سویه در دو کتاب  تبلیغات یک«
  75  --------------------------------------------------------------  »برداری از قضیه سید مهدی هاشمی بهره«
  79  ---------------------------------------------------------  »نامه مرحوم امام و بازداشت سید مهدی هاشمی«
  80  -------------------------------------------------------  »مصاحبه سید مهدی و چگونگی اقاریر و اعترافات«
  81  ---------------------------------------------------------------------  »میتبعید آقای سید هادی هاش«
  82  ------------------------------------------------------------------  »آبادی جریان اعدام آقای امید نجف«
  83  -------------------------------------------------------------------  »ها والیت بر فقیه، هدف جوسازی«
  83  ----------------------------------------------------------  »مالقات آقای سید هادی هاشمی با مرحوم امام«
  84  ------------------------------------------------------------------  »ها اتهام حمایت از منافقین و لیبرال«
  85  ----------------------------------------------------------  »تأکید بر پرهیز از اعدام زنان و دختران محارب«
  85  -------------------------------------------  ]1367ان سیاسی در سال اعدام زندانی[» رویه های بی اعتراض به اعدام«
  93  ----------------------------------------------------------------------  »اجبار به گزارش غلط به امام«
  93  -------------------------------------------------------------  »»شما برج بلند اسالم هستید«: امام خمینی«
  94  ----------------------------------------------------------------------  »آخرین دیدار با حضرت امام«
  95  ----------------------------------------------------------------------------------  »خط تعادل«
  96  --------------------------------------------------------  »و مصاحبه با ستاد دهه فجر 1367سخنرانی بهمن «
  96  ----------------------------------------------------------------------  »مقامی رهبری برکناری از قائم«
  97  --------------------------------------------------------------------  »4/1/68و  3/1های مورخه  نامه«
  99  -----------------------------------------------------------------  »منسوب به امام 6/1/68نامه مورخه «
  99  ---------------------------------------------------------------------------  »6/1/68نویسنده نامه «
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  100  ---------------------------------------------------------------------  »6/1/68های صدور نامه  زمینه«
  104  -----------------------------------------------------------------------  »نامه اصرار برای گرفتن توبه«
  105  -------------------------------------------------------------------  »6/1در پاسخ به نامه  7/1/68نامه «
  107  ----------------------------------------------------------------------  »منسوب به امام 8/1/68نامه «
  108  -------------------------------------------------------------------------------  »بقای بر وکالت«
  109  ----------------------------------------------------------  »ا خمینیحاج احمدآق» رنجنامه«انتشار گسترده «
  109  -----------------------------------------------------------------------------  »آخرین نامه به امام«
  109  ------------------------------------------------------------------------  »سیاست یک بام و دو هوا«
  110  -------------------------------------------------------------------  »اعتراضات پنهان و آشکار مردمی«
  111  ---------------------------------------------------------------------  »گیری نمایندگان مجلس موضع«
  111  -------------------------------------------------------------------------  »بطالن نظریه والیتعهدی«
  112  -----------------------------------------------------------------------  »)ره(وصیتنامه حضرت امام«
  113  --------------------------------------------------------------------  »)ره(رحلت حضرت امام خمینی«
  114  ----------------------------------------------------------------  »ای ارسال پیام تبریک برای آقای خامنه«
  116  --------------------------------------------------------------------------  »بازنگری قانون اساسی«
  117  -----------------------------------------------------------  »نامه به اعضای شورای بازنگری قانون اساسی«
  119  -----------------------------------------------------------------------  »اتهام جدایی از امام و نظام«

  121  ------------------------------------------ »اهللا حسینعلی منتظری خاطرات آیت«های فصل دهم کتاب  سایر پیوست
  

  203  ----------------------------  یمنتظر ینعلیبه حس ینیاحمد خم» رنجنامه«: بخش دوم
 204  ----------------------------------------------  1368 یبهشتارد 9 ینعلی منتظری،احمد خمینی، به حس» رنجنامه«
  235  -------------------------------------------------------  »هاشمی سید هادی آقای به هاشمی مهدی سید نامه«
  236  -------------------------------------------------------------  »منتظری اهللا آیت به هاشمی مهدی سید نامه«
  238  ----------------------------------------------------------  »هاشمی سید هادی به هاشمی مهدی سید نامه«
  

  240  -----------------------------  سایر نجواها و نوشتارها: یمنتظر ینعلیحس: بخش سوم
  241  -------------------------  1376آبان  23ای و مسؤوالن جمهوری اسالمی،  خامنهعلی منتظری خطاب به حسینعلی سخنرانی 

  248  ----------------------------------  1384تیر  31، نقد نظام و رهبریمنتظری در حسینعلی اکبر گنجی به سرگشاده نامه 
  250  ------------------------------------------------  1388شهریور  21منتظری،  حسینعلیبه  یموسو یرحسیننامه م

  252  -------------------------------------  1388شهریور  31ی به نامه میرحسین موسوی، منتظر حسینعلی پاسخ
  254  --------  1390اسفند  21 ی،فارسان ی؛ عباس خسرو»و ثناگو است خاصیت یب یمقام ی،محمد خاتم«: یمنتظر ینعلیحس یشینددورا

  
  258  ----------------------  یرجانیس یدیسع اکبر یعل یبانهنج یاز نجواها ای یدهگز: بخش چهارم

  260  --------------------------------------------------------------------------------------  مقدمه
  261  --------  1388بهمن  9ضیایی گرگانی،  ،»یاستیزیو ر یعرصه آزادگ یرجانی، شهسوارس یدیمرحوم سع های یدگاهد یاجمال بررسی«

  270  ------------------------  1370مرداد  5 ی،و محمد خاتم یبیحسن حب ی،رفسنجان یبه هاشم یرجانیس یدیسع اکبر ینامه عل
  271  ---------------------------------  1370 یورشهر 7 ی،اسالم یمجلس شورا یندگانبه نما یرجانیس یدیسع اکبر ینامه عل

  272  ---------------------------------------------  1371مهر  17سعیدی سیرجانی به هاشمی رفسنجانی، اکبر  علینامه 



 )39(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  274  --------------------------------------------  1371آبان  5، )رنجنامه(سعیدی سیرجانی به مردم ایران اکبر  علینامه 
  276  -----------------------------------------  1372، فروردین )وصیتنامه(سعیدی سیرجانی به مردم ایران اکبر  علینامه 
  282  ------------------------------------------------  1372اسفند  5سعیدی سیرجانی به دادگاه کیفری، اکبر  علینامه 
  283  ----------------------------------------------------  1372 ی،ا به خامنه یرجانیس یدیسع اکبر ینامه عل یندوم

  286  -----------------------------------------------  1372 اسفندای،  سعیدی سیرجانی به خامنهاکبر  علی نامهسومین 
  288  -------------------------------------  1373 یرماهت ،»یهانک«در روزنامه  یرجانیس یدیسع اکبر ینامه منسوب به عل توبه

  290  ------------------------------------  1374خود، خرداد  یخطاب به بازجو یرجانیس یدیسعاکبر  علینامه منسوب به 
  293  --------------------------------------------  سعیدی سیرجانیاکبر  علیاجتماعی  - سیاسی های  ای از سروده گزیده

  336  -------------------------------------------  سعیدی سیرجانیاکبر  علیاجتماعی از  -؛ نوشتاری ادبی»شیخ صنعان«
  369  ------------------------------------------  سعیدی سیرجانیاکبر  علیاجتماعی از  -؛ نوشتاری ادبی»سیمای دو زن«
  

  379  -----  »منشور جنبش سبز«و  1388خرداد  22پس از انتخابات  یموسو یرحسینم یاعتراض های یانیهب: بخش پنجم
 380  --------------------------------------------------------  1388خرداد  23 ی،موسو یرحسینم 1شماره  یانیهب

 381  --------------------------------------------------------  1388خرداد  24 ی،موسو یرحسینم 2شماره  بیانیه
 383  --------------------------------------------------------  1388خرداد  27 ی،موسو یرحسینم 3شماره  بیانیه
 385  --------------------------------------------------------  1388خرداد  27 ی،موسو یرحسینم 4شماره  بیانیه
 386  --------------------------------------------------------  1388خرداد  30 ی،موسو یرحسینم 5شماره  بیانیه
 389  --------------------------------------------------------  1388خرداد  31 ی،موسو رحسینیم 6شماره  بیانیه
 390  -----------------------------------------------------------  1388 یرت 4 ی،موسو یرحسینم 7شماره  بیانیه
 391  -----------------------------------------------------------  1388 یرت 4 ی،موسو یرحسینم 8شماره  بیانیه
 393  ----------------------------------------------------------  1388 یرت 10 ی،موسو یرحسینم 9شماره  بیانیه
 398  --------------------------------------------------------  1388مرداد  11 ی،موسو یرحسینم 10شماره  بیانیه
 399  ------------------------------------------------------  1388 یورشهر 14 ی،موسو یرحسینم 11شماره  بیانیه
 406  ------------------------------------------------------  1388 یورشهر 19 ی،موسو یرحسینم 12شماره  بیانیه
 407  ----------------------------------------------------------  1388مهر  6 ی،موسو یرحسینم 13شماره  بیانیه
 411  ---------------------------------------------------------  1388آبان  13 ی،موسو یرحسینم 14شماره  بیانیه
 414  ----------------------------------------------------------  1388آذر  4 ی،موسو یرحسینم 15شماره  بیانیه
 417  ---------------------------------------------------------  1388آذر  15 ی،موسو یرحسینم 16شماره  بیانیه
 421  ---------------------------------------------------------  1388 ید 11 ی،موسو یرحسینم 17اره شم بیانیه
 425  ------------------------------------------------------- 1388خرداد  25 ی،موسو یرحسینم 18شماره  بیانیه

  432  ---------------------------------  1389اسفند  3، )یکروب یو مهد یموسو یرحسینم(دوم منشور جنبش سبز  ویرایش
  

  438  ------------------  1392تا  1385 یها در سال زاد یمحمد نور یبانهنج ینجواها یرسا: بخش ششم
 440  --------------------------------------  1385در دانشگاه امام صادق،  ی، سخنرانپخمگان یسمفون یا یپخمگان فرهنگ

 444  ---------------------------------------------------------------  1388خرداد ! من یها کاش یا یسمفون
 447  ------------------------------------------------  1388 یورشهر 31 !)منابر ما یراز فرسودگ(آفات منبر و خطابه 
 452  -------------------------------------------------------------------  1388 یورشهر !تنها راه نجات نظام

  455  ----------------------------------------------------  1388مهر  18 !مردم ینید یندهآ یمبارک برا یشنهادپ یک



 )40(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 457  -----------------------------------------  1388مهر  ...!شد یم جمهور یسرئ یاگر موسو !رونرو به اند: یاز آن سو
 460  ---------------------------------------  1388آذر  17 ی،درباره علما و اخالق رهبر !همه یبرا یکی یکی، یهمه برا

  463  ------------------------------------------------------------  1388آذر  19 !زاد یخبر درگذشت محمد نور
 466  ---------------------------------------------------------------  1388آذر  27 !شهر القضات یسقوط قاض

  467  -----------------------------------------------  1389خرداد  20 ینی،به حسن خم زاد ینامه سرگشاده محمد نور
  470  -------------------  1389خرداد  20 ینی،به حسن خم زاد ینامه سرگشاده محمد نوربر  یح اکبر اعلمیتوضتکمله و 

  474  ---------------------------------------------------------------  1389مرداد  12 !من ینسرزم های یروسپ
 479  ----------------------------------------------------------------  1389مرداد  23 ،تهران یداستان مصال

 481  -------------------------------------  1389مهر  24 ی،باکر یدهمت و همسر شه یدبه همسر شه زاد ینامه محمد نور
 483  -----------------  1389آبان  27از مأموران وزارت اطالعات،  یتو طرح شکا یجانیبه صادق الر زاد ینورنامه سرگشاده محمد 
 483  ----------------------------------------------------------------------------  یمتن فارس

 English Translation(  -------------------------------------------------------  485( یسیترجمه انگل
  487  ------------------------------------------------------  1389، )داخل زندان یها از نوشته! (اگر خرچنگ نبود

  489  ------------------------  1389اسفند ! انداختهبه خاکش  یاسالم یاز قرآن که جمهور ای یهآ: من در زندان یقرآن یها نوشته
  491  ------------------------------------------------------  1390اردیبهشت  25 ،و فرمان رهبرمان یزندان انفراد

 492  ---------------------------------------------  1390خرداد  5 ی،موسو یرحسینبه م زاد ینامه سرگشاده محمد نور
 497  ------------------------------  1390خرداد  25 ی،طالب، در نقد نظام و رهبر یابن اب یخطاب به عل زاد ینامه محمد نور

 500  ------------------------ 1390خرداد  26 زاد، یطالب به نامه محمد نور یبابن ا یاز زبان عل» سخن. م. ف«پاسخ 
 502  -------------------------------------------  1390خرداد  26، »شاعر سبز«از  یشعر !یعل ینو ا یآن عل

  503  -----------------------------------------------------------------1390 یرت 1فرزاد کمانگر،  یادکافر؛ به 
 504  --------------------------------------------------  1390 یرت 2 یران،ا یندهدر مورد آ ؛ها یکینزد یندر هم یروز

 506  ---------------------------------------------------  1390 یرت 4 ی،خطاب به سردار شوشتر !با تو هستم سردار
 509  ---------------------------------------------------  1390 یرت 6صابر،  یبه مناسبت مرگ هد !چون شما یزما ن
 510  -----------------------------------------------------  1390 یرت 17مجلس،  یندگاندر نقد نما !ها و گاوها گُل

 517  -----------------------------------------  1390مرداد  3، )استفتاء 25(از مراجع و علما  زاد یمحمد نور یها پرسش
 517  --------------------------------  1390مرداد  3 زاد، یمحمد نور یها به پرسش یزنجان یاتاسداهللا ب یها پاسخ
 527  --------------------------------------  1390مرداد  8 زاد، یمحمد نور یها احمد قابل به پرسش یها پاسخ
 538  --------------------------------------  1390مرداد  8 زاد، یمحمد نور یها به پرسش» الف. س« یها پاسخ
 549  ---------------------------------  1390مرداد  8 زاد، یمحمد نور یها به پرسش یهعطار یمحمدعل یها پاسخ
  561  ------------------------------------  1390آبان  18 زاد، یمحمد نور یها به پرسش یورمحسن کد یها پاسخ
 575  ----------------------------------  1390اسفند  2 زاد، یمحمد نور یها به پرسش یازیا یمحمدعل یها پاسخ

  583  -----------------------------  1390مرداد  24 !طابقش اکنون در خود ما جمع استدرباره شاه گفته، صد م یخهر آنچه تار
 585  ----------------------------------------------  1390 یورشهر 15 ی،به محمد خاتم زاد یمحمد نور سرگشاده نامه
 589  ------------------------------------------------------------  1390 یورشهر 17درباره احمد قابل،  ...!استاد

 590  ----------------------------------  1390 یورشهر 27 ی،هاله سحابقتل اهللا و  به مناسبت مرگ عزت !پدر، دختر، و خاک
 594  -------------------------------------------------------  1390مهر  27 ند کرد؟چه خواه یو کروب یبا موسو

 597  ----------------------------------------------------------  1390آبان  5 کنم؟ یم یغنظام تبل ینا یهعل یامن آ
 599  ----------------------------------------------------  1390آبان  9 نژاد، یمحب یزکامب زاد؛ یگفتگو با محمد نور



 )41(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  605  ----------------------------------------------------------  1390آبان  13 !یموسو حسینیرم یجیمرگ تدر
  607  -----------------------------------------------------------  1390آذر  25، شبه دختر زاد ینامه محمد نور

  610  -----------------------------------------------------  1390آذر  26پوراستاد،  یدوح زاد؛ یگفتگو با محمد نور
  613  ----------------------------------------------------------------------  1390 ید 4، فربگان یسمفون

  619  ------------------------------------------------------------------  1390اسفند  19 !یادروز خوب م یه
  625  ------------------------------------------------------  1390اسفند  26 !یکسال نود و  یآرزو برا یکنود و 

  630  --------------------------------------------------------------------  1391 ینفرورد 4 !ها یگنگ یآها
  634  ------------------------------------------------  1391 ینفرورد 18 یریوسفی،سپند م زاد؛ یگفتگو با محمد نور

  651  --------------------------------------------------  1391 یبهشتارد 8 !است یننداشتن، مسأله ا یابلوغ، داشتن 
  659  ---------------------------------------  1391خرداد  22 کرد؟ یو چه نم کرد یچه م شد، یامروز مبعوث م یامبراگر پ

  661  ---------  1391خرداد  30به قلم خودش،  زاد یو بازداشت محمد نور یشربا یچگونگ! یاسالم یوحش جمهور یاتح یوالهایه
  664  -----------------------------------------------  1391 یرت 23 یجانی،به صادق الر زاد ینامه سرگشاده محمد نور

  667  ---------------------------------------------------------  1391مرداد  3 ی،کوکب یدبه ام زاد ینامه محمد نور
 667  ----------------------------------------------------------------------------  یمتن فارس

 English Translation(  ------------------------------------------------  669( )چکیده(یسی ترجمه انگل
  670  -------------------------------------------------------  1391مرداد  13، زنداندر  زاد یمحمد نور های یایشن

  675  --------------------------------------------------  1391مرداد  17 ی،ا با خامنه زاد یمحمد نور یالیمصاحبه خ
  697  -----------------------------------------------------  1391مهر  4 زاد، یاز رُمان منتشرنشده محمد نور یفصل

  702  -------------------------------------------------  1391مهر  20به نلسون ماندال،  زاد ینامه سرگشاده محمد نور
  704  ---------------------------------------------------  1391مهر  21 ی،از مقام معظم رهبر زاد یتشکر محمد نور

  706  -------------------------------------  1391مهر  27 ید،خطاب به مراجع تقل !یدچشم به راه شماست، داخل شو رهبر
  708  -----------------------------------------------------  1391آبان  1 ی،کرمان یرضاعل زاد؛ یگفتگو با محمد نور

  710  ----------------------------------------------------  1391آبان  2احمد قابل،  به یادکه قابل شد؛  یخاک ناقابل
  711  ------------------------------------  1391آبان  5 زاد، یمحمد نور ؛»ینهضت آزاد«و  یصلوات یبه اسم قاض یا جنازه

  714  -----------------------------------------------------------------  1391آبان  16 یز،انگ نفرت یها قازادهآ
  716  -------------------------------------------------  1391آبان  16مژگان مدرس علوم،  زاد؛ یگفتگو با محمد نور

  719  -------------------------------------------------  1391آبان  20 ی،ستار بهشت قتلدرباره  !اطالعات بخواند یروز
  721  -----------------------------------------------  1391آبان  21 زاد، یمحمد نور ییو خانه روستا ها مخ یشعبون ب

  722  -------------------------------------------------  1391آبان  23 ی،بهشتستار  باره قتلدر !یطانقهقهه مشهور ش
  725  -----------------------------------------------------------  1391آبان  26 درباره سرداران سپاه، ؛آباد پرتقال

  726  --------------------------------------------------------  1391آذر  13ستوده،  یننسر: ما یندهآ جمهور یسرئ
  727  ----------------------  1391آذر  27 پناه، یزدانکجا بود؟ محمدرضا  یخاتم ی،در غربت ستار بهشت: زاد یگفتگو با محمد نور

  729  ------------------------------------  1391آذر  29است،  یماندگ از عقب لییتمث یا خامنه علی بوک یسصفحه ف یجادا
  730  ----------------------------------------------------------------  1391آذر  30 ی،ا خامنه یدشد های یهگر

  737  -----------------------------------------------------  1391 ید 5! خورد یهم شالق م یا خامنه یکاش مجتب
  738  ------------------------------------------------  1391 ید 12و رهنورد،  یکروب ی،موسو ی؛سه زندان ینا یادبه 

  739  ----------------------------------------------  1391 ید 12 یل،اسرائ یبرا اش یو نقش عملگ یاسالم یجمهور
  741  -------------------------------------------------------------1391 ید 18مجلس، دو نگاه،  دو مرگ، دو



 )42(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  742  -----------------------------  1391 ید 20 ،»یتیکو مطالعات ژئوپل یقاتتحق یتالیاییمؤسسه ا« زاد؛ یگفتگو با محمد نور
 742  ----------------------------------------------------------------------------  یمتن فارس
  Italian Translation(  --------------------------------------------------------  751( یتالیاییا ترجمه

  753  -------------------------------  1391 ید 28! یمو شاد باش یمبرقص یاییدب: یدبه مراجع تقل زاد ینامه سرگشاده محمد نور
  755  ------------------------------------------  1391بهمن  4 یت،و مرجع یقیدرباره حجاب و رقص و موس

  758  --------------------------------------------------------  1391بهمن  6 یجانی،صادق الر یخبه اسم ش یقاتل
  760  -------------------------------------------------------------  1391بهمن  10! کردیم یکاش انقالب نم یا

  762  -------------  1391بهمن  11نژاد،  پاک. ج! شد یکاش ضد انقالب حاکم نم ینادم، ا »یانقالب« زاد ینور یخطاب به آقا
  770  ----------------------------------------  1391بهمن  14باقرزاده،  ین؛ حس...الزم نبود، اما 57انقالب  ی،آر

  771  ---------------------------------------------------------------------  1391بهمن  16 زدگان، یرتبص
  772  --------------------------  1391بهمن  17 ی،و رهبر نژاد یتلخ احمد یروزها: »فرانسه یوراد« زاد؛ یبا محمد نور یگفتگو

  774  ----------------------------------------  1391بهمن  27از رهبر؛ قسمت اول،  زاد یگانه محمد نور پنج یها خواهش
  776  -------------------------------------------------------  1391بهمن  27! کنم یناظره دعوت ممن رهبر را به م

  777  ------------------------  1391بهمن  29 ی،واحد یمجتب! یدها برو»بچه مرشد«نشد سراغ » مُرشد«! زاد ینور یآقا
  779  ----------------------------------------------------  1391بهمن  27 ی،خزعل یدکتر مهد یروزها یندرباره ا

  780  -------------------------------------------------------  1391بهمن  30! گوید یراست نم یرهبر اسالم یوقت
  783  ----------------------------------------  1391اسفند  3 ی،ار خانواده خزعلدر کن زاد ینور ین،تحصن مقابل زندان او

  784  ------------------------------------------------  1391اسفند  3، )خوشوقت یزاهللاعز( اهللا یتآ یک ینخون یفتاوا
  785  -------------------------------------------------------------  1391اسفند  4! ییتنها یی،تنها یی،تنها یآها

  787  ------------------------------------------------  1391اسفند  6! یاموزیممان ب یشاز دراو ی،خاتم یآقا
  788  -----------------------------------------------  1391اسفند  14 یی،آقا یدجسارت خروج از انزوا؛ حم

  791  ------------------------------------  1391اسفند  18 یی،بهروز کربال! گوید؟ یدرست م زاد یورچرا محمد ن
  793  ------------------------------------------------  1391اسفند  8! بخوان به نام گل سرخ! یفضل یسردار عل یآها

  795  ----------------------------------------------------------  1391اسفند  8به دادگاه،  زاد یاحضار محمد نور
  796  -------------------------------------------------------------  1391اسفند  8! یمعکوس رهبر یها پرسش

  799  -----------------------------------------------------  1391اسفند  9 یزک،کهر یتجنا یرعلنیدرباره دادگاه غ
  800  --------------------------------------------------  1391اسفند  14! نوازد یم یانوپشت وانت نشسته و پ خترید

  802  -----------------------------------------  1391اسفند  16! آمد یدکنار خواه یکابا آمر یشما به زود: خطاب به رهبر
  803  -------------------------------------------------  1391اسفند  16! ینیدرا حتماً بب »یگاند« یلمف: به رهبر یهتوص

  804  ------------------------------------  1391اسفند  16! ینیسخن خم ینتر ؛ مخوف»حفظ نظام از اوجب واجبات است«
  805  -------------------------  1391اسفند  17و خطاها،  ها یکاستن دزد یبرا یافزار کل کشور؛ نرم یقابل توجه سازمان بازرس

  807  ------------------------------------------------------------------  1391اسفند  18! یستار بهشت قاتالن
  808  --------------------------------------------------  1391اسفند  18 ،»نیوز یهمبستگ« زاد؛ یگفتگو با محمد نور

  810  -----------------------------------------------------------------  1391اسفند  20 ها، اهللا یتآ یسنگوارگ
  811  --------------------------------------  1391اسفند  21دهه شصت،  یمادر شش قربان تیحکا! مادر، مادر، مادر یآها

  812  -------------------------------------  1389خرداد  4مادر داغدار،  یک! همچنان استوار است یش،مادر بهک
  814  ------------  1392 ینفرورد 6 یش،جعفر بهک ؛هستید خبر ی، بشدهچه بر خانواده من روا داشته  که از آن کنم یتعجب نم

  815  ---------------------------------------------------  1391اسفند  22! یمبزرگ؛ همه ما سرِ کار یلیخ یلیفتنه خ
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  817  -------------------------------------------------------------------  1391اسفند  25 ادبی، یآتشفشان ب
  819  --------------------------------------------------------  1391اسفند  27خفتگان،  یاهویمجلس خبرگان؛ ه

  820  -------------------------------------------------  1391اسفند  27! شنبه دادگاه، چهارشنبه حکم صادره دم منزل
  821  ------------------------------------------------------------------------  1391اسفند  27! سرکوفت

  822  ----------------------------------------------------------------  1391اسفند  29! خوب یلیخبر خ یک
  823  ----------------------------------------------  1391اسفند  29 پراکنده من و ساسان، یها ها؛ نوشته پاسخ به ابهام

  829  ---------------------------------------------------  1391اسفند  30 ی،ا ماهواره یها وزارت اطالعات و شبکه
  830  ----------------------------------------------------------------  1391اسفند  30 ی،منتظر اهللا یتآ یادبه 

  832  --------------------------------------  1392 ینفرورد 1! یدرا تماشا کن یلمف ینا ؛»یند و اقتصاد یاست،س یون؛سه اف«
  833  --------------------------------------  1392 ینفرورد 1از رهبر؛ قسمت دوم،  زاد یگانه محمد نور پنج یها خواهش

  835  ----------------------------------------------------------------  1392 ینفرورد 1 ی،نخبگ یروزها ینا
  836  ---------------------------------------------------------------------  1392 ینفرورد 1! متراکم یتامن

  837  --------------------------------------  1392 ینفرورد 10 ی،ستار بهشت یادبه  ی؛متر یکپوست و استخوان و کوچه 
  838  ----------------------------------------------  1391 ینفرورد 10 ی،انتخابات یشنهادپ یک !گروه خشن قاتالن ینا

  839  ------------------------------  1392 ینفرورد 17! مأموران اطالعاتبه دست ) ینالیز یدسع( یا خامنه یربوده شدن مجتب
  841  -----------------------------------  1392 ینفرورد 19نظران و دلسوزان کشور،  دعوت از صاحب ی؛ا خامنه یها جمعه

  843  ----------------------------------------------------------------  1392 ینفرورد 23! شود یاژدها وارد م
  845  -------------------------------------------------------  1392 ینفرورد 25سنندج،  یانگورستان سُنّ فاطمه و
  847  --------------------------------------------------------------  1392 ینفرورد 29! شود یرهبر م یا خامنه

  849  -----------------------------  1392 یبهشتارد 5! یابیدرا در) یمحمدباقر خراز( کله یآخوند ب ینو ا یدل کنمارادونا را و
  852  ------------------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 6! شود یراستگو م یا خامنه
  853  -----------------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 13! شود یادب م با یا خامنه

  855  -----------------  1392 یبهشتارد 18اند،  فرو شده یها به جلد قنار شما، کرکس یابدر غ: یو کروب یرحسینرهنورد و م یبرا
  856  -----------------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 20! شود یمسلمان م یا خامنه

  858  --------------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 22 ی؟ا خامنه یا یسوگ خاتم در
  859  ------------------------------------  1392 یبهشتارد 25، قسمت سوم؛ از رهبر زاد یگانه محمد نور پنج یها خواهش

  861  ---------------------------------------  1392 یبهشتارد 26! ام نکرده» حال« یانتخابات یچبا ه ی؛دلمردگ یروزها ینا
 863  -----------------------------------------------  1392 یبهشتارد 27 یجانی،صادق الر عمامه یرت زکپسول باله

 865  ------------------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 27! شود یمعتاد م ای خامنه
  866  -----------------------------------------  1392خرداد  3 ی،ا و خامنه یهاشم یبرا مانده یتنها راه باق ی،خواه پوزش
  867  ----------------------------------------------------------  1389-90در زندان،  زاد ینور ینوروز یشعرها

  875  ------------------------------------------------------  1391در سال  زاد یمحمد نور های یلمف یگزارش برخ
  876  ----------------------------  1391 یهبشتارد 15، »!یما ما آدم کشته«به نام  زاد یاز محمد نور یکوتاه یلممتن ف
  877  ----------------------------  1391 یهشتارد 27، »!ینیبب یممد نبود«به نام  زاد یاز محمد نور یکوتاه یلممتن ف

  880  -------------------------------------  »ها مخ یشعبون ب«با نام  زاد یکوتاه محمد نور های یلمف گزارش سلسله
 880  ----------------------------------  1391 یرت 9 ،»ها مخ یشعبون ب«اه کوت یلمگزارش قسمت اول ف

 881  ---------------------------------  1391 یرت 26 ،»ها مخ یشعبون ب«کوتاه  یلمقسمت دوم ف گزارش
 882  -------------------------------  1391مرداد  12 ،»ها مخ یشعبون ب«کوتاه  یلمقسمت سوم ف گزارش
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 884  ------------------------------  1391مرداد  20 ،»ها مخ یشعبون ب«کوتاه  یلمقسمت چهارم ف گزارش
 886  ------------------------------  1391مرداد  30 ،»ها مخ یبشعبون «کوتاه  یلمقسمت پنجم ف گزارش
 888  -----------------------------  1391 یورشهر 13 ،»ها مخ یشعبون ب«کوتاه  یلمقسمت ششم ف گزارش
  889  ---------------------------------  1391مهر  7 ،»ها مخ یشعبون ب«کوتاه  یلمقسمت هفتم ف گزارش

  890  -------------------------------  1391مهر  19 ،»ها مخ یشعبون ب«کوتاه  یلمگزارش قسمت هشتم ف
  891  ---------------------------------------  1391اسفند  2 ها، مخ یپرسش و پاسخ درباره شعبون ب

 893  -----------------------  1391اسفند  13 زاد، یمحمد نور یبه کارگردان ؛»یارجنگ رستم و اسفند« یزیونیتلو یالسر
  

  894  -------------------  1392 تا 1390 یها در سال زاد یسرگشاده به محمد نور یها نامه: بخش هفتم
  896  --------------------------------------------  1390 یبهشتارد 25 زاد، یبه محمد نور.) س. الف(پاسدار  یکنامه 

  898  ---------------------------------------  1390آذر  19 زاد، یبه محمد نور» آخوندنامه«گ وبال یسندهنامه سرگشاده نو
  899  --------------------------------------------------  1390آذر  25 زاد، یبه محمد نور یسینامه سرگشاده رضا رئ

  901  -----------------------------------------------  1390آذر  25 زاد، یبه محمد نور یمزروع یفنامه سرگشاده حن
  903  -----------------------------------------------  1390آذر  25 زاد، یبه محمد نور یلیاسماع یدنامه سرگشاده رش

  905  ------------------------------------------  1390آذر  26 زاد، یبه محمد نور نامه سرگشاده عباس خسروی فارسانی
  907  ------------------------------------------------  1390آذر  26 زاد، یبه محمد نور نژاد یعل یحنامه سرگشاده مس

  909  ----------------------------------  1390آذر  27 زاد، یبه محمد نور) یباکر یدهمسر شه( یرانینامه سرگشاده فاطمه ام
  911  ----------------------------------------  1390آذر  27 زاد، یبه محمد نور» سبز یدام«وبالگ  یسندهنامه سرگشاده نو

  912  -----------------------------------------------  1390آذر  28 زاد، ینگار به محمد نور روزنامه یکاده نامه سرگش
  914  ------------------------------------------------  1390آذر  29 زاد، یبه محمد نور یهانامه سرگشاده محبوبه نور

  919  ------------------------------------------  1390آذر  30 زاد، یبه محمد نور یاشکور یوسفینامه سرگشاده حسن 
  924  ------------------------------------------  1390آذر  30 زاد، یبه محمد نور» هزاران یاندر م یجوان«نامه سرگشاده 

  926  -------------------------------------  1390 ید 4 زاد، یبه محمد نور» سپاه) اخراجی(سردار مستعفی «گشاده نامه سر
  930  -------------------------------------------  1390 ید 5 زاد، یبه محمد نور» معترض یروحان یک«نامه سرگشاده 

  932  -----------------------------------------------------  1390 ید 5 زاد، یبه محمد نور. ب یدنامه سرگشاده ام
  933  --------------------------------------------------  1390 ید 6 زاد، یبه محمد نور یموسو ینامه سرگشاده عل
  937  -------------------------------------------------  1390 ید 8 زاد، یبه محمد نور یمصداق یرجنامه سرگشاده ا

  960  -------------------------------------------------  1390 ید 10 زاد، ینامه سرگشاده سارا زرتشت به محمد نور
  961  ---------------------------------------------  1390 ید 12 زاد، یبه محمد نور زاده ینامه سرگشاده طاهر سرحد
  964  -------------------------------------------------  1390 ید 12 زاد، یبه محمد نور ینامه سرگشاده احمد صادق
  966  -------------------------------------------------  1390 ید 12 د،زا یبه محمد نور یدنامه سرگشاده مادر دو شه

  968  --------------------------------------------------  1390 ید 13 زاد، یبه محمد نور یخالد یالنامه سرگشاده ل
  971  -------------------------------------------------------  1390 ید 13 زاد، یبه محمد نور) ؟(نامه سرگشاده 

  973  --------------------------------------------------  1390 ید 14 زاد، یبه محمد نور یمهد ینامه سرگشاده عل
  975  --------------------------------------------  1390 ید 15 زاد، یبه محمد نور »یچشماره ه یزندان«نامه سرگشاده 
  977  -------------------------------------  1390 ید 16 زاد، یبه محمد نور) احمد(ساکن قم  یروحان یکه نامه سرگشاد

  983  --------------------------------------------------  1390 ید 16 زاد، یارجمند به محمد نور یانامه سرگشاده پو
  984  -------------------------------------  1390 ید 17 زاد، یبه محمد نور» سبز ینخرمد«نویسنده وبالگ نامه سرگشاده 
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  986  ----------------------------------------  1390 ید 18 یانی،قد ینحس ؛»زاد ینور«به  »زاده ینور«نامه سرگشاده طنز 
  988  ------------------------------------------------  1390 ید 19 زاد، یبه محمد نور نژاد یعل یحنامه سرگشاده مس

  989  -------------------------------------------------  1390 ید 26 زاد، یبه محمد نور ینامه سرگشاده احمد صادق
  992  ------------------------------------------------  1390بهمن  5 زاد، یبه محمد نور »یروحان یک«نامه سرگشاده 

  995  ----------------------------------------------  1390بهمن  13 زاد، یبه محمد نور یزدیارا یوشنامه سرگشاده دار
  1001  ----------------------------------------------------  1390بهمن  13 زاد، یبه محمد نور» کاوه«ده نامه سرگشا

  1005  -----------------------------------------------  1390بهمن  17 زاد، یبه محمد نور یاننامه سرگشاده داوود مراد
  1007  ------------------------------------------------  1390بهمن  19 زاد، یبه محمد نور ینامه سرگشاده احمد صادق

  1011  -------------------------------------------  1390بهمن  27 زاد، یبه محمد نور »یچشماره ه یزندان«نامه سرگشاده 
  1013  ------------------------------------------------  1390بهمن  28 زاد، یبه محمد نور» انجو یک«نامه سرگشاده 
  1017  ------------------------------------------------------  1390اسفند  16 زاد، یبه محمد نور) ؟(نامه سرگشاده 
  1019  -----------------------------------------------------  1391 ینفرورد 9 زاد، یبه محمد نور) ؟(نامه سرگشاده 
  1023  ---------------------------------------  1391 یبهشتارد 21 زاد، یبه محمد نور »یچشماره ه یزندان«نامه سرگشاده 

  1025  ------------------------------------------------------  1391 یرت 15 اد،ز یبه محمد نور یمنامه سرگشاده ابراه
  1027  ---------------------------------------  1391 یرت 27 زاد، یبه محمد نور.) م. ا( »سپاه یسردار اخراج«نامه سرگشاده 
  1031  -------------------------------------------  1391مهر  20 زاد، یبه محمد نور» سپاه یسردار اخراج«نامه سرگشاده 

  1035  -----------------------------------------------------  1391اسفند  6 زاد؛ ینامه سرگشاده حسام به محمد نور
  

  1037  ------------------------------------------------  سخن فرجامین
  1038  -----------------------------------------  1390اردیبهشت  22ای،  سروی فارسانی به خامنهنامه سرگشاده عباس خ
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  پنجم جلد  فهرست تفصیلی

  
  4  ---------------------  1392 خرداد 5 ی،ا خامنه یبه آقا یفارسان یسرگشاده عباس خسرو نامه :پنجم یرایشمقدمه و یبه جا

  
  11  ------------------------------------------------  فهرست مطالب
  11  -----------------------------------------------------------------------  )هفت جلد(فهرست اجمالی 

  15  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد اول
  20  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد دوم
  33  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد سوم

  37  -----------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد چهارم
  46  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد پنجم
  59  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد ششم
  66  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد هفتم

  
  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین

  
  72  ------------------------------  1360 های دههفراز و فرود پرونده کشتار: بخش اول

  73  ----------------------------------------------  یرانمردم ا یهعل یتسال جنا 25از آمران و عامالن  یشمار یاسام
  76  -----------------------------------------------------------  یانآبراهام یرواند ؛1367سال  یجمع یها اعدام

  83  -------------------------------------------------------------------- .)سام آ( زاده ینور. ن ی؛دادخواه
  86  ------------------------------------------------------------------  .)سام آ( زاده ینور. گلزار خاوران؛ ن

  87  -------------------  1367 ید ؛»یرانا ینهضت آزاد«! بریم یبه تو پناه م یاخدا ها رحمی یو ب ها عدالتی یب ها، قانونی یاز دست ب
  90  -------------------  1367 ید 5وقت،  یدادگستر یروز یبی،به حسن حب 1367شتار ک یانخانواده قربان 50از  یشدادخواست ب
  92  ------------------------------------------------  الملل ینسازمان عفو ب 1367از گزارش سال  ییها ترجمه بخش
  94  ---------------------  یرانحقوق بشر سازمان ملل در ا یسیونکم یژهو یندهنما یندوپل،گال یاز گزارش رسم هایی ترجمه بخش
  95  ------------------------  1382 یورشهر 4 ی،به محمد خاتم یب اسالمپس از انقال یاسیس یها قتل یانقربان یها نامه خانواده

  96  ----------------------------------------  1383مرداد  ی،ها؛ محمد ملک در زندان ینعام مجاهد دستور قتل ،67مرداد 
  99  ----------------------------------------  1383آذر  24، یدجوادیصدر حاج س اصغر یباختگان؛ عل به جان یند یادا

  102  ------------------------------------------------------  1384 یورشهر یانی،کاو یبافر! بماند یباق یدخاوران، با
  104  ---------------------------------------------  بهار ین؛ همنش67قتل عام سال  یهدر حاش انسان، گرگ انسان است؛

  109  -------------------------------------------------------------------------  یاصالن یمهد ی،کش عشق
  111  ---------------------------------  1390مرداد  9 ی،مصداق یرجا !شست توان یرا نم 67ننگ کشتار  یزن یابا آب هفت در

  125  ----  1390شهریور  17، 60های دهه  در مورد قتل) گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل(ید به احمد شه یمحمد ملکسرگشاده  نامه
  127  ---------------------------------------------------  1390مهر  13 ،»یچشماره ه یزندان« ؛60 ییزسوز ماندگار پا

  129  -----------------------------------  1391آذر  25! شد؟ یا و توده یستمانع اعدام هزاران مارکس یا خامنه یچگونه عل
  130  ------  1391آذر  26 ی،محمد ین؛ فرمان اعدام سه هزار نفر صادر شده بود؛ حسدهه شصتاز  تازه های یادعاها و افشاگر

  132  ---------------------------------------  1391آذر  29باقرزاده،  ین؛ حس...ادامه دارد یتجنا! یا خامنه یآقا
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  135  --------------------------  1391اسفند  21 زاد، ؛ محمد نوریدهه شصت یمادر شش قربان یتحکا! مادر، مادر، مادر یآها
  136  -------------------------------------  1389خرداد  4مادر داغدار،  یک! همچنان استوار است یش،مادر بهک
  138  ------------  1392 ینفرورد 6 یش،جعفر بهک ؛هستید خبر ی، بشدهچه بر خانواده من روا داشته  که از آن کنم یتعجب نم

  
  139  -------------------------------  ای های زنجیره فراز و فرود پرونده قتل: بخش دوم

  140  -------------------------------------------------------------------  که بود؟ )دانیال قوامی( یامام یدسع
  142  ------------------------------------------------------------  1375در دانشگاه همدان،  یامام یدسخنان سع

  143  ----------------------------------------------------------  بازنده یالجل ؛ای یرهزنج یها آمران و عامالن قتل
  150  -----------------------------------------------------  کشتگر ی؛ علیمرا باز نگه دار ای یرهزنج یها پرونده قتل

  169  -----------------------------------------------------  یا اژه یمحسن یبه خط و امضا یدوان یروزقتل پ یفتوا
 171  -----------------------------------  1378، مرداد )بخش اول(وزارت اطالعات  یها از شکنجه یفرج سرکوه یافشاگر

 171  ----------------------------------------------------------------------------  یفارس متن
  174  -------------------------------------------------------------------------  یسیانگل ترجمه

  180  --------------------------------------  1378 تابستان ، ای یرهزنج یها در مورد قتل ینیاناهللا حس روح یجنجال یسخنران
  187  -----------------------------------------  1381آذر  13، )یندههمسر محمدجعفر پو( یصاحب یماگزارش به ملت؛ س

  191  --------------------------------------------------------------  1381گزارش به ملت؛ پرستو فروهر، آذر 
  197  --------- 1382آبان  ای؛ یرهزنج یها قتل یگیریروند پ یرامونمردم؛ نامه پرستو فروهر پ یابندهرشد یامتا ق یزآم خشونت یها از روش

  199  ------------------------------  یمیابراه یرفرشادام یرجانی؛س یدیاکبر سع یقتل عل یت؛ روا»!مردنش هنوز زود بود یبرا«
  202  -----------------------------------------------------------------------  یفالنصر بالرعب، محمد شر

  205  ------------------------------------------------------  ای یرهزنج یها از قتل) یسناا( یمرژ یگزارش خبرگزار
  211  ------------------------------------------------  1387خرداد  28، »شده یمالحق پا یک یبازخوان« ی؛امام یدسع

  215  ----------------------------------------  1387خرداد  29 ی،حاتم یساپر ی؛ا خامنه یبا خانواده عل یامام یدرابطه سع
  217  -----------------------------  1388آذر  2زاده،  ماشاءاهللا عباس یتی؛پرونده امن ینتر محرمانه ی؛امام یدسع ییاز بازجو یبرگ

  220  -----------------------------------------------  1388آذر  2 یکزاد،شهاب ن ای؛ یرهزنج یها پرونده قتل یبازخوان
  224  ----------------------------------- 1388آذر  3 یکزاد،کرد؛ شهاب ن ینظافت خودکش یکه با دارو یمرد ی،امام یدسع

  227  ---------------------- 1389خرداد  1 ی،مصداق یرجا ای؛ یرهزنج یها قتل یکوش، از عوامل اصل ش اکبر خو یزندگبه  ینگاه
  234  -------------------------------------------------  1389آبان  24سخن، . م. فوت شده است؟ ف یامام یدسع یاآ
  235  ------------------------------  1390آبان  30 ،»ای یرهزنج یها قتل«در مورد پرونده  یناو 350بند  یاسیس یزندان 9 یانیهب
  237  ------  1391اسفند  8سروش،  یمعبدالکر ای، یرهزنج یها خوشوقت، از فتوادهندگان قتل یزاهللاود؛ عزنب یزعز یشکه جان برا ی»یزعز«

  239  -------------------------------------------------------  1391اسفند  27 ینی،پرونده قتل احمد خم یبازخوان
  242  -------------------------  1373اسفند  ی،رفسنجان یدر اعتراض به عملکرد هاشم ینیاحمد خم یسخنران ینآخر
  244  ------------------------------------  را داد ینیاحمد خم دیبه من دستور حذف س یانفالح یعل: یامام یدسع

  246  -------------------------  1392 ینفرورد 20 ین،مت یروزهف ای؛ یرهزنج یها قتل »کار یفرنگ«کوشک،  شدن اکبر خوش یآفتاب
  

  249  ---------------------------------  فراز و فرود پرونده جنایت کهریزک: بخش سوم
  250  --------------------------------------  شده دستگاه قضائی جمهوری اسالمی به روایت اسناد فاش» جنایت کهریزک«

  251  --------------------------  1388آذر  5، زکیکهرجنایت  متهم 22 یبرا تهران یظامن یدادسرا بازپرس یینها قرار
  289  --------------------------  1388آذر  25، کهریزک جنایتعامل متهم 12کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه 



 )48(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  305  --------------------------------------  1389تیر  1، کهریزکبرای جنایت دادگاه نظامی  صادره توسط حکم
  318  ------------------------------------  1388ذر آ 28 یزک،مسلح درباره بازداشتگاه کهر یروهاین ییسازمان قضا یهاطالع
  320  ---------------------1389 یرت 9 یست،ن یقطع یزک،کهر یها حکم اعدام متهمان قتل: مسلح یروهاین یسازمان قضائ یهاطالع

  323  ---  1389مهر  7 یامدند؟به دادگاه ن یچراآمران اصل یدیم؛دو افسرنگهبان محکوم به اعدام را بخش: یزککهر یقربان 3 یها خانواده یانیهب
  328  ---------------------------------------  1389بهمن  17اند،  اعدام شده یزکداشتگاه کهردو تن از متهمان حوادث باز

  330  -----------------------------------------------  1389بهمن  17 یزک؛اعدام دو افسر متهم در پرونده کهر یبتکذ
  331  ----  1390 یرت 26 نژاد، یعل یحبر مسند، افشاگران در زندان؛ مس یانخاط یزک؛دو سال پس از کهر یزک؛خورده با کهر گره یها تمام نام

  340  --------------------------  1390آذر  29 ی،چه گذشت؟ فرشته قاض یزکدر زندان کهر یزک؛رکه یانگفتگو با خانواده قربان
  344  ---------------  1391آبان  27روانبخش،  ین؛ محمدحس»!بود؟ یختهر یپوراندرجان ینمرگ را در ساالد رام یها قرص یچه کس«

  346  -------------------------------------  1391 ید 2! ام یدهدر سراسر کشور د »یزککهر«ها  ده: ییطباطبا یزادهمحمود عل
  354  ---------------  1391 ید 3کامدار،  ینفر مجرم شناخته شدند، نازن یدریحداد و ح ی،مرتضو یزک؛رکه یا صفحه 3085پرونده 

  356  ----------------------------------  1391 ید 14 یزک،کهر یتشهادت در دادگاه جنا یبرا یمحمد داور یاعالم آمادگ
  357  ----------------------  1391اسفند  6 یزک،پرونده بازداشتگاه کهر یقیقضات تعل یهتهران عل یدادستان یفرخواستمتن کامل ک
  359  ----------------------------------------  1391اسفند  8چه گذشت؟ بخش اول،  یزکمتهمان کهر یرعلنیدر دادگاه غ
  361  ---------------------------------------  1391اسفند  8چه گذشت؟ بخش دوم،  یزکمتهمان کهر یرعلنیدر دادگاه غ

  362  ----------  1391اسفند  9برگزار شود،  یعلن یرغ یزکآنچه که باعث شد دادگاه کهر ی؛ا خامنه یبا مجتب یمرتضو یدنوار مکالمه سع
  363  -----------------------------------------------  1391اسفند  9به سر کار رفت،  یرتضوم یددادگاه تمام شد، سع

  366  ------------------------------------------  1391اسفند  9 زاد، یمحمد نور یزک؛کهر یتجنا یرعلنیدرباره دادگاه غ
  367  -----------------------------------------------  1391اسفند  19 شود؟ ینم یبرخورد جد یمرتضو یدچرا با سع

  368  -----------------------------------------  1391اسفند  19 ی؟علنیرغ یا یعلن یزک؛کهر یتجلسه دادگاه جنا یندوم
  370  -----------------------------------------  1391اسفند  20! زده است یلینندگانش سک از بازداشت یکیبه  یمرتضو

  371  ---------------------------------  1391اسفند  20 یزک،جلسه دادگاه کهر یندر دوم یمرتضو یدسع یاتمتن کامل دفاع
  380  -------------  1391اسفند  20! ندارد یتدادگاه صالح یسبودم؛ رئ یمرخص یزکهنگام حادثه کهر: پس از جلسه دادگاه یمرتضو

  381  -----------------------------------------  1391اسفند  20! اند کشته شده سنگ فرزندان ما با شهاب: ینیاالم پدر روح
  383  -----------------------  1391اسفند  21 ی؟خبر نداد یچرا زودتر به ضرغام ینیاالم روح یآقا: هم شد یشاک یمرتضو یدسع

  385  ------------------------------  1391اسفند  21 ی،محمد یندادگاه؛ حس یتبه صالح یشد؛ اعتراض مرتضو یمتهم، شاک
  387  -------------------------------  1391اسفند  21 یک،تاج ینشست؛ مهد یشاک یگاهمتهم در جا یزک؛کهر یاتدادگاه جنا

  389  --------------  1391اسفند  21من بود،  یمدستور مستق یزکبه کهر ینانتقال متهم: از ورود به دادگاه یشپ یزککهر یقیتعل یقاض
  390  -----------------  1391اسفند  21است،  گناه یب یرا صادر کردم؛ مرتضو یزکها و اعزام به کهر من دستور بازداشت: فر یدریح
  391  ------------------------  1391اسفند  21 یست،مقصر ن یسته گل اصالحات است؛ مرتضود یزکبازداشتگاه کهر: فر یدریح

  392  --------------------------  1391اسفند  21! ام نکرده یجا نداشت، قصور یناو: مواد مخدر یمعزول متهم به نگهدار یقاض
  394  -----------------------------------------------------  1391اسفند  21تر شد،  سردرگم یزک،کالف پرونده کهر

  395  ----------------------------------------  1391اسفند  21طاها پارسا،  یرفت؟را پذ یفر اتهامات مرتضو یدریچرا ح
  396  ---------------  1391اسفند  21 ی،متهم کرد؛ مهراوه خوارزم یزککهر یتبرگزار شد؛ متهم جنا یرعلنیجلسه دادگاه هم غ یندوم

  399  --------------------------------------------  1391اسفند  21 ی،نعمت احمد! یعلن ،متهم یهدفاع ؛یرعلنیغ ،دادگاه
  400  ----------------------------------------------  1391اسفند  21بهمن کشاورز،  یزک،در پرونده کهر یببدعت عج

  401  --------------------------------------------------------  1391اسفند  21 ی،نبو یمراهاب یزک؛در کهر یمرآلزا
  403  ------------  1391اسفند  22! را درست انجام نداده شا یپدر یفهاو وظ: یمتهم هم شد؛ مرتضو یدنسال دو 3بعد از  ینیاالم روح



 )49(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  405  --------------------------------------  1391اسفند  22! را بلند کرد یشحتا در دادگاه هم صدا یزککهر یتمتهم جنا
  408  -----------------------------  1391اسفند  22 یگی،بهروز صمدب! رندیتا نم شدید یمانع شرکت فرزندانتان در اعتراضات م

  411  -------------------------  1391اسفند  22 گوید، یم یزکجلسه دادگاه کهر یناز اتفاقات سوم یزککهر یخانواده قربان یلوک
  413  -----------------  1391اسفند  23مژگان مدرس علوم،  خواهیم؛ یعدالت نم یجز برقرار یزیما چ: فر یجواد یرگفتگو با پدر ام

  415  ----------------------------  1391اسفند  23 ی،محمد یدمج ی؛حکومت اسالم  نمونه یقاض ی،مرتضو یدسع یها استدالل
  418  ----------------------------------------------------  1391اسفند  25 ی،محسن یمهد یست؟ک یمرتضو یدسع

  420  -----  1391اسفند  27 ی،وجود دارد؛ مهراوه خوارزم یکردن دادگاه مرتضو یهنوز فرصت علن: یخانواده محمد کامران یلوکبا گفتگو 
  425  ----------------------  1391اسفند  27 یگی،در دادگاه؛ بهروز صمدب یمرتضو یها یشکن تداوم قانون: حقوقدان یکگفتگو با 
  429  ----------------------------  1391اسفند  27 ی،مرتضو یدسع قانونی یرغ های ینگار درباره نامه یعدالت ادار یواناخطار د

  430  ---1391اسفند  28 ید؟شدگان چه گفت بازداشت یها هست در حضور خانواده یادتان! یمرتضو یآقا: یزککهر یاتاز مطلعان جنا یکی
  433  --------  1391اسفند  28 یم،پاسخ خود را منتشر کن توانیم ینم: یزککهر یانقربان یلوک ؛»یرانا«در روزنامه  یمرتضو یاتانتشار دفاع

  434  --------------------  1392 ینفرورد 5کردم،  یمتقد یبه دادستان یاز مرتضو یدیجد یتشکا: یمرتضو یدسع یاناز شاک یکی
  437  -----------  1392 ینفرورد 17 ی،مصداق یرج؛ ا)یحسن زارع دهنو(» حداد یضقا« یتکارانهو سوابق جنا یزککهر  به پرونده ینگاه

  442  ------------------  1392 ینفرورد 18 ی،مهراوه خوارزم ی؛تازه از مرتضو یتشکا 6 ی؛مرتضو یدسع یاناز شاک یکیگفتگو با 
  445  ------------------------------  1392 یبهشتارد 9بسته،  یپشت درها یزکجلسه محاکمه قضات کهر ینچهارم یبرگزار
  447  ----  1392 یبهشتارد 9فر بعد از دادگاه،  یدریشدن ح یدبود؟ ناپد یچه منتظر مرتضو یبرا یانسالزن م یزک؛دادگاه کهر های یهحاش

  448  -----------------------------  1392 یبهشتارد 9! خندد یم یمرتضو یها مرغ پخته هم به حرف: ینیاالم روح ینعبدالحس
  450  ---  1392 یبهشتارد 9 ی،درمزار یضا زمانمحمدر! آن یاتتا عدم انتشار جزئ یزکبودن دادگاه کهر یرعلنیاز غ یزک؛دادگاه چهارم کهر

  452  --------  1392 یبهشتارد 11وجود ندارد،  یزکدر بحث کهر یا اطالعات محرمانه یچه: یزکپس از خروج از دادگاه کهر یمرتضو
  453  -------------------------------  1392 یبهشتارد 11خواهد بود،  یرعلنیجلسه غ یندادگاه تا آخر: یزکدادگاه کهر یقاض

  454  ------  1392 یبهشتارد 11 یزک،شاهدان پرونده کهر یآباد نجف یو در یا اژه یمحسن ی،رمحمدرهبر؛ پو از ینیاالم درخواست روح
  455  -------------------------  1392 یبهشتارد 11برگزار شود،  یعلن یدبا یزکدادگاه کهر: در جمع خبرنگاران یمرتضوسعید 

  456  ------------  1392 یبهشتارد 11! یستمن موجود ن یهبرگ عل یکندارم؛ حتا  یزکدر کهر یریتقص ینتر کوچک: یمرتضو یدسع
  459  -------------  1392 یبهشتارد 11است،  یزکبه پرونده کهر یعسر یدگیرس ،و دادگاه یدستگاه قضائ یبنا: یهمعاون اول قوه قضائ

  461  ----------------------------  1392 یبهشتارد 12 ی،ناراض ی،مرتضو ی؛راض ها، یبرگزار شد؛ شاک »یزککهر«دادگاه پنجم 
  463  ---  1392 یبهشتارد 12 ی،مهراوه خوارزم یزک؛کهر یتدادگاه جنا در» حداد« یابی؛ محاکمه غیزکدادگاه کهرغیرعلنی جلسه  ینپنجم

  465  --------------------  1392 یبهشتارد 12 یایند،به دادگاه ب یزککهر یبازداشت یها بچه خواهم یم: یگفتگو با پدر محمد کامران
  467  --  1392 یبهشتارد 16! کرد محسن را خُرد یها چرا بازجو دهان و دندان دانید یحتماً م ینی؛األم به پدر محسن روح نژاد یعل یحنامه مس

  470  ------------------  1392 یبهشتارد 18 کند، یم یتفعال» 111سروش «اکنون با نام  یزکبازداشتگاه کهر: یزککهر یقیتعل یقاض
  472  -----------------------  1392 یبهشتارد 18 نژاد، یعل یحهم نشد؛ مس یلبود و تعط یقانون یزککهر: فر یدریو ح یمرتضو

  475  --------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 23چه گذشت؟  یزکدر دادگاه هشتم کهر
  476  ----  1392 یبهشتارد 24 ی،مهراوه خوارزم یزک؛در دادگاه کهر یتشهادت گزارشگر مننژ: جلسه محاکمه صورت گرفت یندر هشتم

  478  ------------------------  1392 یبهشتارد 24، »شهود را احضار کنم یدمند یازین«: یزکجلسه دادگاه کهر یندر هشتم یقاض
  480  -------------------------  1392 یبهشتارد 25با عکاسان،  یرتضوم یدموش و گربه سع یباز یزک؛جلسه دادگاه کهر یننهم

  482  -------------------  1392 یبهشتارد 25 رویم، یگام به عقب نم یک ینیمرا در چهره متهمان نب یمانیتا پش: یپدر محمد کامران
  484  ---------------  1392 یبهشتارد 25اجرا شد،  یزکبرخورد با مسببان حادثه کهر یبرا یدستور رهبر: یزککهر یاندم قربان یایاول

  485  --  1392 یبهشتارد 30، مرتضویبا  یاناز قربان یکیپدر  یجلسه خصوص ی؛فر از اتهام معاونت در قتل مرتضو یدجوا یتاعالم رضا
  486  ---------------------------------  1392 یبهشتارد 30گذشت،  یجلسه قبل 9آخر؛ آنچه در  یستگاهدر ا یزکپرونده کهر
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  489  --  1392 یبهشتارد 30 اطالعم، یفر ب یوادج یتاز علت رضا شود؛ ینم یدهدر چهره متهمان د یمانیپش: یزککهر یاناز قربان یکیپدر 
  490  --------  1392اردیبهشت  30، بسته یدادگاه پشت درها ی؛مرتضو یهعل یتاز شکا یزکپرونده کهر یاناز شاک یکی یانصراف ناگهان

  491  ---------------  1392 یبهشتارد 30 یست،در متهمان ن یمانیاز پش یا را پس گرفت؛ نشانه یاز مرتضو یتشفر شکا یپدر کامران
  492  --------------------  1392 یبهشتارد 30عالمت سؤال بزرگ،  یک ی؛مرتضو یهعل یتاز شکا فر یپدر جواد یناگهان انصراف

  493  ----  1392 یبهشتارد 30اند،  از شاهدان احضار نشده کدام یچکرد، ه یتاعالم رضا فر یجواد یرپدر ام: یزکجلسه دادگاه کهر یندهم
  495  ------  1392 یبهشتارد 30 نژاد، یعل یحمس ؛گوید علت انصراف خود می از یزکپرونده کهر یاناز شاک یکی ،»88 یانقربان«در مستند 

  498  --------------------  1392 یبهشتارد 31 ینی،مهسا جز ؛»یزککهر«شوک در دادگاه  یدند؛را بخش یمرتضو فر، یخانواده جواد
  501  -------------------  1392 یبهشتارد 31 فر، یپدر و برادر امر جواد ؛»یخردجمع«بخشش با  یدیم؟را بخش یمرتضو یدچرا سع
  502  ---  1392 یبهشتارد 31 نژاد، یعل یحمس ید؛را به دوش کش کنند یکه پرسش نم یمردم یتبار مسؤول فر یجواد یرخانواده ام جا ینتا هم

  504  ----------------------------------  1392خرداد  2 ینی،در انتظار عدالت؛ مهسا جز ید؛رس یانبه خط پا »یزککهر«دادگاه 
  509  -----------  1392خرداد  2و مرگ سه نفر،  یمرتضو یدعشدگان توسط س بازداشت یردرانتقالساعت تأخ 38: یزکدادگاه کهر یانپا

  512  ---------------------------------------------------------  1392خرداد  2نشد؟  یمرتضو یفچرا قانون حر
  

  514  -------------------------------  فراز و فرود پرونده قتل ستار بهشتی: بخش چهارم
  515  -----------------------------------------  عباس خسروی فارسانی ؛یاز راه آگاه ییبه رها یراه یادفر ی؛ستار بهشت

  516  ---------------------------------------------------  نییستااز مانا ن ییها طرح! یو گوهر عشق یستار بهشت یبرا
  517  -------------------------------------------------------  1391آبان  1 ی،ا به خامنه ینامه سرگشاده ستار بهشت

  520  ----------  1391آبان  8در وبالگ خود،  ینوشتار ستار بهشت ینآخر ؛»بندیم یوگرنه دهانتان را م یدنکن یرسان اطالع کنند یم یدتهد«
  522  ----------------------------------------------  1391آبان  11 ی،فعال مدن ی،بازداشت و ضرب و شتم ستار بهشت

  523  ---------------------------------------------------  1391آبان  11از شکنجه در زندان،  یستار بهشت یتنامهشکا
  526  ----------------------------------------------  1391آبان  15فرزندش،  یتاز وضع یمادر ستار بهشت یابراز نگران

  527  ------  1391آبان  16زهرا صدر، ! یریدبگ یلو فردا جنازه را تحو یدقبر بخر: یدر زندان؛ تماس مأموران با خانواده ستار بهشت یتجنا
  529  --------------------------- 1391آبان  16 یرید،بگ یلتحو یزکجنازه را در کهرفردا : یستار بهشت یتماس مأموران با عمو

  530  ------------------ 1392آبان  16! ندارد یو به شما ربط یدشکنجه مأموران درگذشت؛ مأموران گفتند خفه شو یرز یستار بهشت
  531  ------------------------------------  1391آبان  16 ی،قتل ستار بهشت یتدر محکوم »یرانا یساننو کانون وبالگ« یانیهب
  532  ------------------  1391آبان  17 ینی،حس سادات ینبز یزک؛کهر یقانون یدر پزشک یر بهشتشده ستا وجود جنازه شکنجه ییدتأ

  534  -----------------  1391آبان  17 !شود یلتبد یزکبه سرنوشت پرونده کهر یدنگذار یی،بازجو ینح یسنو وبالگ یکدرگذشت 
  535  ---  1391آبان  18زندان، از شکنجه در  یستار بهشت یتنامهشکا یرتصو ی؛زندان یکدرباره سرنوشت  یتحاکم یرمسؤوالنهادامه رفتار غ

 537  ---------------------------------  1391آبان  18بر اثر شکنجه در زندان،  یمرگ ستار بهشت یاحتمال باال: الملل ینعفو ب
 English Text(  --------------------------------------------------------------  537( یسیانگل متن

  539  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه
  540  -------------------  1391آبان  18بر اثر شکنجه متهم شد،  یبه کشتن ستار بهشت یرانا ی؛از مرگ ستار بهشت »ینگارد«گزارش 

  English Text(  --------------------------------------------------------------  540( یسیانگلمتن 
  542  ---------------------------------------------------  1391آبان  18 یان،کاظم ی؛ مرتضفاجعه یادفر ی؛ستار بهشت

  544  --------------------------  1391آبان  18؛ مهناز پراکند، »پاسخ داده شود یدکه با ییها و پرسش یمرگ مشکوک ستار بهشت«
  546  -------------------------  1391آبان  19، »شود یمالخون ستار پا یدنگذار« :یریبه دستگ یخانواده ستار بهشت یاعضا یدتهد

  548  ---------------------------------------  1391آبان  19 ی،به مادر ستار بهشت) »تو یدبستان یار«( یسنو وبالگ یکنامه 
  550  ------------------------------------------------  1391آبان  19 یان،کاظم یتا ستار؛ مرتض یاز فاطم یران؛ا یبرا



 )51(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  552  --------------------------  1391آبان  20شکنجه شده بود،  یستار بهشت: ینزندان او 350بند  یاسیس یزندان 41شهادتنامه 
 552  ----------------------------------------------------------------------------  فارسی متن

  English Translation(  -------------------------------------------------------  555(گلیسی ان ترجمه
  557  -------------------------------------  1391آبان  20 زاد، ؛ محمد نورییستار بهشت قتلدرباره  !اطالعات بخواند یروز

  559  ----------------------------------------------------------  1391آبان  20 ی،رحمان ی؛ تق...هم یستار بهشت
  561  -------------------------------------------  1391آبان  21 یی،رجا ی؛ غالمعل»!ماند بر ما یامتخون تا ق ینتاوان ا«
  563  -------------------------  1391آبان  22بازداشت،  ینسخنان او قبل از آخر ینآخر یصوت یلفا ی؛از مزار ستار بهشت یلمیف

  564  ---------------------  1391آبان  22 نیا، یناصر ینکرد؛ حس ییدبدن ستار را تأ یجا 5در  یوجود کبود یهقوه قضائ یسخنگو
  568  ---------------------------------------  1391آبان  22 یان،معمار یدام ی؛ستار بهشت یقلب یماریو ب دادستان کل کشور
  571  ------------------------------------------  1391آبان  22 یی،محمد مصطفا تند؟هس یچه کسان یقاتالن ستار بهشت

  573  --------------------------------  1391آبان  22 ی،با خانواده ستار بهشت »یرانحقوق بشر در ا المللی ینب ینکمپ« یگوگفت
  576  -----------------------------------------  1391آبان  22 ی،محمدرضا سردار ؛یتبشر یهعل یتشکنجه، مصداق جنا

  578  ---------------------------------------------------  1391آبان  22 یان،کاظم یتر از ستار؛ مرتض کم ییها رسانه
  580  ---------------------------------------------  1391آبان  22اتفاق افتاده است،  یاسالم یجمهور یهعل یتجنا یک

  581  ---------------------  1391آبان  23اکنون روشن است،  از هم یسرنوشت پرونده ستار بهشت یگیری،پ یتهبا انتخاب مسؤول کم
  582  ------------------------------------------------------  1391آبان  23 خواه، ینحس یممر که بود؟ یستار بهشت
  585  -----------------------------  1391آبان  23 ی،بهشت در مورد قتل ستار ینزندان او 350بند  یاسیس یزندان 18شهادتنامه 

  587  --------------------------------  1391آبان  23 ی،قتل ستار بهشت یتدر محکوم شهر ییزندان رجا یاسیس یانزندان یانیهب
  589  --------------------------------------  1391آبان  23 ی،قتل ستار بهشت محکومیتدر  »یرانا یسندگانکانون نو« یانیهب

  590  --------------------------------------  1391آبان  23 زاد، یمحمد نور ی؛درباره قتل ستار بهشت! یطانقهقهه مشهور ش
  593  -----------------------------------------  1391آبان  23بردبار،  یعل ساز؛ یتجنا یهرو یکحاصل  یقتل ستار بهشت

  595  -----------------------------  1391آبان  23 ی،در مورد قتل ستار بهشت یجانیبه صادق الر یباق یننامه سرگشاده عمادالد
  599  -------------------------------------  1391آبان  23 ی،در مورد قتل ستار بهشت» سازمان گزارشگران بدون مرز« یانیهب

  601  ----------------------  1391آبان  23، ...تا یسنو مرگ وبالگ یالپوشان یبرا یتومان یلیاردر ماز تالش متهم اختالس سه هزا
  602  ------------------------------  1391آبان  24 یم،نبود یستار بهشت یشاهد ماجرا شد، یبرخورد م یزککهر یاناگر با خاط

  604  ---------------------------  1391آبان  24به دنبال انحراف در پرونده هستند،  یاظهارات متناقض درباره پرونده ستار؛ برخ
  607  ------------------------------------------  1391آبان  24طبقات فرودست با جنبش سبز،  یوندمونه پن ی،ستار بهشت

  608  ----------------------------------------------  1391آبان  24 ی،محمد صادق کننده؛ یوسمأ یربا س یا ستار؛ پرونده
  612  -----------  1391آبان  24 !گردد؟ یبر م یافق رود، یم یعمود یاسیس یفتا را برمال کرد؛ چرا زندان یسزندان، دروغ پل های یندورب
  614  --------  1391آبان  24کردند،  یسوار ها موج رسانه یندارد؛ برخ یمارتباط مستق یهبه قوه قضائ یبهشت مرگ ستار: یهقوه قضائ یسرئ

  616  -----------------------  1391آبان  24حکومت تهران،  یبرا یددردسر جد ی؛مرگ مشکوک ستار بهشت از» اکسپرس« گزارش
  617  ------------  1391آبان  25، مجلس یهاول تناقضات گزارش یلدل ی،اشتباه چاپ یقه؛وث یدبه ق یمتهمان پرونده قتل ستار بهشت یآزاد

  618  ------------------------------  1391آبان  25بهروز سورن،  !را تکان دادند یخبر یایکه با مرگ خود، دن یسانینو وبالگ
  620  ---------------------------------  1391آبان  25 !مرگ چه بود؟ یقعلت دق ؛یمهم در پرونده قتل ستار بهشت یها سرنخ

  623  -------------  آبان 25 ی،در حضور قاض یشکنجه ستار بهشتبه زندان اهواز، پس از اعالم شهادت درباره  ینیابوالفضل عابد یدتبع
  625  ----------------------------------  1391آبان  25 ترسد؛ یم ینترنتاز ا یرانا ی؛در تهران تا مرگ ستار بهشت یباز از آب

  628  --------------------------------------------  1391آبان  25 یان،کاظم ی؛ مرتضموران معذور؛ از فروهرها تا ستارمأ
 630  --------------------------------  1391آبان  25از طبقه فرودست،  یسینو وبالگ ی؛از مرگ ستار بهشت »ینگارد«گزارش 



 )52(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 English Text(  --------------------------------------------------------------  630( یسیمتن انگل
  632  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه

 634  -----------------------  1391آبان  25او شکنجه شده بود، : یدوستان ستار بهشت ی؛از مرگ ستار بهشت »یستب یلید«گزارش 
 English Text(  --------------------------------------------------------------  634( یسیانگل متن

 636  ----------------------------  1391آبان  26 ،احساسات یک؛ مرگ بالگر و تحر یاز مرگ ستار بهشت» مچ یسپار«گزارش 
 French Text(  --------------------------------------------------------------  636( یمتن فرانسو

  638  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه
 640  -----------------------  1391آبان  26شدند،  ینگار زندان مستقل درباره مرگ وبالگ یقگزارشگران سازمان ملل خواهان تحق

 English Text(  --------------------------------------------------------------  640( یسیمتن انگل
  641  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه
  643  ------------------------------------------  1391آبان  26 ی،واحد یمجتب ی؟خودسر یا یاستراتژ ی؛قتل ستار بهشت

  645  ---------------------------------------------------------  1391آبان  26 ی،به ستار بهشت »پرست یزدان«نامه 
  647  -------------------  1391آبان  26 یرهاشمی،م ینتاست؛ ز یستماتیکس یقتل عمد و سرکوب یست،ن» تخلف« یقتل ستار بهشت

  648  -----------------------------  1391آبان  27 ،عوض شد یتو شاهد جنا یتعامل جنا یجا یاسی؛س یزندان 41دوم  یانیهب
  650  ------------------------------------------  1391آبان  27،  در زندان یتار بهشتبه مرگ س یونسکو یرکلاعتراض مد

  652  -----  1391آبان  27 یی،رسا یدحم ی؛و انتظام یتیامن یها شکستن اقتدار سازمان: هدف یس؛نو وبالگ یکناگفته درباره فوت  یلیتحل
  656  -------------------------------------  1391آبان  27 ی،واحد یمجتب یسان،نو ادامه کشتار وبالگ ینظام برا یاراده قطع
  657  ---------------------------  1391آبان  27 حکومت داشته است؟ یبرا ای ینها گذاشته و چه هزم یرو یها چه اثر قتل ستار

  658  -----------------------------------------------------------  1391آبان  27 ی،عباس عبد! ستار، آشکارکننده
  660  -------------------------------  1391آبان  27 یی،رجا یغالمعل !دارد؟ یها چه ارزش خوان روضه یبرا یخون ستار بهشت

  662  --------  1391آبان  27 یمی،رضا رح ی؛قداران واقعبار هم توسط چما یک ی،بار توسط چماقداران مجاز یک: ستار دو بار خفه شد
  663  ---------------------------------  1391آبان  27 ی،محسن مقدس یس؛نو مجلس درباره مرگ وبالگ یژهو یتهعملکرد کم

  664  ------------------  1391آبان  27بود،  یزیدو  یهادامه راه و روش معاو ی،قتل ستار بهشت: طلبان مازندران از اصالح یجمع یانیهب
  665  --------------------------------------  1391آبان  28 نفر خواهد بود؟ ینآخر یا؟ آ...نفر بود که یناول یستار بهشت یاآ

  667  ---------  1391آبان  28 ی،؛ آرش بهمنکرد یدرا تشد یرانمد یقتل ستار، دعوا شد؟ یرفته بود چه م یناو یدبه بازد نژاد یاگر احمد
  669  -------------------  1391آبان  28! یدیمند یوگو با خانواده ستار بهشت گفت یبرا یضرورت: مجلس یداخل یتامن یتهکم یسرئ
  670  ---  1391آبان  28 پذیرند؟ یشده، م یررا که به اتهام اعتراض دستگ یچگونه مرگ جوان ینحس یروانپ: قم یهحوزه علم ینمع مدرسمج
  672  --------------------  1391آبان  29 یی،از بازجو یدر اثر استرس ناش یاحتمال مرگ ستار بهشت: یقانون یسازمان پزشک یسرئ

  673  ----------------------  1391آبان  29از استرس،  یدمرده، شا یعیطب: ینقاو یپزشک ی؛محل فوت بهشت یدموافقت ناجا با بازد
  674  ------------------------------  1391آبان  29 نیا، یناصر ینحس گوییم؛ یبلکه دروغ م ینیم،حس یروکه پ کنیم یم یما شوخ
  675  ------------------------  1391آبان  29بردبار،  یعل ی؛قتل ستار بهشت یدر پ ییاصولگرا یمدع یندهبه سخنان دو نما یپاسخ

  677  -------------------------  1391آبان  29! نداشت یرطبیعیمورد غ یم،بازداشتگاه رباط کر: یپرونده ستار بهشت یتهمسؤول کم
 678  ------------------------ 1391آبان  29 ی،از برخورد با شاهدان شکنجه ستار بهشت ینبند زنان او یاسیس یانتقاد هفت زندان

  679  ---------------------  1391آبان  29در بازداشتگاه،  یدر برابر قتل ستار بهشت یداز سکوت مراجع تقل »یدسبز ام یرانسف«انتقاد 
  681  ---------  1391آبان  30 ی،ستار بهشت یهادامه سکوت درباره از کار افتادن کل! کرد یبرا تکذ »یعیمرگ طب«گزارش  ی،قانون شکیپز

  682  -----------------------------  1391آبان  30 ی،عبدالجواد موسو !یدمردم را هالو فرض نکن! یی؟مرگ بر اثر استرس بازجو
  684  -----------------------  1391آبان  30! یدنباش تفاوت یبهمه ظلم  یننسبت به ا! هموطنان: یاسیس یاناز خانواده زندان یجمع
  687  --------------------------------  1391آبان  30 یفی،شر یاست؟؛ هاد یقربان یبر گرده نظام؛ چه کس یهوده،ب های ینههز



 )53(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  688  --------------------------  1391آذر  1اند،  نمرده؛ فرزندم را کشته یعیستار به مرگ طب دهم؛ ینم یترضا: یمادر ستار بهشت
  690  --------------------------------  1391آذر  1! یمنتشار ندارمشخص شد؛ اجازه ا یعلت مرگ ستار بهشت: یقانون یپزشک

  691  -------------------------------------------  1391آذر  1 ین،در او یستار بهشت کننده ینهبازداشت موقت پزشک معا
  692  -----------------------  1391آذر  1 ،»یستار بهشت«مرگ  یبررس یافتنخاتمه : خبر داد ای یهدر اطالع یقانون یسازمان پزشک

  693  ---------------1391آذر  1 !یدبپرس یا اژه ید؛ از محسنسخنان مسؤوالن ما اعتبار ندار: یقانون یاز قول سازمان پزشک ای یهاطالع
  694  -----------------------------------------  1391آذر  1 ی،شدگان به خواهر ستار بهشت از خواهران اعدام یا نوشته دل
  695  ----------------  1391آذر  1است،  یعاتمتفاوت از شا یپرونده ستار بهشت یقانون یپزشک یجنتا: یقانون یسازمان پزشک یسرئ

  696  -------------------------------  1391آذر  2است،  یعصبان ی،ره ستار بهشتدربا یزنان زندان یانیهاز ب یآباد دولت یجعفر
  697  ---------1391آذر  2بود،  یرقانونیغ یستار بهشت یخبر داد؛ محل نگهدار یرقانونیغ یها بازداشتگاه یتمجلس از ادامه فعال یندهنما
  698  -------------------------  1391آذر  2 ی،تهران درباره فوت ستار بهشت یدادستان یهعلت فوت؛ اطالع یبررس یاتجزئ حشر

  700  -  1391آذر  2 ی،ترک همدان یهم مصداق قتل است؛ مصطف» ارعاب منجر به مرگ«: یدادستان یهبه اطالع یدادگستر یلوک یکواکنش 
  701  -----------------------------  1391آذر  2از ضربه به نقاط حساس بدن،  یاحتمال مرگ بر اثر شوک ناش: یقانون یپزشک

  703  ----------------  1391آذر  3ات رحم کن،  اههم حداقل به بچه شش کنی، یبه دخترم گفتند به خودت رحم نم: یمادر ستار بهشت
  704  ------------------------------------  1391آذر  3، یو اظهارات مادر و یاز خانواده ستار بهشت یاجبار یتگرفتن رضا

  706  --------------------------------------------------  1391آذر  4بر سر شهروندان؛ ندا رهنورد، » فتا« یسپل یهسا
  708  ------------------------------------------  1391آذر  4قجر،  یداآ ی؛به کشته شدن ستار بهشت یواکنش جامعه جهان

  711  -----------------------------------------------------  1391آذر  4کشتگر،  یلو ضحاک زمان؛ ع یستار بهشت
  713  -----------------------------------  1391آذر  4 یگی،نامدار شد؛ بهروز صمدب یرد؛و نشان بم نام یب» ستار« خواستند یم

  716  -----------------------------------------  1391آذر  4! سکته کرده یشاز ترس نوشته ها یستار بهشت: ارگان مؤتلفه
  717  ----------------------------------  1391آذر  6! از ترس سکته کرده است یستار بهشت گوید یم »یاسالم«مؤتلفه  یهنشر

  720  --------------------  1391آذر  6مصون از مجازات نماند،  یتا کشته شدن ستار بهشت یممراقب: »گزارشگران بدون مرزمان ساز«
  723  -----------------------------------------------  1391آذر  6 یان،کاظم یمرتض یزیدی؛با ینبو ز یما، ستار بهشت

  725  ----------------  1391آذر  6فتا شد،  یسپل یفرمانده یاستعفا یا یخواستار برکنار یمجلس در پرونده ستار بهشت یژهو یندهنما
  726  -------------------------------  1391آذر  7 یباکالم،صادق ز! یستار بهشت یتیو مشکالت ترب یبروجرد ی،مرتضو یدسع

  727  ------------------------------------------------------------  1391آذر  7دفن در مرور زمان؛ محمد رهبر، 
  729  -----------  1391آذر  7درز کرد، برکنار شد،  یرونبند به ب یناز ا یپس از آنکه خبر شکنجه ستار بهشت ینزندان او 350بند  یسرئ

  731  --------------  1391آذر  7اند،  شده بود، قطع کرده یزتجو یستار بهشت یبرا ینرا که در زندان او ییدارودر روز آخر،  یانبازجو
  732  ----------------------------------------  1391آذر  8دوستدار،  یمهنع ی؛و ساختار حکومت اسالم یمرگ ستار بهشت

  735  ---------------------------------------  1391آذر  8شد،  ینظارت یضعف نهادها یقربان یستار بهشت: مجلس یندهنما
  737  ----------------------------  1391آذر  8داده نشد،  یبخش به ستار بهشت آرام  ف قرصاجازه مصر: فرمانده ناجا فاش کرد

  738  ---------------------------  1391آذر  8کند؟  یتحما یپرونده ستار بهشت یگیریاز دادستان تهران به خاطر پ یدمجلس نبا
  739  -------------------------------  1391آذر  9 ی،کردن عامل مرگ ستار بهشت یمخف یها برا از تالش الملل ینعفو ب ینگران

 English Text(  --------------------------------------------------------------  739( یسیانگلمتن 
  742  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه

  743  ---------------  1391آذر  10! غلط کرده است یمدار یرقانونیبازداشتگاه غ گوید یم یکس  هر: مجلس یمل یتامن یسیونعضو کم
  744  ------------------------------------  1391آذر  10! گرفتند یترضا یدقاتالن را نشانم دادند و با تهد: یمادر ستار بهشت
  747  --------------------------------------------  1391آذر  10! مشکوک است یقتل ستار بهشت: یجانیمحمدجواد الر

  748  -----------------------------------------  1391آذر  10 ی،کروب یشد؛ محمدتق یبود و بهشت یکه بهشت یستار یبرا
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  751  ----------------------  1391آذر  11! کند یجد یخود بازنگر های یاستفتا در س یسپل: مجلس یمل یتامن یسیونکم یسرئ
  752  -------------------------------  1391آذر  11در بازداشتگاه،  یضرب و شتم ستار بهشت ییدفتا و تأ یسپل یسرئ یبرکنار
  753  -------------------  1391آذر  12 ی،ادامه دارد؛ فرشته قاض یتهران؛ سکوت درباره مرگ ستار بهشت یفتا یسپل یسرئ یبرکنار

  755  ----------------------------------  1391آذر  11! کند یداتا خون انسان ارزش پ یدشما استعفا ده! مقدم یسردار احمد
  756  -----------------  1391آذر  12! یدکن یعذرخواه یاز خانواده ستار بهشت یا در نامه: کشور و ناجا یربه وز یمطهر یعل یشنهادپ

  758  ----------------------------------------------------  1391آذر  12 ی،و ستار بهشت یقانون اساس ید،مراجع تقل
  760  ---------------------------  1391آذر  12مراسم چهلم برگزار کنند؟  توانند یم یخانواده ستار بهشت یاآ! یا اژه یمحسن یآقا

  762  -----------------  1391آذر  13احتمال شوک وجود دارد،  ی؛پرونده ستار بهشت یتوضع ینآخر: خبر داد دستگاه قضا یسخنگو
  763  -----------------------------------  1391آذر  13آل داوود،  یدفرش یگر؟د یشیاقدام نما یکفتا؛  یسپل یسرئ یبرکنار

  765  -----  1391آذر  14 ی،ذهاب یعل ؛»یستار بهشت«تازه از پرونده  شود؛ جزئیاتیم یلتحو یسهرئ یأتمجلس به ه یژهو یندهگزارش نما
  768  -------------------------------------------------------------------  1391آذر  14 ی،»ستار« یها آموزه

  769  -----------------------------  1391آذر  14 یی،مهرداد طباطبا! همراه شماست پرسش تا پل صراط 10+2 ینا! یا اژه یآقا
  773  -------------------------------  1391آذر  14! نداشت یعامل خارج یمرگ ستار بهشت: یقانون یاز قول پزشک یندگاننما

  774  ------------------------------------------  1390آذر  ی،دانشجو و جامعه؛ ستار بهشت یساز شانزده آذر، روز حماسه
  776  ------------------------------------------  1391ذر آ 16ها برکنار نشد،  فتا به خاطر فشار رسانه یسرئ: فرمانده ناجا

  777  -------------------------------------------  1391آذر  16 یان،کاظم یمرتض ی؛افکار عموم یروزیو ستار؛ پ یننسر
  779  ---------------------------------------  1391آذر  21مرگ ستار،  یتن از متهمان اصل 4با  یخانواده ستار بهشت یدارد

  780  ----------------------------  1391آذر  21پرونده خوب بود،  یانصافاً روند قضائ: یکننده مرگ ستار بهشت یگیریپ یندهنما
  781  -----------------------  1391آذر  20 یان،حسن فرشت ی؛در پرونده ستار بهشت» حقوق بشر یجهان یهالماع«مورد نقض  یستب

  786  ----------------------------  1391آذر  20شد،  یمرگ ستار بهشت» حادثه دلخراش« یجد یگیریخواستار پ یمحمد خاتم
  787  -----------------------------------------  1391آذر  21اعالم شد، » شوک« یعلت مرگ ستار بهشت: یقاتتحق یانپا

  788  --------------------------  1391آذر  22از احتمال ارسال نشدن پرونده به دادگاه،  »یستار بهشت«خانواده  یلوک یابراز نگران
  789  -----------------------------  1391آذر  22 ی،درباره قتل ستار بهشت یجانیبه صادق الر یهادو یننامه سرگشاده محمدام

  791  ----------  1391آذر  23 یمی،ماروخا عظ یتی؛امن یها و دستگاه یسپل یرو یشپ یگرد یآزمون ی،روز درگذشت ستار بهشت ینچهلم
  794  ---------------------------------------------  1391آذر  23 ی،گذشت؛ صحرا عابد یز قتل ستار بهشتچهل روز ا

  795  ------------------  1391آذر  23پرونده،  یگیریپ یاست؛ درخواست از مسؤوالن برا یدهقاتالن فرزندش را د یمادر ستار بهشت
  797  ------------------------------  1391آذر  24او با آرامش تمام شود،  یادبودنگذاشتند مراسم  یهمکاران قاتالن ستار بهشت
  799  -------------------  1391آذر  23زهرا صدر،  زاد؛ یو محمد نور یگفت و گو با سحر بهشت ی؛بهشت گزارش مراسم چهلم ستار

  801  ----------------  1391آذر  24حمله مأموران به مراسم چهلم فرزندش،  یدر پ یمارستان،به ب یساعته مادر ستار بهشتانتقال چند
  802  ------------------------------  1391آذر  24 یاست،به خدا او قهرمان دن: یستار بهشت های یا محله از هم یکیسخنان  یلمف
  804  -----------------------------------------  1391آذر  25بردبار،  یعل کنه؟ یفراموش م یک ی؛حاکم باش کُشه؟ یم یک

  806  --------  1391آذر  25 یرند،رفتارها دق کنند و بم گونه ینجا دارد مسلمانان از ا: یبه کتک زدن مادر ستار بهشت یاتب اهللا یتواکنش آ
  807  ----------------------------------  1391آذر  25 یگانه،نظام نوشته شود؛ جواد  یبه پا یدنبا یستخلف چند بازجو و پل

  809  --------------------------------  1391آذر  26است،  یبه خط مرحوم ستار بهشت یتنامه،شکا: یخانواده ستار بهشت یلوک
  811  -----------------------------  1391آذر  26تماس نگرفت،  ییدلجو ینفر از مسؤوالن هم برا یکچهل روز گذشت؛ حتا 

  813  --------------  1391آذر  27 ی،غامخواستار قصاص قاتل است؛ محمد ضر یمادر ستار بهشت: یخانواده ستار بهشت یلگفتگو با وک
  815  ----------------------  1391آذر  27 پناه، یزدانکجا بود؟ محمدرضا  یخاتم ی،در غربت ستار بهشت: زاد یگفتگو با محمد نور

  817  -----------------  1391آذر  28 !کنند یعذرخواه یاز مردم و رهبر یدبا: یمطهر یعل ی؛کشور درباره ستار بهشت یرسؤال از وز
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  818  ----------------------------  1391آذر  28 یس،گاه پل ر پرونده قتل در شکنجهد تراش، یشر یاز تکرار داستان دزد ینگران
  821  ---  1391 ید 1! انگشتانش را شکسته بودند یسد،نتوانسته بود درست بنو: مادر ستار ی؛با خانواده ستار بهشت »مادران پارک الله« یدارد

  823  -------------------------  1391 ید 2زهرا صدر، ! اند گرفته یزور یتو حاضر است؛ از مادر او رضا یح یپدر ستار بهشت
  826  ----------------------- 1391 ید 2تن فرزندم هستم؛ مژگان مدرس علوم،  یها زخم یمن صدا: یمادر ستار بهشتگفتگو با 

  829  --------------------------------------------  1391 ید 4در مجلس خوانده نشد؟  یچرا گزارش مرگ ستار بهشت
  830  -----------------------------  1391 ید 4 ی،روان یدفشار شد یانبود، مرگ در اثر ضربه  یمارب یستار بهشت: دادستان تهران
  832  --------------------------------------  1391 ید 4 ی،نقض حقوق بشر؟ آرش نراق یا یرم عادج: یمرگ ستار بهشت

  835  -------------1391 ید 4مجد،  یمیکر یاکامالً محسوس است؛ رؤ یفشارها بر دستگاه قضائ: یخانواده ستار بهشت یلگفتگو با وک
  837  ---------------------------------------------  1391 ید 5 یلیاسماع یزنباشد؟ پرو یاز کجا معلوم که ستار، بهشت

  841  ---------------------------  1391 ید 5 یست؟چ یبرا ینگران همه ینا یتی؛امن یروهایدر محاصره ن یسنگ قبر ستار بهشت
  843  ----------------------------  1391 ید 6 یشه،پ بابک دهقان ی؛مرگ ستار بهشت یها از بازتاب »یترزرو« یگزارش خبرگزار

 English Text(  --------------------------------------------------------------  843( یسیمتن انگل
  847  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه

  848  ---------------  1391 ید 6 ی،برود؛ فرشته قاض پرونده ستار به دادگاه گذارند ینم ها یتیامن: یخانواده ستار بهشت یلگفتگو با وک
  851  ----------------------------------------  1391 ید 6 ی،افشار یحکومت؛ عل یشیفرما یدادرس یچهباز ی،ستار بهشت

  853  ------------------------------------------------------  1391 ید 6آب در النه مورچگان،  ی؛مرگ ستار بهشت
  856  ---------------------------------  1391 ید 7باز هم خوانده نشد،  یو تفحص مجلس درباره ستار بهشت یقگزارش تحق

  857  --------------------------------  1391 ید 8 ی،علم و صنعت با خانواده ستار بهشت دانشگاه یاناز دانشجو یجمع یدارد
  858  ----------------------------------  1391 ید 8داماد خانواده،  یدتصادف شد ی؛خانواده ستار بهشت یناشدن مصائب تمام

  859  ------------  1391 ید 9! است یریاز دستگ یکوب و شوک ناش سنگ یعلت مرگ ستار بهشت: مجلس یقتحق یتهکم یجهنت ینآخر
  861  -------------------------------------  1391 ید 10سخن، .م.ف! یاده ستار بهشتفتا از خانو یبازجو یمتن عذرخواه
  863  --------------------------------------------------  1391 ید 16 ی،از گزارش پرونده ستار بهشت یحذف بخش

  864  --------  1391 ید 17 ی،ذهاب یعل ؛»یستار بهشت«از گزارش » پاراگراف«حذف  شود؛ یمجلس خوانده م یژهو یندهامروز گزارش نما
  866  -----------------------  1391 ید 17پرونده،  یژهو یم بررسلزو بر یدتأک ی؛متن کامل گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشت

  870  --------------------------------  1391 ید 17 ی،ص قتل ستار بهشتحو تف یقبه گزارش ناقص تحق یندگاناعتراض نما
  874  ---------------  1391 ید 17مادر و خواهر متهم،  یها است نه حرف یمل یتامن یسیونکم یقاتما تحق یمبنا برا: مجلس یسرئ
  875  -----------------------------------------  1391 ید 17شد،  هیآزادانه ته یگزارش مرگ ستار بهشت: مجلس یندهنما
  876  -----------------------------  1391 ید 17اعتراف نبوده است،  یشده از گزارش ستار بهشت بخش حذف: مجلس یندهنما
  877  -----------------------  1391 ید 17است،  یعلت مرگ ستار بهشت یو روان یزیکیو شوک ف یضرب عمد: مجلس یندهنما

  878  -------------------------------  1391 ید 17 یران،از گزارش مجلس ا »یحذف علت مرگ ستار بهشت«کشمکش بر سر 
  881  ------------------------------  1391 ید 17ها باشد،  زندان نظر سازمان یرز یدها با تمام بازداشتگاه: یدادگستر یلوک یک

  884  -----------------------  1391 ید 17قتل، مژگان مدرس علوم،  یکشده  یدستکار یتدر مجلس؛ روا یگزارش ستار بهشت
  886  -----------------------------------------------------------  1391 ید 17 ی،استتار ستار؛ محمدرضا سردار

  888  --------------------------------------------  1391 ید 18راد،  یرانصا ینحس ی؛و اقناع افکار عموم یستار بهشت
  889  ----------------------------------------  1391 ید 18 یان،سروش فرهاد یاست؛در مجلس س »یبهشت«گزارش مرگ 

  890  -------------------------------------------------  1391 ید 18 ی،دواتگر یمهد یاست؛شده س پاراگراف حذف
  891  --------  1391 ید 18 ی،ذهاب یمردم از آن اطالع داشته باشند اعالم شود؛ عل یدکه با یآن بند یدوارمام: یمکر رباط یندهگفتگو با نما

  892  -----------  1391 ید 18 ی،ترک همدان یمصطف! است یرانا ینجادارد؛ ا یانهتلفن همراه و را یکه زندان یتا بازداشتگاه یزکاز کهر
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  894  -------------------------------  1391 ید 19 ی،باشد؛ بهروز کارون یعلن یددادگاه فرزندم با  :یگفتگو با مادر ستار بهشت
  896  ----------------------------------------------------  1391 ید 19آزاد،  یعل یران؛ا یجامعه مدن یبرا ای یهمرث

  899  -----------------------------------------  1391 ید 19! »بان یدهد یمؤسسه راهبرد«! یستار بهشت یپشت پرده زندگ
  901  ----------------------------  1391 ید 30ماهه صادر شد؛ پرونده ستار سه ماه در دادسرا مانده،  یکحکم اراذل و اوباش 

  903  ----------------------  1391بهمن  1نمودن پرونده قتل،  یشیفرسا یبرا یزیر تا برنامه یروزه پدر ستار بهشت 10از گم شدن 
  905  -----------------------  1391بهمن  2روزه پدر ستار؛ زهرا صدر،  10شدن  یدناپد یاتشرح جزئ ی؛ا مادر ستار بهشتگفتگو ب

  908  ------------------  1391بهمن  3 ی،است؛ فرشته قاض ینپدر ستار سالم و خواهان مجازات قاتل: یگفتگو با خانواده ستار بهشت
  910  -------  1391بهمن  8ار را محجور قلمداد کنند، نگرانم پدر ست: یخانواده بهشت یلوک ی؛روزه و مشکوک پدر ستار بهشت 10 یمفقود
  912  ---------------------------  1391بهمن  24! خورد یگذشت؛ پرونده هنوز در دادسرا خاک م یروز از قتل ستار بهشت 100

  914  ----------------------------------------  1391اسفند  2به دادگاه نرفت،  یماه بهمن هم تمام شد؛ پرونده ستار بهشت
  916  ----------------------------------------------  1391اسفند  7 ی،با مادر ستار بهشت یمنتظر ینعلیفرزند حس یدارد
  917  -------------------  1391اسفند  8 یس،پل یها از متهمان در بازداشتگاه ییبازجو یتابالغ ممنوع ی؛ثمره خون ستار بهشت یناول

  919  ------------------------------------  1391اسفند  10 ی درباره ستار بهشتی،ا به خامنه یاملش ینامه سرگشاده زهرا ربان
  921  ---------  1391اسفند  12! از ترس زندان فوت کرده کرده؛ او یداخاتمه پ یپرونده ستار بهشت: مجلس یندهنمابازی با افکار عمومی؛ 
  923  ----  1391اسفند  13 ی،به دادگاه ارسال نشده؛ فرشته قاض یپرونده ستار بهشت ،به قتل یدگیرس یانپا یادعا رغم یپس از چهار ماه، عل

  925  ------  1391اسفند  13ور شده است،  آب بر آتش نبود، آتش شعله یختنگزارش مجلس ر: یخانواده ستار بهشت یلپورفاضل وک یتیگ
  926  -----------------------------------  1391اسفند  16 یست،ن یخون فرزند من فروش شویم؛ یم یدتهد: یمادر ستار بهشت

  928  ---------------------------------------------------  1391اسفند  16 ینا،ندا س کند؛ یکه نظام را رها نم یکابوس
  929  ---------------------------  1391اسفند  17شد،  یدر مورد ستار بهشت ییجنا یقاتحقوق بشر خواهان تحق بان یدسازمان د

  931  -----------------------  1391اسفند  18 ی،نرگس محمد! روزت مبارک ینمسرزم یدهمادر؛ زن رنجد کی یزانگ داستان شگفت
  933  -------------------------------------------------------  1391اسفند  18 زاد، محمد نوری !یستار بهشت قاتالن

  934  ----------------------------------------------  1391اسفند  21 ی،رحمان یمادر ستار؛ تق یطلب عدالت کور و حق
  935  --------------------  1391اسفند  24د، مختومه ش یپرونده ستار بهشت: در مجلس یپرونده ستار بهشت یگیریمسؤول پ یندهنما
  936  ----------------------------------------------  1391اسفند  25پرونده هنوز باز است، : یخانواده ستار بهشت یلوک

  937  -------  1391اسفند  26 پور، یفخرالسادات محتشم کنیم؛ یاما پرونده را دنبال م یم،ندار یتهر چند امن: یگفتگو با خانواده ستار بهشت
  940  ----------------  1391اسفند  26 ی،محمد یدمج ین؛و استفن اسلو یهشتدو داستان گزنده با دو سرانجام متفاوت؛ درباره ستار ب

  943  -----------------------------  1391اسفند  27 نیا، یناصر ینحس! مادر یستی،تو تنها ن: یمادر ستار بهشت یبرا یا دردنوشته
  946  ---------------------  1391اسفند  27 یست،ن یارمپرونده مختومه نشده است؛ هنوز مدارک در اخت: یخانواده ستار بهشت یلوک

  948  ---------------------------------  1391اسفند  28 ی،ام؛ فرشته قاض هنوز پرونده را نخوانده: یشتستار به یلگفتگو با وک
  950  ------------  1391اسفند  28 ی،شاهد پرونده ستار بهشت ینی،نظام به ابوالفضل عابد یهعل یغشاهد و متهم عوض شد؛ اتهام تبل یجا

  951  -----------  1391اسفند  29ه نرفت، به دادگا »یستار بهشت«فتا، پرونده  یسماه از مرگ در بازداشتگاه پل 4از  یشبا وجود گذشت ب
  952  ---------------------------  1392 ینفرورد 10 زاد، ؛ محمد نورییستار بهشت یادبه  ی؛متر یکپوست و استخوان و کوچه 

  953  -------------------  1392 ینفرورد 11فرزندانمان آزاد باشند،  خواهیم یم: با مردم یو درد دل مادر ستار بهشت ینوروز یکتبر
  954  --------------------------  1392 ینفرورد 17ادامه دارد،  یه ستار بهشتپروند یبر رو یقاتتحق: یخانواده ستار بهشت یلوک

  955  ------------------------------------------ 1392 ینفرورد 17کشور را به مجلس کشاند،  یروز یپرونده ستار بهشت
  956  -------------  1392 ینفرورد 17 شود، یمحاکمه م »یدخورش«مسؤول روزنامه  یرمد ی،به اتهام مشکوک خواندن مرگ ستار بهشت

  957  ---------  1392 ینفرورد 18 یری،ط یالنشد؛ ل یگاه؛ از خانواده او و مردم عذرخواهبه داد یادامه تعلل در ارسال پرونده ستار بهشت
  959  -----  1392 ینفرورد 18 یرافکن،اند؛ آمنه ش نکرده یعذرخواه: یمطهر ی؛پرونده مرگ ستار بهشت یکشور به مجلس برا یراحضار وز



 )57(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  961  --------------------------------  1392 ینفرورد 18در دست بازپرس پرونده قتل ندا آقاسلطان،  یپرونده قتل ستار بهشت
  962  --  1392 ینفرورد 20! یدگرفت یتنه رضا ید،کرد یشکنجه شد، نه عذرخواه یستار بهشت: کشور در مجلس یراز وز یمطهر یسؤال عل

  967  --  1392 ینفرورد 20 ی،فارسان یعباس خسرو! آزمودنِ آزموده ی؛ا در مجلس گوش به فرمان خامنه ینافرجام پرونده ستار بهشت یانپا
  968  -------  1392 ینفرورد 20! یدالموت پرس از ملک یدرا با یعلت فوت ستار بهشت: کشور یرر اعتراض به سؤال از وزمجلس د یندهنما
  969  ---------------  1392 ینفرورد 21 یرافکن،در مجلس؛ آمنه ش یبه مجلس آمد؛ روز داغ ستار بهشت ییپاسخگو یکشور برا یروز

  971  -----------------------------------------------------  1392 ینفرورد 21 ی،محسن رهام ی؛فرهنگ عذرخواه
  973  ---------------------------  1392 ینفرورد 22 ی،شهر محل سکونت ستار بهشت یم،رباط کر یندهنکو، نما یمراهگفتگو با اب

  975  -----  1392 ینفرورد 24 یاراحمدی، یحشهر برود؟ محمدمس ییطلب به اندرزگاه رجا دانش یکشته شود و مجتب یدبا یچرا ستار بهشت
  977  -------------------------------------------------  1392 ینفرورد 25دارند،  یبه همراه یازمادر و خواهر ستار ن

  978  ---------------   1392 ینفرورد 26بود، احسان رستگار،  یساننو وبالگ یرنشدن سا یزندان یبرا یعلت مرگ ستار بهشت یگیریپ
  981  -------------  1392 ینفرورد 26 ی،محمودآباد یمعظ! ظلم نشده است یمجلس؛ به ستار بهشت یندهنما ی،کوثر یلگفتگو با اسماع
  986  --------------------  1392 ینفرورد 27لم نشده؟ ظ گفتید یباز م ،بود یستار بهشت یاگر فرزندتان جا! یکوثر یآقا

  987  -------------------------------  1392 ینفرورد 28آستانه،  یسهم شما همان دو درهم است؛ عل! یسردار کوثر
  989  ------------------------------------------------------  1392 ینفرورد 28آزاد،  یعل ی؛مادر ستار بهشت یبرا
  992  ---------------  1392 ینفرورد 28نوشته آنان؛ سفر به خانه شجاعت،  و دل یبا مادر ستار بهشت یفرزندان رهنورد و موسو یدارد

  995  ------------------ 1392 یبهشتارد 12! که نخواهند یاز روز یوا: به مناسبت روز کارگر و روز زن ینامه مادر ستار بهشت رنج
  996  --------------------------------  1392 یبهشتارد 12 ی،ا خطاب به خامنه ،یمادر ستار بهشتگوهر عشقی،  یدئویو یامپ

  997  -------------  1392 یبهشتارد 18 یان،ارمعم یدام خندید؛ یو او م زدیم یگفت کتکش م: یمادر ستار بهشت ی،گفتگو با گوهر عشق
 997  ----------------------------------------------------------------------------  یمتن فارس
  English Translation(  -------------------------------------------------------  1000( یسیانگ ترجمه
  1003  --------------------------------  1392 یبهشتارد 26 شوم؛ یآماده م یرهبر یتب یتحصن جلو یبرا: یمادر ستار بهشت

  1004  -------------  1392 یبهشتارد 28! کرد یم یدگیرس یتا به پرونده ستار بهشت یمداشت یی»پوآرو«کاش : یخانواده ستار بهشت یلوک
 1005  -----------------------------  یبهبهان یمینس ی؛ستار بهشت یبرا یا سروده ؛»یکنم پست یارکه اخت ی،مرگ بهتر از آن هست«
  1006  --------------------------------------------------------------  یستار بهشت یبرا یا سروده ؛»یعیطب مرگ«
  1007  --------------------------------------------------  شتاب یرضا ب ی؛ستار بهشت یبرا یا ؛ سروده»!مادر چه کنم؟«
  1008  -------------------------------------------------  یمادر ستار بهشت یبرا یا ؛ سروده»درگرفت یرا ستم پیرزنی«
  

  1011  ----------------------  1388شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  کشته: پنجمبخش 
 1012  ----------------------------------------------------  1391-1392 نژاد، یعل یح؛ مس88 یانقربانمستند رادیویی 

 1013  ----------------------  خانه بود یاط، کارگر خ88انتخابات  یانقربان یناز اول یکی ی؛عباد یثمم: 1؛ بخش 88 قربانیان
 1015  -----------------------------------  خسته شده بود »یستننشسته ز«از  ی؛محمد مختار: 2؛ بخش 88 قربانیان
 1018  ---------------------------------------- بود یصانع ژاله؛ او عاشق هنر، شعر و شاد: 3؛ بخش 88 قربانیان
 1021  --------------------------------------  او رد شدند یاز رو ینزاده؛ با ماش شهرام فرج: 4؛ بخش 88 قربانیان
 1024  -------------------------  کرد یم ینهرا معا یزککهر یانکه زندان یپزشک ی؛پوراندرجان ینرام: 5؛ بخش 88 قربانیان
 1027  ----------------------------------  »اعتراض ساده داشت یکفقط « بیگی؛ یمکر یمصطف: 6؛ بخش 88 نقربانیا

 1029  -----------------------------------------------  یستنتاوان شاد ز ی؛بهنود رمضان: 7؛ بخش 88 قربانیان
 1032  ------------------------------  »رفته بود یروناعتراض به تقلب ب یبرا« آبادی؛ یماحمد نع: 8؛ بخش 88 قربانیان
 1035  -------------------------  اش باشد خانوادهتولدش را کنار  خواست یدلش م ی؛رمضان ینرام: 9؛ بخش 88 قربانیان



 )58(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 1038  --------------------------  یاهپاترول س یها چرخ یرانتخابات، ز یک یقربان ی؛شبنم سهراب: 10؛ بخش 88 قربانیان
 1040  --------------------  یاهپاترول س ینانهدف سرنش یرحسینخواهرزاده م ی؛موسو یبیحب یعل: 11؛ بخش 88 قربانیان
 1042  -------------------  درگذشت یکاآمر شد و در یکه در تهران زخم یمعترض ی؛صبور یرضاعل: 12؛ بخش 88 قربانیان
 1045  -----------------------  یزکدر کهر یپدر وابسته حکومت، فرزند قربان ینی؛االم محسن روح: 13؛ بخش 88 قربانیان
 1048  ---------------------  یزکتا جان باختن در کهر یرت 18از مضروب شدن در  فر؛ یجواد یرام: 14؛ بخش 88 قربانیان
 1051  ----------------------  بازگشت و جان داد زکیکبود از کهر یبا بدن ی؛آقازاده قهرمان ینرام: 15؛ بخش 88 قربانیان
  1054  ----------------------  صادر شده بود اش یبه اغما رفت که حکم آزاد یوقت ی؛محمد کامران: 16؛ بخش 88 قربانیان

  1057  -------------------------------  1392خرداد  4 یی،صحرا یباخاموش؛ فر یها مسکوت، خانواده یها ؛ پرونده88کشتگان 
  

  1060  ------------------------------------------------  سخن فرجامین
  1061  -----------------------------------------  1390اردیبهشت  22ای،  نامه سرگشاده عباس خسروی فارسانی به خامنه

  



 )59(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
  ششم جلد  فهرست تفصیلی

  
  4  ---------------------  1392 خرداد 5 ی،ا خامنه یبه آقا یفارسان یسرگشاده عباس خسرو نامه :پنجم یرایشمقدمه و یبه جا

  
  11  ------------------------------------------------  فهرست مطالب
  11  -----------------------------------------------------------------------  )هفت جلد(فهرست اجمالی 

  15  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد اول
  20  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد دوم
  33  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد سوم

  37  -----------------------------------------------------------------------  تفصیلی جلد چهارم فهرست
  46  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد پنجم
  59  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد ششم
  66  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد هفتم

  
  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین

  
  72  ---------------------------  ای از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسالمی جلوه: بخش اول
  73  ----------------------------------  1390اردیبهشت  22یران، در مورد ا »الملل سازمان عفو بین« )2011(نه گزارش ساال

  English Text(  --------------------------------------------------------------  73(متن انگلیسی 
  78  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی

  83  -------------1390مهر  1یران، حقوق بشر در ا وضعیتدر مورد  )احمد شهید( سازمان ملل یژهگزارشگر ومقطعی گزارش اولین 
  English Text(  --------------------------------------------------------------  83(متن انگلیسی 
  97  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی

  113  ---------  1390اسفند  13یران، ر احقوق بشر د وضعیتدر مورد  )احمد شهید( سازمان ملل یژهگزارشگر ومقطعی گزارش دومین 
  English Text(  --------------------------------------------------------------  113(متن انگلیسی 
  128  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی

  145  --------  1391 یورشهر 22 یران،حقوق بشر در ا یتدر مورد وضع) یداحمد شه(سازمان ملل  یژهگزارشگر و یگزارش مقطع ینسوم
  English Text(  --------------------------------------------------------------  145(متن انگلیسی 
  161  --------------------------------------------------------------------  )یدهچک( یترجمه فارس

  166  --------  1391اسفند  10 یران،حقوق بشر در ا یتدر مورد وضع) یداحمد شه(سازمان ملل  یژهزارشگر وگ یگزارش مقطع ینچهارم
 English Text(  --------------------------------------------------------------  166( یسیمتن انگل

 181  ----------------------------------------------------------------  گزارش ضمیمه
  191  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه

  210  ---------------  1392 ینفرورد 7 یان،نرگس توسل یران؛سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ا یژهگفتگو با گزارشگر و
  213  ----  1390شهریور  17، 60های دهه  در مورد قتل) گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل(ید به احمد شه یحمد ملکمسرگشاده  نامه

  215  -----------------------------------------------------  1390بهمن  15گزارش هاشم خواستار از زندان مشهد، 
 226  ----------------------------------------------  1391آبان  2کرج،  شهر ییاز زندان رجا یانمحمود یگزارش مهد



 )60(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 228  --  1391آذر  15، روز دانشجوبه مناسبت  یعباد یرینو ش شورای دفاع از حق تحصیل الملل، عدالت برای ایران، عفو بینمشترک  یانیهب
 English Text(  --------------------------------------------------------------  228( یسیانگل متن

  231  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه
 234  -----------------------  1392خرداد  2همچنان ادامه دارد،  یراننقض حقوق بشر در ا: الملل ینعفو ب) 2013(گزارش ساالنه 
 English Text(  --------------------------------------------------------------  234( یسیانگل متن

  239  --------------------------------------------------------------------------  یسفار ترجمه
  

  244  -----------------------------------------  نجواهای پراکنده: دومبخش 
  245  --------------------------------------------------------------------  1357، »انقالب یشورا«اساسنامه 

  247  --------------------------------------------------------------- 1359مرداد  ی،محمدرضا پهلو یتنامهوص
  248  -------------------------------  1366دی  30، »انقالب چهارم« یا یهمطلقه فق یتوال یرامونپ »یرانا ینهضت آزاد« بیانیه

  251  -----------------------------------  1367وردین در تفصیل و تحلیل والیت مطلقه فقیه، فر» نهضت آزادی ایران«کتاب 
  317  -------------------  1381تیر  18، خطاب به مردم ایران) امام جمعه اصفهان(اصفهانی طاهری الدین  جاللاستعفانامه سرگشاده 

  320  -----------------------------------  1382خرداد  26؛ عباس خسروی فارسانی، »!یگرد یاز نگاه» دانشگاه امام صادق««
  324  -----------------------  1385آبان  2ی فارسانی، ؛ عباس خسرو»به دانشگاه امام صادق یو خزان تظاهر؛ نگاه یرتزو یرزمهر«

  326  -------------------------------------------------  1386آذر  2شهر کرج،  از زندان رجائی فرزاد کمانگر رنجنامه
  330  --------------------------------------------------1387فروردین  20نوشتار احمد قابل در نقد نظام و رهبری، 

  339  -------------------------  1387 یبهشتاحمد قابل، ارد یتنامهوص ؛»یرانشده به ملت ا طلب بازداشت اصالح یکاز  یگزارش«
  352  ----------------------------------------------------  1387بهمن  28د نظام و رهبری، نوشتار احمد قابل در نق

  355  ----------------------------------------------------------  1388خرداد  30احمد قابل،  »یاسیس یتنامهوص«
  362  ---------------------------------  1388مرداد  13، نظام و رهبرینوشتار محسن کدیور در نقد ؛ »تنفیذ در مسجد ضرار«

  367  ----------------------------------  1388 یورشهر 10 ی،اکبر اعلم ی؛اسالم یو نظام موجود جمهور ینینظام موعود خم
  374  -------------------------------------------------------  1388آذر  14در زندان اوین، نوشته فرزاد کمانگر  دل

  374  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی
  English Translation(  -------------------------------------------------------  376(ترجمه انگلیسی 

  378  -----------------------------------------------------  1388 ید 7 ی،نبو یمابراه! کشته نشد یدر عاشورا کس
 380  -------------------------------  1389 یبهشتارد 19فرزاد کمانگر،  یهن؛م یبرا یا معشوق و دردنوشته یبرا یا نوشته دل

 380  ----------------------------------------------------------------------------  یفارس متن
  English Translation(  -------------------------------------------------------  382( یسیانگل ترجمه

  384  ----------------------------------------------  1389خرداد  24زاده،  تاج ی؛ مصطف»!یمپدر، مادر، ما باز هم متهم«
  413  --------------------------------------------------------------------  ای؛ محسن کدیور استیضاح خامنه

  413  ----------------------------  1389تیر  26، ده محسن کدیور به هاشمی رفسنجانینامه سرگشااستیضاح رهبری؛ 
  458  -------------------------------------  1392 یبهشتارد 16 یور،محسن کد ی؛مقام رهبر یتمرجع یضاحاست
  476  --------------------------------  1391 یبهشتارد 20 یور،مصلحت نظام؛ محسن کد یربا اکس یتو مرجع افتاء

  490  ------------------------------  1391 یبهشتارد 27 یور،محسن کد ی؛ا خامنه یآقا یتموافقان و مخالفان مرجع
  506  ------------------------------------------------  1392خرداد  2 یور،محسن کد یعه؛ش یتابتذال مرجع

  524  --------------------------------------------  1389تیر  27دفاعیه عیسی سحرخیز در دادگاه و نقد نظام و رهبری، 
  555  ------------------------  1389آبان  13 یکا،به باراک اوباما در سالروز اشغال سفارت آمر ییفعال دانشجو 12 سرگشاده نامه



 )61(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  555  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی
  English Translation(  -------------------------------------------------------  557(ترجمه انگلیسی 

  559  ----------------------------------------------  1389اسفند  3رنجنامه عبدالکریم سروش درباره شکنجه دامادش، 
  562  --------------------------------  1390 ینفرورد 25! »هنگام تولد یا هخامن اهللا یتگفتن آ یعل یا«و حاال  »یخراسان یدس«ابتدا 

  563  --------  1390 یبهشتارد 16 ی،و موسو یکروب یآزاد یو تقاضا یرانحکومت ا یتلبنان در محکوم» آزاده یعیانش یانجر« ئیسر سخنان
  563  -------------------------------------------------------------------  )العربیۀ باللغۀ( متن عربی

  564  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی
  566  --------------------  1390اردیبهشت  19 ،به فرزندشاز درون زندان ) یسنو وبالگ) (محمدرضا پورشجری(مهر  یامکس نامه

  568  --------------------------------------------  1390، اردیبهشت مهر یامکس؛ »!به مقدسات ینتوه: اتهام«
  570  -------------------------------------------------------  ؛ سیامک مهر»مقام زن در اسالم فاحشگی،«
  572  ------------------------------------  1390؛ سیامک مهر، مرداد »!شناسم یمنمن اهر یستم؛شناس ن من اسالم«
  576  -------------  1390اردیبهشت  21، اطالعات و سپاه پاسدارانوزارت  یقانونیراز اعمال غ یاسی سرشناس،س یزندان 26 شکایتنامه

  582  -------------------------------------------------------  1390اردیبهشت  24نامه ابراهیم نبوی به مردم ایران، 
  587  ------------------------------------  1390تیر  3مون، دبیرکل سازمان ملل متحد،  کی نامه سرگشاده رضا پهلوی به بان

  587  ----------------------------------------------------------------------------  متن فارسی
  English Translation(  -------------------------------------------------------  589(ترجمه انگلیسی 

  590  --------------------  1390 یرت 30 ی،فرشته قاض! مرده یاام زنده است  بچه دانم یسال نم 12بعد از : ینالیز یدگفتگو با مادر سع
  593  -----------------------------------------------  1390شهریور  28نوشته هیال صدیقی به جای دفاعیه دادگاه،  دل

  597  -------------------------------------------------------  ؛ شعری از هیال صدیقی»!سبز است دوباره«
  599  ---------------------  1390 یورشهر 28 یدرپور،؛ مهرداد ح»و غرب یلاسرائ یبرا یاسالم یو حکومت جمهور ینیخم یدهفا«

  602  -----  1390مهر  17، کروبی نامه عباس خسروی فارسانی به ایرانیان و تحلیلگران سیاسی و طرح یک پرسش درباره حصر موسوی و 
  604  ------------------------------------  1390مهر  28، پاسخ محمود خادمی به پرسش عباس خسروی فارسانی

  609  -------------------------------------  1390آبان  4، تونس» هالنهض«رهبر جنبش  ی،غنوشالبه راشد  نامه ابراهیم یزدی
  611  ------------------------  1390آبان  13 یکا،به باراک اوباما در سالروز اشغال سفارت آمر ییفعال دانشجو 19نامه سرگشاده 

  611  ----------------------------------------------------------------------------  یمتن فارس
  English Translation(  -------------------------------------------------------  614( یسیترجمه انگل

  617  ----------------------------------  1390آبان  14 ،»یبهار عرب«به رهبران  یرانیو محقق ا یاسیفعال س 7نامه سرگشاده 
  621  -------------------------------------  1390آبان  14 یران،در ا یت سارا شورد از سلول انفرادخاطرا ؛»ییشکنجه تنها«

  English Text(  --------------------------------------------------------------  621(متن انگلیسی 
  623  --------------------------------------------------------------------------  ترجمه فارسی

  625  ----------------------------------  1390آبان  15در مورد انتخابات مجلس نهم و مسائل روز،  یاسیس یزندان 36 یانیهب
  630  ----------------------  1390آبان  16، در مورد هشدار نسبت به وقوع جنگ و مسائل روز یرانیروشنفکر ا 120از  یشب یانیهب
  633  ----------------------------------------------------  1390آذر  5 ی،؛ محمد ملک»و انتخابات یاستاخالق، س«
  648  -----------------------------------------------  1390آذر  7از فعاالن جنبش زنان در داخل کشور،  یجمع یانیهب

  652  ------------------------------------------------  1390آذر  11 ی،کرمان یبه محمدجواد حجت یزدی یمابراه نامه
  657  -------------------------------------------------  1390 ید 10 ی،در نقد نظام و رهبر یانینوشتار ابوالفضل قد

  661  ------------------------------------------  1390 ید 10موحد،  یتا؛ ب»شکن سبزها خط یانی؛لفضل قدابوا«
  663  ------------------------------  1390 ید 19 ی،در نقد نظام و رهبر ییعال ین؛ نوشتار حس»!یگرد یاز نگاه ید 19 یامق«



 )62(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  665  ---------------------------------------  1390 ید 19 ،»یرنیوزبص« یتوبسا ؛»یاعالئ ینبه نام حس یکفتار«
  666  ------------  1390 ید 20 پناه، یزدان؛ محمدرضا »شد کفتار شبه یکسردار : یعالئ ینواکنش جناح حاکم به نوشته حس«
  669  ------------------------------  1390 ید 20 ی،مصلح ی؛ عل»موجود یتاز وضع ییو رمزگشا »ییعال«سردار «

  670  -------------------------------------  1390 ید 24 یی،عال یناز سرداران سپاه به حس ینامه سرگشاده جمع
  673  -------------------------------------------  1390 ید 26 ،»یبا و ییجلسه همکاران سابق عال یاتجزئ«

  675  ---------------------------------------  1390 ید 27 یعتمداری،شر ینحسبه  ییعال یننامه سرگشاده حس
  677  ------------------------------------------  1390بهمن  8 یی،عال ینحس ؛»ها یکتاتوریبهمن، ماه زوال د«

  678  ----------------------------------------  1390 ید 19 ی،اسالم ی؛ سرمقاله روزنامه جمهور»مهم دادگاه فرعون یامپ«
  680  ---------------------  1390 ید 27 ی،صفو یاوشس ؛»یپروردگار ثان) لکن العلما( ینیذکر اربابنا و سرورنا سلطان الفقها خم«

  683  ---------------------------------------------  1390بهمن  5 یران،ا یبه سرداران نظام ینبو یمنامه سرگشاده ابراه
  686  -----------------------------------------  1390بهمن  5 ی،و کروب یموسو یآزاد یبرا یاسیس یزندان 39فراخوان 

  689  -----------------------------------------------  1390بهمن  15 یران،به مردم ا یدجوادینامه احمد صدر حاج س
  695  ----------------------  1390بهمن  22فارسانی،  عباس خسروی ؛»یستیو چ ییچرا ی؛ا پساخامنه یاسالم یگذار به جمهور«

  699  ----------------------------------  1390بهمن  26به نوشتار عباس خسروی فارسانی،  زاد یپاسخ محمد نور
  700  ------------------------------------------------  1390بهمن  24 ی،به احمد منتظر یخزعل ینامه سرگشاده مهد

  702  ------------------------------------------  1390بهمن  26 ی،خزعل یبه مهد یدفر یامکنامه سرگشاده س
  704  ----------------------------------------------------------  1390بهمن  29به همسرش،  یخزعل ینامه مهد

  705  ----------------------------------------  1390اسفند  4پس از مرگش،  ید،مادر شه یک ،»یننه عل«خطاب به  یا نامه
  707  --------------------------  1390اسفند  14 ی،به مسعود رجو» خلق ینسازمان مجاهد« یدهبُر یاز اعضا یکینامه سرگشاده 

  708  --------  1390اسفند  22 !رفت ینیبرادران چ یبامضا به ج یکبا  یرانیا یلیونم 70دو سال  یارانه؛ )ینچ ترکمان( یارز یترکمانچا
  710  -----------------------  1391 ینفرورد 29مملکت را به لبه پرتگاه کشانده؛ زهرا صدر،  یا خامنه: یانیگفتگو با ابوالفضل قد

  717  ---------  1391 ینفرورد 31؛ عباس خسروی فارسانی، »!دفن شده است؟ یهدر سور ینیجسد خم یاآ: یاسالم یراز بزرگ جمهور«
  720  ----------------------------------  1391 یبهشتارد 4 ی،مصلح یدرخود، برادرِ ح یاهللا زم به بازجو نامه سرگشاده روح
  724  -------------------------------------------------  1391 یبهشتارد 4در جلسه دادگاه،  یانیسخنان ابوالفضل قد

  726  -----------------------------------------------------  1391 یبهشتارد 19به فرزاد کمانگر،  ینامه رسول بداق
  728  -------------------------------------  1391 یبهشتارد 23اسالم،  یامبربه فاطمه دختر پ پور ینامه فخرالسادات محتشم

  731  ----------------  1391 یبهشتارد 27 ی،خلج ی؛ مصطف»شرح اسم«گزارش انتشار کتاب : »ممنوع یزندگ یک ی،ا خامنه اهللا یتآ«
  734  ------------------------------  1391 یبهشتارد 31 یرانیان،به ا ینامه محمد ملک ؛»یگذار به دموکراس یبرا یا واره طرح«

  737  ----------------------------------------  1391خرداد  11از مردم،  یدر عذرخواه یلیاردب یموسو یمگفتار عبدالکر
  740  ----------------  1391خرداد  16ها نسبت به آن،  و واکنش ینجف ینشاه »ینق«نگ سروش در مورد انتشار آه یمنوشتار عبدالکر

  745  -------------------------------------  1391خرداد  22سروش،  یمدر پاسخ به عبدالکر یخلج ینوشتار مهد
  751  -------------------  1391خرداد  22؛ عباس خسروی فارسانی، »گشت؟ یبازرد و سرد و ناز یبایمان،چرا فصل سبز و گرم و ز«

  752  ---------------------  1388بهمن  20آزاد، . ؛ م»نه نفرت و مرگ ،یجنبش عشق و زندگ: جنبش سبز شناسی یبآس«
  759  -----------------  1391خرداد  22مرگ آنان،  یاز چگونگ یاتی، به همراه جزئ1388سال  شده پس از انتخابات کشته 112 یاسام

  777  ------------------------------  1391خرداد  28 ی،فارسان ی؛ عباس خسرو)ها دالتون( یجانیبرادران الر خواری یناسناد زم
  780  ---------------------------------------------------------  1391 یرت 19ا، به خد.) محمد ب(جوان  یکنامه 

  782  ------------------------------------------------------  1391 یرت 23 ،»یتادکتر لول«؛ »سقف بلند، سقف کوتاه«
  784  ---------------------------  1391مرداد  20سروش،  یمبه عبدالکر یافغانستان یاناز طالب و دانشجو ینامه سرگشاده جمع



 )63(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  790  ---------------------------------------  1391مرداد  30 پور، یزاده به همسرش فخرالسادات محتشم تاج ینامه مصطف
  792  -------------------------------------------  1391 یورشهر یت،بهاره هدا ؛»یاسیس یانزندان یتموقع یشناس یبآس«
  795  --------------------  1391آبان  6، »پادگان اشرف«در » خلق ینمجاهد« یاز زندگ یگزارش ؛»یرسلسله مراتب خشونت و تحق«

  800  -------------------  1391آبان  8 ی،فرشته قاض! آمده؟ ینالیز یدسر سع ییسال گذشت، چه بال 14: ینالیز یدگفتگو با مادر سع
  802  ---------------------------------------------  1391آبان  10 ی،نبو یمابراه ؛»بصیرت یفرزانه و فتنه ب یوحدت مل«

  806  -------------------------------------------  1391آبان  21 ؛»یهفق یول یکعصمت استراتژ«از انتشار جزوه  یگزارش
  808  -------------------------------------------------  1391آذر  7 ی،به رضا پهلو یموحد یرحسیننامه سرگشاده ام

  810  ---------------------------  1391آذر  8 یمی،ابراه یرفرشادام یمی؛پرونده قد یک ییو بازگشا یستز رهبر ساده یماهایهواپ
  813  ----------------------------  1391آذر  9 یمی،ابراه یرفرشادام! اندیشد یروزها فقط به انتقام م ینکه ا یمداح نژاد، یاحمد
  816  -------------------------------------------  1391آذر  10 ی،واحد ینخبگان؛ مجتب یتپاسخگو و مسؤول یررهبر غ

  818  -----------------------------------  1391آذر  15 ی،فائزه هاشم ین؛در زندان او یاز زندگ یگزارشمدرسه دموکراسی؛ 
  820  ----------------------------  1391آذر  28، ...اما گویی، یخواهرم درست م ی؛به فائزه هاشم یقادر یامکنامه س

  824  ----------------------------------  1391 ید 3 ی،مصداق یرج، ا»روزگار عبرت«و  یرو در رو با فائزه هاشم
  841  -------------------------------  1391آذر  16 ی،فرشته قاض! را سه بار کشتند یرارشدمام: یرتاجم یرارشدگفتگو با مادر ام

  844  --------------------------------  1391آذر  22 ی،خلج ید؛ مصطفپندار بد، گفتار بد، کردار ب: یا خامنه یعل یکارنامه ادب
  847  -----------  1391آذر  26 ی،آباد فرح یمارهبر بشود؛ ن یا خامنه کردیم یفکر نم: یخزعل ابوالقاسمنداد؛  یخودش هم به خودش رأ

  849  ----------------------------------------------------------  1391آذر  27 ی،شرمانه؛ احسان مهراب یب یشنهادپ
  851  ----------  1391 ید 1! یریدعبرت بگ یرانا یاسالم یورتلخ جمه  از تجربه: به رهبران ملت مصر یرانیمسلمان ا یشپنج نواند یامپ

 851  ----------------------------------------------------------------------------  یفارسمتن 
  English Translation(  -------------------------------------------------------  853( یسیانگل ترجمه

  856  -------------------------------------------------  1391 ید 3 ی،خلج یمهد یران؛در ا یاسالم یدئولوژیمرگ ا
  859  ---------------------------------------  1391 ید 3 ی،واحد یدست گماشته او؛ مجتب در یا پرونده رسواساز خامنه

  861  --------------------------------------------------  1391 ید 7 ی،واحد یمجتب! یمعوض شو یدما با
  862  --------------------------  1391 ید 4 ی،فائزه هاشم کرد؛ یسقوط نم یو قلم قابل کنترل بود، محمدرضا پهلو یشهاگر اند

  864  ----------------------------------------------------  1391 ید 6زاده؛ زهرا صدر،  گفتگو با خواهر شهرام فرج
  867  --------------------------------------------------  1391 ید 7 ی،سر صف یژنب ی؛رهبر یتشخص یشزوال ک
  869  ---------------------------------------------------------------  1391 ید 7 ی،اکبر گنج یزاسیون؛ا خامنه

  873  -------------------------------  1391 ید 9 ،»ینیروز نکبت استبداد د«: ید 9 یگذار نام یبرا یانیالفضل قدابو یشنهادپ
  876  --------------------  1391 ید 10 ی،فرشته قاض! یدبازجو گفت دنبال دو تکه استخوان او نباش: ینالیز یدگفتگو با خواهر سع

  880  -------------------------------------------------------------  1391 ید ی،نامه سرگشاده به مسعود رجو
  882  ----------------  1391 ید 18 پناه، یزدانمحمدرضا  کرد؛ یم یزن به قمه یدتهد یا خامنه یوقت: از خاطراتش گفت یمیدوست قد

  884  ----------------------------------------------------  1391 ید 19آزاد،  یعل یران؛ا یجامعه مدن یبرا ای یهمرث
  887  --------------------------------------------  1391 ید 20 ی،واحد یرفته است؛ مجتب یبه مرخص یا خامنه یخدا
  888  ------------------------------------------------  1391 ید 21آزاد،  یعل ی؛اسالم یرهبر جمهور یبرا ای یهمرث

  891  ---------------------------------------------  1391 ید 26ها،  اختالس یلبعد از س یاخالق های ییرسوا یسونام
  892  --------------------  1391بهمن  1 ی،آباد فرح یمادر تهران؛ ن یا پنهان خامنه یزندگ ی؛رفسنجان یبا هاشم یخانگ هم یماجرا

  894  -----------------------------------------  1391بهمن  2 ی،واحد یدار؛ مجتب ی»باال«بر  یا خامنه ینینش»باال«همزاد 
  896  --------  1391بهمن  21رهنما،  یرام ی؛اسالم ینظام جمهور یرو یشپ یطاز شرا یشناخت روان یلیتحل ی؛شمارش معکوس فروپاش



 )64(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  903  ---------------------------------  1391بهمن  26انجام داد؟  یراندر ا شد یم ییچه کارها یهتهران به سور یمال  با کمک
  906  ------------------------  1391اسفند  16! خواهد گشت و انسان کامل باز یحهوگو چاوز با حضرت مس :نژاد یمحمود احمد

  908  ---------------------  1391اسفند  19! موحد و مؤمن بود یتظر امام موعود و انسانچاوز من: تکرار کرد نژاد یاحمد
  909  ---------------  1391اسفند  22 ی،باستان ینمگر آنکه دستور باشد؛ حس زنم ینم یحرف: خود یگاهاز جا یا خامنه یدجد یفتوص

  911  ------------------------------  1391اسفند  22  روزبه، یتق زند؛ یقدرت لنگ م یدچرخه بازتول یوقت! درد دل حضرت آقا
  913  --------------------1391اسفند  23 یعی،بهرام رف! چه؟ دستور است یعنی یشاتاز ادامه اختالفات؛ فرما یا منهخا یدشد یهگال

  915  --------------------------------------  1391اسفند  29 ی،باختگان زندان؛ فرشته قاض ؛ جان1391باز سال  یها پرونده
  921  -----------------------------------  1391اسفند  29 پناه، یزدانکه گذشت؛ بحران اقتدار؛ محمدرضا  یدر سال یا خامنه

  924  -------------------------  1392 ینفرورد 15 یالنی،عباس م یران؛حکومت ا یکتار یها و خم یچار در پگرفت ی،ا خامنه یعل
  English Text(  --------------------------------------------------------------  924( یسیانگل متن

 927  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه
 929  -------------------  1392 ینفرورد 13روبرتو توسکانو،  ی؛فروپاش یها پاک کردن نشانه یتالش برا نژاد؛ یبعد از احمد یرانا

 French Text(  --------------------------------------------------------------  929( یفرانسو متن
  932  --------------------------------------------------------------------------  یسفار ترجمه

  934  ----------------------------------------------  1392 ینفرورد 25 یان،محمد یمهره پنهان رهبر؛ محمدعل یی،مشا
  941  -------------------------------------  1392 یبهشتارد 3باقرزاده،  ینحس گذراند؛ یرا م یسخت یروزها یا خامنه یعل

  943  ---------------------------------------------------  1392 یبهشتارد 7 ی،محمد یدمج ی؛ا خامنه یتوهمات عل
  946  -------------------  1392 یبهشتارد 7 ی،فارسان یخسرو؛ عباس 88انتخابات  یاهو جعبه س نژاد یاحمد» بگم بگم«راز  یافشا

  948  ---------------  1392 یبهشتارد 8 ی،باستان یناست؟ حس 1388در مورد انتخابات  »یافشاگر«به دنبال  نژاد یاحمد یاآ
  950  ---------------------------------------------  1392 یبهشتارد 9 ی،پرده آخر کودتا؛ محمدرضا سردار

  952  -------------------  1392 بهشتیارد 9کرد،  یبرا تکذ »یلیونیم 8نوار «خبر  جمهور یسدفتر رئ یمرکز روابط عموم
  953  ---------------------  1392 یبهشتارد 10کرد،  یبتکذ را»یتقلب انتخابات«او از  یآگاه یرانا جمهوری یسدفتر رئ

  955  ----------------------------  1392 یبهشتارد 10 نژاد، یبا محمود احمد یا خامنه یمکالمه مجتب یلیونی؛م 8نوار 
  956  -------------------  1392 بهشتیارد 10، 88از اسناد تقلب در انتخابات  یانتشار خبر یدر پ» بازتاب« یتتوقف فعال

  958  ---  1392 یبهشتارد 11شاکر،  یرضا؛ عل»بازتاب امروز« یتسا یرمد یبا فؤاد صادق یژهو یگفتگو یلیونی؛م 8پشت پرده نوار 
  960  --------  1392 یبهشتارد 12کامدار،  ینکرد؟ نازن یبنوار را تکذ نژاد یدولت؛ چرا دفتر احمد یبوحشت حکومت، تکذ

  962  --  1392 یبهشتارد 14 ی،به ما داد؛ مسعود کاظم نژاد یبه احمد یکرا منبع نزد »یلیونیم 8نوار «خبر : یگفتگو با فؤاد صادق
 965  --------------  1392 یبهشتارد 10برده شد،  یتیامن یهفت ساعت به مکان ی،از آزاد یشبازداشت شد و پ نژاد یاحمد

 English Text(  ------------------------------------------------------  965( یسیانگل متن
  967  ------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه

 970  -----------------------------------  1392 یبهشتارد 12کجا درآمد؟  از »نژاد یمحمود احمد«خبر بازداشت 
  971  -------------------------  1392 یبهشتارد 12 نژاد، یبر صحت خبر بازداشت احمد »یلیورد نت د«دوباره  یدتأک
  974  --------------  1392 یبهشتارد 12 یران،در ا یتیپروژه ضد امن یبا هدف اجرا یکاییآمر یخبر یتسا یندروغ یادعا

  975  -----------------------------  1392 یبهشتارد 13، را توطئه خواند »نژاد یاحمد یریدستگ یعهشا«رسانه دولت 
  976  ---------------------------  1392 یبهشتارد 16سروش،  یبرزهم به زندان رفت؛ فر یرششد، مد یبغ» بازتاب«
  977  ------  1392 یبهشتارد 18 ی،فؤاد صادق یمطبوعات یتپس از بازداشت و ممانعت از فعال یغزال یعل یتاز وضع خبری یب

  979  --------  1392 یبهشتارد 31بازداشت شد،  یبه هاشم یکدنز یا و فعال رسانه »بازتاب امروز« یتسا یرسردب ی،فؤاد صادق
  980  ---------------------  1392خرداد  1مسدود شده بازتاب بعد از بازداشت،  یتسا یرسردب ی،از فؤاد صادق خبری یب
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  981  ---------------------  1392 یبهشتارد 12 ی،کروب یکننده است؛ محمدتق نگران یارکشور بس یانداز آت ؛ چشم»توهم خطرناک«
  983  ------------------------------------  1392 یبهشتارد 13 ی،به مسعود رجو یقمصدا یرجنامه سرگشاده ا ؛92گزارش 

  985  ------------  1392 یبهشتارد 14 ،»گالسنوست«لیستی؛ یاو؛ اوج وقاحت ماک»!یمکرد یروز نخست یبفر یبازرگان را برا«: یمطهر
  986  ----------------------  1392 یبهشتارد 23 یان،محمد یمحمدعل! خوریم یم یچه راحت باز یر؛با دو احتمال متغا یندهآ یک
  992  -----------------------------  1392 یبهشتارد 30 یزاده،عل ینفاخر است؟ حس یاتادب یدارا ،یاسالم یرهبر جمهور یاآ

  995  -----------------------------  1392 یبهشتارد 31شد،  یترد صالح یرفسنجان یانقالب؛ هاشم جان یمهن یکربه پ یکشل
  997  ------------------------  1392 یبهشتارد 31، »گالسنوست«! آمد یمحمد؛ کوسه به خشک ی؛ صل عل»ماند و حوضش یعل«

 998  ---  1392 یبهشتارد 31 یده،رس یانبه پا یابانو خ یصندوق رأ یقاز طر ییرتغ یجادا: یهاشم تیاز رد صالح »یمزتا یویورکن« یلتحل
 English Text(  --------------------------------------------------------------  998( یسیانگل متن

  1000  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه
  1002  ---------------------------------------------------  1392خرداد  1 یک،عبدالرضا تاج ی،اسالم یجمهور یانپا
  1004  ----------------------------------------  1392خرداد  1 یی،رجا یغالمعل! نبود که احراز نشد یهاشم یتصالح ینا

  1006  --------------------------------  1392خرداد  1 یمی،دراز، صادق رح یخیکوتاه در تار یبه مثابه داالن یاسالم یجمهور
  1007  ------------------  1392خرداد  2وابسته به نظام،  ینظام و رهبران یبه قواعد باز بندی یپا: »جنبش سبز«طلبان و  اصالح یخطا

  1010  -----------------------------------  1392 خرداد 2 یعقوب؛ یبن یالژ! بهمن جانم یستمو در کنار تو ن یدباز تولد تو رس
  1012  -------------------------------  1392خرداد  2 ی،مسعود باستان...! آلود تو را مهسا چشمان اشک یدمبوس یدم؛باألخره بوس

  
  1014  ------------------------------------------------  سخن فرجامین

  1015  -----------------------------------------  1390اردیبهشت  22ای،  نامه سرگشاده عباس خسروی فارسانی به خامنه
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  هفتم جلد  فهرست تفصیلی

  
  4  ---------------------  1392 خرداد 5 ی،ا خامنه یبه آقا یفارسان یوسرگشاده عباس خسر نامه :پنجم یرایشمقدمه و یبه جا

  
  11  ------------------------------------------------  فهرست مطالب
  11  -----------------------------------------------------------------------  )هفت جلد(فهرست اجمالی 

  15  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد اول
  20  -------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد دوم
  33  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد سوم

  37  -----------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد چهارم
  46  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد پنجم
  59  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد ششم
  66  ------------------------------------------------------------------------  فهرست تفصیلی جلد هفتم

  
  68  -------------------------------------------------  سخن آغازین

  
  72  -----------------------------  یاجتماع - یاسیس های سرودهاز  ای یدهگز: بخش اول

  74  --------------------------------------------  سعیدی سیرجانیاکبر  اجتماعی علی - سیاسی های  ای از سروده گزیده
  117  -------------------------------------------------  اجتماعی سایر شاعران ایران - های سیاسی  ای از سروده گزیده

  
  214  -----------------------------  یاجتماع - یاسیس متون ادبیاز  ای یدهگز: دومبخش 

  215  -------------------------------------------  سعیدی سیرجانیاکبر  علیاجتماعی از  -نوشتاری ادبی ؛»شیخ صنعان«
  248  ------------------------------------------  سعیدی سیرجانیاکبر  علیاجتماعی از  -؛ نوشتاری ادبی»سیمای دو زن«
  

  258  -------------------------------  » !اند حیواناتی که بر ما حکومت کرده«: سومبخش 
 259  -----------------------------------------  »کاتب جنگل«؛ »اند که بر ما حکومت کرده یواناتیح« یمجموعه نوشتارها

 259  ------------------  1391 ید 30کوثر،  آهنگ یکن کنیم؛ یمنتشر م »یسخودنو«را در » اند بر ما حکومت کرده که یواناتیح« چرا
 260  ------------------------------------------  )ینیاهللا خم روح( ینالشخور خم): 1(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 262  -------------------------------------  )یا خامنه یعل( یاختاپوس معظم رهبر): 2(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 264  --------------------------  قسمت اول -) یرفسنجان یاکبر هاشم(خوک رفسنجان ): 3(اند هکه بر ما حکومت کرد حیواناتی
 267  --------------------------  قسمت دوم -) یرفسنجان یاکبر هاشم(خوک رفسنجان ): 3(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 270  ------------------------------------  )نژاد یمحمود احمد(شترگاوپلنگ آرادان ): 4(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 274  ------------------------------------  )یمحمد خاتم(اردکان  یموش تدارکاتچ): 5(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 277  ---------------------------------------  )یجانیالر یعل( یسگ زرد مازندران): 6(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 279  -------------------------  )ها ینیخوئ یمحمد موسو( یخرس اشغالگر النه جاسوس): 7(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 282  -----------------------------------------  )یاحمد جنت( الدان زوروس یجنت): 8(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 285  ---------------------------------  )یزدیمصباح  یمحمدتق( یزدیاستاد تمساح ): 9(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
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 287  --------------------------------  )مشایی یمرح یاراسفند(مازندران  »یبهار«مار ): 10(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 289  -------------------------------------  )یعطاءاهللا مهاجران(خروس مهاجران ): 11(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 293  -----------------------  )مسلمان یعسگراوالد اهللا یبحب(بازار  یاوالد پرست آفتاب): 12(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 295  -------------------------------  )یتیوال اکبر یعل( یاریهاخت یبطب یرزا،لک م لک): 13(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 297  ------------------------------------------  )یحسن روحان( یگراز سمنان): 14(اند که بر ما حکومت کرده حیواناتی
 300  ------------------------------------------  )یانفالح یعل(آباد  کفتار نجف): 15(اند که بر ما حکومت کرده تیحیوانا

  302  ----------------------------------------  )یبافمحمدباقر قال(سگ خراسان ): 16(اند که بر ما حکومت کرده یواناتیح
 304  ----------------------------------------------  1391بهمن  17 یران،حاکم بر ا »یواناتح«به  »یسیپال ینفار«نگاه 

 English Text(  --------------------------------------------------------------  304( یسیانگل متن
  306  --------------------------------------------------------------------------  یفارس ترجمه

  
  307  ------------------------------------------------  امینسخن فرج

  308  -----------------------------------------  1390اردیبهشت  22ای،  نامه سرگشاده عباس خسروی فارسانی به خامنه
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   سخن آغازین
  



 )69(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
   سخن آغازین

  
  گویم من آنچه شرط بالغ است با تو می«

  پند گیر و خواه مالل از سخنم تو خواه
  محل قابل و آنگه نصیحت قائل

  )عدیس( »!چو گوش هوش نباشد، چه سود حُسن مَقال؟
  
  گرچه دانی که نشنوند، بگوی«

  )سعدی( »خواهی و پندنیکهرچه دانی ز 
  
  :آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است«

  )حافظ(» با دوستان، مروّت، با دشمنان، مدارا
  
در سرزمین بالخیز ایران  دانند که بگذارید آیندگان ب ؛ام و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران  ام، آزاده آدمیزاده«

 »  .هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند
  )!که فرجام نگارش نامه، قتل او بود ،ای خامنهبه سیرجانی اکبر سعیدی  علییاد  زندهجمله پایانی نامه (
  

***  
  

حاصل از جان و جیبِ مُلک و مردم  های گزاف و بی ، بدون دادن هزینهاز طریق آگاهیاست ) 1(»راهی به رهایی«پیش رو دارید،  کتابی که
خواهی برای نیکهای گوناگون و رنگارنگ، که وجه مشترک همه آنها، دلسوزی و  ها و قلم ؛ نجواهایی است نجیبانه و برآمده از اندیشهزمین ایران

  .ن و نشان دادن راه صحیح و استوار رهایی استایران و ایرانی و رهبران ایران و تالش برای یافت
جهت  ،های سیاسی، برای تدبیر و تمشیت بهتر امور سیاستمداران و مجریان نظام افکار، گفتار و کردارجهان سیاست، جهان نقد و تحلیل و ارزیابی 
کس، در هیچ عنوان  بنا بر این، در وادی سیاست، هیچ. ، تظاهر و تزویرتملق س،ها است، نه جایگاه تقد وصول به رفاه، آزادی و عدالت برای انسان
دوین این کتاب نیز، با چنین نگاه و رویکردی به سیاست و هدف از ت ؛نشیند و سنجش نمی ، نظارتو جایگاهی، در مقامی الوهی و فراتر از نقد

همین اساس، و نیز به منظور رعایت اختصار در تیترها، در  بر. رسانی به منظور رسیدن به آزادی، عدالت و رفاه ایرانیان است مداران، آگاهیسیاست
درج شده،  اینجانبدر تیترها و مطالبی که توسط ... االسالم، مهندس، دکتر و اهللا، حجت این کتاب، آگاهانه و عامدانه معموالً از عناوینی نظیر آیت

  .های علمی صاحبان این عناوین نیست ا نادیده گرفتن تالشاحترامی ی تحقیر، بی بیانگراستفاده نشده است و این امر، به هیچ وجه، 
ای و سران شاخ جمهوری اسالمی هستند، بدین معنا  هایی منتشر شده که مخاطب آنان آقایان خمینی و خامنه البته اینکه در این کتاب، عمدتاً نامه

وان سرسلسله و رأس هرم قدرت در نظام جمهوری اسالمی ایران، نیست که تنها مسؤول شرائط امروز ایران، این دو نفر هستند، بلکه آنها به عن
، همه مسؤوالن، »نقد نظام«است و در » نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن«، »نجواهای نجیبانه«اند؛ رویکرد کتاب  مخاطب قرار گرفته

یز مسؤولیت دارند و وظیفه آنان، نقد و پاییدن و پاالیش مسؤوالن و ترین مسؤولیت را دارند؛ البته مردم ن ترین مسؤوالن، بیش اند و بزرگ مسؤول
گردد، و برای  های آن نمایان می شود، بدی های شایسته است؛ وقتی نظام و ساختاری با محک نقد سنجیده می انتخاب و به کار گماردن انسان

رفت نشان داده  های بلند، راه برون بست ج از مازهای پیچ در پیچ و بنشود و برای خرو حل ارائه می ها، راه ها و رفع نقصان سازگار کردن ناسازه
توجه شود؛ و این، رهبران و مسؤوالن هستند که باید با استقبال از منطق نقد و گفتگو و احتراز از استبداد و خودرأیی، به محتوای این نقدها  می

هر نظام و ساختاری، چون هدایتگر سایر کارگزاران، الگو و نمونه نمایان جامعه، بنا بر این، رهبران . کنند و راه صحیح و سازنده در پیش گیرند
» و منزلت اجتماعی) علم، دانش(منابع کمیاب قدرت، ثروت، معرفت «دهنده  دهنده و جهت جنبان، تخصیص معمار بنا و مبنای نظام، و سلسله
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در ساختن یا سوختن آن نظام و آبادانی یا ویرانی آن ساختار و به دنبال آن، رفاه  ترین نقش را هستند، از نظر اخالقی، عقلی، قانونی و دینی، بزرگ
ن و تأثیر زیستی یا درد و رنج مردمان ساکن در اجتماع این ساختمان دارند؛ و صد البته، در این میان، نباید از نقش مردم و آگاهی یا ناآگاهی آنا و به

و ماندگار است، چشم پوشید؛ مردمی که باید در انتخابی دقیق و آگاهانه، افرادی را برای تصدی  فرهنگ بر سیاست، که تأثیری اساسی، مبنایی
را مناصب گوناگون کشور، برای دوره زمانی معین و محدودی، به کار گمارند و همواره آنها را در منظر نقد و نظارت خود داشته باشند و آنان 

  .خادم خود بدانند نه رئیس، رهبر و سرور خود
  

  چند نکته
هایی در حال غرق در دریای غم و  ای اخالقی و انسانی صورت گرفته است؛ با دیدن انسان انتشار این کتاب، بیش و پیش از هر چیز، به انگیزه -1

  »!سوزد سوزد از باغی که می دلم می«هاست؛ آری،  ترین وظیفه ما رساندن فریاد آنان به گوش و آستانه آگاهی دیگر انسان گرفتاری، کم
برای این کتاب، با نگاه بر وجه غالب نوشتارها و نویسندگان صورت گرفته است و داوری نهایی، با » نجواهای نجیبانه«انتخاب عنوان  -2

  .خوانندگان و تاریخ خواهد بود
، لحاظ نشده است؛ و البته ...گیری خاصی، أعم از سیاسی، مذهبی، صنفی و گونه جهت در انتخاب نوشتارهای این کتاب جهت انتشار، هیچ -3

گر خزان زمان و بدون ثبت ماندگار، به  ها و نوشتارهایی که ممکن بود در دستان تطاول ، این است که نامه»نجواهای نجیبانه«حُسن و ویژگی کتاب 
اینک به صورت یکجا، و بدون  -  ویژه با توجه به اینکه نویسندگان برخی از آنها نامشخص یا غیرمشهور هستند به -دامان نسیان سپرده شوند 

ای هستند از داوری مردمی که امروز و دیروز،  اند؛ و کارنامه گیری خاص در انتخاب نوشتارها، ثبت و ماندگار شده هرگونه دخل و تصرف یا جهت
زیستی و  سازی، به اند، برای به هاند و طعم تلخ این نظام را با جسم و جان چشید تدبیری حکومت جمهوری اسالمی، زندگی کرده تحت تدبیر یا بی

توانند قضاوتی کلی  های بیدار امروز، که با توجه به تنوع نویسندگان و شیوه بیان آنها، می روزی فردا و داوری تاریخ و آینده و البته داوری وجدان به
  .و منصفانه نسبت به دیروز و امروز فراهم آورند و دورنمایی امیدبخش برای فردا ترسیم سازند

 -، قرار گرفته است []در موارد ضرورت که در کروشه، جز  به -گونه تغییر محتوایی  ها و نوشتارهایی که در این اثر مطرح شده، بدون هیچ نامه -4
سازی  تدسای به منظور یک کلی ویرایشیگذاری، و نیز اصالح اغالط امالیی و نگارشی، تغییرات ش بازنشر شده است و صرفاً به لحاظ عالئم نقطه

صورت کتاب، إعمال شده است؛ البته نهایت دقت و تالش، صورت گرفته است تا متنی منقح، منظم، پیراسته، یکدست و  شار بهمطالب جهت انت
   .بدون غلط ارائه گردد

ه بتواند ده است تا خوانندذکر ش ای گونه توضیح، مقدمه و مؤخره بدون هیچبرخی موارد معدود، در جز  ، بهنشریافته در این کتاب نوشتارهای -5
البته در مواردی، بخشی از جمالت شاخص و مهم متن، به صورت تیتر انتخاب . با مطالب مواجه گردد ،ای زمینه پیش داوری یا مستقالً و بدون پیش

  .ا نظاره کنندشده است تا کسانی که فرصت مطالعه متن کامل نوشتار را ندارند، بتوانند با مطالعه تیترها، نمای اجمالی آن ر
   .است تدوین یافته ، بر اساس تنظیم موضوعی،های جداگانه در فصل ،مطالب کتاب، صرفاً بر اساس تقدم و تأخر زمانی -6
تر سازم، تا بتوانم  ها را فشرده تر انتخاب کنم و صفحات و پاراگراف با توجه به حجم انبوه مطالب، مجبور شدم اندازه قلم متن را کمی کوچک -7
صفحه مطلب  2000البته حدود . فراتر رفت 6000جلد کتاب از  7تری را ارائه نمایم؛ با وجود این، صفحات مجموع  تری، مطالب بیش حجم کم در

مانی نیز در مورد کارنامه فرهنگی، اجتماعی، دینی، اقتصادی، و پزشکی جمهوری اسالمی، آماده شده بود، که با توجه به اینکه مربوط به بازه ز
ص هستند و از سوی دیگر، در سایر نوشتارهای منتشرشده نیز تا حدودی به این موضوعات پرداخته شده و اضافه شدن آنها، حجم کتاب را خا

  .کرد، از انتشار آنها خودداری کردم تر می بسیار بیش
ام، به هیچ عنوان دلیلی بر خودستایی نیست؛ این اسم، ام؛ اما انتخاب این ن منتشر کرده» آزاد آزاده«های پیشین کتاب را با نام مستعار  ویرایش -8

قی، در راه بیانگر نوع نگاه من به جامعه و سیاست است؛ بدین معنا که جامعه و سیاست را آزاد و رها از هرگونه خفقان و استبداد و نیز از نظر اخال
البته قصد داشتم فعالیت خود را . بینم ن و در جریان و حرکت میپسندم و در این جهت، خود، جامعه و سیاست را همواره در راه، روا آزادگی می
کردم همه  با این اسم مستعار ادامه دهم و به منظور امکان ادامه این فعالیت در داخل کشور، سعی می» راهی به رهایی از راه آگاهی«در یافتن 

اصفهان، از طریق اینترنت، هویت واقعی مرا شناسایی ) تبادل اطالعاتفضای تولید و (» فتا«جوانب امنیتی را رعایت کنم، اما به هر روی، پلیس 
بخشی برنداشتم و در فرصت آزادی به قید وثیقه تا تشکیل  کرد و مرا دستگیر و تحویل اداره اطالعات استان اصفهان نمود؛ اما من دست از آگاهی
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ام درج شده  ی مطالبی که حاصل قلم قاصر اینجانب است، با نام حقیقیبه هر روی، در ویرایش پنجم، عنوان تمام. دادگاه، از کشور خارج شدم
  .است

ای از کار تدوین و ویرایش پنجم کتاب را در فرصت پس از آزادی از زندان و خروج از کشور و در دوران عدم ثبات و  از آنجا که بخش عمده -9
های بعدی، این موارد اصالح  خلل و نقصان نیست، که امیدوارم در ویرایش ام، کتاب، خالی از استقرار و در شرایط غربت و آوارگی انجام داده

  . گردند
  

  درخواست از خوانندگان
هایی است که در زمهریر سرد و زرد جمهوری  ضمن دعوت از همه هموطنانم جهت مطالعه این اثر، که بیان چکیده و شالوده و پالوده شرنگ

 ا،ه از هر طریق ممکن، از جمله پست الکترونیک، وبالگ آنان درخواست دارماز د آمده است، اسالمی به جسم و جان ایران و ایرانی وار
رسانی کنند و آن را در دید و دسترس همگان، و از جمله  ، در مورد این اثر، اطالع...های اجتماعی و های اشتراک مطالب، شبکه شبکه ،ها سایتوب

 ،تا همه از زبان دلسوزترین ،ای، و نیز سایر مسؤولین کشوری و لشکری جمهوری اسالمی قرار دهند ها، آقای علی خامنه یکی از مخاطبان این نامه
و آنچه ایران جمهوری اسالمی تزویر و تظاهر سوز و جانکاه زمهریر  مردمان این سرزمین، بیش از پیش از سرمای استخوانترین  و متینترین  نجیب

  . آگاهی یابندسال بر این مُلک و ملت رفته  33در این 
ای دارند که رهبران جمهوری اسالمی  یا نوشته نامهدر سراسر جهان، این است که اگر  خواه و آزادی دوست وطنان آگاهیدرخواست دیگر من از هم

مانده و در این کتاب، آنان را در ترازوی نقد قرار داده و از چشم من دور  افکاررا مورد خطاب مستقیم یا غیرمستقیم قرار داده و کردار، گفتار و 
  .، منتشر گرددکتاب های بعدی به پست الکترونیک من، ارسال نمایند تا در ویرایشهای تازه انتشاریافته را  و نیز نامهمطرح نشده است، 

ی احتمالی کتاب را برای من انتقادها، نظرها و پیشنهادهای خود محروم نفرمایند و نواقص و خطاها و در نهایت، از ایرانیان عزیز تقاضا دارم مرا از 
  .ارسال نمایند

  
  .زمین حاصل از جان و جیب مُلک و مردم ایران های گزاف و بی ، بدون دادن هزینه»راهی به رهایی از راه آگاهی«به امید یافتن 

  
  عباس خسروی فارسانی

  1392 خرداد 6
khosravifarsani@gmail.com 

  
  

  :»نجواهای نجیبانه«آدرس وبالگ 
http://najvahayenajibane.blogspot.com 

  
  :»نجواهای نجیبانه«بوک  آدرس صفحه فیس

http://www.facebook.com/ najvahayenajibane 
  
  

  ***نوشت  پی*** 
 :یرز یشناخت با مشخصات کتاب یان،ملک یمصطفآقای از روشنفکر معاصر،  یاشاره به عنوان کتاب -1
  .1381تهران، نشر نگاه معاصر،  ؛»یتمعنوو  یتدر عقالن ییجستارها: ییبه رها راهی«
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  :بخش اول
  ای  از علی خامنهها  نامه
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   1342فروردین  3ای،  خامنهعلی وصیتنامه 

  
  :توضیح

ونگی و چگحادثه این  یحدر توض ای نوشته شده است؛ آقای خامنه 1342فروردین سال  2این وصیتنامه یک روز پس از حادثه مدرسه فیضیه قم در 
 :دگوی یمچاپ شده است، » خرداد 15«در مجله  1373نگارش وصیتنامه، در مطلبی که در بهار 

 نامهیتآن روز نشستم و وص یفردا  یاید،ب یشما پ یبرا ین بود خطرکو هر لحظه مم بردیم یبه سر م یرعادیو غ یبحران شرائطه ما در آنجا ک از... «
ه پسرشان در کآوردند و گفتند  یمآن را برا ]شبیری زنجانی[ جعفر یدآقا س نکینداشتم، ل یخبر نامهیتوص یناز ا یش،تا چند هفته پ. خود را نوشتم

 :ام آن نوشته یه در باالکاست  نامهیتاصل وص ینا. رده استک یداپ یمیقد یاغذهاک یال البه
  
   ؛»1382شوال  27 شنبهکی یلهمرقومه ل یا خامنه یعل یدس نامهوصیت«
  

 :است ینا یتنامهوص متن .ام نوشته یضیهشب حادثه مدرسه ف یفردا یعنی
  
 یمالرحمن الرح اهللا بسم«

و آله عبده و رسوله و  یهعل اهللا ین محمداً صلأله و  کین ال اله اال اهللا وحده ال شرأ یشهداهللا لهما  غفر یا الخامنه ینیجواد الحس بنی اعل عبداهللا
الحسن و  علیهمصلوات اهللا  ینو ان االحد عشر من اوالده المعصوم االوصیاء یدس یهوص السالم یعل یطالببن اب ین ابن عمه علأو  یاءاالنب خاتم
ن الموت حق و أ خلقه و یاهللا عل مناءأو خلفائه و  یائهوصأ ۀالحجو الحسن و  یو محمد و عل یو عل یو محمد و جعفر و موس یو عل ینالحس

ن أ کاسئل کندع یعتیو هو ود یمانیاللهم هذا ا. و آله حق یهعل اهللا یصل یل ما جاء به النبکن أحق و  المعاد حق و الصراط حق و الجنه و النار
 .کرمکو  کبفضل یهالإ یحاجت یوم یایإ یهاو تلق یتردها ال

شده است، مرا  یسپر آنان یادمن با آنان و   یساعات زندگ ینه بهترک یسانک و سروران من،  یزانه دوستان و عزکمن آن است  یتوص ترین مهم
ه ک یسانکن است خود من نتوانم از همه کمم. یندالناس رها و آزاد نما بار حقوق یره مرا از زک یرندرا به عهده بگ یفهوظ یننند و اکببخشند و بحل 

من انجام  یمن برا یستان و رفقادو یدرا با یار مهم و ضرورک ینبطلبم، ا یتحل ام، یدهشن یسکرا از  شان یبدگوئ یار سوءشان بر زبان رفته و کذ
 .دهند
تب که از فروش ک نمک یم یادداشتقروض خود را در صفحه جداگانه  یلتفص. دهد یمرا م یها فاف قرضک یول  است، یچم هکمن در  یمال  دارائی

پنج شش سال ... یند،نند و ادا نماکاز من شود، هر چند اسمش در آن صفحه نباشد، قبول  یطلب یه مدعکهم  یسکهر . من ادا شود یزمختصر و ناچ
به عنوان رد مظالم بابت  یمبلغ) ردمک یاطاحت یول قدر مقروض نبودم،  آن یقیناًالبته (نند کراحت  االهی یند یننماز هر چه زودتر ادا و مرا از رنج ا

 .رفته به فقرا بدهند یاداز  یقروض جزئ
 یاددر جلسات ز یانآقا یهچون آن روزها نق و نوق عل. (من استحالل شود ینقوام و منسوبهمه اعالم و مراجع و طالب و دوست و آشناها و ا از

 ).نندکطلب  یتحل ،عالم و مراجعأ یانمطلب را گفته است، لذا خواستم از آقا ینحرف را زده و ا ینچرا ا یرده، فالنکاقدام ن یه چرا فالنکبود 
پدر و مادرم در مرگ من . نندکقرائت  من باشند،  یانه آشناک یعموم یمرا در مجلس نامهیتوص ینه عکآن است  ،ارک ینراه ا ینبهتر نمک یگمان م و

مصائب اجدادمان از من فراموش خواهند  یادبه  ،»ینالحس یعل کبأف یءش یعل یتکذا بإ« یفشر یثعزادار هستند، به مفاد حد تر بیشاز همه 
 .یاهللا تعال شاء نإ ،ردک

  محمد و آله االطهارب یو ارحمن یو اغفرل یبتیو آخر مص یاللهم اجعل الموت اول راحت .ندارم یارک یگرد گویا
 »یا الخامنه ینیالحس یالعبد عل

  
 1342ای، فروردین  آقای خامنه ضمیمه وصیتنامه
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 ):خوانم یم یتانبرا ،نوشتم یا ه در صفحه جداگانهک] را[ یمها حاال صورت قرض(
  
 )مشهد(زاز زاده ب تومان، مقدس 100 حدود«

 )مشهد(گنگ  یاطخ تومان،  30از  تر کم
 )قم( یاطتومان، عرب خ 3 یا 2

 ).یمارکچقدر به او بده دانستیم یو نم یمار داشتکچون مرتب با او سر و ) (قم( یهوچه حجتکحسن بقال  یخآقا ش ین،دفتر د مطابق
 )قم( یحسن صانع خیش یآقا یچند تومان گویا
چون وضعش نسبتاً . بود یهاشم یه من آن زمان مقروض بودم، به آقاکرا  یپول ینتر بیش) (قم( یرفسنجان یبر هاشمکا یخحاج ش یباًتومان تقر 32

 .)ردیمک یخوب بود، از او قرض م
 )قم(فروش  تابک یدمروار یآقا ن،یْدفتر دِ مطابق
 )قم(فروش  تابک یمصطفو یآقا ین،دفتر د مطابق

 یرمانک یحجت یعل یتومان آقا 10
 .»».)مشهد(منزل  کیتومان، محمد آقا نانوا نزد 5 یدشا
  
  

  ***منبع *** 
 .1373، بهار »خرداد 15«فصلنامه 
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  :دومبخش 
   ای به علی خامنه ها نامه
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   1366دی  16، )فقیهمطلقه منشورنامه والیت (ای   خمینی به خامنهاهللا نامه روح

  
 تعالی بسمه
  افاضاته دامت - اسالمی جمهوری محترم رئیس ای، امنهخ آقای االسالم حجت جناب

  
 بهترین سکوت ،مواقع این در که دارم عقیده و. شود پرداخته مناقشات به حساس موقع این در که نداشتم میل من، تحیت و سالم اهدای از پس

 است هیاال هدیه یک ،تخطئه بلکه، اشکال. نیست الاشک حق را کسی کنیم می و گوییم می چه هر که کنیم گمان ماها نباید البته و. است طریقه
 نظر در که را آنچه لهذا،. کنم برگزار سکوت به را بود شده آن در که و تقاضایی شریف مرقوم جواب که ندانستم صحیح لکن. ها انسان رشد برای
 . کنم می عرض فشرده طور به دارم
 اهللا صلی -  اکرم نبی به خدا جانب از که ای مطلقه والیت معنای به که را حکومت شما که دشو می ظاهر طور این جمعه نماز در جنابعالی بیانات از

 اینجانب آنکه تعبیر به و. دانید نمی صحیح دارد، تقدم هیهاال شرعیه احکام جمیع بر و است هیاال احکام همّأو  شده واگذار - سلم و آله و علیه
 چهارچوب در حکومت اختیارات اگر. بود اینجانب های گفته برخالفکلی  به ،است اختیار رایدا هیاال احکام چهارچوب در ،حکومت ام گفته

 و معنا بی پدیده یک -  سلم و آله و علیه اهللا صلی - اسالم نبی به مفوضه مطلقه والیت و هیهاال حکومت عرض باید، است هیهاال فرعیه احکام
 حریم یا است منزلی در تصرف مستلزم که ها کشی خیابان مثالً: باشد آنها به ملتزم تواند نمی کس یچه که، آن پیامدهای به کنم می اشاره و باشد محتوا

 یا ورود از جلوگیری و ارز، خروج و ورود از جلوگیری و ها، جبهه به الزامی اعزام و، وظیفه نظام. نیست فرعیه احکام چهارچوب در است آن
 پخش از جلوگیری و، گذاری قیمت، فروشی گران از جلوگیری و، مالیات و گمرکات و مورد، سه - دو غیر در احتکار منع و کاال، نحو هر خروج
 بنا بر ،است دولت اختیارات از که، آن امثال صدها و باشد، که نوع هر به اسلحه حمل، الکلی مشروبات از غیر نحو هر به اعتیاد منع و، مخدره مواد

 . نهاای امثال صدها و است؛ خارج شما تفسیر
 بر مقدم و است؛ اسالم اولیه احکام از یکی، است - سلم و آله و علیه اهللا صلی - اهللا رسول مطلقه والیت از ای شعبه که، حکومت کنم عرض باید
 صاحبش به را منزل و پول کند خراب است خیابان مسیر در که را منزلی یا مسجد تواند می حاکم. است حج و و روزه نمازحتا  ،فرعیه احکام تمام
. کند خراب نشود، تخریب بدون رفع که صورتی در باشد، ضرار که و مسجدی کند؛ تعطیل لزوم موقع در را مساجد تواند می حاکم. کند رد

 لغو جانبه یک باشد، اسالم و کشور مصالح قرارداد مخالف آن که موقعی در، است بسته مردم با خود که را شرعی قراردادهای تواند می حکومت
. کند جلوگیری است چنین که مادامی آن از، است اسالم مصالح مخالف آن جریان که است غیرعبادی یا و عبادی چه را، امری هر تواند می و. کند

 . کند جلوگیری موقتاً ،دانست اسالمی کشور صالح مخالف که مواقعی در، است هیاال مهم فرایض از که، حج از تواند می حکومت
 و مزارعه، است شایع که است شده گفته آنچه. است هیاال مطلقه والیت شناخت عدم از ناشی شود، می گفته یا و، کنون تا ستا شده گفته آنچه

 از باالتر و. است حکومت از اختیارات این باشد، چنین فرضاً که کنم می عرض صریحاً، رفت خواهد بین از اختیارات آن با را آنها امثال و مضاربه
 . کنم نمی مزاحمت که، است مسائلی هم آن
 . فرماید حفظ خود در پناه ندارید، نظری اسالم به خدمت جز که را، جنابعالی امثال خداوند تعالی اهللاشاء نإ

  
  1366 دی 16

 الخمینی الموسوی اهللا روح
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   1366دی  21خمینی، نامه ای به  خامنه پاسخ

  
 الرحیم الرحمن اهللا سمب

  العالی مدظله -  خمینی امام حضرت انقالب معظم رهبر مبارک محضر
  

 همیشه مانند که حضرت آن ارشادات از و کردم زیارت و استماع را اینجانب معروضه به پاسخ در مبارک مرقوم، ارادت و سالم عرض از پس
 آن پیش ها سال اینجانب که حضرتعالی فقهی مبنای بر که است آن دانم می الزم را آن بیان ای که نکته. متشکرم است اسالم روشن خط کننده ترسیم

 را آنها همه بنده و است مسلمات جزو حضرتعالی نامه در مرقوم احکام و موارد، ام کرده مشی آن اساس بر و پذیرفته و آموخته حضرتعالی از را
 متمادی های سال است امید. شد خواهد بیان مشروحاً لزوم در صورت که است چیزی معهج نماز های خطبه در شرعیه حدود از مقصود. دارم قبول
 خداوند عمر و گردند مند بهره جنابعالی بدیل بی رهبری و روشن و بیدار فکر از اسالم بزرگ امت همه و آن مسؤوالن و فداکار و عزیز ملت این

 .بدارد مستدام - فداه ارواحنا - عصر ولی حضور تا را شما شریف
  

21/10/66  
  ای خامنه علی سید
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   1366دی  21ای،  خامنهنامه خمینی به  پاسخ

  
 الرحیم الرحمن اهللا بسم

  افاضاته دامت - اسالمی جمهوری محترم رئیس، ای خامنه آقای االسالم حجت جناب
  

 ارتباط همان و ام داشته نزدیک ارتباط جنابعالی با انقالب از قبل های سال از که اینجانب. گردید رسندیخ موجب و واصل جنابعالی شریف مرقوم
 و فقهی مسائل به آشنا که برادری چون را شما و دانم می اسالمی جمهوری توانای بازوهای از یکی را جنابعالی، است باقی تا کنون تعالی بحمداهللا
 مبانی و اسالم به متعهدان و دوستان بین در و دانم می کنید، می جانبداری جداً فقیه مطلقه والیت به مربوط فقهی نیمبا از و هستید آن به متعهد

 و اسالمخواهی جرم به آن محترم سران و اسالمی جمهوری األسف مع. دهید می روشنی خورشید، چون که هستید نادری افراد جمله از اسالمی
 شرح به جهانی تبلیغات فردا، است روشن ،آفتاب بگویند اگر مثالً و اند شده جهانخواران تبلیغاتی تاز و تاخت وردم در جهان اسالمی عدالت بسط

 فداکار ملت به و اسالمی فقه به آشنا چون و کنند می محکوم طوری به را آن یاران و اسالمی جمهوری و پرداخته تحلیل و توجیه و تفصیل و
 . شود می تمام اسالمی جمهوری نفع به آنان تبلیغات ،اوقات از بسیاری ستند،نی آنان راسخ ایمان و اسالم

 عزیز ملت به و شماها و ما به آنان، ایم گفته آنان المّعُ و غرب و شرق به »نه« و نمودیم عزیز اسالم پایه بر که قیامی با که نیستیم متوقع ما البته و
، اسالمی لئمسا به و آگاه متعهد گویندگان و نویسندگان ،فقیه والیت حدود موضوع همین در اخیراً خوشبختانه و .بگویند اهللا بارک ما کف بر جان
 ویژه به و جمعه محترم ائمه است امید و کنم می تشکر آنان تمامی از من که قرار داده بحث مورد دیدم که آنجا تا ها روزنامه و مجالس در را مسأله
 را اسالم دشمنان زبان و روشن را ناآگاهان اذهان جمعه نماز های خطبه در و تعقیب را مسأله دارید، توانا دست مسائل بیان در که جنابعالی امثال
 و اسالم مخالفین گروهی های رسانه در ها تحلیل و ها شیطنت چه نامه همین اطراف در که دید بزرگوار خواهند ملت و جنابعالی و. فرمایید قطع

 عالیه مقاصد در جنابعالی امثال است امید و خواستار خداوند از را جنابعالی سعادت و سالمت ،خاتمه در. رفتگ صورت خواهد آنان همدستان
 . گردید و سربلند پیروز خود

  
  اهللا رحمۀ و علیکم والسالم

  66 ماه دی 21
  الخمینی الموسوی اهللا روح
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    1367شهریور  14، )جمهور رئیس(ای  به خامنه )وزیر نخست( سین موسویاستعفانامه میرح

  
  خیلی محرمانه

  
 یتعال بسمه
 یجمهور یاستمحترم ر مقام

  
را ذکر  یلاست، دال یدهارسال گرد یزها ن رسانه یدر استعفانامه خود که برا ینجانبا یند،آنکه دشمنان اسالم و کشور نتوانند سوء استفاده نما برای
 :ردازمپ یآنها م یانخالصه به ب یلیصورت خه باشد، ب یدمف یبعد یها کشورمان و دولت یبرا یندههللا در آءاشا نإکه ذکر آنها  یتن ینبا ا. منکرد

 یبه عنوان کشورها یهائ نامه. است یامروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعال. یخارج یاستشدن دولت در س یاراالخت مسلوب -1
ه هم ب و آن یها جز در موارد استثنائ نامه یناز ا یروز به عنوان نخست ینجانبا. (داشته باشد یآنکه دولت از آنها خبر یب شود یمختلف نوشته م

 .)خبرم یب یاتفاق طور
و  یمراسم عموم یکدر  ینجانبو ا نویسد یژاپن نامه م یروز نخست یمحترم مجلس برا یاستمحترم مجلس و ر یاستر یژاپن برا وزیر نخست
 .شود یماجرا و متن نامه با خبر م یناز ا یمردم
 .ندارم یها اطالع کانال یناز ا یرانوز تأیه یسعنوان رئه و بنده ب شود یتماس گرفته م یکااز پنج کانال با آمر گوید یم ییدر جا یجانیالر آقای
 یانکشور و جهان ب یکه در همه جا ها یاستس ینآنکه دولت از ابدون . است یاسالم یدولت جمهور یخارج های یاستجا صحبت از س همه

 .خبر داشته باشد شود، یم
کشور  یو اثر نامطلوب آنها برا ینیآفر فاجعه تا کنونکه  دانید یشما بهتر م. گیرد یکه بدون اطالع و دستور دولت صورت م یمرز برون یاتعمل -2

 صدایو  شود یلبنان گشوده م های یاباناز خ یکیدر  یمسلسل یوقت. شویم یاز آن باخبر م شود، یمربوده  یماییبعد از آنکه هواپ. چقدر بوده است
سفانه و أمت. شوم یامر آگاه م یناز ا ینجانبپس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، ا. شویم یم یهمتوجه قض پیچد، یآن در همه جا م

نام دولت صورت ه هر لحظه و هر ساعت ب تواند یم یاتعمل ینا یرکشور کرده است، هنوز نظحرکت متوجه  ینکه ا یانیهمه ضرر و ز رغم یعل
 .یردگ
 شرائطبوده و ادامه آن در  آفرین یعهصورت گرفت، از همان اول ضا یاسیس یلکه به دال یریوز سازمان برنامه و بودجه از نخست یهتجز -3

افکنده  یرخأمصلحت، به ت یصتشخ یطرح در شورا رغم یمشاور، عل یشکل و مشکل وزرام ینسفانه اأمت. بار خواهد بود کشور فاجعه ینوساز
 .خصوص ندارم یندر ا یانتظار ینجانبمصلحت است و ا یصتشخ یحال حق شورا هره هر چند که ب ،است یدهشده و حل نگرد

 .گوناگون یدولت و وزرا توسط شوراها یتلؤودولت و مس یاقتدار مشروع و قانون یهتجز -4
نام ه ب یکه بدون اطالع دولت، ول یمحترم مجلس در مورد کارهائ یندگاندولت و نما تأیدر مقابل اعضا ه ییبه پاسخگو ینجانبعدم قدرت ا -5

 .گیرد یدولت، صورت م
 ینلؤوو مس یاسالم یت جمهوراز نظام و دول ینجانبقهر ا یمعناه باهللا، ب یاذاستعفا، الع ینشوم که ا یادآور یگربار د دانم یدر خاتمه الزم م -6

 بدر روند رشد و توسعه انقال یریثأت یچه توانست ینم یقیناً ینجانب،ا یزیکه اگر هم بود، با توجه به عظمت انقالب و ناچ ،یستآن ن یانقالب
 ینجانباست که ا یناتوان ینمه یلدله است و درست ب یناتوان ینهم یلدله کار ب یبرا ینجانبا یناتوان یلاستعفا دل ینا. داشته باشد یاسالم
 .بینم یرا از خود ساقط م یتلؤومس
  

 یموسو میرحسین
  1367 یورشهر 14
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   1368 بهمن 16 ای، خامنه به کیانوری نورالدین نامه

  
  ایران اسالمی جمهوری برره ای، خامنه اهللا آیت
  ایران اسالمی شکوهمند انقالب  سالگرد یازدهمین مناسبته ب شادباش، و سالم با
  

  !اهللا آیت حضرت
 ،هنگام آن در اما بفرستم، حضورتانه ب نوشتم، حضورتان به 1368 ماه مرداد چهاردهم در که ای نامه از پیش را نامه این که داشتم نظر در من
 تا سفانهأمت .کردم بسنده بنیادینم درخواست به تنها ،رو این از و باشد نداشته سودی شاید ،دردناک جریانات این یادآوری که ماندیشید جور این

 و است نشده هویدا هایم درخواست از هم کمی کم دست یا و همه شدن برآورده از اثری گونه هیچ گذرد، می زمان آن از ماه 6 از بیش که کنون
 بیغوله این در باید من و دوستانم که اکنون شدم آن بر رو، این از .داشت توان نمی آن به هم امیدی دید، توان می کنونی های نمونه از که جور آن

 خواهند گرفتار ما مانند این از پس که دیگران سرنوشت در شاید .بنویسم است گذشته ما بر آنچه درباره را خود دل سنگین درد کم دست بپوسیم،
  .دباش داشته مثبتی امدپی شد،
 (... اطاق به متحد ملل سازمان بشر حقوق کمیسیون نمایندگان باشند، کرده آگاه آن از پیش را ما اینکه بدون بعدازظهر ماه، بهمن 15 پنجشنبه   روز
  .بگوئیم اآنه به شود، می بشر حقوق به مربوط که داریم نظریاتی اگر که خواستند ما از و شدند وارد )من و عموئی علی
 اساسی قانون در ،است شده ذکر جهانی اعالمیه در که بشر حقوق اصول ترین مهم که گفتم ،بود فهم قابل هم آنان برای که ،فرانسه زبان به من

 آنها و نکرده هتوج مهم بسیار مواد این به قضائی مراجع برخی ،عمل جریان در سفانهأمت اما .است شده گرفته نظر در دقیقاً ایران اسالمی جمهوری
  .است بوده چنین ،هم ای توده شده بازداشت متهمان ما مورد در .دگذارن  می پا زیر را
 مقامات برای آنکه برای .دهم می شما به را آن رونوشت و ام نوشته ای شکایتنامه ، کشور رهبر به مورد این در پیش چندی خودم که گفتم  آنان به من

 به بودم، نوشته شما به مرداد 14 در که را نامه آن از دیگر رونوشت یک نشود، تفاهمء سو ،بودند آنان همراه المللی بین عرف خالف بر که ،زندانی
  .دادم ایشان

  .کردم خودداری رسانم، می شما گاهی آ به نامه این در که دردناکی جریان گفتن  از ولی دادم، مثبت پاسخ ام، شده شکنجه که سؤال این پاسخ در
 را آن دربست طور هب ما و اید داشته شرکت ثرؤم و فعاالنه آن تدوین در هم شما خود که ،را میهنمان اساسی قانون مواد که هنگامی یراست به

 است، گان شد بازداشت حقوق به مربوط که بخش آن در ویژه به و افراد های آزادی و حقوق مورد در ،ماست پذیرش مورد هم امروز و ایم پذیرفته
 های بخش سایر در مبادا که اندیشم می و شده زده شگفت اندازه بی کنم، می برابر گذرد،  می اکنون هم و گذشته  ما بر آنچه با راآنها  و مخوان می
 شعارها میان دوری و جدائی هم کشورمان محرومان میلیونی ها ده های توده اجتماعی و اقتصادی حقوق ویژه به و مردم اجتماعی و سیاسی گی زند
  !باشد اندازه همین کردارها و

  :که شود می خوانده اساسی قانون 23 اصل در که هنگامی
  ».ددا قرار اخذهؤم و تعرض مورد ای عقیده داشتن صرفه ب توان نمی را کس هیچ و است ممنوع ،عقاید تفتیش« - 23 اصل
  :عمده مواد از یکی که خوانیم می است، شده اعدام محکومیت واستدرخ ما برای آن در که انقالب دادستان های دادنامه در و بینیم می عمل در اما
  نشد؟ زده شگفت است ممکن چطور است، شده نوشته »مارکسیسم گرایانه  ی ماد فرهنگ اشاعه طریق از اسالمی ضد تبلیغات«

 ،دالئل ذکر با باید اتهام موضوع بازداشت، صورت در .دکن می معین قانون که ترتیبی و حکم به مگر کرد، دستگیر توان نمی را کس هیچ« -  32 اصل
 اسرع در محاکمه مقدمات و ارسال قضائی صالحه مراجع به مقدماتی پرونده ،ساعت 24 ظرف حداکثر و شود تفهیم و ابالغ ،متهم به کتباً بالفاصله

  ».دشو می مجازات ،قانون طبق ،اصل این از متخلف .دگرد  فراهم وقت
 دیگران بازداشت شیوه از من .نهم برابر است، گذشته  بستگانم و من سر بر آنچه با را درست بسیار اصل این بفرمائید زهاجا اهللا آیت حضرت اکنون

  .است گویا  بسنده اندازه هب ،است گذشته  ما بر آنچه اما ندارم، گاهی آ
 دخترمان منزل در ما خواب اطاق به ،خانه در ازکردنب با ،پاسداران از گروهی  ،شب نیمه از پس  5/3-4 ساعت 1361 ماه بهمن 17 روز صبحدم
 بدون هم را همسرم بلکه مرا، تنها نه اما .دداشتن دست در مرا بازداشت حکم تنها ،آقایان این .بپوشم لباس فوراً من که دادند دستور و ریختند
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 حکم، بدون هم را او پیاز، ته نه و بود پیاز سرِ نه ما یاسیس کارهای در که هم را دخترمان ،نکرده بسنده هم آن به .دکردن بازداشت ،حکم داشتن
 به را ما همه و کردند بازداشت هم را ما نوه و دخترمان افسانه ساله 11 فرزند !نه کردند، بسنده هم این به که نفرمائید تصور .دکردن بازداشت
 بودم، شده زندانی و محاکمه و بازداشت )مرداد 28 کودتای از یشپ( ها مدت آنجا در من که شاه دوران مشترک کمیته یعنی ،3000 گاهبازداشت

  .دبردن
 گان، کنند بازداشت آقایان که شد معلوم ،)شد آزاد محکومیت بدون زندانی نیم و سال یک و شکنجه از پس که( دخترمان افسانه شدن آزاد از پس
 تولد روز و اعیاد مناسبته ب ها سال طی که هایی سکه( افسانه به متعلق طالی یها سکه از را بها گران  چیز هر .دکردن »غارت« را خانه ما غیاب در

 مدارکحتا  تا بودم، کرده دریافت هدیه عنوان هب خود سفرهای در من که قیمتی اشیاء مقداری تا گرفته،  )بود کرده دریافت بستگانش از خود
 دموکراتیک جمهوری معماری و شهرسازی آکادمی پروفسوری حکم که من علمی دسن باالترین تا تا گرفته  ابتدائی ششم تصدیق از( من تحصیلی

 آنها از هم اثری ینتر کوچک اصالً من، و افسانه درخواست بار ها ده وجود با گذرد،  می زمان آن از سال 7 که تا کنون و بردند غارت به ،)بود آلمان
 غنیمت به خود برای ،کفار علیه مسلمانان جنگ در جنگی  غنائم عنوان هب را بها گران  شیاءا این ما، کننده بازداشت آقایان ظاهراً .است نشده پیدا

  .دان برداشته
  .دشو می دنبال »پرده به پرده« و آغاز ،»دردناک نمایش« پس، این از .ما بازداشت »درآمد پیش« بود این
  :خوانیم می چنین ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در

 شهادت چنین نیست، مجاز گند سو یا اقرار یا شهادت به شخص اجبار .است ممنوع ،اطالع کسب یا اقرار گرفتن  برای شکنجه گونه هر« - 35 اصل
  ».دشو می مجازات قانون طبق ،اصل این از متخلف .است اعتبار و ارزش فاقد گندی سو یا اقرار و

 احتماالً و شده وَردهلَ و له نمسؤوال برخی پای زیر بها گران  اصل این که آینده برای است نگرانی بسی جای و گذشته  برای است سفأت بسی جای
  .دش خواهد هم آینده در
 نوین نام با ،خود کامل معنای به شکنجه بازداشت، از پس روز چند ،من مورد در و بازداشت اول روز همان از ،گان شد بازداشت اکثر مورد در
  .دگردی  آغاز ،»تعزیر«

 زدند شالق قدر آن شکنجه روز اولین همان در ،من شخص مورد در .پا کف کردن الش و آش حد تا الستیکی لوله با شالق از   بود رتعبا شکنجه
 در و کشید طول ماه 3 درست ورد،ابی پوست دوباره تا آن معالجه و رفت بین از ،عضالت از توجهی قابل بخش بلکه پا، دو کف پوست تنها نه که
  .کنم گیری  بهره رفتن حمام بار یک ای هفته از توانستم من ،ماه 3 از پس تنها و شد می نو آن پانسمان روز هر ،مدت این
 دستبند که کند درک تواند می خورده قپانی دستبند که کسی تنها .است قپانی دستبند است، تر وحشتناک ،شالق از مراتبه ب که شکنجه دوم نوع
  چه؟ یعنی شب، هر در متوالی ساعت 8-10 هم آن ،قپانی
 دروغ مورد در نتوانستند آقایان یعنی نداد، سودی ،شد می تکمیل کشیده و توسری و توهین و فحش با که اولیه شالق اینکه از پس من، مورد در

  .دبردن قپانی دستبند به مرا بگیرند، یدیأیت من از ،داد خواهم شرح را آن ،زیر در که شده ساخته شاخدار
 ،صبح 5-6 ساعت تا جریان این و دند ز   می قپانی دستبند و نددبر می دوم اشکوب در واقع اطاقی به بعدازظهر 8 ساعت مرا هم سر پشت شب 18

 دستبند که ندانید شما است ممکن چون .دکر می عوض را ها دست و آمد می مربوطه مورأم ،ساعت هر تنها .دکشی می طول ،ساعت 10 تا 9 یعنی
  .دهم می توضیح را آن است، چگونه قپانی
 فلزی دستبند یک دست دو مچ بین و کنند می نزدیک همه ب پشت از را دیگر دست و شانه باالی از دست یک که ستا این از عبارت شکنجه این
 ساعت تعویض در هم بار دو و داشتم قرار شکنجه این زیر من که شب 18 طی . است وحشتناک ،شکنجه این درد .دکنن می  تن را آن کلید با و زده
 آنچه به من که بود این ،کشید طول قدر این چرا اینکه علت .ماندم باقی حال همان به صبح 5 تا شب نیمه 12 ساعت از و شد »غفلت« آن ساعت به
  .نشدم تسلیم کنم، اعتراف »زور« به خواستند می
 هم پله یکحتا  ،نفر یک کمک بدون که حد آن تا ماند، باقی من از استخوان و پوست تنها و دادم دست از را خود وزن از کیلوگرم 18 من
  .بودم نگهبان کمک به محتاج هم دستشوئی به رفتن برای و بروم باال توانستم نمی
 آغاز در که دستم دو هر کوچک انگشت دو و است فلج نیمه من چپ دست که است این ست،ا باقی هم هنوز که وحشتناک شکنجه این پیامد
  .بودم ساله 68 زمان آن در من که کنم می یادآوری .دهستن حس بی نیمه هنوز بود، شده سح بی کامالً
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 »قانونی« شکنجه تنها این البته .دکن می درد پاهایش کف ،خوابیدن هنگام ،شب سال، 7 از پس هنوز که زدند شالق قدر آن را ]فیروز[ مریم همسرم
 گوش  که اند زده او به توسری و سیلی قدر آن ،..).و ها فاحشه رئیس فاحشه،( شد می تکمیل ها ئیگو ناسزا ترین رکیک با و توهین انواع به که بود
  .دبو ساله 70 پیرزنی ،زمان آن در او که شوم می یادآور .است داده دست از را شنوائیش او چپ

  .دبو دیگر نوع دو هم بدتر این زا نه، .دبو همین )تعزیر( شکنجه نوع بدترین که ندیشیدنی و نفرمائید عجله کنم می خواهش
 شده گذاشته  کار خانه شکنجه سقف در که ای حلقه به طنابی با و زدند می قپانی دستبند را فرد که بود جور این ،آن و بود جسمی ،شکنجه اول نوع
 این درد .دآور وارد تحمل غیرقابل فشار شهای دست و سینه و ها شانه روی بدنش وزن تمام تا کشیدند، می باال به را او و کردند می آویزان ،بود

 های زندان در سال 25 که حجری عباس آقای ما عزیز دوست مانند ای ورزیده افرادحتا  .دباش برابر ده شاید ،ساده قپانی دستبند به نسبت شکنجه
  .دنداد می تلوتلو تاب مانند ار او و نکرده بسنده هم این به آقایان .رفت هوش از بار چندین کرد، پایداری مردانه ،شاه مخوف
-مریکاییآ کودتای از پس ،ایران توده حزب افسری سازمان از دیگر جوانمرد 5 و حجری آقای با که عموئی علیمحمد آقای ما زنده هنوز دوست
 این زنده شاهد کرد، یداریپا مردانه ،معدوم شاه مخوف های زندان همه در سال 25 یارانش مانند و افتاده زندان هب ،1332 مرداد 28 انگلیسی
  .است گرفته  قرار ها شکنجه این زیر او خود بلکه دیدار، شاهد نه البته .هاست شکنجه
 غذا آن با توانست نمی که آنجا تا بود شده فلج 4/3 حد تا راستش دست وحشتناک، شکنجه این اثر در ،بود ورزیده مردی که حجری عباس آقای
  .دبخور
 .دداشتن معاف شکنجه این از بود نمانده باقی برایم جانی دیگر کهآن علت به مسلماً مرا
  بود؟ چگونه شکنجه این .دبو تر دردناک دیگر های شکنجه همه از شد، عملی من مورد در که شکنجه نوع این .دبو روحی شکنجه دوم، نوع
 قرار »آزمایش« این زیر مرا بار 3 شدند، ناامید دادم، را شرحش البا در که هدفی   با و ها شکنجه با من به اعترافات تحمیل از آقایان اینکه از پس
  .ددادن
 تخت روی ،بودند بسته بودند، کرده فرو آن در که دستمالی با را دهانش و بسته را چشمش که را همسرم مریم .دبردن شکنجه اطاق به مرا اول بار

 شدید های زدن شالق از پیش ،جریان این .دکردن آغاز را زدن شالق او لخت پای به ،من چشم برابر در و گرفتند  هم مرا دهان و خوابانده شالق
 یکی باشند، نکرده آلوده نبود، دفاع قابل تردید بدون که ننگینی کار چنین یک به را خود دست اینکه برای آقایان .دبو ،شدم یادآور باال در که مریم
 به مرا منظره، این دادن نشان از پس .دکردن زدن شالق مورأم بود، داده پستی به تن فشار، از فرار برای که    را »پناه قائم حسن«به نام  ای، توده افراد از

 و شالق ضربات صدای من که را همسرم پای به زدن شالق تا خواستند می اعتراف من از و نشاندند زمین به و بردند گاه  شکنجه سلول درِ پشت
 به مرا ،)کودتا طرح قبول( نشدم خواستند، می من از آنچه پذیرش به حاضر من چون )؟( دقیقه چند از پس .دهند پایان شنیدم، می را همسرم ناله

  .دگرداندن بر خودم سلول
  .»عمل« در اسالمی جمهوری اسالمی قانون در افراد حقوق به مربوط اصول انجام از نمونه یک بود این
  

  اهللا آیت حضرت
حتا  و غیرواقعی ام، نوشته تشریح این در آنچه از کلمه یکحتا  که انسانیم وجدان به گند سو .ام ایستاده دار بهچو زیر که است سال 7 اکنون من

  .نیست روی زیاده
  .ددار ادامه هنوز ،داستان این .دنفرمائی عجله کنم می خواهش هم باز

 ،پست فرد همان و بودند خوابانده را افسانه دخترم ،بار این .دبردن هشکنج اطاق به مرا هم باز ،دوم بار نشدم، آقایان نظریات تسلیم هم باز من چون
 از و کردند مجبور دخترم های ناله کردن گوش  به و نشاندند در پشت مرا هم باز .دبو او برهنه پای به زدن شالق به مشغول ،»آقایان« چشم برابر در
 قپانی دستبند را مریم همسرم ،بار این .دبردن شکنجه اطاق به شبی مرا هم باز ،سوم بار ،نشدم حاضر چون و بپذیرم را آنان خواسته که خواستند من
 باال را مریم نکنی، اعتراف گر ا گفتند  و آوردند گاه  شکنجه درِ پشت به مرا .دبو زمین روی هنوز پاهایش او .دبودن کرده آویزان سقف به و زده

 دستمال با دهانش چون که را مریم های ناله صدای تنها من .دبکشن باال به را مریم که دادند وردست ،نشدم اعتراف به حاضر من چون .دکشی خواهیم
 سلول به مرا و وریدابی را دکتر رفته، حال از متهم زد فریاد ،بود گاه  شکنجه درون در که »یاسر« آقای ،مدتی از پس .شنیدم ،مبهم طور به بود، بسته
  .دگرداندن بر خود
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 آقای من مستقیم بازپرس بود، یافته پایان اش عمومی بخش در کلی طور به ها بازپرسی که هفته چند از پس نشوم، دور گوئی  حقیقت از اینکه برای
 که کوتاهی دیدار از پس .است کرده می مبهم و زنانه صدای با »یاسر« هم را ها ناله و بود سازی صحنه یک ،سوم جریان این که گفت  من به »مجتبی«
  .دداشتن نگه دقیقه پنچ تنها نکشیدند، باال را او گفت  و کرد تأیید را حقیقت این هم او ،داشتم مریم سرمهم با
  

  اهللا آیت حضرت
  گنجد؟  می اسالمی »تعزیرات« چارچوب در ،اعترافات این همه آیا
  :دارم گاهی آ اسالمی جزای در »تعزیرات« مسائل از من که آنجا تا
 آویزان قپانی، دستبند مانند گر،  شکنجه ساواک عوامل به شده آموخته اسرائیلی و امریکائی های شیوه نه و است تازیانه نزد منحصراً که تعزیر -1

  .کردم یادآوری باال در که اقداماتی سایر و قپانی دستبند با سقف به کردن
 گرفتن  برای تعزیر .دشو می تعیین شرع حاکم رفط از ،یگر د »حدود« مانند ،جرم شدن ثابت صورت در که است مجازات حد یک تعزیر -2
 همه این از پس که دروغی اتهام پردازم، می آن شرح به زیر در که اختراعی و نادرست و فرضی و واهیکلی  به اتهام یک روی هم آن ،»اعتراف«

  .دگردی  روشن آن بودن دروغ و بودن پوچ همین،مت مورد در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون اصول ترین بنیادی گذاشتن  پا زیر و ها شکنجه
 توده حزب گویا  که بگیرند را دروغ اعتراف این ،ایران توده حزب برجسته افراد از که بود این برای ها شکنجه این همه شدم، یادآور که جور همان
 1362 سال آغاز در بود قرار که کودتائی تدارک دیده؛ می را ایران اسالمی جمهوری نظام ساختن سرنگون برای مسلحانه کودتای یک تدارک ،ایران
  .دگرد  عملی

 بودند،    ساخته شاخدار دروغ این برای تأیید گرفتن  برای را انسانیغیر های شیوه همه این و بودند تهساخ را شاخدار دروغ این که آقایانی من، دید به
 نظام طرف از هم فشارها، انواع رغم علی خود، قانونی فعالیت سال چهار در که حزبی شکستن درهم برای »دلیلی« که داشتند را انگیزه این

 همه با و دریغ بی ،انقالب از ناپذیر تزلزل طور به و همواره نما چپ و راست های گروه  سایر و ارتجاعی نیروهای سوی از هم و اسالمی جمهوری
  .دبسازن »پسند مردم توجیهی« است، کرده شرکت مثبت یأر با ،نظام های رفراندوم همه در و کرده دفاع امکانات

 اولین برای و بارها بلکه امروز، تنها نه که است عموئی محمدعلی آقای حاضر و زنده شاهد بازجوئی جریان من، دید این برای پاسخ بدون دلیل
 40 حدود در ای نامه در را آمده عمل هب جریح عباس آقای از و او از که را غیرانسانی و وحشیانه بازجوئی جزئیات تمام ،پیش سال چند بار

 فرصتی گاه هر ،شمار بی موارد در هم پس آن از و اند فرستاده ایشان برای منتظری، اهللا آیت حضرت نماینده ناصری، االسالم حجتبه وسیله  صفحه
  .دان رسانده گون گونا  مقامات اطالع هب را مطالب همه شده، پیدا

 و دروغی گزارش  که شود می تکلیف ،حزب رهبری کادر از دیگر ای عده و عموئی محمدعلی آقای به بازجویان ویس از که بود چنین ،جریان
 رهبری مقام باالترین مرکزی، کمیته افراد همگانی پلنوم دو میان فاصله در که مرکزی کمیته دبیران تأهی( ایران توده حزب که باره این در ساختگی

 پذیرش عدم دلیل به .دبدهن دادم، شرح باال در که را کودتائی تدارک که است گرفته  تصمیم ،بازداشت از پیش فتهه چند از یکی در )است حزب
 یعنی سال، 25 تنها نه طاغوت دوران در که کسی یعنی عموئی، آقای .ددهن می قرار ها شکنجه ترین سخت زیر در را آنان دیگران، و عموئی آقای
 شرح از من و نموده تحمل را تحمل غیرقابل و عجیب جسمی های شکنجه و گذرانده  شاه رژیم مخوف های زندان در را خود جوانی تمام تقریباً
 آقایان درباره روش همین .دبرسانن شما اطالع هب را جریان این دیگر بار یک ایشان خود که امیدوارم و عاجزم است گذشته  برایشان آنچه کامل
  .است گردیده  عمالإ ،من شخص جمله من دیگر، نفر دچن و شلتوکی رضا و حجری عباس
  .است  بوده جور همین به مسلماً هم دیگران مورد در .دادم شرح این از پیش ،بود حجری عباس آقای به مربوط که ]را[ موارد از یکی

  .دبگیرن کتباً را دروغ رافاعت این توانستند حزب مرکزی رهبری اعضای از نفر 12 از ام شنیده من که آنجا تا شگردها، همین با
 را این هستند، بازداشت در که دبیران تأهی اعضای همه که گفتند  من به .نشدم شاخدار دروغ این پذیرش به حاضر فشارها همه رغم علی من تنها

  .دده انجام را کودتا )1362 اردیبهشت 11( مه ماه اول روز است قرار حزب گویا  که اند پذیرفته
  :که بود این نم همیشگی پاسخ
 وارد من به که فشارهائی همان زیر هم آنها که آنم بر و پذیرم نمی را دروغ این من بگویند، من چشم برابر در را این هم حزب افراد همه گر ا -اوالً
 .دان کرده اعتراف ،دروغ این به ،آن از تر بد یا و شده
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 این برابر در ،سبک تیربار دو یا و نارنجک مقداری و )تفنگ( سبک سالح قبضه صد یک به نزدیک با بخواهد حزبی که نیست مسخره این آیا - ثانیاً
 چنین چگونه دانید، می زرنگ و کشتهکار خیلی را ما که شما .دکن ودتاک بسیجیان و انقالب های کمیته و پلیس و ارتش و سپاه عظیم نیروی

  دهید؟ می نسبت ما به را »حماقتی«
 مازندران های جنگل در احتماالً را آنها و گرفته  سالح زیادی مقدار ها شوروی از شما که گفته  )پناه قائم حسن( دیگر افراد که گفتند  من به پاسخ در
  .دای کرده مخفی خراسان در را بخشی و تهران اطراف های باغ بعضی در و

 به من آیا کنیم؟ مخفی مازندران های جنگل در را آن و بگیریم زیاد میزان به ها شوروی از اسلحه که نیست احمقانه این آیا که بود این من پاسخ
 در من با بگوید که هست شده بازداشت صدها این میان در هم دیگر نفر یک آیا .ام مزاجی وضع با هم آن دهم؟ انجام را کاری چنین توانم می تنهائی

  !نشد پیدا هم نفر یک است؟ کرده کمک آن کردن مخفی و اسلحه گرفتن 
  .دوریابی در را آنها بروید شده، پنهان ها سالح تهران اطراف در دوستان، به متعلق باغ از یکی در که دارید عقیده شما هم رگ ا

 همه مانند ،سالح محدود بسیار مقداری ،کردند نمی تجاوز نفر ده چند از که حزبی افراد ،بهمن 22 و 21 روزهای انقالب، جریان در که گفتم  من
 انقالب ضد روزی گر ا تا ،کردیم مخفی خانه دو یا خانه یک در گفتم،  باال در را شا تقریبی میزان که را آنها وقت  همان که ردندک جمع ،مردم

 عمل وارد انقالبی ضد نیروهای علیه ،انقالب به وفادار نیروهای موازات به خود اندک نیروی با بتوانیم ما سازد، وارد انقالب به ای ضربه توانست
  .یمشو
 ،صحبتی چنین اینکه از ای کلمه تنها نه جلسات، صورت این در .است افتاده شمابه دست  یکجا دبیران، تأهی جلسات صورت و اسناد تمام - ثانیاً
 و شنیدیم می کنار و گوشه  از که بازداشت، از پیش هفته چند درست برعکس، درست بلکه شود، نمی دیده باشد شده ،فاصله فرسنگ هزار باحتا 
 علل به اسالمی جمهوری مقامات که کردیم می احساس ،بودند ما تعقیب در مجهز کامالً های گروه  با روز و شب که تعقیب مورینأم رفتار همه

 رهبری کادر که گرفتیم  تصمیم ،ءآرا اتفاق هب ،دبیران تأهی در ،جهت همین به و هستند ما حزب به ای ضربه آوردن وارد صدد در عمومی سیاسی
 موریتأم ،داشت را کار این فنی تدارک یتمسؤول که حزب مخفی کوچک تشکیالت به و کنیم خارج کشور از غیرقانونی طور به را حزب مرکزی

  .دساز آماده را خود دیده تدارک امکانات که شد داده
  

  !اهللا آیت حضرت
 از کوشند می افراد این زننده، اتهام آقایان ادعای مورد دوران همان در درست که کنند کودتا تدارک به متهم را کسانی که نیست آور خنده این آیا

  !کنند فرار کشور
 و تشکیالتی - نظامی -  سیاسی های بخش رهبران عنوانه ب افراد همین از درست شد، تحمیل شکنجه زیر رهبری افراد به که ساختگی گزارش  در

 کیانوری گویا  آن در که بودند کرده سرهم را کودتا پیروزی از پس »کابینه« لیستتا ح باالتر، این از و است شده برده نام کودتا تبلیغاتی
  ....و جنگ وزیر دیگری و خارجه وزیر یعموئ ،وزیر نخست فالنی ،(!!)جمور رئیس
 این به تنها ها گذاری نام این که نفرمائید تصور البته .دبودن کرده تنظیم را مزه بی کمدی این »ای داهیانه مغزهای« چه که است آور تعجب واقعاً
 را آنها من بند، چشم داشتن علت هب البته که ...و پاسداران از بردند می را من که بخشی هر در دوران، این در .دبو مانده باقی ها گذاری نام
  »است؟ چطورجمور  رئیس آقای حال« :گفتند  می و زدند می من سر توی یکی ،شناختم نمی
  .ددادن نجات گ مر از مرا مسرُ کمک با تنها که شدم معده خونریزی دچار بار دو من سنگین، فشارهای اثر بر بازداشت، اول ماه سه دو همان در

 به ما که بدان تو .دبو خواهیم کودتا انتظار در و رویم می خانه به اسلحه با همه ما« :گفت  من به بازجویم )مه ماه اول( اردیبهشت یازدهم شب
 ».انداخت خواهد داخل به تو سلول در سوراخ درون از را نارنجک او شود، بلند شهر در تیر یک صدای گر ا که ایم داده نارنجک یک بند نگهبان
 پایان من های گفته  مانند بدرستی جریان ».ددی خواهیم را همدیگر ،صبح فردا و بخوابی راحت را شب امیدوارم« :بود این او به تبسم با من پاسخ
  .است نبوده بیش بادکنکی »ایران توده حزب کودتای« مسأله که شد شنرو و یافت
 بار 365 یعنی ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون 42 اصل در مندرج ساعت 24 جای هب سال، یک .دکشی طول سال یک ،اوین زندان به ما انتقال

  .ساعت 24
 بستگانشان به بار یک ای هفته که هم دیگران مانندحتا  و بودیم محروم ،تگانمانبس با مالقات گونه  هر از دخترم و همسرم و من ،سال یک این در

  .بودیم محروم هم حق این از یعنی .نبودیم کردند، می تلفن
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  اوین زندان در
  .شدیم منتقل اوین زندان به گاه داد به رفتن برای ای توده زندانیان بقیه ،ماه چند از پس و عمده بخش ،1362 سال پایان در
 گردد،  گاه داد تسلیم وقت اسرع در ها دادنامه ،اساسی قانون 32 ماده طبق ،بازداشتگاه در شده ساخته های پرونده پایه بر اینکه جای هب اوین زندان در

 این با تنها بدهیم، پاسخ ها پرسش دراز و دور صفحات به که بودیم مجبور ما همه و شد شروع اول از دوباره ،تفصیل همان با بازجوئی جریان
  .دنش تکرار گاهبازداشت های شکنجه دارم، گاهی آ من که آنجا تا اینجا، در که تفاوت
 و بودند شده بازداشت که حزب، مرکزی کمیته اعضای از نفر 11 ،اوین در اقامت و بازداشتگاه جریان در که شوم آور یاد باید را واقعیت این ولی

  :گفتند  حیات بدرود آورم، می زیر در را آنان اسامی
  شلتوکی رضا آقای -1
  ).دکردن مقاومت معدوم شاه های زندان در سال 25 که بودند ای توده افسران گروه  آن جزو نفر دو این( منش کی تقی آقای -2
 سلول در که شما تاریگرف  شب اولین در و بوده زندان در شما خود با هم بار یک و زندان در سال 15 جمعاً ،شاه زمان در که( گیک گا  آقای -3

 در باالپوش بدون و آوردند زندان به را امام گ بزر فرزند خمینی، مصطفی آقای حاج که هم دیگر بار .دبو آورده سیگار شما برای ،بودید انفرادی
 ای توده و است ارمنی او که کرد یادآوری ضمناً و برد ایشان برای را خود باالپوش از پتو یک گیک گا  افکندند، انفرادی سلول در سرد زمستان
  )».دندار اهمیت مسائل این ،طیئشرا چنین در« گفتند  و کرده سپاسگزاری او از ،پاسخ در مصطفی آقا حاج اهللا آیت .است

  .است بوده مشهد زندان در الجوردی آقای با هم مدتی و برده سره ب زندان در ها سال طاغوت زمان در که باباخانی آقای -4
  .فلسفه استاد گاهی، آ پرفسور -5
  .درکُ مردپیر نویسنده و شاعر قزلچی، حسن -6
  تبریزی پور حسین حسن -7
  ).دان بوده زندانی سال چندین مرداد 28 کودتای از پس دو هر و بودند قدیمی گر کار نفر دو این( شناسائی علی -8
 چپش دست ساواک جالدان حیوانی های شکنجه زیر و شد زندانی ،مرداد 28 از پس علوی آقای( -  ریاضیات دار سابقه دبیر -  علوی محسن -9
 ).دبو آویزان اش شانه به و شده فلج کامل طور به

  .شوروی اتحاد در ترکمن ادبیات و اجتماعی علوم در دکتر و صحرا ترکمن اهالی از انصاری آقای -10
  .هاتفی رحمان آقای -11
  
 .دان سپرده جان  بیماری پی در یا و شکنجه اثر بر یا و شکنجه زیر آنها دانم نمی و ندارم اطالعی ونهگ هیچ )11 تا 2 های شماره( نفر   10 گ مر از
  .نیست اوین زندان بهداری در خطرناک بیماری یا و آنان گ مر از ای سابقه گونه هیچ کردم، پیدا اطالع زندان بهداری در من که یطور به
 چیزی خالی نانجز  به زندان غذای از توانستند نمی علت همین به و بودند معده سرطان به مبتال دیدم مدتی ایشان ،شلتوکی رضا آقای مورد در

 خواسته می نان که اند شنیده را او التماس صدای بارها، که اند گفته  بودند، زندانی هم به نزدیک های سلول در بند، یک در او با که دوستانی .دبخورن
  .است کرده  می خودداری او به اضافی نان دادن از زندان غذای پخش مسؤول و

 -  شلتوکی - عموئی - حجری آقای جمله آن از نفری، چند داد، خواهم این از پس را آن شرح که 1364 تابستان در محاکمات، انجام از پس
 هیحسین در اتاق یک به را میزانی اهللا فرج و شدان احمد دکتر و دانش بهرام -  )شاه دوران کشیده زندان سال 25 افسران از همه( ذوالقدر - باقرزاده
  .دساختن منتقل
 داروی جز هم پزشکان و بود نمانده باقی چیزی ،استخوان و پوست جز ،نیرومند و ورزشکار شلتوکی از که گفتند  می دیگران و عموئی آقای

 اش خانواده کمک به بعداً و زندان بیمارستان به ابتدا را او بود، دهنمان باقی ماندنش زنده به امیدی دیگر اینکه تا کردند، نمی او برای کاری ،سکنمُ
 آنجا در و شد منتقل زندان بیمارستان به دوباره نداشتند، ماندنش زنده به امیدی پزشکان دیگر آنکه از پس و کردند منتقل تهران در بیمارستانی به
  .دسپر جان دردناکی وضع به

 که کردند غدغن اش خانواده بهحتا  .ددادن اطالع اش خانواده به را او دفن محل اینکه نه و دادند تحویل اش انوادهخ به را اش جنازه نه ،گ مر از پس
  .ددهن ترتیب او برای عزاداری مراسم مبادا
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  .است کرده پیدا گی خانواد راه از را اطالعات این و است شلتوکی آقای زاده خاله ،عموئی آقای
 نام راستی به که آسایشگاه،به نام  شده ساخته جدیداً بند به 209 بند های سلول از را ما همه که محاکمات پایان از پس هاتن دیگر، نفر 10 مورد در

 دو برود، راه توانسته نمی مستقالً خود چون که دیده را گیک گا  که گوید  می عموئی آقای کردند، منتقل انفرادی های سلول به است، مسمائی بی بسیار
 از پس .است بوده پیدا شلوار گی پار از بدنش تمام که برداشته در تر مندرس آن از شلوار یک و مندرس پیراهن یک او .دبودن کرده بغل را او نفر
  .است نداشته خبری او از دیدیم، سال چند طی ما که افرادی از یک هیچ دیگر ،تاریخ این
  بود؟ شده تکرار هزار 3 زندان شکنجه برنامه همان هم اوین در آیا بود؟ افتاده روز و حال آن به او چرا
 یکحتا  او پیروان دهد، می خمینی مصطفی اهللا آیت به را خود باالپوش ،زمستان سرمای در که کسی به که ماند می باقی پرسش این ،حال هر در

 مورد و نکند عبور کارمند و مورأم ها ده   و ها ده چشم برابر در وضع آن در زندان، در را دراز راه این و ببندد خود کمر به را آن تا اند نداده پاره پتوی
  .دنگیر قرار استهزا
  .بگویم را این دوستانمه بحتا  که آمده شرمم من تا کنون گفت؟  توان می کسی چه به را درد این
 از چه .ندارم ای گله  اوین زندان بهداری از ست،ا من شخص به مربوط آنچه که کنم می یادآوری نیفتم، دور حقیقت از هم باز آنکه برای اینجا، در

 نشده کوتاهی من حق در )تهران های بیمارستان در بار دو و زندان بیمارستان در بار دو( جراحی عمل بار 4 لحاظ از چه و عمومی مداوای لحاظ
  .است
 جای ولی بوده، من شخص مورد در که چنان آن نه گر ا اخیر، سال 2- 3 در ویژه به دارم، اطالع من که آنجا تا هم ای توده زندانیان سایر مورد در

  .است نبوده ای عمده شکایت
 80/2 در متر 80/1 انفرادی های سلول در آن، از پس ماه چند تا و 1364 تابستان در محاکمات پایان تا اوین زندان به هزار 3 زندان از انتقال زمان از
 امکان بار یک ای هفته و بودیم محرومکلی  به هواخوری از .دان بوده زندانی نفر 6 یا 5حتا  کمی موارد در و 2-3 ها سلول برخی در .ایم بوده متر

  .داشتیم حمام از استفاده
 آزادی زمان تا بستگانمان با دیدار از و دیدیم را همدیگر ،بازپرس مقابل در دقیقه چند بار هر و بار دو ،مدت این تمام در من و فیروز مریم همسرم
  .بودیم محروم )انتقال از پس سال یک به نزدیک( دخترمان

 گردید،  منتقل اوین زندان به ،هزار 3 زندان در بازجوئی و شکنجه سال یک از پس افسانه دخترمان شدم، یادآور هم گذشته  در که جور همان
 بدون افسانه و شد پیدا »هیچ برای زیاد هیاهوی«به نام  شکسپیر مشهور نمایشنامه برای دیگری نمونه ،پایان در و گرفت  انجام مجدداً بازپرسی
 متالشی شا گی زند ماند، سرپرست بی )سالگی 11-13( کوچکش فرزند و شد تباه شا گی زند از سال دو تنها و گردید  آزاد ،محکومیت و محاکمه

  .دش غارت ندارش و دار از بخشی و شد
 مردمی کشورهای های زندان به نسبت تنها نه ،اسالمی جمهوری های زندان در جدی کمبود دو به مهمحاک جریان آغاز از پیش دانم می بجا اینجا در
 آورییاد طاغوت، زمان در ایران زندان هب نسبتحتا  بلکه ،)مانندش نمای کراتودم کشورهای و کراتودمضد امریکای جز به البته( کراتودم و

  .کنم
 امکان از تنها نه زندانیان معدوم، شاه های زندان درحتا  بلکه ،مردمی و شرقی کشورهای در تنها نه - ودخ بستگان با زندانیان دیدار مورد در - اول

 و دوستان از داشتند حق زندانیان .دینابی دیدارشان به توانستند می هم آنان بستهغیر آشنایان و دوستانحتا  بودند، برخوردار خود بستگان با دیدار
 و شامحتا  مرفه زندانیان که بودید آن شاهد مسلماً بودید، زندان در شما خود که هنگامی .ددارن دریافت پوشاکی و یخوراک نوع هر خود بستگان

  .دآوردن می برایشان منزل از نهار
 دارد را خود اول رجهد بستگان با بار یک هفته دو یا و ای هفته دیدار امکان تنها زندانی گاهم، آ من که آنجا تا اسالمی، جمهوری های زندان در اما
 از تواند می مخصوص اجازه با تنها ،باشد محروم اول درجه بستگان این داشتن از زندانی گر ا و )برادر و خواهر -فرزند -  همسر - مادر -  پدر(

  .است تلفنه به وسیل گوگفت  و شیشه پشت از همیشه هم دیدار البته .دشو مند بهره خویش دوم درجه بستگان از نفر یک دیدار امکان
 شما خود چرا ،خوب که بگوئید ما هب شما است ممکن گیک گا  مندرس شلوار با ارتباط در - زندان درون در زندانیان ارتباط امکان مورد در -دوم
 من که   آنجا تا البته( است اسالمی جمهوری های زندان در دوم کمبود همان پیامد درست این .دنفرستادی کمکی او برای ،دیدید را وضع این که
  ).دانم می
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 اوین زندان در ولی ،است درک قابل آنان تماس از گیری جلو تبانی، از گیری جلو برای هستند، بازپرسی جریان در هنوز که زندانیانی مورد در البته
 است، غدغن ،)عمومی بخش ثایاست هب( هستند مختلف های سلول در که آشنا زندانیان بین علیک و سالمحتا  تماس، امکان هستم، شاهدش من که

 سالن در گر ا ،اند بوده هم با سلول یک در ها سال گاهی  و ها مدت که زندانیانی برایحتا  و شده تمام شان محاکمه هاست سال که زندانیانی برایحتا 
 قرار اخذهؤم مورد ،بکنند هم با علیکی و المس گر ا بلکه ندارند، هم با علیک سالم حق تنها نه کنند، برخورد هم هب بهداری در تصادفاً یا مالقات

  .دگیرن  می
 مانند همسر، میان حتی( آشنائی و دوستی سابقه با افرادی مورد در هم آن ،محدودیت و گیری  سخت این که ماند می پاسخ بدون ،پرسش این

 فرمائید می تصور ؟رساند می اسالمی جمهوری نظام در زندان مقررات به زیانی چه افراد این صحبت و دیدار و چیست برای )من و مریم همسرم
  »شود؟ می دانشگاه زندان،« ها، گیری سخت گونه  این با که
  

  محاکمه جریان
 زیر برای است گویائی  سند خود ،دیگر های گاه داد همه مانند )کیانوری نورالدین - پرتوی مهدی آقای -  عموئی محمدعلی آقای( ما گاه داد نمونه

  .قضائی مراجع سوی از اساسی قانون مواد گذاردن  پا
 انتخاب توانائی گر ا و نمایند انتخاب وکیل ،خود برای دارند حق دعوا طرفین ها گاه داد همه در« - ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 35 اصل
  ».دگرد  فراهم وکیل تعیین امکانات آنها برای باید باشند، نداشته وکیل

 را خود وکالیحتا  یا و وکیل نامبرده متهم، به آن ابالغ و دادستان سوی از دادنامه تنظیم از پس که ستا این عمل شیوه ها هگا داد همه در معموالً
 آغاز دادرسی و تعیین گاه داد جلسه روز ،آن از پس و شود می داده وکالیش یا و وکیل و متهم به پرونده مطالعه اجازه آن از پس و کند می انتخاب

  .دشو می
 نفر چند و من برای نظامی دادستان و شدیم کشیده محاکمه و بازداشت به حزبمان ینمسؤول و رهبران از دیگر شماری و من که طاغوت دوران در

 طور به کردیم، انتخاب را تهران اول درجه وکیل هددواز ما .دبو طور همین عیناً جریان    بود، کرده اعدام مجازات تقاضای )نفر 14 از( دیگر
 دفاع ما از دریغ بی و شجاعانه انجامید، طوله ب هفته چند که محاکمه مدت تمام در ما، از شاهی یک دریافت بدونحتا  آقایان این .جمعی دسته
 تبرائ بر یأر دیگر، فرمایشی قاضی دو رغم علی ،)امید گ بزر سرهنگ( قاضی 3 از یکی محاکمه، قضات به شاه تهدید رغم علی ،پایان در و کردند
  .ددا ما کامل
 ولی کردند، محکوم زندان به و کرده درجه خلع ،مدتی از پس را او .دش تمام انسانی واالی شخصیت این برای گرانی  بسیار بهای به یأر این البته
  .دمان باقی طاغوت حکومت ننگین دوران یفرمایش محاکمات تاریخ در او نیک نام
 ای توده متهمان همه بود، نظامی دادستان قصاب ،آزموده و دافتادن زندان به ما حزب اعضای و رهبران از زیادی عده که هم 1332 مرداد 28 از پس
  .دبودن برخوردار است، شده گرفته  نظر در اسالمی جمهوری اساسی قانون در که حقوق همین از

  .دش گذاشته  پا زیر کامل طور به جمهوری اساسی قانون اصول از اصل چند ما محاکمات در ولی
  .دش ابالغ ما هب 1363 زمستان اواخر در بازداشتمان از پس سال 2 ،انقالب دادستان دادنامه مختصر اینکه اول
  .دنش داده پرونده مطالعه و وکیل تعیین امکان ما هب اینکه دوم
 تناقضات به توجه بدون ،ادخواستد و شد آغاز بازداشتمان از پس نیم و سال سه درست یعنی ،1364 تیرماه دهم در ها دادرسی -اینکه سوم

 و تهدید فشار، اعمال با که اعترافاتی بودن اعتبار بی مورد در اساسی قانون مواد به توجه بدون بود، بازپرسی های پرونده در که انگیزی شگفت
  .است شده تنظیم است، شده گرفته  شکنجه

 مجازات درخواست ،افراد اکثریت برای ترکید، مفتضحی طور هب »کودتا اختگیس بادکنک« اینکه   به توجه بدون ،انقالب دادستان دادخواست در
  .است شده »ایران اسالمی جمهوری براندازی قصد« :ادعائی پایه بر اعدام
 پایه بر دادستان هم باز نکرده، شده ساخته های دروغ همان به اعتراف ،فشار و شکنجه رغم علی متهمی اینکه مورد درحتا  که است این آور خنده

  .است کرده مجازات تقاضای »اسالمی جمهوری براندازی قصد«
  »ها بازجوئی کلیه مسیر در حقایق کتمان و گوئی دروغ« :است شده گفته  چنین 4 ماده زیر فرمانفرمائیان، مریم همسرم، دادخواست در :نمونه

  .است شده تهیه عیواق پایه گونه هیچ بدون اندازه چه تا ها دادخواست که فرمائید می مالحظه
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  :است زیر مورد دو دارتر خنده اینها همه از
 شد اعدام که زمانی تا روز آن از و شد بازداشت ما، بازداشت از پیش نیم و سال یک به نزدیک یعنی ،1360 شهریور 8 در صالحی فریبرز آقای -1
  .دبو زندان در )1367 تابستان(
 یک دریافت وجود با هنوز و گردید  بازداشت ،ما بازداشت از پیش نیم و سال یک از بیش یعنی ،1360 تیرماه 15 در بقائی فریبرز دکتر آقای -2

  .است مشغول زندان در پزشکی کار هب روز و شب و است  زندان در ،ابد حبس به اعدام از تخفیف درجه
 انگیز شگفت که راستی به .است کرده اعدام تقاضای »نایرا اسالمی جمهوری براندازی قصد« جرم به انقالب دادستان هم نفر دو این برای حتی
  .است

  
  :»براندازی قصد« بارهدر کلمه چند اکنون
 در که ایران توده حزب رهبران از دوم گروه   بازجوئی درحتا  که آنجا تا ،شد رسوا ای مفتضحانه طور به کودتا مسأله شد، گفته  که طور همان

 نکته این روی است نتوانسته هم انقالب  دادستانحتا  نگردید، مطرح کودتا طرح مسأله بازجویان سوی از دیگر شدند، بازداشت 1362 اردیبهشت
  .دکن تکیه

  
  !»قصد« درباره اما

 هر برای که دارد مرحله 3 هم »قصد سوء«حتا  .ددار وجود بنیادی تفاوت »قصد سوء« و »قصد« میان قضائی لحاظ از که دانید می خوب حضرتعالی
  .دشو می گرفته  نظر در ای گانه جدا مجازات جرم، اثبات صورت در مرحله

  .دقص سوء انجام برای عملی اقدام -3 و قصد؛ سوء انجام برای وسائل تهیه - 2 قصد؛ سوء به تصمیم و فکر -1 :از عبارتند مرحله 3 این
 خودشان دانند، می خود دهندهآزار یا دشمن که را کسانی کنند یم قصد روز و شب در نفر هزاران .نیست جرمی گونه هیچ ،جرم ارتکاب قصد تنها

  .نیست جرم اینکه .ددهن نمی انجام کاری این از یشب ولی برسانند، قتل بهحتا  و کنند مجازات
 از پیش هک بوده این بر همتشان تمام که کرد متهم »ایران اسالمی جمهوری نظام براندازی قصد« به را کسانی توان می چگونه ،بگذریم این از

 اول درجه ینمسؤول یا و اعضاء از نفر یک با درازمدت درحتا  »قصدی« چنین درباره کلمه یکحتا  اینکه بدون کنند؟ فرار کشور از بازداشت
   .دباشن کرده صحبتی ،حزب
  .است بوده استوار ،لینگِ  های یهپا روی بر شرع حاکم های یأر و محاکمات و اتهامات این عظیم هیکل اندازه چه تا که دهد می نشان اینها همه

 کردن پیدا و پرونده خواندن بدون وکیل، بدون انقالب، دادستان عمومی دادخواست گسترده  متن از گاهی آ بدون پیشین، اطالع بدون ،دادرسی
 و من به ،گذرد  می تاریخ آن از نیم و سال 4 که امروز تا هم گاه داد یأر .درسی پایان به ساعتیدو کوتاه جلسه چند طی و آغاز ،آن درون تناقضات

 روی ،طاغوت رژیم با مبارزه دوران در طوالنی های سال مانند که است نیم و سال چهار اکنون من ،ترتیب این هب .است نشده ابالغ عموئی آقای
  .دشو گذاشته  اجرا] به[ موقع هب و غابال من به است، اعدام مسلماً که ،گاه داد یأر که منتظرم روز هر و ام ایستاده دار چوبه زیر سکوی

  
  دادرسی از پس گی زند

 گشت باز بدون حد تا و ژرف های نشیب پرِ و بلندی کمِ فرازهای من، جمله آن از و ای توده زندانیان برای دادرسی پایان از پس سال 5/4 دوران
  .است داشته

 مسائل بارهدر من از و گرفت  تماس من با انیزنج موسوی آقای نامه ب وحانیونر از یکی قم علمیه حوزه سوی از ،دادرسی آغاز از پیش ها مدت از
 ایران توده حزب اتمناسب ،)امریکائی محافل و بقائی مظفر دسته و دار با ارتباط( مشکوک سیاسی کتاب چند نقد و »ها تعاونی« مسأله مثل گون گونا 
 پس .گذاشتم  می ایشان اختیار در و تهیه را ها تحلیل این ،استدالل و تفصیل با مورد هر رد هم من .دخواستن نظر اظهار و تحلیل ...و مصدق دکتر و
  .داشت ادامه همکاری این داد، خواهم شرح را جریانش که 1365 تابستان تا هم دادرسی از

 کتاب ویژه به و مارکسیسم با قم علمیه حوزه آشنائی برای را هائی درس سلسله یک که خواستند من از ،انقالب دادستان ،»رازانی« آقای مدتی از پس
 در تخصص ،)شد اعدام 1367 تابستان در که( میزانی اهللا فرج دوستمان که گفتم  ایشان  به من .نمایم تهیه نواربه صورت  مارکس کارل »کاپیتال«

 یک هفته هر زنجانی موسوی آقای ،زمان همان از و ندپذیرفت را پیشنهاد این هم ایشان .است تر مناسب من از ،کار این برای و دارد سیاسی اقتصاد
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 نوار روی بود، کرده تهیه میزانی آقای که را مطالبی ،ساعت دو طی صوت ضبط رادیو با و آمدند می بودیم زندانی هم با )نفر 7( ما که اتاقی   به روز
 10 به نزدیک مدت در ،کاپیتال اول جلد تدریس کار .دبردن می خود با و هگرفت  ایشان از ،بود تر کامل و تر مفصل طبیعتاً که را آن نوشته و کرده ضبط
  .دگردی  متوقف ،جریان این ،زیر حادثه با که گردید  آغاز دوم جلد و یافت پایان ماه
  .دبودن راضی بسیار کار نتایج از قم علمیه حوزه در صالحیت ذی ینمسؤول گفت،  می زنجانی موسوی آقای که یطور به

 .است نبوده طور این که شد معلوم بعداً البته .است منتفی دیگر ما اعدام مسأله که شد فهمانده طور این ما به تلویحی طور به دوران همین در ضمناً
  .است کرده پیدا تغییر ،سیاسی علل به بعداً و بوده جور این عالی مقامات تصمیم ،زمان آن در شاید
 و داشتیم خوریهوا ساعت یک روزی .بودیم برخوردار ترجیح بدون زندانیان عمومی حقوق از و بود عادی ،زندان در ما وضع ،دوران این در

 از هر نامنظم طور به دادرسی پایان از پس بود، مطرح هم همسر با دیدار مسأله عمومی، مسائل بر عالوه که من شخص مورد در .تر بیش هم گاهی 
  :بود چنین آن علت .دش گون گر د عادی وضع این یکباره به 1365 تابستان در .داشتیم دیداری )بار یک ماه  دو( چندی
 خواستار ایشان از که ای توده زندانیان ویژه به و سیاسی زندانیان های خانواده با گفتگوئی  در بود، ها زندان اداره سرپرست که انصاری مجید آقای
 ،تهمت یک و شاخدار دروغ یک ،ضمن در و کرده تکرار شد، داده شرحش که را واهی اتهامات همان زننده بسیار لحن با بودند، خود بستگان عفو

 یک در توده حزب دبیراول کیانوری« :بود چنین ،دروغ این .درسی چاپ به اطالعات روزنامه در مصاحبه این .داشت اظهار من شخص به نسبت
 سخنرانی این پیامد در و کرده اسالم درستی و مارکسیسم رد در مبسوطی انیسخنر ای توده زندانیان برابر در ،اوین زندان هیحسین در وسیع جلسه
  ».دکردن انزجار ابراز مارکسیسم به نسبت ،شور   با جلسه در حاضرین از زیادی عده
 اتهام و است دروغ ایشان گفته این که شدم یادآور ایشان به جانیزن موسوی آقایبه وسیله  ای نامه طی من .دبو دروغکلی  به ایشان ادعای این البته
 بوده اساس بی مطلبی ،اتهامات اعظم بخش که نوشتم هم ما پرونده مورد در .دکنن تکذیب اطالعات روزنامه همان در را آن که شدم آن خواستار و
  .است شده تحمیل آنان به شکنجه زیر اعترافات این هست، ما پرونده در اعترافاتی گر ا و

 با برآید، بود، زده من به که نادرستی اتهام مورد در الاقل خود، اشتباه تصحیح صدددر واقعی مانمسل یک مانند آنکه جای هب انصاری آقای
  .دبرآم بودند، من با اتاق آن در که حزب رهبری افراد سایر بلکه ،من تنها نه آزار به وصفی قابلغیر توزی کین
 .دکردن منتقل سنگین بسیار شرائط با انفرادی سلول به و کردند جدا جمعی دسته اتاق از رام فرستادم، ایشان برای را نامه من که روزی فردای همان

 من از هواخوری - 3 شد؛ گرفته  من از نوشتن وسائل گونه هر و ها یادداشت و ها کتاب همه -2 شدم؛ همسرم و دخترم با المالقات ممنوع من -1
 ابالغ من به و آمد من سلول به ،شب اولین همان در انصاری آقای -5 نبود؛ خبری داشتیم، جمعی دسته اتاق در که هم تلویزیون از -4 شد؛ سلب
 بزودی و گرفته  قرار یدأیت مورد ،من اعدام حکم ام، برده سؤال زیر را اسالمی جمهوری قضائی مقامات و ایشان ،   خود نامه در من چون که کرد

  .دش خواهم اعدام
  .بودم اعدام   برای احضار منتظر ،ساعت هر و روز هر و شب هر جا همه از مطلق خبری بی در ماه 4 درست من ترتیب، این به

 مسلمان و بردارم دست اعتقاداتم از که خواست من از ،پرخاش و زیاد تهدید از پس و آمد من سلول به انصاری آقای معاون ،روز سه دو از پس
  .دشو حاصل بهبودی ،من وضع در تا شوم
 را ایران اسالمی جمهوری من .نشوم دچار گوئی دروغ و ریاکاری پستی به تا شوم اعدام که دهم می ترجیح من« که بود این ایشان به من پاسخ

 آقای به نامه در هم را مطالب همین ».باشم می پذیرا را آن هم خودم بارهدر گاه داد حکم درباره و هستم امام خط جدی هوادار و دارم می دوست
  .منوشت انصاری

 چند که شدم گاه آ آنجا در .دگرداندن باز جمعی سلول به مرا ماه چهار از پس و بودم همسرم از خبر بی و اعدام انتظار در ماه چهار من ،ترتیب این هب
 را آنها انفرادی، لولس در اقامت هفته چند از پس و فرستادند انفرادی های سلول به هم را اتاق دیگر افراد انفرادی، سلول به من انتقال از پس روز
 چه و زمان آن تا چه دو،   هر که بهزادی منوچهر و میزانی اهللا فرج آقایان مورد در .دفرستادن گروهی  تر کوچک های اتاق به تر کوچک های گروه  در

  .دنش معلوم برایم گز هر علتش فت،یا ادامه یتر بیش های ماه انفرادی سلول در اقامت   این کردند، می کار فعاالنه قم علمیه حوزه برای بعدها
  .دگردی  تعطیل قم علمیه حوزه برای هم ما کارهای ،انصاری آقای اقدام   این اثر در
 مانند هم را او پرخاش با و رفته او سلول به ،من با دیدار از پس انصاری آقای که گفت  او .ددادن را همسرم با قاتمال اجازه دوباره ماه 8 از پس
 در که گفت  من به همسرم .است نداشته گز هر 1366 سال تا زندان مدت تمام در او که هم هواخوری و کرده دخترمان و من با مالقاتال ممنوع من
    های نامه ظاهراً و ام داشته دریافت را نامه 10 این از یکی عمومی، اتاق به انتقال از پس تنها من که نوشته من برای امهن 10تا 8 ماه، 8 مدت این
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 آقای به من نامه پیامد در همسرم و دوستان سایر به که فشارهائی با .است شده ضبط »جنگی غنائم« یا و جرم ارتکاب نوین اسناد عنوان هب دیگر
  :کرد پیدا واقعیت ،پارسی زیبای شعر این مفهوم دیگر بار یک گردید،  وارد انصاری

   آهنگری بلخ در کرد گنه«
  »مسگری گردن  زدند شوشتر به
  

 این به وضع ،سفأت کمال با اما گشت، بر عادی حال به وضع ،رنج و درد ماه 8 از پس .دنش    کشیده خون به ها زدن گردن  مورد، این در خوشبختانه
 به ای دهتو گناه بی افراد از نفر صدها و شد تبدیل واقعیت به دردناکی شکله ب شعر این مصداق ،سال یک از بیش کمی از پس و نماند باقی حال

  .دشدن سپرده تیرباران های جوخه
  

  اهللا آیت حضرت
 در زندانیان از شماری  بی  عده ماهمهر تا خرداد های ماه در ،»مرصاد« عملیات از پس 1367 تابستان در دارید، گاهی آ حضرتعالی که جور همان
 تنها   نه که ای توده زندانیان از زیادی تعداد ،آنان میان در و دشدن اعدام )شهر رجائی و اوین( تهران های زندان در ویژه به و کشور های زندان

 به درست ای توده زندانیان با دشمنی این و اند بوده آنان دشمنی آماج همیشه برعکس، بلکه نداشتند، گز هر خلق مجاهدین با ای رابطه ینتر کوچک
  .دکردن پشتیبانی امام خط و ایران اسالمی جمهوری از همواره بودند، دهش محکوم اعدام به که آنانحتا  ای، توده زندانیان که بود علت این
 از نفر 50 اسامی من اند، گفته  حیات بدرود زندان در که گان شدمفقود نفر 11 آن کنار در تنها م،ندار دقیقی گاهی آ گان شد تیرباران تعداد از من

  .است شمار این از تر بیش خیلی گان شد اعدام عیواق تعداد ،تردید بدون و دارم اختیار در را گان شد اعدام
  

  اهللا آیت حضرت
 اعدام غیر های محکومیت که افرادی از زیادی شمار بلکه بودند، اعدام حکم زیر که معدودی تعداد تنها نه ،»کشتار« این در که است انگیز شگفت
  .دان شده اعدام ای تازه دلیل گونه هیچ بدون ،سال 5-6حتا  و سال 15 سال، بیست ابد، حبس مانند اند، داشته

 اسالمی عدالت چارچوب در نیست، حقیقت و واقع خالف آن از کلمه یک که گند سو انسانیم وجدان به و ،ام نوشته نامه این در آنچه همه آیا
  گنجد؟  می
  .دنشو تکرار آینده در جریانات گونه این که باشد داشته را پیامد این نامه، این که ستا این من امید تنها
 است،  شده نوشته نامه این در آنچه درستی اثبات برای عملی پیشنهاد یک با را خود نامه نوشتم، پیشین نامه در که روحی وار  خوره دردهای همان با

  .]1[دهم می پایان
  

 شده گذاشته  شما عهده هب عزیزمان میهن گی زند از حساس اندازه بی مرحله این در که سنگینی و دشوار بسیار وظائف انجام در را شما موفقیت
  .خواستارم است، 

  
  کیانوری نورالدین

  1368 بهمن 16
  
  

  ***پاورقی *** 
 را نیز است نامه بوده بخشی از مصاحبه میرحسین موسوی، که ضمیمهکیانوری، » عملی پیشنهاد«عالوه بر توضیحی در مورد ، »راه توده«وبسایت [
  ]:آورده استآن انتهای  در
ماندگان رهبری حزب و تحقیق از  رود پیشنهادی عملی برای تحقیق مستقیم از باقی است، اما گمان می دست ما نرسیدهه این پیشنهاد، هنوز ب -1

  .استه این نامه به آنها اشاره شد اند و در در جنایات دست داشته کسانی باشد که مستقیماً



 )92(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 :شود نقل می است، عیناً میمه نامه نورالدین کیانوری بودهکه ضبخشی از مصاحبه میرحسین موسوی، : »توده راه « -2
 :6صفحه  ،13/5/68روزنامه کیهان ، »مام و مدیریت اسالمیا« ، با مهندس میرحسین موسوی درباره»حوزه«نقل از مصاحبه مجله 

  
کند، اما  کند و مطلب را دیرتر دریافت می ش پیدا میاش کاه گذرد، فعالیت ذهنی شود و عمری از او می انسان که پیر می معموالً: نکته مهم دیگر«

کردم از نظر سرعت انتقال  شدم احساس می می رو روبههر دفعه که با ایشان . امام به هیچ وجه این حالت را تا دقایق آخر عمر پربرکت پیدا نکردند
 .تر از آن را داشتند ی همان سرعت انتقال و شاید سریعیعن. و برخورد با مسأله، با وجود کهولت سن، مثل یک جوان بیست و دو ساله بودند

دادم، بزودی متوجه شدم که نیازی به این توضیحات نیست، از این روی مسائل را تلگرافی و  در وهله اول، در موقع گزارش، زیاد توضیح می
های بسیار  های ایشان دریافت دریافت. اند دریافته مطالب مطرح شده را همیشه احساس من این بود که سریعاً. کردم فشرده خدمت ایشان مطرح می

 48در جریان حزب توده، به ما تلفن زده شد که حزب توده توطئه وسیعی را پی ریخته و مسأله چنین مطرح بود که ظرف  مثالً. دقیق و عمیق بود
له با بقیه مسؤولین باالی مملکتی مطرح أانی و مستلفن کردیم به برادرمان جناب هاشمی رفسنج. ساعت ممکن است اتفاقاتی بیفتد 24ساعت تا 

له را أبرادران اطالعاتی مس. خدمت امام رفتیم خره فوراًباأل. وقت تشریف نداشتند اهللا موسوی اردبیلی آن ای با آیت اهللا خامنه گویا حضرت آیت. شد
 .گزارش دادند

 :قیقه از روند حرکت شرق و غرب ارائه کردند و فرمودندسپس تحلیلی در ظرف چند د. حضرت امام با دقت مسأله را گوش دادند
 ».ای پیش نخواهد آمد لهأهیچ مس. نادرست است این اطالعات کامالً«

 :ایشان فرمودند. اند اصرار شد که آقا چنین نیست، خود آنان اعتراف کرده
 ».غ استگویم مواظب نباشید و تحقیق نکنید، ولی بدانید این مسائل و اطالعات درو من نمی«

 ».بعد هم تحلیل حضرت امام درست در آمد و نظر ایشان ثابت شد
  
  

  ***منبع *** 
 »راه توده«وبسایت 

http://www.rahetudeh.com/rahetude/kianoori/namehKiabeKhamnei.html 
 



 )93(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
   1371اسفند  29ای،  منتظری به خامنهحسینعلی  نامه

  
  :189پیوست شماره «

  »له جوم شبانه به بیت و دفتر معظمای به دنبال ه امنهله به آقای خ پیام معظم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ای دامت افاضاته اهللا آقای حاج سید علی خامنه جناب مستطاب آیت

  
در  ام ای که تا حال داشته رساند من بر حسب سیره مستمره پس از سالم و تحیت و تبریک به مناسبت عید نوروز و عید سعید فطر به عرض می

کنم و اهل شکایت به شخص یا به مقامی نبوده و نیستم چون امید به رسیدگی ندارم، إلی اهللا تعالی أشکو بثی و حزنی  حوادث و مصائب صبر می
  .و منه أستمد فی جمیع أموری

ها و  ها و تندی عالی را از نادانیامیدوارم خداوند قادر متعال اسالم عزیز و انقالب و کشور و ملت مسلمان ایران و روحانیت شیعه و شخص جناب
روز بر عظمت اسالم و  به جویان و حساد و ثناگویان متملق و منافق نجات دهد و روز های عناصر اطالعات و دادگاه ویژه و فتنه گشائی عقده

  .مسلمین بیفزاید
  

  اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و 
  1413رمضان المبارک  26 - 29/12/1371

  تظریحسینعلی من
  
  

  *** بعامن*** 
  http://www.amontazeri.com :»اهللا منتظری وبسایت رسمی دفتر آیت«ـ 
  .555، ص 189، پیوست شماره 1379، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، »اهللا حسینعلی منتظری خاطرات آیت« کتابـ 
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   1371اسفند  29 ای، به خامنهاهللا ربانی املشی  فتحنامه 

  
 جدیت با را کار این شرع خالف اعمال و افترا و دروغ با آقایان که دارد نفعی چه مسلمین و اسالم برای رجعیتم حریم شکستن
  !کنند؟ می تعقیب

  
   :232 شماره پیوست«

 دفتر و بیت به شبانه حمله به اعتراض در - املشی ربانی اهللا آیت مرحوم فرزند - املشی ربانی اهللا فتح مهندس آقای شکوائیه
  »29/12/71 مورخه عالیقدر، فقیه

  
  تعالی بسمه
 ای  خامنه اهللا آیت حضرت اسالمی جمهوری معظم رهبر مبارک محضر
  علیکم سالم
 بذل از قبالً. رسانم می عرض به را مطالبی وظیفه حسب ،مسلمین و اسالم نصرت و جنابعالی موفقیت و سالمتی آرزوی و ارادت اظهار ضمن
 . کنم می تشکر شما توجه

  
 مسلمین و اسالم که مواقعی در خصوص به. باشد می انکار قابل غیر و مؤثر بسیار نقشی اسالمی امت هدایت در شیعه مرجعیت و روحانیت نقش

 دفع را خطر ستمگران با مبارزه و مسلمان مردمهای  توده بسیج با که دهد می نشان را خود آشکارا نقش این شود می تهدید دشمنان جانب از
 و اسالمی فرق دیگر که است شیعه مخصوص امتیازات از این و شود می دیده مکرر و وضوح به موضوع این تاریخ مختلف مقاطع در. ندا نموده
 به مردم اعتماد و احترام آن تبع به و روحانیت تقدس هی،اال موهبت این از روحانیت برخورداری علل از یکی. هستند بهره بی آن از مذاهب دیگر
 خود جان ایثار با مسلمان مردم که است افتاده اتفاق بسیار چه و دارند تقدس و حرمت این حفظ به مردم که حساسیتی تر مهم آن از و شدبا می آنها
 . اند کرده دفاع آن از خطر مواقع در
 گیری اوج و عطف نقاط هک شود می مشاهده شد آغاز) ره(امام حضرت آن رأس در و روحانیت رهبری به که اسالمی جمهوری مقدس انقالب در

 . است نبوده مرجعیت حریم از دفاع جز چیزی انقالب
 با و کردند دفاع شیعه مرجعیت حریم از خود جان نثار با و ریختند ها خیابان به مردم 42 خرداد پانزده در امام حضرت دستگیری خبر شنیدن با

 در که اهانتی دنبال به 56 ماه دی نوزده در. کردند آشکار همگان بر را پلیدش هیتما و نمودند رسوا را منفور رژیم آن جاودانههای  حماسه آفریدن
 دفاع حریم مرجعیت از خود جان ایثار با و ریختند ها خیابان به مردم بود شده مردم تقلید مرجع امام حضرت مقدس ساحت بهها  روزنامه از یکی

 از شد می حمایت جهانخواران همه توسط که خونخواری رژیم آن باألخره تا کردند قیام دیگری از پس یکی شهرها دیگر مردم آن دنبال به و کردند
 . درآمد پای
 دریافته است دیرزمانی دشمن را موضوع این. رسید نمی ثمر به انقالب این حرمت این حفظ به مردم حساسیت و علما و مراجع حرمت نبود اگر
 دشمن پلید چهره آشکار بودن علت به اهللا بحمد ولی است بوده مردم بین در روحانیت و لماع حرمت هتک درصدد مختلفهای  نقشه طرح با لذا
 . است نیاورده دست به چندانی موفقیت مردم هوشیاری و

 آن و کنند می آن مصروف را خود غم و هم تمام مملکت، مشکالت تمام از فارغ و اند گرفته عهده به را نقش این ها خودی ای از اخیراً عده متأسفانه
 امر همین و کنند می عمل انقالب و اسالم از دفاع اسم به که اینجاست خطر و کنند می تعقیب است مانده ناکام آن به نیل از دشمن که را هدفی
 ایم داده دست از را بزرگی سرمایه آورند دست به زمینه این در موفقیتی ترین کوچک نکرده خدای اگر و گردد مردم شدن مشتبه باعث است ممکن

 . است ناپذیر جبران که
 بهمن 21 روز در منتظری العظمی اهللا آیت حضرت. است افتاده اتفاق قم در پیش ماه یک حدود که است ناگواری اتفاقات مطالب این ذکر از منظور

 به آنکه بدون کنند می دنبال ار شومی هدف است سال چندین که هایی همان بعد. فرمودند ایراد طالب محدود جمع در درس از بعد را سخنانی
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 بعد شدند باعث انقالب به مندان هعالق ای از عده جمع در له معظم سخنان تحریف با ابتدا. شدند عمل وارد باشند داشته توجه آن خطرناک عواقب
 . شدند متفرق اهانت و ادب اسائه مدتی از پس و شده جمع دفتر جلو ای در عده جمعه نماز از

 طرز با سپس پرداختند، دفتر اطرافهای  کوچه محاصره به منطقههای  تلفن قطع از پس انتظامی و سپاه و اطالعات نیروهای از ادیزی عده بعد شب
 شود توجه شده برده اجناس اقالم و کار روش به وقتی. بردند دیدند را چه هر شهدا حسینیه و دفتر های درب و ها قفل شکستن با زشتی بسیار

. اند نداشته انقالب در درخشان سوابق همه آن با تقلید مرجع یک به ادب اسائه و حرمت هتک جز هدفی عملیات این احانطر شود می مشخص
   .بینجامد کجا به نیست معلوم که گذاشتند بدعتی. است سابقه بی یا سابقه کم تاریخ در که کردند کاری

 فاصله کوچه یک دفتر با ما منزل. گرفت می صورتهایی  مزاحمت هم همسایگان یبرا گرفت می انجام حسینیه و دفتر در که عملیاتی با همزمان
 مراجعت قصد استراحت جهت ساعتی از بعد بود رفته دارد فاصله ما منزل با متر بیست حدود که همشیره منزل در عملیات شروع در مادرم. دارد
 دارم، شرم آنها از بعضی ذکر از که مأمورین بعضی های اهانت و ها خشونت واسطه به بعد و بودند شده مانع مأمورین ولی داشتند را منزل به

 نشده واقع قبول مورد بیاورند دارو منزلمان از بدهند اجازه که بود کرده التماس و تالش همشیره هرچه. کردند غش و بود خورده هم به حالشان
 که 30/2 ساعت. آمد هوش به مدتی از بعد تا بود مانده حال همین به ادرمم. بگیرند کمک اورژانس از توانستند نمی و بود قطع هم تلفن. بود

. داشتند مریض خانم یک با که برخوردی بود شب آن در آقایان حرکات ای از گوشه این و بیایند خانه به توانستند ایشان بود شده تمام عملیات
 . پدرم همراه ها تبعیدگاه در یا بود، پدرم مالقات برای ها زندان در پشت یا دارم یاد خودم کودکی از من که آنجا تا که خانمی
 خالف اعمال و افترا و دروغ با آقایان که دارد نفعی چه مسلمین و اسالم برای مرجعیت حریم شکستن. ای دارد نتیجه چه برخوردها این راستی
 تاریکی در دفتر و حسینیه های درب وها  قفل شکستن و اطالعاتی و انتظامی و نظامی نیروهای از استفاده. کنند می تعقیب جدیت با را کار این شرع
 منصفی هر شخص شود؟ می مردم وحدت استحکام و نظام تقویت باعث کارها این آیا؟ چیست نشانه آنجا در موجود لوازم و وسایل بردن و شب
 دولت امکانات از استفاده و انقالب و اسالم اسم به تا باشد زبا باید قدر این آقایان دست چرا گوید؟ می چه شود آگاه برخوردها این واقعیت از

 هستند قضایا این طراحان که آقایانی. کنند می اجرا را حضرتعالی دستورات که کنند منعکس متأسفانه و بکنند خواهد می دلشان کاری هر اسالمی
 ایشان دوش از بار این منان خداوند تفضل با که منتظری العظمی اهللا آیت حضرت دوش بر بود باری رهبری مقام قائم مسؤولیت که ندارند توجه

 آقایان این اکثر سن اندازه به ایشان. کنند می عمل گونه این که است این از غیر اسالمی جمهوری در مسؤولیت از آقایان استنباط ظاهراً. شد برداشته
 شان عهده بر ایشان باطنی میل رغم علی صباحی چند که ظاهری مسؤولیت از ناشی ایشان شخصیت. دارند درخشان مبارزاتی سابقه و اجتهاد سابقه

ای  نتیجه که است ظلمی جهت این در تالشی و هرگونه گرفت نادیده را ایشان اسالمی واالی های ارزش و فضایل توان نمی. باشد نمی بود گذاشته
 . ندارد پی در آن عاملین برای آخرت و دنیا خسارت جز
  
 حضرت مرید و مقلد عنوان به بنده که است این واقعیت ولی خواهم می عذر شدم جنابعالی شریف اوقات مصدع مطالب این ذکر اب که این از

 حضرت مقدس ساحت حفظ به نسبت که حساسیتی همان زیرا ام کشیده زجر بسیار برخوردها این از سال چند این در منتظری العظمی اهللا آیت
 دارند را حریم این شکستن ای قصد بهانه به روز هر توجه ای بی عده ببینم توانم نمی و قائلم تقلیدم مرجع عنوان به نیز یشانا برای ام داشته) ره(امام
 به خللی ناشایست اعمال این معتقدم هرچند ام نداشته کشیدن زجر و بودن ماجراها این شاهد ای جز وظیفه انقالب به مند عالقه فرد یک عنوان به و

 . کند نمی وارد ایشان اعتبار و عظمت
 و معتقدند برخوردها این بودن ظلم به که ناظرین ناحیه از هم و عاملین ناحیه از هم شود می داشته روا له معظم به بزرگی ظلم است مسلم آنچه

 . دارد بسیار نگرانی یجا موضوع همین و شود می آشکار جامعه در ظلم این آثار کجا و کی نیست معلوم. کنند نمی آن رفع جهت اقدامی
  
  »ۀخاص منکم ظلموا الذین التصیبن ۀفتن واتقوا«
 . خواهانم را اسالمی مملکت و اسالم به خدمتگزاران تمام و حضرتعالی روزافزون توفیق متعال خداوند از
  ارادتمند - تشکر با

  املشی ربانی اهللا فتح
29/12/71  
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  ***منبع *** 
  .610-611 ص، ص232، پیوست شماره 1379، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، »لی منتظریاهللا حسینع خاطرات آیت« کتاب
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   1372آبان  22 ،ای ی به خامنهینامه محسن رضا

  
  قوا کل معظم فرماندهی مبارک محضر

  عزه دام ای خامنه اهللا آیت حضرت
  

 ها بسیجی به ایشان دولت ادارات توجه عدم از نامه آن در و نوشتم نیرفسنجاهاشمی  آقای عزیزم سرور برای ای نامه) ماه 2 به قریب( پیش چندی
 آقای به ارشاد محترم وزیر الریجانی آقای چون ولی سازم، اطالع با نامه این محتوای از را جنابعالی که نداشتم را آن قصد و کردم گله ها سپاهی و

 را نامه ،پیوست به لذا ،باشید اطالع بی نامه این از جنابعالی که نیست مصلحت کردم فکر شدند، ناراحت نامه این از هاشمی آقای که گفتند ذوالقدر
 . فرستم می شما خدمت
 و ام کرده دفاع که ای انگیزه و دلیل همان به ولی) کرد خواهم اهللا شاء نإ و( ام کرده دفاع هاشمی آقای از میزان چه اینجانب که هستید مطلع جنابعالی

 .فرستادم ایشان به را نامه این ،نمایم می ایشان تضعیف از که خطری احساس دلیل به
 سیاسی حاکمیت ریشه صدا بی اقدام ها ده با دارند چگونه هستند ایشان و روحانیت مخالف اساس از که ها تکنوکرات که بینم می روشنی به من

 را نظام خواهند، می خودشان که سویی آن به ،روحانیت و شمیها آقای به نسبت کامل وفایی بی با و کنند می تضعیف کشور این در را روحانیت
 سوی به قدم یک را فعلی وضع که است مهم این آنها برای ،بخورند شکست هاشمی آقای امثال که نیست مهم ظاهراً آنها برای. کشانند می

 جان به و خورده اساسی زخم باشد، بسیج و سپاهکه ، نآ وفادار سربازان و روحانیت دست از که بسپارند کسانی دست به را آن و ببرند زدگی غرب
 . اند تشنه ما همه
 مان راحل امام و اسالمی انقالب. دهید نجات بزرگ خطر این از را هاشمی آقای که بوسم می را جنابعالی دست ،روحانیت سرباز یک عنوان به من
 آقای به من که گیرم می شاهد را خدا. اند کشیده فرسایی طاقت زحمت و اند پرداخته بزرگ بهای هاشمی آقای امثال برای شیعه بزرگ حوزه و

 سیاسی شخصیت به ناکرده خدای و کند طی را جمهوری ریاست باقیمانده سال 3 این سربلندی با ایشان که کنم می آرزو و هستم مند عالقه هاشمی
  .نشود وارد ای لطمه ایشان

  
  سرباز جنابعالی

  ییمحسن رضا
22/8/72 
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    1372، ای هبه خامن اکبر سعیدی سیرجانی مین نامه علیدو
  

 یاسالم یرهبر معظم جمهورای  هخامن اهللا آیتحضرت  کمبار محضر
  ، احترام یمعرض سالم و تقد با
  

 .یندفرما می عمالإتاب کار نشر کان وزارت ارشاد در مأمور هک ینامعقول یرناپذ تحمل در شرح اختناق به حضورتان فرستادم یا یضهعر یشسه ماه پ
دارم  یقین یو از طرف ،است افتاده له مشهودأاز توجه به مس یو نه اثراند  هام را اعالم فرمود یضهدفتر آن جناب نه وصول عر انمأمور چون تا امروز
 یاام غفلت  نامه ندر رساند یدشاه کاحتمال  ینبا ا ،جواب ماند یب یمتظلم دادخواهی هکاست  واالتر از آن یپرور جنابعالو طبع هنر یاخالق اسالم

 یمبه حضورتان تقد یاسالم جمهوری به وساطت مقامات برجسته ییهواکش یناز اهایی  شوم و نسخه می افزا زحمت مجدداً باشد رفته یتغافل
   .نمک می
ام کنه منطبق با احاند  هگرفت یشدر پ قلم ر وکاغذ و برخورد با اهل فک یعتاب و توزکله سانسور أان وزارت ارشاد در مسمأمور هک یو روش راه

   .تکممل ومت و نه به نفعکاست و نه متضمن مصالح ح یاسالم
ت کند و همه مخارج چاپ را به برک می چاپش ،از بازار آزاد یاغذ دولتک یهو با ته یسدنو می یتابکحاصل  یها عمر ب با صرف سالای  هنویسند

 یفتابش را توقک ،افتد می ان وزرات ارشادمأمور در پنجه قهار ترش کیگردن از مو بار لحظات ینآخرو در  ،پردازد می چند برابر یانعدالت متصد
 .رسد ییاش به جا دادخواهی یاده فرکآن یاش وارد است و ب بر نوشته یرادیو ا یبچه ع ینده بگوکآن ینند بک می خمیر و

 یابندنوس شوند و سرچشمه را درأم یفارس ادبیات هن باکشده متون  یرو تفس یصتلخهای  بر اثر مطالعه نمونه یرانیه جوانان اک یتن ینبد بنده
 عرضه ینیسنگ یمتبه ق یاهاغذ از بازار سک یهه به علت تهکشد و با آن منتشر» دو زن یمایس« عنوان با ینشه اولکام  ردههایی ک اقدام به نگارش جزوه

چاپ  به» ک ماردوشضحا« نامه ه بکشاهنامه است  یننخست فصل یلمجموعه شرح و تفص ینجزوه از ا یندوم .شده بود مورد استقبال قرار گرفت
 .به انتظار اجازه نشر مانده است یاسالم ارشادهاست در وزارت  کنون مدتو ا یدهرس

بوط است موضوعش مر. یردگ نمی وقت ساعت از دو یشاش ب یه خواندن و بررسکاست  یجزوه مختصر .یستن یتاب مفصلک »ماردوش کضحا«
است  یگناه یو فرهنگ فارس یالبته توجه به شاهنامه فردوس .یفعل یمدارد و نه به رژ حاضر نه به زمان یربط یچو ه یرانا یریاساط یها به دوران

استان  یعنی یراننقطه ا ینتر مناسب در هم آن ،است ییدعبل خزا ینارسم یهمتشان مصروف برگزار یشیاند مĤل یته در نهاک یبزرگان نظر در
 یندر آست« تابش را چون هزاران نسخهکند و کمرگ  بش را دقکو مستوجب آن مرت ببرند و یدبه شمار آ یرهبک یدانم از معاص می یداما بع .خوزستان

  . انبار چاپخانه بپوسانند در» ینانآست وتهک یا«چون  یابسوزانند ببرند و » مرقع
است و فرزندان و  بوده یضاز عناد و ظلم و تبع یزلبر ،در هشت سال گذشته با شخص بنده یت اسالمومکح انمأمور اما رفتار دانم، یرا نم یگراند

 یمو گل یموطن گو کزادم بتر ینجاه من اک یشعار نتوان مرد به سخت با ام همه نه خواسته ینبا ا .اند هسوخت ها یعدالت یب ینبه آتش ا یزبستگانم ن
ار خود را مددک مظلومیت شانم وکشور بهای ک را به خارج از مرز یداخلهای  وهکنه دلم رضا داده است شبرم و  بیرون بال یالبرا از س یشخو
 .دارد یو خاموش نشستن هم حد خوردن اما خون .ندارند ییومت سوداکه جز تصرف حکنم ک یسانک یغاتتبل

ه از کشود  یسانک یزه مبادا آثارم دستاوک تهکن ینا یتبه رعا رفاًنند ومن صکمرا منتشر  یها تابکخواهند  می خارج یممق یرانیناشران ا هاست سال
حتا  یاخالف مصلحت اسالم  یمها نوشته یجاکدانم  واقعاً نمیاما  .ام ردهکموافقت ن تقاضایشان بااند  هبست یرانا ینکمن به کبت زده عراق کن کخا
چون من به دامن  یالقلم و ممنوع مطرود یسندهبهترانند و دست نواز ما  یفه در ردکوزارت ارشاد هم  یبالغ رجال .موجود است ومتکح
 یو ادب یقیتحق جزوه صرفاً یننشر هم یندالمثل بفرما یو ف ،م دارندمحفوظ یرار معاصکتاز  ینند و آخر عمرکرسد تا ارشادم  نمی یایشانبرک
است و مصالح  یعتان شرکمن خالف ار نوشته یجاکرد آورد و وا یاسالم یان جمهورکتواند به ار می یریناپذ جبران یانز چه» ماردوش کضحا«

 .ت و ملتکممل
ار کبا ظرافت  یامشهود است  یراخ یاندر سال هک یم قرائن متعددکبه حاند  هسانسور قلم را بر عهده گرفت یفه شغل شرک ینظران بزرگوار صاحب

و با  یمتخواهند به هر ق می –ومت کم شده حجدا از اصول اعال – یاصخ یرکخط ف انتخاب علته ب یاندارند  ییو زبان ادب و هنر آشنا یشخو
ت خود کبه ملت و ممل یوابستگ یندر ع و مورد توجه مردمند یشخو یشآال یم گذشته بکه به حکپردازند  یسندگانیوب نوکبه سرای  هشیو هر
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 ،یدهم عقکجز به ح ،طلبآشوبگران مسند اتکید دور از تحرباشن یو مشتاق منصب قدرتی سپردهکه سرآن یو ب اند، هزور و زر نشد یمهرگز تسل
 .اند هاغذ نگذاشتکصفحه  بر یقلم

 ،یه به عنوان جنگ با آزادکآن است  مصروف شان یپندارند و سع می خود یتحضور و وجود وارستگان را مخل موقع ،یرکخط ف ینا صاحبان
 به دشمنان قهر آلوده یاسالم یمبا رژ یدارند و نه عناد یومت فعلکبا ح یه نه مخالفتکرا  مردمی و ،انندکبوم وبر بخش ینرا هم در ا یآزادگ یشهر

 .یفزایندشتار و قلع و قمعشان بر افتخارات خود بکسازند تا با  مبدل
به  ،یدنخزبه صف مخالفان  یا یدنگز خاموشی یبه جا ،غرض یطلب ب مردم حق ،گذاشتند می ها را آزاد اگر قلم یومت اسالمکحفظ ح مدعیان

ه ک یانیملت و دفع مدع یداریبود در ب یخود قدم ینو ا ،رفته است یرانگذشته بر ملت ا رژیم ه درک یمظالم یپرداختند و افشا می ها یتواقع یانب
 یهدد و ماگر یانورد زبان جهان رانکمتف آزادگان و یوبکنقض حقوق بشر و سر یلاز قب یه مسائلکآن یب ،یزیقدرتند و آماده خونر مینک در
 .یرانیانا یندگکافرس

بود و  یهم وزارت اطالعات یمهریاسلطه آر دوران در .تر ینتر و سنگ ینرنگ یهاست آن هم به صورت آزموده یشآزما ،ه سرنوشت ما ملتک عجبا
ه با ک یومتکح در .یدیمعاقبتش را دهمه  ینبا ا ،یگریناش یناما نه بد یدمو طعم خفقان را چش شدم القلم خود بنده بارها ممنوع ،یسانسور مطبوعات

 .سفنه بسته شتر یگر خروس است و زانو یبذکم دم تکح در سانسور وزارت ارشاد یوهآمده است ش یدانبه م یاجتماع یتو امن یاعالم بازساز
از سلطه  یقندن اهل تحقک جان یعمر حاصل و یابدن یینان وزرات ارشاد رهاکش نظران از پنجه مخوف قانون ران و صاحبکه حلقوم متفک مادام
دولت به  تأیه در هک یدتیعق یگردد و حاصل تالش مردان صاف می پاشنه یندر بر هم هک یدداشته باش یقیننرهد  یو اغراض شخصها  یقهسل

 .خواهد داشتای  هجلو جهان امروز یوستهخواهد گذاشت و نه در پهنه به هم پ یاثر یراننه در اوضاع ا ،مشغولند مافات جبران
واقعاً ننده و ک نامهای بد یوهش ینقانون را جانش ومتکح چرا .ندارد یسرکم و کاهللا حتا منتقدان دولت بحمد مجازات مخالفان و یموجود برا قوانین

 .یدشک نمی مهکبه محااند  هشد یب خالفکه مرتک نویسندگانی و یدنک نمی وزارت ارشاد حاصل یب
های  یوهاش توسل به ش ه الزمهکند ک می یدتهد را یم اساس اسالمکمح یمرژ یادامه اختناق گردد و نه خطره بهانه کاست  یاندر م ینه جنگ نونکا

 است یاگر در نوشته من خالف شرع و قانون .مدون یبه ظاهر مسلط با قانون یومتکاست و ح آرام به ظاهر یتکممل. باشد یوبگرانه استبدادکسر
برگ  کیحتا  در انحصار وزارت ارشاد است اغذک یعه فروش و توزک ییها در طول سال یدچرا با .یدنک مین و راحتم یدشک نمی ام مهکبه محا چرا
 هکنم ک یداریخر یسانکپنج هزار تومان از همان  یمتتومان را به ق یستدو یبند یاغذک باشم من نشود و مجبور یفاتلأچند جلد ت و یس یبنص

با خون دل  یها تابک ینو سرانجام هم .زندان را به یهو افشاگر قض یدندشکباال  یکپ ،ستگاه خودتانان دمأمور تنش را به اعتراف یستو دو هزار
 .بپوسد یابسوزد  یاچاپ شده 

جوانمرد  ینسازان البته متد یعهشا یراخ یها ماه در ؟یدردکه به مردم وعده ک ییتقواکومت بامعرفت و باو ح یاست مصداق عدالت اسالم همین
 و از یمهریاآر یمو از فعاالن حزب توده و از مداحان رژ یالیسمسپرده امپرکه مرا سرردند ک تلف راها  و خبرنامه یهانکسسه ؤم اغذکخروارها 

 جانم یجسد ب یاافت کام را ش ینهسای  هگلول یرصف ینند تا اگر روزک یمعرف کساوا یخره عضو رسمکه شوهر اشرف است و باأل یپهلبد رانکنو
لوله  کیشف کتوانستند با  می هک یحاصل پرخرج یاقدام ب .چون بنده نماز نخواند نامینفر بر جنازه ملحد آلوده بد کیحتا  ،شد یابانیفرش خ

 .داشته باشد یتر مک فاصله یو شرافت انسان یاسالم یدو مثقال سرب هم بهتر به مقصود رسند و هم عملشان با تقوا مصرف یا کیاتر
و به  یرندمرا بگ یدبفرمائ یا .ینمب نمی در جهانای  همزو . است »الرحمن« بخش ییرها ینه گوش جانم مشتاق طنک ،دنامه من باش ینآخر یدشا ینا

. اعالم را یمها تابک یفنند و علت توقک یدگیرس ما یبه دادخواه یاشند کباند  هیدتراش یمبرا پرهیزگارشان ه به سائقه طبع بزرگوارک یمیپاداش جرا
 .یستن یه در انحصار قشر و طبقه خاصک یبن عل ینحس ،ان جهانآزادگ یشوایراه پ

  
  من در ستم سوختن کنزدیه ب

 گواراتر از با ستم ساختن
  
  یععرض احترام و عذر تصد با

 یرجانیس یدیسع
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  *** منبع *** 
  91، صفحه »از شیخ صنعان تا مرگ در زندان«کتاب 
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   1372 اسفند ،ای به خامنه سیرجانی سعیدیاکبر  علی نامهسومین 

  
  .در زندان به قتل رسید 1373بازداشت شد و در تاریخ آذر  1372اسفند  24سعیدی سیرجانی، به دنبال نوشتن این نامه، در تاریخ : توضیح

  
امر مسلمین و  یایران و تمام کردن حجت بر ایشان به عنوان ول یاسالم یرهبر جمهور ی،ا خامنه یسید عل یآخر به آقاه نام«

  »نظام مسؤولترین  ایهبلندپ
  

منتظری با آن  اهللا   در حکومتی که مرحوم شریعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دینی و سیاسی، آیت
 نشین و مطرودند، تکلیف امثال بنده معلوم است مرگ و خانه دق ،سوابق مبارزاتی

  
در  بگذارید آیندگان بدانند که  ؛کم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکرانام و دلیلش همین نامه، که در ح ام، آزاده آدمیزاده

  سرزمین بالخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند
  

 ای  جناب آقای خامنه
آن  سف شدم، نه به علت این که مورد قهر أبرایم خواند، و مت، ]»آقا گل«مدیر نشریه [ ،]فومنی[ صابری] کیومرث[را آقای  عالی جنابآمیز   پیام عتاب

شهادت است و ما مرگ  ،حق اهللا حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از   ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب  مقام معظم قرار گرفته
و سرنوشتی که ملت  جنابعالیام درباره سعه صدر   رفته بود و امیدهای برباد تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خویش . ایم  شهادت از خدا خواسته

   .ایران در دوران رهبری شما خواهند داشت
. به رهبر مسلمانان جهان نمود تا چه رسد  قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان باتقوایی بعید میحتا  آمیز پیام که  بگذریم از لحن توهین

های من   اگر مستند به نوشته !؟کردید و نامعتقد به اسالم مرا مرتد قلمداد  ،مارتأامین سند و قرینه و به استناد کد جنابعالیاست که حیرتم از این 
   .»لیه راجعونإنا إنا هللا و إ«که  ،شراف بر ضمایرإواردات غیبی است و  فرمودید، و اگر مبتنی بر  ای کاش موردش را مشخص می ،است
 ،منتظری با آن سوابق مبارزاتی اهللا   ر حکومتی که مرحوم شریعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دینی و سیاسی، آیتدانم د  می
   .»!؟گناهی بی بر ما کجا برازد دعوی «نشین و مطرودند، تکلیف امثال بنده معلوم است و  مرگ و خانه دق

 ،دریغ تکفیر تواند با تیغ بی می خزند، البته  یک نهیبش نمایندگان مجلس اسالمی در الک سکوت و وحشت میالقدری که با  دانم رهبر جلیل و می
   .قبا آرد حمله بر من درویش یک

که با  نویسندگان محترمی این وظیفه اخالقی را شاعران و . ام  ام و به تمجید نپرداخته  فرموده بودید چرا این همه مزایای حکومت اسالمی را ندیده
های رادیویی و   وانگهی رژیمی که عالوه بر فرستنده . دهند ثرتر انجام میؤاند بهتر و م چرخشی ناگهانی در سلک هواداران والیت فقیه درآمده

ای که هرگز  هسلیق نویسنده کج خصوص بهسرایی مطرودان دارد،   به مدیحه هزاران مسجد و منبر و مجلس را در اختیار دارد، چه نیازی  ،تلویزیونی
   .در مدح هیچ امیر و حاکمی قلم نزده است

بحمداهللا در این ده سال  ام که   ام؟ از همین انتقادهای جزئی هم شرمنده  فرموده بودید چرا در انتقاد از حکومت شاه به جزئیات اداری پرداخته
شد و منتشر  نوشتم و چاپ می می. مانند امروزم بود ر زمان شاه نیز وضع من د. اند اند و بر حاکم معزول تاخته شناسان حق مطلب را ادا کرده فرصت

قطعاً مقاالت سانسورشده من . افزاید  بر دوام حکومت خود می ،ها و زجر آزادگان پنداشت با شکستن قلم گشت، دیکتاتور مغرور بدعاقبت می نمی
مرا در مقوله سیاست فرهنگی، ماجرای کاپیتوالسیون،  بیرون کشیدهِ »ها خواندنی«و  »یغما«مطالب از  بفرمایید . در بایگانی ساواک موجود است

مبارزه و  ای که به هیچ دعوی  اند مردم از جان گذشته های شاهنشاهی به حضورتان بیاورند تا بدانید بوده تاریخ، شعبده جشن مضحکه تغییر 
   .اند از بیان حقایق پروایی نداشته ،ای پیوستگی به دار و دسته
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از ریا و دروغ و تبعیض و  من ذاتاً . دانم کجایش حمله به اسالم است یا اساس حکومت اسالمی نمی واقعاً ،شده بنده  های توقیف در مورد کتاب اما
اگر خدای ناخواسته همچو مفاسدی در دستگاه حکومت راه یافته است چه بهتر که مطرح . هایم منعکس است ستم متنفرم و این نفرت در نوشته

شود و  می »زیر سؤال بردن رژیم«این است که انتقاد از هر مسندنشین و مسؤولی حمل بر  ،حکومت حاضر له اساسی در أمس. دد و عالج شودگر
ام  ام نوشته شدهو خمیر های توقیف  من به آنچه در کتاب. بینیم اش همین که می ای برای سرکوبی و اختناق و نتیجه زدن به اساس اسالم، و بهانه لطمه 

های  واقعی اسالمی است، چرا بدین شیوه خالف اسالم یا حکومت  اگر واقعاً. ام گویی ای حاضر به پاسخ عمیقاً اعتقاد دارم و در هر محکمه
  قانون و محکمه ندارد؟ ،مگر مملکت ؟کنند غیراخالقی با من رفتار می

همه . خالیق معلوم است تکلیف  ،در رژیم کمونیستی. کنند ینهاست که میتوقع مردم مسلمان ایران از حکومت اسالمی جز ا ،ای جناب آقای خامنه
حاکم بر  ،طبقه کارگر است و استبداد کارگری در دست  ،شود و مناصب و مقامات در نیروی کار مفید افراد ملت خالصه می ،فضایل و امتیازات

است و سرنوشت مردم در قبضه کسانی که به هر شیوه و از هر  ی ضامن قدرت اجتماع تر بیشتمول و درآمد  ،داری در ممالک سرمایه. جامعه
تر  است و روزه طوالنی تر بیشمنحصر به نماز و دعای  ،ضابطه چیست؟ آیا فضایل ،اسالمی اما در حکومت . اند صاحب آالف و الوفی شده ،طریق

 ،، فضیلت افراد»تقیکمأکرمکم عنداهللا أن إ«به حکم آیه کریمه  و انبوهی محاسن و کلفتی دستار و دعوی بسیار، یا تر و لقب حاجی  و سجده غلیظ
  ؟اتقرب به حق است و قرب یزدان در گرو تقو محصول 

را به تجربه شخصاً  این . خالف تقواست ،هیچ مالحظه و پروایی عرض کنم بسیاری از اعمال سران حکومت  اگر چنین است اجازه فرمایید بی
ماه  ها بود، در همین چند کاری ها و آشفته گویی آشفته ها جواز  بگذریم از دو سال اول که نابسامانی. ستید آسان استام و اثباتش اگر خوا دریافته

مور ساواک معرفی کردند، هم از معصیت سنگین بهتان باخبر أشاه و م ها و جراید مرا عضو حزب توده و خدمتگزار  اخیر، بزرگانی که در خبرنامه
به فیض مقام و موقعیت خویش  ،فرض این که با گذشته زندگی بنده آشنایی نداشتند به . و خوی من لق زندگی و خُ بودند و هم از نحوه

پراندن   هایی از قبیل سنگ مور که مزاحمتأجویای سوابق شوند و آنگاه دست به قلم ببرند، یا کسانی را م ،کشور توانستند از دستگاه اطالعاتی  می
  .ام کنند دیوار خانه شعارنویسی بر در و و 

آید  ابله مخالف اسالمی نمی هیچ . کنم ام مباهات می اعتقادم، و به دین و عقیده ای، بنده به خالف حکم قاطع شما، مسلمانی صافی جناب آقای خامنه
این بارگه که «ای قصیده  چه انگیزهاعتقاد است، با   اسالم بی کسی که به . ترین تفسیر قرآن کند پانزده سال عمر خود را صرف تصحیح و چاپ مفصل

نشیند تا به نام مقدس اسالم هر  حاضر خاموش می شرائطکسی که دلبسته اسالم نیست در  کند؟  را تقدیم آستانه قم می »اش از عرش برتر است پایه
  .شود و اساس اعتقادشان متزلزل گردد ناروائی بر مردم تحمیل 

در وطن عزیزم  ،شرقی و غربی اعم از  ،لمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحلهای، من بیش از هر مس جناب آقای خامنه
ام و نه  دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشته به هیچ حزب و . معتقد ،به حقانیت شریعت مقدس اسالم ،مخالفم، و بیش از بسیاری از مدعیان

کردم، و اگر در طمع  دعوت وزارت را با سرعت و صراحت رد نمی 57در سال   ،ر هوس جاه و منصب داشتماگ. توانم داشته باشم بعد از این می
م را که تنها مایملکم در پهنه جهان بود بفروشم و صرف ا خانه مسکونی ،القلمی های پیری و ممنوع سال ین ا شدم در  مجبور نمی ،مال و منال بودم

   . معاش کنم
در سرزمین بالخیز ایران  بگذارید آیندگان بدانند که  ؛م و دلیلش همین نامه، که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکرانا ام، آزاده آدمیزاده

  .هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند
 

  با تقدیم احترام
 سعیدی سیرجانی

  
  

  ***منبع *** 
  ، وبسایت سعیدی سیرجانی؛ 95، صفحه »تا مرگ در زندان از شیخ صنعان«کتاب 

http://www.ssirjani.com/letters/toKhaamenei3.htm 
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   1378 مرداد 23 ای، به خامنه سحابی یداهللا نامه

 
 تعالی بسمه
 ایران اسالمی جمهوری رهبری محترم مقام

  ای خامنه اهللا آیت حضرت
  تعافی و خیر دعای و سالم با
 

 گرفته، قرار داور دعوت به گویی لبیک و دوست لقای آستانه در گذارده، سر پشت را عاریتی عمر سال نود از بیش که است کسی طرف از مهنا این
 قدرت به دلبستگی یا دنیا حب از ای شائبه توان  نمی که است یشرائط در و ندارد او رحمت و مغفرت و پروردگار رضایت جز مقصودی و مراد

  .دکر تصور نماید، می »المسلمین مراءأل ۀالنصیح« مصداق به او که ای وظیفه ایفای در ملی اهتوج و سیاسی
 نموده تعریف را ای طرفه دو حقوق و فرموده  دعوت خویش به نسبت نصیحت و گویی حق به را مردم ،خالفت مسند در )ع(متقیان موالی وقتی
 آن ادای از ناگزیر »ربکم لیإ ۀمعذر« مصداق به که بینم می خود راه فرا ای فریضه لت،کهو از ناشی کسالت و جسم سستی رغم علی بنده ،است
 .هستم

 و عظام مراجع حرمت هتک از است، داده رخ دیگری از پس یکی جمهوری ریاست به خاتمی آقای انتخاب از بعد سال دو طی که حوادثی
 تصویب متعاقب که( دانشجویان خوابگاه به فشار غیرقانونی های گروه و انتظامی نیروهای از بخشی وحشیانه حمله تا ای زنجیره فجیع های قتل

 مردمی و مستقل مطبوعات بر دائم فشارهای و روحانیت ویژه دادگاه غیرقانونی و زده شتاب اقدامات مطبوعات، قانون اصالح طرح غیرمنتظره
 ام کرده طی وطن سرافرازی و ملت سعادت به عشق در را عمری که جانب این یبرا هایی نگرانی ،)آمد پدید نامطلوب حوادث از ای زنجیره همانند

 همه و شود می ختم امر ولی به ها راه تمامی فقیه والیت بر مبتنی نظام در که بینم می طرفی از .هستم آنها طرح از ناگزیر که است آورده وجود به
 از .دنماین می معرفی فقیه والیت مدافع و رهبری مقام به منتسب را خود ناحق، یا حق به و غیرمستقیم یا مستقیم طور به آور، نگرانی اقدامات عامالن

 .بنویسم جنابعالی به ای نامه مستقیماً که شدم آن بر ،جهت این
 بدخواهی و راندیشاندگ و دشمنان به نفرین جای به همواره پروردگار درگاه به پیامبران، اول طراز شدگان تربیت یعنی ربیون دعای قرآن، تصریح به

 دائک« مؤمنان امیر فرموده مصداق به اگر این، بر بنا .است بوده امور در هایشان تندروی و خود انحرافی عملکردهای عوارض از استغفار آنان، برای
 بحرانی ای ریشه و اساسی لح برای مبنا، این بر .دبو نخواهد قرآنی تربیت از دور کنیم، جستجو خودمان در را مصائب ریشه »فیک دوائک و منک
 در حوادث این در مقصر و مؤثر عوامل جستجوی و آن و این دلیل بی کردن متهم و فرافکنی جای به که است شایسته است، شده خاموش موقتاً که

 دار  و  گیر در .بگشاییم را یاصل گره ،آن نتایج اساس بر و بپردازیم وقایع اصلی موجبات و علل تحلیل و تجزیه به خود، عملکرد از خارج ای حوزه
 اعالم و مستقل مطبوعات و دانشجویان مردم، منتخبجمور  رئیس از دریغ بی حمایت در جمعه نماز در را اخیرتان سخنان وقتی فکری، چنین
 دادن به آمده پیش وضعیت میمتر و امور اصالح برای و گرفتم نیک فال به را آن شنیدم، دانشگاه کوی در یافته انجام جنایت به نسبت انزجار صریح

 .شدم مصمم زیر تذکرات
 خیابانی، های آشوب به متهمان همچون را، دانشگاه کوی به حمله جنایت عامالن و آمران که دهید دستور خواهم می جنابعالی از چیز هر از قبل -1

 مرتکب که را جنایاتی سزای تا بکشانند محاکمه میز پای به را آنان و کنند  معرفی مردم به منصب و مقام و رسم و اسم به نسبت مالحظه بدون
 مقام آن به منتسب و )انصار( یاور مدافع، را خود تبلیغاتشان در که را فشار غیررسمی و رسمی های گروه تکلیف همچنین .دنماین دریافت اند، شده
 خون را مردم دل عرف، و قانون و دین خالف اعمال با که دهستن نادانی دوستان یا زیرک دشمنان اینان .دفرمایی روشن همیشه برای دانند می

 .دهستن رهبری مقام وهن موجب و اند کرده
 که این به توجه با .دبو سنجیده و موقع هب بسیار ،مردم منتخبجمور  رئیس از جانبه همه و کامل حمایت در جنابعالی موقع هب و سنجیده حرکت -2

 نمایند، می تأیید را آنها نظر مورد کاندیدای رهبری مقام که کردند فراوانی تبلیغات جمهوری ریاست تخاباتان جریان در سیاسی های گروه از برخی
 نیروهای و مردم عموم استقبال با است، داشته ایران اسالمی جمهوری نفع به جهانی سطح در مفیدی و مثبت بازتاب آنکه بر عالوه بیانات این

 شدن واقع مؤثر الزمه اما .است آورده فراهم انقالب صدر ملی وفاق به بازگشت برای را مساعدی های زمینه و گردیده مواجه داخلی طلب اصالح
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 مستقیم طور هب اساسی قانون طبق بر آنها یتمسؤول که است قوایی و نهادها ها، سازمان هماهنگ کردن عمل ملی، وفاق تحقق و صریح حمایت این
 .است جنابعالی عهده بر
 سیاسی های اندیشه و ها گروه اهداف خدمت در طرفه یک و جانبدارانه عمدتاً سیما، و صدا های برنامه و ها سیاست که هستید تحضرمس یقین به

 به )»چراغ« و »هویت« نظیر( سیما و صدا های برنامه از برخی در .است جنابعالی شده اعالم مواضع و ملی مصالح با تضاد در بعضاً که است خاصی
 .دشو می تجاوز شهروندان ثیتحی و حرمت
 و بگستراند جامعه در را قسط و عدالت تواند می صورتی در تنها نهاد، این و است قضائیه قوه جامعه، در امنیت و عدالت ضامن که مسبوقید قطعاً
 جناحی منافع و سیاسی های یشگرا اگر .دباش پیشداوری و تعصب و بغض و حب از خالی و طرف بی واقع، به که سازد حاکم را جانبه همه امنیت

 و گستری عدالت به صالح و قادر هم و دهد می دست از را خود اقتدار و اعتبار هم ،قضائیه قوه کل افکند، سایه قضات قضاوت بر گروهی و
 .دشو می مجرم و مسؤول اسالم مقدس شارع نیز و حکیم عادل پروردگار نزد در هم و بود نخواهد امنیت از حراست
 نیست، پوشیده جنابعالی شخص بر و همگان بر آنان خدمات که نظام دلسوز و متعهد مسلمان، حقوقدانان و قضات تصدیق به قضائیه قوه امروزه
 متنوع دادگاههای و یهقضائ قوه .دشو می توصیف ریخته درهم و بار رقت اسفناک، بسیار دادگستری وضع .دگذران می را خود تاریخ دوران بدترین
 طور به شکن قانون عناصر و فشار های گروه غوغاساالر، نشریات و ها روزنامه سیما، و صدا سازمان نگهبان، شورای فقهای آن، ویژهرغی و ویژه

 برخی و نمایند می معرفی رهبری منویات مجری و مقام آن بیت معنوی و مادیهای  تحمای مورد و رهبری مقام به منتسب را خود پروا بی و آشکار
 بسیار عوامل از یکی محافل و نهادها این عملکردهای و ها سیاست .دکن می تقویت مردم اذهان در را تصوراتی چنین نیز مذاکرات و ها مصاحبه از

 حوادث انحرافی شعارهای در سفاأل مع آنچه .است رهبری مقام وهن نهایت، در و اختالفات به زدن دامن مردم، نارضایتی تشدید در مؤثر
 تنها نه ،ذهنیت این اصالح راه مؤثرترین .دبو ها زمینه همین از برخاسته گردید، ابراز مختلف عبارات با و آشکار و واضح طور به اخیر بار تأسف
 و ها سیاست اصالح و نهادها گونه این نمسؤوال تغییر بلکه عملکردها، این از تبری و جریانات این درباره رهبری مقام صریح و شفاف نظر اعالم

 .است آنان ایعملکرده
 ریاست انتخابات در که گردد شناخته جناحی حامی و مدافع عنوان به ملت ذهنیت در آن رهبر که نیست اسالمی جمهوری نظام مصلحت به مسلماً

 اتانتخاب در چه جناح، یک به رهبری مقام مستقیم غیر یا مستقیم تمایل .دده می تشکیل را ملت از کوچکی بخش که گردید آشکار جمهوری
 رهبری مقام فراگیر نقش مختلف، نهادهای عملکرد و ها سیاست در چه و مجلس در ساز سرنوشت لوایح تصویب در چه رهبری، خبرگان مجلس

 دریافت و نگر سویه یک های جریان به ارتباطی مجاری کردن محدود .دساز می دار خدشه باشد حاکمیت درونی مناقشات از مستقل باید که را
 .دکن می تهدید نیز را نظام کیان بلکه شود، می تمام رهبری جامعیت ضرر به تنها نه ،محدود مجاری این از عاتاطال انحصاری

 امنیت تأمین و کلیدی وزارتخانه این وظایف اجرای حسن مسؤول قانوناً که کشور وزیر به انتظامی نیروی فرماندهی موقع هب تفویض عدم -3
 کوی فاجعه همچون خونباری حوادث ساز زمینه تواند میحتا  و است امروز دنیای در کشورداری شیوه در غیرمتعارف امری است، کشور داخلی
 به )هستند مرزها امنیت حفظ مسؤول صرفاً که( نظامی نیروهای کل فرماندهی تنها ،1358 ماهآذر مصوب اساسی قانون در .دگرد نتهرا دانشگاه

 بسیار خطای کار این .دش واگذار رهبری به نیز انتظامی نیروی فرماندهی ،1368 ماهخرداد در شده اعمال تغییرات در .دبو شده واگذار انقالب رهبر
 مسؤول را کشور وزارت توان نمی .دباش داشته کنترل انتظامی نیروی بر باید ،است داخلی امنیت حفظ مسؤول که کشور وزارت زیرا بود، عظیمی
 آقای جمهوری ریاست دوره دو در یت،مسؤول و قدرت میان تعارض این رفع برای .دسپر دیگری مقام به را انتظامی نیروی اختیار اما ،دانست
 ،خاتمی آقای دولت در اما .دکردن تفویض وقت کشور وزیر به انتظامی نیروی مورد در را خود قانونی اختیارات رهبری مقام رفسنجانی، هاشمی
 بروز مواقع در که نیست معلوم اکنون .نگرفت صورت کامل طور به اختیار تفویض هم بعداً .دنش عملی آن بودن مشروط علت به اختیار تفویض
 مقامی چه اسالمی شورای مجلس  داشت، آن در مخربی نقش انتظامی نیروی از بخشی و افتاد اتفاق گذشته های هفته در که ای فاجعه نظیر بحران،

 که است این درست راه این، بر بنا .نیست نظام و کشور صالح به ،دوم گزینه که است طبیعی رهبری؟ مقام یا کشور وزیر کند؟ استیضاح باید را
 .دشو واگذار کشور وزیر به  انتظامی نیروی فرماندهان نصب و عزل اختیار جمله از اختیارات، کلیه

 از فقیه والیت اندیشه چارچوب در را خود یتمشروع و مردم اکثریت آرای از را خود مقبولیت ایران، اسالمی جمهوری نظام در دولت اگر -4
 اعمال با )دارند نظارت قوانین تصویب و دولت عملکرد بر اساسی قانون طبق بر که( مجلس نمایندگان که حالی در و گیرد می رهبری شخص
 در فراقانونی یا قانونی موازی های تمدیری از که کند می حکم منطق و عقل هستند، تأیید مورد و شوند می معین نگهبان شورای استصوابی نظارت
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 باید که دولتی در مختلف، نهادهای در رهبری گسترده های نمایندگی و انتظامی اجرایی، اقتصادی، نهادهای و ها سازمان همه و گردد اجتناب امور
  .دگردن ادغام باشد، جوابگو مردم و مجلس رهبری، مقام برابر در و بوده دارا را یتمسؤول با متناسب قدرت

 
  ای خامنه آقای جناب
 ،جنابعالی به بزرگ بنیادهای از بعضی اداری و مالی مستقیم پاسخگویی و دیگر مراکز و دانشگاهها در مقام آن های نمایندگی برخی از نظر قطع
 رهبر شخص به 1368 سال در دهش نظر تجدید اساسی قانون در که است اختیاراتی از گرفته نشأت رهبری اوامر و اقدامات از برخی که دانم می

 خودمان که است هایی صورت و ظواهر فوق ،قانون روح و مردم مصلحت خداوند، رضایت اما نیست، ایرادی جهت این از .است شده تفویض
 آید، پدید است شده داده تشخیص مصلحت به زمانی که قوانینی و تصمیمات از ناشی تناقضی و تعارض اگر این، بر بنا .هستیم آنها آورندهپدید

 .دشو اصالح و بازنگری قوانینی چنین که نماید می ایجاب حکمت
 وحدت ملی، وفاق به دستیابی منظور به و است افکنده خطر به سخت را جامعه امنیت که عواملی درباره مشترک سیاست یافتن برای ترتیب، این به

 طور به است دولت سربلندی و ملت سعادت راهگشای و اید برداشته اخیراً که را هایی گام که است الزم یت،مسؤول و قدرت میان توازن و مدیریت
  .ددهی ادامه صریح و قاطع

 تأیید مورد کهجمور  رئیس سیاسی توسعه های برنامه با آن همراهی و همگامی و است اسالمی جمهوری نظام مهم ارکان از مقننه قوه که آنجا از -5
 ها، ناآرامی اصلی ریشه که است شده پراکنده فکر این عمومی افکار و جراید در آنکه دلیل به و است، ضروری شدبا می ایران مردم قاطع اکثریت
 اینجانب شد، خواهد برگزار آن در ششم مجلس انتخابات که است یشرائط به نسبت نگرانی احساس اخیر، تشنجات و ها جناح متقابل حمالت

 که نحوی به گردد، اصالح و گیرد قرار نظر تجدید و شور مورد نگهبان محترم شورای استصوابی نظارت الاعم چگونگی که دانم می توصیه به الزم
 و مردم واقعی آرای اتکای به هم که نمایندگانی یابند، راه مجلس به بتوانند یکسونگری شائبه بدون مردم، عالقه مورد و شایسته واقعی، نمایندگان

  .دنماین ایفا جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، های بحران رفع در مؤثری نقش ندبتوان خود  شایستگی دلیل به هم
 

 ای خامنه آقای جناب
 آرزو و گذاشتم میان در جنابعالی با رسید می نظرم به که را نکاتی ترین مهم ،صریح و شفاف طور هب و امین و شفیق ناصحی موضع از اینجانب

 تفاهمی به را مردم و حاکمیت و کشور مدیریت در تعارضات شود، بسته اصالح راه و کند سرایت نظام ارکان به تنهف آتش آنکه از پیش که کنم می
 .دنمایی تبدیل باشد او خلق و خدا رضای مورد که پایدار

 
  احترام با

  سحابی یداهللا
  1378 مرداد 23
  
  

  ***منبع *** 
 .147، شماره 1378شهریور  10، چهارشنبه »نشاط«روزنامه 
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   1381 اردیبهشت 31 ای، به خامنه ششم مجلس نمایندگان از نفر 135 نامه

  
 !کنید عذرخواهی زهر، جام نوشیدن از پیش

  
  تعالی بسمه

  ای خامنه اهللا آیت حضرت
  رهبری، معظم مقام
  االهی توفیق و سالمت آرزوی و تحیت و سالم عرض با
  

 نظام استقرار و شاه رژیم سرنگونی برای تالش عرصه در که است این در آنها همه مشترک وجه د،نیستن ناآشنایی های چهره نامه این نویسندگان
 اسالمی، انقالب پیروزی از پس های سال طول در و اند بوده پرتالش آن، های پایه استحکام و استمرار یا و اسالمیت و جمهوریت پایه بر ساالر مردم

 آنان از بسیاری و اند کوشیده ملت این شهیدان خون گرانقدر دستاوردهای و اسالمی انقالب اولیه های نآرما حفظ در کشور کنار و گوشه در همگی
 یعنی نظام مشروعیت های پایه نگران ها، آرمان همان نگران .دهستن نگران اینک اند، آزادگان و جانبازان و رزمندگان و شهدا بزرگ خانواده به متعلق

  .کشور ملی امنیت و ارضی تمامیت نگران اخیراً اینها، همه بر افزون و جمهوریت و اسالمیت
 و است کشور روی پیش که است خطری بزرگی و اندک فرصت ،شرائط حساسیت شویم، اوقات مصدع صورت، بدین تا داشت آن بر را ما آنچه

 وظیفه مبنای بر دهید اجازه پس .است نبرده جایی هب ره گذشته های سال در ما مکتوم و آرام پیشنهادهای و خیرخواهانه نجواهای تأسف، کمال با
 قانون اساس بر که ،حضرتعالی با دانیم، می همه صالح و خیر به را آنچه داریم، مردم و خدا برابر در که مسؤولیتی و تعهد و خود قانونی و شرعی
  .دباش نظام برای برکات و آثار أمنش خیرخواهی، این که دامی آن به بگذاریم، میان در هستید کشور اول شخص - ما همه ملی میثاق یعنی - اساسی
 اشغال زمان در را ایران وضعیت توان می تسامح با تنها .یافت نتوان امروز حساسیت به را زمانی هیچ ایران، معاصر نشیب و فراز پر تاریخ در شاید
 عامل داخل، در امید هرگونه قطع با اولی، در که دانست سهمقای قابل کنونی وضع با 598 قطعنامه پذیرش از پیش یا و دوم جهانی جنگ در

  .ددا نجات را کشور مردم، به اتکای و )ره(خمینی امام حضرت دوراندیشی و تدبیر و اراده دوم، برهه در و زد رقم را کشور سرنوشت خارجی
 به( آمریکا متحده ایاالت دولت آشکار برنامه و خارجی هدیدت با اجتماعی و سیاسی های شکاف که باشد مانند بی لحاظ این از کنونی دوره شاید اما

 برنامه این برابر در واکنش و کنش به ناچار نظام و شده همزمان منطقه ژئوپولتیک نقشه تغییر برای )بیند نمی مانعی خود برابر در که قدرتی عنوان
  .است
 در کشورحتا  و کامل انزوای در ایران خارجی، سیاست عرصه در گوناگون لدالی به که ایم نبرده یاد از 75 سال در را کشور سیاسی فضای هنوز

 از را تهدیدها این همه 76 خرداد دوم اما .دبو حاکم کشور سیاسی فضای بر انفعال وضعیت متأسفانه و داشت قرار خارجی نظامی تهدید معرض
 تغییر ایران سود به جهانی فضای سرعت، به که ای گونه به کرد، بیمه را انقالب حضرتعالی قول به و آورد فراهم را بسیاریهای  تفرص و برد بین
 سفر در ایران، ملت به احترام ادای برای آمریکا وقتجمور  رئیسحتا  و گرفت نام ها تمدن وگوی گفت سال ایران پیشنهاد به 2001 سال .دنمو
 برخی خاطر به رسماً کشور آن وقت خارجه امور وزیرحتا  بعدها و بود رانایجمور  رئیس با دیدار برای فرصت دنبال به نیویورک، به خاتمی آقای

  .دکر عذرخواهی ایران قبال در آمریکا گذشته های سیاست
 اقتصادی کالن های شاخصحتا  .دگردی امیدوارکننده جانبه همه توسعه دورنمای و پرنشاط 76 خرداد دوم از پس نیز کشور اجتماعی-سیاسی فضای

  .ددا نوید کشور اقتصاد تاریخی و مزمن های بیماری درمان برای را یدبخشام حرکتی نیز
 سر به خرداد دوم در مردم رأی از ناشی حیرت و بهت در مدتی تا که هایی جریان که بود نگذشته االهی بزرگ نعمت این از سال دو هنوز اما
 منظور به بود، یافته تجلیجمور  رئیس برنامه در و گرفته نام حاتاصال آنچه شکست و سوزی فرصت برای شده، حساب ای برنامه با بردند، می

 آقای قول به و است اندوهبار و مکرر و طوالنی آنها تخریبی اقدامات سیاهه .دشدن فعال ،76 خرداد دوم از قبل وضعیت به اوضاع بازگرداندن
 فعاالن دستگیری ها، رسانه و مطبوعات تعطیلی دانشگاه، کوی جنایت ای، زنجیره های قتل است جمله آن از .دآفریدن بحران یک روز 9 هر خاتمی،
 از قدرت انتقال و دولت و مجلس تصمیمات کردن خنثی سابقه، کم بسیار قضائی احکام علنی اجرای دانشگاهیان، و دانشجویان سرکوب سیاسی،
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 فروش نامه آئین و امداد کمیته اساسنامه دادن برتریحتا  و گیفرهن انقالب شورای مصلحت، تشخیص مجمع نگهبان، شورای مانند نهادهایی به آنها
 و ها گیری مچ ها، سازی پرونده با اجرایی مسؤوالن و مدیران کردن اراده بی و اختیار بی !مجلس مصوب قوانین بر انتظامی نیروی اسقاطی وسائل
  ...و فرهنگی مؤسسات و پژوهشی و علمی های سازمان وکال، کانون احزاب، مانند مدنی مستقل نهادهای با برخورد سیاه، تبلیغات
 ثابت و افتاد نخواهد و نیفتاده اتفاق تغییری هیچ ایران در شود داده نشان جهان و ایران مردم به که نبود این جز همه، این ناخواسته و خواسته نتیجه
 قدرتی ملت، اراده مظهر نهادهای که گردد اعالم و ندارد اثری چهی است، بوده ها بینش و ها روش در تغییر آنها اصلی خواست که مردمی رأی شود

 تندترین دست به باشند، ملی وحدت و اجماع جایگاه و ملی حاکمیت مظهر و منازعه حل کانون باید که نهادهایی که شود آشکار و ندارند
  .دگرد بالموضوع مردم رأی نهایت، در تا شود، می سپرده اصالحات مخالف نیروهای

 مادی، های سرمایه مهاجر، یا ساکت نخبگان، اکثریت ناامید، و ناراضی ملت، غالب .است نمانده باقی چندانی فرصت کشور، روز و حال این با
 و دیکتاتوری یا نیست؛ متصور بیش حالت دو کشور، آینده برای وضع، این با .دان کرده احاطه را کشور طرف هر از خارجی، نیروهای و گریزان
 تمکین و اساسی قانون اصول به بازگشت یا و ندارد، استحاله یا فروپاشی نهایت در و وابستگی جز فرجامی حالت، ترین بینانه خوش در که ،استبداد
  .جهان همه با تعامل قابل هم و است ملت این ملی و اسالمی های ارزش و فرهنگ بر مبتنی هم رویکردی، چنین دموکراتیک؛ قواعد به صادقانه

 یگانگی و ملی وحدت نظام، مشروعیت افزایش بلکه سالح، و موشک و تانک و توپ نه شود، می خارجی تهدیدات شدن عملی انعم آنچه
 سرنگونی بر و متحد شاه، دیکتاتوری رژیم برابر در را ما ملت که است راهی همان خارجی، تهدید کردن برطرف راه تنها .است ملت و حکومت

  .دبو خواهد تغییر و اثر منشأ او رأی و خواسته باشد مطمئن ملت، که است میسر صورتی در تنها این، و ساخت مصمم آن
 خنثی بیگانه تهدیدهای تنها نه ملی، وحدت از تفسیر این با ...و »ملت رأی میزان،« یعنی مردم، با همه یعنی مردم، رأی به تمکین یعنی ملی وحدت
  .دشو تبدیل نیز فرصت به تا بود امیدوار توان می بلکه شد، خواهد

  
 این البته و بخواهند پوزش تدبیرها سوء و قصورها همه قبال در مردم از صادقانه باید حاکمیت نمسؤوال که است این فهمیم می ما آنچه

 کرنش از جلوگیری سبب خود، مردم به تعظیم .است بزرگواری و فروتنی نشانه بلکه نیست، اصولی مواضع از نشینی عقب و شکست عذرخواهی،
  .دشو می بیگانگان به
 و شود نوشیده باید گیرد قرار مخاطره در کشور ارضی تمامیت و استقالل آن، از تر مهم و نظام کیان آنکه از قبل نوشید، باید زهری جام اگر
  .دش رو روبه راحل عزیز امام که شود می مواجه پاداشی همان با ملت سوی از متواضعانه، و خردمندانه برخورد این تردید بی
 و منش در عالئمی با باید بینش در تغییرات این نشانه البته و است االهی توفیق و خیرخواهی جویی، مصلحت دوراندیشی، تدبیر، نشانه اقدام، این

 و صدا قضائیه، قوه ،نگهبان شورای .دآور پدید اساسی تغییرات طرف، بی و اجماعی نهادهای رفتار حداقل یا و ها چهره در باید .دباش همراه روش
 رویکردی چنین امروز متأسفانه که کنند رفتار طرفانه بی واقعاً باید ندارند، آنها مسؤوالن انتخاب در مستقیمی نقش ملت، که نهادهایی همه و سیما

  .دشو نمی مشاهده
 و وهن موجبات متأسفانه غریب، حتجاجاتیا و عجیب تفسیرهایی به توسل با مجلس فراراه مانع ینتر بزرگ عنوان به نگهبان شورای امروز،

 به( پردازند می اساسی قانون اصول از برخی تفسیر به پروا بی چنان اساسی قانون مفسران .است ساخته فراهم را اساسی قانون و شرع اعتباری بی
 در هشت و پنجاه سال در اگر تردید بی .تاس اصل یک تنها اساسی قانون و شرع همه گویی که )رهبر برای حصر و حد بی اختیارات نمونه، عنوان
  .دبو دیگری چیز ما نظام سرنوشت شد، می مطرح اساسی قانون از تفسیرهایی چنین رفراندوم، هنگام
 و یکصد اصل آقایان، قول به و است اصل یک در اعمال همه منشأ و قدرت اصلی تمرکز و هستند هیچ نهادها همه و دولت و مجلس و مردم اگر
 همه این از و کنیم روشن را مردم تکلیف صراحت و صداقت با همیشه برای نیست بهتر آیا است، رهبری اختیارات کف تنها اساسی، نقانو ده

 قطعاً که است، این از غیر اگر و یابیم؟ رهایی آزادی، و ساالری مردم چون معناداری کلمات بر قید و صفت افزودن و ها دادن شعار ها، دوگانگی
 عمومی اعتماد و نظام شأن و اعتبار فروکاهنده رفتارهای این با نباید چرا پس است، فوق نظریه ابطال مؤید نیز امام منش و روش و است چنین
  کرد؟ مقابله جداً

  .دآزمو خواهد خود ادعاهای در را ما همه مجلس، مصوب الیحه دو .است فراهم همگان آزمون برای مناسبی فرصت اکنون
 تجویز را رفراندوم عراق مردم برای توان نمی .است ساالر مردم حکومت هر محوری مبنای دو اساسی، قانون نقض از جلوگیری و آزاد انتخابات

  .دکر محروم ممسلّ حق این از را خودمان مردم ولی شد، کشور آن در آزاد انتخابات خواستار جمعه نماز تریبون از و کرد
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 راه سر بر مصنوعی موانع باید اساسی، قانون اجرای در وجمور  رئیس خصوص به ملت منتخبین قحقو تضمین و آزاد انتخابات از پس البته
  .دکر برطرف نیز را آنها آزاد و قانونی فعالیت
 حق کردن محدود در اند، شده اصالحات ضد ریزان برنامه سپر که الزم،های  تصالحی فاقد افراد برخی دست به هم آن قضائیه، قوه در امروز آنچه

 و است تحمل قابل نه گذرد، می است، مجلس بر متکی نظام هر در شده شناخته رسمیت به ضروری مسلم حق که نظر، اظهار از مجلس نمایندگان
  .دوام قابل نه
 سیاسی نفعاال حد از قضائی برخوردهای .است رسیده تحمل غیرقابل حد به ناهنجار برخوردهای و غیرقانونی فشارهای نیز مدنی جامعه عرصه در
 از برخی دادگستری، وکالی از تعدادی محاکمه و دستگیری احضار، .دکن می تهدید را مدنی نهادهای همه و رفته فراتر اصالحات اصلی کادرهای و

  .نیست توجیه قابل منطقی هیچ با گذشته، ماه چند در ها رسانه و هنر و فرهنگ های عرصه فعاالن
 قضائیه، قوه نگهبان، شورای نظیر اجماعی نهادهای اکید اجتناب اساسی، قانون به ناروا های تأویل از فارغ و کامل التزام عرصه، این در بایسته اقدام

 منازعه، حل نهادهای ترکیب ساختن متوازن جناح، آن یا این نفع به سیاسی منازعات عرصه در دخالت هرگونه از سیما، و صدا و مسلح نیروهای
  .دباش می ...و جامعه در موجود های گرایش اساس بر مصلحت، تشخیص مجمع نظیر

 بر عالوه و کند می خودنمایی مالی و اداری فساد السابق، فی کما دارد؛ وجود نیز معیشتی مشکالت گذشته، همچون مردم، زندگی عرصه در مسلماً
 را ذیل تا صدر تباهی و فساد که کنند می تصور نچنا مردم اصالحات، مخالفین توسط مشکالت و مفاسد بزرگنمایی و سیاه تبلیغات سایه در آن،

  .است داده قرار دشوار انتخاب یک سر بر را ما همه حاصله، های نارضایتی انبوه با همراه تبلیغات، این و مشکالت آن .است دربرگرفته
 و اقتصادی پایدار رشد تضمین و کشور اقتصاد ایه پایه و اساس تقویت و بهبود مردم، برای رفاه ایجاد و فقر رفع ما، همه وظیفه ترین مهم شک، بی

 دو این و کشور، اقتصادی سیستم به توانمند مدیریت و کارآمد انسانی نیروی و سرمایه تزریق با جز شود نمی میسر همه این .است ثروت تولید
  .دگرد نمی محقق مردم از برآمده حکومت با جز نیز این که اقتصادی سیاسی، امنیت تأمین با جز شوند نمی حاصل
 که روندی شود؛ می شنیده ما منطقه نظامهای تغییر اصلی حربه عنوان به رفراندوم بر مبنی هایی زمزمه جهانی، محافل از برخی سوی از امروز
 صرفاً را ها نظام درباره تصمیم هرگونه مشروعیت مبنای گرچه ما .دنشین می ساکت آن برابر در نکند، حمایت آن از اگر نیز جهانی جامعه معموالً
 تشدید و صدایی تک ای جامعه ایجاد نه را ترفندهایی چنین با مواجهه شیوه بهترین حال، عین در دانیم، می کشورها مردم رأی و ملی اراده
 حریت با سازگار عملی الگوی ارائه و واقعی ساالری مردم روند به تمکین و استقرار و مردم با آشتی بلکه کننده، مرعوب و اقتدارگرایانه های روش

 پرسی همه مردم از بارها اگرحتا  شود، حاکم اسالمی جمهوری از تفسیری و قرائت چنین اگر .دانیم می حکومت جانب از شهروندان، کرامت و
 اختیار در ویکردیر چنین انتخاب کنونی شرائط در ما اعتقاد به .ددا خواهند رأی اسالمی جمهوری به جان و دل با انقالب، ابتدای همچون شود،

  .شماست
  
  .دگردان خیر را ما همه امر عاقبت و کند خالص را ماهای  تنی و بدارد مستقیم حق، صراط بر را ما که خواهیم می متعال قادر خداوند از
  .داریم مسألت عزت و سالمت و عمر طول ،جنابعالی برای احدیت حضرت درگاه از
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   1381خرداد  5ای،  به خامنهششم ان مجلس الن فرهنگی و سیاسی از نامه نمایندگانفر از فع 310پشتیبانی 

  
و چنانچه  یندو انتقاد آنان بگشا یحتنظارت کامل و جامع داشته باشند، هم زبان به نص ،مردم حق دارند هم بر عملکرد زمامدارن

خلع  ،یگاهاز آن جااند،  نصب کرده» موقت و مشروط«قدرت  یگاهناخرسند باشند، با همان مبنا که آنان را در جا یشاناز عملکرد ا
 و عزل کنند

  
 نام خداوند بخشنده مهربان به
  
و  یاراتاز آن مردم است که آن را با وکالت موقت و مشروط به زمامداران با حوزه اخت یتساالر، حق حاکم مردم یجهان امروز، در کشورها در
چون  ،رو یناز ا. اند کرده یضتفو ،یگرد یا از سودو مقوله نظارت و اجر یکو تفک ،سو یکقوا از  یکمشخص و در چارچوب تفک یفوظا

پس مردم . بخشد یم یتمشروع یاسیاست که به قدرت س یاراده عموم ینبلکه ا شوند، یمردم محسوب نم یمو زمامداران، ق یتگذشته مردم، رع
 یشانو چنانچه از عملکرد ا یندآنان بگشا و انتقاد یحتحق دارند هم بر عملکرد زمامدارن، نظارت کامل و جامع داشته باشند، هم زبان به نص

 .خلع و عزل کنند ،یگاهاند، از آن جا نصب کرده» موقت و مشروط«قدرت  یگاهکه آنان را در جا مبناناخرسند باشند، با همان 
امر به معروف  یفهسؤولند و وظم ینسبت به امور عموم شونده،  کننده و حکومت اوالً همه آحاد جامعه، از حکومت یزن یو انسان ینید یها آموزه در

 یامطلقه  تو قدر یتربوب یگاهبر جا یشانا یدننشان یانشستن اشخاص  یاًثان. در برابر ارباب قدرت، عموم و اطالق دارد یژهبه و یزاز منکر ن یو نه
 .یرامت انسانک شرک آشکار است نسبت به خداوند متعال و ظلم آشکار است نسبت به مقام صاحب ،»یفعلعما  یسئلال«شأن 
 یاسالم یهمچون مجلس شورا یانتخاب یدر نهادها یندگانشاننما یژهشهروندان، به و یمسؤوالنه به زمامدارن از سو یها نگارش پندنامه ین،بر ا بنا
 یسنت اساساًبلکه  آید، یمناپسند به شمار ن ینه تنها بدعت - است  یو افکار عموم یجامعه و بازنمون اراده مل های یدگاهها و د خواسته یندکه برآ -

 . انگاشت یرانیجامعه ا یاسیو نشاط س یاتبر ح ای ینهگرفت و قر یکبه فال ن یدآن را با یایشده که اح اما متأسفانه فراموش یستهاست با
محترمانه به  یا ملت دارند نامهکه در برابر  یفیو به سائقه وظا یکه از سر دلسوز - ملت را  یندگاننما یش،اند اذهان ساده یبرخ یراًاخ ینکها شگفت

را به آتش  نهادفاتر آ یقرار داده و در موارد ینو توه یمورد هتاک -اند  نهاده یاندر م یشاناند و آنچه شرط بالغ بوده با ا نوشته یرهبر مقام 
 .اند شده یدولت ینهادها یتموجب اخالل در فعالحتا  و یختهو نظم جامعه را به هم ر اند یدهکش
ملت در  یندگانتن از نما 135از اقدام مسؤوالنه  یرامضاءکننده ز یو فرهنگ یاسینگاران و فعاالن س روزنامه یان،دانشجو یان،رو ما دانشگاه نیا از

. کنیم یم یتو حما یرتقد است،  یمل یها خود که کف مطالبات مردم و پژواک دغدغه یها محترمانه دغدغه یانو ب ینگارش نامه به مقام رهبر
را  یروز یدبسا با یا  یرد،قرار نگ یا و متعارف لحاظ شده است پسند خاطر عده یو محترمانه که در آن همه شؤون رسم یمنامه مال یننانچه اچ

 .یداز مالحظات مرسوم و متعارف به گردش درآ یو عار تر یحصر ینگارش عبارات یبرا یزترت ییها چشم داشت که قلم
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 یان،رضا پو یزی،پورعز یدسع ی،پوراستاد، عباس پوراظهر یدوح بین، یشمسعود پدرام، محمود پ یا،پا یعل یا،پا ینمقام، حس محسن بزرگ یطرف،ب
محمد  ی،تنها، غالمعباس توسل یمصطف یان،اهللا تقوائ عزت ینی،الد زاده، عباس تاج تاج یمصطف یمان،پ یدمج یمان،پ اهللا یبحب یر،نص پهلوان شرآ

 ،یانحجار یدسع ی،بهمن حافظ ی،رضا حاج پور، یجالئ یدرضاحم ی،رضا تهران یی،توال یدمج  ی،محمود توکل ی،سارا توسل ی،عبداهللا توسل ی،توسل
 یدمج ی،جعفر ینحس یدس یدری،کاظم ح یدری،ح محمد یعل ی،محمدرضا حمس یمی،حک یدحکمت، مج یعل  یری،حر ینحس یمی،ابوالفضل حک
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رسول دادمهر،  ی،محمد خوش یلاسماع نیا، یلمحمد خل ی،اهللا خضوع حشمت ی،خداداد یمخدابخش، ابراه یخرم، جعفر خائف، عل یرام ی،جابر
محمود  یان،درود ینمحمدحس ی،درود یدسع یان،دانش یمحمود دردکشان، محمدمهد یتی،درا یمصطف یان،دانش یدداوران، محمدمه یبحب
احد  یی،رضا یعبدالعل یی،محمدجواد رضا ی،اصغر رضائ ی،محمدصادق رسول یان،محمدجواد رجائ یی،رجا یرضاعل ی،دوان یبمص یایی،آس دل
 نیا، یزند یزساز، پرو زاهد، جمال زره یاضف یدری،زارع پورح یهرهنما، رق یمهد فیعی،ر ینحس یه،فق یرضو یدسع ی،بهمن رضاخان یی،رضا

جعفر  یز،سحرخ یسیسروش، ع یمعبدالکر ی،سحاب یدونفر ی،اهللا سحاب ستوده، عزت یننسر ی،احمد ساع یخانی،سار یرضاعل ی،محمدرضا زهد
 یعتی،شر یدسع ینی،حس شاه ینحس ی،چ شاملو، محمد شانه یشاد دل، عل ،یناییس یدوح زاده، یفمحمد س یدزاده، س سلطان یعل فر، یدیانسع
 یوانصراف، ک یرضا صدر، مهد یان،هاشم صباغ  یدجوادی،احمد صدر حاج س یف،محمد شر ین،الواعظ ماشاءاهللا شمس ی،شمبور یورد اهللا
 ی،نرگس طالقان ی،حسام طالقان ی،ضرغام یدونفر ی،طالقان هرطاه ی،اعظم طالقان ، یضرغام اشرف یعل ی،اهللا صلوات فضل فر، یعباس صفائ یمی،صم

حسن عربزاده،  یی،طباطبا یزادهمحمود عل ینی،نائ یزادهعل یعل ی،عطوفت، رضا عماد ینروئ یرانی،ط یرام ی،فرهاد طاهر ی،محمد طاهر ی،اکبر طاهر
 یمرتض ی،غن یمهد ی،محمدجواد غالمرضا کاش ی،غفران یعل ری،اغفارزاده، مسعود غف یدسع ی،غرو یرضاعل ی،غرو اصغر یعل تبار، ی علو یرضاعل

قابل، حاتم  یهاد  احمد قابل، یبدی،فاضل م یاعلم، محمدتق یدخواه، حسن فر فاطمه فرهنگ ی،غفار فرزد ی،سلطان ناصر فخر ی،فتح یدفالح، مج
رحمان  یاسی،اهللا ق حجت زاده، یقند یدعبدالمج یی،قشقا ورماه یی،خسرو قشقا ی،محمد قوچان ی،قهار ینالد نظام زاده، یقل یرحمانقل ی،قادر

 اصغر یعل یی،فاطمه گوارا یلیان،ناصر کم یی،احمدسرا یفاطمه کمال یور،محسن کد یور،محسن کاکاوند، منوچهر کد یان،کاظم یکارگشا، مرتض
 ی،رضا مسموع یان،نگار منصور یان،مقدم، خسرو منصور رتضیم فر، ینمع اکبر یعل یان،معمار یدام ی،زهرا مجرد یالز،ل یدافرا، سع گل یژنب ی،گواه
محسن  ، یمحمود مؤمن ی،مؤمن یعل ی،عبداهللا مؤمن ی،محمد مولو ی،ملت یمهفه ی،عباس مصلح ی،مصطفو یمصطف ی،مصطفو یالل ین،مسک یمصطف
احمد  یرزایی،م ینحس یرزایی،اهللا م حجت یی،ایرزکرم م اهللا یزی،محمدجواد مظفر، هرمز مم ی،نرگس محمد ی،لنگرود یمرتاض یهمرض ی،محقق
محمود  ی،کاوه نقو ی،شهشهان یرشمسابوالفضل م یرزاده،م یدوح یی،موال یوسف یرموسوی،م یعل یدس ی،رضا موسو یدس ی،منتظر یدسع ی،منتظر

 ی،ناد ینخش، منوچهر نوربخش، غالمحسفخرالسادات نورب فر،نکو یرنکوفر، ام یمحمدتق ی،نوروز یزمحمود نکوروح، کامب ی،حسن نراق پور، یمنع
ناصر  ی،هادو احمد  یان،هاد ناصر  ی،هادو ینام یسی،ناصر وهداد، مراد و یی،حسن وهاب آقا ی،دستجرد یدوح یدحم ی،اکبر وال یمانی،نر یعل یدس
 . یزدی یمابراه یحیائی، یدفر یاحسان هوشمند، عل زاده، یهاد یهاد  ی،هاشم 

  
 : افزوده شده است یانیهب ینامضاءکنندگان ا یستبه ل یرافراد ز اسامی

 یدمج یانی،زهره آقا یدی،جمش یرجا یامنش،ک یژنپور، ب رجب یمپور، عظ عسگر قهرمان ی،جعفر گالب زاده، یعشهرام رف زاده، یقاض ناصرالدین
 یهآس ی،داود محمد ی،محمد بلور ی،ته قاضفرش یانی،ماک ینحس ی،آزاد یلاسماع یرابراهیمی،روزبه م یوسفی، یدمج یری،پورطاهر، مسعود سف

مهناز  ید،مف ینحس یحیایی، یدفر یعل ین،ام ینیرضا حس یدس یمانی،نر یعل یدس یقانی،کاظم م یقانی،قاسم م ی،محمود صارم ی،احمد رضا ینی،ام
 محمد یعل یان،فرهاد یمانسل خواه، یزسحر نما ی،مهران کرم ی،مهدو یرحسینام یی،بهمن دارالشفا یل،رسا یرحسینام ی،رضا صدوق زاده، یسرئ

فرزانه  ی،معظم یعل یک،ابک، محمد رهبر، عبدالرضا تاج یدرضازاده، حم عباس فتاح ی،رضا آشفته، حسن محمود نژاد، یمحمدرضا شاهرخ ی،نجات
 یرام ،یریحر یرام ی،شجاع مسعود یدی،بدرالسادات مف یی،بکا ینحس ینی،جواد جز ی،فخرآور، احمد باطب یرعباسام ی،کورش صحت یی،روستا

 یدونجواد روح، فر ی،اکبر منتجب ی،مسعود هوشمند رضو یدآبادی،س اصغر یمجد، عل یمیکر یارؤ یعقوب، یبن یالژ بیک، ولی یلجل یرخانی،م
 . یسر صف یژنب ی،نخع یرعباسام یلی،عموزاده خل
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   1381 آذر 16 ای، به خامنه سعدی شعله قاسم سرگشاده نامه

  
این است  !ساالری دینی؟ این است معنی مردم !سال، سنگر جهاد و تحمل را رها نکرده است؟ 23ت سزای ملتی که بیش از این اس

  !؟»استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی«معنی آزادی در شعار محوری 
  

 و الئیک نظامی اراستقر نهایتاً و دینی حکومت سقوط رنسانس، پیدایش شما مذهبی حکومت خورده شکست تجربه حتمی نتیجه
 دبو خواهد عیار تمام جمهوری یک قالب در سکوالر

  
 به نام خدا 

  
  یسعد از بنده خدا قاسم شعله یا خامنه یعل یاالسالم آقا است سرگشاده به جناب حجت یا نامه

  
 اسوه ،)ع(علی بر سالم و رحمت پیامبر بر ددرو و داد یتمسؤول دانستن، قدر به که توانستن، اندازه به فقط نه انسان به که را خدای کران بی سپاس
 .غیرت النوع رب حسین، بر درود و عدالت

  
  ؛گویم سخن شما با زبان لکنت بدون ،)ع(علی موالیم به تأسی با فرمائید اجازه

 طرف از که سیک آن، 109 و 107 و 5 اصول موجب به و رسید ایران ملت تصویب به 12/5/1356 در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون -1
به  را اکثریتی چنان فقیهی هیچ چنانچه و گردید می دار عهده را رهبری یتمسؤول شد، می پذیرفته و شناخته رهبری و مرجعیت به مردم اکثریت
 گانه سه اصول در مندرج شرائط حائزین و مراجع بین از را رهبر شخص یا رهبری شورای اعضاء مردم، منتخب رهبری خبرگان آورد، نمیدست 
 رهبری و مرجعیت به مردم اکثریت توسط ابتدائاً ثانیاً و باشد مرجعیت شرائط حائز الزاماً بایست می اوالً رهبر، این، بر بنا گزیدند، برمی الذکر فوق

 خبرگان قتو آن شد، نمی حاصل اکثریتی چنین چنانچه و نبود، اعراب از محلی را خبرگان صورت، آن در که باشد شده برگزیده و شناخته
  .دبرگزینن 109 و 107 و 5 اصول در مندرج شرائط حائزین و مراجع بین از منحصراً هم آن را، رهبر یا رهبری شورای اعضای توانستند می
 هیأت مصوبات و شود انجام بازنگری آنکه از قبل ولی کردند، صادر را اساسی قانون در بازنگری دستور فوت، از قبل روز چهل خمینی امام

 رسیده ملت تصویب به تبعاً نه و بود شده انجام بازنگری نه روز، آن در چون و نمودند فوت 14/3/1368 در برسد، ایران ملت تصویب به بازنگری
 رهبر آن،یادشده  گانه سه اصول موجبه ب که بود االتباع الزم و معتبر کاست، و کم بی ایران ملت 12/9/1358 مصوب اساسی قانون کماکان لذا بود،
 قطعاً باشید، رسیده دینی مرجعیت به جنابعالی اکنون که کنیم فرض اگر و بود می مرجعیت شرط جمله از و مربوطه شرائط همه دارای بایست می
 لذا .دبودی مرجعیت شرائط فاقد حضرتعالی خبرگان، توسط رهبر عنوان به جنابعالی انتصاب و امام فوت روز یعنی ،14/3/1368 یعنی تاریخ، آن در

 با خمینی امام که است این پاسخ، اگر بپذیرید؟ را یتیمسؤول چنین اساسی، قانون صریح نص برخالف شدید راضی چگونه که است این سؤال
 برای جانشین نصب اختیار خمینی امام اوالً که شوم می یادآور امری، چنان در تشکیک ضمن است، کرده حل را مسأله رهبر، عنوان به شما تأیید
 به پاسخ در ثالثاً و بگیرد نادیده را اساسی قانون در مندرج رهبری شرائط و کند تخلف اساسی قانون از نداشت حق خمینی امام ثانیاً نداشت، ودخ

 لمسائ و جنگ به خاطر شده تخلفی قانون از تا کنون اگر« گفتند خمینی امام داشتم، را آن عضویت افتخار خود که سوم مجلس نمایندگان نامه
 داشته را خود جانشین نصب اختیار نه خمینی امام لذا ؛)مضمون به نقل( »شود اداره کشور قوانین چهارچوب در دارد بنا پس این از و بوده خاص

  .دکن تخلف قانون از که داشته بنا نه و داشته را قانون از تخلف حق نه
 چند باشد، برخوردار ایشان نظرات از نظام و دهد گرمی علمیه های حوزه و نظام به منتظری اهللا آیت عالیقدر فقیه بود گفته خمینی امام آنکه با -2

 محروم له معظم نظرات از علمیه های حوزه و نظام مردم، عمالً و باشند می زندانی خود منزل در ایشان قانونی، حکم هیچ بدون که است سال
 جامعه و مبارز روحانیت جامعه که ام شنیده و هستم دیگر دینی مرجع یک جویجست در ایشان، به دسترسی عدم دلیل به شخصاً من و باشند می

 از و مرجعیت شرائط واجد شما واقعاً چنانچه دهم می ترجیح من و اند داده قرار مراجع دیگر عداد در هم را جنابعالی قم، علمیه حوزه مدرسین
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 به خمینی امام 4/2/1368 مورخ نامه خاطر به اول دارم، تردید شما مورد در دلیل دو به اما برگزینم، را شما باشید، عدلیتأ و علمیتأ شرط جمله
 مرتبه بین طرف یک از دانم می که من و بود کرده خطاب »االسالم حجت« را جنابعالی که اساسی قانون بازنگری خصوص در شما

 به طرفی، از و است ...تحقیق و تتبع و تلمذ ها سال به نیاز جعیت،مر به نیل برای و دارد وجود زیادی بسیار فاصله ،»مرجعیت« و »االسالمی حجت«
 جامعه که شما معرفین خاطر به دوم و باشید، آوردهبه دست  را فرصتی چنان توفیق جنابعالی نباید قاعدتاً بزرگ، و مهم حساس اشتغاالت دلیل

 های کانون با آنها پیوند نیز و هستند یکی تشکل، دو این اعضاء موارد، از بسیاری در که ،اند بوده قم علمیه حوزه مدرسین جامعه و مبارز روحانیت
 .دباشن کرده اقدام شما معرفی در سیاسی، خاص پیوندهای مالحظه با ناکرده خدای که کرده ایجاد را شائبه این ،جنابعالی شخص جمله از و قدرت

 آنها شاگردی افتخار 1368 از بعد که بزرگی اساتید از نفر چند معرفی و سگزارمسپا شود، تردید رفع تا فرمایند راهنمائی خصوص این در اگر لذا
 .دباش مؤثر خصوص، این در تواند می اید، داشته را

 در جنابعالی عملکرد مورد در خواهم می اجازه باشد، کننده اقناع شده مطرح سؤال 2 مورد در حضرتعالی های راهنمائی و پاسخ اینکه فرض با اکنون
 .بپردازم سؤال طرح به ،داخلی سیاست و خارجی سیاست کلی خشب دو
  

 خارجی سیاست ـ الف
 در تواند مییادشده  اصول از مناسبی ترکیب البد و نمودید اعالم خارجی سیاست تنظیم برای را مصلحت و حکمت و عزت اصل 3 خود شما -1

 !نیست؟ اجرا قابل آمریکا مورد در آنها ترکیب آیا .دباش مؤثر خارجی سیاست دهی سمت
 طی خراسانی رجائی دکتر آقای جمله از اند، نموده گوشزد مطالبی شما به آمریکا و جهانی مسائل خصوص در نظام های شخصیت از بسیاری -2

 برقراری و مذاکره برای یشرائط توانید می شما اکنون گفتند اینکه جمله از نمودند، بیان را مطالبی نمودند، شما تقدیم ،من حضور با که مکتوبی
 است این من، سؤال کند؛ می تعیین شرائط شما برای آمریکا بعداً فرصت، دادن دست از با نکنید، استفاده فرصت از اگر و کنید تعیین آمریکا با رابطه
 در آمریکا گذشته عمکرد از تقادان بر مبنی آلبرایت مادلین و کلینتون بیل آقای توسط مواضعی اتخاذ و تاریخ آن از سال 10 به نزدیک گذشت با که

 اید؟ کرده ملی منافع تأمین برای هائی استفاده چه آمدهبه دست  نسبیهای  تفرص از ایران، قبال
 این اگر بازیگری، را آنها کار و نامند می بازیگر را ها دولت و رهبران و سیاستمداران و بازی را سیاست دانند، می را سیاست الفبای که کسانی -3
 و وظیفه این انجام که است بدیهی و هاست حکومت و حکام هنر و وظیفه ملی، منافع از دفاع برای دشمن با کردن بازی باشد، درست رات،عبا
 شاید که مذاکره منع و مسأله صورت کردن پاکجای  به آمریکا خصوص در ملی منافع از دفاع برای نیست بهتر آیا لذا دارد، مهارت به نیاز هنر،
 مطالبات از عظیمی حجم طرح« ترس از ناشی یا و ایران اسالمی جمهوری بازیگران و ها دیپلمات مهارت عدم و دیپلماسی دستگاه ضعف زا ناشی

 بازی دوستان با فقط بازیگران است قرار آیا گماشت؟ همت بازیگری توان ارتقاء و دیپلماتیک مهارت کسب به باشد، آمریکا توسط »ادعاها و
 آیا !شده؟ برقرار آن با روابط سپس و اند شده دوست اول انگلستان، مثل هائی دولت آیا است، چنین اگر و باشند؟ عاجز دشمنان با بازی از و !کنند؟
 هستند؟ کارآئی و اعتبار فاقد دشمنان، خصوص در و است اعمال قابل دوستان، مورد در فقط مصلحت، و حکمت عزت، گانه سه اصول

 در را شما های سیاست که است این فقط جرمشان که دگراندیش دلسوزان از بسیاری و ایران مردم از عظیمی بخش به توهین همه این آیا ـ4
 مرعوب احمق، غیرت، بی قبیل از هائی  واژه استعمال آیا نیست؟ توطئه توهم از ناشی کنند، نمی ارزیابی ایران ملی منافع با منطبق آمریکا خصوص

 آسیب شما خود شخصیت به و شود؟ نمی بوده واالئی مرتبه دارای جهانی تمدن و فرهنگ تاریخ در که ایران ملت یاسیس ادبیات وهن موجب ...و
 رساند؟ نمی

 گفتید و دادید قرار اعتراض مورد »ها تروریست با یا هستند ما با یا کشورها« بود گفته که را آمریکاجمور  رئیس موضعگیری درستی به شما -5
 چگونه .ها تروریست طرفدار نه و باشد آمریکا طرفدار نه کشور، یک که است تصور قابل سومی شق لذا و ها تروریست با نه هست ماش با نه ایران
 منطق در آیا !غیرت الفبای یا دانند نمی سیاست الفبای یا کنند می دفاع آمریکا با مذاکره از که کسانی گوئید می و ندارید قبول را خود منطق این شما
 در شما سیاست با حال، عین در هم و باشد غیرتمند هم بداند سیاست الفبای هم کسی، نیست ممکن آیا و نیست؟ تصور قابل سومی شق هم ماش

 سال 30 از بیش بر عالوه شود، می مربوط من شخص به آنچه نکند؟ ارزیابی ایران ملی منافع با منطبق را آن و باشد؟ مخالف کامالً آمریکا مورد
 من غیرت به مربوط آنچه و است کافی سیاست الفبای دانستن برای این و هستم سیاست در علمی مدرک باالترین دارای سیاسی، کار و یزندگ
 ناخشنودی از ناشی عظیم خطرات بینی پیش رغم علی که است دلیل همین به و حسینی غیرتی هم آن گرفته، فرا غیرت را وجودم سراپای شود، می

 و کنم سکوت شما توهین برابر در نداد اجازه غیرتم شود، خودسر محافل توسط من سر بریدن به منجر ست ممکن که سطور این زا شما احتمالی



 )117(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 و ام گشته را عشق شهر هفت فقط نه و را غیرت شهر هفت و غیرت الفبای هم دانم می سیاست الفبای هم کنم می اعالم خطرات، آن رغم علی لذا
 به های نظرسنجی طبق که همانطور .کنم نمی ارزیابی ایران ملی منافع چهارچوب در را آن و مخالفم کامالً آمریکا خصوص در شما سیاست با هم

 سه حدود گرفته، قرار ارشاد وزارت و اسالمی شورای مجلس تأکید مورد آنها صحت که اسالمی جمهوری عمومی مؤسسات توسط آمده عمل
 ایران، مردم چهارم سه این شما نظر طبق که حالی در نمایند، می تأیید را امریکا با مذاکره و کنند می رد را شما امریکایی سیاست ایران، مردم چهارم

 اما دهند، می قرار تأکید مورد را ایرانیان ملی غیرت و سیاسی هوش جهانیان، که است حالی در این، و غیرت الفبای یا دانند نمی سیاست الفبای یا
 چهارم سه اکثریت شما طرف، یک از است ممکن چگونه .ددانی می غیرت بی یا و سیاست بی را آنها اید، کرده قبضه را ملت نای مدیریت که شما
 اگر و دهید ادامه سیاست بی یا و غیرت بی شما زعم به مردم همین بر خود مدیریت به حال، عین در و بشناسید سیاست بی یا و غیرت بی را ملت
 مذاکره سیاسی، هوش و ملی غیرت از باالیی مرتبه از برخورداری عین در مردم این معتقدیم ما که آنچنان و نیست، البته که ،نباشد درست شما نظر
 شما مدیریت ادامه نیز فرضی چنین در و نیست شما های سیاست با آشکار مخالفت جز چیزی امر این صورت، این در که کنند می تأیید را امریکا با

 .نیست مجاز اخالقاً و شرعاً ناً،قانو منطقاً،
 تبعید یا زندانی و بازداشت و دستگیر قانون، حکم به که کسی حیثیت و حرمت هتکحتا  اساسی، قانون 39 اصل طبق دانید نمی شما راستی -6

 مملکت این ملی عمناف از دفاع جز هدفی که کشور دلسوزان به رسد چه است مجازات موجب و ممنوع باشد، که صورت هر به باشد، شده
 !دارید؟ روا توهین همه این ،تابند برنمی را شما نظر که کسانی به دهید می اجازه خود به چگونه !ندارند؟

 کشوری هر با که کند ایجاب ایران، ملی منافع اگر البته کنید؟ نمی ارزیابی نظام های برنامه و اهداف مغایر را جدید جنگ یک وقوع جنابعالی آیا ـ7
 اما کنم، می اعالم شهادت و جهاد جبهه در حضور برای اکنون هم از را خود آمادگی من شویم، هم عیار تمام جنگ یک وارد آمریکا ملهج از و

 هزاران که زمانی در درست که است این خاطره آن و دهد می آزار مرا مقدس دفاع دوران و ایران علیه عراق تحمیلی جنگ در ناخوشایندی خاطره
 دشمن به جنابعالی مکرمه خواهر سرودند، می ها جبهه در را شهادت و جهاد بلند شعر سعدی شعله اصغر شهید برادرم کنار در ام میهنی و یدین برادر
 جدید، جنگ یک وقوع صورت در خواهد نمی دلم زدند، لطمه جنابعالی موقعیت و منزلت به متأسفانه و شدند پناهده عراق، صیهونیستی بعثی
 .دکن وارد لطمه ناکرده خدای حضرتعالی حیثیت به مسائل قبیل این تکرار

 نگران جدید، جنگ یک وقوع از دارد حق و ترسد می سفید و سیاه ریسمان از و است مارگزیده ایران، بزرگ ملت که دارید استحضار البد -8
 فقط جنگ، در حکومت که یابد اطمینان ملت آنکه جمله از شود؟ نگرانی رفع تا دهید اطمینان آنها به مورد چند در دانید نمی صالح آیا .دباش

 با ملت تاریخی حافظه آنکه دیگر .دپذیر می را جنگ نتیجه یتمسؤول حکومت، یعنی باشد، می نیز »نتیجه به مأمور« بلکه نیست، »تکلیف به مأمور«
 دریا به دست صدام اگر شد می گفته آنکه جمله از اند، آزرده را ام ملت حافظه حکومت، متغیر مواضع از خاطره ها ده زیرا نبیند، آسیب متغیر مواضع
 طول هم سال 20 جنگ این اگر و دهیم؟ چه را قرآن جواب بگوئیم؟ چه را اکرم پیامبر جواب کنیم، صلح صدام با اگر و شود می نجس دریا بزند،

 گذشت، نخواهیم سعود آل از بگذریم، هم صدام از اگر گفتیم داد، رخ مکه فاجعه که وقتی یا .کردیم صلح صدام با باألخره ...ایم ایستاده بکشد،
 که آمریکا سفارت پرسنل و ها دیپلمات گرفتن گروگان به و ایران در آمریکا سفارت اشغال مورد در یا و اسالم بال به شد تبدیل عربستان بعداً ولی
 را الجزائر ننگین بیانیه ریگان، آقای کار به آغاز آستانه در و دادیم دست از را طالئیهای  تفرص که وقتی کردیم، می محاکمه به تهدید را آنها

 .پذیرفتیم
 من .دهستی عالمه حضرتعالی و دانم می را سیاست الفبای فقط من چون کنید، فکر من مانند هم شما جنگ، خصوص در که ندارم توقع البته -9

 ملت های بدبختی از بسیاری مسؤول خود که رفسنجانی آقای قوله ب که را ایران علیه اقعر تحمیلی جنگ جمله از دانم، نمی رحمت را جنگی هیچ
 ایران مظلوم ملت قبال در خود عملکرد پاسخگوی باید و باشد می خرمشهر فتح از بعد جنگ ادامه ینمسؤول از یکی نیز و کشور های نابسامانی و

 و کشف گرانقدر، شهید هزار هزار هنوز و نیست ارزیابی قابل آن غیرمادی خسارات و »داشت مادی خسارت دالر میلیارد 1000« جنگ این باشد،
 بزرگ قدرت دو شدن متالشی آن دالئل از یکی شود، می مرتکب اشغالی های سرزمین در جنایاتی چنان اسرائیل امروز، اگر .کنیم می دفن و تشییع
 فساد و فقر و تباهی دچار ما زن و مرد ها میلیون امروز اگر و .دباش می شدند، متحمل اسالم جهان بزرگ ارتش دو که صدماتی و خاورمیانه منطقه
 حتماً که نیست الزم جنگ، در حضور برای ولی دانم، نمی رحمت را جنگ اصالً من لذا است؛ آن آثار و جنگ معلول آن از بخشی الاقل اند، شده
 حال، هر به هستند؛ اقدام و انتخاب به ناچار خودشان میل رغم علی موارد از بسیاری در سیاسی بازیگران خصوص به بلکه بدانند، رحمت را آن

 چنین نیز ما که ،داد نخواهد رخ قطعاً جنگی چنان که کنید می فکر اگر و است محترم نظر آن دارید، جنگ به راجع دیگری نظر حضرتعالی چنانچه
 وقوع مانع ها ابرقدرت تعارض جهان، دوقطبی سیستم وجود و سرد جنگ زمان درحتا  هک نیست فایده بی نکته این یادآوری ولی کنیم، می آرزو
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 مواجه المللی بین تعقیب و پیچیده مسائل با را خود تنها نه صدام و میلوسویچ مالمحمدعمر، مانند حکامی اخیراً نیز و نشد تحمیلی ساله 8 جنگ
 جنگ یک تحمیل از جلوگیری در شما درایت از من البته ،دادند قرار ویرانگر های جنگ ضمعر در را خود کشور و ملت آن، از تر مهم بلکه کردند،
 آن در پور محتشمی آقای جناب و خاتمی آقای جناب مانند دوستانی که خصوص به کنم، می تقدیر 1990 در عراق به آمریکا حمله زمان در دیگر
 .دبودن عراق له و آمریکا علیه جنگ در ایران دخالت طرفدار ظاهراً نمنک اشتباه اگر و تابیدند برنمی را ایران طرفی بی زمان،

 به عموماً دو این تعارض زیرا نگیرند، قرار تعارض در ایدئولوژیک منافع با ایران ملی منافع که فرمائید اتخاذ تدبیری باشد، پذیر امکان چنانچه -10
 ارتش مقابل در جهادی های گروه از دفاع برای ایدئولوژیک احساسات یا منافع خاطر هب ها لسا افغانستان مورد در مثالً .دشو می تمام ملی منافع ضرر
 های میگ و ها سام توسط که ها پاسخ چه و نکردیم ...حکمتیار و ربانی آقای از که ها حمایت چه و پرداختیم هزینه شرق جهنمی ابرقدرت و سرخ

 اگر دیدیم، افغانستان موقت دولت تشکیل در را کار نتیجه هم عاقبت و نکردیم دریافت یرانا علیه عراق تحمیلی جنگ های جبهه در سابق شوروی
 به خود شما را کرزای آقای و کردند سقوط طالبان حال، هر به ولی داشتند، دل در را طالبانی امنیت فقدان حسرت جنابعالی دوستان از بعضی چه

 .دپذیرفتی حضور
 تا است الزم آیا برند، میسر  به مشقت و آوارگی در قرن نیم از بیش آن مسلمان ملت و است اسالمی سرزمین کی البته که فلسطین مورد در -11
 روسیه ارتش توسط چچن مسلمانان مگر هست؟ تفاوت فلسطین و هند و چچن مسلمان بین آیا بخورد؟ گره ما ملت سرنوشت با حد این

 این شود، می استنباط سیاست الفبای با آنچه ضمناً برخیزیم؟ آنها از مجدانه حمایت به که نکرد ایجاب ایدئولوژیک منافع چرا نشدند؟ سرکوب
 است، صحیح استنباطی چنین اگر .نیست تعارضی چندان بوش جورج و شما شارون، آریلهای  تسیاس بین عرفات، یاسر آقای حذف در که است
 باشد؟ برقرار تعارض عدم الاقل یا همسوئی این باید چرا
 های دولت ،)سیاست الفبای حد در البته( دانیم، می ما که آنجا تا کنیم؟ نظر تجدید استراتژیک متحدان انتخاب در که نرسیده آن زمان آیا -12

 حدود با نیز سودان و دهم نمی قرار بحث مورد را لبنان فعالً و شوند می محسوب ما استراتژیک متحدان از سودان و لبنان و روسیه و سوریه
 از تا کنون انقالب اول از سوریه .کنم می سؤال روسیه و سوریه مورد در تنها نیست، نظر مورد ایران به بالوصول ظاهراً بدهی دالر میلیون هارصدچ

 ضعگیریمو ایران علیه المللی بین مجامع در عموماً و بوده برخوردار سیاسی، و معنوی نظر از چه و مادی نظر از چه ایران، دریغ بی های حمایت
 رد با هم و کرد حمایت فارس خلیج در ایرانی گانه سه جزائر خصوص در امارات ادعای از هم که بیروت اجالس در آن اخیر موضع .دنمای می

 راجع دخو تعهدات که نیز روسیه و ...دنمو پشتیبانی عراق جای به ایران به آمریکا حمله از تلویحاً مسلمان، نه و !عرب کشور یک به آمریکا حمله
 خزر، دریای در باألخره و ایران، از هم و گیرد می امتیاز و کند می ارتزاق غرب از هم رهگذر، این از و رساند نمی اتمام به را بوشهر نیروگاه به

 نشان واقع در ی،نظام مانور اعالم با و است مازندران دریای در ایران سهم کاهش آن قهری نتیجه که گشود را راهی دوجانبه قرارداد امضاء ضمن
 !کند؟ نمی نیاز بی دشمن داشتن از را ما استراتژیکی متحدان چنین داشتن آیا .دزن می روسیه منطقه این در را اصلی حرف که داد
 تان،افغانس ترکمنستان، طریق از آن از دیگری بخش انرژی انتقال و جیحان و آذربایجان طریق از میانه آسیای از بخشی انرژی انتقال آیا -13

 شما خودهای  تسیاس معلول بود، اصلی و اقتصادی ارزان، کوتاه، مسیر که ایران اسالمی جمهوری نمودن محروم و ایران زدن دور و پاکستان
 نهگا سه جزائر بر حاکمیت خصوص در را ما ایران، از المللی بین حمایت عدم آیا دهد؟ می کسی چه را النفع عدم و ضرر همه این پاسخ آیا نیست؟

  کند؟ نمی مواجه مشکل با فارس خلیج در
 
 داخلی سیاست ـ ب
 اصل آیا و اید؟ فرموده مطالعه است، قانون حکم به منوط آنها صالحیت تعیین و دادگاهها تشکیل دارد می مقرر که را اساسی قانون 159 اصل آیا -1

 عنوان به طویل و عریض دستگاه یک قانونی، مجوز چه با آری، گرا اید؟ فرموده بررسی نموده احصاء را رهبر اختیارات که اساسی قانون 110
 جزا، قانون هم آن قانون، مثابه به را شما نظرحتا  فرمان،ه ب گوش دادگستری که دانید می شما آیا و اید؟ کرده ایجاد روحانیت ویژه دادگاه و دادسرا
 تهران، دادگستری 4/3/1381 مورخ اطالعیه نمونه برای کند؟ می آنها عقیبت به تهدید و شناسد؟ می مجرم را شما نظر مخالفین و کند می تلقی

 اسالمی مجازات قانون 500 ماده مصداق و کیفری تعقیب قابل متهم، عنوان به بزنند، آمریکا با مذاکره از دم شما نظر برخالف که را کسانی
 قانون مافوق تنها نه یعنی باشید، مساوی کشور، افراد سایر با قوانین رابرب در باید اساسی، قانون 107 اصل ذیل طبق شما که حالی در شناسد، می

 های شیوه این با چرا پس .دباشی قانون تابع باید کشور، این شهروندان سایر مثل بلکه نیستید، هم عادی قانون مافوق تنها نه و نیستید اساسی
 !شود؟ نمی تلقی آن تأیید و تنفیذ امور، این برابر در شما سکوت آیا کنید؟ نمی مبارزه دیکتاتورپرور
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 نیست؟ مجلس تضعیف عامل ینتر مهم قانونگذاری، امر در شما رسمیهای  تدخال آیا نیست؟ جایز مجلس تضعیف که نفرمودید شما مگر -2
 شورای که دانید می شما کردید؟ نعم مطبوعات مورد در قانونگذاری از را نمایندگان و نوشتید نامه مجلس به اساسی قانون اصل کدام تجویز با شما

 نظر و شما واقعاً آیا کند؟ می رد شما نظر با مغایرت علت به بعضاً را مجلس مصوبات و نماید می تلقی شرع موازین عین را حضرتعالی نگهبان،
 معضل واقعاً امر، این آیا نمودید؟ دخالت نگهبان شورای حقوقدانان انتخاب امر در قانون، کدام تجویز به حضرتعالی هستید؟ شرع موازین شما
 نبرد؟ سؤال زیر را شما تدبیر مجلس، در مردم منتخب نمایندگان دوسوم از بیش مخالفت برانگیختن آیا شد، می تلقی معضل هم اگر و بود؟ نظام
 نبود؟ شما یرتدب و نظر به منفی رأی واقع در نمایندگان، دوسوم از بیش منفی رأی آیا کنند؟ می معضل حل اینگونه آیا
 اعمال دلیل به نیز و کامل رقابت با توأم و آزاد و دموکراتیک کامالً انتخابات یک فقدان دلیل به خبرگان، مجلس که دارید استحضار احتماالً -3

 نمایندگان و معهج ائمه عمالً آن اعضای اکثریت آنکه دلیل به نیز و هستند جنابعالی منصوب که نگهبان شورای فقهای توسط استصوابی نظارت
 و شما شرائط و شما بر نیستند قادر عمالً آیند، می حساب به حضرتعالی بگیران حقوق نظر، این از و هستند مختلف های ارگان در حضرتعالی

 اگر و اید کرده منع هم مسلح نیروهای امور و سیاسی امور بر نظارت از را آنها جنابعالی ظاهراً الوصف مع کنند، واقعی نظارت شما شرائط استمرار
 زند؟ نمی لطمه شما خود جایگاه بر امری چنین آیا باشد، درست مراتب، این

 های قتل شهدای خانواده به تسلیت یک انتظار آیا گفتید، تسلیت گرانقدرشان فرزند شهادت به خاطر جبریل احمد آقای جناب به حضرتعالی -4
 هستند جنابعالی یتمسؤول تحت نهایتاً که ایران اسالمی جمهوری رسمی نهادهای عناصر از ،حال هر به که خودسر محافلبه دست  که ای زنجیره
 نبود؟ انگیز نفرت های قتل آن در شما خود آمریت بر مبنی شایعات به پاسخی تسلیت، این آیا جاست؟ بی انتظار یک گرفت، صورت

ه ب گوش دادگستری و خواندید دشمن پایگاه را مستقل مطبوعات .دکردی فتمخال سرسختانه آن با ایران، طلب اصالح جنبش بدو از جنابعالی -5
 حسینی فرمودید هم دانشجوئی جنبش مورد در .دنمو آنها ای فله بستن به مبادرت و دید تمام خود بر را حجت شما گیری موضع صرف به فرمان،
 که ما مظلوم دانشجویان مگر بپرسد نکرد جرأت هم هیچکس و ددانی می که رفت آن دانشجوئی جنبش و دانشجویان سرنوشت بر و کنم می عمل

 آنها برابر در شما که بودند یزیدی دهند، می تشکیل شاهد معظم فرزندان و ایثارگران های خانواده را آنها از باالئی درصد و اسالم رزمندگان 40%
 نفی و آن قانونگذاری راه سر بر متعدد موانع بر عالوه و درآوردید ممکن شکل ترین منفعل به هم را اصالحات مجلس کنید؟ عمل حسینی

 نمایندگان وجمور  رئیس مقابل در که کردید تهدید صراحت به اخیراً نمایندگان، از بعضی بازداشت و محکومیت و تعقیب و پارلمانی مصونیت
 ایران ملت تبلور آنها مگر اند؟ نشده انتخاب ایران مردم قاطع اکثریت مستقیم رأی با مجلس نمایندگان وجمور  رئیس مگر .دایستی می مجلس
 که ملتی سزای است این ایستید؟ می ایران الشأن عظیم ملت مقابل در شما آیا شود؟ نمی تلقی ایران بزرگ ملت با مقابله آنها با مقابله مگر و نیستند؟

 استقالل،« محوری شعار در آزادی معنی است این !دینی؟ االریس مردم معنی است این !است؟ نکرده رها را تحمل و جهاد سنگر سال، 23 از بیش
 !؟»اسالمی جمهوری آزادی،

 دانید نمی آیا نیست؟ اید، آورده وجود به که سیستمی نتیجه فساد آیا ولی فرمائید، می تأکید سخن مقام در اقتصادی فساد با مبارزه بر حضرتعالی -6
 که آقاهایشان حاجی قدرت اتکاء به ها آقازاده دانید نمی آیا هستند؟ متهم مسأله این در شما خود دفتر اعضاء از و شما نزدیکان از کسانی چه

 چه کشور این اقتصاد سر بر اند، کرده اشغال را ...و مصلحت تشخیص مجمع قضائیه، قوه خبرگان، مجلس نگهبان، شورای در کلیدی های پست
 در جنابعالی توسط دوست رفیق آقای حکم تمدید دانید نمی آیا ندارند؟ هایشان آقازاده از کمی دست اًبعض آقاها حاجی که دانید نمی آیا و اند؟ آورده

 و ایشان از حمایت معنی به بود، نشده تمام وی مأموریت مدت هنوز که حالی در و تومانی میلیارد 123 اختالس پرونده به رسیدگی بحبوحه
 امام، فرمان اجرائی ستاد مانند عمومی های نهاده درآمد میلیارد صدها ساالنه شما خود و !شد؟ می سیرتف امور این برای سبز چراغ معنی به اصوالً
 ارائه مردم به رسانی اطالع ینتر کم و باشند داشته نظارتی ینتر کوچک ها هزینه و درآمدها بر دولت یا مجلس اینکه بدون را ...و مستضعفان بنیاد
 این آیا کند، شروع خود نزدیکان از و خود از را فساد با مبارزه کس هر فرمودید طاهری اهللا آیت پاسخ در که یجنابعال و کنید می هزینه شود،
 اطالع به را مزبور های هزینه و درآمد از کامل گزارشی حضرتعالی نیست بهتر آیا و نیست؟ اجرا قابل شما خود مورد در اید، نوشته که را ای نسخه
 های سرمایه که ،جوانانش و کند می زندگی فقر خط زیر مردمش از عظیمی بخش اما دارد، را قاره یک امکانات که ملتی د؟برسانی ایران رشید ملت

 تا ها رودخانه در شدن غرق از مصیبت، هزاران طعمه پناهندگی، این مسیر در و برند می پناه »کفر دیار« به گروه گروه کشورند، این فکری ارجمند
 نصراهللا، حسن سید حماس، سودان، سوریه، اختیار در ها فرض ترین خوشبینانه در آنها ثروت و شوند می ،ای سردخانه تینرهایکان در شدن منجمد

 !است دیگری انگیز غم حدیث خود که ها سرمایه فرار از بگذریم کیست؟ گرانقدر مغزهای این فرار مسؤول راستی .گرفته قرار ...و حکمتیار
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 از دلیل هر به که وقتی ،االهی نصب رغم علی و بود بشریت تاریخ چهره ترین شایسته آنکه با السالم علیه علی حضرت که ائیدفرم نمی تأیید آیا -7
 و گلو در خار چون که روزگاری تلخی و کرد رها را خالفت شتر افسار و نمود تمکین ،)مردم ناآگاهانه ولو( رأی این از ماند محروم اکثریت، رأی
 و ساالری مردم پرچم تا کرد جبران ،)خود حق بر مردم رأی رجحان( حسنه سنت گذاری پایه شیرینی با را گذشت می شمشچ در خاک چون
 کوتاه مدت در و خواستند او از مصرانه مردم که پذیرفت را حکومت زمانی فقط و باشد اهتزاز در ها نسل همه برای و عصرها همه در آزادی

 تأیید آیا و دهند؟ هشدار و تذکر او به تا خواست می مردم از پیوسته و انگاشت نمی مصون اشتباه از را خود گزهر ،)عصمت( رغم علی زمامداری
 نظر برخالف زیرا !بود؟ جنابعالی به »نه« معنی به باشد، ایشان به »آری« معنی به آنکه از بیش 76 خرداد دوم در خاتمی آقای رأی که فرمایید نمی
 مبنی حضرتعالی نظر از آگاهی رغم علی ایران، هوشمند ملت شوند، می تلقی سیاست بی یا غیرت بی ایران، مردم چهارم سه اکثریت آن طبق که شما
 خاتمی آقای چند هر کرد، تکرار دار معنی و آشکار نحوی به را رأی این دیگر مورد چند در و برگزید را خاتمی آقای دیگری، کاندیدای انتخاب بر

 مرد خاتمی آقای اصوالً که بود ای مبارزه مستلزم تعهدات، آن ایفای زیرا نمود، تجاهل بود، تعهدآور سخت وی برای که رأی نای ماهیت به نسبت
 اگرحتا  .دش خواهد مؤاخذه ایران الشأن عظیم و مظلوم ملت پیشگاه در نداشت، را آن ایفای توان که یتیمسؤول پذیرش خاطر به و نبود مبارزه آن

 ایران مردم بعد، به 76 خرداد دوم از الاقل باشد، بوده قانون با منطبق 1368 سال در شما توسط کشور این مدیریت کرسی تصاحب که کنیم فرض
 مورد در اخیر نظرسنجی همان آنها آخرین که اند، داده اعتماد عدم رأی شما حمایت مورد جناح و شما سیاست به ها گیری موضع همه در

 چهار و نود و بوده برخوردار مردم حمایت درصد شش از فقط شما حکومتی سیستم و شما آن طبق که دیگری نظرسنجی از بگذریم .امریکاست
 از را ایران ملت اعتماد رأی حضرتعالی ،76 خرداد دوم از الاقل که باشد درست ادعا این اگر لذا .دهستن اساسی تغییرات خواهان دیگر، درصد
 آراء به مراجعه و رفراندم انجام آیا فرمایید، می انکار را واقعیات این اگر و ندارد؟ مغایرت علوی سیره با شما تحکوم ادامه آیا اید، داده دست

 بود؟ نخواهد قبولی قابل حل راه ،جنابعالی مدیریت ادامه به نسبت عمومی
 همه مرکز فرمود نمی آیا است؟ مردم رأی میزان، گفت نمی امام آیا .شماست هدف امام، هدف و شما راه امام، راه اید فرموده بارها جنابعالی ـ8

 را امام اهداف و دهید می ادامه گونه این را امام راه است؟ امور رأس در مجلس، که کرد نمی تأکید آیا و است؟ مجلس ها قانون همه و ها قدرت
 سیستماتیک طور به را مجلس مصوبات خواهد می ای هنام آئین تصویب با شما اشاره به که مصلحت تشخیص مجمع آیا دارید؟ می پاس گونه این

 هماهنگ امام هدف و امام منش و امام راه با شود، ید خلع کامل، طور به مجلس، از و کند شلیک پارلمان به را خالص تیر واقع، در و کند کنترل
 خود مورد در مکرراً را »رهبری« واژه بخشی مسرت شکل هب حضرتعالی اما رهبر، تا است بهتر گویند ارزخدمتگ او به اگر گفت نمی امام آیا !است؟

 شده جفا والیت و دین به منظر، این از و گردیده ترسیم والیت و اسالم از دفاع غیرقابل ای چهره ،حضرتعالی مدیریت زمان در و کنید می استعمال
 اهللا عجل زمان امام مقدس ساحت به عظما مصیبت این از که است جوانان گریزی دین علل از یکی والیت، و دین از نادرست تصویر این و است
 این بر شما مالکیت نمایشگر باشد، کشور بر شما مدیریت نمایانگر آنکه از بیش شما رفتارهای از ای پاره آیا پرسم می و برم می شکوه فرجه تعالی
 به نسبت داران برده رفتار یاد بهحتا  و رعایا به نسبت فئودالیته دوره مالکان رفتار بیاد را انسان آیا مردم، به شماهای  تاهان خصوص به نیست؟ ملت

 بردگان، به نسبت داران بردهحتا  که دانم می بعید من تازه آمده، سر به که است دیرزمانی فئودالیته و داری برده دوره آنکه با اندازد؟ نمی بردگان
 ،باألخره و دینی حکومت از خشنی چهره چنان و رفتار چنین منطقی و قهری نتیجه تقدیر، هر به .دباشن برده کار به را غیرت بی مانند هائی واژه
 قالب در سکوالر و الئیک نظامی استقرار نهایتاً و دینی حکومت سقوط رنسانس، پیدایش شما مذهبی حکومت خورده شکست تجربه حتمی نتیجه
  .دبو خواهد عیار تمام جمهوری یک

  
 این بود، خواهد خودسر محافل اقدام برای مجوزی خود هخودب که توطئه توهم از ناشی واکنش هرگونهجای  به خواهم می حضرتعالی از پایان در

 حق، از دفاع خداوند، رضای برای را سطور این .دگردی تسلیم دهید، تشخیص حق، که مقدارش هر به نسبت و فرمائید بررسی منصفانه را کالم
 و بالباطل الحق والتلبسوا« فرمود که خداوند حکم به هم آن نوشتم، ایران مظلوم ملت از دفاع و منکر از نهی و وفمعر به امر و جنابعالی به تذکر

 از و کنم می توکل خدا به حال، هر به ).دانید می که حالی در مکنید، کتمان را حق و مپوشانید باطل لباس را حق( »تعلمون نتمأ و الحق تکتموا
 :دهم می خاتمه سخن به خود، سروده این با و برم می پناه او به محافل،

  
 برود اگر سرم

  است من یار چو خدا ندارم، هراس دل به«
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 است من کنار خدا بگریزند، همه اگر
 کرد یاری نیل به موسی حضرت که همان

 است من نگار و مونس خطر، های لحظه به
 کرد یونس به نظر ماهی دل در که کسی

 است من غار اری و هست نظرم در همیشه
 برد بیرون چاه ز کنعان یوسف همانکه
 است من امیدوار جان محافظ یقین،
 کرد گلستان را نمرود آتش که کسی

 است من نگاهدار فتنه آتش وقت به
 ایران ملت حق و وطن از دفاع

 است من شعار همه و است من کار همیشه
 مردم این از دفاع سر بر برود اگر سرم

 است من افتخار هم این هک نمایم سجده خدای
 بکنم خود خاندان وطن، فدای اگر

 است من استوار عزم و درست راه نشان
 جانم با سرشته ستمگر، به مبارزه
 است من انتظار در شکنجه و قتل چه اگر
 سودایم اهل نه بهراسم، شما از نه
 است من عار که بدان فروشی خلق و ترس که
 آزادی سوک به سرایم که شاعرم نه
 است من قرار بی قلب سخن این گرنهو

 باد رهرو ز پر تو راه که »شعله« امید
 »است من دیار این رهائی طریق آن که
 
  .دتپ می ایران بزرگ ملت برای کوچک قلبی من ستبر سینه در
  

   خدا بنده
 سعدی شعله قاسم

  
  

  *** منبع*** 
  سعدی رسمی دکتر قاسم شعله یتساوب

http://www.sholehsadi.com/letters.php 
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  1382خرداد  26ای،  نامه سرگشاده ابراهیم نبوی به خامنه

  
  »ماند و حوضش علی می«وقت است که  آن. کند زمانی فرا خواهد رسید که شورای فرماندهی سپاه هم حرف شما را گوش نمی

  
 ! ای جناب آقای خامنه

های رایج کشور  دانشگاه به اعتراض صنفی پرداخته و یا معترض به سیاست اید کسانی که در حوادث روزهای اخیر در خبرها خواندم که گفته
تر از این نیز صدور دستورات تند  اگر چه پیش. رحمی برخورد شود اید که با این عوامل دشمن با بی اند و دستور صادر کرده اند، عوامل دشمن شده

گشاید که برای من که شما  باب جدیدی می ،سابقه است ور صریح، که در شما بیشما را در برخورد با مطبوعات و مردم شاهد بودیم، اما این دست
 . انگیزد االت را در من بر میؤای فراوان از س مجموعه ،و همراه با این تعجب ؛شناسم عجیب است را می

آن را اجرا خواهند کرد؟ و کسانی  رحمانه چیست؟ و مجریان این دستورات چگونه دانید حاصل صدور برخورد بی خواهم بپرسم آیا می نخست می
کردید  رحمانه صادر می شود چه کسانی هستند؟ و بر سرشان چه خواهد آمد؟ آیا زمانی که دستور برخورد بی رحمی بر آنان روا می که این بی

 ،صادر کردید 1378یر ت 18دانستید که ممکن است کسانی کشته شوند؟ وقتی دستور تحبیب قلوب را در فردای فاجعه کوی دانشگاه در  می
رحمی صادر  ها بر چهره جامعه ایران بود، وای به امروز که دستور بی رحمی کردند که زخمش تا مدت فرزندان چفیه به گردن شما چنان بی

 . کنید می
  

 ! ای جناب آقای خامنه
ترین جوانان این  رحم خوانند، سوگمندانه پلیدترین و بی میاهللا و البد یاران شما  خودشان را انصار حزب ،که به تبعیت از انصار پیامبر اسالم آنان

بوکس، چاقو،  ابزاری بود مانند زنجیر، باتوم، پنجه ،رحمانه صادر نکرده بودید در حالتی که دستور برخورد بی ،عمال برخورد آنانإوسایل . کشورند
دعوا یک به حتا  شتی وهای جوانمردانه جنگ و کُ برخالف سنت این موجودات معموالً. حس کننده، کمربند چرمی و چیزهایی شبیه این گاز بی

رحمانه  و به قول شما بی ،در هنگام کتک زدن. کنند جمعی حمله می آورند و دسته های ده پانزده نفری یکی را گیر می جنگند، اینها در گروه یک نمی
و گروه ده پانزده نفری ایثارگران به جان جوانی، دختری یا پسری، . اند ههایی فداکار و از جان گذشت کنند که انسان چنین توهم می ،برخورد کردن

رحمانه مورد نظر  ام که برخورد بی های زخمی را دیده من بارها آدم. افتند که معلوم نیست تا چه حد در درگیری و دعوا نقش داشته است می
ها  رحمانه پس از گذشت یک ماه و دو ماه که هیچ، تا سال های بی های این خشونت و عجیب است که زخم. با آنان روا شده است حضرتعالی
 . شود خوب نمی

با دیدن گروهی از روستائیان ورامین که خودشان را فدایی رهبر  ،رحمانه صادر کردید؟ یا مطابق معمول دانم، فکر کردید و دستور برخورد بی نمی
گویند سرباز شما هستند و گوش به فرمان شما هستند، این  ید وقتی که همه جمعیت میتان گل کرد و دستور دادید؟ آیا متوجه هست ذوق ،خواندند

فهمید که به همین دلیل است که حق ندارید احساس کنید رهبر سیاسی یا مذهبی همه  فقط پانزده درصد از جمعیت کشور است؟ و آیا می» همه«
د، در حالت زندگی عادی و در زندگی اجتماعی جرأت ندارد به مردم اعالم کند که زن فهمید این جمعیتی که فریاد می مردم ایران هستید؟ آیا می

شوید که  زنند و شما دچار این توهم می آیند و فریاد می اللهی است و مدافع شما و وضع موجودی است که شما طرفدارش هستید؟ آنها می حزب
حاصل . ابان پر از جمعیت است، بنا بر این، اکثریت مردم شما را دوست دارندچون سالن پر از جمعیت است یا استادیوم پر از جمعیت است یا خی

اشاره انگشت شما را مردم فداکار ایران . نشانید دشمنان را توسط مردم سر جایشان می ،گویید که به اشاره یک انگشت این است که می ،این توهم
اهللا  ا قاضی دادگاه انقالب و دادگاه مطبوعات و فرماندهان سپاه و بسیج و انصار حزباشاره انگشت شما ر ؛پذیرند، نه، اشتباه نکنید نیستند که می

های  بدن ،یک خانه را بازرسی کنند و کسی را به زندان بیندازند یا با باتوم و زنجیر ،توانند با امضاء یک کاغذ آنها می. آنها قدرت دارند. بینند می
دهند و با  عاشقان و فداکاران شما مثل آب خوردن فحش می. چیز مقدسی نیست، هیچ انگیزه پاکی نیستهیچ  ،پشت این قدرت. دفاع را له کنند بی
. ت حمله به جوانان کشورمان را ندارندأجر ،زنند و تا مطمئن نباشند که یک لشگر ضد شورش پشتیبان آنهاست ترین شکل کتک می رحمانه بی

کومت نادرشاه نیستید که قدرت و انگیزه داشت، شما در هفت ساله دوم هستید، همان سراشیبی که انه شما در هفت سال اول حتأسفم! اشتباه نکنید
و سوگمندانه هیچ کدام تأمل نکردند که . اند رحمانه را صادر کرده اند و دستور برخورد بی سریر قدرت فریب آن را خورده تمام قدرتمندان بر تقریباً
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کنند که کاش عاقالنه  شود که تازه وقتی قدرت را از دست دادند به این فکر می این می ،حاصل. آنهاست یا نهرحمانه دوای درد  آیا این برخورد بی
 . و منطقی برخورد کرده بودند

  
 ! ای آقای خامنه

بیت سربازان و اهللا و بسیج و سپاه و طرفداران شما انگیزه و عص تر از صدام حسین در عراق هستید و نه انصار حزب نه شما در ایران محبوب
که زمانی نامش بر بدن هر  ،صدام حسین. محض رضای خدا به سرنوشت او نگاه کنید و درس عبرت بگیرید. عاشقان صدام حسین را دارند

 مردم چنان از او نفرت پیدا کردند. ذوب شد و به زمین فرو رفت و اآلن جز کابوسی در ذهن مردم عراق نیست ،انداخت شهروند عراقی لرزه می
این سرنوشتی تلخ است، کاری نکنید که مردم در آرزوی . بار جهان را استقبال کردند ترین قدرت نظامی و خشونت سربازان بزرگ ،که با آغوش باز

. شندآنان دوست دارند مستقل باشند و پیشرفت کنند و آزادی فردی و سیاسی و امنیت داشته با. این ظلمی است بر مردم ایران. حمله آمریکا باشند
 . اینها حق طبیعی مردم است. احترام داشته باشند ،نزد افکار عمومی جهانیان ،خواهند در پناه قانون زندگی کنند و مثل همه مردم جهان آنان می

  
 ! ای جناب آقای خامنه

شان  زنید مردم خنده مورد دشمن حرف میاید که وقتی در  کنند؟ آیا شنیده را در جمالت شما مسخره می »دشمن«کاربرد واژه  ،دانید که مردم آیا می
دشمن  ،مجلس. گیرند جا می ،درصد جمعیت ایران در آن 85قدر گشاد شده است که  انه تعریف دشمن در ادبیات سیاسی شما آنتأسفگیرد؟ م می

! ای آقای خامنه ....اند ردها دشمناند، پیرم دشمن ،اند، دانشجویان دشمن ،اند، زنان دشمن ،اند، جوانان دشمن ،دشمن است، احزاب ،است، دولت
استفاده کنید؟  »ملت ایران«کنید از کلمه  ت میأتان کجا هستند؟ چند نفرند؟ چند درصد جامعه ایران هستند؟ با اتکاء به چقدر پشتیبان جر دوستان

درصد از آرا هم  15معتقدند که با  آقای هاشمی. یک اشکالی وجود دارد ش دشمن کشورشان هستند؟ حتماًین چه کشوری است که اکثریت مردما
قدر  داند چیست؟ شما آن دانید نام حکومتی که اکثریت مردم را دشمن می آیا شما هم همین اعتقاد را دارید؟ می. توان یک کشور را اداره کرد می

تان  آل روشنفکران خراسان به حکومت ایده در مشهد در جمع 1357تا  1350های  آیا وقتی در سال. نام دیکتاتوری را بدانید یِدانش دارید که معن
گفتند  درصد مردمش حکومتشان را قبول داشته باشند؟ اگر زمانی به شما می 15کردید رهبر کشوری بشوید که فقط  کردید هرگز گمان می فکر می

 اید؟  آینه به خودتان خیره نشده برتان آینه سراغ دارید؟ چه مدتی است که در و گفتید؟ دور چه می ،کومتی چیستحنظرتان درباره چنین 
  

 ! ای آقای خامنه
گوید  گفت آقا می می. رود ایران هم می ،گفت آقا به این نتیجه رسیده است که اگر برود می. گفت کار تمام است تان به من می یکی از دوستان قدیمی

کرد و معتقد بود در چنین وضعی  او با ناامیدی در مورد شما فکر می. گذارم با از میان رفتن ما دین هم از بین برود ایستم و نمی تا آخرین قدم می
اش بعد از طوفان  به زندگی ،ای بنشیند تا طوفان تمام شود و اگر زنده ماند گوشه ،مثل کسی که در طوفان شن گرفتار شده است ،بهتر است آدم

 . شمارد ت ندارد و دوست نمیاین نگاه دوست قدیمی شماست، وای به حال ملت که شما را دوس. ادامه دهد
  

 ! ای آقای خامنه
ترین موجود جهان  کند و خود را مهم نخست اینکه بیمار احساس عظمت می ؛، این بیماری دو نشانه دارد»پارانویا«یک بیماری وجود دارد به نام 

شناسید؟ بسیاری از قدرتمندان بر سریر  بیماری را میاین . کند تمام جهان در حال توطئه علیه او هستند پندارد و دوم اینکه بیمار احساس می می
کنند  احساس می. اند کنند ناجی محرومان و فقرا و مستضعفان و پابرهنگان اند، احساس می کنند عظیم آنان احساس می. اند قدرت دچار این بیماری

بینند که همگان در حال  پندارند، می همه را دشمن می ،حالدر همان . کنند قدرت تغییر جهان را دارند در سرنوشت بشر نقش مهمی دارند، فکر می
ها قصد دارند با توسعه وهابیت  آمریکا قصد حمله نظامی دارد، اروپا قصد تهاجم فرهنگی دارد، ژاپن قصد تهاجم اقتصادی دارد، عرب. اند توطئه

همین . کند، حامد کرزای قصد دارد تا مرز شرقی را دچار بحران کنداف قصد دارد تا آذربایجان را از ایران جدا  شیعه را از بین ببرند، حیدر علی
شود موجودی ترسو  شود دوست اسرائیل و بشار اسد می یاسر عرفات می. شوند شوند، همه سازشکار و خودفروخته می شود که همه دشمن می می

. اند های مستضعف گویید دوستان ما ملت می. شوند عنی میتر م هایی موهوم کس دوست نیست، جز موجوداتی موهوم که در واژه هیچ. و سازشکار
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شخص شما ! ای شان چیست؟ چطور فهمیدید که دوستان ما هستند؟ آقای خامنهشان کجاست؟ اسم های مستضعف کجا هستند؟ جغرافیای این ملت
 حامی شما باشد؟  ،در جهان دوستی دارید که بدون کمک مالی

 70با متوسط سنی  ،»نهضت آزادی«چه کسانی در داخل کشور قصد توطئه علیه شما را ندارند؟ . ور بیاییداز مرزهای جهان بگذرید و داخل کش
شدند تشکیالتی پیچیده که  ،شش ماه بعد از اینکه چهار بار در خانه همدیگر مهمانی دادند »ها مذهبی -ملی«. قصد براندازی حکومت را دارد ،سال

روشنفکران . قصد کودتای خزنده دارند »مجاهدین انقالب«تندروهایی مثل . کن آمریکا هستند صاف جاده »ها تیمشارک«. کردند برای آمریکا کار می
اینها را جمع ریاضی ببندید، چند نفر ..... اند ثر از فرهنگ غربیأزنان که مت. جوانان که فاسدند. ها که مرتد هستند ملی. اند دشمن اسالم ،که مادرزاد

 همه دشمن قصد توطئه علیه شما را دارند، پس این حکومت با اتکاء به چه چیزی سر جایش ایستاده است؟  اگر این اند؟ واقعاًم برای شما باقی می
  

 ! ای آقای خامنه
 گویم وزارت اطالعات، نمی. بگویید تا حفاظت اطالعات قوه قضائیه نظرسنجی علمی کند و ببیند که شما محبوب چند درصد از مردم ایران هستید

کنید چند درصد از مردم ایران شما را دوست دارند؟ چند درصدشان در  فکر می. چون البد وزارت اطالعات هم دشمن است و قابل اعتماد نیست
دهم،  شاخص خوبی به شما می! دانید برند؟ می گذارند؟ چند درصدشان در گفتگوی دونفره نام شما را با احترام می خلوت به شما احترام می

آیند  از دست یک حکومت به تنگ می وقتی مردم کامالً. کند آخرین کاری است که یک درمانده می ،گویند نفرین می. م کمی به آن فکر کنیدامیدوار
از هایی که پس  به دفترتان بگویید برایتان جوک. سازند کنند و برای آنها جوک می شان را نفرین میشود، مردم رهبران بسته می ،های اصالح و همه راه

بار که  هر. آنها را گوش کنید و به انگیزه سازندگان آن دقت کنید ؛آوری کند توقیف و سرکوب مطبوعات در مورد شخص شما ساخته شد را جمع
مردم یک جوک در  ،بار که حق انتخاب را از مردم گرفتید هر. یک جوک برای شما ساختند ،اید و مردم حق اعتراض نداشتند علیه مردم حرفی زده

حاضر نیستم خیلی از آنها را گوش کنم، نه به این خاطر که در مورد حتا  قدر غیرانسانی است که من ها آن سوگمندانه این جوک. ورد شما ساختندم
 دهید شما هستید که اجازه می. اید اما شما، شخص شما هستید که خودتان را ویران کرده. شماست، نه، به این خاطر که در مورد یک انسان است

رفتاری  ،وقتی جرج بوش در نقش یک احمق سیاسی ظاهر شد و بدون هیچ دلیلی. »خودکرده را تدبیر نیست«دانید که  و می. برایتان جوک بسازند
گیرد و راهی  تحت فشار حکومتش قرار می ،وقتی یک شهروند. تجاوزکارانه در پیش گرفت، مردم جهان و آمریکا هزاران جوک برای او ساختند

آقای . را در لطیفه و جوک نشان بدهداش  هشود تا باورهایش و کین شود، مجبور می اکنش قانونی ندارد و حق اعتراض از او سلب میبرای و
اگر به نابودی حکومت حتا  ؛روید روید، مطمئن باشید که می شما می. اید که مردم کینه شما را به دل دارند کاری کرده ،در این چهار سال! ای خامنه
تر  البته، نه، بگذارید کمی عادالنه. وقت یادتان نرود که نام نیکی از شما در تاریخ ایران نخواهد ماند به مرگ که ایمان دارید؟ هیچ ،ن نباشیدمطمئ

. ایمان دارمبه این . اید رحمی و شقاوت و اعدام را تا به حال صادر نکرده توانم بگویم که شما در دوران خودتان دستور بی این را می ؛قضاوت کنم
هایی از رمان و شعر و موسیقی و ادبیات و محمد مختاری و شریعتی و اخوان و شفیعی کدکنی و روشنفکران خراسان هنوز به زکنم چی گمان می

ا بست ه مدت ،صلأدانم که خاتمی درمانده و مست گرچه می. رحم باشید و دستور اعدام صادر کنید دهد بی جا مانده است که به شما اجازه نمی
و شما معتقد بودید که باید چند تایی را اعدام کنند تا چنین وقایعی  ،صادر نکنید] را[تیر  18های دانشجوی واقعه  نشست که شما دستور اعدام بچه

 . تکرار نشود و عبرت شود برای دیگران
  

 ! ای جناب آقای خامنه
هایی مانند ابوذر، سجاد، میثم،  مطمئنم نام. های دانشجویی را برایتان بیاورند یساله درگیر 25تا  18بگویید تا فهرست اسامی کوچک دستگیرشدگان 

ها در مدارس  این بچه. اینها فرزندان پدر و مادرهای نسل جنگ و انقالب هستند. احسان، یاسر، سارا، مونا و زهرا در آن فهرست فراوان است
گویید عوامل دشمن؟ ابوذر و میثم  شما به اینها می. اند از ایران پایشان را بیرون نگذاشته هرگز ها تقریباً این بچه. اند جمهوری اسالمی درس خوانده

چه شد که اینها دشمن شدند؟ چه کسی اینها را به خیابان کشید؟ وقتی قاضی مرتضوی در ! و یاسر که عوامل دشمن باشند، وای به خود دشمن
وزنامه را در یک شب امضا کرد و لکه ننگ بر دامن شما و جمهوری اسالمی گذاشت، ر 14به دستور شخص شما حکم بازداشت  1379بهار سال 

  : گویند می. اید درو کنید حاال بیایید و آنچه کاشته. شما اجازه دادید تا تخم کینه و نفرت در دل یک نسل کاشته شود
  هرکه گریزد ز خراجات شهر«

 »جورکش غول بیابان شود
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 ! ای آقای خامنه

به حکم آنکه انتقادات نرم و مالیم ما را در مطبوعات دوم خردادی تاب نیاوردید، به حکم آنکه روند طبیعی . و سیاهی در پیش است روزهای تلخ
درصد قدرت را در اختیار داشته باشند، به  70درصدی حق ندارند  15ات را تحمل نکردید، به حکم اینکه نپذیرفتید یک اقلیت حجنبش اصال

فتید مردم حق دارند نمایندگان خود را انتخاب کنند، به حکم اینکه نپذیرفتید مردم حق دارند اعمال خود را به اختیار انجام دهند، حکم اینکه نپذیر
ح به حکم همه اینها، نسلی را در پیش رو خواهید داشت که اصالً شما را دوست ندارد و به این نتیجه رسیده است که حکومت شما غیرقابل اصال

 . است
رحمی و برخورد  درصد حفظ شود و یا دستور بی 15ال دو راه در پیش دارید، یا پا پس بگذارید و بپذیرید که سهم واقعی از قدرت برای آن حا
نفر کف خیابان  50یا  40اگر جسد . تان را درو کنیدمخالفان ،با اشاره انگشت ،رحمانه صادر کنید و بدون گوش کردن به مشاورت عاقالن بی

مل دوباره به شما را أکنننده است که فرصت ت طوفان جامعه چنان گیج. د بیفتد، مطمئن باشید آن خانه دیگر هرگز روی آرامش نخواهد دیدامیرآبا
، گرچه »ماند و حوضش علی می«وقت است که  آن. کند زمانی فرا خواهد رسید که شورای فرماندهی سپاه هم حرف شما را گوش نمی. نخواهد داد
ها را دختران جوان به عنوان  وقت است که چفیه آن. هرچه کنید به ضرر شما خواهد بود ،در این حال. ه علی مانده است و حوضشسالهاست ک

خواهد  پاداش کسی است که نمی ،و این تمسخر. اید خواهند پرداخت گردن و رودامنی خواهند بست و به تمسخر تمام آنچه ارزشی خوانده دستمال
 . ودش بفهمدچیزی را به وقت خ

  
 ! ای آقای خامنه

. تر از آن است که کسی بتواند چنین دستوراتی صادر کند رحم واقعیت اجتماعی بی. تان را هرچه زودتر پس بگیرید رحمانه دستور برخورد بی
دانند که  ها هستند، همه می از جوان ساالن جامعه ایران تندروترپیرمردها و میان. آن سودمند است دانستن. خواهم رازی را با شما در میان بگذارم می

گویند تا دو سه سال  پیرمردها می. سی جهان تدریس خواهد شد و اثری از آثارش نخواهد مانداجمهوری اسالمی در تاریخ سی ،تا دو سه سال دیگر
مان است و وقت زندگی  مان اول جوانیگویند ما تازه آن ز ها می شویم و دیگر وقتی برای زندگی نخواهیم داشت، اما جوان ما پیرتر می ،دیگر

 ! ستا ای چه عجله ،بر این داریم، بنا
  

 کشند کار سختی است؟ نه؟  رهبری حکومتی که مردمش ساعت پایانش را انتظار می! ای آقای خامنه
  

  سید ابراهیم نبوی 
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  1382 خرداد 28 ای، به خامنه ابراهیمی امیرفرشاد سرگشاده نامه

  
  خداوندبه نام 

  !ای خامنه ایآق
  ایران اسالمی حکومت رهبر
   علیکم سالم

  
 دوستان .دشناسن می خوبی به نیز باشند می شما یاران از که را سابقم دوستان و مرا نیز ایران معاصر ملت و تاریخ و شناسید می نیک مرا حضرتعالی

 اما اند، ایستاده پیمان این سر بر جان پای تا که هم الحق و هستند حکومتتان و شما از دفاع مشغول سخت و امان بی روزها این شما فدائیان و سابقم
 های ژاندارم پای شدن باز با است مساوی طلبانه خشونت دفاع این که برد؛ خواهد آمریکا دشمنتان که شما نه را احمقانه دفاع این سود که حیف چه

  ...ماجرا باقی و است آمده عراق و افغانستان سر بر که آنچه و منطقه
 عدالت خواستار و آورند می بر فریاد کنند؛ می طلب را مساوات و آزادی و اند داشته بر فریاد و اند ریخته ها خیابان به روزها این ملت و دانشجویان
 حرف روزام که است شده چه مگر راستی .دبند نقش ها خیابان سنگفرش بر نیز پاکشان خون تا است مباح که روست همین از و هستند اجتماعی

 این مگر نبود؟ نظام این متشکله ارکان اینها مگر و است؟ مرگ تاوانش و است ممنوع اجتماعی برابری و پرسی همه از حرف و آزادی و عدالت از
 گذر پس در زامرو پس کند؟ برقرار را توحیدی طبقه بی جامعه تا نرسید پیروزی به انقالب این مگر نرسید؟ پیروزی به آزادی استقرار برای انقالب

 شما فدائیان وحشت و مرگ های جوخه گرفتار بزنی، مردم حاکمیت و آزادی از حرف ها خیابان در اگر که است شده چه سال، چهار و بیست از
   !است باخته رنگ آن چیز همه و همه و آن فدائیان و حاکمان و انقالب این که پذیرفت باید پس شد؟ خواهیم

 به و بردند خویش های سیاهچال به و ربوده تهران دانشگاه مقابل از ممکن شکل ترین وحشیانه به مرا شما ایادی که بود گذشته روز دو همین در
 زور که گویند می کردم، می مطرح را بوده نظام این سابق های ارزش همان که را هایمان خواسته برایشان که وقتی و اند پرداخته من ارعاب و شکنجه

 و حقیقت که وقتی که است گفته جماران پیر اینکه نه مگر بود، نخواهد حاصل بی اما اندک، چه هر زوری هیچ آنکه از غافل اما !زنیم می جا بی
 و لباس از استفاده سوء با نما اللهی حزب ای عده امروز .افروخت خواهد را دنیایی باشد، هم دستی کف اندازه به چه اگر آتش باشد، مطرح صداقت
 برکرده چماق و آتش رقص و ریخته ها خیابان به بودیم، ایستاده صدام دیکتاتوری مقابل و نموده تن بر را آن افتخار با روزگاری که مقدسی چکمه

 توانیم نمی که گوئیم می و ایم گفته هم ما و نزنیم، طلبی عدالت و آزادیخواهی از حرفی و شویم خفه نوعی به و بگیریم آرام که گویند می ما به و
 های خاک بر شب که آنان داغ است، دلمان بر شهیدمان برادران داغ است هنوز که هنوز داغدار، و ایم شکسته دل که چرا کنیم، سکوت این زا بیش

 انایم و ایران از دفاع آن و بودند بسته ملت با که پیمانی بر لحظه آخرین تا که آنانی داغ پیوستند، می فکه های آسمان به روز و خفتند می شلمچه
   .دبشکن گردان کمر مبادا تا کردند می باز برایش را خویش آغوش دیدند می که را نارنجک و ماندند وفادار بود،

 و ریختند ها خیابان به اسالمی، و جمهوری و آزادی و استقالل خاطره ب اجتماعی، عدالت احیای خاطره ب پهلوی، غارت با مبارزه خاطره ب پدرانمان
 را ساله هشت جنگ کشیدیم، گشنگی و شدیم متحمل را ها محدودیت تمام نظام، این استمرار برای نیز خودمان و رفتند نزندا و خوردند شالق
 و رویم می آجودانیه و کامرانیه و زعفرانیه به وقتی امروز اما شدیم، زاده فقر، های خانه در کردیم، تحمل را ها معذوریت تمام و گذاشتیم سر پشت

   !علوی؟ و اسالمی نظام است این که گیرد می سخت دلمان و رود می گیج سرمان افتد می شما کارگزاران های کاخ و اه برج به چشممان
 از تا نداریم چیزی که ما گیریم؟ آرام چه برای هستیم مستضعف و انقالب نسل از و برهنه پای دانشجوی صد چند که ما گیریم؟ آرام باید آیا

 بیرق این پای بر تا ایم بسته عهد که شوریده دانشجویی مشتی بدهیم؟ مان عقیده پای به هم را آن مشتاقیم که نناقابلما جان جز بدهیم دست
 و ایستیم می .دایستادی سلطنت با مبارزه های سال در نیز حضرتعالی چنانچه ایستیم، می پس .بایستیم داریم دست در که آزادیخواهی و طلبی عدالت
  .نداریم زنند می ما به شما اطرافیان روزها این که هایی برچسب از هراسی

 جنگ نسل که ما هستیم، انقالب نسل که ما هستیم، قیام و آتش و خون نسل که ما شناسندمان، می ملت هم و کیستیم دانیم می خود هم که ما
 و شورشی و سوسول و اوباش و اراذل وئیم،گ می انقالب اولیه های ارزش همان از باز که اکنون و هستیم شهامت و شهادت نسل که ما هستیم،

 و رفتیم می جبهه به شناسنامه جعل با سالگی سیزده و سالگی دوازده سنین با که ما هستیم؟ سوسول ما راستی به !گیریم می لقب ساواکی بچه
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 دوستمان، صد هر میان از اکنون و افتادیم خاک به برادرمان، هر افتادن خاک به و شهادت با و کرده پر خون و آتش و باوروت بوی را مان نوجوانی
 سوسول مصنوعی، و است قالبی بدنش اجزای از جزئی نگریم، می که را کدام هر و باشد داشته سالم پیکری که نداریم سراغ را نفرشان یک

 و کنند می ارتزاق ملت این خون از و برند میسر  به پلیدشان هزارتوهای و عافیت کنج در است سال چهار و بیست که آقازادگانی و هستیم؟
  مرد؟ مردان و هستند مملکت این نعمت ولی گذرانند، می آمریکا و اروپا و کانادا در را شان هفته آخر تعطیالت

 یا کسی با دانشجویان و ملت این که دانید می نیک شما .دان شده عوض و اند باخته رنگ ها واژه از بسیاری امروزه که آوردم کالم ابتدای در آری،
 سال هشت که ملتی است، نمانده شخصی خصومت و مشکل برای جائی دیگر ملت، این دل در .دندارن شخصی خصومت و مشکل کسانی

 رفتن بین از مگر بدهند؟ خصوصی و خانوادگی مشکالت و شخصی کینه به دل توانند می چگونه اند، آموخته را شخصی کینه بدون رزم و جنگیدن
 های ارزش رفتن بین از و فحشا و اعتیاد بیکاری، و فقر گسترش زنان، حقوق کردن پایمال مردم، جانبه همه سرکوب اجتماعی، و سیاسی های آزادی
   گذاشته؟ باز ملت این برای هم شخصی عداوت و کینه برای جائی دیگر انسانی، واالی

  
   !ای خامنه آقای جناب
 در ها سال و ها ماه و بارها آن، صیانت و برقراری برای ما و اید خورده شالق و اید رفته زندان خود، مردمساالری، حاکمیت پیروزی برای شما

 کمیته« بازداشتگاه در مردن بار یک برای کدامش هر که کشیدیم را هایی شکنجه و ایم کرده تحمل را انفرادی های زندان ،»توحید« بازداشتگاه
 و داریم رو پیش را ناهمواری و پرخطر راه چه که دانید می نیک اید، بوده سیاسی زندانی و لفعا روزگاری خود، که شما .دبو کافی و بس »مشترک
  !کردید می سکوت هم شما جوانی روزگار در بود، پذیر سکوت اگر راه، این که چرا کرد، نخواهیم سکوت هرگز
 زمزمه خانه به رفتن حال در و درس کالس شدن تعطیل هنگام به تهران، های کوچه پس کوچه در را خویش انتقاد و اعتراض که پیش هفته در
 گذشته هفته یک به که امروز و یافته خود سر پشت در را ملت زود چه و ایم گذارده حساسی نقطه چه بر دست که دانستیم نمی خود کردیم، می

 نخواهیم پای از ناب، جمهوری برقراری تا و لاستقال و آزادی استقرار تا ما !است خورده هدف بر درست چه تیر که بینیم می نگریم، می خوب
 نیز ما از پس و است ماندگار ها دغدغه این که چرا ماند، خواهد جاودانه ما فریادهای و ها دغدغه اما آورند، در پای از هم را ما اگر و نشست

 روز به روز که دهم می قول و است ملت و انشجویاند های سینه در که ای شعله این .ددار می وا انقالب به را کشور و شهر دیگر بار و ماند می
 نیز دانشجویان مظلومیت اوج روز تیرماه هیجده از و کشد می سر شهر و خیابان و دانشگاه یک از روز هر که بینید می و شد خواهد تر فروزان

  .ددا خواهد غانارم را زیبایی بهار شک بی اما ساخت، خواهد خاکستری شاید نیز ما از و گذرد می و گذرد می
 و کشند می عربده و برند می حمله مردم ناموس و مال به شما از دفاع بهانه به و کنند می ارتزاق شما نان و نام از دست، به چماق مشتی روزها این
 و آورند می فرو ملت این سر بر درفش و داغ بودند، مملکت این نعمت ولی روزگاری که برند می حمله جوانانی و ملت به و کنند می تازی ترک
   !دهند می سر صلوات شما سالمتی برای و کشند می بوم و مرز این پسران و دختران صورت بر تیغ و چاقو و دهند می سر حیدر حیدر

  
  !ای خامنه آقای
 که ما انتظامی و امنیتی ایقو چرا نیستند، شما با اگر و بخوانیم را نظام این فاتحه تا بگوئید شمایند با قدرت، باده از مست جماعت این اگر

 از باالتر خیابان چند فقط که هنگامی چرا کنند؟ نمی برخوردی ایشان با هست، شورشیان و ها تروریست و مخالفان و براندازها کشف رکورددار
 نشانه را ملت ناموس و الم و جان و کشند می ایران ملت بر تیغ خشونت، داخلی پادوهای این شما، شدگان ذوب و فدائی مدعیان شما اقامت محل
   !شمارید؟ می بر ملت این برای را آن خطر و گوئید می خارجی دشمن از بار ششصد خود ای دقیقه شصت سخنرانی در شما اند، رفته

 از ناکرده خدای و باشید یم باخبر اگر که بدانید اما .دای بوده خبر بی اند، کرده دوران های مغول و چنگیزها این حاله ب تا آنچه از شما که شاءاهللا نإ
   .دش خواهید مبتال فدائیانش و خویش همسایه سرنوشت به که است زود یا دیر که بدانید اید، بوده خشنود اعمال، این
  

   !رهبری مقام
 از بخشی باید منطقاً و اخالقاً همچنین و »المسلمین الئمۀ النصیحۀ« مصداق به که دانسته تکلیف خود بر آنکه جز نداشت دلیلی هیچ ،تصدیع این

  .داشته بیان خدمتتان مستقیماً موجود، وضعیت به اعتراض برای را خود دفاعیات و دالیل
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  احترام و تشکر با
  خاک و آب این فرزند ینتر کوچک

  ابراهیمی فرشادامیر
28/3/1382   

  تهران
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  ) ++(  1382آبان  4ای،  به خامنه »سخن. م. ف«نامه سرگشاده 

  
  یرهبر انقالب اسالمای  هخامن اهللا آیتر مبارک حضرت نامه به محض

  
  !خواهیم ما شما را نمی! قربان

  
 یرهبر انقالب اسالمای  هخامن اهللا آیتمحضر مبارک حضرت 

   ؛تیبا عرض سالم و تح
  

حتا  نامه نوشته، یحضرتعال یبرا دانم هر که می !ندارمای  هاما قربانت گردم، چار ،خواهم می ش عذریشاپیشوم پ می فیصدع اوقات شرنکه مُیاز ا
هایی  بتیدانم نوشتن نامه به شما چه مص می انقالب داللت شده وهای  رمرد شصت هفتاد ساله بوده توسط سربازان گمنام امام زمان به دادگاهیاگر پ
چون برادر  یار مهربانیبس یافه بازجوهایاد آوردن قیدن نام دادگاه انقالب و بازداشتگاه سپاه، و به یشنحتا  چون ،سنده به بار آوردینو یتواند برا می

در  ]بازرگان[ به قول مهندس. ستمین یر و تفنگ بازیدانم و اهل ت می اما چه کنم که تنها نوشتن و گفتن ،بت استین مصیخود ع یو آمل یتفتازان
 ....میگوئ می گونه با شما سخن نیم که ایباش ین گروهید ما آخریدادگاه زمان شاه، شا

رم و توسط یرا بگ »اتاق یکیآن «د ی، کل]فهمیه دُرّی نوگورانی[ ید امامیخواهد مثل خواهر محترم، همسر مرحوم مغفور سع نمی دلم واهللا بنده اصالً
 .یعالرتی را ندارد اال شخص حض، قدرت انجام کاریبه هر ک یهر ک ین مملکتِکس در ا چینم هیب می ،گریشوم؛ اما از طرف د »باالنس« ،برادران

. دیا ساکت و صامت نشسته ،آورند می که به سر ملت یهمه بالئ نید که در مقابل ایواهمه دار ین برادران به نوعید شما هم از همیشا ،دانم نمی
م که یکن می فکر ما فعالً ،اما هر چه هست ،اند ه کردهیاند و نوار ته عکس گرفته یا برادر بهزاد نبوی یعبد] عباس[د از شما هم مانند برادر یشا

 . باشد یاثر أتواند منش می است و شخص شما یقدرت در دست جنابعالهای  اهرم
شما،  یکرده بود، در مراسم سخنران یادیدر مورد امام زمان غلط ز »موج«ه یکه آن جوان بدبخت در نشر یاگر به خاطر مبارک مانده باشد، روز

د در حضور شما ید و گفتیش نشاندیجا د و طرف را سریر کردیتغ یکه جنابعال ،سر داد »د گرددیااعدام ب«اد ی، فرینقد ،چهره ف و خوشیلط برادر
امر  یّبه عنوان ول یر جنابعالیتغ ،به هر حال یول. راه گفتیکه او هم زبان در دهان گرفت و البد در دلش به شما بد و ب ،نخورد یادیکر زشِ

فش بود که یخاطر شر یدگیالعمل شما و رنج البد به خاطر عکس ده شد و بعداًیش برید و صدات بود اثر کریشده وال در او که ذوب ،نیمسلم
رو  ،یسادگ یا از رویشجاعت  یدانم از رو نمی د کهیبود یشما همان آدم. زندان شود یراه ،ز کند و خودیخالف و فسادانگ یح داد کارهایترج

که امام البته آن زمان تو دهن شما زد و گفت توبه  ،شود می حکم مرگ از او ساقط ،کند توبه ید اگر سلمان رشدید و گفتیستادیامام ا یدر رو
 .میکن می ته شما حسابیشجاعت و اتور یما رو ،به هر حال! د کشته شوهیسلمان با! یوخدی یموبه خبر

تان را  فیاسم شرحتا  کند نمی تأجر یو کس اید هن شدیشما که مانند امپراطوران سابق چ. میسیکه نامه بنو یم که برایا ماندهما در مملکت اسالم در
 حرف ن امروز که مردم عراق از او اصالًیمبارز صدام حس یروز و برادر مجاهدِکافر د یِعفلق یِتیدِ تکریزی »صد دام«درست مانند . اوردیبر زبان ب

ترسند اسم  می نجا همیدر خارج جمع هستند، در ا ستان و رفقا اکثراًهم که دواآلن . کردند می نیشان را نفر درخت خانهمثالً  او یزدند و به جا نمی
نکه یا یحال امروز ما برا. رندیگ می ز رایعز یمحبوب و محجوب، خاتم جمهور رئیسد خندان، ید درمانده، سیقه آن سیاورند و یشما را به زبان ب

د یکن می نظام را یسند شما طرفدارینو می که دم به دم یدست انتقادات جوانانم و خودمان را هم از ید درمانده را از دست مردم برهانیبان آن سیگر
 . میسینو می نامه یشخص حضرتعال یبرا ماًیم و مستقیخر می را به جان یحاج آقا تفتازان یم و باالنس و آچارکشیکن می سکیر ،مینجات ده

  
 !اهللا آیتحضرت 

 د که طرف چهید نه شما بفهمیگو می نده خود بفهمد که چهیچانند که نه گویقدر بپ تان آنیشه موضوع را براید همیدانم که شما عادت دار یم
 :میگو می تان ب کالم را خدمتروم سر اصل مطلب و لُ می ن اول کاریرم همیاد بگیتان را ز خواهم وقت حضرت نمی ن بنده چونیاما ا. خواهد می

 !میخواه نمی ما شما را! قربان
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ار بزرگ و یک مجموعه بسیاما چون ملت را ! خواهند نمی ملت شما را: میمان بگو گر از روشنفکرانید یلیو مثل خ یضائینم بتوانم مثل خا می من
 سند در نظرینو می دشان رایخوانند و عقا می را »ایگو«اخبار مثالً  را که ین جمع کوچکیم و همیآ می دانم، کوتاه می ده دور از دسترسیچیار پیبس
خرداد گفتند  2بزرگ را در  »نه«که آن  یق کردن تعداد کسانیالبته با جمع و تفر! میخواه نمی ما شما را: یم کهگو می ز قول خودم و آنانرم و ایگ می

 بردست از سر ملت  ا نه؛ اما ما فعالًیخواهد  می شما را ،ا ملتید که آید بفهمیتوان می ،ج دست از حضور در انتخابات برداشتندیو بعدها به تدر
 .میزن می م و از قول خودمان حرفیدار می

 یالملل نیکاراگوئه، خودتان مثل بچه آدم از ناظران بیست نیم مثل رهبران کمونیکن می شنهادیم پیآن که کار شما و کار خود را راحت کن یما برا
شما  یبه حکومت فعل ،از تقلب یلرز و نگران اورند و مردم بدون ترس ویشان را با خودشان ب یریگ یأرهای  د که صندوق و دستگاهیدعوت کن

و ! خواهند می م مردم ما راید گفتیدید! دیید که بفرماییا بگویروز به دنیمثل قهرمانان پ! که خب خوش به حالتان یاگر گفتند آر. ندیا نه بگوی یآر
های  م کورهید برویشما هم ما را به عنوان مجازات بفرست م، ویدار می ز به خاطر مردم دست از سر شما بریما ن. دیگردانهایشان بر ناظران را به خانه

شما بودم با  ین حامل شما را سر دست ببرند، من اگر جایک بود ماشیم که نزدیدیکه ما در زنجان د یتیبا آن جمع. میز کنیبوشهر را تم یاتم
 یالملل نیطرف ب ید و در حضور ناظران بیایا زنجان بیهران ندگان منتخب خودش به تیکارتر با نما ین فردا، آقایگفتم هم می نان خاطریاطم

لگد  ،مشت محکم که چه عرض کنم ،ن انتخابیت مردم مرا انتخاب خواهند کرد، و ایاکثر بودم که حتماً می رفراندوم انجام شود و مطمئن
. دیده نمی د و باز به رفراندوم تنینیب می ت راین جمعیا اکاسه است که شم میر نیزای  هدانم چه کاس نمی اما. جهانخوار یکایبود به آمر ی میمحکم

 دوم خرداد از کجا آمد؟  یأت نظر به شما دارند پس آن ریت جمعیاگر اکثر. میا قتش ما هم ماندهیحق
 وقت قول آن! هن شما را سر دست گرفته بودند، زد به سرشان و گفتند نیمزاج که ماش یدم ب دمیب غریعجهای  ن آدمیم که همیریحال فرض بگ

همان . دید آنجا درس حوزه را گرم کنیم برویم و شما را بفرستیه کنیا نجف اشرف را تهیا لبنان ین یا فلسطیه یط سفر به سوریتان بلیم برایده می
 یزیاما اگر آن چ ،دیدارد شما به آن عالقه یگو می هزاد نوری] علیرضا[ست که یره کُنار چیدانم ش نمی من. بکند یمنتظر یکه امام گفت آقا یکار

د و جبران یت نشویاد اذید بفرستند تا زیرو می که یتان به جائیم برایسفارش بده یق حامد کرزایم شده از طریده می زنم، قول می است که حدس
 میس و تقدینو ن پشتتا را هم خدمت یچند نوار تار عباد. مین نحو کرده باشید بدیار شاعر کردیآخر عمر به شهر یها را که در سال یمحبت
د و با یوندیا دمشق به صدام بپی مانعم در یفرست می د شما رایاگر هم بخواه. دیدن آنها با عشق و حال بگذرانیتان را با شن یام بازنشستگیم تا ایکن می

 یتان را در سنگرها برا ن خوردنیسکنجبی کاهوماجراها یخ بهرمانید و همراه با شیام خوش گذشته را مرور کنیو خاطرات جنگ، اها  ذکر گذشته
م داشت و او را به ینخواه یهم مثل الصحاف کار یخاتم یبا آقا. دید به هم نشان دهیا ه در جبهه گرفتهیرا که با چفهایی  د و عکسیف کنیهم تعر

 یآقا. خسته شد یلین چند وقت خیا یطفل. را به تمدد اعصاب بگذراند یصدا را سامان دهد و مدت یبهای  م تا کتابیفرست ی میکتابخانه مل
ر دوران را هم اگر با شما همراه یرکبیام. ردیم بگیعراق در موردش تصم یکائیم تا حاکم آمریکن می پورتیرا هم به کشورش د یشاهرود یهاشم
ران چهار یشرق نوشته بود در ا روزنامه. ل بزندین بیدند زمیاش باال کش یاقتصاد یایکه او و مافهایی  م به دهشان تا بابت پولیفرست می نشود

د یچقدر با یخ بهرمانیدانم ش نمی من ین مجازاتیسه با چنیدر مقا. ده بود قطع کردندیون تومان دزدیلیم بخت را که چهار یک سارق نگونانگشت 
 !ه شودیل بزند که حسابش تسویب

 .دیایر سر چائوشسکو آمد بر سر شما بکه ب ید بالئید و نگذاریدر لهستان عمل کن یاروزلسکید مانند ییایب! قربان
است از مذهب جدا باشد و هر کدام کار خودش یم سیخواه می ما! میخواه ی نمیو اسالم یم اما حکومت مذهبیهست یاز ما مسلمان و مذهب یلیخ

آتش انداختند و کباب کردند و  خت، مردم بدبخت را زنده زنده درین رید به زمیرا نبا یح گفته بود خون کسیچون مس یدر قرون وسط. را بکند
افغانستان را به خاک و  ینوابی برادران طالبان، به نام سنت محمد، مردم ،در قرن حاضر. زار کردندیت بود بیحیح و مسیندگان را از هر چه مسیآ

ز مردم کند که تا چند ده سال ا یپوست یجنابعال یتحت رهبر یعیحکومت شها  ن سالیباز در هم. دندیخود خر یبرا یخون کشاندند و لعن ابد
د یبگو یع صفویو تش یع علوید و راجع به تشیایم نخواهد شد، و پدرجد دکتر هم که بیران ترمیع در ایچهره مخدوش شده مذهب تش احتماالً

 . دیبردار ین هم که شده، دست از سر حکومت مذهبیعت و دیبه خاطر حفظ شربنا بر این، . گوش نخواهد کرد یکس
از  یکیق یتان بخرند و از طریوتر برایک دستگاه کامپید برادران یده نمی کنم که چطور دستور می د تعجبیکه دار یسواد و معلومات ی بالحضرتعا
 کهها  به شما چهها  روم و چتها  الگن در وبر و جواید مرد و زن و پینید ببیرینترنت بگیک خط ای یجانیبرادران الر یوتریکامپهای  شرکت
و وزارت آموزش و ها  یباره تعاونی درکه مردم در قسمت مردم یو چند نظر یهان و همشهرید به اخبار کیا دلتان را خوش کرده. ندیگو نمی

ی است که با آن حالت ضائیلوفر بیمقاله خانم نمثالً  سمینو می ن نامه را به شمایکه من ا یلیاز دال یکی. دهند می مت مرغ و تخم مرغیپرورش و ق
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ی شما اسالم یدر جمهور یراست یشان را که راستیا »پدر«. نوشته بود که مرا تکان داد یچنان مطلب »یمنج«و  »یناج«راجع به  یس تئاتراحساپر
ا یشدند و  می ران خارجید از ایا بایشان تنگ آمده بود که یبر ا یشان محروم کردند و چنان عرصه زندگ یشان و ابویآوردند و ما را از هنر ادر

به شما نوشته بود  ]ابراهیم نبوی[ سانینوید طنزرا هم که سای  هنام. ن شکلیز به همیگر نید یو هنر یزن و مرد دانشها  و ده! کردند ی میکشخود
ازش  یا چه زهر چشمیر است، یران گیکارش در ا یدانم کجا نمی ض مسعود خان بهنود را هم کهیعرا. دیا دهیو البد خند اید هخواند حتماً
 .اند به سمع و نظر شما رسانده یفوق سرهای  ق بولتنیاز طر خواند، حتماً می ن را فرهنگستانید که در انگلستان هم زندان اویا هگرفت
 د و سکوتیگو نمی چیم هیاوریکه سر ملت ب یهر بالئ ،دایبه قول مرحوم هو! ه به شتر استیشب یزیشناسم رفتارش چ می که من یملت! قربان
آب،  ید و اندکیک ذره خوراک بدهیبه شتر . ده بود و کار دست خودش دادیامرز با تمام دانش و سوادش، آن طرف کار را ندیخدا ب اما آن! کند می

خوراک و  یشود و به خاطر کم می رهیلحظه استراحت به شما خ در. آورد نمی رود و خم به ابرو می ک صبح تا شب راهیتان یبا نجابت و آرامش برا
د با دهان ینیب می !که جان شتر به لب برسد و از کوره در برود یبه روز یاما وا. دهد نمی نشان یچ واکنشید هیا دهیکه ازش کش یتسخ آب و کار

گر نه یآنجا د. دارد نمی رد و تکه و پاره نکند دست از سرتان بریکند و تا شما را با دندان نگ می ر قابل مهار، شما را دنبالیغ یکرده و خشم کف
ر سر شاه و را که ب ین نقطه برسد و بالئید ملت به اینگذار. گریز دیچ چی، نه دست نوازش و نه هیداک اثر دارد، نه آب، نه آواز هُخور

ده است؛ اما یطاقت از دست داده و به نقطه انفجار رس ،ش آمده و گمان بر آن بوده که ملتین وضع پیبارها ا. اوردیر آورد بر سر شما بیوز نخست
نقطه اوج را  ،ن نقطه اوج نبوده استید ایاهللا سرکوب شده؛ اما مطمئن باش به ضرب و زور عوامل حزب یانات اعتراضیطور نبوده و جر نیا
ده یشن یزیچ یاعتراض عاد یش آمد؛ جز صدایموضوع پها  در زمان شاه ده. کنند ینیب شیتوانند پ نمی مدارانیاستن سیتر کارکشتهحتا  کس، چیه

شد،  می مختلف تظاهرات و جنجالهای  به مناسبت -د یخواند می د و روضهیزد می تار همان موقع که شما سه - آن زمان همهای  نشگاهدر دا. نشد
مخوف ای  هسرمهای  کاسک و کالهها  با آن لباس ینداشت و گارد شهربان یتیاهم یونیحضرت هماهم از نظر اعالها  ن تظاهرات و جنجالیا یول

معلوم نبود چند  نوشته شد، و اصالً ینیخم اهللا آیتت شاه نسبت به یک مقاله، که سر عصبانیاما ناگهان به خاطر . کرد می سرکوب یحتا به راآنها ر
خواهد که شما  می ستاده ویتان ا د که خدمتکارتان دم در اتاق خوابینیب می ک روزیهم  شما. ده شدیکل مملکت به آتش کش ،اند هنفر آن را خواند

 . کند می ر و رویا را زیدن یک روز آرام و عادیکه در ای  همثل زلزل. بهتان بدهد ید تا خبر بدییایرون بید و بیتان را بپوش مهژایپ
  

 ! جناب رهبر
. دیگو باشتان رخ داده پاسخ ام حکومتید به خاطر آنچه در اید و بایول هستؤچرا که شما مس ،ستیمن به خاطر شخص شما نهای  هین توصیا

. د مجازات شودیکرده باشد با یکوتاه ید به مردم پاسخگو باشند و اگر کسیس مجلس همه و همه بایه، رئیس قوه قضائی، رئجمهور رئیساب جن
ن با یزم رانیخواهم فرزندان ا نمی .خواهم می کشورم آرامش یاز آن روست که برا یرانیا یمعمول ک شهروند کامالًیه من به شما به عنوان یتوص
ن و خلق بهمان به عنوان به نام خلق فال یخواهم دوباره جماعت نمی .بگذرانند یریست سال را در تنش و درگیده ب یگرین دیب خونانقال

خواهم  نمی .خته شودین ری، خون مردم به زمیت ارضیحفظ خاک و تمام ید و برایآین برن سرزمی، در صدد تکه تکه کردن ایخواه استقالل
 یتندروهای  خواهم دوباره گروه نمی .تکرار شود ،دیه انقالب رخ داد و به کشته شدن و قتل عام صدها نفر انجامیاولهای  الکه در طول س یاناتیجر

 یزند و از کشته پشته بسازند و کسین بریرا بر زم یگریده قرمز، خون عدهای  یبار به نام خلق و با لباس سبز و روسر نیا یاسالمیرو غ یاسالم
 .ل کنندیالعمر به ما تحم جمهور مادام سیان را به عنوان رئمانند ماه تاب

بر اساس مفاد حقوق بشر  را کالً یآت یشنهاد کنم که طرح قانون اساسیخواهم به تمام مخالفان حکومت حاضر پ ی میرانیک نفر ایمن به عنوان 
ز بعد از افتادن به یتکاران نین جنایتکارتریجنا. شکنجه نشودای  هچ بهانیط و به هیچ شرایکس تحت ه چیه. بردارند مجازات مرگ را کالً. سندیبنو

ن ید در ایشا. طرف محاکمه و مطابق قانون مجازات شوند یز در دادگاه بیتکاران نین جنایتکارتریجنا. ت شودیشان رعا یحقوق انسان ،چنگال قانون
مردم را  یروز شرفت و بهیپها  لهیدا کنند و در زندان و از پشت میپنجات  یاز عامالن حکومت شما بتوانند از دست جوانان عاص یاریبس ،صورت

شود  می فرهنگستان است فردا ،نیاگر زندان اواآلن . تأسف بخورند شان کردند یکه در زمان زمامدارهایی نند و به حال خود و کاریبه چشم بب
شان در زندان، یم که برایده می تمأموری ن درخشانیبه حس! نامو بهتر استهر چه باشد از گوانتا! گذرد نمی به دوستان بد ه قم و مسلماًیحوزه علم
شان یاط زندان برایدر ح یگدار م گاهیگوئ می هم »وید«آموزنده را نشان دهد و به گروه های  تیدرست کند و سا ینترنتیو ا یوتریشبکه کامپ

 ! شان سر نرود چند بار حبس ابد، حوصله تیکنسرت اجرا کند که هنگام گذراندن محکوم
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 !ای خامنهحضرت 
خندان و  یان خاتمیم؛ میان بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم که کارها درست شود؛ ما آگاهانه مید نداشتیام ،میشرکت کردها  یریگ یأما اگر در ر

به شکل ها  اهویو هها  و انتخاب کردنها  یریگ یأن ریاما ا. دین را بفهمید که ایقدر شعور دار نیشما هم ا. میرا انتخاب کرد یان، اولیگر ینور
هر چند . ران را بهشت کندی، ایخاتم جمهور رئیسم جناب یما انتظار نداشت. دادن خلق خدا شده است یو باز یل به موش و گربه بازیتبد یمهوع
 -بود  ید امامیساخته حاج سعهای  ن و جنجالشایمخالفان ا یاسالما وا یاهویه تر بیش و - شان به پا شد یکه با انتخاب ا یل، سر و صدائیدر اوا

چ یشهر، و نه ه یشان، نه مجلس اصالحات، نه شورایثابت شد که نه ا ،ران زنده کرد، اما با گذشت زمانیپ یبرخحتا  د را در دل جوانان وین امیا
ر بابک یو آرزوها هم تقصها  دین امیتمام ا. ستین یقادر به انجام کار ین نظام حکومتیو ا ین قانون اساسین کشور و ایارچوب اهگر در چیکس د
 ! بود یخزعل اهللا آیتداد و 

ن یاکنون ا. که خواسته نوشته است یر داده و به شکلییل خود تغیک فصل از آن را به میشده که هر کس آمده  یران مثل رمانیا یفعل یقانون اساس
ن یا ،قیبه هر طر. ع کردییحق مردم را تض یشد با آن به راحت می ن قانون بود کهید در امورها  هر چند در گذشته هم ده! قانون نه سر دارد و نه ته

به حکومت مورد  یرید که مردم بدون درگیر دستانتان گذاشتید و شما و زیاوردین یأر یاگر در رفراندوم مردم. عوض شود د کالًیبا یقانون اساس
هم صورت  یستیکه در چند کشور کمون یکار. عمل شود یوشته و به مفاد آن به صورت قانونتواند در آرامش ن می زین قانون نینظرشان برسند ا

ن یاز ا تر کم ن بار بهیا یضائیبه قول خانم ب. دیستین یاروزلسکیاز  تر کم شما که. دیبه انجام رس یزین خون و خونرتری کم گرفت و مرحله گذار، با
ص ینگهبان و مجمع تشخ یم که دوستان شورایگذار می .میکن نمی ملت ندارد شرکت یبراای  هدیچ فایکه ه یم و در انتخاباتیده نمی تیرضا

ن یکار از ا. ل دهندیهماهنگ با خودشان تشک ین که حال مردم را گرفتند بشکن بزنند و مجلسیباشند و از ا یمصلحت نظام خوشحال و راض
 یخود جنابعال یأر ،تیص مصلحت نظام و در نهاینگهبان و مجمع تشخ یشورا یتوو و ین فعلین مجالس هم با قوانیتر یکارها گذشته و انقالب

در جهت مصالح  ینخواهد توانست قدم - اش را جمع کرد  ک عتاب شما مجلس کاسه کوزهیم که به یدیله مطبوعات دأاش را در مس که نمونه -
 .ملت بردارد

  
 !ای خامنهجناب 

د ید مرد خدائیکن می ه باشد، اما شما که ادعایدار شب ک طنز بامزه و خندهیو  یافتنین دور و دست یزوک آریبه  تر بیش سمینو می د آنچه کهیشا
 ید اول صبحیبگذار! مستجاب شده است یزیشان بدون خونریرخ داده و دعاهاای  هنند معجزیزند ببیخ می د مردم، فردا که از خواب بریبگذار
ش به ضرب و زور ین چند سال پیالبته ما هم .»!ران استید ایحکومت جد ین صدایا«: دیگو می ونیزیم که در تلویرا بشنو یاتیح یآقا یصدا
را ای  هن معجزیچن ،یدن جام زهر چند منیو نوش ینفت یدو سکو یکیو  یمسافربر یمایک هواپیمت از دست رفتن مسافران یو به قها  یکائیآمر
. دیان رسیدن و بدون رفع فتنه به پایرس یروزی، چطور بدون به پ»جنگ جنگ تا رفع فتنه«و  »یروزیجنگ جنگ تا پ«م که یا م و شاهد بودهیا دهید

افت و ما یداد سازمان ملل خاتمه یرش قرارروز با اعالم پذ ک شبانهیسال هم طول بکشد در عرض  یست سیکه ممکن بود ب یم جنگیا شاهد بوده
ارد دالر ناقابل یلیم و هزار میمثل آب خوردن از خون هزاران جوان گذشت. میکار خودمان رفت یم پیریخسارت بگ یناریآن که د یهم بزرگوارانه، ب

 . رخ دهدای  هن معجزیچنها  یکائین بار بدون حضور آمرید ایبگذار! میدیفه بخشیسه خلیاز ک
! دینتوانست! برادر. دیمنزل مقصود برسانرا به سر دست شما سپردند تا آنهارا به  یکاروان ،نوردندیکا را درخواستند آمر می که یمردم ما مثل کسان

مردم تا . دیرو کرد بهی بزرگ و کوچک روخود با خطرهاهای  یکار آنها را به خاطر ندانم. دیز و همه کس عقب انداختیران را از همه چیمردم ا
د یتان نبوده، که اگر بود آس یارث پدر ید، رهبریش نکنفرامو. رندیخواهند کارشان را خودشان به دست بگ می کار با شما آمدند اما اکنون ینجایا

 گریفه را به کس دین وظیاگر بخواهند، انجام اها  و هماناند  هارتان گذاشتیبوده که مردم در اختای  هفین وظیا! برد ی مید سهمیهم با یهاد
 . دیمت نکنت مردم باشد، در مقابل آن مقاوین خواست اکثریم اگر ایخواه می از شما. سپارند می
  

 .والسالم
 سخن .م .ف

 آلمان
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  1382 اسفندای،  به خامنه )سعید( یک فرهنگینامه سرگشاده 

  
  به نام او که هستی از اوست

 ای االسالم والمسلمین سید علی خامنه جناب حجت
  لیکمسالم ع

  
من ایثارگر و جانبازی . کنید های خود از آنان یاد می باور بفرمایید حقیر نه جزء ایادی استکبار هستم و نه از آن دشمنانی که شما مدام در سخنرانی

 .پس از این حیث، حیالتون راحت باشد. ام هستم که از وضع موجود خسته شده
ولی در طول این مدت، دریغ . ایم به استخدام آموزش و پرورش در آمدیم ای که داشته شق و عالقهبه هر حال، بنده و هزاران نفر مثل من، بنا بر ع

و این احساس، . ام کنم، بلکه از آن متنفر نیز شده ای در خود احساس نمی باور بفرمایید دیگر نه تنها نسبت به این شغل، عالقه. از یک روز خوش
اطالع هستید و یا اطالع  دانم که واقعاً شما از وضع موجود، بی من نمی. رهنگی قابل لمس و درک استعینه در اکثر قریب به اتفاق همکاران فب

اطالع  ترین مقام کشور، اگر از این مهم بی شما به عنوان عالی. که در هر دو صورت، گناهکارید ،ای در جهت رفع این معضل ندارید دارید ولی اراده
و اگر . کشوری که چنین رهبری داشته باشد بر همه روشن است اطالع خواهید بود و در نهایت، سرانجامِ یگر بیباشید، قطعاً از بسیاری مسائل د

 .جز رهبری یک کشور خورد به اراده به درد هر کاری می ای در جهت حل این مشکل ندارید، که پرواضح است انسان بی واقعاً باخبرید و اراده
غافل از . کنید های دشمنان خیالی خود می سازی توطئه و غم خویش را صرف خنثی هم توطئه هستید و تمام همّرهبر عزیزم متأسفانه شما دچار تو

ترین  افکار و اعمالی که نزدیک. باشد و مقربان دستگاه خالفتتان می جنابعالی، افکار خرافی و پوچ جنابعالیخود حتا  اینکه دشمن اصلی این ملت و
پس بر شماست الاقل برای حفظ قدرت دنیوی خود، سعی کنید  ؛تان تبدیل نموده استدشمنانترین  به بزرگ) ایثارگران جانبازان و(دوستان خود را 

نه از تاک نشان ماند و نه از «های موجود را از بین برده و یا کاهش دهید، چرا که در غیر این صورت، روزی فرا خواهد رسید که  نارسائی
 .»نشان تاک

، نسبت به ادعاهای من تحقیق نمایند )دهند هایی که سگ دربار محمد خاتمی تشکیل می البته نه از نوع هیأت(ید با تشکیل هیأتی توان می جنابعالی
تواند مبنای کار  گردم که می ای از مشکالت و معضالت گریبانگیر جامعه فرهنگی را متذکر می در انتها گوشه). اطالع هستید البته در صورتی که بی(

  :حقیق قرار گیردگروه ت
کنند و نسبت به شغل خود  اکثر قریب به اتفاق فرهنگیان، دچار افسردگی و مشکالت روحی و روانی بوده و به شدت احساس سرخوردگی می -1

  .کنند احساس انزجار می
های  افرکشی، آبدارچی شرکتاند سیگارفروشی، مس اند، که از آن جمله ب روی آوردهذاکثریت فرهنگیان، جهت امرار معاش به مشاغل کا -2

  ....مالک و اتومبیل، بنائی و حتیخصوصی و بنگاه ا
پرواضح هست که هر دختری وقتی تشکیل . اکثر فرهنگیان، دچار مشکالت خانوادگی هستند که این نیز زائیده مشکالت اقتصادی است -3

بیند که  ای جهت تردد، اما وقتی تمام این آرزوها را نقش بر آب می و وسیله ای محقر اند خانه که از آن جمله دهد، آمال و آرزوهایی دارد خانواده می
اینجاست که  زشود و مشکالت خانوادگی ا شوهرش توان خرید لباس، آن هم سالی یک بار را ندارد، مسلماً دچار یأس مفرط میحتا  بماند،

  .خورد استارت می
ای نان  اوقاتشان را در بیرون خانه دنبال لقمه تر بیشپدر و مادری که . مانند نصیب نمی س ما بیگناه ما نیز از این شغل مقد فرزندان معصوم و بی -4

دوند، دیگر نه فرصت رسیدگی به امورات فرزندشان را دارند و نه از خستگی، حوصله این کار را و در ثانی، وقتی آنان وضع زندگی خود با  می
  .گردند شوند، دچار یأس و تزلزل روحیه می عمیق می کنند و متوجه این شکاف بقیه را مقایسه می

کسی  تر کمبه طوری که (جامعه فرهنگیان، به سبب مشکالت معیشتی که دارد، نه تنها در جامعه قدر و منزلت خویش را از دست داده است  -5
را به معلم بدهید و در نتیجه او را از همه امکانات  آیا حاضرید دخترتان جنابعالیخود حتا  شود دخترش را به جوانی بدهد که معلم باشد، پیدا می

آموزان نیز ابهت خویش را از دست داده است و چه بسا که مورد تمسخر و استهزاء آنان نیز قرار  ، بلکه در بین دانش)خدادادی محروم نمایید؟
 .گیرد می
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ای را به  در همین رابطه بهتره خاطره(هزاء و تمسخر آنان تعجبی ندارد؛ کند، است شان فرقی نمی بیند لباس معلمش با رفتگر محله آموز می وقتی دانش
یعنی  ،کنم، چند روز پیش بنده در مقطع راهنمایی تدریس می ؛عرض همایونی برسانم شاید خستگی از تن مبارک برهاند و تبسمی بر لبانتان بنشاند

بهش گفتم چرا  ؟آمد جازه چرا آقای فالنی مثل شما اعتصاب نکرد و کالس میآموزی به من گفت آقا ا بند فرهنگیان، دانش پس از اعتصابات نیم
ن کت و شلوارش عوض نشده، ولی دایی منم بود، از اون موقع تا اآلکنی؟ گفت آقا اجازه آخه اون معلم کالس اول و دوم ابت این سؤال رو می
  .کنه اعتصاب هم نمی

های دیگر رنج برده است، ولی به  آمد که معلم به دلیل فقر، روزهای متوالی از درد دندان و بیماریباور کنین چه بسیار پیش آمده و بازم خواهد  -6
و چه بسا روزهای متوالی شاهد درد کشیدن .... علت فقر موجود و هزینه باالی درمان، درد را تحمل نموده است که شاید فرجی حاصل شود و

  .اند یزیت و هزینه سنگین و روزافزون دارو را نداشتهاند، ولی توان پرداخت حق و شان بوده جگرگوشه
تواند سالی چند بار به مسافرت داخل و خارج از کشور برود تا تجدید روحیه  دهید، هر معلم می با این حقوق هنگفتی که شما به فرهنگیان می -7

 .خواهشاً خواب را برای فرهنگیان ممنوع نکنید) م خوابالبته فقط در عالَ(کند 
گویید، آیا بهتر نیست خودتان در این ابتدای سال نو این نهضت به اصطالح  رسانی به مردم سخن می شما که مدام از نهضت خدمت ،ر معظمرهب

  .پس منتظریم. تر از معلمین زنی کنید؟ چه قشری برای ارائه خدمت واجب رسانی رو کلنگ خدمت
  

 سعید
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   1384 دادخر 10 ای، به خامنه قابل احمد سرگشاده نامه

  
 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 »نحسأ هی بالّتی جادلهم و ،الحسنۀ ۀالموعظ و بالحکمۀ ربّک سبیل الی دعأُ«
   ای، خامنه علی سید اهللا  آیت جناب

 احترام و سالم با
 

 2 .است بوده شماه مطلق یتمدیر و رهبری تحت الزم، کارهای و ساز تمامی با ایران حکومت که است سالی شانزدهمین پایان خرداد، چهاردهم
 تمامی یتمسؤول رهبری، سال 16 و جمهوری ریاست سال 8 دفاع، عالی شورای در رهبری نمایندگی و مجلس انقالب، شورای در عضویت سال

 سال 8 س،مجل رئیس سال 9( گذارد می رفسنجانی هاشمی  آقای دوش بر ،دومه مرتب در و شما دوش بر ،اوله مرتب در را کشور کنونی اوضاع
 که گرفته قرار خطیری و کننده تعیین اتفاقاته آستان در کشور آن، سبب به که مدیریتی ).مصلحت تشخیص مجمع رئیس سال 8 ،جمور رئیس

 رنج دراز سالیانه اندوخت یا و شود می رهنمون سالمت به یا موجود، دوراهی در را ملت و مُلک و دهد می قرار تأثیر تحت شدیداً را همه سرنوشت
  .دده می القاعده سنخ از هایی  تروریست و بیگانگان تاراج به را شان معنوی و مادی گذاری سرمایه و کوشش و

   :هگزین چهار میان از که است کرده پیدا را »رفراندومی« حکم ی،شرائط چنین در جمهوری ریاست گزینش
   اسالمی؛ جمهوری نفی« -
   ی؛اساس قانون در قدرت کلی ساختار تغییر -
   موجود؛ غیردموکراتیک وضع حفظ و اساسی قانون از استبدادی قرائت -
   ،»دموکراتیک و علمی رویکردی و قرائت با اساسی قانون چارچوب در قدرتمندانه هم محدودیت و کارساز و بنیادی اصالحات -
  

ه صدم آن اعتبار به پیشاپیش و گیرد می و گرفته شکل کراتیکغیردمو و غیرآزاد ناعادالنه، یشرائط در که واقعیتی .دنشین می واقعیت کرسی بر یکی
 .است خورده ناپذیری جبران

 برخواهند را چهارم یا سوم های  گزینه از یکی بروند، رأی صندوق پای به ایران ملت اکثریت اگر ناعادالنه، رفتارهای و ها  نابسامانی اینه هم با
 رسید، آن به توان می ایران در که است حقیقتی برآیند داوری، این .دآور خواهد رأی نخسته گزین دو زا یکی کنند، امتناع دادن رأی از اگر و گزید
 رأی و شرکت لزوم« های  گزینه شما مخالفان هم و آورید می میان به »شرکت وجوب و لزوم« از سخن شما حامی اقتدارگرایان و شما هم که چرا
  .دکنن می و کرده تبلیغ را »تحریم و شرکت عدم لزوم« یا »اصالحات به دادن

 تسلط سال 26 طول در که شماست غیرصادق و صادق همراهان و یاران و شما انتخاب و اختیار از ناشی البته موجود، خطرناک و شکننده وضعیت
 یاد به اما »ضروری ازخودگذشتگی و فداکاری« به یا و انجامد می »خیانت« به یا که( ساز سرنوشت تصمیمی به که رود می و گرفته شکل قدرت، بر

 .دشو منتهی )ماندنی
 برخی و دارد نکات سایر از یتر بیش برجستگی خطیر، دوراهی این آمدن پدید در که شوم یادآور را تاریخیه نکت چند آوری، یاد برای خواهم می
 بر که شما منصوبان و شما اقدامات از مواردی معموالً و یدهخر جان به را شما به تذکر خطر که گرفته قرار سیاستمدارانی توجه مورد تر کمآنها  از

  .دان  داده تذکر بیش و کم را است بوده شرع خالف یا و قانون خالف
 مختلف های  فرصت در »المؤمنین تنفع الذکری إنّ فذکر« باب از مشفق، ناصحان دیگر که است تذکراتی بر عالوه شمارم، می بر که مواردی این

 .درسان یاری شما به صحیح، تصمیم در و گذارد مثبت تأثیری بیان، این در سبحان خدای شاید .دان  کرده یادآوری شما به فیمخ یا علنی
 که بود این ما روحانیت بزرگ خطای .عمل در چه و اندیشه در چه .دان  داشته هایی  خطا بیش، یا کم خویش،ه گذشت زندگی در آدمیانه هم -1

 محمدحسین اهللا آیت مرحومه گفت به و است ارزشمند خود جای در که ،»فقه« نام به ای سرمایه با و شد »حکومت« مدعی ،»مدیریت« دانش بدون
 قدرت، ارکان بر و شده سیاست و ریاست نامزد ،»ندارد مدیریت و نظام و حکومت ریاست به ارتباطی هیچ« ،)کمپانی به معروف( اصفهانی غروی
 در ولی بود، علمی و عملی نه و داشت منطقی امکان نه قدرت، اصحاب بین در رایج قرائت با که والیتی .دکر طلب را »مطلقه والیت« و شد مسلط
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 برخی به ادامه در که شد پدیدار آن از ناپسند ای چهره منفی، های  زمینه برخی در هرچند شد، »سوخته دهان و نخورده آش« مصداق ها،  زمینه برخی
 .مکن می اشارهآنها  از

 مصطلح، فقه« حکومت؛ امر در که کرد اعالم صراحت با و شد واقف نکته این به نیز اسالمی جمهوری بنیانگذار مرحوم عمر، آخر سال در البته
 .دبو رسیده آن به کمپانی مرحوم که رسید ای نتیجه همان به ها،  زمینه برخی در یعنی .»کند نمی کفایت

 غیراصولی های  خشونت غبار با ،»اسالم«ه چهر و افتاد طلبان خشونت دام به داخلی، سیاسته صحن در ایران حکومت اسالمی، جمهوری آغاز از -2
 همراه )ها  مارکسیست و خلق مجاهدین تا آزادی نهضت و ملیه جبه از( اعتقادی و سیاسی مخالفان هتک و حذف به تصمیم و مکرر های  اعدام و

 مجاهدین همچون طلب، خشونت مسلح مخالفان« دودم قیچی بود، شرع و عقله توصی که »مخالفان با امدار و تحمل و همزیستی« جای به و شد
 و تجربه بی یا و تجربه کم شدت به قضائی و اطالعاتی های  دستگاه و سو یک از بلوچ و ترکمن و عرب و کرد مسلح احزاب و خلق فدائیان و خلق

 و انتقام و کینه از هولناک و عمیق ای دره سوی به را آن بر حاکم نظام و کشور ،»دیگر سوی از ادستگاهه این بر مسلط خشن و احساساتی جوانان
 .ددا سوق مطلق، اعتمادی بی و طلبی جنگ
 بود، »ریزی خون و قتل در اسراف« آنان مشترک وجه که قدرت، بر مسلط حامیان برخی و اسالمی انقالب مسلح مخالفان نیروی دو سوی از کشور

 و نداشتند »قتل حد در جرمی« آنان از بسیاری که بود انسانی های  سرمایه از نفر هزاران کشتار آن، حاصل که شد کشیده مهاری بی خشونت دیوا به
 .حکومت طلب خشونت حامیان سوی از بسیاری و حکومت مخالفان سوی از برخی شدند، کشته ناحق به

 گرفتن و دیگران »حیات حق« سلب به نسبت گیری تصمیم در که داشتند قرار افرادی قضیه، فطر دو در که برد نخواهد یاد از هرگز ایران ملت
 صادر را خود مخالفان ریزی خون و قتل دستور راحتی، به و نبودند قائل »انسان انسانیت« برای ارزشی هیچ اساساً و کردند اسراف شدیداً آنان جان
 .دبردن می لذت جنایتکاری از و بودند »بالفطره جانی« گویی .دکردن می آنان کشتن به اقدام خود یا و کرده
 را بجنورد اهالی از ستمگری خان« :که کردید می توصیه خراسان در انقالب پاسداران از خود مراجعان به که هنگامی در چه میان، این در شما نقش
 و دوست اعدام و محاکمه«ه هنگام در چه و ،»شوند راحت شرش از و کنند اعدام آن، خم و پیچ در گرفتاری و انقالب دادگاه به ارجاع بدون
 انتشار جرم به که دیدشُ فردی باختن جان شاهد و کردید سکوت که »ارتداد اتهام به آشوری، اهللا  حبیب شیخ مرحوم شما، سابق همفکر و همراه
 کفرآمیز بر مبنی یزدی، مصباح محمدتقی شیخ و )نگهبان شورای سابق عضو( خزعلی ابوالقاسم شیخ آقایان، شهادت و اصرار و »توحید« کتاب
 .دش اعدام کتاب، آنه نویسند بودن مرتد و مطالب بودن

 با شما دادن آشتی برای خراسانی و مشهدی دوستان ناموفق و مکرر های  تالش و متعدد جلسات در که دهد می گواهی کسی هر از بهتر شما وجدان
 کرده چاپ خودش نام به آقا این که است من از ،»توحید« کتاب مطالب« که بود این شما اصلی سخن ،)قالبان پیروزی از پیش( آشوری مرحوم
 رهبری«ه شایست دیگری و باشد »گور«ه شایست یکی !!تکریم؟ دیگری و شود اعدام یکی دیدگاه، یک با نفر دو از که نیست انگیز شگفت .»است
 .»اسالمی نظام
 .دده می گواهی را حقیقت این بیدارشان وجدان هنوز و اند  زنده بسیاری تعداد هنوز اند،  باخبر ماجرا این چون و چند زا که نفری ها ده از البته
 به معتقد و فقیر و زاهد روحانی یک تا دادید می نیز )مصباح و خزعلی آقایان( خود دوستان نزد و آشوری مرحوم دادگاه در را شهادت این کاش
 .دشدن نمی یتیم و سرپرست بی فرزندانش و همسر و شد نمی کشته مظلومانه )شما خالفم ولی( رسول و خدا
 أن ریدنُ و«ه آی قرائت از پس که دارند یاد به را انقالب از قبل و مشهد در را) ع(حسن امام مسجد در شما پرشور سخنان که کسانی نیستند کم البته

 !!»تاریخی ماتریالیسم آقا، تاریخی، ماتریالیسم« :فرمودید بلند، صدای با »الوارثین جعلهمنَ و أئمۀ مجعلهنَ و األرض، فی ضعفوااستُ الذین علی نّمُنَ
 جلوگیری آشوری مرحوم اعدام از اگر آیا ولی .شماست حق اید، رسیده آن به اکنون آنچه با متفاوت نظری رویکردهای این ای، خامنه آقای جناب

 این شما باید چرا !نداشت؟ وجود او برای حقیقت به رسیدن و رأی تغییر منطقی امکان آیا ،)باشد بوده خطا او تصورات اینکه فرض با( کردید می
 !!بود؟ اعدام مستحق آشوری مرحوم شما، نظر از آیا بماند؟ محروم فرصت، این از دیگری ولی باشید، داشته را فرصت

 سرنوشت ،68 تا 60 های  سال در انقالب های  دادگاه امنیتی و سیاسی های  اعدام در دیگر گناه بی صدها خون و شده ریخته ناحق به خون این آیا
 است؟ نزده رقم را امروز خطیر

 از مضمون این و ).است آن خرابی گروی بنا، یک در غصبی سنگ( »خرابها علی رهنٌ الدار فی الغصب الحجر« که است آمده ما دینی فرهنگ در
 این آیا ).ماند نمی وستم ظلم با ولی ماند، می کفر با حکومت( »الظلم مع الیبقی و الکفر، مع یبقی لکالمُ« هک است شده نقل) ص(خدا پیامبر
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 چه است، شده اگر و است نشده اسالمی جمهوری حاکمان جانب از ظلمی هیچ به منجر مخالفان، اعدام و قتل به نسبت مسرفانه رویکردهای
 !!کرد؟ متهم »نظام براندازی« به وانت می را ها  ظلم این مرتکبان جز کسی

 عذرخواهی مردم از کارگزارانش، ستم از اطالع محض به) ع(علی که چرا افتاد، می اتفاقات گونه این از نیز) ع(علی حکومت زمان در که نگویید
 !!است؟ شده عمل اینگونه نیز سال 26 این در آیا .است کرده برکنارشان کار از نیز مواردی در و داده کیفر جرمشان با متناسب را مجرمان و کرده

 و شکنی قانون و است گرفته فزونی گذشته از بیش امنیتی، و اطالعاتی و قضائی شبه و قضائی های  دستگاه ستم )سال 16( شما رهبری دوران در -3
 و فردی حقوق از مختلف های  محرومیت با و شده سرکوب شدیداً شما، های  سیاست مخالفان .است شده تبدیل روند، یک بهآنها  در گریزی قانون

 :دهم می تذکر آن از هایی  نمونه به .دان  بوده مواجه اجتماعی
 و مذهب، سنی فعاالن ها،  کشیش برخی قتل به نمونه برای .است یافته ادامه کشور خارج و داخل در اعتقادی و سیاسی مخالفان ترورهای )الف

 .کنم می شارها سیرجانی سعیدی چون دگراندیشانی
 روحانی، صادق سید قمی، حسن سید :آقایان قبیل از ها  حوزه در شما های  سیاست مخالف مراجع و علما با غیرقانونی و نامشروع برخوردهای )ب

 و اعیاجتم مختلف های  محرومیت یا درازمدت حصر با آقایان این و یافت ادامه ...و شیرازی محمد سید مرحوم روحانی، محمد سید مرحوم
 تعرض مورد مرگ، زمان تا دیگر برخی ولی اند،  کرده پیدا مختصری آزادی آنان از نفر دو یکی اواخر، این در گرچه .دان  بوده رو روبه سیاسی
 .دداشتن قرار شما قضائی و امنیتی های  دستگاه

 امنیتی و قضائی شبه های  ارگان سوی از ایشان به مربوط اماکن و منسوبان و منتظری اهللا آیت با غیراخالقی و غیرقانونی و خشن برخوردهای )پ
 و »ایشان اندی و سال پنج غیرقانونی حصر« و مختلف جلسات و بیانات در شما شخص جانب از ایشان حیثیت هتک و شما به منسوب و رسمی

 .بزرگان و دلسوزان ی ها  راهنمایی به خصوص این در شما شخص مکرر توجهی بی
 !!»بماند حصر در باید ایشان ام، زنده من تا« :بودید گفته تأکید با ایشان، از حصر رفع بر مبنی پیشنهادات برخی پاسخ در هک آورید یاد به

 ایشان که موقوفاتی و است پاسداران سپاه و ویژه دادگاهه غاصبان تصرف در مشهد، و قم در بستگانشان و ایشان شخصی امالک و اموال هم هنوز
 .است دیگرانه غاصبان تصرف در است، آنها خاص متولی

 شتاب و بگویید بازماندگانشان به تسلیتی آنکه بدون اسکندری، و فروهر مرحوم قتل از پس شما عجیب اظهارات و ای زنجیره های  قتل سریال )ت
 نهادهای سوی به را اتهام انگشت که یکسان کردن محکوم و »اسرائیل و جهانی استکبار« به فجیع اتفاقات آن دلیل بی انتساب در شما حد از بیش

 بازجویان، اصرار« قالب در امامی سعید خانم اعترافات فیلم در بعدها که داشت پی در را فراوانی غیرقانونی اقدامات گرفتند، می نشانه حکومتی
 .دکنن مستند را شما جانب از دهالقاءش اتهامات تا داد، نشان را خود »اسرائیل با ارتباط به متهمان اعتراف برای شکنجه با همراه
 کردن محکوم در و بیگانگان به جنایات آن انتساب در شما خطای شدن روشن و خاتمی، آقای اصرار اثر بر جنایات، آن حقیقت شدن برمال

 !!.نداشت پی در را شما جانب از ساده عذرخواهی یکحتا  خود، مخالفان
 زمامداری دوران تمام در شما ولی کردند، عذرخواهی خود ملت از »عراق جنگ مورد در غلط اتاطالع« مورد در »بلر و بوش« که آورید یاد به

 .دای نگرفته بهره ،)مردم از عذرخواهی( خدا خلق و خدا مطلوبه وسیل این از خویش،
 ملت از ساله، 8 دفاع در کامل یقتوف عدم و بس آتشه قطعنام پذیرشه مسأل در جمله از و مختلف، موارد در نیز اسالمی جمهوری بنیانگذار حتی
 .دکر عذرخواهی ایران

 .است بوده حکومت فراروی انسانی مشکالت حل برای )ترور( روش این به حاکمان عادت از ناشی سیاسی، مخالفان ترور به حکومت رویکرد
 و شرور افراد ترور به قانونی، طریق از حکم یاجرا و محاکمهجای  به قضائی دستگاه بشر، حقوق المللی بین مجامع حساسیت از پرهیز برای وقتی

 سایر به روش این تسری امکان باید نشدید، شومه پدید این از مانع حکومتی، منصب برترین در شما و پرداخت تهران جنوبی مناطق در باجگیر
 .دآوردی می نظر در نیز را موارد

 نسبت شما رضایت بر دلیلی را آن )کاظمی( 77 سال ای زنجیره های  قتل اصلی مباشر که رفت پیش آنجا تا اقدامات، این به شما رضای و سکوت
 استفاده ترور از که گفتیم ای خامنه آقای به مشابهی موارد در ما« :گفت یجمور رئیس و شما مشترک تأهی به و بود دانسته ای زنجیره های  قتل به

 نسبت آیا ولی ،»شود نمی دلیل اینها« :گفتید شده، یاد تأهی گزارش برابر در شما رچهگ .»کرد سکوت دیگری مورد در و زد لبخند ایشان و ایم کرده
 !!؟»شود می دلیل« موارد گونه این شما نظر از خود، مخالفان به اتهام ایراد در یا کنید می استفاده منطق همین از نیز دیگران اتهامات به
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 توقیف و یافت تحقق 79 سال در دلیله ارائ بدون که »دشمن پایگاه« عنوان به شما طرف از طلب اصالح های  روزنامه شدن متهم مورد در )ث
 جز که برسانم اطالع به باید ،)برند میسر  به موقت توقیف در هم هنوزآنها  از برخی که( شما نظر اظهار بر مبتنی نشریات، از کثیری تعداد موقت

 .است نشده پیدا کشور اطالعاتی و قضائی دستگاهه مجموع در شما ادعای برای دیگری دلیل هیچ ،»پورزند سیامک آقای اقاریر«
 مشروع درآمد از ها  سال و کرده متهم اتهامات انواع به را نشریات کارکنان گمان، و حدس صرف به و معتبر دلیل بدون که دارد حق نظام رهبری آیا

 عنوان به قانونی، اعتبار نه و دارد شرعی اعتبار نه که را »بازداشتگاه خلوت در ،پورزند اعترافات نوع از دلیلی« نیز نهایت در و کند محروم خویش
 اعترافات یا او همکاران و امامی سعید خانمه شکنج تحت اعترافات کند می تداعی اعترافات، این( !!کند؟ عرضه ایران ملت به خویش مستند
  ).است ودهنب قبول قابل نیز شماه قضائیه قو برای که را نویسان وبالگ
 خود و کند رفتار برعکس کند، برطرف را اذهان تشویش و دهد، آرامش دیگران به او رفتاری وقار و منطق استحکام باید که رهبری مقام وقتی
 در زامرو آنچه جز اتفاقی چه زند، برهم را شهروندان زندگی و شغل آرامش و کند مشوش را اذهان و بپردازد زدن تهمت به مدرک و سند بدون
  .داشت انتظار توان می را است افتاده رهبری جایگاه با اتباط در و ایران
 های  یتمسؤول سایر و )شماست شخص عملکرد از ناشی که( رهبری جایگاه تضعیف از ناشی را بیگانگان شدن جری آیا ای، خامنه آقای جناب
 دانید؟ نمی قانونی

 غیرقانونی، و مکرر های  صالحیت رد و قانون به توجهی بی دوره، دو در هاشمی  آقای هوریجم ریاست و پنجم و چهارم مجلس انتخابات در )ج
 ابرام آن تکرار بر هم هنوز که اید نیازموده مکرراً را بار خسارت روند این مگر .داشت پی در را انقالب از مردم تر بیش روگردانی جز اثری چه
 ورزید؟ می
 به الاقل و شمرده مغتنم را فرصت این کاش .»است برگزیده دگر راهی ملت« که دریافتید ابتدائاً جمهوری، ریاست به خاتمی آقای انتخاب در )چ

 این تا کردید می برکنار قدرت از را آنان یا و داده هشدار آفرینان بحران به و کردید می باز برایش را خدمتگزاری راه و کردید می اعتماد خاتمی آقای
 .ددادی نمی دست از راحت گونه این را »بقاء برای سالمیا جمهوری طالیی فرصت«

 »اسالمی جمهوری شکست« به خواست می اگر که تدبیری .دکر تدبیر و تأمل به وادار را آنان و کرد مات را بیگانگان تمامی ،76 خرداد دوم
 تغییر .1« :های  گزینه به مردم رساندن و »نظام درونی اصالحات دادن جلوه ناکارآمد و مکرر های  آفرینی بحران« جز روشی هیچ بیانجامد،

 و شما که کاری .گرفت نمی پیش در را »رفراندوم طریق از اسالمی جمهوری نظام تغییر .2 اساسی، قانون تغییر طریق از نظام بنیادی ساختارهای
 .دای بوده موفق )نظام درونی اصالح از ممرد اکثریت کردن مأیوس( کار این در حقیقتاً و شدید مشغول آن به همفکرانتان و همراهان

ه قو و نظام مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای کردن تر فعال با ششم مجلس پای و دست بستن و خاتمی آقای دولت دو پای و دست بستن
 نفر یک تنها کشور این در« :که بود این ندرسا که ای بهره تنها است، گرفته انجام شما تأیید و هدایت با که اطالعاتی موازی های  نهاد ایجاد و قضائیه

 انجام توانند نمی مثبتی اقدام هیچ )نظام انتخابی و اصلیه قو دو( شورا مجلس نه و دولت نه وجمور  رئیس نه نخواهد، او اگر و کند می حکومت
 .»دهند
 این .داندیش نمی حاکمانش مثل همیشه ایران ملت ولی کند، جلوه داشتنی دوست و شیرین شما شخص برای سترگ، پیام این اول، نگاه در شاید
 به قدرت صاحبان کام در را گفته پیش شهد که پیامی .است بوده نیز »اسالمی جمهوری نظام در مجریه و مقننه قوای بودن خاصیت بی« حاوی پیام

 .دشو می دیگر ی»زهر جام« یادآور و کند می تبدیل کشنده زهری
 تا کردید دهی سازمان را راست جناحه خورد شکست لشکر و آمدید صحنه به وجود تمام با ،77 سال در رهبری خبرگان مجلس انتخابات در )ح

 خبرگان مجلس در رهبری عزل یا استیضاح عملکرد، بر مؤثر نظارت تا کنند صالحیت رد را نفر )12 تا 10 جز( شما های  سیاست مخالفان تمامی
  .است نمانده دور ملت بیدار چشم از نگهبان، شورای غیرقانونی اقدامات از شما پایان بی دفاع و مکرر های  نظر اظهار .دگرد ناممکن

 شما عنایت مورد که اقتدارگرایانی ولی بیانجامد، ها  روش برخی تصحیح به توانست می نشاند، قدرت ارکان بر که ای لرزه و 78 تیرماه 18 وقایع )خ
 دانشگاه، کوی فجیع وقایع مجرمان .ددادی رضایت آن به شما و گرفتند پیش در را ارعاب و سرکوب راه ص،خا نیروهای آوری جمع با دارند، قرار

 گریه کوی جنایات خصوص در که رهبری به مردم اعتماد .دش زندان راهی مجروح، و مضروب دانشجویان وکیل و رفتند خود راه به آزادانه
 »تراشی ریش ماشین دزدیدن« جرم به وطیفه سرباز یک تنها او امر تحت قضائی دستگاه در راألمرآخ و گوید می سخن مجرمان مجازات از و کند می

تا  روز آن از که دارند وجود دانشجویانی طرفی، از .ددهی پاسخ آن به خود ماند؟ می باقی حدی چه تا و شود می سلب اندازه چه تا شود، می محکوم
 .دبرن میسر  به زندان در کنون
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 .دگرفتن قرار قضائی تعقیب تحت بودند، گرفته قرار تجاوز و تعدی مورد که افرادی هم باز و بود شده تکرار نیز تبریز دانشگاه در وقایع این
 و مذهبی و ملی سیاسی فعاالن از بسیاری و گنجی اکبر و باقی عمادالدین همچون زندانی نگاران روزنامه سایر و نوری عبداهللا کردن زندانی )د

 عبدی عباس و رحمانی تقی صابر،هدی  علیجانی، رضا زرافشان، ناصر :آقایان به زندان گرفتار فعالً افراد دیگر از که( ها  سیاست مخالف نروحانیا
  .است داده تسری )رهبری نهاد( آنان حامی نهاد به را شما حمایت مورد نهادهای به اعتمادی بی روند )کنم می اشاره نیز
 روحانیته ویژ دادگاه از شما چرای و چون بی دفاع از یا و نباشد مطلع نوری عبداهللا آقای مشروط عفو با شما های  مخالفت از که است کسی تر کم
 .دباش خبر بی
 دلسوزان از بسیاری و شد تشکیل بحرانه کمیت و آمد میان به کودتا از سخن که جایی تا آن، از پس گیر نفس وقایع و ششم مجلس انتخابات )ذ

ه نتیج .است کشور بر شما عالی مدیریت دوران اتفاقات از ای نمونه نیز کرد، مأیوس آمیز مسالمت و قانونی طرق از نظام اصالح از را ملت و مُلک
 گرفتن گویی .دبو رجایی علیرضا آقای کرسی بر عادل حداد آقای نشاندن و تهران مردم رأی هزار 750 غیرقانونی و دلیل بی ابطال آن ملموس
 !!کند می تداعی را »حرامه لقم« نه و دارد را »غصب« عنوان نه است، دیگری حق که جایگاهی بر نشستن و دیگریه ماهیان حقوق

 .نداشت بر در ای نتیجه مخالفان، تحقیر و تهدید و نگهبان شورای از شما تشکر و تأیید جز و گرفت انجام نظام رهبری منظر و مرآی در همه، این
 دادگاه، متن در تروره پدید با مجرمان یا متهمان تحقیرآمیز رفتار و فاجعه این گیری پیه نحو در قضائی دستگاه نامناسب اقدام و حجاریان ترور )ر

 .نداشت پی در را رهبری تأیید و سکوت جز
 این اعتبار کرباسچی، آقای کردن زندانی و محاکمه و تهران مناطق شهردارانه شکنج و بازداشت مورد در آن ضابطان و قضائی دستگاه اقدامات )ز

 .دنشدن مجازات آنان هرگز و نکردید حمایت فاجعه آن عوامل و نقدی تیمسار آقای تعقیب از شما .دبر بین از را شما امر تحت دستگاه
 .گرفت قرار نیز شما تأیید مورد )فاجعه این از بعد و قبل( مکرراً قضائی دستگاه که بود حالی در این
 مقدسات، به اهانت اتهام و جوسازی با هم آن اعدام، به آقاجری دکتر آقای کردن محکوم و محاکمه مورد در قضائی دستگاه بار عهفاج اقدام )ژ

 را المللی بین دولتی و غیردولتی سیاسی و علمی نهادهای از بسیاری تمام، سال دو و کرد مخدوشکلی  به را نظام حقوقی و علمی سیاسی، حیثیت
 کرد بدبین ایران حاکمان به نسبت شدت به را دانشگاهیان خصوصاً خارج، و داخل عمومی افکار و واداشت تحرک به اسالمی هوریجم نظام علیه
 .نگرفت انجام شما جانب از مؤثری و فوری اقدام هیچ مدت، این تمام در و

 زن تهدید، و شکنجه با که امامی سعید خانم بازجویان اقدام آیا )نبود که( بود مقدسات به اهانت آقاجری آقای سخنان اگر« :که بدانم خواهم می
 جرم این به نباید و نبود مقدسات و قرآن به اهانت مصداق کردند، می »قرآن به اهانت ترین شنیع« مورد در دروغ اعتراف به وادار را مسلمانی
 این مجازات یا توبیخ برای اقدامی هیچ یافتید، اطالع آن متن از و دش داده شما به ها  شکنجه آن نوار اینکه به توجه با آیا .»!!شدند؟ می محاکمه
 !!هستند؟ شما دوستان و شما عنایت و توجه مورد هنوز افراد آن چرا دادید؟ انجام واقعی و حقیقی کنندگان اهانت

 وی از مکرراً و شدیداً مطبوعات، علیه بر اقداماتش خصوص در شما که( آن در مرتضوی قاضیه مجرمان نقش که کاظمی زهرا قتله فاجع )س
 و اند،  کرده اعتراف آن به شما منسوبین که است آشکار آنجا تا )است شده تهران دادستان و یافته ارتقاء شما، مساعد نظر با و بودید کرده حمایت
 اقدامات دیدن تدارک و )مقتوله مادر و پسر نظر برخالف( کانادا به جسد ارسال عدم به نسبت آن، از پس رسمی، دستگاههای شرع خالف اقدامات
 حاکمان سیاسی و اخالقی اضمحالل و رسوایی جز چیزی )دارد صحت کامالً که( بشر حقوق نقض نظر از ایران محکومیت در المللی بین شدید
 بود؟ قتل مستحق شما تحکوم نظر از آیا بود، شده مرتکب جرمی یا کرده تخلف محترم، بانوی آن که فرض بر .دکن نمی تداعی را ایران
 گویا ولی .دکردی می تنبیه شدیداً را مجرمان و دادید می نشان واکنش آن به نسبت شدید، گیری پی با باید نبودید، موافق اقدامات این با جنابعالی اگر

 حکومت حمایت تحت یهودی زن یک به تعرض از تر کم ارزشی شما نظر از بازداشتگاه، خلوت در پناه بی ایرانی مسلمان زن یکه مظلومان کشتن
 پیام یک دادن از شما و »است سزاوار بمیرد، )سرقت( واقعه این غم از آدمی اگر« :فرماید می) ع(علی که دارد او زیور و زینت سرقت و اسالمی
 !!کردید خودداری تأسف، اظهار و )حکومتی قتل برای( تسلیت

 بیانگر شما، کردار و گفتار که چرا .دکنی مالمت را خود جز کسی نباید ،»کنید می حمایت ن،مجرما این از شما« :که باشد این عمومی تصور اگر
 .است آنان از حمایت

 37 بر بالغ ،80 سال در تنها که کشور داخل در همراهان و جنابعالی سفرهای برای دولتی کالن های  بودجه اختصاص ای، خامنه آقای جناب )ش
 نسبی زهد و مراعات اهل فردی شخصی، زندگی در که جنابعالی .است عمومیه بودج به هنگفت ای هزینه یلتحم است، بوده تومان میلیارد
 یتمسؤول هیچ ،)شود می هزینه وابسته نهادهای و رهبری دستگاه در مسرفانه که هنگفتی مبالغ سایر و( درشت مبلغ این خصوص در آیا هستید،
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 کشور رهبری امر در شما از یتر کم توفیق کرد، نمی اقدام سفرهایی چنین به که اسالمی جمهوری ربنیانگذا آیا کنید؟ نمی احساس ملی و شرعی
 از ملت حقیقی تصور درک و خدمات و ها  کمبود کشف برای و قبلی اطالع بدون و ناشناس صورت به سفرها این که نیست بهتر آیا داشت؟

 یابد؟ تحقق حاکمیت،
 از شما صریح و مکرر های  دفاع و شما منصوب نگهبان شورای طریق از ها  صالحیت رده مسأل در ملت نفرهیختگا از بسیاری حقوق سلب )ص
 نوبت، سه یا دو در شما سوی از »اساسی قانون« ملی میثاق و اجتماعی قرارداد امضای رغم علی ملت، حقوق به تعرض و غیرقانونی رفتار این

 16 و بود همراه قوه سه سران گذاری سیاست و شما جمهوری ریاست با آن سال 8 که دورانی .تاس حکومته ده دو اینه کارنام در سیاه برگی
 .شماه مطلق والیت و رهبری با آن سال

 .»تبعیض و فساد و فقر« است؛ چیز سه مردم اصلی مشکل کشور، بر شما عالی مدیریته دور این از پس که اید کرده اعتراف خود، که است جالب
 از را رشدیافته آفت سه این علمی، های  برنامه اعمال و گیری تصمیم برای الزم ابزار بدون و اندک زمانی در که داشتید توقع طلبان حاصال از البته
  !!کنند پاک ملت، زندگی و کشور دامان
 بهره »معظم رهبر« چون وینیعنا از آیا که افراد بیانات و مطبوعات در رفتهبه کار  عناوین به نسبت رهبری شخصه العاد فوق حساسیت )ض
 است، کرده سرایت نیز رهبری بیت اعضای سایر به چندی از پس که ...و »خیر؟ یا دهند می اختصاص رهبری به را اول تیتر« آیا خیر؟ یا گیرند می
 ادامه نیز امروز مخالفان، حذف و برخورد رویکرد سپس و عناوین این از گیری بهره عدم یا گیری بهره در »نظام مخالف و موافق« مالک تعیین و

 .ددار
 و جمارانه حسینی مراسم در خمینی اهللا آیت منفی واکنش با را سیما و صدا از رهبری، مورد در ها  سرایی مدیحه و ها  بوسی دست مراسم مکرر پخش

 داده قرار سقوط معرض در حد این تا ار اسالمی جمهوری ناپسند، روش کدام که گردد معلوم تا کنید مقایسه حجازی، فخرالدین آقای تعاریف
  ....و هستند؟ افرادی چه بار، خسارته معرک این اصلی مقصران و است
  را آماره جمل بگویم گر

 .دشو کاغذ من هفتاد مثنوی
 اظهارات برخی و جهانی و ای منطقه اصلی رقیبان و خود های  توانایی از اسالمی جمهوری بزرگان نادرست تصورات خارجی، سیاسته زمین در -4

 8 جنگ امنیتی، های  درگیری قومی، های  آشوب قالب در نظام سرنگونی برای تالش و گردید المللی بین و ای منطقه اعتمادی بی به منجر زده، شتاب
 در امریکا سفارت اشغال از بعد امریکاه جویان تالفی اقدامات کشورها، برخی با دیپلماتیک ارتباط قطع المللی، بین های  تحریم ایران، علیه عراقه سال

 .ددا نشان را خود )بود المللی بینه شد پذیرفته قوانین برخالف که( تهران
 ی پیکارجو های  گروه برخی به رساندن یاری کشور، از خارج در خود سرشناس مخالفان ترور برای اقدام و تالش با اسالمی جمهوری نیز طرفی از

 اقدامات بعضی در ایران دخالت بر مبنی قرائن برخی با همراه و جدی اتهامات و »بخش آزادی های  نهضت« نعنوا با مختلف، جوامع در مسلمان
 عربستان به حج های  کاروان همراه سالح ارسال و لبنان و افغانستان داخلی اوضاع در دخالت و ...و »میکونوس رستوران« قبیل از تروریستی
 .ددا می نشان جهانیان و منطقه های  حکومت به خود از مهاجم ای چهره عمالً سعودی،

 کشور برای را معنوی و مادی ناپذیر جبران های  خسارت و انجامید می کشور خارجی سیاست و المللی بین روابط در تشنج به عمالً ها،  رویکرد این
 .داشت پی در
 مثبت واکنش با ایشان عملیه اولی اقدامات که آمد میان به سخن »خارجی سیاست از زدایی تشنج« عنوان به ای مقوله از خاتمی آقای رویکرد در

 رویکرد نظر، مقام در اکنون که بود آنجا تا روش این سیاسی و اقتصادی پربار نتایج .دش رو روبه منطقه های  حکومت خصوص به و جهانیان
 .است شده تبدیل خارجی سیاست در تغییرناپذیر اصلی به ایشانه طلبان اصالح

 .است نشسته بار به گذشته سال 25 طول در اسالمی جمهوری خارجی و داخلی سیاست در شده کاشته بذرهای آن کنونا -5
 های  خواهی زیاده برای بزرگ مانعی عنوان به را اسالمی جمهوری مردمیه پشتوان المللی، بین سطح در و خاورمیانهه منطق در خارجی، رقیبان

 های  سیاست نفع به آمده، پدید حاکمیت و ملت بین که ای تفرقه از و اند  برداشته خود راه سر از حاکمیت، تنادرس عملکردهای یاری به خویش،
 .دبرن می بهره خویش

 نشینی عقب روزه هر و است شده امتیاز دادن به مجبور و دارد قرار ضعف موضع در ایران حکومت اروپا، با رویارو مذاکرات در که است دیرزمانی
 تا پردازید می المللی بین رقیبان لفظی تحقیر و تهدید به داخلی، تبلیغات در همچنان و گویید نمی ملت به را حقیقت این شما هم باز ولی کند، می
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 ضعف، موضع این .دکنی حکومت ملت بر گذشته روش به بتوانید و نشود باخبر خارجی سیاست در شما غیرعلمی های  سیاست شکست از کسی
 .است داده نشان نیز خزر دریای از ایران سهم و جنوب در گانه سه جزایر مورد در ای منطقه اختالفات جمله از و موارد اریبسی در را خود
 .دای شده روسیه با قرارداد در نظر تجدید به مجبور حقوقی، موازین خالف بر و بارها نیز، بوشهر اتمی نیروگاه به مربوط مذاکرات در
 نبوده ضعف موضع در حد این تا ایران گذشته، سال 25 تمام در .است شده مواجه خطر با حکومت موجودیت که، ستا این تر مهم همه از -6

 دانید؟ می دیگران از تر کم وضعیت، این آمدن پدید در را خود نقش آیا .دبزن دم »ایران در حکومت تغییر« از صراحت با امریکا حکومت که است
 داشت؟ وجود آمریکایی مردان دولت گیری موضع در جسارتی نینچ نیز 76 سال دومه نیم در آیا
 در امریکاه خارج وزیر توسط مرداد، 28 کودتای مورد در خصوص به و گذشته رفتارهای مورد در خطا پذیرش« بینه فاصل که بپرسید خود از

 میان این در اتفاقی چه .»اید؟ کرده طی عملیه سرمای چه با و چگونه را بوش دولت در ایران در حاکمیت تغییر لزوم به تصریح تا کلینتون، دولت
 شاهدیم؟ را رفتار تغییر این که است افتاده
 تغییر لزوم از یا و اند  آورده میان به نظام مورد در رفراندوم ضرورت از سخن کشور، درون در آنان از برخی و شده تندتر نیز سیاسی نیروهای لحن

 های  زندان که نیست کم چندان نیز آنان عدد البته .دان  خریده جان به را ها  پیشنهاد این خطر ظاهراً و گویند می نسخ اساسی قانون در قدرت ساختار
 .دباشن داشته را ایشان از پذیرایی توان اسالمی جمهوری
 کاندیداهای از یکیحتا  .دکنی مشاهده نیز خودتان به نزدیک جمهوری ریاست نامزدهای تبلیغات در توان می را سیاسی مطالبات پیشرفت
 سخن حزبی های  برنامه اجرای برای امکان و فرصت ایجاد لزوم و احزاب تسلط با فقیه والیت انطباق ضرورت از جمهوری، ریاست گرای راست
  .است گفته

 آغاز برای طبیعی فرصتی که ملل، انسازم در کلینتون و خاتمی احتمالی تالقی شما، یاران از برخی غیراصولی اصرار با اگر ای، خامنه آقای جناب
 حضور از که نبودند مجبور شما دوستان همان امروز کردند، نمی تعویض غیراخالقی و تحمیلی رفتاری با را بود امریکا و ایران بین تنش رفع

 تالش رغم علی پاپ، تدفین و تشییع سممرا در یا شوند، مواجه امریکا استنکاف با مقابل در و شوند زده ذوق ای هسته مذاکرات در امریکا احتمالی
 .دشون مواجه آمریکایی طرف اعتنایی بی با خاتمی، و بوش تالقی برای شیراک ژاک

 .کنم می دعوت آن پیمودن به را شما که است مانده باقی »اسالمی جمهوری ماندن برای راهی کوره« نیز اکنون -7
 برخی و خود تصور ادب،ه اسائ و توهین نیت بدون و »...دپن و خیرخواهی ز دانی رچهه // بگوی نشنوند، که دانی گرچه« منطق بر متکی من

 است الزم طرح، این بر بنا .ندارم شما توجه به امیدی گرچه رسانم، می اطالع به اسالمی جمهوری ماندن برای معقول روشی از را خود همفکران
 :دهند انجام شخصاً را زیر اقدامات رهبری، که

 و اینترنتی و مطبوعاتی و سیاسی زندانیان تمامی آزادی و خارج و داخل ایرانیان امنیتی و سیاسی سوابق تمامی مورد در عمومی عفو ماعال )الف
 .ایران به بازگشت برای هستند کشور از خارج در که آنان امنیت تضمین

 اعضای برخی و قضائیهه قو ناتوان یا متخلّف نمسؤوال و اننگهب شورای اعضای چون افرادی اعتبار از نظام موجودیت و اعتبار کردن جدا )ب
 که نحوی به( سیاسی و علمی مختلف های  گرایش به نگهبان شورای عضویته عادالن اختصاص و وقت اسرع در نظام مصلحت تشخیص مجمع
 بال دو« بهآنها  از خود که کاران، محافظه و طلبان اصالح به نزدیکه برجست حقوقدانان و علمی نیروهای و پویا و سنتی فقه مختلف های  گرایش
 به اشتهار با یا سیاسی های  گرایش به غیروابسته افرادی به قضائیهه قو سپردن و )باشند داشته حضور آن در مساوی عدد با الاقل کردید، تعبیر »نظام

 تالش و پیشنهادی رویکرد تداوم که است بدیهی .دبازگردان را حاکمیت به مردمه رفت دست از اعتماد از بخشی تواند می کردار، و گفتار در اعتدال
 .دبرگردان را عمومی اعتماد تواند می جدید، افراده عادالن و علمی

 و شفاف صورت به را خود های  برنامه نیز جمهوری ریاست های  نامزد باید البته، .منتخبجمور  رئیس های  برنامه اجرای تضمین کتبی اعالم )پ
 انتخاب صورت در و دهند ارائه مردم به را خود مشخص طرح اساسی، قانون در تغییرات به نسبتحتا  که باشند مجاز باید آنان .دکنن هارائ عملی

 از شورا آن افراد اکثریت اساسی، قانون بازنگری شورای گزینش در و بوده طرح آن پذیرش بر مبتنی رهبری کتبی تعهد جمهوری، ریاست به
 .دشون انتخاب جمهوری ریاست نظر با موافق و کشوره بقباسا انحقوقدان

 دعوت با رفته، دست از اعتبار از بخشی تأمین برای ولی شد، سپری گذشته غیرقانونی و غیرمنطقی روش همان با ها  صالحیت رده مسأل گرچه )ت
 .دشو پذیرفته انتخابات بر اسالمی کنفرانس سازمان و ملل سازمان از ناظرانی نظارت المللی، بین نهادهای از رسمی
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 اید، کرده اعالم بارها که خود باور این در اگر .دباشی داشته اسالمی جمهوری نظام به ایران مردمه عالق در تردیدی ،جنابعالی که کنم نمی گمان
 خطر از را کشور و کرد خواهد الحس خلع را بیگانه کشورهای پیشنهادی، اقدام این که باشید مطمئن بینید، نمی خللی هیچ آن در و هستید راسخ
 صورت در که بیانجامد اساسی قانون در رهبری اقتدار محدودیت به است ممکن البته .دگردان می ایمن صربستان و افغانستان و عراق اوضاع تکرار

 و اسالمی جمهوری نظام ماندن شما، دیدگاه در که کنم نمی گمان صورت، هر در .داشت نخواهید آن پذیرش جز ای چاره مردم، اکثریت گرایش
 سرنوشتی و اسالمی جمهوری نظام حذف یعنی آن، جایگزین سناریوی از بدتر رهبری، برای شده اصالح قانونی به محدود و عزتمندانه بقای
 .دباش رهبری برای حسین صدام و مالعمر میلوشوویچ، مشابه
 عدم از پس و نهایتاً که است هفتم مجلس انتخابات همچون انتخاباتی سوی به رفتن و مانده باقی راه تنها این به اعتنایی بی سکه، این دیگر روی

 طرف به رفتن و بیگانگان نفوذ راه و شوید می مواجه کشور خارج و داخل در آن نتایج پذیرش عدم با رأی، حق صاحبان از نیمی حداقل حضور
 .دبو خواهد همراه حکومت سقوط از پس تروریستی اقدامات از ای سلسله و ریزی خون با که شود می باز حاکمیت حذف و ایران با نظامی برخورد
 و بیگانگان خشونت و خشم آتش به را ایران محروم ملت هستی و کند پرهیز باید آن انتخاب از آئین، و مُلک دوستدار فرد هر که ای گزینه
 .دنسوزان داخلی طلبان قدرت

 ملت و کشور این بر را خویش رحمت و کند راهنمایی است، ایران ملت آحاده هم صالح آنچه به را ماه هم که خواهم می بزرگ خدای از
  .دده گسترش

 
 شاید کنید، ارزیابی دلسوز انسان یک منظر از را مطالب این که خواهم می شما از و کنم می آرزو را خلق و خدا رضایت جلب توفیق شما برای

  ).مراًأ ذلک بعد حدثی اهللا  لعل( باشد داشته مثبت تأثیری
  

 قابل احمد
  1384 خرداد 10 شنبه سه
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   1384 خرداد 29 ای، به خامنه کروبی مهدی سرگشاده نامه

  
  تعالی بسمه
  رهبری معظم مقام

  العالی ظله مد ای خامنه اهللا آیت حضرت
  تحیت و سالم با
 

 مطابق مصاحبه، برگزاری ضمن کردم، حاصل اطمینان مردم رأی جهت غییرت برای قدرت نهادهای از برخی عزم از اینجانب که آن از پس شنبه روز
 و نموده دخالت بود انجام حال در که انحرافی اصالح برای کردم درخواست حضرتعالی از ،اساسی قانون 57 اصل اساس بر و خویش معموله روی

 آقای به« :است ذیل شرح به اینجانب درخواست به شما پاسخ ستا کرده اعالم جنابعالی دفتر آنچه اساس بر اما .دفرمایی صادر مقتضی دستور
 آیا .است کشور در بحران ایجاد جهت در و شما شأن از دور کلی به گفتید شما که مطالبی .کردم نگاه را شما مطالب وسؤر من :بگویید کروبی
 خیز که است دشمنانی خواست جهت در کامالً مردم، کردن نبدبی و بحران ایجاد که هستید متوجه آیا کنید؟ می دارید کاره چ که هستید متوجه
 انتخابات به اعتراض اگر .گرفت برخواهد در را شما همه که بیاورند در اسالمی جمهوری نظام و انقالب سر بر بالیی که این برای اند برداشته
 پروا بی آنان دهید می حق آیا .دباشن داشته مشابه اعتراضات نیز دیگران است ممکن کنید؟ می خراب را فضا چرا ندارد؟ وجود قانونی راه مگر دارید،
 بحران کشور در افرادی گذاشت نخواهم االهی قوه و حول به من و ندارم برخوردی چنین انتظار مطلقاً شما از من ببرند؟ سؤال زیر را چیز همه
 :شوم اوقات مصدع نکته دچن طرح با که نمود وادار را اینجانب حضرتعالی پیام مشاهده ».دکنن ایجاد

 .کردم می مشاهده خود تصمیم دادن تغییر و کردن منصرف برای را یکپارچه عزمی که شدم انتخاباتی مبارزات عرصه وارد یشرائط در من -1
 مختلف های دستگاه در کسانی و دادند می جلوه مردمی پایگاه فاقد را اینجانب ،هم به شبیه بسیار های نظرسازی ارائه با قدرت مختلف نهادهای
 تا) ره(امام حضرت مکرم بیت به وابستگان از بعضی تا جمهوری ریاست دفتر در ای عده از :کردند می تالش من در نگرانی ایجاد برای حکومتی
 بند ترجیع ،قالبی های نظرسازی از ثیرپذیریأت با حضرتعالی نزدیکان از برخی )مسموع قرار به(حتا  و کشور وزارت و اطالعات وزارت در گروهی
 تصمیم از عمومی و خصوصی محافل در استانداران از زیادی تعداد سفانهأمتحتا  و کردند می تکرار مرا به مردم اقبال عدم مورد در خاص محافل

 روز ادعاها نای سقم و صحت که گفت می سخن لرستان مردم میان در من درصدی 7 یأر از لرستان استاندارمثالً  و کردند می تعجب ابراز من
 مبانی تقویت نیت با و انقالب و امام های آرمان و اصول حفظ بر فراوان کیدأت با انتخابات عرصه به من ورود .دش مشخص خرداد 27 جمعه

 مجمع به نزدیک افراد از معدود ای عدهحتا  شد موجب ،انقالب و امام واقعی هواداران و مردم پشیتبانی به اعتماد با ،اسالمیت و جمهوریت
 اشتیاق که آورد دنبال به را جوانانی خصوص به و گوناگون های گرایش از مردم هواداری و استقبال ،مقابل در اما ،شوند ملحق مخالفین به روحانیون

 نقاط به متعدد یسفرها در من .دشکستن را قبل سال پایانی های ماه زده یخ فضای ،رسانده غیرمنتظره سطحی به را انتخاباتی مبارزات حال و شور و
 کنم می اعالم افتخار با امروز و گرفتم قرار ایشان حقیقی مطالبات و واقعی مشکالت جریان در و کردم گفتگو مردم مختلف اقشار با کشور مختلف

 جمهوری از کنند می ادعا رسیده دوران به تازه ای عده که طور آن نه و اند شده روگردان اصالحات از گویند می متحجر ای عده که چنان نه مردم که
 کلی طور به و اطالعاتی های دستگاه قدرت، نهادهای همه اگر برسانم شما عرض به دهید اجازه .دان شده بیزار خمینی امام قرائت با حقیقی اسالمی
 حل مشکالت از بسیاری بگیرند، پیش در را مردم با مستقیم ارتباط اینجانب روش به ،مشکوک گزارشات به اتکا جای به گیری تصمیم مراکز
 و کرد درک را جامعه واقعیات بود آمده ایران به انتخابات جریان از گزارش تهیه برای که زبان عرب خبرنگار یک که سفمأمت بسیار من .دش خواهد
 آخرین تا مسؤول های دستگاه از بعضی اما .دنمو اشاره مردم واقعی نظر و قالبی های نظرسنجی میان تناقض به ،تعجب اظهار با انتخابات از پیش
 .دداشتن اصرار کشور باالی سطح ینمسؤول ذهن کردن آشفته و خویش های نظرسازی انتشار بر روز
 است من دوم اولویت ،انتخابات در پیروزی که دادم قرار کیدأت مورد را نکته این کرات به ،خود های برنامه تبیین ضمن استانی سفرهای تمام در من
 بلکه پیروزی هدف با نه اینجانب کردند تصور مردم از بسیاری شاید که طوری به ،دارد یتر بیش اهمیت برایم انتخابات در مردم هپرشکو حضور و

 اولویت بر تأکید در افراط همین دلیل به را مردم آرای از بعضی شاید و ام شده عرصه وارد انتخابات تنور کردن گرم برای ای وسیله عنوان به فقط
 بیش که بالم می خود به من و شد برگزار انتخابات بود هرچه حال، هر به .دادم دست از ،خودم شخص به دادن یأر از بیش مردم رشکوهپ حضور
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 به اآر ینتر بیش ریختن با که بزرگوار مردم از جا همین و ام کرده تشویق خود انتخاب حق از استفاده به راآنها  و رفته مردم میان به کاندیداها تمام از
 مراتب ،این بر عالوه ،آورده فرود تعظیم سر ایشان بزرگواری برابر در و سپاسگزاری دادند اینجانب به مناسبی پاسخ یأر های صندوق در من نام

 .دارم می تقدیم انتخابات در حضور خاطر به اند داده یأر محترم کاندایداهای سایر به که کسانی به را خویش احترام
 نخستین از و زد تخمین را مردم یأر گیری جهت توان می گیری یأر پایانی ساعات از گذشته های دوره تمام در که دارید راستحضا حضرتعالی

 مراجعات ،شب نیمه حدود از و بوده قاعده همین تابع نیز دوره این .است بینی پیش قابل ناظران و مجریان برای انتخابات نتیجه آرا شمارش ساعات
 از نیمی حدود در که داد می نشان هم غیررسمی گزارشات .دبو اینجانب به مردم گسترده بسیار یأر از حکایت تلفنی یها تماس و حضوری

 شد آغاز انتخابات سایت در آرا رسمی ثبت که ماه خرداد هشتم و بیست شنبه بامداد سه ساعت حدود .هستم یأر باالترین دارای اینجانب ها استان
 یأر پرداختم استراحت به اینجانب که بامداد پنج ساعت .ددا می نشان محترم کاندیداهای سایر از باالتر بسیار را اینجانب یأر رسمی های آمار تمام
 درصدی هفتاد و شصت آرای به توجه با دوستان از بعضی ساعات همان در .دبودن درصد بیست از تر کم کاندیداها سایر و درصد 25 حدود بنده
 شدم بیدار خواب از که ساعت دو حدود از پس اما .ددانستن می مشکوک را اینجانب نام به شده ثبت درصدی پنج و بیست عدلم ها استان بعضی در

 اولیه ساعات در کودتاگونه ای مصاحبه در نگهبان شورای سخنگوی .است کرده تغییر چیز همه که دریافتم کهف اصحاب خواب از بیداری مانند
 افراد و قدرت مراکز از بعضی مطلوب ،کشور وزارت قانونی مجرای از مردم آرای اعالم که داد نشان رویه برخالف و کامل دستپاچگی با صبح
 و صدا و نگهبان شورای حرکت این از نیز آنها که گرفتم تماس کشور وزارت نمسؤوال با صبح نیم و هشت ساعت حدود اینجانب .نیست نفوذ ذی
 از اصلهبالف که اطالعاتی اساس بر نمودند اعالم و کردند تعجب ابراز - شد انجام سیما و صدا مدیریت طالعا بدون ،مسموع قرار به که - سیما

 اول رتبه در کماکان اینجانب شود می کشور وزارت کامپیوتری سایت وارد مسقیماً و استخراج انتخابیه های حوزه در آرا اخذ نهائی صورتجلسه
 به اینجانب اجتماعی پایگاه تخریب برای مختلف نهادهای در افرادی گسترده تالش رغم علی و انتظار برخالف هک اینجانب به مردم یأر .قراردارم
 و مراکز از بعضی به وجوه برخی پرداخت طریق از ها شهرستان از بسیاری در بسیج و سپاه از هایی بخش که بود حالی در شد، ریخته ها صندوق
 موضوع .دکردن می تبلیغ دیگری فرد برای غیرقانونی طور به ها، صندوق سر بر غیرطبیعی حضور با همچنین و دندبو گرفته خدمت به را آنها ،هیئات
 وزرای ام شنیده که گونه آن و بودم رسانده جنابعالی عرض به حضوری صورت به قبالً اینجانب را بسیج و سپاه از هایی بخش احتمالی دخالت
 .دبودن شده آن وقوع از جلوگیری برای الزم تداببر اتخاذ خواستار و منعکس جنابعالی به را آن ای نامه طی نیز دادگستری و اطالعات کشور،

 ساعات کردم پیشنهاد کشور وزیر به اینجانب لذا و شود می انجام شب پایانی ساعات در ها تقلب ینتر بیش کردند می کیدأت دوستان برخی همچنین
 فشار گیری رأی ساعات مکرر تمدید ای بر قدرت مراکز برخی از است ممکن کرد اعالم ایشان که نشود تمدید ضرورت حد از بیش گیری رأی
 منتخب اینجانب داند می بخوبی ایران ملت معتقدم زیرا ،باشد نمی خود رأی بر تأکید برای رسانم می حضرتعالی عرض به امروز آنچه .دشو وارد
 اعالم در شورا آن کودتاگونه حرکت یابد، توسعه شورا آن خود توسط نگهبان شورای نظارتی اختیارات که هم چقدر هر و هستم آنها اول

 تنها و بود نخواهد توجیه قابل انتخابات، از بعد روز بامداد اولیه ساعات در هم آن ،کشور وزارت توسط شده اعالم نتایج از غیر ای نتیجه غیرقانونی
 که اینجانب .دبو شده سازی زمینه ها روزنامه از یکی توسط قبالً که دانست شده طراحی پیش از برنامه یک افشای برای االهی لطف را آن توان می
 به را انتخاباتی مشکوک تحوالت به نسبت افشاگری و مطبوعاتی مصاحبه برگزاری برای خود تصمیم خبر ابتدا دانستم می خطرناک را روند این
 را موجود روند از خویش نگرانی انتخابات، در مردم پرشور حضور از تقدیر ضمن ،خود مصاحبه در نآ از پس ساعت هفت و اعالم جنابعالی دفتر
 موضوع به کنم می تقاضا ایشان از اینجانب و دارد حضور گسترده اختیارات با رهبری ما، نظام در که کردم اعالم صراحت به ،حال عین در و ابالغ
 .دبگیرن را شده انجام نگهبان شورای حمایت با و طراحی قدرت، مراکز برخی و سپاه از مشخصی باند توسط که انحرافی جلوی و شوند وارد
 غیرمجاز های تالش و غیرقانونیهای  تدخال به رسیدگی برای دارم تقاضا حضرتعالی از ام گفته مصاحبه در آنچه بر مجدد کیدأت با نیز اکنون هم

 در نگهبان شورای دارید استحضار حضرتعالی .دفرمائی صادررا  الزم دستور ،است داشته تأثیر اباتانتخ سرنوشت بر که بسیج و سپاه از هایی بخش
 خالف که سوم مجلس در تهران مردم انتخاب کرد تالش و برداشت درانتخابات فراقانونی دخالت برای ای اولیه گام نیز )ره(امام حضرت زمان

 همفکری و همراه هیچ ،راه این در نگهبان شورای روز آن خوشبختانه البته .دنمای باطل را بود نگهبان شورای اعضای اکثریت سیاسی دیدگاه
 عین در .داشت قرار خاص های گروه فشار تحت امروز مانند سیما و صدا نه و بود ناتوان و خاصیت بی امروز مانند کشور وزارت نه و نداشت
 انقالب، نجات برای دارم تقاضا شما از اینجانب نیز اکنون و ایستاد انتخابات در شورا آن یغیرقانون دخالت های نشانه نخستین برابر در امام ،حال
 .دفرمائی صادر الزم دستور نگهبان، شورای آمیز بدعت های روش توقف نیز و سپاه از بخشی غیرقانونیهای  تدخال تبعات از کشور و اسالم

 به حضرتعالی دستور ،نمود جلوگیری نگهبان شورای توسط انحراف ایجاد از سوم مجلس انتخابات موضوع به امام ورود که طور همان امیدوارم
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 نکته چند طرح تقاضا، این طرح کنار در .دنمای جلوگیری باشد می مردم یأر شدن خاصیت بی آن نتیجه که خطرناکی روند از امام، جانشین عنوان
  :دانم می ضروری را
 تراست مهم چیز هر از اینجانب برای مردم حقوق و اسالم نظام، انقالب، اصل از حراست که ام داده نشان ها نشیب و فراز و ها صحنه همه در من -1
 و دوستان ترین نزدیک از مهری بی که همانگونه اینجانب .داشت نخواهد باز وظیفه انجام از مرا ،احتمالی اقدامات و حمالت ها، تخریب از نگرانی و

 نیز مردم آزاد انتخاب حق از قدرتمندانه دفاع به خاطر حاضرم اکنون ،ام پذیرفته ها ارزش و اصول حفظ بر کیدأت خاطربه  را سیاسی متحدان برخی
 .شوم پذیرا را احتمالی تبعات

 تالش فمختل صور به حال، عین در اما .ام کرده تأکید انتخابات در نظام رهبری طرفی بی بر مختلفهای  تمناسب به گذشته های ماه طول در -2
 مثبت نظر خاص کاندیدای به نسبت جنابعالی اگر داشتم عقیده زیرا کنم حاصل اطالع کاندیداها برخی به نسبت جنابعالی احتمالی نظر از کردم
 برداشت اما .دش خواهد ایجاد مشکالت آینده در نمودم می تصور زیرا ،کنم خودداری کاندیداتوری از -  دانستم نمی مفید را کار این اگرچه - دارید

 .است انتخابات در مردم گسترده حضور شما، برای نکته ترین مهم که بود این حضرتعالی مواضع و سخنان از اینجانب
 به از پس که شد منتشر کاندیداها از یکی از -  مجتبی سید آقا - شما محترم فرزند حمایت بر مبنی اخباری ،جنابعالی مواضع شفافیت رغم علی -3

 مرا داشتم شما از که شناختی و سابق تجربیات اما .دباش حضرتعالی دیدگاه با مرتبط موضوع این مبادا که شدم نگران ،اخبار این رسیدن تواتر
 از حضرتعالی آقازاده« که اند گفته جنابعالی به بزرگان از یکی که شنیدم هم آن از پس .دباش می ایشان شخصی نظر ،موضوع این که کرد مطمئن
 بوده مجتبی آقا شخصی نظر ها حمایت آن که شد مشخص حال، هر به و »آقازاده نه آقاست ایشان اید فرموده شما و کند می یتحما کس فالن
 افول او بخت ستاره ناگهان انتخابات از قبل روز سه که - کاندیداها از یکی نفع به ایشان فعالیت مورد در خبرهایی کماکان حال، عین در .است
 که هستید واقف خوبی به حضرتعالی .دش منتشر کاندیدا آن انتخاباتی ستاد به آمد و رفتحتا  و -  شد سرازیر دیگر فرد طرف به ها عنایت و کرد
 لذا و است داشته نظام و کشور برای فراوانی منفی تبعات گذشته های سال در سیاسی و روحانی مقامات از برخی اطرافیان نسنجیدههای  تدخال

 آنکه عین در ،شود اضافه گدشته تلخ های تجربه به دیگری تجربه ندهید اجازه کنم می تقاضا جنابعالی از دلسوزی و احترام الص،اخ سر از اینجانب
 سراغ حضرتعالی از که هوشمندی با نیز اکنون و اید بوده نیز آنها مخالف شاید و اید نکرده حمایتی نظر مورد اقدامات برخی از شخصاً دارم اطمینان

 ای عده حادثه یک در وقتی که هستید امامی جانشین جنابعالی چون ،اندیشید خواهید تدبیری ،موجود احتمالی های شائبه رفع برای مطمئنم دارم
 و فکری جایگاه رغم علی ،است شده امام با مردم ارتباط برای هایی محدودیت ایجاد باعث خمینی مصطفی آقا حاج اهللا آیت مرحوم شدند مدعی
 ».دنکن دخالت است من به مربوط که یکارهای در ایشان« که داد دستور ،مرحوم آن فقهی

 نیز و تکراری آرای کشف برای کامپیوتری های روش از استفاده مشکوک، های حوزه برخی در آرا بازشماری - خود تقاضای بر کیدأت ضمن -4
 باشد هرچه انتخابات نتیجه رسانم می حضرتعالی استحضار به - باتانتخا به منتهی روزهای در وجوه از بعضی پرداخت مجوز و منبع شناسایی

 .دش نخواهم حضرتعالی مصدع باب این در دیگر
 انقالب و کشور از حراست برای را سپاه حفظ و هستند ما اعمال بر ناظر و شاهد آنها همه که است شده بنا جوانانی خون بر سپاه معتقدم -5

 برخی با آنها اکثر که طور همان .دهستن ناراضی موجود مسائل برخی از نیز سپاه کف بر جان نیروهای اکثریت رمدا یقین همچنین .دانم می ضروری
 اقتصادیهای  تفعالی از جلوگیری برای دستوراتی جنابعالی خوشبختانه .دبودن مخالف شد می انجام مقدس نهاد این نام به که اقتصادیهای  تفعالی

 را بسیج و سپاه از بخشی ،دیگری رهنمود با کنم می تقاضا شما از اینجانب .دنمودی جلوگیری کار این خطرات از و صادر نظامی نیروهای توسط
 قرار اگر که معتعقدم من .دداری برحذر -  است اقتصادی اقدامات از بیش مراتب به آن خطر که - اقدام این از اند شده وارد سیاسی کارهای در که

 نه شود محول آنها به مستقیماً ها یتمسؤول این که است آن کار بهترین ،کنند پیدا دسترسی قدرت مراکز به بسیج و سپاه رد دوستان از ای عده است
 که کنم می عرض جهت آن از را نکته این .دشون غیرقانونی اقدامات مرتکب راه این در و نمایند قدرت به ای عده رساندن خرج را سپاه اعتبار آنکه

های  تدخال از ناشی بحران معتقدم من و داد نخواهید کشور در سازی بحران اجازه اید فرموده اعالم اینجانب برای خود شفاهی یامی در حضرتعالی
 .دکن می تهدید را کشور آینده و امروز که است بحرانی ترین خطرناک ،انتخابات در نابجا

 های تراشی دشمن به منجر اتفاقاً و بوده اینجانب توجه مورد همواره که ،ها انآرم و اصول حفظ با همراه و گونه اعتدال روش شد مشخص امروز -6
 برای کار ترین راحت رسد می نظر به لذا و سترو روبه فراوانیهای  تمقاوم با ،است شده مختلف سالیق صاحبان میان در اینجانب برای فراوان

 به نسبت قدرشناسی و انقالب و اسالم به نسبت دین امام، راه به وفاداری اما ،کنم گیری کناره سیاسی های فعالیت همه از که است آن اینجانب
 اخیر، ماه چهار سفرهای خوشبختانه .ام گرفته غیرحکومتی و فراگیر حزبی تشکیل به تصمیم لذا .ددار می برحذر جویی عافیت از را حقیر مردم،
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 جامعه فراوان مشکالت رفع ،حال عین در و اصول حفظ آنها اصلی دغدغه که نمود آشنا دلسوز و خالص متدین، ایرانی ها میلیون با را اینجانب
 هر و -  دهم می تشکیل اینجانب که حزبی .دنماین همکاری اینجانب با فراگیر حزبی تشکیل در دارند آمادگی آنها اکثر هستم مطمئن اکنون و است
 و مواضع شدن شفاف برای هم و کرد خواهد دفاع ایران شریف و بزرگ ملت تحیثی از هم - بود خواهد آن دبیرکل خواستند اعضا اکثریت کس

 سکوالرهای و متحجر اقتدارگرایان یعنی ،هستند کشور و انقالب اصلی دشمنان که گروه دو با شدت هب هم و نماید می اقدام تحزب مبانی تقویت
 عقیده این ابراز ازحتا  و -  هستند مخالف مردم یأر با که کسانی برابر در شدت هب ،اینجانب نظر مورد حزب .داشت خواهد مرزبندی ،نظام مخالف

 .دکن می معرفی مردم به را آنها باشد الزم اگر و کرد خواهد ایستادگی -  ندارند ابا متحجرانه
 اند، کرده سخت ها گروه و احزاب سایر بر را رقابت و شده درست قدرتمندان توسط احزاب از تعدادی اینکه از گذشته های سال در بارها من -7

 فعالیت ادامه و تشکیل در اجرائی و سیاسی قدرت از استفاده سوء گونه هر شائبه و نباشم انتقاد این مشمول خودم آنکه برای امروز .ام نموده انتقاد
 مجمع عضویت و حضرتعالی مشاورت جمله از سیاسیهای  تیمسؤول کلیه از لحظه این از ،جنابعالی اعتماد ابراز از تشکر ضمن شود، منتفی حزب

 مطمئن همگان دارد، وجود حضرتعالی جمله از دوستان همه بین در اینجانب از که شناختی با قاعدتاً .دهم می استعفاء نظام مصلحت تشخیص
 اصلی مبانی که افرادی با ضروری مرزهای داد نخواهم اجازه و کرد خواهم پافشاری خود های آرمان و اصول بر کماکان اینجانب که بود خواهند

 اختالف آنها با که کسانی شهروندی حقوق از دفاعحتا  ،یشرائط هر در اگرچه .دشو شکسته ندارند قبول را اسالمیت و جمهوریت یعنی نظام
   .نمایم می اریپافش آن بر وظیفه یک عنوان هب و کرد نخواهم فراموش را - دینی حکومت مخالف سکوالرهای چه و متحجران چه - دارم عقیده

  
 .نمایم می لتأمس احدیت حضرت درگاه از را اسالمی جمهوری نظام سربلندی و ایران آبادانی ،جنابعالی سالمتی
   کروبی مهدی
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   1384 مهر 8 ای، به خامنه سازگارا محسن سرگشاده نامه

  
  !روید؟ می کجا !ای خامنه آقای

  
   1384 مهرماه 8 جمعه

  
 خدا نام به

  :ای خامنه قایآ محترم حضور
  سالم با
  

 گذشته سال 15 طی علنی نامه یک و خصوصی نامه سه در بود، بالغ شرط آنچه نظرم به چون ؛ننویسم ای نامه شما به دیگر بودم گرفته تصمیم
 گفتن، شما به کلمه ندچ دیگر بار یک کنم می فکر گیرد، درمی کشور در الوقوع قریب بحران که اکنون اما .دنبو نیاز یتر بیش حرف .بودم نوشته
 .دباش داشته هم ای فایده ندارم امید اگرچه باشد، نداشته ضرری

  
 !ای خامنه آقای جناب
 قول به یا و مدیره هیأت آن و شود می اداره نامرئی مدیره هیأت یک توسط دنیا تمام کنید می فکر که بردارید غریب و عجیب افکار این از دست

 یا اسالمی جمهوری یا شما، علیه آنگاه و کنید می کاره چ ایران در شما ببیند که است این اش زندگی و کار هم شب تا صبح دشمن، ،جنابعالی
 .دکن چینی نقشه و توطئه دینی، حکومت
 خیالی دشمن نآ .دندار هم مدیره هیأت .نیست طوری این دنیا کنید باور .دگیرن می دستور مرکز، آن از هم دنیا رهبران تمام که است این شما تصور
 .است آنها اشتغاالت از کوچکی بسیار بخش هم ایران .ددارن را خودشان زندگی و کار هم دنیا های دولت و مردم .دندار خارجی وجود هم شما

 بالین به سر سال، 27 از پس رنجدیده ملت این تا کند می کمک که است مسیری آشتی، و صلح بودن، ایران ملت منافع دنبال و دنیا با کردن دوستی
 .است بشر حقوق و دموکراسی آنها جمله از که دارد هم لوازمی دنیا با دوستی اما .دبیای بیرون »کنونی حساس شرائط« از باألخره و بگذارد آسایش
 ثانیاً .است ایران خرابی به دنیا، از جایی تر کم در بشر حقوق وضع اوالً .نیست طور این کنید باور .است ما برای اینها و کنند نمی دیگران نگوئید

 .دکنی رفتار درست خودمان مردم با شما .دداری دیگران کار به کاره چ ثالثاً .است فردی و غیردموکراتیک ایران اندازه به دنیا در سیاسی نظام تر کم
 است ایران ملت از حیف قذافی، یا امین دیعی حدود در شده چیزی دنیا در شما تصویر افکار، این با کنید باور .دگذارن نمی شما قبر در را دیگران

  .دبیائی بیرون تفکرات این پوسته از کمی .دباش جفایی چنین دچار که
  

 !ای خامنه آقای جناب
 کنار را کنی مهدوی آقای دلیل، همین به .دباش داشته شنوی حرف شما از که بودید یوزیر نخست دنبال شدید، یجمور رئیس وقتی هست خاطرتان
 تا داشت احتیاج زمان سال یک تنها .دکردی وزیر نخست بود، فامیلتان و خودتان حزب از جوانی روزها آن در که را موسوی مهندس و گذاشتید
 از این .دبگیر دستور دولت از بیرون دیگری کس از هرروز، تواند نمی دارد که یتیمسؤول مقتضای به باشد، دولت رأس در هرکس شود معلوم

 را او دوم دور نبود، امام اگر و کردید پیدا مشکل موسوی مهندس با .مملکت و دولت به رسد چه است، کوچکی سازمان ره اداره بدیهیات
 سال هشت در .دکردی دخالت امور همه در تدریج به مدیریت، به غلط نگرش و هوس همین روی هم، شدن رهبر از پس .دکردی نمی وزیر نخست
 حرف که ساختید مسلط مملکت بر را گروهی نهایت، در و کردید سیاست وارد را امنیتی و نظامی نیروهای .دکردی تلف را مملکت وقت گذشته،

 اولین در که دیدید اما .دشون شما تابع حکومت ارکان تمام بگوئیم، تر دقیق اگر یا و شود یکدست حکومت رایج، اصطالح به و کنند گوش را شما
 پست یک او به اخیراً شما فشار با و انداختند جلو را دیگری کس و گذاشتند کنار را شما کاندیدای نهم، یجمهور ریاست انتخابات دوران در قدم،
  .دبدم دولتت صبح تا باش است، سحر نتایج از تازه این البته و .است ناکجاآباد روندکه می راهی به هم اکنون .دان داده دوم دست
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 که گروهی .دندار باال خیلی هوش به نیاز و نیست سخت خیلی بودید، انتظارش در خودتان طیعم دولت عنوان تحت که سرابی سرنوشت بینی پیش
  :زد خواهند دامن کشور های بخش این با را تضادها این اند، شده حاکم مملکت بر شما تدبیری بی با
 ینتر بزرگ که شد معلوم دیگر بار یک هم اخیر اتانتخاب این در و بوده نظام کل ساختار و اساسی قانون تغییر خواهان که سیاسی های جناح -1

 تر سخت را دموکراسی به کشور آمیز مسالمت گذار راه و کند می تشدید را خشونت فضای ها، جناح این به نسبت تندروی .دهستن کشور جناح
  .دساز می ناهموارتر را کراسیدمو به کشور محتوم گذار راه دموکراسی، طرفداران با جدید حاکمین ورزی خشونت واقع، در .دساز می
 تمام گذاشتن کنار حاکمین، پشتیبان گروههای فشار با .دگیر می بر در را مبارز روحانیون تا ها مذهبی - ملی از که طیفی و خرداد دوم جبهه -2

 فضای و کند می تشدید را جناح این با درگیری منافقین، از ها دستگاه پاکسازی اهللا حزب انصار قول به یا و مناصب و مشاغل از آنها طرفداران
  .دساز می تر ناامن را کشور

 بازگشت شعار .دان کرده فکری تحول عمل، در گذشته سال 27 طی در و هستند انقالب دوران و اول نسل از اکثراً که حکومتیهای  تتکنوکرا -3
 این تجربیات و دانش مغایر عمل در چون آید، می در نمایش به وزهار این که ای فریبانه عوام شکل به هم آن انقالب اول های ارزش و ها سیاست به

 دسته دو نژاد، احمدی آقای وزرای .دشو می آنها از بسیاری گیری کناره و استعفا به منجر و انجامد می درگیری به قدرت بلوک این با است، گروه
 و اهللا حزب انصار چون هایی گروه با آنگاه کنند، می همسویی دولتی های دستگاه کارشناسی بدنه با عمل در هستند تر عاقل که دسته یک شوند؛ می

 های سیاست سر بر دوم، دسته .دکنن می دولت در منافقین حضور از صحبت و کوبند می تصفیه طبل روی اکنون هم از که شوند می درگیر ها کیهانی
 تر ناتوان را ناتوان دولت و شوند می مشکل دچار حکومتیهای  تتکنوکرا و لتدو اجرایی بدنه با و کنند می پافشاری تندروانه خورده شکست قبالً
 اخراج خارجه وزارت از والیتی دکتر زمان در کارها همین در تندروی به دلیل که بیاندازید نژاد احمدی آقای صدرالمشاورین به نگاهی .دسازن می
  .دده انجام کشور یک سطح در را کارها همان خواهد می حاال .دش
 چه اگر .دهستن هم آنان حذف درصدد حاکم تندروهای و اند شده گذاشته کنار انتخابات، زمان از عمالً که مؤتلفه هیأت و بازار سنتی جناح -4

 نشان چهره مجلس، در ابتدا کشمکش این .دکشان می آنها با درگیری به را کار حاکم، نظامی قدرت منطق اما است، شده داده آنها به هم هایی باج
  .دشو می کشیده شما نظر زیر نهادهای ای پاره و قضائیه قوه به سپس و دهد می
 کسی نژاد احمدی آقای کار، ابتدای همین در آنکه خصوص به .روحانیت تر سنتی های جناح و قم علمیه حوزه مدرسین و تهران مبارز روحانیت -5
 گرفتن پر و بال همچنین .است بوده کار مشغول روحانیت امنیتی و طالعاتیا بخش در ها سال که است کرده خود روحانیت امور مشاور را

 اختالف کشند، می یدک خود برای را ها حوزه در تنفر از ای گسترده سطح و هستند حوزوی وزن فاقد که یزدی مصباح آقای چون روحانیونی
 خبرگان انتخابات نامه آئین تغییر دنبال که کردید مشاهده خبرگان سمجل اخیر اجالس در را آن نمود اولین .دکن می تشدید را حکومت با روحانیت

 آقای گروه که است جالب البته .دنماین عزل را حضرتعالی سپس و آورند دست به را اکثریت خبرگان، آینده سال انتخابات در بتوانند شاید تا بودند
 انتخابات وارد را خودشان مجتهدین فعلی، نامه آئین همین با خواهند می و دارند سر در را خیال همین هم، ایشان حامی نظامیان و یزدی مصباح
  .دبکشن شما پای زیر از را صندلی و بگیرند را اکثریت و کنند

 دیگری کس یا شما از که ندارد دلیلی شوند، سیاست وارد اسلحه با گروهی وقتی .است اختالف بعدی مرکز رهبری، بیت و جنابعالی خود -6
 آخرین در و بود دیگری کس ،جنابعالی بیت فعالین و شما حمایت مورد کاندیدای هم، انتخابات جریان در اینکه کما .دباشن داشته شنوی حرف
 خارجه وزات مورد در خصوص به .دان نداده اثر ترتیب شما پیشنهادات از ای پاره به امر ابتدای همین از هم وزرا مورد در .دش گذاشته کنار لحظه
 کنید، پافشاری است، اجرایی امور در دخالت که خود آل ایده بر تر بیش شما هرچه باشید مطمئن هم این از بعد .است رفته را خود راه هگرو این
 یبخش اینکه جز ندارید ای چاره هیچ است، گرفته همه از قبل را خودتان گریبان اید، آورده بیرون چراغ از که را غولی .دش خواهید کاره هیچ تر بیش
 ندارد، ای فایده ولی اید، کرده شروع که کاری .دبگیری آنها از را نظامی قدرت و کنید عزل را نژاد احمدی آقای پشتیبان امنیتی و نظامی فرماندهان از

 و مردم حضور و دموکراتیک راه متأسفانه .دکنی می ایجاد شکاف نیروها این صف در کار، این با .دای زده گره آنها با را خود پشتیبان نیروهای
 اید، آمده که راه همین به اگر .دای کرده تضعیف و سرکوب را آنها دائماً گذشته سال چند در و اید بسته سیاست در را مطبوعات چون مردمی نهادهای

  .داشت نخواهید اسلحه با اسلحه مقابله جز ای چاره دهید، ادامه
 وزارتخانه، این تسخیر برای موازی امنیت سازمان هجوم با که است دیگری مشکل آن، به تهوابس امنیتی و اقتصادی نهادهای و اطالعات وزارت -7

  .دبو خواهد آتی مشکالت بر ای مقدمه تنها اخیر، ترورهای .دش خواهد تندی های واکنش به منجر
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 روز از و نیست محض اطاعتبه صورت  یارگان سپاه، که دانید می من از بهتر شما .است نزاع دیگر محل اسالمی، انقالب پاسداران سپاه -8
 با آنها اصلی مشکل و ندارد سپاه بدنه در محبوبیتی آن، بر حاکم کودتاچی باند مکرر، های تصفیه رغم علی .است شده تأسیس چرا و اما با نخست

   .دشو می تشدید تضادها این شود، ازب سپاه به پیش از بیش هم اقتصادی و سیاسی قدرت پای وقتی .است سپاه فرماندهی از بزرگی بخش و بدنه
 جهت با غلط یا درست بد، یا خوب بچگانه، های تندروی و دنیا برای کشیدن شانه و شاخ و تروریستی های سیاست .است دنیا با بعدی بحران -9

 روال زدن هم به برای سلمانانم از بخشی از تروریستی جبهه یک تشکیل جدید، حاکمین کودکانه تصور است ممکن .دندار همخوانی دنیا عمومی
 .دندار مملکت یک توان بردن تحلیل و ملی منابع اتالف جز حاصلی شد، داده نشان گذشته سال 27 در که همانطور کار، این اما .دباش دنیا فعلی
 برای که را نطقی .رفت ستد از ماه یک ظرف اروپا، جذب برای کشور دیپلماتیک حرکت سال چند چگونه دیدید .دده می نشان واکنش نیز دنیا
 در هم، آن حاصل و گرفت قرار دیپلماتیک محافل تمسخر مورد ملل سازمان در بودید، کرده تصحیح و بودید پسندیده شما خود نژاد، احمدی آقای
 برای المللی بین محافل ستدرخوا به شما اعتنایی بی البته .دش ایران محکومیت در انرژی المللی بین آژانس حکام قطعنامه صدور کوتاهی، فاصله
 گذاشته ایران ملت سر بر را کاله ینتر بیش همیشه که باشد ای روسیه به باید شما امید تمام حاال .داشت زیادی تأثیر امر، این در هم گنجی آزادی
 آخرش .بپردازیم هزینه همه این باید کسی چه نذر به نیست معلوم هم بعد .دزن می دور ایران کشور و ملت سر دور هم تحریم سنگین شبح و است
 فساد یا هوا آلودگی یا ترافیک مشکل یک و ایم درمانده خودمان کشور اداره در که مایی .دشو نمی ما عاید چیزی شود، فیکون کن دنیا تمام اگر هم
 بزنیم، بیل را خودمان باغچه اول هستیم، زن بیل اگر ها قدیمی قول به .داریم دنیا برای پیامی چه نیست معلوم کنیم، حل توانیم نمی را قضائیه قوه در
 .دده می قرار ناراحتی و سختی از نوین دور یک در را مردم دنیا، با بحران از جدیدی دور حال، هر به .کنیم تکلیف تعیین دیگران برای بعد
 و زنان قومی،های  تاقلی گروه سه به تنها اجتماعی، مختلف های گروه میان از است کافی .است مردم با درگیری، و بحران باالترین باألخره و -10

 آنها با گاهی از هر مختلف های دولت است سال 27 که دارند سیاسی و اجتماعی و اقتصادی روشن مطالبات گروه، سه هر .دکنی نگاه جوانان
 اجتماعی های گروه این مشکالت برای هم اساسی فکر تهالب آنکه بدون اند، شده راضی آمدن کوتاه و مصالحه نوعی به نیز همواره و اند رفته کلنجار

 از یکی گماشتن با هم آن .دبگیر کشتی اجتماعی، های گروه این های خواست با خواهد می که است جدید دسته و دار این نوبت حاال .دبکنن
 و مختلف سطوح در ایران کشور .ددار مورد این رد را وظیفه ترین مستقیم که کشور وزارت رأس در اطالعاتی های چهره ترین مخوف و ترین بدنام
 آنها بر آلود خون بسیار هایی پرده نیز گاهی که است درآمده انباشته مطالبات و تضادها از انباریبه صورت  اجتماعی، گوناگون های گروه میان در

 عبور کنونی مرحله از را کشور بتوان نیت، حسن و هحوصل و تأنی با که طلبد می باالیی بسیار درایت و عقل و حوصله و صبر .است شده کشیده
 کشور کور و پرگره کالف بر تر محکم گره چند تنها جدید، حاکمین حرکات .ددا قرار دموکراسی و آرامش بستر بر سالمت به را آن سر و داد

 گلو از راحتی به را آن بتوانند قدرت در رسیده وراند به تازه نفر چند که هستند آن از تر بزرگ آن، در موجود نیروهای و ایران مملکت .دز خواهد
 یا سیاست در .دآی نمی پیش هرگز کنید می فکر که یکدستی آن و دارند سلیقه اختالف یکدیگر با صورت، هر به ها آدم که باشد یادتان .ددهن پایین
 این در که سازید قانونمند را آن و بشناسید رسمیت به را اختالف این یا دارید؛ راه دو .است قطعی سلیقه و نظر اختالف دیگر، جمعی کار هر

 و ندارد آمدی کار که حسین صدام حکومت امثال شود می آخرش که بخواهید یکدست را همه و کنید سرکوب یا و دموکراسی؛ شود می حالت،
 آن چرا ببینید تا بیاندازید تأسیس تازه کابینه همین یا و هفتم مجلس اختالفات به نگاهی .دافت می جانش به دنیا و شود می بدبخت عراق، ملت

  .نیست بیش سرابی ها سازی یکدست
  

  !ای خامنه آقای جناب
 راه نمایش با است، شما شعار که فساد و تبعیض و فقر با مبارزه ندانید که است بعید .دداری کشور اداره در تجربه سال 27 صورت، هر به شما

 جدی ما کشور در فقر .است ریا کار، این نام .ها دوربین جلوی نه اما است، خوبی امر زیستی، ساده .دشو ینم حل نشستن، زمین روی و انداختن
 نیست، عملی هم نفت درآمد افزایش با آن درمان اما .است آمده پایین ایرانی هر برای درصد سی تا ،56 سال به نسبت کشور سرانه درآمد .است
 نکنند تولید و گذاری سرمایه و نباشند دلخوش ها ایرانی تا .دباش گذار تأثیر ملی ناخالص تولید در اندکی درصد تواند می حداکثر افزایش، این چون

 همان به ها ایرانی سرانه درآمد برگرداندن .دشو نمی حل فقر مسأله نیفتد، حرکت به مملکت چرخ تا واقع در و نبرند باال را ملی ناخالص تولید و
 50 یا 40 به حداکثر نفت، درآمد .فعلی وضع برابر دو از بیش یعنی دارد، دالر میلیارد سیصد حدود ملی ناخالص تولید به نیاز ،56 سال سطح
 و صنعتی های بخش باید را الباقی .56 سال سرانه درآمد به رسیدن برای نیاز مورد ملی ناخالص تولید آن %15 یعنی .درسی خواهد دالر میلیارد

 را عاقلی دولتمردان و مناسب قوانین و آرام و امن محیط باید ها ایرانی کار، این برای .دکنن تولید ایران ملت واقع در و کشور خدمات و کشاورزی
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 معامالت یا تهران بورس بازار رکود به نگاهی .دبپردازن خدمات و کشاورزی و صنعتی های بخش در تولید و گذاری سرمایه به دلخوشی با تا ببینند
 دشمن توطئه دیگر این کنید باور .ددهن می نشان واکنش چگونه مردم و کشور اقتصاد که ببینید تا بیاندازید کشور از ارز وحشتناک خروج یا ملک

 و خط و جنگی خروس دولت یک و اید رفته را برعکس راه چطور جامعه در فقر مشکل حل برای ببینید .است اقتصاد علم بدیهیات .نیست جهانی
  .دای آورده کار سر دنیا و مردم برای بکش نشان
 و مشخص و روشن قوانین باید .است قانون حاکمیت تبعیض، رفع درمان ترین ای پایه و ترین اصلی که موافقید من با حتماً هم تبعیض خصوص در
 نهادهای .دباش داشته معنی تبعیض، رفع از صحبت اصوالً تا باشند مساوی آن مقابل در گدا و شاه و باشد داشته وجود مستحکمی قضائیه قوه

 که ببینید و بیاندازید گذشته سال چند به نگاهی .است قانون حاکمیت عدم عامل ترین مهم ،حضرتعالی خود وجود آنها تمام رأس در و فراقانونی
 آن های زنی تهمت و ها کیهتا تمام سرنوشت و کیهان روزنامه به نگاهی قلم یک .دیافتن رهایی مجازاتی هر از شما به منسوب نهادهای چگونه

 سرنوشت یا .نیست رسیدگی برای مرجعی هیچ و کند می بخواهد هرکس با آنچه و نیست فریادرسی هیچ آن، مقابل در گویی که ببینید و بیاندازید
 در .دیگر مثال ها ده و شهرداری معاونین و نواحی شهرداران کنندگان شکنجه یا و ای زنجیره های قتل عاملین یا دانشجویان خوابگاه به کنندگان حمله
 آنجا در گفت و کرد جمع را ها درباری تمام برگشت، فرنگ سوم سفر از شاه ناصرالدین وقتی .داریم جالبی خیلی صحنه ایران، نوزدهم قرن تاریخ
 نکرد جرأت کس هیچ جمع، آن در که ندک می نقل ها درباری از یکی .دز دم کشور برای آن لزوم و قانون حاکمیت از ساعتی و بود قانون دیدم آنچه
 زنند، می و زنید می تبعیض با مبارزه و تبعیض از دم .است شما نقل حاال .دهستی شما خود قانون، حاکمیت عدم اصلی عامل ،اعالحضرت که بگوید

 قانون حاکمیت و تبعیض رفع ،نیست پاسخگو هم کس هیچ به و دارد قرار قانونی هر ماورای رهبری منصب و شما تا گوید نمی نفر یک اما
 منصوب که اند شده رد نگهبانی شورای فیلتر از وکالیش تمام .دکن نمی که کند می ممیزی را رهبری مقام خبرگان، مجلس نگوئید .است غیرممکن

 شما عملکرد یک به ملت مقابل در و علنی شده، که هم ظاهر حفظ برای الاقل مجلس، این که نشده دیده مورد یکحتا  هم عمل در و است شما
 و قضائیه قوه و انتظامی نیروی و تلویزیون و رادیو مثل شما نظر زیر نهادهای در خرابکاری و انحراف همه این .دکن انتقاد شما نظر زیر نهادهای یا

 اما .ددار وجود دیگر ارگان دهها و انپاسدار سپاه و موازی امنیت سازمان و شهید بنیاد و امام ای ماده هشت فرمان اجرایی ستاد و مستضعفان بنیاد
 شما دستان در قدرت تمرکز و کنونی ساختار با تبعیض، با مبارزه چرا که شوید می متوجه .است نشده مطرح کنون تا هم مورد یکحتا  است جالب
 و کارها اکثریت .است ساقط هبریر از اتوماتیک طور به باشد نداشته اگر که نروید هم رهبر تقوای مندرس تئوری سراغ لطفاً .نیست عملی

 کنید، سرکوب را مردم گیرید می تصمیم کردستان در وقتی مثالً .است بیرون تقوا تعاریف معمول دایره از کند می سیاسی رهبر یک که خطاهایی
 گردی رایج، شده تعریف تقوای این مندا بر شوند، مرتکب آنجا در هم را ها جنایت باالترین اگر .دندار کاری شما تصمیم این باتقوا  رایج تعاریف

 تقوای تعریف به نسبت باشد، محکومیت حکم مستحق و زندان در جایش بکند، انتقادی یا و بنویسد ای نامه شما به هرکس اگر یا .دنشین نمی
 باز حکومت به را مردم روی ایدنب مطبوعات و بترسند حکومت از باید مردم معتقدید که شما معروف سیاست همین یا .دشو نمی وارد خللی حاکم،
 در دلسردی و افسردگی از موجی و اید کشیده بند به را منتقدین و بسته را مطبوعات اخیر، سالیان در سیاست، این اساس بر بگیریم؛ نظر در را کنند
 احکام اجرای حدود در تنها تقوا، رایج تعاریف چون .دکن نمی کم شما تقوای از موجود، تعاریف برابر خطایا این هم باز اید؛ کرده ایجاد مردم

 .است بیرون دایره آن از دارد، کار و سر مردم سرنوشت با که اجتماعی مسائل ترین مهم و دارند جای فردی حوزه در اکثراً که زند می دور شرعی
 حکومت، مصدر بر سفیان ابی ابن معاویه تقراراس و امیرالمؤمنین شهادت از پس سال چند .ددار وجود ای دهنده تکان بسیار صحنه اسالم، تاریخ در

 راه به سروصدا و کرد می دادخواهی خلیفه کاخ جلوی روز هر و رفته شام به بود، شده پسرش حق در که عدالتی بی دلیل به کوفه، اهل از پیرزنی
 دادخواهی حق از و کرد درشتی نیز خلیفه قابلم در پیرزن آن وقتی .دکن صحبت او با خودش گرفت تصمیم خلیفه روز یک باألخره تا .انداخت می

 :گفت او .است) ع(علی حکومتی روش از ها تعریف بهترین از یکی نظرم به که گفت) ع(علی مذمت در ای جمله معاویه نیامد، کوتاه پسرش برای
 صراحت به بدبخت آن .کنیم عذرخواهی باید معاویه از امروزه ظاهراً ».دچشان شما به را حکومت با مخالفت طعم که را علی آن کند لعنت خدا«

 شود، می بازتولید استبداد که ایران مثل ای استبدادزده مملکت در .است بودن اتوماتیک این دارتر خنده .دکشی نمی شانه و شاخ مردم برای شما امروز
 چه دارد، وجود مردم خواست به آن تمکین عدم و قدرت شدن مطلقه امکان هم باز کنی، طراحی مردم برای هم کنترلی و نظارتی نهاد ها ده اگر
 هم مردم و ندهد جواب هم کس هیچ به و بکند تواند می خواهد می دلش کاری هر واقع در که داریم فقیه والیت مثل کرانی بی قدرت اینکه به رسد
 اتوماتیک، خودش نداشت، تقوا که روزی یک بگوئیم عدب و ندارند او از انتقاد یا و او بر نظارت یا و قدرت مسند از او آوردن پایین برای راهی
  .دآی می پایین قدرت، مصدر از و شود می عزل
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 ارکان اخالقی، های ارزش تزلزل همه از تر مهم و اجتماعی فسادهای و فحشا و اعتیاد و خواری رانت و اقتصادی فساد شکل به که فساد، مورد در
 راه درست اما .دکر کم را ها حوزه از بسیاری در حکومت دخالت باید .است موجود روابط تمام کردن وارونه به نیاز است، گرفته فرا را کشور

 با مقابله برای مطمئناً .بپردازم خواری رانت و اقتصادی فساد به قلم یک بدهید اجازه .دبیاب افزایش حکومت دخالت است قرار و شده اتخاذ برعکس
 و حکومتی اقتصاد از را کشور اقتصادی ساختار باید مدت میان در و کرد کوتاه را اقتصادی خواران تران دست باید مدت کوتاه در بلیه این

 و شوند اصالح باید دارند، تأثیر اقتصاد، بر که اجتماعی روابط سایر هم، درازمدت در البته و داد تغییر آزاد، بازار و خصوصی اقتصاد به ساالر دولت
 شو و نمایش از .دکنن مبارزه اقتصادی فساد با خواهند می گویند می و اند شده پیدا نفر چند کنید فرض حاال .دشو کن ریشه آنها از فساد زمینه

 های پیمانکاری از را سپاههای  تشرک دست توانند می آیا .دبگیرن را خواری رانت جلوی بتوانند باید بگذریم، که نشستن زمین روی مثل درآوردن
 واردات از یزدی مصباح آقای سهمیه توانند می آیا کنند؟ کوتاه دیگر فعالیت ها ده و خودرو تولید و نفتی معامالت و نگیخا لوازم واردات و کشور
 را شده مصادره امام، ای ماده 8 فرمان اجرایی ستاد توسط که را مستغالتی و امالک واحد هزار 5 از بیش توانند می آیا کنند؟ متوقف را صنعتی شکر
 متوقف اند آورده دسته ب هستند، شما نظر زیر همگی که آنها نظیر مؤسسات و مؤسسه این قبل از عده یک که را مزایایی و برگردانند صاحبانش به

 اگر ؟کنند موقوف کنند، می استفاده ها زاده امام و امامان نام به دیگران یا و شهری ری یا و طبسی واعظ آقای که را هایی رانت تمام توانند می آیا کنند؟
 .دکنی سر دارایی وزارت ذیحساب نظر زیر و بودجه های ردیف در منعکس و روشن و شفاف دولتی، محدود بودجه یک با باید شما آنگاه بکنند،

 کجا از دهد، می انجام شما بیت که را دیگری هزینه ها ده یا و فشار های گروه پشتیبانی یا و طالب برای شهریه پرداخت برای پول صورت، این در
 دست در را شاه ناصرالدین بودجه اول که بود این دلیلش ببندد، مملکت این در را دزدی راه توانست سال سه ظرف در امیرکبیر اگر آورید؟ می

 با اشم نظر به آیا .ددا نشان را درست راه الاقل اما گذاشت، هم را جانش بزرگوار، آن اگرچه .رفت دیگران سراغ به بعد و کرد محدود و گرفت
 اقتصادی فساد با مبارزه از صحبت توان می دارد، وجود شما نظر زیر مؤسسات در و شما اطراف در عمدتاً که ای یافته سازمان و بزرگ خواری رانت
 فساد با جدی مبارزه یک با حد چه تا تلویزیون، دوربین مقابل در نشستن زمین روی مثل نژاد احمدی آقای کمدی های نمایش شما نظر به .دکر

  است؟ مربوط
 به .است روشن من امثال تکلیف .دباشی پاسخگو باید هم شما و اید درآورده شکل این به را کشور این شما .»نیست تدبیر را خودکرده« گویند می

 هم را کار این عشرو نقطه .هستیم بشر حقوق جهانی اعالمیه بر مبتنی دموکراتیک، اساسی قانون یک تدوین و فعلی اساسی قانون تغییر دنبال
 ای چاره هم، مقصد این به رسیدن برای .دانیم می فعلی اساسی قانون تکلیف تعیین برای المللی بین نهادهای نظارت با آزاد رفراندوم یک برگزاری

 .دکنی کاره چ خواهید می اشم دانم نمی اما .نداریم ایستند، می مردم خواسته این مقابل در که قدرتمدارانی مقابل در مدنی مقاومت سازماندهی جز
 مطمئن و کنید اعتماد محرمانه های گزارش به الاقل .دای نکرده باور شما دیگر اند، گفته انتخابات در مردم شرکت مورد در که را هایی دروغ مطمئناً
 به الاقل نیستید، قائل مردم اکثریت رأی به و ندارید اعتقادی دینی برون های بحث به اگر .دان کرده شرکت انتخابات در مردم %30 از تر کم باشید
 به مستظهر که شود می مسجل فقیهی برای وقتی حکومت، فقها، اکثریت فتوای موجب به ؛دکنی توجه فقها اکثریت فتوای و دینی درون های بحث
 و غیرشرعی حرف است بعید چطور؟ ستانیسی آقای با ندارید، قبول را ایشان فتوای البد و هستید دشمن منتظری آقای با .دباش مردم اکثریت رأی

 االهی نصب نوع یک را فقیه والیت منصب گویند می ایشان .دباش عاقلی آدم هر یا شما قبول مورد یزدی محمد آقای چون هایی آدم غیرعقلی
 آدم هر یا شما باهللا، نعوذ یعنی چه؟ ییعن حرف این دانید می .دادن رأی نه و دانند می االهی انتصاب این کشف را خودشان وظیفه و کنند می قلمداد
 حد، چه تا تواند می و است نهفته حرف این در بزرگی بازی حقه چه دانید می .دگرد می شیعه امامان یا و پیامبران طراز هم منصب، این در دیگری
 هم مردم تا کنید اعالم صریحاً دارید، اعتقاد ها حرف قبیل این به هم شما اگر .دباشی صریح مردم با بیائید .دگیر قرار شیادان استفاده سوء مورد
 فقط نه آنگاه دارید، سر در چه شما که بدانند هم شیعه فقهای .دقائلی االهی نظرکردگی و پیامبری نیمچه یک خود برای چگونه شما که بدانند
 فکر که ندارید باور یزدی آقای امثال مشکوک های حرف این به اگر و .دشو می شرعی واجب شما با مبارزه بلکه نیست، جایز شما از اطاعت

 آزاد انتخابات یک در هم را مردم رأی .دنداری خود حکومت مشروعیت برای مردم، رأی اخذ جز ای چاره حالت، آن در باشید، نداشته کنم می
 به را شما که کردید می گوش جی،گن اکبر مثل مصلحانی نصیحت به کاشکی .شده چین دست خبرگان مجلس یک طریق از نه کرد، اخذ توان می

 نشده دیر تا کاشکی .درفتی می کنار مردم، اعتماد رأی عدم صورت در و کنند، می دعوت مردم اکثریت رأی اخذ و آزاد انتخابات یک در شرکت
 اداره بد بسیار را کشور شما که است این واقعیت .درفتی می کنار و کردید می عذرخواهی مردم از اید، کرده ملت به که هایی کجی دهن تمام بابت
 ملل سازمان تحریم دچار هم مملکتش و شد رانده بیرون آنجا از متحدین، زور به و کرد حمله تیکو به حسین صدام وقتی هست خاطرم اید؛ کرده
 و کند می دچار بدبختی و مشکل به دائماً را کشورش که است رهبری چگونه این گفتید و کردید انتقاد او از درستی به سخنرانی یک در شما شد،
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 من های حرف این به دلتان در دانم می .دای برده کجا را مملکت و ملت ببینید و کنید نگاه خودتان به قدری اکنون، .دانداز می زحمت به را مردمش
 ادامه سرنوشت .دکنی می اشتباه اید، کرده معق و قلع را مخالفین و هستید سوار مراد، خر بر کنید می فکر .دمستی قدرت باده از متأسفانه و خندید می

 کشور به تر بیش خسارت از مردم، با همراهی با توانید می نشده دیر تا .است افتاده اتفاق بارها جهان، و ایران تاریخ در .است روشن فعلی، مسیر
 .ددانی خود ؛دکنی جلوگیری

  
 باهللا اال توفیقی ما و

 سازگارا محمدمحسن
   هارچ و هشتاد مهرماه
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   1385 اردیبهشت 21ای،  به خامنه »انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی«نامه سرگشاده 

  
   )English Text(متن انگلیسی 

 
May 8, 2006 
 
Ayatollah Ali Khamenei 
Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran 
c/o H.E. Javad Zarif 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations 
Fax: 212-867-7086  
 
Your Excellency: 
We write to you on behalf of the Committee on Academic Freedom of the Middle East Studies Association of North 
America (MESA) and the Committee on Academic and Intellectual Freedom of the International Society for Iranian 
Studies (ISIS) to protest in the strongest possible terms the recent arrest of Dr. Ramin Jahanbegloo, a prominent Iranian 
intellectual and political theorist. We urge you to use your good offices to determine the circumstances of his detention 
and to secure his immediate release. 
 
The Middle East Studies Association of North America and the International Society for Iranian Studies are the 
preeminent international organizations in their respective fields. MESA, founded in 1966, and ISIS, founded in 1967, 
were established to promote scholarship and teaching on Iran, the Middle East, and North Africa. MESA publishes the 
International Journal of Middle East Studies and has more than 2600 members worldwide; ISIS publishes the 
international journal of Iranian Studies and has more than 500 members worldwide. Both organizations are committed 
to ensuring academic freedom, the free exchange of ideas, and freedom of expression in all its forms, both within Iran 
and the Middle East and in connection with the study of Iran and the Middle East in North America and elsewhere. 
 
According to information we have received Dr. Jahanbegloo was arrested at Tehran’s Mehrabad airport in late April. 
Officials from your government have stated that Dr. Jahanbegloo is currently undergoing “interrogations” and that he 
is suspected of crimes related to “security and spying”. Despite these statements, as of this date no official charges 
have been filed against Dr. Jahanbegloo. Officials have stated that charges against Dr. Jahanbegloo will only be filed 
after his interrogation. Given these facts we are concerned that officials of your government are in the process of 
coercing confessions from Dr. Jahanbegloo. We also have reason to believe that he has been allowed only limited 
access to his family, and as far as we know he has not had any access to legal counsel.  
 
Dr. Jahanbegloo is a highly respected scholar and academic who is currently the head of the department of 
Contemporary Studies at Tehran’s Cultural Research Bureau, an important institution in your country that has gained 
international recognition for its important scholarly work in the area of Iranian history, culture, and politics. Dr. 
Jahanbegloo’s work as part of the Cultural Research Bureau has contributed to the high regard in which it is held by 
scholars both inside and outside of Iran. He has also studied and taught at major universities in Europe and North 
America, including the Sorbonne, Harvard University, and the University of Toronto. In his role as a public intellectual 
Dr. Jahanbegloo has also consistently advocated for the US and Europe to adopt a less confrontational approach in 
dealing with Iran. His published work includes over twenty books in Persian, French, and English on topics relating to 
European and Iranian intellectual history and political philosophy. Dr. Jahanbegloo’s writing reflects a thoughtful 
consideration of Iran’s encounter with modernity and the difficult and complex process by which modern Iranian 
intellectuals have sought to define universal values such as democracy and human rights in terms that are organic to 
Iranian tradition. Given the arbitrary and unusual nature of Dr.  
Jahanbegloo’s detention, we are compelled to conclude that his arrest is connected to his scholarly and intellectual 
pursuits.  
 
We also feel compelled to remind you, Your Excellency, that the rights of individuals to freedom of thought, opinion, 
and speech are explicitly protected under the Constitution of the Islamic Republic of Iran (Article 23), as well as the 
International Covenant on Civil and Political Rights (Articles 18, 19, 21), to which the Islamic Republic of Iran is also 
a state party. The arbitrary arrest of Dr. Jahanbegloo does further harm to the reputation of Iran as a country where 
scholarly research and inquiry are highly valued. Dr. Jahanbegloo’s arrest and detention can only be conceived as a 
direct attack on the principles of academic freedom and critical intellectual inquiry.  
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Your Excellency, we trust that you will appreciate the seriousness of this matter and will take the appropriate measures. 
We urge you to secure his immediate release. 
 
Yours Respectfully, 
Juan R.I. Cole 
President, MESA 
 
and  
 
Janet Afary 
President 
ISIS 

  
  

  ***منبع *** 
http://www.mesa.arizona.edu/caf/letters_iran.html 
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  ترجمه فارسی 

  
 2006 مه 8

 ای خامنه اهللا آیت
 ایران اسالمی جمهوری رهبر
 ظریف جواد آقای جناب توسط
 االختیار تام و ویژه سفیر

 متحد ملل سازمان در ایران اسالمی جمهوری دائم نماینده
 

 :عالیجناب
 برای المللی بین جامعه« در اندیشه و علم آزادی کمیته و) MESA( »فریقاآ شمال و خاورمیانه مطالعات انجمن« در علمی آزادی کمیته طرف از ام

 فکرروشن و سیاسی پرداز نظریه جهانبگلو، رامین دستگیری به ممکن های واژه ترین قوی با تا گوییم می سخن شما با) ISIS( »ایران درباره پژوهش
 آزادی و کرده مشخص را وی بازداشت وضعیت خود، میانجیگری امکانات از استفاده با که خواهیم می شما از مصرانه ما. کنیم اعتراض برجسته
 .کنید تضمین را ایشان فوری

 خود تخصصی زمینه در برجسته علمی های انجمن ،»ایران درباره پژوهش برای المللی بین جامعه« و »آفریقا شمال و خاورمیانه مطالعات انجمن«
 کار ارتقاء برای 1967 سال در ایران درباره پژوهش برای المللی بین جامعه و ،1966 سال در افریقا شمال و خاورمیانه مطالعات انجمن. هستند
 مطالعات المللی بین نشریه« آفریقا الشم و خاورمیانه مطالعات انجمن. اند شده گذاری پایه فریقاآ شمال و خاورمیانه ایران، زمینه در تدریس و علمی

 مطالعات« المللی بین نشریه ،ایران درباره پژوهش برای المللی بین جامعه. دارد جهان سراسر در عضو 2600 از بیش و کند می منتشر را »خاورمیانه
 هر به ها اندیشه آزاد تبادل و علمی آزادی نتضمی به پایبند انجمن دو هر. دارد جهان سراسر در عضو 500 از بیش و دهد می انتشار را »ایران

 .هستند دیگر جای هر و آفریقا شمال و خاورمیانه مطالعات با رابطه در و خاورمیانه و ایران در صورتی،
 شما دولت نمسؤوال. است شده دستگیر آپریل ماه اواخر در تهران مهرآباد فرودگاه در جهانبگلو دکتر ایم، کرده دریافت ما که اطالعاتی پایه بر

 با. است »ملی امنیت و جاسوسی« با رابطه در جرم ارتکاب به مظنون و است »بازجویی« تحت حاضر حال در جهانبگلو دکتر که اند داشته اظهار
 جهانبگلو دکتر علیه اتهامات که اند داشته بیان مسؤوالن. است نشده اعالم جهانبگلو دکتر علیه بر اتهامی گونه هیچ تاریخ این تا اظهارات، این وجود
 زور به گرفتن اعتراف کار در شما دولت مسؤوالن که هستیم امر این نگران ما حقایق، این به توجه با. شد خواهد تفهیم بازجویی پایان از پس تنها
 ما که جایی تا و داشته، خویش خانواده افراد به محدودی بسیار دسترسی ایشان که کنیم باور که داریم دلیل همچنین ما. هستند جهانبگلو دکتر از

 . است نداشته وکیل با تماس امکان گونه هیچ ایشان هستیم، آگاه
 دفتر در »ایران معاصر مطالعات مؤسسه« ریاست حاضر حال در که است احترام مورد بسیار دانشگاهی و علمی شخصیت یک جهانبگلو دکتر

 سیاست، زمینه در مهم علمی کارهای خاطر به جهان در که شماست کشور در مهمی انسازم که دارد عهده به را تهران دانشگاه فرهنگی پژوهش
 فراوان احترام جلب باعث فرهنگی پژوهش تحقیقات دفتر از بخشی عنوان به جهانبگلو دکتر کار. است شده شناخته ایران تاریخ و فرهنگ

 جمله از شمالی، امریکای و اروپا در برجسته های دانشگاه در همچنین نایشا. است شده دفتر این برای ایران از خارج و داخل علمی های شخصیت
 ایاالت آشکاربه طور  و پیوسته روشنفکر، یک عنوان به جهانبگلو دکتر. است کرده تدریس و دیده آموزش تورنتو دانشگاه و هاروارد، سوربن،
 بیست از بیش شامل ایشان منتشرشده کارهای. بگیرند کناره رودررویی یوهش از ایران با برخورد در که است کرده تشویق را اروپا و مریکاآ متحده
 های نوشته. است ها  اروپایی و ها ایرانی روشنفکری تاریخ و سیاسی فلسفه به مربوط های زمینه در انگلیسی و فرانسه، فارسی، های زبان به کتاب
 های ارزش اند خواسته ایران مدرن روشنفکران که است ای پیچیده و دشوار روند و مدرنیته با ایران مواجهه به توجه دهنده بازتاب جهانبگلو دکتر

 دکتر غیرعادی و خودسرانه بازداشت به توجه با. کنند تعریف ایرانی سنتی اصیل های ارزش پایه بر را بشر حقوق و دموکراسی جمله از جهانی
 .است ایشان روشنفکری اهداف و علمی کارهای با رابطه در انایش بازداشت که کنیم گیری نتیجه چنین مجبوریم ما جهانبگلو،
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 قانون در صریحبه طور  بیان و نظر، اندیشه، آزادی زمینه در افراد حقوق که کنیم یادآوری شما به بینیم می ناگزیر را خود همچنین ما عالیجناب،
 عضو اسالمی جمهوری که) 21 ،19 ،18 های ماده( سیاسی و مدنی قوقح المللی بین میثاق در همچنین و، )23 ماده( ایران اسالمی جمهوری اساسی

 آن در علمی پژوهش و کنکاش که کشوری عنوان به ایران شهرت به همچنین جهانبگلو دکتر خودسرانه دستگیری. است شده حمایت باشد، می آن
 نقادانه کنکاش و علمی آزادی اصول به مستقیم حمله به دتوان می تنها جهانبگلو دکتر بسح و بازداشت. زند می لطمه است، بسیار ارج دارای

 .شود تعبیر روشنفکری
  

 آزادی که خواهیم می شما از مصرانه ما. آورد خواهید عمل به را الزم اقدامات و کرده درک را مسأله این اهمیت شما که داریم باور ما عالیجناب،
 .نمایید تضمین را ایشان فوری

  
  احترام، با
  

 کول. یآ. ر خوان
 افریقا شمال و خاورمیانه مطالعات انجمن رئیس

  
 آفاری ژانت
 ایران درباره پژوهش برای المللی بین جامعه رئیس

  
  

 ***منبع *** 
http://mag.gooya.com/politics/archives/047689.php 
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   1385 آذر 14 ای، به خامنه جویباری رستگار الدین یعسوب سرگشاده نامه

  
  زنید می اش ریشه به اسالم، نام به و کرده درست تیشهه دست اسالم، رختده شاخ با شما

  
  !علوی؟ عدل حکومت است این آیا و !محمدی؟ ناب اسالم است این آیا

  
  است ناموزون و ناتوان غیرمتعادل، ناخدایی، از ناآگاه ،کشتی ناخدای

  
 مبین دین حقایق بیان جرم به انسانی، ضد و المللی بین مقررات برخالف و اهللا أنزل ما بغیر حکم از ای خامنه آقای به تشکر و تقدیر سرگشاده نامه

 زندان موقت بازداشتگاه در هتاکی و روحی مداوم شکنجه و شرائط ترین سخت در حبس و دستگیری زمان از روز پنجاه و نهصد از پس اسالم،
  .همگان برای خود درونی ماهیت ساختن آشکار و تهران، اوین

  
  الجبّارین قاصم اهللا بسم
 بِمَا مکحْی لَّمْ مَن وَ -  الظَّالِمُونَ هُمُ کفَأُوْلَئِ اللّهُ أنزَلَ بِمَا مکحْی لَّمْ مَن وَ -  افِرُونَکالْ هُمُ کفَأُوْلَئِ اللّهُ أَنزَلَ بِمَا مکحْی لَّمْ مَن وَ« :القهار العزیز اهللا قال
  ).47 و 45-44 آیات مائده،ه سور( »الْفَاسِقُونَ هُمُ کفَأُوْلَئِ اللّهُ أَنزَلَ
  ).57ه آی انعام،ه سور( »نَیالْفَاصِلِ رُیخَ هُوَ وَ الْحَقَّ قُصی لِلّهِ إِالَّ مُکالْحُ إِنِ« :قال و
  ).89ه آی اعراف،ه سور( »نَیالْفَاتِحِ رُیخَ أَنتَ وَ بِالْحَقِّ وْمِنَاقَ نَیبَ وَ نَنَایبَ افْتَحْ رَبنَا لْنَاکتَوَ اللّهِ یعَلَ عِلْمًا ءٍیشَ لَّک رَبنَا وَسِعَ«) ع(شعیب عن حکایۀ قال و
  
  :بعد اما
 و تقدیر عنوان به شماست، رژیم بیرونی عملکرد و درونی ماهیت اجمالی بیانگر که تاریخی سند و ماندنی یادگار به سرگشاده ای نامه دیدم الزم

 طبق - جرم به من بر مجازات اشد بر روحانیته ویژ )بیدادگاه - وحشت کابوس( دادگاه ئیسر رازینی، علی آقای به مکرر فرمان پی در تشکر
 عدم اثر بر جامعه افکار در کالم نفوذ و دین حقایق بیان :من دستگیری روز دومین در قم اطالعات وزارت ارشد بازپرس اکبری آقایه گفت

 مراتب و بنگارم شما برای -  است گردیده بیان 14/9/1385 تاریخ در رژیم سردمداران به اوین زندان از سرگشادهه نام در که رژیم به شما وابستگی
   .دارم ابراز جناب آن خدمت به را خود تشکر و تقدیر

ه ویژ بند موقت بازداشتگاه در حبس و دستگیری از روز شش و هفتاد و هفتصد از پس جناب، آن شدید و اکید فرمان طبق رازینی آقای که
 مدت به خانواده افراد باحتا  تلفنی ارتباط از منع و جسمی، اخیراً و روحی وقفه بی شکنجه و شرائط ترین سخت در تهران اوین زندان روحانیت

 افضل علیها( زهرا فاطمه طاهره صدیقه حضرت شهادت روز با مصادف ق،.هـ 1427 االولی جمادی سیزدهم ،20/3/1385 شنبه صبح روز، 590
 بدون و دستبند و اهانت نهایت با »مُلوکِهم دینِ علی الناسُ« باب از هتاک و خشن مأمورانه وسیل به شما بازداشتگاه چنین از امر ،)اهللا صلوات
 به گردن بر ریسمان با را) ع(علی مؤمنان امیر حضرت موالیم بردن همچون( جناب آن با اجباری بیعت برای جوراب، و دمپایی با و روحانی لباس

 از تر کم دقیقاً )بیدادگاه( دادگاه مدت مجموع که اند برده شما منصوب حاکم نزد دادگاهی چنین به )غاصب خلیفه با اجباری بیعت جهت مسجد،
   .شدم رانده دادگاهی چنین مأمورانه وسیل به ایشان دستور با اجبار، به و پایان، دقیقه، پنج
  .»کنید عمل ما های خواسته طبق که بدهید تعهد شما« :گفت زینیرا علی آقای دادگاهی، چنین به من اجباری ورود مجرد به

 ثَاقَیمِ اللّهُ أَخَذَ إِذَ وَ« :فرمود که نمایم عمل فرامینش طبق عال و جلّ او توفیق و قوه و حول به که دادم یکتا خداوند به االهی تعهد یک بنده« :گفتم
 متعال خداوند ابدی عذاب گرفتار تا باشم عهدشکنانش از خواهم نمی و )187ه آی عمران، آله سور( »تُمُونَهُکتَ الَ وَ سِلِلنَّا نُنَّهُیلَتُبَ تَابَکالْ أُوتُواْ نَیالَّذِ
 الَ - شْتَرُونَی مَا فَبِئْسَ الًیقَلِ ثَمَناً بِهِ وَاشْتَرَوْاْ ظُهُورِهِمْ وَرَاء فنَبَذُوهُ« :فرمود که گیرم قرار کنندگان لعن همه و قهار خداوند نفرین و لعن مورد و
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- 187 آیات عمران، آله سور( »مٌیأَلِ عَذَابٌ لَهُمْ وَ الْعَذَابِ منَ بِمَفَازَۀٍ تَحْسَبَنَّهُمْ فَالَ فْعَلُواْی لَمْ بِمَا حْمَدُواْی أَن حِبونَیو أَتَواْ بِمَا فْرَحُونَی نَیالَّذِ تَحْسَبَنَّ
188.(  

ه آی بقره،ه سور( »اللَّاعِنُونَ لْعَنُهُمُیوَ اللّهُ لعَنُهُمُی کأُولَئِ تَابِکالْ یفِ لِلنَّاسِ نَّاهُیبَ مَا بَعْدِ مِن یوَالْهُدَ نَاتِیالْبَ مِنَ أَنزَلْنَا مَا تُمُونَکی نَیالَّذِ إِنَّ« :فرمود و
   .ندارم دیگری تعهد و )159
   .دای کرده توهین علما به )148ه آی نساء،ه سور( »الْقَوْلِ مِنَ بِالسوَءِ الْجَهْرَ اللّهُ حِبی الَّ« :خداه گفت برخالف شما :گفت رازینی آقای
 را فرعون و ابراهیم را نمرود شما آیا دانا؟ خداوند بر یا دارید اشکال بنده بر شما ؟»ظُلِمَ مَن إِالَّ« :فرمود که خوانید نمی را کریمهه آی تمام چرا :گفتم
 به است سال 27 که شما اسالم این :گویید می که است این نه مگر باشم، کرده اهانت را راستین علمای بنده شما فرض رب بنا و خوانید؟ می موسی
) ص(خدا رسول است، علوی عدل حکومت کنید، صادر زمینه گستر بر خواهید می که شما نظام این و محمدی، ناب اسالم اید، کرده عرضه مردم
 امام مؤمنان امیر یا و است؟ کرده ساقط زندگی از و شکنجه و حبس) ص(حضرت آن به اهانت مجرد به را کسی چه خود، حکومت سال ده در

 از را بستگانش و خانواده افراد و او و است کرده زندانی را اهانتگرش و دشمن و مخالف ترین سرسخت نفر یک حکومتش، سال پنج در) ع(علی
  اید؟ کرده مخالفتان به نسبت سال 27 مدت این در اشم که است کرده محروم انسانی حقوق ترین کم
 :فرمود تقسیم متضاد گروه دو به را دینی علمای کریمش قرآن در که سبحان خداوند بر یا دارید؟ اشکال متعال قادر خداوند ناچیز بنده بر شما آیا

 و اجمعین علیهم اهللا صلوات معصوم امامان مقامات از پس مقام برترین که کنند می دین فدای را خود آن، از دفاع در که خواه دین علمای از گروهی
 فاطر،ه سور( »الْعُلَمَاء عِبَادِهِ مِنْ اللَّهَ یخْشَی إِنَّمَا« :فرمود دینی علمای از دسته این درباره که هستند دارا را) ع(ابوالفضل همچون عصمت تلو تالی
  ).28ه آی
ه آی جمعه،ه سور( »أَسْفَارًا حْمِلُی الْحِمَارِ مَثَلِک« :فرمود تعبیر حمار و )هار( سگ به آنها از که فروش دین و دنیاطلب هواپرست، علمای از گروهی و
5.(  

 یعَلَ اللّهِ لَعْنَۀُ أَالَ« :است فرموده لعن و معرفی بشری جوامع و افراده کنند گمراه و گر اضالل و ظالم را دینی علمای از دسته این قهار، خداوند
  ).19-18 آیه هود،ه سور( »افِرُونَک هُمْ بِاآلخِرَۀِ هُم وَ عِوَجًا بْغُونَهَای وَ اللّهِ لِیسَبِ عَن صُدونَی نَیالَّذِ - نَیلِمِالظَّا
 تا ما،ش بار نکبت انقالب پیروزی از پس سال 27 این در ظالمان بر خصم و مظلومان به اعانت و دین حقایق بیان و اسالم کیان از دفاع جرم به آیا

 من، قتل دستور بار دوحتا  و شکنجه، و انفرادی مخوف های سلول در شرائط ترین سخت در حبس سال 9 به نزدیک و دستگیر بار چهار مرا کنون
 بُغضاً إال« جرم ترین کم بدون بستگانم از بعضی و فرزندان حبس و دستگیری و زندان، در اشرار و قاتل افراد به مجازات تخفیفه وعد و تطمیع با
 با قرن نیم حدود های نوشته غارت و شب، آخر تاریکی در کتابخانه و دفتر و منزل به اطالعات وزارت مرد و زن مأمورانه وحشیانه حمل و »لی

 درج اجماالً رژیم سردمداران به اوین زندان از سرگشادهه نام در که ...و شخصی اجناس و ها کتاب و اموال غارت و من، فرسای طاقت زحمات
  است؟ نشده ظلم من به شده،
 را مظلوم کشیدن نفس ترین کم و صدا ینتر کوچک تحمل آن، از تر زشت و شوید، می مرتکب دین، نام به را بشریت تاریخ ظلم بدترین شما

 تمام با خواهید می و ید،زن می عدالت فریاد و زنید می اش ریشه به اسالم، نام به و کرده درست تیشهه دست اسالم، درخته شاخ با شما ندارید؟
  !نمایید؟ صادر زمینه گستر در را عدالتی چنین تان پیاده و سواره نیروی
  .یکتاست خداوند ما، بین حاکم که هست قیامتی روز بود، نخواهیم زنده شما و من دیگر، سال چهل تا یقیناً !رازینی علی شیخ آقای
 ایشان :گفت مأمور به رازینی شد، )بیدادگاه( دادگاه وارد سرعت به انتظامی مأمور و زده زنگ پرسشها، به پاسخ بدون رازینی آقای هنگام، این در
  !ببر را )من به خطاب(

 ماشین، پای به دادن، هل و اهانت و هتاکی با مرا روحانیت،ه ویژ )بیدادگاه( دادگاه خشن مأموران از نفر چهار دادگاه، بیرون در کوتاه توقف از پس
  .دبازگرداندن روحانیته ویژ بند موقت بازداشتگاه به دستبند و تظامیان مأمور با و
 بغیر حکم ابالغ جهت روحانیت،ه ویژ )بیدادگاه( دادگاه به اهانت، و اجبار و روحانی لباس بدون و دستبند با ،11/4/1385 تاریخ در بار، دومین و
 ساختن متهم کنون، تا انقالب ننگین پیروزی از رژیم معمول طبق را جرم موضوع هک بردند المللی بین مقررات برخالف و انسانی ضد و اهللا أنزل ما

 و ملی، امنیت علیه اقدام« دروغین اتهامات به ...و آزاده اندیشمندان و اسالم مبین دین راستین علمای و عظام آیات و تقلید مراجع ینتر بزرگ
 3 را حبس مجموع که موقت بازداشت روز 798 اضافه به حبس یک سال شیطانی های خواسته حکم و عنوان، »...و اکاذیب نشر و علما به اهانت
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 ورزدار، قاسم آقای ولی کردم، تکذیب شدت به را آن متناسب حکم و دروغین اتهامات شفاهاً که نمودند، ابالغ من به برشمردند، ماه دو و سال
   .گرفت دستم از را نامه)بیداد( داد عمران، آله سور از 187 آیه نوشتن از پس که دش نامه)بیداد( داد در تکذیب نوشتن از مانع حکم،ه کنند ابالغ

ه ویژ )بیدادگاه( دادگاه دادستان قدیانی، جعفر شیخ آقای ،16/7/1385 یکشنبه صبح 11 ساعت حدود حکمی، چنین ابالغ از ماه 3 از پس و
 نشستن از پس بودم؛ محبوس آن در من که شدند اوین زندانه ویژ بند موقت اهبازداشتگ 2 اطاق وارد همراهانش از نفر ده با تهران، روحانیت
 به متهم که را ایشان نیستم، رستگار آقایه پروند مسؤول من :گفت و کرد همراهانش به خطاب قدیانی آقای ،)ضیّقاً مکاناً( کوچک اطاق در همگی
   .گردانیم برمی قم به را شما ما و شد، داده او به )آن مدت ذکر بدون( حکم ان،تهر در و فرستادند، تهران به قمه ویژ دادگاه از است، وهابیت
 کبیر تفسیر کتاب از جلد چند نزدیکی در و همراهان، میان در که تهران، روحانیته ویژ دادسرای عملیات و تحقیقات واحد رئیس یوسفیان، مهران
 صفحه و شد، منتشر و چاپ 1358 سال در 44 جلد این :گفتم گرفتم، وقتی بدهید؛ را 44 جلد :کردم خطاب بود، نشسته 2 اطاق در که البصائر

 وهابی کتاب، اینه نویسند آیا« :گفتم و کردم همراهانش و قدیانی آقای به خطاب و کردم، معنی و خوانده »الوهابیۀ الفرقۀ« عنوان تحت را آن 480
   .دشدن جخار اطاق از زیر، به سر همراهانش و قدیانی آقای »!است؟

 همه فراخوانی، با ها، امت میان وحدت ایجاد برای که آنها راستین رهروان و حق، به جانشینان و االهی پیامبر شود؛ می تکرار همیشه تاریخ، !راستی به
 مْکلَعَلَّ بِهِ مکوَصا مْکذَلِ لِهِیسَبِ عَن مْکبِ فَتَفَرَّقَ السبُلَ بِعُواْتَتَّ الَ وَ فَاتَّبِعُوهُ مًایمُسْتَقِ یصِرَاطِ هَذَا أَنَّ وَ« گوناگون های راه از پرهیز و االهی راه یک به را

 فرمانروایان و فرومایه زمامداران کردند، قیام بشری جوامع اصالح و افراد، آگاهی و بینش و استعدادها رشد جهت و ،)153ه آی انعام،ه سور( »تَتَّقُونَ
 ظْهِرَی أَن أَوْ مْکنَیدِ بَدلَی أَن أَخَافُ یإِنِّ« :کردند می معرفی جامعه افسادگر و ها امت میان اختالف ایجاد به را نهاآ زمان، های فرعون همچون خودکامه،

 عرفیم جامعه هدایتگر سو یک از بودند، جامعه و افراد بین اختالف و فساد و فتنه مبدأ که را خود و ؛)26 آیه غافر،ه سور( »الْفَسَادَ الْأَرْضِ یفِ
 و پرستی بت و کفر به را آنها راستین رهروان و حق به جانشینان و االهی رسوالن دیگر، سوی از و کردند می تحریک آنان علیه را مردم و نمودند، می

 و قتل و زندان به را آنان آنها، شیطانی های خواسته از تخلف صورت در و خواندند، فرامی خود جنایات با همسویی و شهرت و شکم و شهوت
 لَئِن قَالُوا - نَیالْمَسْجُونِ مِنَ کلَأَجْعَلَنَّ یرِیغَ إِلَهًا اتَّخَذْتَ لَئِنِ قَالَ« :کردند می تهدید ...و سنگسار و انسانی حیات از محرومیت و زدن آتش و تبعید
 مِلَّتِنَا یفِ لَتَعُودُنَّ أَوْ أَرْضِنĤَ منْ مکلَنُخْرِجَنَّ لِرُسُلِهِمْ فَرُواْک نَیالَّذِ قَالَ وَ« ؛)116 و 29 آیات شعراء،ه سور( »نَیالْمَرْجُومِ مِنَ ونَنَّکلَتَ نُوحُ ای تَنتَهِ لَّمْ

  ).18ه آی یس،ه سور( »مٌیأَلِ ذَابٌعَ منَّا مکمَسنَّیلَ وَ مْکلَنَرْجُمَنَّ تَنتَهُوا لَّمْ لَئِن« ؛)13ه آی ابراهیم،ه سور( »نَیالظَّالِمِ نَّکلَنُهْلِ رَبهُمْ هِمْیإِلَ یفَأَوْحَ
 جدّش، دین از خروج اتهام به نمود، قیام) ص(جدش دین اصالح برای که) ع(الحسین عبداهللا ابی حضرت آزادگی، و آزادی پرچمدار !آری

   .دش قتل به محکوم
 60 جلد در و یافت، انتشار بار، نکبت انقالب زیپیرو از قبل و چاپ 56 سال اواخر در که 198-197 ص البصائر، کبیر تفسیر اول جلد در که بنده
 مختلف های ملت و مذاهب ادیان،ه هم خود، عربی و فارسی های کتاب تمام در و شد، منتشر و چاپ 1371 سال در که تفسیر همین 1038 ص

 قرآن( آسمانی کتاب آخرین به و اجمعین علیهم اهللا صلوات معصومش بیت اهل و مصطفی محمد خاتمش رسول و یکتا خداوند به را جهان
 اختالف و تفرقه از و دعوت، »فَاتَّبِعُوهُ مًایمُسْتَقِ یصِرَاطِ هَذَا أَنَّ وَ« :االهی حق راه یک به مجید قرآن طبق و ایمانی، اخوّت و وحدت و )مجید
  ).153ه آی انعام،ه سور( »...السبُلَ تَتَّبِعُواْ وَالَ« :داشتم برحذر
 ولی کند؛ می چاپ انداز اختالف و تفرقه کتاب و گیرد، می بیگانگان و دشمنان از پول )رستگار( ایشان که داریم فراوانیه ادل ما :گفت ای خامنه آقای
 ،)جواسیس طریق از خصوصی و عمومی اطالعات دیگر و تلفن شنود و کنترل و خارج و داخل از نامه هزاران داشتن اختیار در با( کنون تا تنها نه
 از سال 2 گذشت از پس کنونی، اطالعات وزیر ای، اژه محسنی آقای بلکه است، نکرده ارائه خود دروغین مدعای اثبات برای را دلیلی ترین کم

 به پاسخ در شد، پخش سیما و صدا از ،30/11/1384 یکشنبه شب 11 ساعت از بعد که اش اختصاصی مصاحبه در زندان، در حبس و دستگیری
 خارج، در چه و داخل در چه گروهی، و حزب هیچ با )رستگار( ایشان ارتباط بر دلیلی هیچ ما :گفت شده، تنظیم پیش و خود از خبرنگار سؤال
   .نداریم
 خارج جدّش دین از اسالم، مبین دین اصالح جهت قیامش جرم به) ع(الحسین عبداهللا ابی حضرت جهان آزادگان سرور تعالی، باهللا العیاذ اگر !آری
 کیان از دفاع و دین، بازیگران با مبارزه و اسالم مبین دین حقایق بیان جرم به نیز البصائر کبیر تفسیر نویسنده باشد، درست شده، قتل به محکوم و

   .دبو خواهد قتل سزاوار و دین، از خارج بیدادگران، بر خصم و اجمعین، علیهم اهللا صلوات رسالت خاندان والیت
 بازداشتگاه 2 اطاق به ویژه، دادگاه مأمور روستا، و روحانیت،ه ویژ بند رئیس ،24/8/1385 چهارشنبه صبح 8 ساعت دیگر، روز چهل حدود از پس

 2 حدود از پس و بردند، ویژه )وحشت کابوس - بیدادگاه( دادگاه به اجبار به مرا عبایم، کشیدن با و آمدند، بودم، حبس آن در من که موقت
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 ویژه دادگاه احکام مجری سخایی، که بردند ویژه دادستان قدیانی، آقای نزد 11 ساعت حدود دادگاه، سالن در آمیز اهانت و تحقیر توقف ساعت
 ابالغ من به را حکمش ،11/4/1385 تاریخ در ویژه، دادگاه حکمه کنند ابالغ ورزدار، قاسم آقای که ای دادنامه فتوکپی قدیانی، آقای داشت؛ حضور
 حبس ماه 3 و سال 4 شما محکومیت و کنم می ابالغ شما به را حکم این نیابت، عنوان به قمه ویژ دادگاه طرف از نم :گفت و داد من به بود، کرده
 چهار از بیش ورزدار، آقای که است ای دادنامه همان فتوکپی این :گفتم کردم، نگاه را آن اول سطر دو وقتی داد؛ من به را دادنامه و است زندان در
 متناسب حکم و دروغین، های تهمت خواستم عمران، آل مبارکهه سور از 187 آیه نوشتن با من و کرده، ابالغ من به 11/4/1385 تاریخ در قبل ماه
 دهم نشان را آن خواستم و بود، حبس ماه 2 و سال 3 محکومیت دادنامه، این در و گرفت، من دست از را آن ورزدار که کنم، دفاع و تکذیب را آن
   .دندا من به را آن خواندن اجازهحتا  و گرفت، دستم از را )بیدادنامه( هدادنام قدیانی که

   .دکر خواهم اجرا باشد، هم اعدام و قتل اگر و کنم، می اجرا را ماه 3 و سال 4 حکم و هستم ویژه دادگاه احکام مجری من :گفت سخایی
 توسط) ع(حضرت آن قتل به حکم و »جَدّه دینِ عن الحسین خَرَجَ« اتهام همان دادنامه، این اهللا أنزل ما بغیر حکم و دروغین اتهامات :اوالً :گفتم
 با را آن )مجری و کننده ابالغ حکم بالتبع، و( قاضی و حاکم حکم قهار، خداوند که است علیهم اهللا لعنۀ معاویه بن یزید سرسپرده قاضی، شریح

 بِمَا مکحْی لَّمْ مَن وَ - افِرُونَکالْ هُمُ کفَأُوْلَئِ اللّهُ أَنزَلَ بِمَا مکحْی لَّمْ مَن وَ« :مودندفر بیان است، فسق و ظلم و کفر همان که مبین، قرآن در صراحت
  ؛)47 و 45- 44 آیات مائده،ه سور( »الْفَاسِقُونَ هُمُ کفَأُوْلَئِ اللّهُ أَنزَلَ بِمَا مکحْی لَّمْ مَن وَ - الظَّالِمُونَ هُمُ کفَأُوْلَئِ اللّهُ أنزَلَ
 وَ« ندارم آن از ترسی و وحشت تنها نه که است، خورده گره یکتا خداوند راه در شهادت به من حیات ترسانید؟ می آب از را ماهی شما آیا :ثانیاً و

 آروزی و منّان خداوند با بنده پیمان و عهد یک شهادت، بلکه ،)112ه آی طه،ه سور( »هَضْمًا وَلَا ظُلْمًا خَافُی فَلَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ الصالِحَاتِ مِنَ عْمَلْی مَن
  ؛)112-111 آیات توبه،ه سور( »نَیالْمُؤْمِنِ وَبَشِّرِ -  وَأَمْوَالَهُم أَنفُسَهُمْ نَیالْمُؤْمِنِ مِنَ یاشْتَرَ اللّهَ إِنَّ« :کنم می روزشماری آن، به نیل برای و دیرینه

) ع(حسین امام حضرت سر یک :بگویند تو به اگر است، معلوم اهللا أنزل ما بغیر احکام یاجرا در شما هیجان و شور و عشق از که طوری به :ثالثاً و
  .دآور خواهی را) ع(حضرت آن راستین شیعیان سر ها ده و) ع(حضرت آن سر تو !بیاور را
  !اید باخته را خود سخت بار، نکبت انقالب پیروزی با شماها :گفتم قدیانی آقای به خطاب آنگاه و

 اگر و بوسم، می را ها بازاری و طالب فضال، علما، تقلید، مراجع های دست من :گفت می انقالب، پیروزی از پیش تا 41 سال از که خمینی آقای
 همه مختلف، های گونه به پیروزی از پس که ها دست بوسیدن بود این آیا نماید، اعتراض آن بر ندارد حق کسی کند، فحاشی یا اهانت من به کسی

 و تقوا و علمی شخصیت و تقلید مرجع ینتر بزرگ اگر و است، سفید یا سیاه ابرویتان باالی خال :بگوید کسی نیستید و نبود حاضر و ،کرد قطع را
 رو این از نیست، شما در هم آن حداقل متأسفانه، که خواهد می صدره سع ریاست، و حکومت .دگرد نابود باید بگوید، یا گفت می ...و ایمان
 و حرام، را حاللی هر و تعطیل را توحید تواند می فقیه ولی« :اید گفته بارها زیرا نیست، تحمل قابل شما برای هم، سبحان خداوند حتا کس، هیچ

 لَئِنِ« :گفت) ع(موسی حضرت به مطلق مستبد فرعون چه چنان ؛»شود اسالمی جمهوری فدای باید هم) ع(عصر ولی حضرت و حالل، را حرامی
 از والدت از پس را اهللا کلیم موسی برحتا  مطلقه والیت ادعای این فرعون، ؛)29ه آی شعراء،ه سور( »نَیالْمَسْجُونِ مِنَ کلَأَجْعَلَنَّ یرِیغَ اإِلَهً اتَّخَذْتَ
  .گفت زمامداری به رسیدن از پس بلکه نگفت، فرمانروایی و ریاست به رسیدن از پیش یا و مادرش،
 عِنْدَ نْکتَ لَا وَ« :نوشت ،)ع( حضرت آن طرف از مکه فرمانروای عباس، بن قُثم به اش نامه در ،)ع( علی امام مؤمنان امیر متقیان، موالی حضرت
  ؛)33 :نامه رقم ،البالغه نهج( »فَشِالً الْبَأْسَاءِ عِنْدَ لَا وَ بَطِراً النَّعْمَاءِ

  
  مردی نگردی، مست برسی، دولت به گر«

  »مردی نگردی، سست برسی، ذلت به گر
  

 و ضد و گوناگون دروغین اتهامات گذرد، می آن از روز یک و سی و نهصد که کنون تا حبس و دستگیری از بار چهارمین این اولِ از !قدیانی آقای
 3 کنونا هم و اید، کرده مطرح را )بود خواهد پایانش تا و بوده کنون تا نخست از شما منتقدان و مخالفان به نسبت شما رژیم این دأب که( نقیضی

 ،هم باید و .دکنی می چه دانید نمی خود که گمید در سر چنان آن و کنید، می ابالغ و عنوان را مختلفی های حکم ماه، 5 از تر کم کوتاه مدت در بار
ه سور( »نَیالْفَاتِحِ رُیخَ نتَأ وَ بِالْحَقِّ مِنَاقَوْ نَیبَ وَ نَنَایبَ افْتَحْ رَبنَا« :بگویید آمین خواستید اگر کنم، می قرآنی دعای یک من !قدیانی آقای !باشد چنین

   .آمین :گفت وی ؛)89ه آی اعراف،
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 دفترش به سخایی با کند؛ اجرا و ابالغ شما به را حکمتان تا بروید احکام اجرای اطاق به سخایی آقای با :گفت من به خطاب قدیانی هنگام، این در
 قدیانی دست در که است آن از غیر بیدادنامه این :گفتم خواند؛ بود، آمده آن در حبس ماه 3 و الس 4 محکومیت که را دیگری دادنامه وی رفتم،
 این ما :گفت و است نداده !کنم امضا و دفاع تا بدهید من به پس :گفتم .است این شما حکم :گفت سخایی .شده ابالغ من به بار دو که است بوده
   .معذوریم و وریممأم ما کنیم، می اجرا شما درباره را حکم
 و هویدا چرا پس مأجورید، یا و معذور و مأمور شما اگر .دگویی می دیگران به یا و خودتان پیش قطعاً که مأجورید، :گفتید می بود خوب چه :گفتم

 که را ها ساواکی از ای عده و کرده، دعا شاه به بار چند فقط که روحانی از نفر چندینحتا  و ...و ارتش سران و مجلسیان و درباریان ها ده و نصیری
 اند، نبوده مأمور که آنها خانواده افراد و بستگان از بسیاریحتا  و اند؟ نبوده مأجور یا و معذور و مأمور آنها آیا اید؟ کرده اعدام اید، یافته دست آنها به

  کیانند؟ جهان، مختلف ایکشوره در ایرانی آواره و پناهنده میلیون 5 حدود اکنون و اید کرده آواره یا و اعدام
 و .دبو خواهند بهشت صدرنشینان قیامت، در و اند بوده مأجور یا و معذور و مأمور زمانه، یزیدیان و فرعونیان و نمرودیانه هم شما، گفته به بنا

   .دبو خواهد سکنه از خالی و بیهوده تعالی، باهللا العیاذ دوزخ، آفرینش
  ).140ه آی عمران، آله سور( »النَّاسِ نَیبَ نُدَاوِلُهَا امُیاأل کتِلْ« :فرماید می متعال خداوند !مأجور و معذور مأمور آقای

  ).72 رقم حضرت، های نامه ،البالغه نهج( »کیعَلَ وْمٌی وَ کلَ وْمٌی :وْمَانِی الدهْرَ بِأَنَّ اعْلَمْ وَ« :فرمود) ع(علی امام مؤمنان امیر حضرت و
 روز ،االهی غضب و قهر و قوه و حول به فردا و شما، فراز روز امروز، بود، خواهد هم شما برای قطعاً بود، یشینیانپ فهم برای نشیب و فراز این

   .دای نپذیرفته نیز پیشینیان از که چنان شد، نخواهد پذیرفته هرگز شما بودن مأمور عذر و بود خواهد نشیبتان
  ).23ه آی یونس،ه سور( »تَعْمَلُونَ نتُمْک بِمَا مکفَنُنَبئُ مْکمَرْجِعُ نَایإِلَ ثُم ایالدنْ ۀِویالْحَ متَاعَ مکأَنفُسِ یعَلَ مْکیبَغْ إِنَّمَا النَّاسُ هَایأَ« :فرماید می قهار خداوند

 منقطع کلی به زیرا آید، کار به تا نیست مطرح قیامت روز در دنیوی، نسب و باشید، شما تا نیستند مستثنا هاالهی قطعیه سنت این از ملتی و قوم هیچ
  ).101ه آی مؤمنون،ه سور( »تَسَاءلُونَی لَا وَ وْمَئِذٍی نَهُمْیبَ أَنسَابَ فَلَا الصورِ یفِ نُفِخَ فَإِذَا« :فرماید می متعال خداوند است؛
 آن اخروی عموی ب،ابوله همچون) ص(خدا رسول دنیوی عموی رود، نمی شمار به نوح اخروی فرزند ،)ع( پیامبر نوح دنیوی فرزند

 عموی ابولهب و نوح پسر دست در باید بهشت کلید وگرنه شود، می گسسته کلی به آخرت در دنیوی های نسبت پس، بود؛ نخواهد) ص(حضرت
 امیر حضرت به نسبت و والدت به ما که است شده وارد السالم علیهم طهارت و عصمت بیت اهل از متعددی روایات باشد؛) ص(خدا رسول
 »...یدا تبّتَ« خدا، رسول با نسبت وجود با ابولهب، رو، این از کنیم؛ می افتخار او والیت به بلکه کنیم، نمی افتخار هرگز) ع(علی امام انمؤمن
 نه و دت،وال به نه است والیت به سیادت قیامت، روز و گردید؛ »البیت أهل منا سلمانُ« والیت با علیه، تعالی اهللا رضوان فارسی سلمان و گردد، می
   .دباش بهشت صدرنشین باید گذار، بدعت عباسی هارون وگرنه بود، خواهد است، عباسی هارون های بدعت از که سیاهه عمام به
 مالک نیاید؛ کار به قیامت در هرگز که سیاهه عمام و سیادت و نسبت به نه و ببندید، دل بودن مأمور عذر به نه شما !سخایی آقای این، بر بنا

  .است صداقت و السالم، علیهم رسالت خاندان والیت و تقوا ایمان، همان نجات، و سیادت سعادت،
 دوشنبه صبح 11 ساعت حدود ویژه، دادگاه عملیات نیروی مهرنوش، حسین و ویژه دادگاه دادیار اسکندری، همراه قدیانی، آقای :گفتم و
   .است قم به مربوط شما پرونده :گفت قدیانی ایآق و آمدند، اوین بند موقت بازداشتگاه 2 اطاق به 1/12/1384
 که حالی در اید؟ داشته نگه موقت بازداشتگاه در و نکرده جرم اعالم و اید کرده حبس یشرائط چنین با اینجا در مرا ماه 22 چرا پس :گفتم من و

 موقت بازداشتگاه در ماه یک از بیش را کسی توان نمی ندان،ز نامه آیین طبق و نمود، دستگیر توان نمی اتهام، تفهیم بدون را کسی اساسی، قانون طبق
 سیاسی ملعبه یک اینها مانند و مجلس مصوبات و ها نامه آیین و اساسی قانون :که دارد تردید رژیم این ماهیت به آگاه اندیشمند کدام !داشت نگه
   .دندار ...و مجلس و مقررات و قانون ایران، کشور :نگویند جهان اندیشمندان و المللی بین مجامع تا است

 گذاری پایه صداقت بی معماری را شما رژیم اصل خشت و است، صداقت آن، و ندارید، چیز یک تنها دارید، چیز همه شما :گفتم قدیانی آقای به و
   .درو می باال صداقتی بی و کجی بر ثریا تا و کرد
 کبیر تفسیر کتاب گرفتن و هتاکی، و اهانت با و آوردند، زندان به مرا یوسفیان و اییسخ ویژه، دادگاه سالن در آمیز اهانت توقف ساعت یک از پس

 دادن هُل با بودم، موقت بازداشتگاه 2 اطاق در که مرا شخصی وسایل از مقداری و مفاتیح و مجید قرآنحتا  و شخصی، دیگر های کتاب و البصائر
   .دکردن منتقل اوین زندان روحانیته ویژ بند به آن، در حبس روز یک و سی و نهصد از پس بازداشتگاه، اطاق از
  

   !ای خامنه آقای
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 و کنید صادر زمینه گستر به را حکومتی و اسالم چنین خواهید می آیا !شما؟ علوی عدل حکومت است این آیا !محمدی ناب اسالم است این آیا
  پرورانی؟ می سر بر را جهان رهبری هوای

 مسؤول طالب ابی پسر بگیرند، ظلم روی از من حکومت قلمرو در ای مورچه دهان از را جوییه دان اگر :فرمود) ع(یعل امام مؤمنان امیر حضرت
  ....و کرد تأسف اظهار کافره زن پای خار از و .است آن
 و ،)21ه آی احزاب،ه سور( »حَسَنَۀٌ وَۀٌأُسْ اللَّهِ رَسُولِ یفِ مْکلَ انَک لَقَدْ«) ص(خدا رسول حکومت شما، الگوی باید باشد، اسالمی شما حکومت اگر

 سرسخت مخالفان از نفر چند علیهما، اهللا صلوات بزرگوار، دو این باشد؛ اهللا رسول حکومت راستای در) ع(علی امام مؤمنان امیر حضرت حکومت
 ...و مصادره و غارت را اموالشان و محروم سانی،انه اولی حقوق از و تبعید، زندان، حبس، را )السالم علیهما( آنان به کنندگان اهانتحتا  و خود،
 و نفرین دشنام، جهانی، سطح در پیوسته که باشد صهیونیستی رژیم باید شما، خود نظر به شکلش، بدترین در باشد، غیراسالمی اگر و !اند؟ کرده
 خود بر را شما که ملتی با شما خشن بسیار کردار و رفتار و گفتار هم باز شود؛ محو روزگاره صفح از شما نظر به باید که فرستید، می آنان بر لعنت
 ملت از کسی بودید، صهیونیستی رژیم جای به شما اگر زیرا نیست، خود ملت غیر با برخورد در صهیونیستی رژیم با مقایسه قابل کرده، مسلط
 روز ،3375ه شمار به شما، دولتی ایرانه روزنام آنهاه ملج از که است فراوانی روشن واضحه ادل نوشتار، این برای و !گذاشتید نمی باقی را خود

 گزارش به« :نوشته ،»باشد داشته تلویزیونی مصاحبه زندان، در تواند می برغوثی :صهیونیستی رژیم« عنوان تحت ،5 ص ،1384 بهمن 3 دوشنبه
 برغوثی مروان به استثنائاً اسرائیل دفاع وزارت :کرد اعالم اسرائیل های زندان سازمان سخنگوی فرانسه، خبرگزاری از نقل به فارس خبرگزاری

 قرار مصاحبه این .دباش داشته مطبوعاتیه مصاحب فلسطین، پارلمانی انتخابات برگزاریه آستان در تا است داده اجازه )فتح جنبش فهرست رهبر(
  .»شود مانجا »هالجزیر« و »هالعربی« تلویزیونی های شبکه با انتخابات، برگزاری از قبل است

  
   !ای خامنه آقای
 سوم،ه رتب نخست، سنگین، های مسؤولیت که کنون تا انقالب پیروزی اول از !دارید دوست همه از تر بیش یا دوست را او که کسی آن به را شما

  اید؟ داده ای اجازه چنین ها انزند در خود گوناگون مخالفان از نفر چند به دارید، عهده بر را رژیم این برتره رتب اکنون، هم و دوم،ه رتب سپس،
 فنون و علوم در کتاب جلد ها ده و المسائل توضیح جلد دو و )اسالم جهان در سابقه بی قرآن تفسیر( البصائر کبیر تفسیر جلد شصت به کار من

 حدود چهارم، دستگیری این در مرا باشم، می سال هفتاد حدود سن، نظر از و ندارم، اید، برده غارت به که را خود نشده چاپ و شده چاپ اسالمی
 اند، نبوده روحانی و طلبه اصالً آنها اکثر که روحانی نام به کسانی کنار در اوین زندان روحانیته ویژ بند موقت بازداشتگاه در روز چهل و نهصد
 اخیراً و مداوم روحی شکنجه و شرائط ترین سخت در اند، بوده ذکر قابل غیر های جرم با ...و اوباش و اراذل اشرار، سوم و دوم و اوله رتب در ولی

 که حالی در اید، نداده من به را ام خانواده افراد ترین نزدیک با تلفنی ارتباط یکبار اجازه روز، 590 تا دستگیری اول از اید؛ کشیده بندم به هم، جسمی
 افراد با تلفنی ارتباط اوین، زندان روحانیته ویژ بند موقت شتگاهبازدا همین به ورود مجرد به ...و سارق و شرور مرتد، کار، لواط زانی، قاتل،

  !کردند می پیدا مانعی بدون دیگران و خانواده
  شما؟ علوی عدل حکومت است این آیا و !محمدی؟ ناب اسالم است این آیا
 المُلک« نازای گرداب از ساعت یک شود نمی آیا زنی؟ می اسالمه ریش به تیشه گونه این اسالما وا فریاد با که ای دیده بدی چه اسالم، مبین دین از

 و نیستیم؟ آن اهل ما اسالم، است این اگر که بشنوی را، مسلمانانحتا  جهان، مردم صدای و خارج، »یُصم و یُعمی الشیء حُبّ« زار لجن و »عقیم
   ماند؟ خواهیم زنده تو و من کی تا مگر دهی؟ نجات زار لجن و گرداب آن از را خوردگان فریب از زیادی گروه و خود
 جنایات و ها بیدادگری ها، ستم بر سرپوشی و ها، صحنه پشت از خبر بی مردم تحمیقه وسیل و سیاسیه ملعب را گوانتانامو و ابوغُریب های زندان شما

 اگر دانی؟ نمی و بینی نمی را، ایران کشور تردگیگس به گوانتانامو، از تر زشت و ابوغریب از بدتر مراتب، به و داده، قرار ایران ملت تمامی بر فراگیر
 را چشمته مژ !دهی می جلوه کوه را کاه و کاه را کوه پشه، را فیل و فیل را پشه که !تو بر وای صدها که دانی، می اگر و !تو بر وای که دانی، نمی
 و تر بزرگ را مو خال و ،)آرام اقیانوس در دریایی گودال ینتر عمیق( »ماریاناس« گودال از تر عمیق را دیگران موی خال هر بیخ ولی بینی، نمی

 کشف و آب جوی از گوسفند پریدن هنگام به ولی غافل، خود مکشوفه همیشه عورت از که بُز همانند یا و !گیری؟ می نظر در هیمالیا کوه از بلندتر
  !دیدم دیدم، زند می فریاد هنگام، آن در عورتش
 دهید می سر را اسالم جهان رهبریت و علوی عدل حکومت و محمدی ناب اسالم شعار که شما است، غیرمسلمان و،گوانتانام و ابوغریب مسؤول
  چرا؟
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 که حالی در است؟ کرده برخورد شما با گونه این شاه رژیم آیا پرورانید، می خود سر بر را فرمانروایی هوای و سابق رژیم اسقاط صدد در که شما
 بیان جز من هدفی و دهم نمی و نداده خود به را فرمانروایی خیاله اجاز شما، رژیم در چه و سابق رژیم در چه گاه، هیچ بنده »باهللا و تاهللا و واهللا«

 و من با بار، نکبت سال 27 این در ندارم؛ جامعه اصالح و بیدادگران بر خصم و مظلومان به اعانت و آن به مردم آگاهی و بینش و دین، حقایق
 دریافت سبحان خداوند از را دنیا در خود رژیم ابدیت سند گویا کنید؟ می و کرده برخورد آزاده اندیشمندان و راستین علمای و لیدتق بزرگ مراجع
  نیست؟ آن از تو برای فنایی هرگز که اید کرده
  ).فیض 181 خطبه البالغه، نهج( »الْفَرَاعِنَۀِ أَبْنَاءُ وَ نَۀُالْفَرَاعِ نَیأَ« ):ع( علی امام مؤمنان امیر متقیان موالی فرموده به و چراها؟ صدها و چرا؟ و چرا؟
 او عدالت و اقتدار نشانگر فرمانروا، یک های فریبکاری و ترفندها ها، دغلبازی ها، اعدام ها، اسارت تبعیدها، ها، زندان ها، سرکوبگری فشارها، اگر

 رهروان و امیه بنی خالفت، غاصبان ها، هامان شدّادها، ها، قارون ها، فرعون مرودها،ن های فریبکاری و فشارها چرا او، جنایت و انحطاط نه و باشد
 صلوات آنان، حق به جانشینان و االهی رسوالن بر اینها، مانند هزار هزاران و ها عباسی متوکل و الرشیدها، هارون ها، دوانیقی منصور ها، حَجّاج آنها،
 و حق را خود که نباشد بشریت تاریخ بیدادگران آن عدالت و اقتدار بر دلیل گو، حق اندیشمندان و راستین علمای بر و اجمعین، علیهم اهللا

  شمردند؟ برمی عدالت را خود جنایات ترین زشت
  

   !ای خامنه آقای
 همان گوید می شرائطال جامع هدمجت یک هرچه که نیست است، »غَلَب لِمَن الحُکمُ« مطلق استبداد همان که ،»مصوّبه« ،»شیعه« اجتهاد،ه اربعه ادل طبق
 از نافرمانی استثنائی، هیچ بدون فرمانروا، هر طبع زیرا حق؛ تابع رهبر، نه باشد، زمامدار فرد نظر تابع حق، که فرمانروا، یک به رسد چه باشد، حق

   .دکن مهار را او جامعه افراد اصولی بینش و دیانت فطرت، عصمت، :امر چهار از یکی آنکه مگر است، االهی فرامین
 مُتْ أَوْ مَغْمُوماً فَاصْبِرْ تُمْنَعَهُ أَنْ( هکتَتْرُ أَنْ الْحَقِّ یفِ وَ تَأْخُذَهُ أَنْ الْحَقِّ یفِ إِنَّ أَلَا :قَالُوا« :فرمود مصوّبه تکذیب در) ع(علی امام مؤمنان امیر حضرت و

  ).فیض 208 و 171 خطبه ،البالغه نهج( »)مُتَأَسفا
  

  !ای هخامن آقای
 سرکوبگری وانفسای زمان این در محال، فرض به اگر یا بیندیش،) ع(علی امام مؤمنان امیر حضرت زره جریان و ذوالشهادتینه قضی در کمی
   .دکن بازگو شما برای کردی، پیدا ،)آرزوست انسانم و ملولم دد و دیو از( را ای آزاده و گوی حق فرد حق، نام به گویان حق
 پایان ملت های خواسته برآوردن با سرکوبگری بدون که فرانسه در )1385( امسال سراسری طوالنی اعتصابات و پی در پی ظاهراتت اگر راستی به

 برای همه، روز، دو از تر کم در آیا و شدند؟ می نیست به سر و اعدام محبوس، دستگیر، معلول، مجروح، کشته، چقدر شد، می برپا ایران در یافت،
 از تعدادی و کردستان و تبریز و بلوچستان و سیستان استان و خوزستان دانشگاه، کوی اش نمونه که شدند؟ نمی ...و سرکوب و خفه همیشه،
   باشد؟ می اخیر سال چند این در دیگر های استان
 ولی ،»روم می خواهند، نمی مرا بیگانگان، تحریکات اثر بر ایران ملت وقتی« :که کشید دست آن از و داد پایان خود سلطنت به جمله، یک با شاه
 چند ما و بمیرند همه ایران ملت :گفت خواهید خواهیم، نمی را شما ما :بگویند خودمان، از نفر چند جز ایران، ملت تمام روزی اگر :گویید می شما
 مردم همهحتا  یا و ایران، ملت تمام و معلوم، نفر چند شما ماندن بین امر، دَوَران چه چنان و نباشد، دنیا نباشیم، ما وقتی زیرا ایم، زنده خود نفر،

 داشتید، می را جهان فعلی های ابرقدرت توانایی شما اگر آیا !بمیرند جهان مردم و ایران ملت همه بمانیم، نفر چند ما :گفت خواهید شود، جهان
  آوردید؟  نمی پدید گناه بی های انسان خون از دریایی

  
  !ای خامنه آقای
 از پس که بکشد نَفَسی خود، اولیه حقوق به دستیابی برای رفته، غارت به و شده غارت مملکت این در تواند می شما، به سرسپردگی بدون کسی چه
  نگردد؟ ساقط هستی از و نشود گرفته نفَسش روزی، چند
 و بینش و افراد استعدادهای وفاییشک و رشد برای اسالم مبین دین در آزادی و شما؟ علوی عدل حکومت و محمدی؟ ناب اسالم است این آیا

 گوش ولی فراوان، حق، سخنان ؟اسالم جهانی و اجتماعی سیاسی، تربیتی، اخالقی، اقتصادی، اعتقادی، مسائل به جامعه اصولی شناخت و آگاهی
  !کو؟ شنوا
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 گروهی های رسانه در مربوط، مسؤوالن سوی از رهمنتش آمار طبق شما، ساله 27 دستاوردهای از بعضی به کوتاه بسیار ای اشاره دانم می الزم اینک،

   :باشد جهان مردم ما و ایران ملت برای ای آموزنده بسیار و عبرت درس تا باشم داشته کثیراالنتشار و دولتی های روزنامه و
  
  :ایران در ساالنهه پروند میلیون 120 از بیش - 1

 ؛»است سابقه بی دنیا در که داریم قضائی دستگاه در جدیده پروند میلیون 6 سال هر ام« :گفت 1383 خرداد در قضائیه،ه قو رئیس شاهرودی، آقای
   .دده می روی جنایت ینتر بیش ایران، مملکت در و جهان، مردم جنایتکارترین ایران، ملت یعنی

 دادستان معارفه و تودیع مراسم در کشور، کل دادستان آبادی، نجف دری قربانعلی« :نویسد می ،1385 مهر 8 شنبه ،23739ه شمار اطالعات،ه روزنام
 را ورودی های پرونده درصد 50 میزان، این گرفت، قرار بررسی مورد کشور دادسراهای در پرونده هزار180 و میلیون 3 گذشته سال در :گفت قم

 از غیر رقم، این و .است بوده هزار 360 و میلیون 6 کشور، دادسراهای در تنها 1384 سال در ها پرونده ورودی تعداد یعنی ؛»دهد می تشکیل
   .است انتظامی و ارتش و سپاه مسلح نیروهای و ویژه دادگاه های پرونده و اختالف حل شوراهای در ورودی های پرونده
 وزیر د،را کریمی آقای از را 1384 سال در شده رسیدگی های پرونده ریز آمار ،2 ص ،1385 خرداد 24 چهارشنبه ،783 شماره شرق، روزنامه

ه ویژ دادگاه در شده رسیدگی های پرونده بدون( ها دادگاه در شده رسیدگی های پرونده مجموع« :که نموده نقل قضائیهه قو سخنگوی و دادگستری
 و است، بوده پرونده پنج و شصت و ششصد و هزار هفتاد و چهارصد و میلیون هفت )انتظامی و ارتش و سپاه مسلح نیروهای و روحانیت

 که ؛»است پرونده 665/470/11 دو، این مجموع که است بوده میلیون چهار ،1384 سال در نیز اختالف حل شوراهای در شده رسیدگی های ندهپرو
 با کشور یک در ساالنهه پروند تعداد این با آیا .دبو خواهد میلیون 12 از بیش شود، اضافه آن بر مسلح نیروهای و ویژه دادگاه های پرونده اگر
 تمام در ایران، جمعیت تمام رو، این از ماند؟ می ...و امنیت و آرامش اعصاب، کسی برای آیا ماند؟ می پرونده بدون کسی نفر، میلیون هفتاد عیتجم
 ناگونگو امراض و تصادفات جنایات، جرائم، روز، هر و گسسته هم از ها خانواده پیوند و ،...و عصبانی و افسرده مضطرب، ناآرام، زندگی، ابعاد

   .است افزایش به رو ...و
 ساالنه همایش دومین گشایش سخنرانی در شاهرودی اهللا آیت« :نوشته ،13 ص ،1385 شهریور 23 پنجشنبه ،23726ه شمار اطالعات،ه روزنام

  .»تاس زیاد بسیار جمعیت، میلیون 70 با کشوری با سال یک در پرونده میلیون 8 به رسیدگی گفت کشور سراسر های دادستان
 ساالنه ایران، کشور یعنی است؛ مسلح نیروهای و ویژه دادگاه و اختالف حل شوراهای در پرونده میلیون 6 از بیش تعداد رقم از غیر رقم، این البته

 چهارم، سال ی،قضائ دستگاه به وابسته مأوی،ه روزنام به ایران، در ساالنه های پرونده افزایش آوردن دست به برای .ددار پرونده میلیون چهارده
 شما نظر به( انوشیروان زمان در که ایران، در جهان جنایات رقم باالترین یعنی .دشو مراجعه ،8 ص ،1385 اردیبهشت یکشنبه ،535ه شمار

 جمل،م این از مفصل بخوان نیست؟ آلود گل سرچشمه از آب آیا چرا؟ است، نداشته پرونده یک متعدد، تواریخ نقل طبق سال، چندین )غیرعادل
  .»مُلوکهم دین علی والناس«
  !سازید؟ مبتال آنها تبعات به را زمینه گستر بر مردمه هم و صادر، جهان به را خود جرائم و جنایات خواهید می آیا
  
  :ایران در جنایات افزایش و زندانی هزار ششصد از بیش ساالنه خروجی و ورودی -2

 را ها زندان از زندانی ساالنه خروجی و ورودی تعداد ،5 ص ،1385 مرداد 11 چهارشنبه ،907ه ارشم ها، زندان سازمان به وابسته حمایت،ه روزنام
 واحدهای به بخشنامه در شاهرودی اهللا آیت« :نوشته اول، ص ،1385 آبان اول دوشنبه ،972ه شمار روزنامه، همین و .است نوشته نفر هزار ششصد
  .»است یافته افزایش درصد 8 ها ورودی نرخ مزبور، آمار اساس بر متأسفانه :نوشته کشور دادسراهای و قضائی
 زبان از را شود می جامعه در جنایات افزایش و جرائم ارتکاب باعث که عواملی ،13 ص ،1384 اسفند 28 یکشنبه ،3426ه شمار ایران، روزنامه

 و .است ضروری ایرانی هر بر آن دانستن و خواندنی راستی به که است، کرده نقل قضائیهه قو های استان امور هماهنگی کل مدیر حمیدیان، دکتر
 که است کرده بازگو تفصیالً را 1384 سال در ایران کشور های زندان آور شرم وضعیت ،5 ص ،1385 خرداد 21 یکشنبه ،780ه شمار شرق، روزنامه
   .است الزم اندیشمند انسان هر بر آن به آگاهی

ه روزنام و ،14 ص ،1385 آبان 25 ،990ه شمار ها، زندان سازمان به وابسته حمایت،ه روزنام به کند؛ می بیداد انایر در جنایات و جرائم افزایش و
 اطالعات، دولتیه روزنام به ماه، 7 مدت به ایران کشور در گوناگون جنایات و جرائم تعداد و ؛13 ص ،1385 آبان 9 شنبه سه ،3485ه شمار ایران،
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 های خانواده در زندان بد آثار و ؛9 ص ،1385 آبان 22 دوشنبه ،5423ه شمار قدس،ه روزنام و ،13 ص ،1385 آبان 16 شنبه سه ،23768ه شمار
 ،1384 اسفند 28 یکشنبه ،3426ه شمار ایران،ه روزنام .دکنی رجوع ،8 ص ،1385 تیر 10 شنبه ،789ه شمار حمایت،ه روزنام به جامعه، و زندانیان

  .»کند حل را اجتماعی مفاسد تواند نمی زندان :گفت قضائیهه قو های استان امور هماهنگی کل مدیر یان،حمید دکتر« :نوشته ،13 ص
  

  !ای خامنه آقای
  داشت؟ مثبت اثر شما در چقدر شاه زمان زندان
 که سازنده هرگز زندان،« و »هستند محبوس ایران در زندانی هزار 166« :نوشته ،8 و 5 ص ،1385 تیر 25 یکشنبه ،892ه شمار حمایت،ه روزنام
  کیست؟ ایران در آن مسؤول ؛»است جامعه و خانواده و افکار مخرب نیست،

 و بکشانید، بند به را جهان مردمه هم آن، صدور با خواهید می که شما؟ علوی عدل حکومت است این آیا و محمدی؟ ناب اسالم است این آیا
  نمایید؟ نسل و حرث إفساد و دهید سوق نابودی به را بشری جوامع و ها خانواده و تخریب را افکار
 درون از )نقابدار کافران( منافقان و سو، یک از ...و کافران و مشرکان و مخالفان و دشمنان همه آن با خود، حکومت سال ده در) ص(اهللا رسول آیا
 بیرون از ...و دشمنان همه آن با خود حکومت سال پنج در) ع(علی امام مؤمنان امیر حضرت آیا و داشت؟ بیرون از زندانی و زندان دیگر، سوی از
  داشت؟ زندانی و زندان نیز، درون و

 به تبدیل را آن و خریده دینار هزار چهارده به مکه در را امین صفوان خانه خالفتش، زمان در اسالم، در که است کسی نخستین الخطاب بن عمر
  .دنمو تخریب را آن خالفتش آغاز در) ع(علی امام متقیان موالی حضرت و یافت؛ ادامه عثمان، زمان در و نمود؛ حبس آن در را افرادی و زندان،
 ...و ها عباسی هارون و ها دوانیقی منصور و یزیدها و ها معاویه و عُمرها و ها قارون و شَدّادها ها، فرعون نمرودها، همانند بیدادگرانی منطق زندان،
   .است
 دنیا به را ...و رفته غارت به و دیده آفته بالزد ایرانه جامع و ها خانواده فساد و فکری های بیماری این بیدادگران، این هرا انتخاب با خواهید می آیا

  کنید؟ صادر
  
  :ایران در روانی میلیون 15 از بیش - 3

 و رسمی اعالم اساس بر :گفت هران،ت دانشگاه استاد کردی، عبدالرضا« :نوشته 4 ص ،1385 اردیبهشت 23 شنبه ،3470ه شمار ایران،ه روزنام
 نسبت نباید و هستند روانی مسائل درگیر ایران، در نفر میلیون 15 اکنون هم پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت روان سالمت دفتر گزارش

 تهران، دانشگاه پزشکان روان آمار طبق« :نوشته 12 ص ،1385 شهریور 29 چهارشنبه ،4089ه شمار همشهری،ه روزنام .»بود تفاوت بی آمار این به
 مرکز رئیس خدایی، دکتر« :نوشته ،5 ص ،1385 مهر 27 پنجشنبه ،23755ه شمار اطالعات،ه روزنام .»دارند روانی بیماری ایران، جمعیت چهارم یک
 اصولی درمان را آن باید چگونه و ؟چیست آن منشأ و چرا؟ ؛»هستند روانی مسائل به مبتال جامعه افراد درصد 25 تا 20 :گفت رازی پزشکی روان
  دهید؟ تشکیل جهانی حکومت ها روانی بر تا گردند روانی جهان، مردم تمام خود، انقالب صدور با خواهید می شما آیا نمود؟

  
  :ایران در فقیر میلیون 14 از بیش -4

 را فقر خط زیر و نفر، میلیون 9 را بگیران جیره و نفر میلیون 6 را نشینان حاشیه آمار ،15 ص ،1385 مهر 25 شنبه سه ،967ه شمار حمایت،ه روزنام
 ،4 ص ،1385 شهریور 27 دوشنبه ،4087ه شمار همشهری، .است کرده ذکر نیستند، برخوردار حمایتی هیچ از که را نفر میلیون 4 و میلیون، 10

 حمیدیان، دکتر« :نوشته ،13 ص ،1384 اسفند 28 یکشنبه ،3426ه شمار ایران،ه روزنام .»ببینند خواب در را شدن دار خانه باید خانمانان بی« :نوشته
 ،2 ص ،1385 خرداد 6 شنبه ،3995ه شمار همشهری، .»برشمرد جامعه فراگیر مفاسد از یکی را فقر ،قضائیه قوه های استان امور هماهنگی کل مدیر
 :گفت نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز رد ملی، همبستگی همایشه حاشی در سابق، دفاع وزیر شمخانی، علی« :نوشته

حتا  که رسانده جایی به را امنیتی و مرزی مناطق حاضر، حال در تحریک، و تحقیر، تبعیض، تنگدستی، :فاکتور چهار از ناشی و قبلی های پتانسیل
  .»است تحریک قابل چیزی هر با ایجادشده، شکاف و ندارد، نیاز هم تحریک
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ه روزنام به ،»کرمان استاندار نژاد رئوفی عبدالمحمده گفت به اشرار، نام به گرسنگان، سرکوبی برای بلوچستان، و سیستان استان به رژیم لشکرکشی«
 ،3 ص ،1385 اردیبهشت 31 یکشنبه ،3478ه شمار روزنامه، همین و .دشو مراجعه ،3 ص ،1385 اردیبهشت 28 پنجشنبه ،3475ه شمار ایران،
  .»گردد برمی استان این در فقر و فرهنگی معیشتی، مشکالت به ها ناامنی %60 :گفت کرمان، استاندار نژاد، رئوفی دالمحمدعب« :نوشته
  کیست؟ با ایران پهناور کشور سراسر در دیگر مشکالت صدها و مشکالت این حل

  
  :ایران در بیکار جوان میلیون 6 از بیش -5

 از یکی قضائیه،ه قو استانی امور هماهنگی کل مدیر حمیدیان، دکتر« :نویسد می ،13 ص ،1384 اسفند 28 یکشنبه ،3426ه شمار ایران،ه روزنام
   .»است دانسته ایران در بیکار جوان میلیون 6 از بیش وجود را جامعه فراگیر مفاسد عوامل
 5/6 روزانه وقوع اعالم با ناجا، آگاهی معاون ی،جعفر اصغر علی سردار« :نوشته ،14 ص ،1385 خرداد 9 شنبه سه ،856ه شمار حمایت،ه روزنام
 هر در قتل فقره 5/3 به میزان این که است، جمعیت نفر هزار یکصد به 30 غربی کشورهای در قتل وقوع میزان که حالی در کشور، در قتل فقره

 قتل درصد 26 با گذشته سال در وقوعی جرائم موعمج از کرده اظهار خانوادگی، های قتل رخداد از نگرانی ابراز با وی .درس می نفر هزار یکصد
 دوبرابر خانوادگی، های قتل وقوع .است داشته فرهنگی های ریشه وقوعی، های قتل علل درصد 40 :گفت وی .شدیم مواجه کشور در خانوادگی
   ؛»...واردات افزایش و داخلی تولید شکست و تورم کنار در بیکاری .است غربی کشورهای

  !دهید؟ گسترش جهان در را ...و خانوادگی های قتل و بیکاری انقالب، صدور با یدخواه می آیا
  
   :آنه روزانه هزین و ایران در معتاد میلیون 4 از بیش -6

 شورای در سال 27 مدت به گیری تصمیم بار سه« :نوشته ،15 ص ،1385 خرداد 20 شنبه ،862ه شمار ها، زندان سازمان به وابسته حمایت،ه روزنام
 وجود ایران در معتاد میلیون چهار از بیش و یافته، افزایش و بدتر که نشده بهتر وضع تنها نه مخدر، مواد با مبارزه بحث خصوص در نظام مصلحت

  .»دارد
   .دبیندیشن سوز خانمان زبراندا انسانیت بالی این رفع در نگری، ژرفه دید با ...و غیرمعتاده آزاد اندیشمندان باید بیابند؟ حلی راه اند نتوانسته چرا

 افزایش به رو کنون تا انقالب پیروزی از پس ایران، در معتادان رسمی آمار« :نوشته ،27 ص ،1385 تیرماه 6 شنبه سه ،794ه شمار شرق،ه روزنام
  دارد؟ باز خرما خوردن از را کسی تواند می خرماخورده آیا چرا؟ ؛»است
 :گفت قضائیهه قو های استان امور هماهنگی کل مدیر حمیدیان، دکتر« :نویسد می 13 ص ،1384 اسفند 28 یکشنبه ،3426ه شمار ایران،ه روزنام
   .»شود می اضافه کشور معتادانه حلق بر جوان هزار سیصد ساالنه
 به رو ایران در دمعتا و مخدر مواد :گفته شاهرودی هاشمی اهللا آیت« :نوشته ،1 ص ،1385 خرداد 10 چهارشنبه ،857ه شمار حمایت،ه روزنام
 صبح مالکی، فداحسین مخدر، مواد با مبارزه ستاد کل دبیر« :نویسد می ،15 ص ،1385 تیر 3 شنبه ،874ه شمار روزنامه، همین و .»است افزایش
 در جهان معتاد ینتر شبی« :نوشته 3 و 1ه صفح در و .»دارد را معتاد ینتر بیش ایران، :گفت تهران جمعه نماز های خطبه از پیش سخنرانی در دیروز
 همین و ؛»میرد می کشور در معتاد یک ساعت دو هر« :نویسد می 14 و 3 ص ،1385 شهریور 8 چهارشنبه ،929ه شمار روزنامه، همین و ؛»ایران

 با اعتیاد، مشکل :یبهزیست مسؤوالن با دیدار در شاهرودی هاشمی اهللا آیت هشدار« :نوشته ،1 ص ،1385 خرداد 11 پنجشنبه ،858ه شمار روزنامه،
  ».دکن می آلوده هم را زندان فضای معتاد شود، نمی حل زندان و دستگیری

 هزینه مخدر مواد با مبارزه برای ساالنه دالر، میلیارد یک« :نویسد می ،13 ص ،1385 شهریور 19 یکشنبه ،23722ه شمار اطالعات،ه روزنام
   .»شود می

   .»است ایران در مخدر مواد صرف هزینه دالر میلیارد 7/11 ساالنه« :نوشته ،1 ص ،1385 تیرماه 24 شنبه ،4034ه شمار همشهری،ه روزنام
   .»شود می ایران در مخدر مواد صرف تومان میلیارد 12 روزانه« :نویسد می ،13 ص ،1385 آبان 28 یکشنبه ،23778ه شمار اطالعات،ه روزنام
   .»نیست ای هسته انرژی از تر کم مخدر، مواد خطر« :نویسد می ،6 ص ،1385 بهشتاردی 28 شنبه پنج ،3988ه شمار همشهری،ه روزنام
   .»نیست جنگ از تر کم ایران، مملکت و ملت برای مخدر مواد ضرر« :نوشته ،9 ص ،1385 شهریور 22 چهارشنبه ،23725ه شمار اطالعات،ه روزنام
   .»شد کشف ایران در ماه 9 مدت به مخدر، مواد تُن سیصد« :نوشته ،6 ص ،1385 آبان 24 چهارشنبه ،4133ه شمار همشهری،ه روزنام
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ه دهند نشان آن ...و اجتماعی و فردی اخالقی، اقتصادی، اعتقادی، انسانی، ویرانگر تأثیر و مخدر مواد و معتاد و اعتیاده دربار کوتاه بسیار نوشتار این
  چیست؟

 را اعتقاد و غیرت اراده، :که است آن انسان، در مخدر مواد تأثیر نخستین که دارند نظر اتفاق مخدر، مواد و معتاد اعتیاد، موضوع در متخصصان تمام
   .دکن می تحمیل جامعه بر گوناگون ابعاد در انسانی زندگی ویرانگر متحرک مرده یک سپس گیرد، می او از
  !کنید؟ تحمیل جهان بر را انسانی چنین انقالب، صدور با خواهید می آیا
  
  :جهان در ایرانی نخبگان %5/92 فرار و پناهنده و آواره لیونمی 5 - 7

 از درصد 5/92 و برند، می سر به جهان مختلف کشورهای در ایرانیه آوار و پناهنده میلیون 5 حدود مربوطه، مسؤوالن سوی از منتشره آمار طبق
 خود های کاشانه و ها خانواده کانون از مرد و زن جوانان و جواننو پسر و دختر میلیون یک از بیش و گریختند، کشور از نخبگان و متفکر مغزهای

 بر گذاشتن سرپوش و مردم تحمیق برای باز، دغل بازان سیاست کنون، تا بار نکبت انقالب پیروزی از پس که است حالی در این و گریزند، می
  !ریزند می تمساح اشک فلسطینی آوارگان برای وقفه بی گوناگون، ابعاد در ایران ویرانگری

  :کنیم می بسنده اجماالً اینجا در اسناد از بعضی ذکر به تنها ما و نشاید اینجا در اسناد ذکر
  .»دارد را جهان در آن از نخبگان فرار اوله رتب ایران،« :نوشته ،10 ص ،1385 آبان 9 شنبه سه ،23762ه شمار اطالعات،ه روزنام
 میلیون یک از بیش ساالنه جهانی، بهداشت سازمان گزارش طبق« :نویسد می ،16 ص ،1385 ردینفرو 28 دوشنبه ،3444ه شمار ایران،ه روزنام
 مدیر سوی از پیش چندی که آماری اساس بر همچنین .دهستن پسر %26 و دختر تعداد، این از %71 که کنند می فرار خانه از ساله 19 تا 13 نوجوان

 رشد ایران در اخیر های سال طی منزل از فراره پدید :شد اعالم اجتماعی تأمین و رفاه مدادیا و حمایتی امور ریزی برنامه و سیاستگذاری کل
  .»...داشته ای فزاینده
 در شده تربیت جوانان چرا چیست؟ جهان کشورهای دیگر به ایران کشور و ها خانه از زنان و پسر و دختر نوجوانان و کودکان فرار عوامل و علل
 کشور، در یا و گریزند می کشور و ها خانه از رژیم، این در شده تربیت جوانان ولی ...و شدند شهید و رفتند جبهه و ندکرد انقالب گذشته رژیم
  ؟...و شوند می معتاد و کنند می نسل و حرث افساد
 ،23692ه شمار اطالعات، و ،6 ص ،1385 شهریور 16 پنجشنبه ،936ه شمار ها، زندان سازمان به وابسته حمایت،ه روزنام به کوتاه، پاسخ در

  !کنید مراجعه 18 و 3 و 2 ص ،1385 مرداد 11 چهارشنبه
 که است سوم ردیف در جهان کشورهای به انسان قاچاق بندی گروه در ایران« :نوشته ،27 ص ،1385 خرداد 27 شنبه ،785ه شمار شرق،ه روزنام
 فراری دختر هزار 300 از بیش ایران در حاضر، حال در شوند، می فرستاده روپاا و ترکیه پاکستان، به فساد و فحشا برای قاچاقی دختران و زنان

 ایران در که زنانی آمار رسند، می فروش به )پاکستان( کراچی های خیابان در سال 25 تا 16 سنین بین ایرانی زن و دختر 54 روز هر و .ددار وجود
  .»است نفر میلیون هشت از بیش کنند، می زندگی فقر خط زیر
 صادر زمینه گستر به را خود اسالمی جمهوری و شوید؟ جهان در اسالمی حکومت الگوی بایدها، اُفت و نبایدها ارقامِ و آمار این با خواهید می آیا

  هست؟ و بوده جهان کشورهای به ...و فساد و فحشا برای نوجوان پسران و دختران و زنان ارسال انقالب، صدور از منظور آیا نمایید؟
  
  :ایران در انسانی زندگی پیوند شدن گسسته و طالق آور سرسام افزایش -8

 تهران در طالق رکورد« عنوان تحت تهران، در گذشته سال 20 در طالق رشد در ،6 ص ،1385 خرداد 2 شنبه سه ،3992ه شمار همشهری،ه روزنام
 استان در نفر میلیون یک حدود گذشته سال اینکه به اشاره با رضوانی، ابراهیم تهران، استانداری اجتماعی امور کل مدیر« :نویسد می ،»شد شکسته
 آسیب امر این از تهران استان در کشور جمعیت سرانه درصد 5/1 شرائط، این با :گفت اند، دیده آسیب طالقه واقع از غیرمستقیم و مستقیم تهران،
 و هزار 118 ،1384 سال :گفت است، تر بیش لرزه زمین از ناشی های تخریب زا طالق از ناشی روانی های تخریب اینکه به اشاره با وی .دان دیده
 ثبت تهران استان در طالق 85 حدود روزانه گذشته سال در که طوری به داد، رخ تهران استان در طالقه واقع 493 و هزار 22 و ازدواجه واقع 552
  .»...است شده

 و سیاستگذاری کل مدیر سوی از پیش چندی که آماری اساس بر« :نوشته ،16 ص ،1385 فروردین 28 دوشنبه ،3444ه شمار ایران،ه روزنام
  .»دارد ازدواج به نسبت طالق رشد نرخ افزایش از حکایت« :شد اعالم اجتماعی تأمین و رفاه وزارت امدادی و حمایتی امور ریزی برنامه
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 کننده نگران جامعه در طالق آمار« :گفت مرکزی استان دادگستری ضائیق معاون« :نوشته ،3 ص ،1385 تیر اول ،873ه شمار حمایت،ه روزنام
  .»است

 مرداد 18 چهارشنبه ،912ه شمار ایران، پهناور کشور های زندان سازمان به وابسته روزنامه، همین به ایران و تهران مرکزی، استان در طالق آمار به
 9 ص ،1385 مهر 27 پنجشنبه ،969ه شمار و 1385 شهریور 29 چهارشنبه ،946ه شمار و 15 ص مهر، 8 شنبه ،954ه شمار و ،15 ص ،1385
   .دفرمائی مراجعه

 اسناد با آنهاه هم ذکر که گوناگون ابعاد در فراگیر های نابسامانی و مشکالت و اجتماعی فردی، انسانی، اخالقی، اقتصادی، اعتقادی، مفاسد دیگر و
 کتاب جلد چندین نوشتن به نیاز و شود کاغذ من هفتاد مثنوی ندارد، امکان باشد، طوالنی هرچند ه،نام یک در مربوطه مسؤوالن خود از مدارک و

   .ددار
 خود، برای گرچه آن، پاسخگوی خود که آزاده اندیشمندان به رسد چه دارند، اندیشه و فکر ترین کم که هایی انسانه هم برای سؤال این اینجا در

 مسؤول و چیست کنون تا انقالب پیروزی از پس اسالمی بنام کشور یک در انسانی زندگی پیوند شدن سستهگ این عوامل و علل که است مطرح
   کیست؟ آن

  .»بایدها شمار بی افت و نبایدهاه فزایند رشد« :شود می خالصه جمله یک در شما ننگین انقالب پیروزی از پس سال 27 آورد دست تردید، بدون
 و اقتصادی، اعتقادی، اخالقی، مفاسد ها، نابسامانی ها، کشی حق ها، ستم ها، ظلم جرائم، جنایات، همه این و برد فرو برف زیر را سر توان می کی تا

  !گرفت؟ نادیده را ...و اجتماعی و فردی مشکالت
 آن مرتکب برای را گناه ارتکاب سو یک از سکوت، زیرا است، کبیره گناهان خود از تر سنگین مراتب به فراگیر، گناهان برابر در سکوت گناه

 در گناه ارتکابه زمین که کسانی :ثالثاً و گردد، می گناهکار تر سنگین و تر بیش گناه ارتکاب و تجری باعث دیگر، سوی از و بخشد می مشروعیت
 کسانی سکوت زشت آثار دیگر و کند، می زنده آنها در را گناه ارتکابه زمین و بیدار، نیز را خفتگان :رابعاً و بخشد، می فعلیت را است فراهم آنها
ه آی عمران، آله سور( »تُمُونَهُکتَ الَ وَ لِلنَّاسِ نُنَّهُیلَتُبَ تَابَکالْ أُوتُواْ نَیالَّذِ ثَاقَیمِ اللّهُ أَخَذَ إِذَ وَ« :االهی تعهد طبق را اسالم مبین دین حقایق باید که

   .دنماین بازگو جهان مردم و افراد برای ،)187
  

  !ای خامنه آقای
ه سرچشم چنانچه گردد، می جسم اعضای تمام ناآرامی و روح اضطراب استرس، درد، ناهمگونی، باعث بدن، یک در ناسالم و پرتپش مریض، قلب
 و معاش مسؤول و کشور، یک زمامدار و فرمانروا رهبر، پادشاه، شود، می آن از منشعب های لوله و ها جوی نهرها، تمام های آلودگی سبب آلود، گل

 ...و ناامنی و اضطراب و ناآرامی موجب باشد، ناآگاه و غیرمتعادل و ناسالم مریض، اگر که است قلبی همانند جامعه، یک امنیت و عدالت و اقتصاد
 زالل و صاف را سرچشمه آلود، گل های آبه تصفی جای به باید چنانچه کرد، جایگزین را سالم قلب اعضا، قطع جای به باید گردد، می جامعه افراد
 باشد، غیرمتعادل و ناتوان مریض، قلب، اگر برساند، نیاز قدر به بدن یک های رگ تمام به و پمپاژ را ها خون تواند می که است سالم قلب این نمود؛
 و خونی، بی از یکی ردند،گ می فلج تشنج اثر بر بدن اعضای تمام نتیجه در که برساند، بدن مختلف های رگ به نیاز قدر به را ها خون تواند نمی

  ....و پرخونی از دیگری
 تا انقالب پیروزی از پس سال 27 این در دریا، طوفان امواج میان در گرفتار کشتی یک سرنشینان همچون جهان، مردمه هم و ایران ملت تمام چرا

   .است ناموزون و ناتوان غیرمتعادل، ناخدایی، از ناآگاه ،کشتی ناخدای زیرا برند؟ می سر به زده وحشت و ناآرام متشنج، اضطراب، در کنون،
 و اروپایی، و غربی کشورهای در اسالم« :آزاده اندیشمند آنه گفت حقیقت و صدق خود،ه سال 27 عملکرد چنین با که دارید تردید هم هنوز آیا

   !اید؟ کرده ثابت را »است ایران در مسلمان
  

 لَعَلَّهُمْ وَ مْکرَب یإِلَ مَعْذِرَۀً قَالُواْ دًایشَدِ عَذَابًا مُعَذِّبُهُمْ أَوْ هُمْکمُهْلِ اللّهُ قَوْمًا تَعِظُونَ لِمَ منْهُمْ أُمۀٌ قَالَتْ إِذَ وَ« :برم می پایان به متعال خداوند کالم با را نامه
  ).164ه آی اعراف،ه سور( »تَّقُونَی

  
  !ای خامنه آقای



 )170(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

ه سور( »تَسَاءلُونَی لَا وَ وْمَئِذٍی نَهُمْیبَ أَنسَابَ فَلَا الصورِ یفِ نُفِخَ فَإِذَا« :زیرا نیاید، کار به تقوا بدون دنیا سیادت و بتنس قیامت، روز !باهللا و تاهللا و واهللا
   .دباشن بهشت صدرنشین باید اینها مانند صدها و ابولهب و نوح پسر االّ و )101ه آی مؤمنون،

 سعادت برای و آیی خود به هزارچهره، گویان قربان بله با مشورت بدونه اندیش ساعت چند با جنابعالی که نیستم مأیوس و نومید هم هنوز بنده
 ولید، بن خالد همچون شکن، بت هر ولی رود، می شمار به شکن بت خودشکنی، هر زیرا آیی، شمار به شکن بت تا بشکنی را خود خودت،

 و المللی بین مجامع و رژیم، این بهه غیروابست راستین تقلید مراجع از و نهی کنار را )دروغین انتخابات( انتصابات این و بود، نخواهد خودشکن
 آزادی با بار، نکبت سال 27 این در رفته باد بر ایرانِ ملت امنیت، و نظم حفظ و آنها کامل نظارت با تا بخواه مصرّانه ایران و جهانه آزاد اندیشمندان

  .دهی نجات سوز جهان فراگیرِه فتن آتش از را ایران ملت هم و خود، هم تا کنند، انتخاب را دخو مظلوم دلخواه حکومت تمام،
  

  الهدی بعالت من علی والسالم
  قمری، هجری 1427 قعده ذی چهاردهم

14/9/1385  
  تهران اوین زندان در حبس و دستگیری روز پنجاهمین و نهصد در

  جویباری رستگار الدین یعسوب
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     1385اسفند  5ای،  به خامنهحمید روشنگر نامه سرگشاده 

  
 !یدمطلع هست مطمئناً

  
 یرانا یاسالم یسرگشاده به رهبر جمهور نامه

  
 در حل مشکالت روزافزون کشور و بعد؛ یدولت ینمسؤول یهکل یخدمت برا یقو توف یسالمت یعرض سالم و آرزو با
  

اظهار  یاسالم یمجلس شورا یفرهنگ یتهکم یخود در مالقات با اعضا های یسخنرانترین  از تازه یکیاد در ژن یاحمد یآقا یدمستحضر چنانچه
روزنامه خراسان و (تا خرخره غرق در فساد بوده است  یجمهور یاستبه مقام ر یشانهنگام انتصاب ا یرانا یاسالم یاند که دولت جمهور داشته

و  یو اجرائ یاز فساد ادار یمشکالت ناش یتمل در مورد اهمأو پس از ت یرانیاشهروند  یکبه عنوان  ینجانبا). 1385اول اسفند  طبوعات،م یگرد
و  یاخالق یتاز مسؤول یرویشهروند و با پ یکهمنوع و  یکخود به عنوان  یتخود و با توجه به مسؤول یزانفرزندان و عز یعواقب آن در زندگ

 .مقام مسؤول کشور برسانم ترین رتبه یعال به عنوان یحضور جنابعالرا به عرض  یرقبول العام برآن شدم نکات ز یو اصول وجدان یانسان
بلکه  یستن یگوئ نه تنها گزافه نژاد یاحمد یکه گفته آقا یدو مطمئناً واقف یداز اوضاع مملکت اطالع دار یگریاز هر کس د شتر یب یجنابعال مطمئناً

 یآقا هبالواقع گفت. شده است یو اجتماع یمعنو یواال یها و مؤمن به ارزش یبملت نج ینا یراست که امروزه دامنگ یاز فساد یتنها بخش یانگرب
و . بلکه کل جامعه را در بر گرفته است یشانا یمهقبل از دولت فخ یها است که نه تنها دولت یو ناقص مشکل یانهنارسا، عام یانب نژاد یاحمد

 ودمحد یاراتو اخت یامکانات مال یت،مسؤول یشتی،نامساعد مع یطدولت و شرابدنه  یعناصر اصل یعنی یدولت یفشر یرانچنانچه کارمندان و مد
 یمشکل فساد مصداق مناسب یاندر ب نژاد یاحمد یکه آقا یدد یمخواه یمنمائ یسهبا نفوذ جامعه مقا یها افراد و قشر یاراتآنان را با امکانات و اخت

. گردد یم حدودم یو سوء اسفاده از روابط خصوص یمال یها و اختالس یریگ به رشوه یولتکه فساد گسترده در دستگاه د یراز. اند را انتخاب ننموده
خود  یاز فردا پذیر یباقشار آس یو نگران یمامکانات و ب یمدر تقس عدالتی یو ب یصالفقر و است یانگرب یوجود داشته و به نوع یشهنوع فساد هم ینا

در بطن  یابان،در عمق جامعه، در کوچه و خ یقرار گرفته است فساد و نابسامان نژاد یداحم یآنچه مورد اغماض آقا. و فرزندان خود است
. باشد یم 1358نهضت سال  یمعنو یها ها و در فراموش شدن ارزش جوانان، در فرار مغز یفرهنگ پذیری یبدر آس ی،ها، در روابط اجتماع خانواده

شهادت آمار و  بهگرفتن ابعاد فساد که  یدهبالعکس ناد. یستن یکنون یا یقبل یها ز دولتا یتسلب مسؤول یتلخ به معن های یتواقع ینا یاناما ب
ها  دولت ینا یترا هم در برگرفته است خود بر گناه و مسؤول یو کودکان دبستان یابانیدامن دخترکان نابالغ خحتا  ینکا یرسم یها گزارش

 یبازساز های کانونکشور و  یندهآ یها طاقت ینانا. آورند یم یرو یخوار به رشوه یصالاست که از سر یستندکارمندان دولت ن یگرد ینانا. افزاید یم
 .باشد یم یو مال یتر از فساد دولت و مخرب تر یمکه به مراتب وخ یفساد. یو اجتماع یرفراگ یفساد یو قربان اند یندهنسل آ یو معنو یفرهنگ
و  یزانگ تفرقه های یتو از فعال یددار یدسترس یاجتماع های یفقر و فحشاء و ناهنجار یر سراسربه آما یگریاز هر کس د تر یشب یجنابعال مطمئناً
 یکاتاز تحر ینی،و د یگوناگون قوم یها ها و بافت شدن جامعه از رنگ یو ته ها یتبار اقل کوچ تأسف یستی،و رشد افکار سوء شوون طلبانه یهتجز
غرب، فرار  یو فرهنگ یجانبه اخالق جامعه در برابر تهاجم همه پذیری یبآس ی،گرائ و فرقه گرییشدرو پرستی؛ یلو رشد خرافات و شما یمذهب

کنار  درشما مسلماً . یددر رابطه زنان و مردان جامعه اطالع دار ینهاد اجتماع ترین یاتیازدواج به مثابه ح یو از تالش کرده، یلنسل جوان و تحص
فساد را  یاصل یلتر دال ژرف یدیاما با د نژاد یاحمد یکه همانند آقا یددار یدولت هم دسترس یفدان شردلسوزانه کارمن یها آمار به گزارش ینا

درون  های امهروزن یشما را به صفحات اجتماع باشید یم ها یدسترس یناگر به فرض محال فاقد ا. شمرند ینظام بر م گیران یمتصم یگرشما و د یبرا
 ینتر بزرگ یاجتماع یریتدر مد کفایتی یکه چگونه فساد و ب ینیدتا بب یدمردم را بخوان های یامپ. دهم یجوع مها مندرج در آنها ر کشور و گزارش

. داده است رقرا یرا در معرض خطر نابود یو حقوق انسان یآزاد ی،معنو یها و عشق به ارزش یآگاه یعنیملت کهنسال،  ینا یخدستاورد تار
 یبرا ینهاکه ثمره ا یراز. یستن یا هسته یبه چنگ آوردن انرژ یاو  یاهس یشاهان، نفت بدبو یخملت در تار یناو افتخار  یرانا یثروت و غنا! یآر
مسلماً  یستگاهیاز نقطه نظر ز یکنگرچه حق مسلم ماست ل یا هسته یبه انرژ یافتندست . نبوده است یستم و فقر و نابرابر یداد،ملت جز ب ینا

بزرگ و  ینهفته در شهوت قدرت سران کشورها یبالقوه ول یلو پتانس یل،چرنوب یروشیما،ه. نخواهد داشت ای یجهو فاجعه نت یرانیجز و
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ما  یها در دل 1358است که در نهضت سال  یزیمان آن چ یخما در طول تار یدارائ ینارزشمندتر. مدعاست ینآنان شاهد ا یاتم یها زرادخانه
چنان در  ها را آن ارزش ینا یاجتماع کفایت یب یریتو امروزه مد. او یثیتانسان و ح یآزاد ی،هست یمعنو یها عاشقانه به ارزش یزاده شد؛ آگاه

 که یاست فساد ینا. پاک آنان است یبه فرزندان خود و آمال و آرزوها یانتقرار داده است که سکوت در برابر آن قطعاً خ یمعرض خطر نابود
 .به چاره آن برخاست یهمگان یششبا کو یدو با کند یم یدملت را تهد ینا یهست

مال  لجن یاو  یگرانبه گردن د یترد گم کردن و انداختن مسؤول یو گاه برا یگاه از سر دلسوز یو درشت دولت یزر ینندارد که مسؤول تازگی
ر یگاقوال د یبعض یادآورکه  یزن ژادن یاحمد یگفته آقا ینو البته ا. کنند یها اذعان م یبه وجود مشکالت و نابسامان یب،رق یاسیس یها نمودن جناح

 یشانهمانطور که ا. ندارد یاست تازگ یراندر مذاکرات هسته ا یردرگ یاز طرف همه کشورها یبرلزوم قبول شروط مساو یدمانند تأک یشانا
کننده  مذاکره یکشورها یمشامل تما یدشرط با ینباشد صد البته که ا سازی یغن یقتعل یا اند اگر قرار است شرط شروع مذاکرات هسته گفته
وابسته به آنان  یاستمدارانو س یجهان یها و غالم اربابان بورس یرصغ یرانچرا که نه ملت ا. هم باشد یگرانمتحده و د یاالتو ا روسیهجمله  من

کشتار  یاو  یستگاهیز ایه یبه لحاظ آلودگ یاتم یچنانچه انرژ. مورد دارند یندر ا یمسلط بر جهان کارنامه درخشان یها است و نه حکومت
خود، به  یا در اداره منابع هسته یرانملت ا یتدر مورد عدم کفا داوری یشقبل از پ الملل ینبهتر است که جامعه ب باشد یبه خطر م نمقرو یجمع

و  یشینپ یها در جنگ یمات یها در استفاده از بمب یشورو یهو روس یکامتحده آمر یاالتخصوص ا بزرگ و به یها قابل انکار قدرت یرسابقه غ
 یخود امر یا از منابع هسته یرانو اما پاسخ به مسأله استفاده ا. بپردازد یروگاهیو سوانح ن یاتم ینظام های یشاز آزما یناش های گیآلود یجادا

 .گردد یممنوط  یراندرباره آن اهایی ن گیری یمبحث آزاد و مشارکت مردم در تصم ی،کشور یناست که به پاسخگو بودن مسؤول
شناختن  یتدر گرو به رسم یو چه مشکالت داخل یکشور، چه مشکالت خارج یکامر است که حل مشکالت  ینا یانب ،مقدمات یناز ا غرض

 یرتبهعال ینجمله مسؤول ملت من یتمام ینکهو دوم ا باشد یخود را دارا م های یاستسرنوشت و س یینحق تع یهر ملت ینکهاول ا. دو اصل است
مطرح است که  سؤال ینالبته ا نژاد یاحمد یآقا یتدر مورد احساس مسؤول. مسؤول و در برابر ملت پاسخگو هستند کالتر برابر مشد یکشور

از حربه انتقاد  ینکها یاو  کنند یم یدر فساد معرف یرا مسؤول تا خرخره فرو رفتن دستگاه ادرا یقبل یها دولت ،یتبنا بر احساس مسؤول یشانا یاآ
 یدستگاه فاسد برا ینا گیرنده یلچرا به عنوان تحو یو در حالت اول. کتد یفساد استفاده م یندر برابر تداوم روزافزون ا گوئیار از پاسخفر یبرا

 باید یم ینهضت مردم یکتا خرخره در فساده فرو کردن ثمره  ینکهمگر نه ا کنند؟ یاقامه دعوا نم یو خاتم یهاشم یانآقا یعنیفساد  ینا ینعامل
راننده اتوبوس را با اتکا به  یک یا گناه یب یدانشجو یک یاملت  یندهنما یکچگونه است که . آن داشته باشد ینعامل یبرا یعواقب قابل لمس

دستگاه  نژاد یاحمد یکه به گفته آقا یدر برابر کسان یول کنند یبه اعدام محکوم محتا  و اندازند یم یانفراد یها قابل اثبات به زندان یراتهامات غ
 نژاد یاحمد یاالت را به وجدان خود آقاؤس ینپاسخ به ا شود؟ ینشان داده نم یالعمل عکس یچاند ه کشور را تا خرخره در فساد فرو برده ریادا

ر ملت د یبر خودمختار نژاد یاحمد یآقا یپافشار ییدچند را هم در تأ ینکات کنم یکه احساس م یتیاما به ضرورت مسؤول. کنم یموکول م
 یبرا یهاول یها مختلف و لزوم برداشتن قدم یها خود و هم در روشن کردن دالئل فساد گسترده در بخش یا هسته یرو غ یا هسته های یرگی یمتصم

 .رسانم یمردم به عرض م یشحل مشکالت رو به افزا
 یاو  یزصاحب آن چ یکه ثمره آن برا یامر یاو  یزیدر چ یاز عوامل رکود درون یو تحول ناش ییرمصطلح عبارت است از تغ یفبه تعر فساد
به فروش محصوالت  یدکنندگانکشور اجبار تول یمواد غذائ یعمثال، ثمره فساد در نظام توز یبرا. باشد آور یانز یاآن امر ناگوار، ناپسند و  یایاول

 یهسوء تغذ ی،گزاف، تورم اقتصاد های یمتبه ق همان محصوالت یدکنندگان به خر اجبار مصرف ،یگرد یسو و از سو یکنازل از  یمتخود به ق
و در  یواردات محصوالت کشاورز یکطرفهدر مورد آزاد گذاشتن  یمانند بانک جهان یتوالسیوناز مردم، سر نهادن به شروط کاپ یبزرگ یها قشر
مزارع و محصولت  یاصل ینا که صاحبآن ناگوار است، چر یجامر نامطلوب و نتا ینا. کشور است یزراع پذیر یبآس یها بخش یرانیو یجهنت

ها و  امانتداران نعمت یمحصوالت زراع یعامر توز یاصل یاءمزارع و اول یاصل ینصاحب. یستندو سلف خران و دالالن بازار ن یبانک جهان یکشاورز
 .باشند یاقشار مردم م یهکل یعنیکشور  المال بیتو  یعیمنابع طب

 یاز محتوا یعار یها و رقص یقیلهو و لعب و مستهجن، موس یها لوح یعو توز یدعبارت است از تول ینگو فره یفساد معنو یفتعر ین،بر ا بنا
حتا  و یفرهنگ یعدم بازساز یمتبه ق یاخالق های یها به مواد مخدر و ناهنجار ها و گردشگاه دبستان ی،و فرهنگ یآلوده شدن مراکز آموزش ی،هنر
آن اربابان هنر و  یباغ تمدن بشر است و صاحبان اصل یوهم یاتچرا که فرهنگ و معنو. یو اخالق یگفرهن های یهارث یدست رفتن و نابود زا

 .یو خارج یداخل های یمستهجنات و ناهنجار ینو نه مروج اند یندهنسل آ یبازسازان فرهنگ برا
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 ینبر ا یاغماض عموم ،یتردم و در نهام] إرعاب[ یبختالس و ترعا ین،توه یق،تحم یو اخالق یعوارض فساد فرهنگ ترین یهاز کر یکی
 یندگاننما یدنبه پرسش کش ین،با مظلوم یهمدرد ی،وجدان اجتماع یت،احساس مسؤول ،یو فرهنگ یامروزه بر اثر فساد اخالق. هاست یناهنجار

و  ی،خود را به ظلم، نابرابر یجا ینکا یدانجام 1357که به نهضت سال هایی  ارزش ،به عبارت کوتاه یا ین،ظالم رملت و قد بلند کردن در براب
به  ها عدالتی یب یناز مردم در برابر ا یاریاگر سکوت بس. مردم داده است یفشار و سر نهادن و سکوت از سو یها گروه یاز سو یبو ترع یقتحم

وجود ندارد  یهیفسادند توج ینعامل آنان که یبرا باشد، یقابل درک م یقضائ های یگیریبودن آنان در صورت پ یاورو  یار یو ب پذیر یبلحاظ آس
روح  یجهدر نت. اند قدرت تن به فساد داده یکه از سرمست قدرتی یو ب پذیری یبفساد فرو رفته و نه از سر آس ینخود تا خرخره در ا ینکهبه جز ا

و اعتراضات  ها، یایجرائد، گردهم در ینبر اعمال مسؤول ینظارت دائم یقاز طر یاجتماع یها ارزش یو نگاهدار ینتضم یعنی 1357نهضت سال 
از .و نظارت بر امور کشور سپرده است ینو تدو یینبه شرکت در تع میلی یو ب یسکوت، ترس، خودسانسور تفاوتی، یخود را به ب یجا ی،قانون
 مختلف و تمرکز یها استان یانمنابع م ینناعادالنه ا یمو تقس ها یاتو مال یمل یدرآمدها یعکسب و توز در یقانونیعدم مساوات و ب یگرد یسو

 یرخط یاجتماع یبه رشد ناهنجار یده و رشوه یخوار روزافزون رشوه یها و گستردگ از مراکز استان ینامتناسب بخش عمده آن به تهران و معدود
. است یدهانجام ها یستگیپاگذاشته شدن ضوابط و شا یرز یمتبه ق یو گروه یبه اهداف شخص یدنرس رایمانند سوء استفاده از روابط ب یگرید

و  یو قدرت خود را نه رأ یاراتکه آشکارا خاستگاه اخت دهند یاجازه را م ینبه خود ا یدولت یناز مسؤول یاست که گروه یدهرس یکار به جائ
 ؛خود خدمتگزار مردم است هیفق یکه ول یدا ها اعالم نموده بار یاست که جنابعال یدر حال ینو ا. ندبدان یجنابعال یأخواست مردم بلکه مقام و ر

در برابر قانون  یبماند و از پاسخگوئ اعتنا یمردم ب یندگانو خواسته آنان و نما یبه رأ یخدمتگزار مردم باشد ول یکه کس شود یپس چگونه م
 مردم سر باز زند؟ یبرخاسته از رأ

 نفس یو خودکامگ یو خودخواه خودبینی«
 یچهو دگر  ینگیرکرده زم» روان«را چو  جان
 یدیمو ند یمبارگه دوست نبرد در
 یچو دگر ه یرنامه سربسته به تقص جز

 خرابات و گسسته ز همه خلق بگزیده
 یچو دگر ه یرتقد یشامدبسته به پ دل

 یدگشا یست،ن صفت یشکه درو درویش
 یچو دگر ه یرتحق یدهخلق خدا د بر

 نباشد، ننهد سر ییشکه صفا صوفی
 یچر هو دگ یربر در مردِ زر و شمش جز
 خود را یاراستهکه به اخالص ن عالِم

 »یچو دگر ه یرشده تفس یبه حجاب علمش
  

تلفات و آور  که آمار سرسام یدد یمباز خواه یمقرار ده یبزرگ کشور را مورد بررس یو شهرها یستز یطمح یزیر اگر نحوه اداره و برنامه حال
 یزیر برنامه یریتدر مد کفایتی یاز فساد و ب یبزرگ کشور هم ناش یشهرها هییستگاکشنده ز یهایاز آلودگ یو مشکالت ناش یسوانح رانندگ

نه چندان  یها که در گذشته یدر کشور. باشد یم ینمسؤول یو عدم پاسخگوئ یو روستائ یخدمات شهر یساتحمل و نقل و تأس یربنایز یزیکیف
بزرگ نه کهولت سن  یشهرها ینبوده است، امروزه عامل عمده مرگ ساکن یمهماهنگ با روستا و اقلهایی و شهر ها یستگاهز ینتر سالم یدور دارا
 یو خارج یهشداردهنده داخل یها مثال مطابق گزارش یبرا. باشد یم یو رانندگ یراهنمائ یستمها و س راه یو نابسامان یستگاهیز یاه یندهبلکه آال

شهر  ترین رسان یبالحجم هم آس یمعظ یغده سرطان ینبوده و تهران، ا یدگبه جرح و مرگ رانن یرتبه در سوانح ناش ینصاحب باالتر یرانا ینکا
 یعمدتاً افق یها با حرکت یول یدنه چندان شد های لرزه یندر صورت بروز زم یاشهر دن پذیرترین یبگوناگون آن و هم آس های یل آلودگیبه دل یادن
 .باشد یم

هم مانند  یاسالم یجمهور یزانر و برنامه یراندارم که مد ینانندارم، اما اطم یار نظر شخصاظه یبرا یکاف یآشنائ یبه امور اقتصاد ینجانبا گرچه
که تنها به  یهای یاستس. امروزه عاجزاند ینفت های یاستو س ینفت یو کارساز از درآمدها ینهبه یبر بهره ینخود از درک و قبول تفاوت ب یشینیانپ
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و فساد در  یخوار کمک به توسعه رانت یجتاًو نت یداز خارج و پرداخت سوبس یومیه های یحتاجما یدخر یفروش و مصرف درآمد نفت برا
کارشناسان دلسوز و تجربه  شمار یب یو هشدارها یتخصص یها مطالعه خالصه گزارش. شود یمحدود م یبخش اقتصاد مل ترین کننده یینتع

 یدر امر استخراج، فروش، و استفاده از درآمدها برنامگی یو ب یها نابسامان سال جهینت. است یادعا کاف یناثبات ا یبرا ینهزم ینر در ایگد یکشورها
کاذب در  ینظر داشتن و دلبستن به شغلها ی،در بخش خصوص یشغل یها به ابتکار عمل و نزول فرصت یلرخوت و عدم تما یرشد نوع ینفت

مصداق فساد در فرهنگ اقتصاد، کار و کوشش  ینخود بارزتر ینا. باشد یم یانسان یها رکود و بطالت طاقت یتاًو نها یدولت طویلو  یضدستگاه عر
 .باشد یو م
 یبانگیرمشکالت گر ینند و اا و عواقب آن واقف یتبه مشکالت و فساد و عدم کفا یمملکت همگ جمهور یستا رئ نامه یضهعر ینا یسندهاز نو حال

آلوده  یها آب یدناز نوش باشد، یمسموم م های یندههزاران تن آال یتهران ساالنه حاو که تنها در یهمه از استنشاق هوائ. عام و خاص گشته است
اما . اند به فغان آمده یدر سوانح رانندگ یزانعز بینی یشقابل پ یو از مرگ زودرس ول ی،و مدفوعات شهر یو صنعت یمارستانیب یها بالهزبه آثار 

 یشمشکالت را ب ینمشترک به حل ا یازن برند یمشکالت م ینکه همگان از عواقب ا یرنج به مشکالت و یوقوف و اذعان همگان ینخوشبختانه ا
 .مشهود نموده است پیشاز 

 .باشد یمشکالت م ینسفانه و به وضوح راه حل اأمت یستمشترک ن آنچه
 یگرمطابق با جوامع د ینظام یاو  یمقد ینظام سلطنت ینظام حاکم بر کشور و برقرار یباور دارند که تنها راه حل مشکالت کشور برانداز برخی

خود را از آب بکشد و با اندوختن  یمگل یدکه هر کس با اند یدهعق ینبر ا یگراند. باشد یم ینظام امام زمان یدر برقرار یلتعج یاو  یمانند کره شمال
 یدکه ناام یکسان یارندو بس. مشغول گردد یه خوشخواربخزند و ب یا به گوشه یمانند روباه یشخو یندهآ یمال ینخود با تأم یالمال و منال و به خ

 .روند یو افسون فرو م یونبه قعر رخوت اف یشبه ساحل نجات و آسا یدناز رس
که درک  کند یاقتضاء م یمهاست و به تبع آن عقل سل است که درک آن متناسب با قدرت درک انسان یانسان و ابعاد جهان را معنائ یهست لیکن

که روابط  یراز. یردقرار گ یو اصول روابط انسان یاجتماع یها اساس ناموس یدو با تواند یم یکدیگر های یو توانائ یازهاا از نه مشترک انسان
 یازهایو درک ن یشبا درک وجود همنوع خو یآدم. یوانیغرائض ح یهقرار دارد و نه بر پا یهست یها بر اساس درک مشترکات معن انسان جتماعیا

در جهان پست را که  یزندگ یاوردتا تاب ب دهد یم یمعنو یعد واالخود بُ یوانیح یو به هست کوشد یم یاجتماع یاریو هم یدمشترک به همدر
 :روم یبه قول مال. داند یخود م یهرا دون شأن اول یخاک یچرا که هست. اند نهاده شنام یادن
 زهجر عرش اندر فاقه جان«

 ز عشق خاربن چون ناقه تن
 ها  باال بال یسو یدگشا جان
 »ها چنگال ینزده تن در زم در
  

و  یخوار خوش یها نجات از رنج یانسان و عمل صالح او برا یکن یها کنش یمعنو یزهانگ یشمشترک همنوعان خو یالو ام یازهاانسان به ن باور
 .در فردوس جاودانه است یهمگان یشبه آسا یدنو تحقق وعده تحول و رس یخودپرست

و بهتان استوار باشد؟ چگونه  ینهو ک یو مشکالت را حل کرد اگر رابطه افراد جامعه بر دشمن یدرس یازهابه درک مشترک از ن وانت یچگونه م اما
سخن  یو همدرد یاریاز هم توان یدرازتر گشته باشد؟ چگونه م یو مهربان یدوست یها از دست یاعتماد یب یها گرد هم آمد اگر فاصله توان یم
مراکز قدرت باشد؟ چگونه  ینو پرسش ازساکن ها ینابرابر یانو ب یاجتماع یتپاداش احساس مسؤول یرگوش شنوا بند و زنج یاگر به جا فتگ
شهرها  رویه یو ب سامان یرشد ب ی،و فرهنگ یاخالق های یناهنجار یسرطان یها که غده یاز سالمت جامعه و نسل فردا سخن گفت هنگام توان یم

ها رخنه کرده است که  و نگرش انسان ینشچنان فرصت تعقل و ابتکار عمل را از جامعه ستوده است و چنان در ب ستگاهییمرگبار ز یها یو آلودگ
 .بینند ینم یندهخود و نسل آ یفردا یبرا ای یندهنام مرگ زودرس آ یه یریمقدر و تقد های یماریجز ب در افق دودآلوده شهرها به

 یناساس است، نسبت دادن تداوم ا یدور از انصاف و ب 1357کشور ما به نهضت سال  یاجتماع های ینکه مترادف دانستن نابساما گونه همان
جز باز گذاشتن دست  یخالق با مسائل خواهد بود و مطمئناً حاصلیرمسؤوالنه و غیرغ کننده، فلج ی،سلب یبرخورد یزن یشینبه نظام پ ها یناباسامان

از شناخت مشکالت به تجربه و از مقام تجربه به حل  توان یم یجابیا ینشس با برخورد سازنده و ببالعک. و مفسدان نخواهد داشت کارانبزه
 یهروح یجادا در یتشدن حاکم قدم یشدر گرو پ یزآم مسالمت یها از راه یو تجربه به ما آموخته است که حل مشکالت اجتماع. یدمشکالت رس
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 یبه شوراها یمحل های گیری یمتصم یواگذار یو باالخره تمرکززدائ ها یتاولو ییندر تع هیستو شا طرف یافراد دلسوز، ب ارکتمش جوئی، یآشت
 .باشد یاز تمرکز قدرت م یو محدود نمودن فساد ناش یکارا نمودن اداره امور محل یزهبا انگ یو استان یمحل

 به دستکه ابتکار عمل را  یدهدامکان را م ینا یجنابعال به یرانا یاسالم یدر جمهور گیری یممراتب تصم و سلسله ینامحدود مقام رهبر اختیارت
 یتفعال یهعل ییقاتممنوع نمودن تض ی،و مطبوعات یاسیس های یتفعال یترفع محدود یاسی،س یانو شرط زندان یدبدون ق یگرفته با اعالم آزاد

 یدبا یقدم بعد. انتظار و توقع عامه از شماست ینا. یدائکار آماده نم ینا یکشور را برا یاسیس یآنان فضا یتامن ینو تأم یردولتیغ های منانج
مردم در  تر یشبا هدف مشارکت هرچه ب یو اجرائ یاسیاقتدار س تر یشهرچه ب یزدائتمرکز یعنی 1357نهضت سال  یبه هدف اصل یدنتحقق بخش
مانند  ینشیو گز یانتخابات و رفع موانع انتخاباتامر مستلزم محدود کردن نظارت بر  ینا. باشد یو اداره امور محل یشخو یندگانانتخاب نما

 یها از افراد جامعه توقع داشت در صحنه توان یو مشارکت است که م یتاحساس امن یجادتنها با ا. باشد یم یرهنگهبان و غ یشورا های یصاف
 یندگانو احسنت گفتن نما یشیدر تظاهرات نماها هزار نفر  ده حاصل یو ب یحضور تکرار. کنند یداحضور خالق پ یاجتماع های الیتگوناگون فع

شدن جامعه و  یقطب یبلکه تنها توانسته به نوع یدبگشا یاز مشکالت کشور یتا کنون نتوانسته است گره یمرکز یتحاکم یاز سو یدشدهتأی
 .کند کمک یتعصبات جناح یدتشد
بع آن درک مغشوش از مقوله کار و کوشش و رشد فساد در فرهنگ اقتصاد و به ت یخوار از رانت یناش یفساد مال ،اشاره کردم که قبالً گونه همان

از خود  تر یاهتر و عواقب آنها به مراتب س خود به مراتب متعفن ها یاستس ینا یقتدر حق. باشد یکشور م یغلط نفت های یاستبالواسط س یجهنت
اقتصاد نفت  یژهو گونه که کارشناسان امور اقتصاد و به آن. وردم یندر ا یاساس یجز بازگر یستن یراه یزمشکل ن ینحل ا یاست و برا تنف

 یجادا یبرا ینفت ینفت و استفاده از درآمدها یشچرخه استخراج و پاال تر یشو کنترل هرچه ب یامر توسعه تکنولوژ ینا یحمعتقدند راه حل صح
و  یدجوانان ام ویژه بهبه جامعه و  یشغل یها فرصت یاطور که اعط همان. باشد یم یو خصوص یدولت یدیتول یها در بخش یشغل یها فرصت
تنها باعث هتک حرمت و  یدولت یادار یها کاذب در دستگاه یها و شغل یخوار رانت ید،سوبس یاعطا بخشد، یم یانسان یثیتو ح یسربلند

 .گردد یبه عنوان فرهنگ غالب م یندهنسل آ وضع و انتقال آن به ینقبول ا یتاًو نها یگدامنش یهرشد روح نان،ا یها و سرشکستگ انسان یثیتح
چگونه  ید؟مانند تهران سامان بخش سامانی یآلوده و کالف سردرگم شهر ب یطجامعه را در مح یاسیو س یاجتماع یکار سامانده توان یچگونه م اما
کشور را که  یراخ یها ماد انبساط نابسامان دههن ینو تهران ا یشیدکشور چاره اند یبرا توان یزدود؟ چگونه م یدر گل نشست و گل از پا توان یم

و  یراخ یها گرفت؟ تهران هم معلول مشکالت دهه یدهرا در خود متمرکز نموده است ناد یتاز امکانات و همه حاکم یمیو ن یتجمع چهارم یک
 یمتراکم ادار یتشکافت و مرکز یده بااست ک ینیتهران دمل چرک. مشکالت است ینا یدکنندهشهر و روستا و هم خود علت تشد یانعدم توازن م

 یطشرا یستگاهیو ز یائیجغراف یخی،که از نظر تار یا نقطه. منتقل نمود یگرد یا درون آن را به نقطه یو امکانات انباشته شده اقتصاد ائیو اجر
 یمارشهر ب ینا یبرا یمکانات اصالحات شهرگذاشته خواهد شد و ا یانیتهران نقطه پا یهم بر رشد سرطان ،ترتیب ینبد. را دارا باشد یتر مناسب

 .امکانات رشد خواهد شد یاز کشور دارا یگریخواهد شد و هم نقطه د همفرا
 یختار. باشد یم یاجوان و پو یتختیبه پا یلتبد یالزم برا یطشرا یتمام یدارا یستگاهیو ز یخی،تار یائی،از نظر جغراف یزدروشن است که  ناگفته
مرکز حکومت را به  پسندید یرا نم یزدحال اگر . فردا باشد یرانو ا یاسالم یرانباستان، ا یرانا یوندنماد دوام و پ تواند یآن مو مردم کوشنده  یزد

کشور  های ینابسامان یتختکه از عمر تهران به عنوان پا یکه هر روز یدبدان یکنل ید،منتقل کن دهید یم یحکه ترج یگرد یهر کجا یاکاشان، خامنه و 
در  جز بهغده  ینکه ا یراز. خواهد کرد تر یفتر و ضع خود را کم ینشده و قدرت حرکت و ابتکار عمل ساکن دارتر یشهر یغده سرطان ینرد ابگذ
 ینغده چرک ینا. دوانده است یشههم ر یششهر، در افکار، رفتار و نگرش ما به اجتماع خو ینا یربنایو ز یادرا یها آلوده و دستگاه یستگاهز

 یگر،د یاز سو. نیست یزمانده و دل بستن بدان جا یما بر جا یبرا ینظام پهلو یلهزار فام کفایتی یاست که از ب یمظهر تمدن ینو بزرگتر ینربارزت
پس از نهضت سال  یها بر باد رفته در دهه یها است از فرصت یتلخ یادآوراز آن هم  یناش های یبتهران و ابعاد گسترده آس یتداوم رشد سرطان

 .خواهد بود آیندهنسل  یبرا یخاطر یجامعه و تسل یخیدر حافظه تار یکشور از تهران نقطه عطف یندهآ یرو انتقال مرکز سازندگ ین، از ا1357
 :که کردند یم یادآوریروم را  یقول مال ینهمواره ا ینجانبمرحوم ا پدر

 خام یچه یابدپخته در ن حال«
 »!والسالم یدسخن کوتاه با پس

  
 :کنم یشعر منسوب به آن معمم بزرگوار کوتاه م یننامه را با ا ینا باشید یپخته م یشخص یاسیدر امور س یکه جنابعالآنجا  از
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 عقل عمامه یا نهملک کوفت دمامه ب چو«
 »مپندار که آن مه غم دستار تو دارد تو
 
 احترامات فائقه با

 روشنگر حمید
 1385اسفند  5
  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار هنام ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=615 
  



 )177(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
  1386فروردین  22ای،  نامه سرگشاده احمد زیدآبادی به خامنه

  
  .شهرت یافته و از جمله موارد محکومیت احمد زیدآبادی در دادگاه بوده است» نامه بدون معظم«این نامه به : توضیح

  
  »ای اهللا خامنه طرح دو پرسش از آیت«
  
ها و عملکرد  ه چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفتهب

  وی، عمالً در جامعه ایران ممنوع است؟
  

و اگر جز  داشته باشند شرائطسؤال من از رهبری اما این است که چرا ایشان اصرار دارند که همه ایرانیان، ارزیابی ایشان را از 
  ؟های امنیتی، از عوامل دشمن هستند کنند و یا به گفته برخی از مقام این باشد به تعبیر وی، حرف دشمن را تکرار می

  
دانم که ورود به  های نظام سیاسی ایران درباره هرگونه انتقاد و یا پرسش از رهبری نظام جمهوری اسالمی به خوبی آگاهم و می من از حساسیت

 .شود عبور از خط قرمزی است که عمالً در کشور ما اعمال میاین حیطه، 
هایی که در طول دوره  ها و اجحاف شکنی خواستم از قانون می ویژه بهای به ایشان داشتم و  ها پیش قصد نوشتن نامه به همین علت، با آنکه از سال

هر بار از تصمیم خود منصرف شدم، زیرا حساسیت موضوع بر من و دوستانم روا شد، نزد وی شکایت ببرم، اما  1379بازداشتم در سال 
 .باکی و تهور شود توانست حمل بر خودنمایی و یا ابراز بی می

پس از سخنان رهبری در شهر مشهد، تصمیم گرفتم تا قصد دیرینه خود را عملی کنم و امیدوارم که این تصمیم به مسائلی  خصوص بهاین بار اما 
 .باکی نسبت داده نشود بیمانند خودنمایی و ابراز 

ای دارم، اما برای گریز از  باکی هم به سهم خود بهره هر چند که من نیز مانند هر موجود انسانی دیگر، از وسوسه خودنمایی در امان نیستم و از بی
الی نظام نیست و از همین رو، در کنم که قصدم از نوشتن این مطلب، ابراز وجود سیاسی از طریق به چالش کشیدن مقام ع مواضع تهمت، تأکید می

احترامی و  ها و عبارات، موقعیت خاص ایشان را در نظر داشته باشم و قلم را به ورطه بی کنم تا در کاربرد واژه سرتاسر این نوشته، تالش می
 .جسارت نکشانم

کسی پنهان نیست که من اهل ماجراجویی و  در عین حال، هر چند که شاید از شجاعت هم خداوند برای من نصیبی قرار داده باشد، اما بر
خواهم با خطاب قرار دادن رهبری، دست به  ترین هزینه و خرجی هم نداشته باشد، نیستم و اینک نیز نمی در جایی که کمحتا  ،گویی گزافه

 .ماجراجویی بزنم
ای سربسته به  یا انتقادهایم را از رهبری در قالب نامهها و  با این همه، ممکن است این پرسش پیش آید که چرا طبق سنت مألوف در ایران، پرسش

 .کنم و بر انتشار علنی آن اصرار دارم دفتر ایشان ارسال نمی
. خواهم در این نوشته مطرح کنم، در شمار مسائل شخصی نیست که نیازمند ارسال نامه خصوصی باشد پاسخ پرسش فوق، این است که آنچه می

ترین مشکالت رویاروی جامعه ایرانی را طرح کنم و نظر رهبری را هم در این باره جویا شوم، به  ارم برخی از بزرگدر این نوشته در واقع قصد د
 .اندیشند، مفید افتد این امید که طرح این موضوع برای سایر ایرانیانی هم که مانند من می

  
 پرسش نخست

 .گردد ح پرسش و یا نقد اظهار نظرهای ایشان بر میهای موجود در مورد طر پرسش نخست من از رهبری به همان حساسیت
ها و  سؤال این است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و یا نقد گفته

 عملکرد وی، عمالً در جامعه ایران ممنوع است؟
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گاه افراد جامعه و از جمله  مانندی برخوردارند، هیچ ای خداوند که در نزد ما از منزلت معنوی بیانبیا و اولیحتا  دانیم که نظر شرعی می از نقطه
امیرالمؤمنین علی نیز  خصوص بهاند و سیره پیامبر اسالم و خلفای راشدین  پیروان خود را از به چالش کشیدن رفتار و گفتار خود بر حذر نداشته

اند و اگر هم از  اند، شدت عمل نشان نداده ر مقابل تندترین برخوردهایی که افراد عادی جامعه با آنها داشتهگاه د دهد که آن بزرگان، هیچ نشان می
 .اند و نه با تشکیل پرونده و ارجاع به قاضی و وضع مجازات اند، کالم را با کالم پاسخ داده موردی به خشم آمده ادبانه و بی تعرض لفظی بی
فروشی کنم، اما تأکید  ت کردن شیوه برخورد پیامبر و اصحاب آن بزرگوار در برابر انتقادهای لفظی دیگران، فضلخواهم با فهرس در اینجا نمی

سابقه در تفکر اسالمی به شمار  ای در شرع ندارد، بلکه بدعتی بی کنم که مصونیت رهبری از طرح پرسش و انتقاد در جامعه ما، نه فقط سابقه می
 .رود می
  

 ار رهبری منع نشده استنقد گفتار و رفت
 رسد، داللت بر ضرورت انتقاد از رهبران جامعه در هر سطحی دارد و نظر عقلی نیز همه دالیلی که در حوزه نقد و پرسش به ذهن بشر می از نقطه

 .توان برای حرمت نقد و پرسش از رهبران سیاسی و مذهبی جوامع ارائه کرد یک دلیل عقلی نیز نمیحتا 
ی هم تا آنجا که من اطالع دارم، توهین به رهبری در قوانین جمهوری اسالمی جرم شناخته شده، اما نقد گفتار و رفتار وی در هیچ از لحاظ قانون

 .قانونی منع نشده است
روندان از حق شوند، انتقاد و پرسش که جای خود، بلکه شه از منظر عرفی نیز، امروزه در همه کشورهایی که رهبران آنها با رأی مردم انتخاب می

ها را صدا و سیمای جمهوری اسالمی به نقل از مطبوعات  ها و تخطئه ای از این تعرض نمونه. هر نوع تخطئه و تعرض لفظی به آنها نیز برخوردارند
به سیاست  هایی از راهپیمایی معترضان سیمای جمهوری اسالمی صحنهحتا  .کند آمریکا و انگلیس علیه رهبران این کشورها روزانه پخش می

کنند و پلیس  آشام بر روی پالکاردها حمل می دهد که تصویر جرج بوش را به صورتی حیوانی خون آمریکا در شهرهای مختلف آن کشور نشان می
 .شود هم متعرض آنان نمی

 قضائیچرا کارگزاران امنیتی و به هر حال، وقتی که هیچ مبنای شرعی، عقلی، قانونی و عرفی برای منع نقد رهبری و پرسش از وی وجود ندارد، 
گیرند و آن را ذنب الیغفر  های افراد به مواضع رهبری تا این اندازه سخت می ها و نوشته ترین اشاره غیرمستقیمی در گفته نظام، در مورد کوچک

 پندارند؟ می
چرا این موضوع، علنی و ، ا عقلی؟ و اگر نیستآیا رفتار آنان در این باره، مورد تأیید رهبری است؟ اگر هست، بر اساس کدام حجت شرعی و ی

امکان سوء استفاده از این  ،شود تا هم راه نقد اصولی و منطقی گشوده شود و منتقدان احساس امنیت کنند و هم کارگزاران نظام صریح اعالم نمی
 مسأله را پیدا نکنند؟

مزاج ایشان در جهت  ی، به رغم فضای سنگینی که برخی از هواداران آتشینتا آنجا که من به یاد دارم، در دوران حیات بنیانگذار جمهوری اسالم
ای از اظهار  ای خود یکی از معدود منتقدان به نسبت صریح نحوه اداره کشور و پاره اهللا خامنه منع هر گونه نقد آن مرحوم ایجاد کرده بودند، آیت

 .اهللا خمینی بود نظرهای مرحوم آیت
های عالی نظام، بسط و گسترش یابد، اما متأسفانه  رفت که در دوره رهبری خود ایشان، فضای نقد و پرسش از مقام نتظار میبا توجه به این سابقه، ا

نه فقط چنین نشد، بلکه صداهای ضعیفی هم که در دوران حیات آقای خمینی در نقد ایشان بلند بود، در دوره بعدی یا خاموش شد و یا هزینه 
ام و امیدوارم شخص رهبری یا یکی از نزدیکان ایشان، در این  من هنوز توجیهی منطقی برای این مسأله پیدا نکرده. داشت سیاسی و امنیتی در پی
 .باره توضیحی ارائه کنند

  
 پرسش دوم

ود، چه بسا ساز شده و چنانچه در مورد آن، تصمیم درست گرفته نش ای است که برای جامعه ایرانی سرنوشت پرسش دومم اما مربوط به مسأله
 .العاده خطرناکی قرار دهد فوق شرائطکشور ما را در 

المللی کرده و سبب صدور  ها است که ایران را اسیر بحرانی بین ای، مدت دانیم، بحث دستیابی ایران به چرخه سوخت هسته طور که همه می همان
 .استآوری از طرف شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شده  های الزام قطعنامه
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ای و یا از میزان تأثیر دستیابی به این چرخه در توسعه و  خواهم از اهمیت یا عدم اهمیت برخورداری از چرخه سوخت هسته در اینجا من نمی
 .پیشرفت کشور سخن بگویم
گویند، تماماً  شرفت کشور میای و تأثیر آن در پی اهمیت استراتژیک سوخت هسته دربارههای کشور  گیرم که آنچه مقام اصالً فرض را بر این می

 ای؟ مسأله اصلی این است که از خود بپرسیم به چه هزینه ،درست و دقیق باشد، اما به گمان من
شوند، زیرا دنیا،  های مترتب بر آنها کنار نهاده می در زندگی اجتماعی و فردی بشر، بسیاری چیزهای مفید و خوب وجود دارد که به دلیل هزینه

 .مور و نظام ترجیحات استدنیای تزاحم ا
های انسانی و  هاست و پس از آن، حفظ امنیت داخلی و سرمایه گمان در رأس اولویت بی ،در نظام ترجیحات یک ملت، حفظ موجودیت کشور

 .ملی قرار دارد
  

 نگاه به دستاورد علمی از دریچه حق و باطل
های ملی آن را به خطر اندازد، چه توجیه منطقی برای  دیت یا امنیت یا سرمایهاگر قرار باشد دستیابی به یک دستاورد اقتصادی یا علمی، موجو

 اصرار بر آن دستاورد وجود دارد؟
با توجه به . ای، تولید سالح اتمی نیست کند که منظورش از دستیابی به چرخه سوخت هسته دانیم که جمهوری اسالمی بر این نکته پافشاری می می

اما کدام دستاورد اقتصادی یا علمی در جهان وجود دارد که . کند ای برای ایران تنها جنبه اقتصادی و علمی پیدا می این نکته، چرخه سوخت هسته
 بتوان به آن از دریچه حق و باطل نگریست؟

روست که منتقدان برنامه  یعنی هزینه و فایده آن، مورد ارزیابی قرار گیرد و از همین ،هر امر اقتصادی به ناچار باید با مکانیسم تحلیل اقتصادی
 بینند، چرا که تبعات منفی تحریم فزاینده کشور و یا حاضر نمی شرائطفایده، خیری در ادامه این برنامه در - ای کشور با توجه به اصل هزینه هسته

 .ای است های دستیابی به چرخه سوخت هسته تر از فایده هزینهاحتمال حمله نظامی، به مراتب پر
خواهم که نظر خود را رها کند و نظر منتقدان را بپذیرد، چرا که هر کس بر اساس دیدگاه و اطالعات خود،  من از مقام رهبری نمیدر اینجا اما 

را خطرناک تصور کند و فردی دیگر، بر اساس  شرائطها،  یک نفر ممکن است بر مبنای یک سری داده. دارد شرائطارزیابی خاص خویش را از 
 .اوضاع را عادی و معمولی فرض کندهای متفاوت،  داده

  
 ارزیابی متفاوت و حق بیان آن

داشته باشند و اگر جز این باشد به تعبیر  شرائطسؤال من از رهبری اما این است که چرا ایشان اصرار دارند که همه ایرانیان، ارزیابی ایشان را از 
 ؟امنیتی، از عوامل دشمن هستند های کنند و یا به گفته برخی از مقام وی، حرف دشمن را تکرار می
هر کس به . تواند همه آنها را مطالعه کند یابد که مسلماً یک نفر نمی یک موضوع انتشار می دربارهها خبر و گزارش  در دنیای امروز، روزانه میلیون

 .کند فراخور دیدگاه کلی خود نسبت به نظام جهانی، بخشی از اخبار را گزینش و آنها را مطالعه می
اند، متفاوت است و این امری کامالً طبیعی  خاص، به فراخور دیدگاه کالن خود و خبرهایی که خوانده شرائطاز همین رو، ارزیابی افراد مختلف از 

 .است
 ته باشد؟شکشور دا شرائطتواند ارزیابی متفاوتی نسبت به ایشان از  آیا از نظر رهبری، یک ایرانی بر مبنای مطالعات خود، نمی

 گر ارزیابی متفاوتی داشت، نباید از حق بیان آن برخوردار باشد؟و ا
اش از آینده، مجرم و شریک دشمن  توان او را به دلیل نگرانی اگر یک ایرانی بر اساس تجربه و نگاه خود، کشور را در معرض خطر ببیند، آیا می

 دانست و به ترس و رعب متهم کرد؟
مسلماً . باعث تعجب و تأسف است خصوص بهای  ن بر مرعوب بودن طرفداران انعطاف در برنامه هستهتأکید پی در پی رهبری و نزدیکان ایشا

اگر قرار باشد در وجود . هایی برای ادامه بقای بشرند ای نیستند، اما به نوبه خود مکانیسم ترس و رعب در زندگی فردی و جمعی صفات پسندیده
ماند؟ آیا اگر فردی به اتکای نترسی  یا چیزی وجود نداشته باشد، آیا جهان انسانی یک لحظه برقرار می ای ترس از کسی کدام از افراد بشر، ذره هیچ
 باکی شخصی خود، جمعیت کثیری را به ورطه بدبختی و هالکت اندازد، مستوجب تحسین و پاداش است؟ و بی

 .اشدخدا رحمت کند کسی را که بر جان و مال و سرنوشت دیگران بیم و ترس داشته ب
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ای  کشور و بحران هسته شرائطبه هر حال، واقعیت این است که بسیاری از ایرانیان، ارزیابی متفاوتی نسبت به ارزیابی مقام رهبری از مجموعه 
رم اطالعات قرار آیا باید ترس خود را کتمان کنند؟ و اگر نکردند، آیا باید مورد تهدید وزیر محت! ترسند جاری دارند و دقیقاً از آینده این کشور می

 گیرند؟
  

 تصمیم نهایی با همه ایرانیان
ای  خواهم درباره مسأله خواهم که نظر خود را فرو گذارد و نظر دیگران را بپذیرد، اما از ایشان می کنم که من از مقام رهبری نمی بار دیگر تکرار می
 .های متفاوت، در فضایی امن و آزاد مطرح شود ت و ارزیابیشود، اجازه دهد که نظرا تک ما و فرزندانمان مربوط می که به سرنوشت تک

ایرانیان برای تصمیم در این باره الزم است که نظر همه . ای، تصمیم نهایی با همه ایرانیان است ای در اندازه بحران هسته به گمان من، در مسأله
 .دانند، پشتیبانی کنند ه صالح میصاحبان اندیشه و نظر را بشنوند و در فضایی آرام و معقول از هر تصمیمی ک

 آیا مقام رهبری با این مسأله موافقند؟
 به باور من، سرنوشت آینده ایران تا حدود بسیار زیادی به تصمیم رهبری کشور درباره موضوع فوق گره خورده است و اگر ایشان در این باره

 .ان وجود خواهد داشتهای بسیاری برای طرح نزد ایش تصمیم صحیحی بگیرند، بدون شک گفتنی
  

 .تر است، یاری رساند خداوند همه ما را در شناخت حقیقت، که به تعبیر امیرالمؤمنین علی از موری سیاه بر سنگی سیاه در دل شبی سیاه، پنهان
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   1386 خرداد 30ای،  به خامنه )»سرباز گمنام«(سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه  نامه

  
  گزارشی از قوه قضائیه

  
  حاضر است یمعضل کشور ما دادگستر ترین یساسا
  

  راه دروغ و تملق و ریا و ناجوانمردی است ،راهی را که پیش پای ما قرار داده اجباراً ،نظام
  

  یمعظم رهبر مقام
  

و با توجه  یفتکل بود که حسب یدیمد یها مدت. نشاط باداستوار و با یزهمچنان در راه خدمت به اسالم عز یفوجود شر یدوارمام یکم،عل سالم
 . شد یفرصت نم یکاره مشغلبه دلیل  داشتم کهبه حضور  مجموعه را یناز اوضاع ا یقصد ارسال گزارش ،یخود در دستگاه قضائ یبه سوابق کار

  
 : کرام متبرک کنم یاز نب یتروا یکرا به  یضعرا خواهم می

قضات استوار  یبر پاکدامن یفباد آن عدالتخانه که اعتماد دادخواه ضع یرانو .یردگباز ن یرومندانآن توده را که حق مستمندان از ن کنم ینم تقدیس«
 نو پروردگار م یستمخشنود ن یزرستاخه از آن دادگاه و از آن ملت تا ب .یدو نادرست سخن گو یدهبر ،یمناکانهمچون ب یهنگام دادخواهه نباشد و ب

 ».هرگز از آنان خشنود مباد یزن
  
سرباز  یکپروردگار پاسخ خواهم داد و  یشگاهدر پ یضعرا ینآقا من به ا .یمامر شو یتبر ماست تا متوجه اهم یبزرگ یبنه ،یتروا یک ینهم

بنده  یآنچه برا ؛کنم یمگزارش را تقد ینو روشن ا یحصر یلیخ یدبا یزن یلو به همان دل مدان می امر خود یّهستم و شما را ول یانقالب اسالم
 ها یناخوش ینکه ا یستن یخوش نخواهد آمد و البته شک ها یلیبه کام خ ینجانباه است که صراحت لهج یعیاست و طب یفانجام تکل اردد یتاهم

 ینکه از ا یریناپذ و لطمات جبران یعسر یدگیبا توجه به ضرورت رس یگراز طرف د .باز نخواهد داشت یفتکل یهرگز سربازان انقالب را از ادا
شما هستم  یدهم مقلد و هم مر ،بنده ،یدتعجب نکن یرحق یضآقا از عرا .نامه هستم یناه مجبور به ارسال سرگشاد ،دوش می وارد رمجموعه بر کشو

در  ینام و ا یدهمجموعه کش ینسنوات خدمت از عدم توجه نظام به ا ینا یها در ط خدا شاهد است که چه خون دل .قوه ینا یاز اعضا یکی یزو ن
 یرا جد یرحق یضفقط تقاضا دارم عرا. یدا فرمودهتأکید  امر ینبر ا یاست و بارها جنابعال یرکن نظام اسالم ترین یاساس هقو یناست که ا یحال
 یرزه ب یتدر نها ،فاصله یجادبه مردم و ا یعدم پاسخگوئبه دلیل  بلکه در مرور زمان و شوند یسه روز ساقط نم یادو  یها در ط حکومت .یریدبگ
اند  هسه سال اجازه نداد یکه در ط همچنان ،دهد ین قوه با مقررات را نمیانطباق اه اجاز ،خودخواه و متحجر یانیانه جرمتأسف .ندشو می یدهکش

 اصالً یدا را که داده یآمال عمومه بجا و خالص یارو تذکرات بس یما در محضر شما بوده یرت 7سال که در  یها سال .و تفحص کند یقمجلس تحق
تأسف  که در کمال، برخورد شود یجدبه طور  ت قضاتاتخلف یدسال گذشته است که فرمود یشاتفرما ،مثال هداست و شامورد عمل واقع نشده 

 .نخواهد شد یو نشد و با وضع فعل یستن گونه ینا اصالً
زود در  یا یرما ده مو ه یداعمال حکومت هست مسؤولشما  ،یبا توجه به قانون اساس یزو ن )ع(یرحضرت ام یشنص فرماه ب یمعظم رهبر مقام

مطالب را به  ینبنده ا ؛شود یداده نم ینظارت ینهادها یردخالت ساه منصوب شماست و اجاز یهقضائه قو یسرئ. یما محضر پروردگار مورد مواخذه
شدت بر ه ب یول یدکنتعجب  یدشا. یدو اقدامات قاطع صادر فرمائ یدر بررس یستهدستورات شا یدوارمو ام دارم یم یمتقدبه حضور  گزارشعنوان 

 تر یعندارد و از آن فج یرانن ملت اأرشد در خور ش ،یبا وضع فعلمتأسفانه  حاضر است و یمعضل کشور ما دادگستر ترین یباورم که اساس ینا
 یهقضائه قو یو وکال مشاوران یجادا حل اختالف، یشوراها یجادا !ندکن می یغافتضاحات را به عنوان رشد و توسعه تبل ینا هدروغ و خدعه ب ینکها

شرع انور مقرر نموده با دزد و کالهبردار  یکجا .فاجعه و صد در صد مخالف احکام شرع انور و مقررات استواقعاً  ...و یزدائ زندان یها و داستان
 ینار شود و زندان بر اعسإ یتومان مال مردم خورده شود و سپس ادعا ها یلیونشرع انور اجازه داده م یشود؟ کجا مصالحهو خائن و متجاوز 
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از  یسأو به ت یاسیسکامالً  یدر اقدام ،]محمود هاشمی شاهرودی[ قوه یمحترم فعل یسآوردن رئ یفتشر یلدر اوا؛ ...شخص حرام باشد؟ و
 30در هر جلسه حدود  ،با مردم را با بوق و کرنا راه انداختند و در کمال تعجب یشانا یمالقات هفتگه یقض ،یکراسوطلبان و ادا و اطوار دم اصالح

 .اهل فن قرار گرفته که چقدر مورد مسخر ددان می و خدا کردند یفتکل یینتع بود، یدهبه هر کدام طول کش یدگیرس ها سال پرونده را که
کامالً  ین با حالتاکنو هم ،نهاد مقدس صورت گرفت یندر ا یگانگانحفاظت از نفوذ ب یو در اصل برا) ره(که در زمان امام »یتروحانه یژو دادگاه«

با شرع انور و  یتطابق یچشده است که ه یلقشر تبد ینکامل از ا یتبه حما ،ینزم در مغرب یشانکشه یژو یها دادگاهاز  یسأو به ت یشیفرما
 یموارد به جائ رییادر بس یونمردم از روحان یتشکاواقعاً  و دهند ینم یزرا ن یروحانیرغ یحضور وکاله اجازاخیراً حتا  کشور ندارد و رراتمق
 ازامر  ینا را داشت؟.. .و یانتظار عدالت و برابر ،یماز مردم عا توان می وضع ینبا ا یارا جواز داده است؟ آ یضتبع ینا یچه کس یراست !رسد ینم

 یسواد مک یشدت دارا هب یون موجود در دادگستریه روحانکد دان می خدا .کشور یبزرگ برا یاست و البته خطر یجنابعال یممستق های یتمسؤول
به  یح صنفیترج یاز رو خالف شرع و قانون و صرفاًی برقضاوت را ندارند ول یت علمیدرصد آنها صالح 70و حداقل  هستند یدر امور حقوق

 .کنند می دیفها را س یشخص یه هزار بار روکند شو می متوسل یهائ و دروغها  گاه به حقهها  از پرونده یو جهت خالصاند  هن شغل منصوب شدیا
ان و یدام جرک یراست !یستوابستگان شرق و غرب ن از ضربه تر کموارد شده  ینها در دادگستریت از حضور ایه به روحانای ک هد ضربیمطمئن باش

با جز  به هکاست  یح بال مرجحیار حرام و ترجکن یاحقیقتاً  ؟ین امر ادامه داشته باشدد ایو ظلم را داده است و چرا با ضیتبعن یاه اجاز یمرجع
عده بودند که  ینهم .قوه اصالح نخواهد شد ینا ،قوه هستند یندر اای  هعقد یها متحجران و متکبران و انسان ینو تا ا. توجه شما حل نخواهد شد

ار گذاشته شدند و به کن یعلوم انسانه ینآن شد که نخبگان کشور در زم یجهنشود و نت یقاض یکس یونروحانجز  به دادند ردر سنوات قبل دستو
قضات از حقوقدانان آرا را  یرسا یاو  نوشتند ها یآنها را منش یآرا ها سال که ینحوه مطلق بر جان و مال مردم مسلط شدند، ب یسواد با کم یانآقا

   ید؟ا یدهرا شن ینهاا یجنابعالحقیقتاً  یاآ !کردند اامض ینهانوشتند و ا
را بر هم  یزهمه چ باره یککردند و  یلتحم یرانعام را به غلط بر مردم ا یها دادگاههمان فکر ه باز در ادام ،یدشد گیری ینادامه با توجه به زم در
ظلم و ستم در واقعاً  سال افتضاح و 8خره پس از کرد که باأل رقانون ذک ینمصوبه را بتوان هم ینبدتر یرانا یدادگستر یخدر تار یدو شا یختندر

و متحجرانه و جهت مقابله با  یبر اساس تفکر ارتجاع صرفاً یو تجارب عمل یو عقل یف تمام نصوص شرعبر خال .اصالح شد 1381سال 
با توجه به  یجهت جبران انحصار قبل یزمسلط نمودند و ن... و یو حقوق یفریالعنان بر تمام امور ک را مطلق یقاض باره یک ،حق به یانتقادها
گزارشات واصله به  کردند که قطعاً یرا وارد دادگستر یریکثه عد ،شرائطحداقل  یتاز و بدون رعارا ب یجذب قاض یدرها بار ینا ،یدرماندگ
 قوه است یناز ا یتیعمق نارضا یانگرب یجنابعال
 ینعجواز وجود ندارد و در  ینظلم و ستم باشد هرگز ا یبه اندک ینظام اسالم یو روح آن است و اگر قرار باشد بقا یرکن نظام اسالم ،عدالت
 .سپرده شده است یمهم به فراموش یاربسمسأله  ینا یند ولا مورد توجه ...و یراه و انرژه توسع یلو درشت کشور از قب یزتمام مسائل رکه حال 
ت یهوم و کنی می ارکابان او ین و خکن و مسیزم برایدر حال حاضر فقط متأسفانه  هک آن هستند یانسان یرویافراد و ن ،شورکثروت هر  نیتر مهم
اصالح  ین دادگسترید ایباحتماً  را اگر مورد توجه باشدیز ،ستیمورد توجه ن ستن است اصالًیو شرف و در هنجار ز یه همان آزادگکاو  یاصل
و  یقاض یتاهم که یدر حال ،قضاوت را ندارند یو مقرر قانون یو عمل یعلم یتصالح ،از نصف قضات موجود یشب یدشما مطمئن باش .شود

درصد قضات  50در  یتعهد و التزام عمل شرائط .یستن یدهپوش یآن بر جان و مال مردم در قانون و شرع بر کس یادز یارتسلط بس یزن و نآ شرائط
 60حداقل  یدمطمئن باش ،امر ینبه تبع هم .وجود ندارد یدرصد قضات روحان 70از  یشدر ب یزوجود ندارد و حداقل سواد قضاوت ن یشخص

 ؟ینتر از ا بزرگ یست و ننگکچه شواقعاً  و هستند یرادا یدارا یزدرصد از آراء ن
 ینپدر مردم را با ا یخدا شاهد است که دادگستر. است یبزرگ یرادا یزن یحصحنا یرا یکوجود حتا  ینمؤمنیرالاست که در کشور ام یدر حال این
ه جامع یتاکثر یروان یماریب یعلت اصل یدبدان یقین. است یهنجارو نا یس و تباهأیو  قانونی ه بینندکءدر آورده است و القا یحناصح یماتتصم
  . خود را نخواهد کرده یسترشد شا یرانقوه اصالح نشود هرگز و هرگز کشور ا ینتا ا .قوه است ینا کفایتی یار ب یما ناش
قصد تشرف را  ،شما به مشهد یراخ یفرمائ یفدر تشر ؛گویم ینم یزآم مطالب را اغراق ینسوگند که ا) ع(امام رضا ینو مطهر ا یبروح طه آقا ب

اخذ رشوه توسط  ،موارد یاریدر بس یداستحضار دار آیا کردم، یبه حضور عرض م یداست که با ینیسنگه یفوظ ،هر حاله نشد و ب یسرداشتم که م
 و قطعاً ندکن می رشوه منوط یافتبه در یقلدر یتانجام کار را با نها ،مکرر یاردر موارد بسحتا  است و یو عاد یهیبد یاربس یکارمندان دادگستر

اند  هکرد یشهرا پ یعلن یریگ واضح و گستاخانه رشوه یاربس یزاز قضات ن ید تعداد معلومیا استحضار داریآ امر اطالع دارند؟ یناز ا یزقضات شعب ن
اگر  یدشما مطمئن باش! مربوطه ینمسؤولدر  یرتجو غ یکاز  یغ؟ دری و پول درآوردن هستندر اخاذکال فقط به فکارشناسان و وکبا  یو با تبان
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و متخلف را  یرگ و اسم قضات و کارمندان رشو یدکشور را بخواه یها استان یها از حفاظت یکهر  یاو  حفاظت اطالعات قوه اآلن مسؤول ینهم
 یفه؟و انجام وظ یفکو احساس تکل یصد آنها را حفظ دارند ولدر 40البداهه حداقل  یف یدبخواه

در صبح و  11در مرکز کشور در ساعت  !کردم سأیاز نظام احساس  حقاً ،در آنجا بودم یانتقال به تهران چند روز یجهت بررس یرسال اخ 3در 
 یتبان یک امر بود و ینا یاندر جرکامالً  مربوطه مسؤول ینکهو جالب ا کرد یم یخوار و رشوه یاخاذصریحاً  کارمند ،ها ارباب رجوع معرض ده

 !یف و عدالت استلکندارد ت یتیموارد وجود دارد و آنچه اهم یاریارشناسان در بسکال و کقضات و و نیار گسترده بیبس
که حالل  یهائ چه حرام ،آن ینمسؤول کفایتی یکه در اثر ب ددان می ننگ نظام است و خداه یما ،قوه ینجمله عرض کنم که ا یکدر  بگذارید

منکرات هستند و  ینتر است و خود قوه و اعمال آن بزرگ یادز یاربس ینوکال و کارشناسان و ضابط ینقش منف انیم ینو در ا ،عکسو بر شود ینم
احقاق واقعاً  است و دفع شر پرونده و یمرگفقط روز یکار دادگستر ،در حال حاضر ؛است ینظام اسالم یثیتمرکز فروش ح اینجا یمبگو یحصر

اعم از  یندآ یم یرونرا که ب یتا اشخاص یجلو دادگستر یدبفرست یمورأم ؛ندارد یمجموعه نقش اصل یناشرع انور در  یاهداف واال یرسا حق و
. یممسؤول یآقا ما در برابر نظام اسالم.ندا یدرصد آنها ناراض 80از  یشگزارش خواهند کرد که ب اًمطمئن ،داشته باشند ظرن یرز... متهم و یا یشاک
 ینکها یجهرزق حالل و حرام است و نته کنند مرکز خلط ینتر بزرگ کفایتی یببه دلیل  یدادگستر .باشد گونه یندر کشور ما ا یدچرا با یراست

و تخلفات اطالع دارند  ها یقانون بی و ها یصد دزددر 70ها از  حراست یدبدان یقینشما  .تساهل و تسامح شده است متنظام ما حکوواقعاً  .بینیم یم
ر کن رواج منیتر ن خود بزرگیو ا ،ه برخورد با منکر وجود ندارداراد اصالً ،قرار دارد یکفایت بی یتدر نها) یهقضائه قو(امور  ینا مسؤولچون  یول

 .معروف است کو تر
ت دسه کنم که ب یقین ،یقارسال کنم تا از آن طر یگربه چند مرجع د یگزارش را عالوه بر جنابعال ینمجبورم ا ،از مالحظاتای  هبه لحاظ پار من

در  یو احساس پاسخگوئ یتمجموعه با در نظر گرفتن پروردگار احد یندر ا یکاره سابق یحقوقدان و دارا یکباز به عنوان . است یدهشما رس
های  دشمنان از جنبه یداتدر حد خود به تهد. است ینظام و شخص جنابعاله یفوظ ترین یاصل مسأله ینبه ا یدگیکه رس مکن می عرض ،امتیروز ق

است  تر بیشنظام  یریپذکه ضرر یدارد از منافذ یسع یدارم که دشمن با توسل به تمام امکانات مطالعات یقین یزرا ن ینا یول ،دارم یآشنائ مختلف
 یتکفای بی از یناش ،باورم که عمده مشکالت ینبر ا یقینمن به قطع و  .نباشد ینمسؤولو توجه  یمنافذ مورد شناسائ ینو چه بهتر که ا ندضربه بز

ملت  یو راست .ستا یو آزادگ حریت شرف، یمان،اه کنند سیوأم ،مرکز ینا .است.. .و یچاپلوس ،کشر حقه، مروج دروغ، ،قوه ینقوه است، ا ینا
 یزر نکشو ینمسؤولسطوح  ترین یبه عال ها یو چاپلوس ها یگوئ دروغ ینسفانه اأمت داشته باشد؟ دتوان می یتیچه هو یاخالق جایایس ینبدون ا یرانا

ن یا ملت از ایآ. دکن می ردکامالً  را گر آنید مسؤولیزند و فردا  یم یحرف مسؤولیچشم ملت  یراحت امروز در جلو یلیکرده است و خ یتسرا
 .باشد یه میقضائه قوه نها بر عهدیاه و نظارت بر هم یریو جلوگ موزد؟آ یم یآمدکارو نا یدیامس و ناأیا یدروغ جز  به ها دروغ
 .است یو علو یشرع یارهایما با مع حکومتیسه مقا یفو تکل یفهتنها وظ ،کند به خطا رفته است یسهمقا.. .را با اروپا و یرانلت اکس م هر

برابر  4رشد حاضر را به  توان می یراحته ب یدمطمئن باش. پوشش داد توان می یرا به راحت یرانیا یلیونم 200حداقل  ،بودجه و ثروت ینمطمئنم با ا
ممکن  یکار فقط و فقط توسط جنابعال ینشروع و انجام ا ،و در حال حاضر .اثبات هستمه آماد یبا تمام اصول مسلم علم ،یستادعا ن ینهاا .دنرسا
ند و بدون ا مناسبکامالً  یبستر ،متشرعانه و با مرام یستیز یبرا مردم بزرگ آن پر از نعمت است و مخصوصاً کشور ینو آسمان ا ینآقا زم .است
 یهقضائه و از نظر من باز بدون شک قو یرندجهان قرار گ یکشورهاترین  یشرفتهپ یفکه در رد دشو می کم یاربس یدر زمان یشک ینتر کم

 یهمتا یب یشاتو فرما ینیدهای  و بر اساس آموزه یو منطق یاز نگاه فلسف یول ،مسخره جلوه کند ،در نگاه اول یدشا! مانع آنان است ینتر بزرگ
 .است ینهم ،سخن) ع(یطلبان عل تمام عدالت یموال
 که یدر حال ،را بلرزاند ینمسؤولکمر  یدبا یعدالت یو ب یضمورد تبع یکحتا  یشان،ا یخلف برا یفرزند یزاست و شما ن ینمؤمنالیرکشور ام اینجا
 .لعن فرموده است یامتبه حق را تا ق یممقیرغ یدادگستر یامبرشانهستند که پ یآن ،امت این ی،عدالت یاست و ب یضکشور تبع یپا تا سر
رهبر  ،بعده و در مرحل یمکن می اطاعت یفو بر اساس تکل) عج(امر یبه عنوان نائب حضرت ول ،اوله شما را در درج ،ملت ما اکثره هم !جان آقا

 طیتخ ،و بحمداهللا با رشد ملت بزرگوار یمبما سرباز اسالم و انقاله هم .پاسخ داده شود گونه ینا یدنباحتماً  عشق ینو ا یمانا ینا، یدکشور مائ
تسامح کامل نظام در برابر  ،شدت همه را ناراحت کرده استه آنچه ب ولی سازد، یاکثر آنان وارد نم یمانبر اای  هچنان لطم آن ،اشخاص از اصول

اذعان  ها یرانیصد ادر 60حداقل  یراحته امروزه ب یلیبه خالف کشانده است، خدا وک یزرا ن ها یلیتسامح خ ینا ینکهتخلفات است و بدتر از آن ا
که از راه حالل و با  یا یواقعاً روز و) دشو می دست آوردهه ب ...و یچاپلوس یاخالف  یا یکار  کم یقاز طر( یستکه رزقشان حالل کامل ن رنددا

 در کمال. محال استتقریباً  کشور یندر ا یستنمروز قانونمند زا ،تأسف هزار با ین؟ا باالتر از یچه ننگ حقاً ؛نادر استتقریباً  یددست آه ب یآزادگ
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 یاتاکنون مشغول انواع تخلفات و جنا هم بودند یدر خدمت اسالم م یقوه همه سربازان ینکه در صورت کارا بودن ا یروهائین یمعظ یلخ ،تأسف
ها جلسه وعظ  معروف و اندازه ده ینتر بزرگ ،یقاض یحصح یأر یکتوجه ندارند که  ینمسؤولسفانه أمت .هستند... و یخوار ینارتشاء و زم یلاز قب

. صاحب حق است یداز ام یشب یمتخلف به دادگستر یدواریام قطعاًتأسف  دارد و بر عکس، در کمال یتاز تخلفات اهم یریدر جلوگ یو سخنران
 .است یانمردجویا و ناراه دروغ و تملق و ر ،ما قرار داده یش پایه پکرا  یراه اجباراً ،نظام
متأسفانه  درصد نقش دارد و 60قوه  ینا مطمئناً ،کشور نقش داشته باشند یشرفتدرصد در پ 40در سراسر کشور  یعمران های یتفعاله هم اگر

ردم است و با و اعتقاد م یمانقوه در باور و ا یننقش ا ینکها فاجعه است مضافاً یزآن ن یبینقش تخر :که شود ینقش داده نم ینبه ا یتیاهم اصالً
 .دارند یتاهم یمادهای  از جنبه تر بیشمراتب ه امور ب ینا ،یحکومت اسالمه توجه به فلسف

 یتمردم را به رعا دتوان می نه حق دارد و نه، کند یخود عمل نمه یفو خود به وظ یستقانونمند ن ،خود ،باورم که تا نظام ینبر ا یحصر خیلی
البته اندک  !یدطلبان ضرر نخواهند د یادهپسندان و متکبران و زجز اراذل و اوباش و خود ،یقانونمند و از دستور دهد یحمقررات و عمل صح

قاعده  ینملت ما هستند از ا یضفه دارند و واسط یستندر پاک ز یسع االهیهمچنان به مدد  یاهمه اسباب و آالت شرک و ر ینبا ا که ییها انسان
 .»النادر کالمعدوم« ...و هستند یمستثن
 یکار یچو قاطع مقررات است و ه یقدق یما اجرا یزاست که تنها راه نجات کشور عز ینا ،یارتز یفراوان برا یاقو اشت تام یعرضم با ارادت آخر

شور ک یها دادگاهو  یستن یرپذ کشور امکان یها دادگاهتوسط جز  به یزن ینو ا یستکشور ن یناول ا یتاولو ،قانونه مطلق و قاطعان یتجز حاکم
جز عمل به مقررات و  یفیخود تکل یتدر ماه یکه نظام اسالم یستن یشد و شک اصالح نخواهد یو تام جنابعال یتوجه فورجز  به هرگز یزن

 ینههز آسان و کم یارمسائل بس ینحل ا. آن است االهیدور از رسالت ه و ابتر و ب خود یآن ب یفیتکل یتماهجز  به یعدالت ندارد و هر حرکت یاجرا
 یناز ثروت نفت و گاز ا یشمراتب به مشکل ب یناعتقاد دارم اصالح ا را الزم دارد و من شخصاً یو فقط توجه خاص جنابعال طاست و فق یعو سر

 .یدا کشور بر اصالح قوه را متذکر شده یشرفتمتوقف بودن پ مکرراً یاست و البته جنابعال یدمف یرانا یکشور برا
 درصد آن تلف 70هستند که حداقل  یبه جائ یمدام در حال بردن آب از جائ ،سوراخ یاست که همه در ظروف یننند اکشور ما هما یفعل وضع
حرام و افول شرف های  لقمه. قوه هرگز کشور ما آباد نخواهد شد ینبدون اصالح ا ،یلدل یکبه هزار و  !یریدبگ یرا جد یضعرا ینقا اآ .دشو می

 و یمانفت اآو  ها یتوجنا ها یفروشهمه خود ینقوه عارض شده و ا ینا یکفایت بی از یممستق ،یغلبازرواج شرک و د و یمردانگ و یتو حر
 یلمانند تحل تر یتاهم کمهای  وجود داشت که در کنار برنامه یآزاد ینو ا یفهاحساس وظ یندر کشور ما ا کاش یا .است أمنش یناز ا یدرست
دارم و اگر  یارسال مبه حضور  نجانب آدرس خود رایا .گرفت یمورد کنکاش قرار م یزکشور نه لأسم ینتر مهم ینا ،مایدر صدا و س )90(فوتبال

 .ردکشرفت امور ارائه خواهم یم در پدان می بود آنچه یفیلکت
را دارم و ذات  از حق است یرویاز شما که پ یرویو پ یتدر استمرار تبع یقتوف یو آرزو مکن می به وجود شما افتخار بنده شخصاً !بزرگوار ای
ما ه هم .یمدار یاسالم یکه همه در دفاع از جمهور یتیمسؤولاست و  یفو بر اساس تکل آمده از دلهمه بر یضعرا ینشاهد است که ا تعالی یبار
را  آن یاقتل کاش یاهللا، اءشا نإکرد  یمباشد عمل خواه یفخود هر آنچه تکل یتا آخر عمر در راه اسالم و کشور اسالم و مطمئناً یماسالم ازسرب

 التماس دعا .یمخود را در راه خدا در طبق اخالص قرار ده یزکه همه چ یمداشته باش
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   1386 شهریورای،  به خامنه )محمد(یک دانشجوی حقوق  سرگشاده نامه

  
و  اند یدر اوج ناراحتو انواع تخلف سراسر کشور را گرفته و مردم  یوفائ یو ب یتعهد یو ب یظلم و ستم و رشوه و کالهبردار !آقا

  شود یکثافات داده نم یو متأسفانه اجازه افشا استقضائیه در قوه  ها یتباه ینهمه ایشه که ر مدان حقوقدان می یکمن به عنوان 
  
  هاستکار ینتر بردن آن واجب ینوجود ندارد و از ب یرانحاضر در ا یبدتر از دادگستر یمنکر یچه
  
  دست نامحرم افتاده است؟ه ب شده و یدهپوس یشهنظام از ر یاآ
  

  کنند یرا تحمل نم یگوئ حق ینافسوس که ناصالحان نشسته بر مسند ا
  

  ، سالمای  هخامن آقای
 یکدر  ،نویسم ینامه را به شما م ینن که ااآل .هم دارم یو اجتماع یمطالعات اقتصاد یتا حد .حقوق در تهران یدانشجو یک من محمد هستم،
! یمبگو مارا به ش یمطالب ،حاکم بر جامعه های یاکاریو ر ها یدور از چاپلوسه تکلف و ب یدارم و اجازه خواهم خواست ب قرار یبحران بزرگ روح

انقالب  یارانپدر و برادران من از  .بود یدر دادگستر یآموزه کاردور یکگذراندن  ،نامه کرد ینکه مرا وادار به نوشتن ا یعوامله تر از هم مهم یدشا
در سراسر کشور ما و  یاریبس های یاگرچه ناهنجار .شرکت دارم یاسالم های یتبا توجه به سنم در فعال یزجبهه هستند و خودم نه سابق ]دارای[و 

ام  شدهتأسف  شدت دچاره ب ،یافتضاح و نادرست دادگستر یاراز اوضاع بس یقدق یافتناز زمان اطالع  یوجود دارد ول مجلسحتا  و یادارات دولت
عدم  ینا ودخ ،و با عرض معذرت یدحد اطالع ندار ینتا ا یباورم که جنابعال ینبر ا ام و قطعاً ارشد حقوق را کنار گذاشته یرس کارشناسدحتا  و

آور  واقعاً تأسف ،یدبه حال خود رها کن طور ینو هم یداوضاع داشته باش یناز ا یو اگر اطالع .قابل قبول یراست و غ یتمسؤولموجب  ،یقاطالع دق
از  یگاه اتیددانشجو بودم اس که یزمان .یافتمنوشته ن یناه یستو نه شا ینرا نه ام یمسؤولمقام  یچه یول ،یدمرا ببخش .آور خواهد بود یتمسؤولو 

 یک که آنها بینم یماآلن  یول ،گذاشتم یحساب مشکل داشتن آنها مه که من به ذهن ناقص خود ب کردند یم یفتعر یزهائیچ یاوضاع بد دادگستر
 مکرراًرا  یو قو یقدقکامالً  یعدالت و ضرورت داشتن دادگستر یتشما در مورد اهم یننظرات محکم و مت ،در مطالعاتم .اند هاز هزار را بازگو کرد

و کارمندان  یلانحرافات ما یاو  یروان یدشد یها عقده یدارا یاسواد و  کم یا ،قضات !شدم یوسأم یزاز همه چ ینجاوضع ا یدنبا د یول ،ام خوانده
 .و نه متهم ددار یاحترام ینه شاک ..!و یو خود مشغول دالل یالیخ یدر اوج ب یزن یو حفاظت یادار ینمسؤولآشکار و  یآنان در حال اخاذ یددر د

 یاآ است؟ یجرا یلیان خسازم یندر ا یهکه توص یددان می یجنابعال یاآ. اند هگون ینبه ا یتاکثر یول ،حکم خارجند ینمتعهد از ا یها محدود انسان
حل  یشوراها یهقضائه قو ینمسؤولو  یسبر خالف اظهارات رئ یددان می آیا اندازند؟ یرا مکرر به عقب مها  پرونده خود یبهای  به بهانه یددان می

و بعد از ظهر در  اندازد یزندان مدر دادسرا مردم را به  یقاض ،مرکز یندر هم یدمستحضر هست یاآ اند؟ داده یشقوه را افزا یناختالف خود کثافت ا
مسؤول حفاظت  یزم یشخص رو ینو تخلفات اها  هپرونده مکرر رشو که یرا ول کند در حال یتا روز بعد زندان دگیر می از آنها رشوه یرونب

و من به  ندا یحتم در اوج ناراکشور را گرفته و مرد سراسر ،و انواع تخلف یوفائ یو ب یتعهد یو ب یظلم و ستم و رشوه و کالهبردار !؟ آقااست
و در  قوا، حدر سطحتا  شود، یکثافات داده نم یافشاه اجازمتأسفانه  و !قوه است یندر ا ها یتباه یناه همه یشکه ر مدان می حقوقدان یکعنوان 
 یقاز طر یواقعیروغ و غدر یارگزارشات بس یبه اصول شرع یبندیو بدون پا یو قانون یشرع یتمسؤولاحساس  ینتر بدون کم ،تأسف کمال
ه طرح تفحص از قو یشکه مجلس سال پ یداطالع دار حتماً !و ملت و شهدا و امام و شماست ینبزرگ به د ینیکه توه ندکن می اعالمها  رسانه
و  یجهنت ینبه ا یقین به ،یمحدود در دادگستره دور ینبا ا !طاغوتند یک ینهااز ا یکهر  یگوئ .اجازه ندادندصریحاً  یکرد ول یبرا تصو ئیهقضا

من  نگذاشته است؟ یمردم باق یبرا یمانیو ا یند ،تخلفات ینا یددان می یاآ !ندشو می خالف صادر ها یأدر صد ر 70از  یشکه ب یدمآمار رس
و  یمل یط به اراضمربو در مورد آراء صادره مخصوصاً دشو می بر مردم ضرر وارد یدادگستر یکفایت بی تومان از یلیاردهزاران م ،مکرد یبررس

 ....و یروستائ
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شک  یچکه ه ازامکانات دارد ینهبهه و استفاد یور از جهت بهره یفضع یاربس یهمه امکانات و استعدادها در سطح ینکشور ما با ا ،نظر من از
که منافع خود را بر  یهائ انانس یدبدون تهد یآزاد یبونبود و تر یفرصت کاش یا !آقا .ستا یدادگستر ینافتضاح هم یندر ا یعلت اصل یدنکن

 یحوزه خط قرمز انحصار ینافسوس که ا یول ،کردم یشما بازگو م یوجود داشت و من صحت مطالبم را برا دهند یم یحو نظام ترج ممنافع اسال
 یها با طرفها  در پرونده یتکه اکثر وکال و مشاوران مراکز دول یدشک نکن اصالً .دشو می متعدد سرکرب ینو منتقد آن با عناو خواهان است یادهز

 یرانو مد برند یدولت را م یثیتو هم آبرو و ح خورند یهم مال دولت را م ،از کارمندان دولت یاریبس !رود یم یغماالمال به  یتب وکرده  یخود تبان
 .شناسند یآنها را مه هم
 لطمه وارد یاسالم یچنان به اساس جمهور است و آن یجرا یدولت یدر نهادها مخصوصاًای  هیقخالف قانون و سل یکشور کارها ینا یتا پا سر
 .یجنابعال یاز سوحتا  تأسف در کمال، وجود ندارد یمدافع جد یچه ینکهاز اتأسف  ندارد و صد بار یکه حد دشو می
خدا شاهد است  .است ینانقو یاز جرم و نظارت بر حسن اجرا یشگیریو پ ینقوان یحسن اجرا مسؤول یهقضائه کشور ما قو یقانون اساس برابر
 !به تبع خود خرابه کرده است یزاکنون کشور را ن هم، بودهای  هیرانو یشاهرود یآقاه که به گفت یهاست و دادگستر فقط در کتابها  واژه ینکه ا
از  یخود تعداد یآموزدر کار آقا بشورد؟ یکثافتکار ینا یهوجود ندارد که عل یشرفزاده و باه آیندنما یاابهام است که آ یمن باز هم جا یبرا

 ددیآراء متع ،خالف قانونکامالً  و یانهناش یارو بس بوده یکه قضات آنها روحان یدمکه با اسف فراوان د کردم یم یسنوات قبل را بررسهای  پرونده
 یآموز پنجم ابتدائ دانش یککه بواهللا  یدمن داز آنا یجمالت !آنها نوشته است یموارد منش یاریآراء را در بس ینتند افگ ینکهو جالب ااند  هصادر کرد

و کو  گردد یدهان مه دهان ب ندگیر می دارند و رشوه یکه فساد مال یو مشخصات قضات یاسام ،واضح یلیخ !نویسد یاز آنان م تر یادب یزن
و بالفاصله از  ندشو می با استعفا کنار گذاشته که ،شده حقوق تلف یفاینه با اخراج و است ،فراوان های یکارپس از گند ینکهتر ا و جالب ی؟رسفریاد
 !دهند یتر به کثافات خود ادامه م گستردهای  هوکالت و در حوز یقطر
در احقاق حق در  یدادگستر یکفایت بی ظلم و ستم شکسته است و اعتقاد کامل به ینکمر ملت از ا ،یدکن یتاظهارات عنا ینرا به جدتان به ا شما

 ینتر بردن آن واجب ینوجود ندارد و از ب یرانحاضر در ا یبدتر از دادگستر یمنکر یچه .شده است یداپ اند مراجعه کرده بار یککه  ینزد کسان
 ،از عدالت یشب یزیچ یچه .دارد یبستگ یالتتشک یناول به اه کشور در درج یکه اصالح تمام کارها ستا یدر حال ینا و .هاستکار

 . عدالت استه هم زننده ب ینجااتأسف  یتدر نها است و ینا یزن یمت اسالمحکو یاصله یفو وظ یستبخش ن آرامش
  

 یرویپ یکه ادعا یاست حکومت ینا !نتوانستم به آخر برسانم یفشار روان یلدله ب !البالغه داشتم در باب عدالت و قضاوت در نهجای  همطالع
 در اصالح، یاصول یدر احقاق حق وجود دارد و نه همت و اقدام یتیساسنه ح .وحشتناک با عدالت فاصله دارد چنین ینو ا دکن می را) ع(یعل
تعهد و البته از نظر هوش و استعداد در هر دو قشر  کم یادیدر موارد ز یزن یذهن و قضات شخصو کند سواد اکثرا کم یروحان اتقض یمبگو یحصر
 .تومان ثروت بهتر است یلیاردهاهوش از مو بامن و متعهد ؤم یقاض یک ،ام نظر من و آنچه از شرع آموختهه ب !یالستواو
که بخواهد برابر مقررات  یو کارشناس یلوک و دکن می ارتزاق... و یباز و دالل یموارد بر اساس تبان یلیو کارشناس در خ یلوک ،یدادگستر ینا در

اگر  !برود یشپ یراحته حق نتواند ب منینؤیرالمر امچقدر زشت است که در کشو یراست .دشو می متعدد کنار گذاشته ینبه عناو یعسر یلیکار کند خ
درصد طلب از طرف را به  50و اخذ  دهم ینم یدادگستره مراجعه ب یشنهادال کند هرگز به او پؤکارشناس حقوق س یکبه عنوان از من  سیک

آقا شما  .او بهتر است یبرا کار یندارم ا یقین و .دهم یم یحترج... و پرداخت رشوه و انواع طعنه یدنو شن یعالف ها سال و یدادگستره مراجعه ب
تر و  واجب یوضع از هر کار ینپرداختن به ا .شد هرگز با شعار دادن مشکل کشور ما حل نخواهد .یدکن یتعنا یدو با ستیدوضع ه ینا مسؤول

و  یهداع اصالً ینکهتر ا و منکر بزرگ .نشان داد دشو می ینباالتر از ا یچه منکر یقتاًحق .بدون دخالت شما امکان اصالح ندارد تر است و اصالً الزم
ر دستو یرت 7روز  سال گذشته یامشما در پ دست نامحرم افتاده است؟ه شده و ب یدهپوس یشهنظام از ر یاآ .وجود ندارد کثافات ینبرخورد با اه اراد

قضات مطالعه  یانتظام یکه در دادسرا یمتعددهای  روندهپ .توجه کرد یشاتفرما ینبه ا یچه کس !شود یدبا قضات متخلف برخورد شد یدفرمود
دنبال حتا  شده بود و یترد شکا ،یلبدون دل یهمگ یول ،کننده داشت یدگیقضات رسه یدتخلفات بزرگ و عد کابنشان از ارت اکثراً ،کردم
از  ینمؤمنلحا و امام و در دست ما امانت است و شهدا و صه ماندباز ،حکومت ینا ؛مردم از قضات را رد کنند یاتهستند که شکا یشکلهای  بهانه

نظام دفاع  ینام که از ا ام آموخته من از خانواده .دشو می تر بیش یلدل ینروز به هم هبمردم با حکومت روزه صلفا. ..اند هشد دهخورسر یلیوضع خ ینا
 مدان می چون ،خرم یجان مه من ب ،نظام است یفتضع ،اتاظهار یناگر ا .تحمل کرد شود یرا نم یصنف یچکس و ه یچآن از طرف ه یفکنم و تضع

افسوس که ناصالحان نشسته بر مسند  یول ،یمرا بگو ها یتحاضرم مو به مو واقع ،ارائه باشد مکاناگر ا .ام را هدف گرفته یفکه قلب فساد و تضع
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اخالص و  ،مطالب یاندر ب یدوارمخودم عمل کردم و امه یفمن به وظ .یدداد ما و انقالب و اسالم برسه آقا ب .کنند یرا تحمل نم یگوئ حق ینا
   .یدطرف نماروز بره و مشکالت کشور ما را روز ب یدعزت و عظمت عطا نما خداوند شما را طول عمر با .کرده باشم یترا رعا یگوئ یقتحق
  

 والسالم
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   1386 آبان 5ای،  به خامنه )»سرباز گمنام«(سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه  نامه

  
محال  محال است سوءظن نکرد، کرد، یمحال است آزاده زندگ !دوبر یشکار پ یمحال است بدون رشوه و رابطه و چاپلوس امروز
منکرات در اثر  ینا و همه ...را ترک نکرد، یمحال است مرتکب منکر نشد و معروف شاد و آزاده بود، یرانیمسلمان ا یکاست 

  حکومت ماست یتیکفا یب
  

  دارد یاسالم یدر جمهور ینیسنگ یارتاوان بس یم،و البته عدم تسل یما ظلم شده یمتسلهمه ما 
  

  در کشور ماست یدیناام یمروج منکر و عامل اصل ینتر بزرگ یدادگستر یدباش مطمئن
  

  یمعظم انقالب اسالم رهبر
  ، سالم با
باز بر  یپاسخ بوده است، ول یو انتظارم ب یدهبر خالف عق یقبلهای  هاگرچه نام .دارم یشما ارسال م یدست است که برا یننامه از ا ینچندم ینا

 .رسانم یعرض مه را ب یرنسبت به نظام و امام و شهدا مطالب ز یتمسؤولاحساس  یو در راستا یفاساس تکل
آن  یاست که شما از محتوا ینبر ادفتر شماست و با ارسال نامه به دفترتان فرض  یقمطلب الزم است که ارتباط من با شما تنها از طر ینا تذکر
شدت ه ب ،در جهت مفاد آن مشاهده نشده یاقدام یچدر عمل ه یانشده و  یافتدر یپاسخ یچه یقبلهای  نسبت به نامه ینکهاز ا .یدشو می مطلع
را در صورت اعالم  یمنطق یاربس یهائ حل اهر ،امکانو و البته در وسع  یمنما یافتدر در عملشاءاهللا  إن کننده قانع یجواب بار ینا یدوارمام !ممند گله
 .ارائه خواهم داد یازن

 یقاعمال حکومت و مکلف به دفاع از شرع و تطب مسؤول یجنابعال ،یقانون اساس یحو بر اساس دستورات صر) ع(یرحضرت ام یشبنا بر نص فرما
 .باشید یمدافع مردم و کشور م ینتر مهمو  ینتر بزرگ یزوفق قانون و از نظر سابقه ن یزاعمال حکومت با شرع انور و ن

و البته  یحصر یلیخ خواهم یبنده م ،کارکرد نظام وجود دارد یدهیازو امت یهو مغرضانه که در توج یمسموم جناح یها و نگاه ها ینیبف ظاهرخال بر
به موضوع  یعسر یلیکد دارم خؤنتظار مو البته ا یمنما یمتقدبه حضور  کشور را یاز وضع جار یخودم گزارشهای  آموختهه تنها در محدود

 .یدافزون مردم را مرتفع نمائروز یو دردها و آالم یدنمائ یدگیرس
ما  ینما و امه یندبه عنوان نما ،یگراز طرف د .یمشما اطاعت نمائ یشاتبه فرما یشهماست همه یفو وظ یدبر گردن مائ یحقوق یو دارا رهبر ما شما
 .یددارتأکید  ثر در کمالؤم یو انتقاد به عنوان عوامل یافزار بر کار نرم حق بهشما  اًمخصوص .یدبر عهده دار یفیتکال
خود را به  تمام همّ ،مردم با حکومت است و دشمنان یهمراه ،یگریو د یانتاعتقاد و د ،یکی ،یرانقدرت ا یکه دو رکن اساس یستن یشک هیچ
دو  یناه کنند یفقاطع با عوامل تضعه دو مورد و مقابل ینا یتتقوبه جای  بختانه حکومتو بد .اند هدو رکن گمارد ینبردن و سست کردن ا یناز ب
 !است یدهکننده گرد یفخود تضع، رکن
 ،یفو از طر یافتهو اعتماد مردم به حکومت کاهش  یدو ام یعموم یتمندیرضا یزانم ،مسؤولها مرکز  وارده از ده یرسمیرو غ یبر آمار رسم بنا

، یاعتماد یب یدجو شد یجادا .نموده است یتبه اجتماع سرا ها یماریب ینا یماًکه مستقاند  هیدگرد یو جسم یروح های یناهنجار مردم دچار انواع
 یو پرداختن منکرات بالئ ینیاز معارف د یدشد یدور ،جمله یکدر  یدرفع قباحت منکر و شا کار گذاشتن، حقه، سر دروغ، از تعهد و وفا، رارف
 .کار است ینا یاصل مسؤولمردم رواج داده و  یاندر م) حکومت ما یبل(ما که حکومت  ستا

 یکمحال است  محال است سوءظن نکرد، کرد، یمحال است آزاده زندگ !دوبر یشکار پ یمحال است بدون رشوه و رابطه و چاپلوس امروز
 .حکومت ماست یتیکفا یمنکرات در اثر ب ینا و همه ...رد،را ترک نک یمحال است مرتکب منکر نشد و معروف شاد و آزاده بود، یرانیمسلمان ا

چه  ینا .فهمند یرا م یضعرا ینبا گوشت و استخوان خود صدق ا یرانمردم ا ولی یست،ن یقمصاد یانوقت ب ،یکار لحاظ خالصهه ب ،مقال ینا در
به دنبال حتماً  در هر نوع آن یدولت یه به اداره و مرکزهنگام مراجعه که باند  هبه قلب مردم رسوخ داد .ما پهن شده است یکه برا ستا یبساط
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 یناز ا تر بیشو هزار بار  .رفتارها خون است یناز ا ینخواه و متد یقتآزاده و حق یها قلب انسان باشند،... و یچاپلوس یارشوه  یارابطه 
 .هاست یدهپد یندر برخورد با ا یتیکفا یو ب یعرضگ یتسامح کامل و ب ،ها یکثافتکار
تاوان  ،یمو البته عدم تسل یما ظلم شده یمما تسله هم .خود افتخار کنده نماز عاشقان یکبه خواندن  دتوان می یمؤمنکدام اند،  هما را از ما گرفت ایمان
 .دارد یاسالم یجمهور یندر هم ینیسنگ یاربس

را  ها یکفایت بی حداقل تهمت انواع و هاست، یتانواع اذدر معرض  ،جامعه عمل کند ینکه بخواهد فقط بر اساس مقررات در ا یکارمند امروز
 .دکن می دوره و خدا ب یدآنها را از توح عمالً و دهد، یم یاددرس منکرات و منکر بودن  امروز حکومت ما به مردم عمالً .یدخواهد شن
ه یفوظ ینتر قابل اغماض یرو غ یناول هستند، یم اسالمنظا یبعد های یتو در اولو یزناچ یاربس یقیمصاد ...نماز جمعه و یاو  یلکم یدعا برگزاری

 یاجرا یعنی ،مسلمبه طور  و شؤونعدالت در تمام  هاست و مخصوصاً ینهدر تمام زم یاحکام اسالم یضو بدون تبع یقدق یاجرا ،یحکومت اسالم
 .یضمحض و بدون تبع یکشور و قانونمند رراتمق یقدق
نها ظلم ه آیجدر رفتار که نت یضقانون و تبع یلحاظ عدم اجراه اول به درج در یست،ن ...م ما نان و آب ومرد یدرد اصل یدمطمئن مطمئن باش آقا

 .است فساد بزرگ ینحکومت رفع ا یحاضر و اوله یفوظحتماً  وحتماً  و یمهست یمشکالت روان یو دارا یمارما به هم است،
بر صریحاً  است به شما خبر دارم و یفاز تکل یخود که ناش یو از ارادت قلب مگوی می نبا شما سخ یفتنها و تنها بر اساس تکل ینجانبا معظم، ای
 .ردگز جواز تقدم فرد بر اسالم وجود نداو هر یمخدائ یشگاهو مکلف در پ مسؤولنظام و  ینامانتداران ا، همه معتقدم که من و شما و یزامر ن ینا

 یبزرگ یاربس یمطالب ادعاها ینچون ا ،شد یپاسخ داده م یمیلا یکحداقل با  یدباحتماً  وحتماً  ام شما ارسال داشته یبرا قبالً یرکه حق یمطالب
و  یفتکل یزمشکل ن ینوجود دارد و رفع ا مشکل یزدر دفتر شما نحتا  که دهد ینشان م ینا ).ماه امروز جامع یتو واقع یقتحق البته تماماً و( ستا

 یزخارج از کشور را نهای  را ندارند و رسانه گونه ینتوان درج مطالب احقیقتاً  یهقضائه قو یتحجر یتحاکمه واسطه مطبوعات که ب .شماه یفوظ
ما چه شد؟ کدام  فقه یانتها یو باز و ب یغن یارفرهنگ بس آن؟ یمپس چه کار کن، )نظام یفلحاظ احتمال تضعه ب( پسندد یما نم یانتو د یرتغ

 ینمسلم یرا در گلوها یادهاو فر کند یحکومت را تحمل نم یندر ا یشرع و یحو صح یعلم ینقاد یک یکه امکان برقرار ستا یاجانبه وابست
 یتاولو یب یارکه از مسائل بس فوتبال »نود«ه برنام یفقط به برقرار یماصدا و س چرا د؟کن می رهنمون یگانگانرا به دامن ب یاریو البته بس دکن می خفه

با  یکه جنابعال ستا یدر حال ینا شده است؟ یلتشک یهقضائه نقد قو یواقعه جلس یکحال ه ب تا یاخدا آه ب را شما د؟کن می اکتفا استکشور م
 .یدکار اطالع دار یناز ضرورت احتماً  دفترتانه ب یهقضائه از قو یانهسال یتها هزار شکا توجه به ده

و چون توان احقاق ، یضظلم و تبع یدکشور ماست و مروج شد بزرگ در یفساد و منکر یهقضائه حضور عرض کنم که قوه ب یدبا یحصر خیلی
به  یدکه شخص شما با ستا یامر ینا !یدگیاز هم پاشه کشور را در آستان جان هم انداخته است وه همه را ب ،ندارد یو قانون یقدق یدگیحق و رس
دخالت  یدبا، حتماً قوه منصوب شماست ینا یسه چون رئمشکل بزرگ را ندارد و البت ینتوان حل ا یگرد ینه مجلس ما و نه مرجع .یدآن برس
مشغول  یو در ساختمان دادگستر یدکن یلرا تعط یدفتر رهبر یالتتمام تشک ،ماه یکاگر شما حداقل  مکن می به اعتقاد عرض .شما باشد یممستق
 !یدمجموعه خبر ندار ینا یاناتجر یزاز رحتماً  نظر منه ب .یدا کار را انجام داده ینبهتر، یدکشور بپرداز رگمشکل بز ینو به حل ا یدشو
درصد قضات  60از  یشکه ب یداطالع دار یاآ هستند؟ یو قانون یتخلفات آشکار شرع یصد آراء صادره دارادر 60از  یشب یداطالع دار یاآ آقا

 برند؟ یرا م یتاسالم و روحان یآبرو ،مفرط یسواد لحاظ کمه ب یقاض یوناز روحان یاریبسحتا  را ندارند و یو شرع یمقرر قانون شرائطحداقل 
مروج منکر  ینتر بزرگ یدادگستر یدباش مطمئن ند؟ا یناراض یاز دادگستر ،و متهم یاعم از شاک ،درصد ارباب رجوع 80از  یشکه ب ضریدمستح آیا
و  یخواه باج... و یدم در تا کارمند و قاضاز سرباز  یساختمان دادگستر یندر هم یداستحضار دار یاآ .در کشور ماست یدیناام یعامل اصل و

و  یاستمربوطه در ر ینمسؤول یدباش مطمئن د؟شو می یلحساب قانون به مردم تحمه ب ینفسان یانواع هواها یددان می یاآ ؟ندکن می یریگ رشوه
 یف؟احساس تکل کجاست ی؟علو یرتکجاست غ !دارند مشارکت ،موارد یاریاطالع و بس ،امور یناز ا یقدقبه طور  ...حفاظت اطالعات و

 در کل مجموعهحتماً  یکیدارد و سکون  یو حکومت یاجتماع یتمام نهادها یو ترق یجوامع مالزمه با هماهنگ یشرفتکه پ یستن یشک هیچ
 یاقتصاد های یتعالتمام ف .ثرتر استؤرشد کشور دارد م در اداره و یاساس یارکه نقش بس یدر مورد دادگستر امر مخصوصاً ینگذار است و اتأثیر

 ها سال یدبا یدادگستر ینو در ا دشو می که مالش برده یتاجر !یرندپذتأثیر مجموعه ینشدت از اه ب... و یاخالق یتو ترب یاعتقادحتا  و یقیو تحق
 ینو در ااند  هزد.. .یاو تهمت که به ا یمحقق .بدهد یتفعاله ادام تواند یهرگز نم ،گرفتن آن باشد یدر پ... رشوه و با تحمل انواع تهمت و خفت و

ناقض قانون در  ینتر که خود بزرگ ای یدادگستر .ماند ینم یباق یشبرا یقتحقه یحوصله و روح هرگز د،شو می سرگردان ها سال گستریداد
موارد از هزار مجلس  ییاردادگاه در بس یحصح یأر یک یدداشته باش یتعنا .خورد یمردم نم یسازدرد قانونمنده از موارد است هرگز ب یاریبس
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 یبزرگ و اساس یاربس یهقضائه قو یگذاره تأثیرحوز !و اعتماد مردم یمانو ا ینشدت آفت ده ب ،یحناصح یأر یکو  تثرتر اسؤوعظ و خطابه م
و تفحص در  قیتحق یبتصو رغم یمجلس علحتا  و شود یانتقاد داده نمه چون قدرت را در دست دارد اجاز یول، از دولت یشمراتب به و ب ستا

با هزار انگ و  یسدقوه بنو ینا یقاز حقا یفرد یاو ای  هامروز اگر روزنام. یددخالت کن یدآقا شما با .ستکامل آن نشده ا یسال موفق به اجرا 3
هرگز وضع و . تن کشور محال محال اسأش یقال یشرفتاصالح و پ ،قوه ینبدون اصالح ا یدو هزار بار مطمئن باش !ورندآ یپدرش را در م ،اتهام

 یارو شتاب بس یراندمان کار یدو افت شد ها یو ناهنجارشو ببل ینا یعلت اصل مکن می عرض یداًکأت ازو ب یستملت ن یناه یستشا یروال امروز
 .مرکز نارساست ینمعلول ا... کشور در رشد و یفضع
 ینال است که چرا به اؤس یجا یرحق یبرا واقعاً ید،ا قرار دادهکید تأ خود مکرر آن را مورد یها در صحبت یموضوع که جنابعال یتاهم ینبا ا حال

و  یتاز صحبت در مورد عدالت که جزء ماه یشبواقعاً  یاآ ...و یپزشک یقاتتحق یاای  ههست یصحبت از انرژ قدر این شود؟ یامر مهم پرداخته نم
را از قبل سامان داده و با شهادت ای  همورد توطئ یناستکبار در ا یدمل است که شاأمحل تحتا  حکومت ماست ارزش دارند؟ یاساس تکالیفاز 
و  ستا یدادگستر یناز هم یرانضرر ملت ا ترین یشاست که امروز ب ینامر ا یقتحق !دهد یآغاز و تا سقوط کامل نظام ادامه م ،یبهشت یدشه

 ،با دعوت از حقوقدانان مختلفای  هجلسحتماً  مکن می دیشنهاپ !ملأقابل ت یلیخ ،بزرگ یارمنکر و ضرر بس ینتسامح و سکوت در مقابل ا
 .امر روشن شود یقتتا حق یدبرگزار نمائ یمادر صدا و س یحاًو ترج ،اعم از مخالف و موافق ،از وکال و قضات مخصوصاً

حقوق ه نخب یانورود دانشجواز  ،قانون و عقل، در سنوات قبل یحتحجر و بر خالف صر که در کمال ینجاستاز ا یاقضا یناه یشمختصر ر خیلی
 یو اقتصاد یمان با گسترش تعامالت اجتماعأبه استخدام در آوردند و تو ،افتضاحواقعاً  را با سواد یونکردند و تنها روحان یریجلوگ یبه دادگستر

به  یرا با هر سواد و سوابق یهر کس این بارو  یدندگرد] مواجه[کامل در برابر آن  یچارگیبا انبوه پرونده و ب ،یاز جنگ و در دوران بازساز پس
 یچه جائ، دارد یابائ... و نه از رشوه و دروغ و فهمد یکه نه نماز م یا یقاض :یدآ یمجموعه راه دادند و شد آنچه امروز بر سر مردم بدبخت م ینا

هرگز متأسفانه  است و یدهامور گرد ینعث ابا ،و کشور ینبر د یتحرام روحان یحو ترج یطلبو انصار تحجر ،در اصلواقعاً  آقا .دارد امدر نظ
 یعساده و سر یها حل و بارها انواع راه مشکل دارد و گرنه بارها یهاصل قض .قوه وجود ندارد ینا یامروز های یاستبه اصالح با توجه به س یدیام

است که هرگز  یبزرگ یارننگ بس ینا .جود نداردو یفاصالح و احساس تکله اراد یول ،دارد ارائه شده است یمثبت یارکه اثرات بس ینهو بدون هز
 . شما محال است حل شود یمبدون دخالت مستق مکن تأکید می باز ؛وجود داشته باشد یدر نظام اسالم یدنبا
مردم  یتدارند و همواره مورد رضا یعدالت و قانونمند یتالش در اجرا یسخت یتمجموعه که در نها ینا یاز اعضا یگفته نماند تعداد محدودنا

قوه  ینا یدشد یو ناهنجار یحصح یدگیو عدم رس یدقت یبه ب یحصر یاربس یزخود آنها ن یول ،مطالب خارجند یناز شمول ا ،شناس قرار دارندقدر
ت عاد یتعهد یو ب یمجموعه که امروز به روزمرگ یناز ا یاریبس ،قوه بر اساس علم و تقوا بود ینو کالن ا یاصل یریگ اگر جهت .فندمعتر
 .مثبت بودندتأثیر  اصالح و یردر مس ،اند هکرد
اهللا االعظم  یۀبقدارم و در محضر حضرت  یکه در مقابل امام و شهدا و جنابعال ینید یو ادا یفتکل یاز رو یرمطالب را حق ینکه ا ددان می خدا

آقا  .هستند یدم ندارد و همه در برابر قانون مساوتق یبر نظام اسالم یشخص یچه ،وآشکار و واضح است یتعارفیرغ یامر ،یفتکل ؛مکتوب نمودم
و  یاست که نه اغراق مطالب خود پاسخگو خواهم بود و باز خدا شاهد ینپروردگار به ا یشگاهدر پ ،)س(زهراه در حضور مادرتان فاطم مدان می من

 مسؤولبه عنوان  یدشما با حتماًحتماً  نون است وشرع انور و قا یحخالف صر ،مسائل یناحقیقتاً  یول .در حد وسع خود درج نکردم ینه دروغ
 .یدپاسخگو باش یاصل
کشور  یفیتک یتقوه و در نها ینا یفیتک توان می یعسر یاربس یدر زمان ،گزافهای  ینهو بدون هز یرتوجه و تدب یاست که با اندک ینبر اتأکید  باز

 ستریدادگ ینا ،کالم یکدر  .دنبال دارده غضب پروردگار را بحتماً  ،ح در برابر آنآور است و تسام یتمسؤولامر  ینداد و ا یشافزا یاربس یاررا بس
 .یکملإمر األ البالغ و الإ یناو ما عل .هرگز نخواهد داشت یندارد و با وضع فعل یبا نظام علو یتیهرگز و هرگز سنخ

و بر  .یمفدا کن یزبارها در راه اسالم عز یخود را برا یزکه همه چ یمو آرزو دار یمکن می افتخار ینو به ا یمدان می امر خود یشما را رهبر و ول ما
   .ارمخواست وجودتان را یو سالمت یطول عمر حضرتعال ،بزرگ یاز خدا .یمدان می خوده یفوظ یشرائطنظام را در هر  یندفاع از ا یزهمان اساس ن

   ،با تشکر
 سرباز گمنامتان
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   1386 بهمن 2ای،  به خامنه )»سرباز گمنام«(سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه  نامه

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

  
 !محمد یاال ا ...یمو همگان را با خود همسر و هموزن بدان یمپشت پا زن و مساوات است، یاز آزاد یرهر چه غه ب یریمناگز ما مسلمانان...«

 یا ...دشو می کالن داده کیفری ید،خرد آبه نظر  که یدادو هر ب اردپند یبزرگ م ستم را هر چه کوچک باشد، ،بزرگ فراموش نکن که خداوند
 یچدر دولت ما ه زیرا ی،قربان فرما یراه عدالت و دادگره ب یزاز عمر را ن یزعزه یقو آن دق کن یامحق ق یقبا حقا یزندگه لحظ ینتا آخر !محمد

  ))ع(یامام عل(» ...بشنو یمانهصم یازمندانو سخن از ن ینبنش یرایهپ یدر محضر عدالت ب ...یستن یزتراز عدل و داد عز یزچ
 

اگر اعالم . ممتأسف یاربس یقبلهای  پاسخ به نامه یافتاز عدم در .نویسم یمبه حضور  که ستا یا نامه ینچندم ینبا سالم ا، یمعظم رهبر مقام
ناگوارترخواهد  یلیکه خ دهید یو پاسخ نم یدو اگر اطالع دار !مقصر یاخائن هستند و  یادفتر شما  یانمتصد پس یداز آنها ندار یاطالع یدبفرمائ
به روح بزرگ  یسأنامه را با ت ینا و من تعمداً) ع(یعل یعنیسرباز اسالم  یندارتر و عدالت ینتر است و مخصوص مظلوم یرغد یدامروز روز ع .بود
 ارسالها به حضور  رسانه یقسرگشاده و از طربه طور  و مجدداً ،مکن می احساس یاسالم یکه در دفاع از جمهور یفیآن بزرگوار و تکل یلبد یو ب
 یدر راستا یقاًو دق مدان می امر خود یمن شما را ول .یداعالم فرمائ یرانو متعهد ا مؤمنملت  یشگاهپاسخ الزم را در پحتماً  که دارم یدم و امکن می
 .خواهم یاز شما پاسخ م یمکه دارای  هطرفدو یفتکل
 :که مکن می خالصه عرضبه طور  و فقط مکن می نامه ارسال ینام با هم ارسال کرده را که قبالً یهائ فقره از نامه دو یرتصو من
  
 یزن یقابل قبول و روند فعل یرغواقعاً  یهقضائه قو یتعهد یو جهل و ب یاز آشفتگ یاز حد ناش یشظلم و ستم ببه دلیل  نظام ما یـ عملکرد فعل1

 مدر نظا یبه بروز مشکالت اساسحتماً  که مملو از ظلم و ستم است یوضع فعله ادام .ببرد یشاسالم ناب پ یرما را در مس نظام تواند یهرگز نم
 .منجر خواهد شد )یاز وضع افتضاح فعل یشب(
  
 یهیتوج یچبه ه .یداطالع دارقوه  یناز وضع افتضاح ا قطعاً .یدشما هست ،یآن توسط جنابعال یسبا توجه به انتصاب رئ ،کار ینا یممستق مسؤول ـ2

 .یدآ یم یشپ یگرید مهم یارکه مسائل بس یدآن اطالع ندار یو اگر از وضع واقع یستن یرفتهپذ یو قاطع و قانون یععدم اقدام سر
  
کشور را دارند  معضل بزرگ ینحل ا یها آسان راه یارواضح و آشکار و بس یطوره ب ،ها یحقوقدان و دانشگاه یوناعم از روحان ،حقوق یـ علما3

 ییها وجود انسان عدم اصالح، یعلت اصل. فاحش و حرام مسلم است یمنکر و ظلم ینتر بزرگ، خود نظر آنها و عدم اعتنا به آنها، یرفتنو نپذ
 .کار دست نامحرم است و جاهل، حوزه ینندارم که در ا یشک یچمن ه .دهند یم یحکه خود را بر اسالم و نظام ترج ستا

  
 .ندشو می قوه ینوارد ا یزتا امروز نحتا  واند  هنداشت یکه سواد کامل حقوق ستا یونیوجود روحان ،قوه ینموانع اصالح ا ینتر بزرگ از یکیـ 4

آنها  یسواد از جهل و کم یافتضاحات ناش یول )یانگینطور مه ب( است یادز ها ینسبت به شخص اشخاص یناه یاگرچه صداقت و تعهد اول
خود عوض .. .و ینرا با تمام د یویپست دن ینا ینهاسال است ا 30 یکسفانه نزدأمت .دکن می وارد یبه نظام اسالم یادتریزمراتب ه ب یضررها

جز  به کار ینا .قضاوت ندارند سواد و توان که هرگز دشو می حجت بر آنان تمام یهقضائه ماه پس از ورود خود به قو 3حداکثر  یراز اند، هکرد
با  ینهاکار اه که ادام مکن می حقوقدان عرض یکبه عنوان  .ندارد یهیتوج یچه ینمؤمنیرالت بر اسالم و مصالح کشور امیحانمرجح رو بال یحترج

 .خدا هرگز نخواهند توانست پاسخ دهند یشگاهحرام است و در پ ندگیر می که یحقوق یزو ن یفیتک ینا
  
   :یدرا مرور کن یترهات ینا یگرد بار یکـ خواهشمندم  5
   .درصد 90 :از قوه یکنندگان ناراض راجعهم
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  . درصد 70: یاساس یراداتا یدارا یآرا
  . درصد 25: یبه اصالح وضع فعل یدام
  

از وضع قضات  یاآ. از صاحب حق است یشکالهبردار و خالف به قوه ب یدواریامروز ام .جامعه هستند یفرهنگ و رفتارهاه سازند ،آراء ینآقا هم
البته  تا چه حد؟ یکفایت واقعاً بی د؟شو می روزانه چقدر رشوه رد و بدل یدادگستر یدر همان کاخ اصل یددان می آیا ید؟دار قیاطالعات دق مجموعاً

داد ما ه ب یوضع چه کس ینبا ا !مسؤولمراجع  یشناس یفهو وظ یرتجو غ یکاز  یغدرواقعاً . ام قوه یندر ا ینفوذ یمعتقد به وجود افراد من
 ید؟خواهد رس

  
 من فکر یوضع دادگستر ینبا ا .تر از عدالت و مبارزه با ظلم و ستم وجود ندارد مهم یتیاولو یچه ،ینمؤمنیرالقرآن و ام یشبنا بر نص فرما ـ6

نه . برعکس است یهقض که یدر حال .یدمنکر بزرگ و فساد را اصالح نما ینا ،اوله و در درج یلخود را تعط یکارهاه هم یدنظام با مکن می
کثافتخانه را  ینا یو افشا یت جراحأجر ،قوه ینو انگ و تهمت ا یبعد یها ترس از ظلمبه دلیل  مجلس یندگاننماحتا  وها  ون و نه رسانهییزتلو

 هرگز. و دوباره ظلم و ستم دشو می در همان جلسه تمام یدشا یول دهید یرا تذکر م یاساس یمطالب یرت 7در  بار یک یهم که سال یجنابعال. ندارند
کنند و  یامق یدبا .یچندهمه ظلم و ستم بر خود بپ یناز ا یدبا ینمسؤول منینؤیرالمدر کشور ام. یستن) ع(ینمؤمنیرالنظام منطبق با ام لیفع یرمس
نه یهز یالر ردهایلیابا م یقبل یسکه رئ یدادسرائ .نادرست قرار دارد یراز ابتدا در مسواقعاً  یهقضائه قو یدشما توجه کن .یندخفه نمارا فتنه ه یشر

کدام  !ا از افتخارات قوه اعالم نمودو آن ر یجادا مجدداً یالر یلیاردها م با ده یفعل یاستر کشور اعالم کرد، یکرد و از افتخارات قضائ یآور جمع
توسط  ها سال هر کدامکه ای  هپروند کند؟ یدگیپرونده رس 40به  یمردم یدارده جلس یکدر  یفعل یاستکه ر دکن می باور یعقل ناقص و جاهل

 ؟!یردمورد نقض قرار بگ یقهصادر شده در عرض چند دق یأو حکم قرار گرفته و ر یمورد بررس یقضات متعدد
  
 یتکنولوژ یدعرض کنم که با توجه به گسترش شد خواهم یم .هم رفته رو به جلو است یکه کشور رو یدفرمود یسخنران یکدر  یجنابعال !ـ آقا7

بار  خفت یرحقواقعاً به نظر  رشد است که یزانمهم شتاب و م که رو به جلو نباشد، یافتنتوان  یارا در دن یکشور یچهاآلن  یداش یو امکانات بشر
 آن صورت یستب ،باشد 80ما اگر  یممکن رشد فعل یزانم ،یرحقبه نظر . )ماه یژو و یبا توجه به امکانات عال( کننده استیدامافتضاح و نا و

دچار  یهقضائه قو یکفایت به دلیل بی است که در کشور ما یانسان یروین، عامل رشد ترین یاساس !سه برابر سکون و عدم رشد یعنی ینو ا دگیر می
و رشوه  یخور یسرو تو ینظم یهمه ب ینا .ندکن می واضح درک یلیمطالب را خ ینتمام افراد ملت ا !یدتعجب نکن !ستا یمتعدد روان های یماریب

به  یشهت پدر ملت را در آورده است و است، یهقضائه قو یفرفع آنها از وظا ...و عقل و که به هزار نص و عرف و قانون ...و یضو رابطه و تبع
 ینید یو غارت و ب یباز دزد ،حل نشود یمسائل اساس ینا یهم در کشور ما انباشته شود ول یادن یاگر تمام امکانات ماد. آنها زده است یماناه یشر
 .ستا االهیاحکام  یضقاطع و بدون تبع یو اجرا عدالت ،اوله در درج ،یفمقدم بر تمام تکال که یدر حال. خواهد شد تر بیش... و
  
 یبفرمتأسفانه  و یدر مورد مشکالت آن توخال قوه ینا ینمسؤول یاز ادعاها یاریبس که مکن می عرضبه حضور  االهیحجت  یکبه عنوان ـ  8

کمبود  حل اختالف، یشوراها یتبحث اهم. دشو می یناش... و یتقوائ یاز ب هم یاز جهالت و البته مقدار یناش یکه تا حد مردم و دروغ است
را بر کشور  یو ماد یمعنو یها و ضررهائ که چه ظلم نددان می اهل فن. ندا افتضاح یاربسواقعاً  ...و یزدائ زندان، یورودهای  ندهپرو کثرت ی،قاض
 یدگیامور رس ینبه ا خواهم یخود از شما م یشما بر طبق حق شرع یروپ و مقلد شما یکبه عنوان و من  یددار یتؤولمسشما  .کرده است یلتحم

 .یدو پاسخ ده
  
گزارش به حضور  یحصر یلیدارم و خ یکشورم اطالعات مختصر یدشمنان و اوضاع کلهای  از توطئه ،سرباز شما هستم یک ینکهـ با توجه به ا9
است که هرگز  ینسرباز ا ینتلخ ا یقین. تر است ما مهمهای  جبههه که از همای  هجبه اند، هجبهه را تصرف کرد ینان و متحجران اکه نامحرم دهم یم

جلوه کند  یبعجبه نظر  یدشا .عارض خواهد شد یتر بیش یارو مشکالت بس یدفالح نخواهد د یکشور رو ،قوه ینا یعبدون اصالح سر هرگزو 
قابل وصول است و  یسال براحت 10کشور در ه سال 20ه برنام ،است یسرقوه که البته تنها با دخالت شما م ینا اصالح مختصر ادارم ب یقینمن  یول
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 ، متحجران مجال ارائهو مستند است یو علم یواقع ،یضعرا یناه هم .دشو می یامت اسالم یبنص یعال یقاتتوف یاربس یاربس یالبته در ابعاد معنو
 .یدد یدو سپس خواه یدشما شروع کن .دان هآن را نداد

  
قلم  ،یرونیو ب یدورن یمشکالت و فشارهاه هم رغم یکه عل یعادل) در صد 30حد اکثر ( از قضات یرانیا یکبه عنوان  مدان می الزم ینجادر ا 10-

 التمستمر لذت عد یدنآنها چش یبرا) ع(ینؤمنمیرالام یو از روح عال یمخود را اعالم نما یشناسقدر یتنها اند، هخود را در عدالت و تقوا نگاشت
 .یمرا تقاضا نما

  
ملت قهرمان و  یرا برا یخداوند جنابعال اهللاءشا نإ .یدامور و نظر خود را اعالم و ابالغ فرمائ یناطالع از ا ،ینحو مقتضه ـ تقاضا دارم ب11

   .یدو عمل بر آن عطا نما یفکلدر ت یرتو بص یفهانجام وظ یاقتل یزو بر ما ن یدحفظ فرما یرانقدرشناس ا
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   1386 اسفند 10ای،  به خامنه )»سرباز گمنام«(سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه  نامه

  
 یمعظم رهبر مقام

  
به  رام شرائطتمام  یتکه با رعا ستا یا نامه ینپنجم یقاًدق ینا .مکن می ارسالبه حضور  راای  هنام ،یفباز هم بر اساس تکل، سالم و احترام با

 !ام دفتر شما ارسال داشته به ،و کشورم ینعشق و عالقه به د یتو نهامعروف 
چهارم را عالوه بر ه نام اجباراً نشد، یافتدر یپاسخ یچهتأسف  و یدفتر شما ارسال شد و در کمال ناباوره اول که تنها به سه نام ینکهاز ا پس

 یتسا یکو البته  یداخل یتپانزده رسانه و روزنامه و سا یزآنها با دفتر شما مسلم بود و نکه ارتباط  یمسؤولتن از مقامات  20دفتر شما به حدود 
 .ارسال داشتم یززبان ن یفارس یخارج
خود  یتاقدام به انتشار نامه در سا ،یدر کمال امانتدار یخارج یتنشد و تنها و تنها آن سا یافتها در از طرف یک یچاز ه یپاسخ یچکه ه دریغا
 !ننگ و عار نظام ماسته یو صد البته که ما یستن یشک یچشرع انور دارد ههای  با آموزه یمرفتارها کمال منکر و در تعارض مستق ینا کهینا .کرد
 یجمهور .روز دچار شود ینبه ا یدنخواهد بود هرگز نبا یسرم یفتکل یاداجز  به یزبوده و استمرار آن ن یفتکل یبر مبنا که اساس آن ینظام
 .در جهت استفاده از آنان بکوشد را ببوسد و مصراً یدست منتقدان واقع یدبا یاسالم
از ای  هنام یبیکمال عوامفر در یه،قضائه از افتضاحات قو یرحقه و کشف منکر نام یانتقاد یبا توجه به محتوا ینکهاست ا تر بیشه تأسف یما آنچه

 یتسا هک تسجالب ا !مراجعه کند یهقضائه با مدارک به قو نده دعوت شده بودو از نگار ارسال یتبه همان سا یهقضائه قو یاستره طرف حوز
 یها ها و انگ شک دارد که در صورت مراجعه به قوه با انواع تهمت یکس تر کم یراست .درج کرده بود یدر کمال امانتدار یزرا ن یامپ ینمذکور ا

 .مواجه خواهد شد.. .مختلف سر از زندان و
از  ،قوه ارتباط دارد ینبا ا یهر نحوه است که هر کس ب چنان آشکار قوه آن ینا یورز بر تحجر و غرض یو مبتن یختههم ره ب اوضاع یدبدان مطمئن

 .مطلع است یقتحق ینا
 .تعدالت کشور اسه بر هم زنند یالتتشک ینا یدمطمئن باش .یدمطلوب نخواهد رس یبه تعال ینجاهرگز کشور ما بدون اصالح ا یدمطمئن باش آقا

 .مردم است یتو شرف و حر یرتو غ یطلب و عدالت یماناه یندسوهان فرسا ینتر مجموعه بزرگ ینحاضر در اه یرو یدباش مطمئن
 یبآس ینجااز ا ینظام اسالم .اند هو مسخر یواه اکثراً ،موجودهای  و برنامه یو فعل یعملکرد قبل !مجموعه ینکارشناس هستم و در مرکز ا یک من
 یفعل های یاستو سها  برنامه .آن را ندارند یرادهایا یانت بأجر یگرد یقوا شما، یمنظر مستق یرن قدرت دست اوست و البته زو چو بیند یم
 .ستا یجوامع بشر یحقوق های یستمس یزالبالغه و ن و نهج ینصوص مکرر شرع یحصر خالفبر
بار متذکر شوم و  ینچندم یمطالب را برا ینا مدان می یفهو من وظ یدهستقوه  ینا یممستق مسؤولشما  ،از نظر شرع انور و هم از نظر قانون هم

کجاست؟ همه  یفپس احساس تکل یست؟ن یمگر حکومت ما اسالم .یدهو رنج ناراحت یارحال بسه تا ب یپاسخ یچالبته از ته دل از عدم وصول ه
 !شود یمنکر نم یندر دفع ا یحرکت چرا اصالً یستمنکر است و معلوم ن وهق ینا یجا
کار  ینالبته خود ا !اند دست شما نرساندهه را ب یمها ام که نامه قانع کرده گونه ینحال خود را اه ب شما تا یدمقلد و مر یکبه عنوان من  یلیوک خدا

 است که حداقل با دو ینا ما یو انتظار معقول و منطق ام فرستاده یدفتر رهبر نظام اسالمه را ب یمها من نامه .برخورد شود یدکه با ستا یهم منکر
 .ستا یدر دست بررس یافاقد مبناست و  یاو  خود یب یتها نوشته که مثالً پاسخ دهند سطر

 .است یفتکل یهقضائه وضع قو ینامروز مقابله و مبارزه با ا حقیقتاً
هزار  !دشو می تر بیشروز  هبقوه روز ینا یگریاشکه با ن ستا یعدالت یدرد ب ،تر از آن مهم یاربس یول ،هست. ..و یابانملت بدبخت ما فقر و خ درد

 .الزم است شرائطو فاقد  سواد وجود قضات کم ،...و یکاریتر از ب بار افتضاح
 قوه است و ینآن بر دوش ا یاصل یتمسؤولمقررات است که  یققاطع و دق یاجرا ،یقابل اغماض حکومت اسالم یرمهم و غ یفتکل اساساً

 .سازد یرا بر مردم وارد م هاضررها و فشار ینتر بزرگ یناست و هم یختههم ره قوه همه را ب ینا یکفایت متأسفانه بی
 .مکن می یانب یفرا با احساس تکل یضعرا ینمن ا. یدال فرمائؤخود س یناز حقوقدانان ام راستی به
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اذعان  وضع ینکامل ا یکفایت بی و نارسا بودن و به مزخرف بودن و ناقص بودن ،و کارمند یلو وک یاعم از قاض ،مجموعه ینا اکثر یدباش مطمئن
 .دهد یاصالح و مبارزه را نمه اجاز... و یاجنب یاو  یداچه دست ناپ یستمعلوم ن ،حال ینبا ا دارند و
وضع ه ادامبا حتماً  قوه در اکثر موارد ظلم مسلم است و ینمحصول ااآلن  و »ماند یلک با ظلم نممُ«است که ) ص(گرام ینب یتغیرال  فرمایش
 .وارد خواهد شد یقابل جبران یرلطمات غ ،حاضر
نامه را در  ینالبته متن ا و. یافتممن نأو اصلح و م مسؤول یمها یدهو دها  آموخته ینرا جهت عرض ا یکس) دفترتان یقاز طر(شما جز  به حقیر
 .قرار خواهم داد یزهمگان ن یاراخت
 . وجود ندارد یو استثنائ یتعارف یچو ه یمامانت بزرگ پاسخگو باش یننسبت به ا یداپروردگار ب یشگاهو در پ یمهست یما رفتنه هم
با  یمقوه مستق ینا. دارد یتاهم... و رفاه وای  هو هست یاز پزشک یشقوه صدها بار ب ینبه وضع ا یدگیکه امروز رس ددان می یکن یمیعقل سل هر
 .است ینقوان ینظارت بر حسن اجرا مسؤول .مردم سرو کار دارد یو اعتماد و آبرو و آزادگ یمانا

 . اصالح کشور محال است ،قوه ینبدون اصالح ا :یدا فرمودهصریحاً  بار یکهم  یکه جنابعال ستا یحرف اول و آخر یندارم و ا یقین من
 .مکن می ا شکوهبه شم و داغون بودن اوضاع یافتضاح و روزمرگ یتاز نها ،مجموعه یناز ا یعضو سرباز انقالب و یکبه عنوان 
شاق  یفیتکل ،نظام ینو دفاع از ااند  هکرد یفهخون و جان و مال انجام وظ یمانقالب با تقد ینمن هم در اه خانواد ،یرانقاطع مردم ا یتاکثر همانند
 ،ینههز ینتر کمو با  یفجهت که فقط در صورت احساس تکل ینتر از ا ناراحت یارو بس .دکن می ینیهماره بر دوشم سنگ بوده و یو اساس

 .شود ینم یحرکت جد یچه ،وصف ینکشور خواهد شد و با ا یدعا یجهنت ترین رگبز
 ینظام اسالم یرا برا یمهر جنابعالپره یو سا یدعطا فرما یفتکله واهم یو انجام ب یندر د یرتخلوص در عمل و بص ند ما راوخدا اهللاءشا نإ

  .یدفرما یلتعج )س(حضرت حجته یوجود زاک مستدام دارد و در ظهور
  

 یکملإمر و هللا المستعان و األ
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  1387 اردیبهشت 16 ای، به خامنه ملکی محمد سرگشاده نامه

  
  »!باد بادا چه هر نویسم، می«
  

  ها آنچه خواستید کردید، اما نتیجه چه شد؟ شما بعد از بستن دانشگاه
  

  ام اسالمی منادی آن باشد؟فرجامی که قرار بود نظ چه شد آن آزادی و برابری و عزت و نیک
  

  !اندازند را نخورید ها و تظاهراتی که صاحبان زر و زور و تزویر برایتان راه می گول این حرف
  
 یادداشتی در تا کرد عطا ،اید نهاده نام »شکوفایی و نوآوری سال« را آن که سالی در را جسارت و جرأت این که خداوندی از سپاس و سالم با

 روحانی یک کسوت در جنابعالی و بودیم هم کنار در دستان به قدرت استبداد و ظلم با مبارزه سنگر در انقالب از پیش روزهای که شما به خطاب
 .کنم یادآوری را نکاتی گفتید، می مخالفین با او رفتار و) ع(علی عدل حکومت از برایمان مبارز و روشنفکر

 سهم خاطر به را عقیل نابینایش برادر دست) ع(علی چگونه گفتید می و بودند کشیده او پای از خلخال که را یهودی زن داستان گفتید می روزها آن
 پس و جدید سال در اکنون .دکردی می فداکاری نوع هر آماده حکومتی چنین برپایی خاطره ب را ما و کرد نزدیک آتش به خواستن دیگران از تر بیش
  .باشم داشته شما اعمال و ها گفته و ها نوشته بر سخنی خواهم می ،یادماندنی به روزهای آن از سال 30 گذشت از

 و انقالب شورای در عضویت با را پیشرفت مدارج شما رفتیم، سویی به یک هر اسالمی، نظام به شاهی نظام تبدیل و انقالب پیروزی از پس
 بسته از پس و انتخاب تهران دانشگاه موقت شورای یتعضو به من و کردید طی نظام رهبری امروز تا و جمهوری ریاست و اول مجلس وکالت
 و  شکنجه و زندان ها، گرفتاری دچار آینده حوادث بینی پیش دلیل به تنها ها دانشگاه کردن اسالمی و فرهنگی انقالب بهانه به ها دانشگاه شدن

 :که بگویم و کنم ریحتش برایتان را حالم دهید اجازه .شدم دوران آن از مانده باقی گون گونه های بیماری
  است »تعزیر« زخمدار تنم جای جای«
  بیمار جملگی مثانه و کلیه و قلب و
  »دار صالبت و سنگینی ز گوژ  پشت، و
  

 تمام پذیرش با و ننویسم یا بنویسم که خودم با رفتن کلنجار مدتی از پس و ها دانشگاه تعطیلی سالگرد هشتمین و بیست مناسبته ب حال
 ،نویسم می نگردم، جنابعالی با دل سفره کردن باز به موفق و بگیرد را فرصت است ممکن بیماری و سالخوردگی اینکه به توجه با و نآ های هزینه
 !دبا بادا هرچه
 هر بگویید را حق( »نفسکمأ علی ولو الحق قولوا« که خواندید گوشمان در انقالب پیروزی از پیش بارها روحانیون، دیگر و شما نرود یادمان راستی
 .تاریخ در ثبت برای نویسم می و گویم می پس ).باشد شما زیان به چند
 حسن آقای عهده به کار این گردانندگی و کند تعطیل را ها دانشگاه گرفت تصمیم بودید، آن رهبران از یکی شما که اسالمی، جمهوری حزب وقتی
  :گفتند ای جلسه در و کرد شروع را خود کار 1358 سال اواخر از ایشان شد، نهاده )1(بقایی دکتر آقای دوست و حزب سیاسی دبیر آیت،

 این کردن، اسالمی و ایدئولوژی زمینه در و مردم با رابطه در علمی کارهای آینده، های برنامه و بشود تعطیل باید فعلی صورت این به دانشگاه«
 از بعد شود، می کنید می فکر شما که مسائلی از غیر و مسائل تمام شود می رو و رزی اصالً و است آماده نقشه که باشید مطمئن و .است مسأله کلیات

 )2(».دش خواهد تعطیل دانشگاه بود، خواهد باز دانشگاهی نه و شد خواهد امتحانی نه مطلقاً خرداد 14
 روز آن فردای و شدند اشغال کردن یاسالم برای حکومت عوامل توسط ها دانشگاه ،1359 اردیبهشت مدو شنبه سه روز تنظیمی، برنامه طبق

 و آنهاست بر تسلط که ها دانشگاه کردن اسالمی نه هدف، دانست می که ]دکتر محمد ملکی[ تهران دانشگاه مدیریت ،)اردیبهشت سوم چهارشنبه(
  :نوشت و کرد استعفا اعالم یادداشتی، طی است، پیش در دگراندیش دانشجویان و استادان عظیم تصفیه
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 و مطالعه بدون برنامه یک با ظاهراً ناگهان که است نگذشته امپریالیسم با مقابله در وحدت برای ملت از جمهور رئیس دعوت از روز چند نوزه ...«
 باشند، کرده مشورتی و گرفته تماسی ینتر کوچک تهران، دانشگاه جمله از دانشگاهی مقامات با مملکت کنندگان اداره و انقالب شورای آنکه بی
 آمریکای به بهانه بهترین و دنکش خون و آتش به و کرده متشنج فرصت، این از انقالب ضد های گروه سوءاستفاده با را مملکت که گرفتند صمیمیت

 »....)3(کند خوشحالی اظهار ایران، وضع ریختگی درهم از بالفاصله تا داد جهانخوار
 مستعفی مدیریت به خطاب ،1359 اردیبهشت 15 روز جمعه نماز خطبه در جنابعالی که دبو نگذشته ها دانشگاه اشغال و ماجرا این از روز چند و

  :فرمودید تهران دانشگاه
 و بچسبد را آنها گریبان دارد حق ملت این .است گرفته انجام دانشگاه در خالفی کار هر سال یک این طول در اند بوده دانشگاه مسؤول که آقایانی«
 کار این است، خیانت یک این .داندازن می ملت گردن به حقیقت در و دولت گردن به را گناه و کنند می استعفا جمعی تهدس .دبخواه جواب آنها از

 باید هستند، دانشگاه سال یک این های انگیزی مفسده این مسؤول آقایان، .است انقالب این حیثیت به زدن ضربه عمل، این .است بزرگ خطای یک
 و حیثیت کسب و وجاهت کسب و جناح یک یا قشر یک یا نفر چند جلب برای نباید ایستادند، می مردم مقابل در نباید .ددادن می جواب این به

  )4(».دایستادن می انقالب شورای مقابل در و انقالب مقابل در آبرو
  

   ای؛ خامنه آقای جناب
 شما فرمایشات از بعد ما مگر خواست؟ می جواب ما از و گرفت می را ما گریبان باید ملت که بودیم کرده چه ماه چند و سال یک آن در ما راستی

 گفته چه استعفانامه در ما اصالً بنشینند؟ قضاوت به مردم تا کنیم گفتگو و بنشینیم هم با رودرروه مناظر یک در نکردیم تقاضا بارها جمعه نماز در
 مگر .نیست میسر ها دگراندیش حذف و اجتماعات مراکز و ها دانشگاه به حمله و خشونت طریق از جامعه و دانشگاه کردن اسالمی اینکه جز بودیم

 به منجر که را، شصت دهه وقایع ما مگر شوند؟ دست به سالح تا نکنید قلم خلع را دانشجو هزار ها ده ها دانشگاه بستن با که نکردیم خطر اعالم ما
 و علی و پیامبر که آموختند می ما به روزی که آنها بودیم؟ نکرده یادآوری شد، سرزمین این مردان و زنان بهترین از هزار ها ده کشتار و شدن زندانی
 یک برای را ما های درخواست جوابحتا  نشدند حاضر چرا دادند، می گوش آنها حرف به و نشستند می بحث به عادی مردم با شیعه امامان دیگر
 از یکی که یزدی مصباح جناب از جمالتی دهید اجازه شد؟ چه نتیجه اام کردید، استیدخو آنچه ها دانشگاه بستن از بعد شما بدهند؟ گفتگو

 :شود مشخص سال، 30 حدود از بعد اسالمی، حکومت نتیجه تا بیاوریم اینجا در را است رژیم های استراتژیست و ها ایدئولوگ ترین سرشناس
 تلویزیون و غربی فرهنگ این با و است حاکم آنها تربیت بر اسالمی های ارزش نه و سنتی و قدیمی آداب نه که است خطر معرض در آینده نسل«
 افزود وی .دگیرن نمی یاد دیگری چیز اسالم، به بعضاً و نظام به بدگویی از غیر دانشجویان درس، کالس در و شدند تربیت دانشگاهی دروس و

 یا فرد اگر که باشیم داشته توقع نباید افزودند ایشان باشیم، داشته نقش اآنه دینی تربیت در و کرده تقویت را جوان نسل این کنیم سعی باید
 حکومت مانند ماه چند در کشور باید صورت، این در که شود می اجرا حتماً دولت رئیس امضاء صرف کرد، ارائه صحیحی برنامه گروهی
 و اعتبار چیز همه بر رهبری معظم مقام دستور :)گوید می و کند می پرتاب شما زمین به را توپ زرنگی کمال با ایشان( .دش می) ع(ینمؤمنامیرال

  )5(».پذیریم می را آن کنند، امر ایشان هرچه و کنیم دخالت نباید ها گیری تصمیم در ما و دهد می مشروعیت
 

   ای؛ خامنه سید علی آقای جناب
 و ها نوشته ما ها سال آن در .دکر زنده من در را قبل سال پنجاه دحدو خاطرات ها دانشگاه و جامعه وضع مورد در یزدی مصباح جناب فرمایشات

 تألیف ،»اسالم رسالت از دورنمایی و غرب تمدن علیه ای ادعانامه« کتاب جمله از شنیدیم، می و خواندیم می وجود تمام با را شما های گفته
 دقت چاپخانه در 1349 سال آذرماه در ای آموزنده و مفصل نسبتاً مقدمه با کتاب، این .ای خامنه هادی سید و ای خامنه علی سید ترجمه با دقطب،سی

 که ای مقدمه در .دان نموده اهداء طلبند، می نجاتی راه و برند می رنج ها نابسامانی از که آنان به را کتاب مترجمین، .دش منتشر و رسید چاپ به مشهد
  :است آمده اید نوشته آن به جنابعالی

 بازگو و انسان معرفی از پس و آورده ببار انسان برای که هایی نابسامانی دادن نشان و »غرب صنعتی تمدن« مشکالت شمارش از پس کتاب این در«
 تر بیش هرچه اخالصی با و شیوا قلمی و دقیق نظری با را بزرگ ابتالء این در نهایی حل راه ،»نظیر بی« و »یگانه« موجود این های ویژگی کردن
  .است کرده تحلیل و ترسیم
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 مولود خود که همچنان و آورند نمی باره ب ای نتیجه ،تر بیش سرگردانی جز ها راه دیگر است، اسالم انحصار در معجزه این - ما نظر به و -او نظره ب
 است حکمت و قدرت و علمه زایید چون که - االهی مکتب این - است اسالم فقط کنند، نمی کمکی آدمی ضعف و عجز بر جز اند، ضعف و عجز
  .دگرد رهنمون حکمت و وقدرت علم به را انسان تواند می
 فریب را خود نباید ایم دیده نزدیک از را »اسالمی نظام« معجزه ایم، گرفته آن از را خود زندگیه مرحل بهترین یکروز که »اسالم« پروردگان  نمک ما

 را خود نیروی و گیریمبه دست  را دیگرانه باطل خود،ه نمود تجربته نسخی جا به که است نابخردانه بسی .سازیم خوش دل سرابی به و دهیم
  .کنیم هرز آنجا  و اینجا
 سرانجام که را خدا راه که بهتر همان بخشد، جهت و معنی خود زندگیه ب تالش این با و کند تالش مقدسی هدف و آرمانی راه در باید آدمی اگر
 .دکنن تالش آن راه در و بطلبند است یفرجام نیک و عزت و برابری و آزادی ضامن که را اسالمی نظامی و برگزینند است »انسانیت اوجه نقط« آن
 موفقیت با نیز کار آخر در گمان بی و سازد می »خداه خلیف« عنوان الیق را آدمی و بخشد می صفا و جلوه زندگیه ب که مقدسی تالش آن ستا این
 »....)6(روز آن امید هب ....دگرد می قرین قطعی پیروزی و

 هم را قطب سید نظرات از چند جمالتی سید، و شما نظر مورد اسالمیه جامع قطب سید قوله ب یا اسالمی نظام های ویژگی شدن روشن بهتر برای
 :آورم می ،است شده ترجمه جنابعالی توسط که ،کتاب متن از اینجا در
 ها حوزه طرف از اعزامی هیأت صدها و تبلیغی فیلم صدها ها، میدان و تاالرها و مسجدها در خطابه و سخنرانی صدها اسالم،ه دربار کتاب صدها«
 کند، زیست اسالمی روش با و شود تشکیل اسالم اساس بر دورافتاده ای نقطه در که کوچک اجتماع یکه اندازه ب تواند نمی اسالم، تبلیغ مراکز و

 اسالم شبح از که ستا این .دباش آموزنده و اثربخش باشد، اسالمه سای در زندگی مایشگرن خالصه، و سازد آشکار را اسالمی مکتب مزایای
  .دکنن تحمل را آنه یافت تحقق وجود عنوان هیچ به نیستند حاضر و هراسند می

 این در اگر و پوشید هدخوا فردا ،نپوشد عمله جامع امروز آرزو این اگر .دیاب تحقق اسالمی،ه جامع جامعه، این باید تردید و شک هیچ بدون
 چه، کنیم، گویی پیش حتمی،ه آیند این زمان یا مکان مورد در که ندارد دلیل هیچ .یافت خواهد تحقق دیگر ای گوشه در ،نیابد تحقق جهان گوشه

  .نیست باخبر آن از خدا جز کسی و است پوشیده غیبت حجاب ورای در همواره بشر افراد ما مقدرات
 را خود و کند اختیار آن از خود اندام سازِ و پیکر زیبِ ای جامعه تواند می و است »شریعت«ه پردامن و اصیل قماش با اجتماع، رکا و سر روز آن در
  )7(».دبخش نجات دوزی پاره و بندی وصله از
  

   ای؛ خامنه آقای جناب
 آنجا تا است حاکم امور همه بر اسالم شریعت و است افتهی تحقق ایران در اسالمیه جامع یا نظام حکومتگران، ادعای به که است سال 29 حدود

 :است آمده )1358( خبرگان مجلس مصوب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون چهارم اصل در که
 بر اصل این .دباش اسالمی موازین اساس بر باید اینها غیر و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائی، مدنی، مقررات و قوانین کلیه«

   ».است نگهبان شورای فقهای عهده بر امر این تشخیص و است حاکم دیگر مقررات و قوانین و اساسی قانون اصول همه عموم یا اطالق
  
 :گوید می ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنجم اصل و
 آگاه باتقوی، و عادل فقیه بر عهده امت امامت و امر الیتو ،ایران اسالمی جمهوری در »فرجه تعالی اهللا عجل« عصر ولی حضرت غیبت زمان در«
  )8(».دگرد می آن دار عهده هفتم و یکصد اصل طبق که است مدبر و مدیر شجاع، زمان، به
  
 و انینقو جمله از اموره هم ،اساسی قانون تصویب و اسالمی جمهوری تأسیس و فقیه والیت رژیم به شاهی رژیم تبدیل از پس اینکه به توجه با و

 والیت شما و گردیده تدوین اسالم شریعت از گیری الهام با قوانین سایر و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائی، مدنی، مقررات
 و ددگر تأسیس اسالمی جامعه جهان، از جایی در روزی کرد می آرزو که قطب سید خواست گفت توان می دارید، دست در را والئی نظام مطلقه
 عملی دستان هب قدرت ادعای به )9(است یفرجام نیک و عزت و برابری و آزادی کننده تأمین اسالمی نظام که اید آورده ذکرشده کتاب مقدمه در شما
 .دگردی
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 است، چنین اگر و است، رسیده اهداف این به گذرد، می آن برپایی از که سال 29 از پس اسالمی نظام آیا که گردد می مطرح اساسی سؤال این حال
 :گویند می نژاد، احمدی آقای جمله از )بنیادگرایان( گرایان اصول مرجع و مرشد و مراد ،یزدی مصباح مانند کسانی چرا

 دانشگاهی دروس و تلویزیون و غربی فرهنگ این با و است حاکم )آینده نسل( آنها تربیت بر اسالمی های ارزش نه و سنتی و قدیمی آداب نه«
   )10(».دگیرن نمی یاد دیگری چیز اسالم به بعضاً و نظام به بدگویی از غیر دانشجویان درس کالس در و دندش تربیت

  
 :کنند می تشریح را ها دانشگاه وضع چنین این ،6/2/87 جمعه نماز های خطبه در کاشانی امامی آقای و
 جوانان و ها دانشگاه و مدارس وظیفه این و بگذاریم ظهور منصه به را است دنیا استعدادهای اول صف در شده ثابت که ایرانی هوش و مغز باید«

   )11(».نکن تبدیل شهوت و بازی رفیق عیاشی، به را درس و دانشگاه جوان، ای ...است
  

 ها دانشگاه در خودتان منتخب استادان امروز که کردید می چه سال 30 این در بودید، نظام این ایدئولوگ که همفکرانتان و شما پرسید آقایان از باید
 به شما قوله ب که دانشجویانی مگر و دهند؟ نمی یاد دیگری چیز شهوت و بازی رفیق عیاشی، و اسالم به بعضاً و نظام به بدگویی جز دانشجویان به

 چه ،راستی به نیستند؟ شما دعاییا اسالمی نظام دامان در یافته پرورش و انقالب از پس متولدین کنند، می رانیشهوت و گویند می بد اسالم و نظام
 این مسؤول گویند، می راست اگر .دزنن می تهمت یا و گویند می راست یا آقایان هستند؟ وضع این آمدن وجود به مسؤول کسانی یا کسی

 این گیرند؟ نمی قرار عقیبت مورد نظام، به توهین و عمومی اذهان تشویش و اکاذیب نشر اتهام به چرا زنند، می تهمت اگر و ؟کیست ها نابسامانی
 با آنها سروکار بزنند، حاکمیت بر نقدی دگراندیش، طبقات دیگر و زنان معلمان، کارگران، دانشجویان، اگر که است برابری و عدالت چه

 آقایان چشم باالی گوئید نمی جنابعالیحتا  کس هیچ اما است، دیگر بالی هزاران و زندان به رفتن و کار و درس از محرومیت و انقالب های دادگاه
  .ابروست

  
   ای؛ خامنه سید علی آقای جناب
 را ها نابسامانی همه مردم این از بیش تا کنید اعالم نیست، اگر نه؟ یا هست اسالمی نظام یک ما نظام که شود داده پاسخ سؤال این به باید باألخره

 رژیم های اقتصاددان دانید می خوب( فقر همه این برابر در دهید پاسخ هست، راگ و نگردند خارج خدا دین از فوج فوج و نگذارند اسالم حساب به
 هستم دانشگاه بازنشسته استاد یک که خودم از .ددارن قرار فقر خط زیر است، تر کم تومان هزار 600 از آنهاه ماهان درآمد که کسانی گویند می
 با برابر 87 فروردین( است تومان هزار 400 از تر کم ام دریافتی حقوق فیش، آخرین طبق تحقیق و تدریس سال 50 از بیش از پس که گویم می

 زندگی چگونه باید آنها و است مقدار چه بازنشسته و شاغل اقشار دیگر و کارگران و معلمان و کارمندان دریافتی ببینید حال .)ریال 3626695
 کالنهای  تثرو خواری، رشوه و دزدی و چپاول خوابی، کارتن ها، بچه گردی نخیابا دختران، فروشی تن خرافات، اعتیاد، حد، بی فساد ،)کنند؟

 حمایت مورد های دولت چرا است؟ مسؤول کسی چه گردد، می منتشر حکومتی مقامات سوی از آنها آمار که طبقاتی وحشتناک اختالف بادآورده،
 بود قرار که فرجامی نیک و عزت و برابری و آزادی آن شد چه گویند؟ نمی را حقایق شده، نما نخ و فریب مردم و توخالی شعارهای جای به شما
 همه این چرا اسالمی؟ ممالک های دانشگاه برای باشد الگویی خواستید می که اسالمی های دانشگاه آن کجاست باشد؟ آن منادی اسالمی نظام

 از بسیاری هنوز که است چگونه شصت، دهه در استادان و دانشجویان کشتار و ستم همه آن از پس دانشگاهیان؟ و دانشجویان با دشمنی
 نازل آسمان از باران نیایش، با شود می وقتی خواهید می چه برای را دانشگاه اصوالً دهند؟ می تشکیل دانشجویان را عقیدتی - سیاسی های زندانی
 هندی، حکیم به معروف قزوینی ای خمسه علی تألیف ،»مشکالت حل کلید صلوات« کتاب( کرد حل را مشکالت صلوات، با توان می وقتی کرد،
 و کماجدان با منزلشان آشپزخانه در جوان برادر و خواهر یک گوید، می مملکت جمهور رئیس وقتی ،)است آمده بازار به اخیراً دوم، و هشتاد چاپ
  ؟خواهید می چه برای را دانشگاه و دانش دیگر اند، کرده تولید اتمی انرژی مالقه و کفگیر

  
   ای؛ خامنه سید علی آقای جناب
 در گاه گاه شما که است آن از بدتر بسیار وضع دانم می اما رسد، می شما اطالع به اندازه چه تا و چگونه گذرد می ما کشور در آنچه دانم نمی

 رژیم طرفدار مردم، اتفاقه ب قریب کثریتا که گویند می شما به نزدیکان و دوستان و بیت افراد احتماالً .دکنی می اشاره آنها به خود فرمایشات
 با ،تاریخ در ثبت و کشور نجات برای بیایید !دنخوری را اندازند می راه برایتان تزویر و زور و زر صاحبان که تظاهراتی و ها حرف این گول .دهستن
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 تمام با را والئی نظام مورد در پرسی همه یک مانفر است، داده شما به دهم و یکصد اصل از 3 بند طبق اساسی قانون که اختیاراتی از استفاده
 پس دیگر بار را خود دلخواه حکومت و کند شرکت آن در بتواند دارد، ایرانی شناسنامه که کس هر تا فرمایید صادر شفاف و آزاد انتخابات شرائط

 اینکه برای و هستند نظام طرفدار مردم درصد چند شود معلوم تا نماید انتخاب شد، 58 سال اردیبهشت 12 در که گونه همان سال، 30 گذشت از
 چنین امروز اگر که نمایند نظارت آن بر کنید دعوت بشری حقوق و المللی بین های سازمان از !نسازند حدیث و حرف ملت، و مُلک »دشمنان«

  .است دیر فردا نکنید،
  
  

 *** ها نوشت پی*** 
  .دشو مراجعه )بقائی به  آیت نامه( 271 صفحه ،آبادیان حسینه نوشت »بقایی مظفر دکتر سیاسی زندگینامه« کتاب به .1
 .59 سال خرداد در شده افشا نوار در آیت سخنان از قسمتی .2
 .1359 سال اردیبهشت 3 چهارشنبه تهران، دانشگاه موقت مدیریت استعفانامه متن .3
 .1359 سال اردیبهشت 15 جمعه نماز خطبه در جنابعالی فرمایشات .4
 .1387 اردیبهشت لاو یکشنبه ،2 صفحه »ملی اعتماد« روزنامه در شده چاپ یزدی مصباح آقای سخنان .5
 .17 تا 14 صفحات ای، خامنه سید علی ترجمه قطب سید نویسنده ،»اسالم رسالت از دورنمایی و غرب تمدن علیه ای ادعانامه« کتاب مقدمه .6
 .289 تا 287 صفحات ،فوق کتاب .7
  .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنجم و چهارم اصول .8
 .16 صفحه ای، خامنه سید علی قلمه ب مقدمه ،»غرب تمدن علیه ای ادعانامه« کتاب .9

 .1387 اردیبهشت لاو یکشنبه ،»ملی اعتماد« روزنامه در یزدی مصباح آقای فرمایشات .10
 .2 صفحه ،7/2/87 شنبه ،»ملی اعتماد« روزنامه در منتشرشده کاشانی، امامی آقای فرمایشات .11
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   1387 خرداد 9ای،  به خامنه )»سرباز گمنام«(سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه  نامه

  
 یهاز قوه قضائ یگزارش

  
  ی استبا شخص جنابعال ،مورد یندر ا یاصل یتو مسؤول ،دست نادانان و مغرضان سپرده شده استه عدالت ب شمشیر

  
  آموزد یمنکرات را از حکومت ما م یربه قانون و دروغ و سا یدیتق یو ب ینظم یب و یاکاریجامعه ما ر

  
دست ] این است که[ ...و به رهبر ینجانبا یتوص .قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم استمسأله  ،مهمات امور از«

امام . (»...کوتاه کنند یتاهمپر یکرس یناز ا ستا یعدالت اسالم یستطرح نو آنچه نزد آنان م ندکن می یرا که با جان و مال مردم باز یکسان
 )ینیخم
  

  ، با سالمی، معظم رهبر مقام
ه بار قو تأسف اریت بسیدر مورد وضع یاسالم یگزارش مجلس شورا یزو ن یآورو نو یمناسبت سال شکوفائه و ب یقبلهای  رو نامهیپ احتراماً
ما ه هم .دارم یارسال مبه حضور  را یمطالب ،رانیو ملت بزرگ ا یخود و در دفاع از انقالب اسالم یشرع فیلکگر حسب تیبار د ، یکهیقضائ

مجموعه  یناز ا یرحقه مشاهدات روزان دارم یم یمتقدبه حضور  که یمطالب .ر استکاز من یو نهبه معروف  ف مهم ما امریالکاز ت یکی م ویمسلمان
 .یدباز کن یدمف های حل راهه و ارائ یشکافکالبد یراه را برا ،یزوضع حاضر به اسالم و کشور عزه ادام ینت سنگبا توجه به خسارا یدوارمو ام است

قوه  ینمشروع ایرناروا و غ یها و مجازات با انواع برخوردها ،قوه بکند یناز ا یحصح و یحصر یاداتقکه امروز هر کس انت نددان می تمام اهل فن
ارتباط  ،نقص آن یاکمال و  ینتر کم .عدالت است یرفرقان و شمشه فت و غضب و دارندأر یرنظام و م یشانیپ یهئقضاه قو. مواجه خواهد شد

آثار  یدارا آن یرادو ا .توجه الزم را هرگز نداشته و ندارند ،ینمسؤولکه  یغامردم دارد و در یزو آرامش و همه چ یند یشافزا یابا نقص  یممستق
 مهم است یاربس یمنف
  
 یننگ بزرگواقعاً  ،خاص انجام گرفته است یف و ناقص و در مواردیار ضعیند بسدان می ه البته همهک ،هیقضائه ق و تفحص از قویگزارش تحق -1

در متن گزارش هم به  .ن گزارش صورت گرفته استیم ایه و تنظیدر ته ینکارشکها مورد  سال ده 4 یدر ط ،حسب متن گزارش. بر نظام ماست
ه ک یسانکهم توسط  آن ،ن رفتاریندگان ملت این نمایتر یعال با یه وقتکد ینکلحظه تصور  یکفقط  .مشوی می ن قوه متوجهیا اترادیاها مورد  ده

 یهالعطتر ا ار افتضاحیبس .دشو می چگونه رفتار ،یو متهم و مدع کیاعم از شا ،با ملت بدبخت د،گیر می صورت ،اند هت قانون خوردیقسم بر رعا
 .باشد ین گزارش میدر مورد ا... آن و یه و اظهارات سخنگو یقضائ ی قوهو مال یق و تفحص و انتقاد معاون اداریدر پاسخ تحق یهقضائ قوه
  
ن قوه را یای نابسامان ام و مشروحاً شما ارسال داشته یبرا یهائ نامه رراًکم ،ن قوهیامل از درون اکارشناس حقوق و مطلع ک به عنوان یکنجانب یـ ا2
شرفت یفت پآو  ین عامل بازماندگیتر ر بزرگیاز نظر حق بواهللا مکن تأکید می االهیحجت  به عنوان یکباز هم  .ام جهات مختلف شرح داده از
 یتیفاک یب .ن مجموعه استیا ...ا ویو رشوه و ر ینظم یخت و پاش و بیو ر یبدفرهنگ همه نیا یبواهللا عامل اصل .نابسامان استه ن قویشور ما اک
مشکالت حتماً  ،ش رودیطور پ نیاگر اوضاع ا .شده است یقاط حالل و حرام در هم. م مردم انباشته استکحرام را در شهای  لقمه ،ن قوهیا

 .خواهد شد حادث یتر بیش
  
مهم که  یاربس امر ینبوده و از ا... صنعت و عمران و یرنظ یشرفتپ یظاهر یها در سنوات گذشته به شاخص ینه مسؤولنگاه عمد ،بدون شک -3

باز هم ، یمادهای  ینهاز زم یلیخ در یادز های یشرفتپ رغم یعل یلدل، ینو به هم غفلت شده است باشد یم یگردهای  سالم تمام عرصه یتبستر فعال
 . ادامه داردشدت  به ها نظمی یو ب ها اریناهنج
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و  ن گزارشیهم .ندگوی می شگاه مردم دروغیدر پ در علناً ،ن نظاممسؤولین یباالترحتا  هکده یرس یجائه ما ب یاسالم یجمهورمتأسفانه  ـ3

مان مردم را ین و ایها د یارکثافتکن یا ایآ رات چگونه خواهد بود؟کن منیبرخورد با ا .موارد است یناز ا یکیه یقضائه ن قومسؤولی یها پاسخ
ن یا .سقوط قرار خواهد داد یبینظام را در سراش ،راتکن منیاه ادامه کم کن می ن مردم عرضیو با اطالع خودم از ب حیصر یلیخ ند؟ک یمخدوش نم

و  یهمه و همه از وضع موجود ناراض یدمطمئن باش .دیشکهمه عذاب خواهند  ،رکاز من یو نهبه معروف  امر کست و در ترا االهیسنت 
 .هستند یو دغلباز یادور از ره و ب یصفا و معنو باروز  یکهمه در حسرت  .ناراحتند

  
 ،قوه است ینا یکفایت بی مشکل نظام ما ترین یکه اصل یدبدان قدر ینهم یول ،بپردازم یاتبه جزئ یادز خواهم یمطالب نم یبا توجه به ارسال قبل -4

 یک یآقا وقت .قوه سپرده شده است یناه و عدالت و مبارزه با خالف شرع بر عهد یقانونمدار یعنیحکومت ما ه یفوظ ترین یاصل که یدر حال
را مطمئن  ینا شده است، دست نادانان و مغرضان سپردهه عدالت ب شمشیر ید؟دار یشما چه انتظار تعهد است یسواد و مغرض و ب کم یقاض
 .به قانون و شرع مخدوش است ینانا یدتق دهد ینشان م وضوح بهگزارش مجلس  .ستا یبا شخص جنابعال ،مورد یندر ا یاصل یتمسؤولو  .یدباش

 ینت اأچطور جراند  همقررات خورد یکه سوگند بر اجرا ینانا از مقررات تخلف شود؟ یدکه نبا یستشما و مرحوم امام ن یحصر یمگر فتوا
 .یددخالت کن یدشخص شما با .دهند یرا م یحصر تخلف

  
 وضوح بهرا  ینا ماست، ینظام اسالم ننگه یماواقعاً  و زشت و یفسخ یارکه رفتار قضات و کارمندان قوه با ارباب رجوع بس یدشک نداشته باش ـ5

د شو می نابرابر و جاهالنه و مغرضانه داده های یأر چنان آن ید؟امر ندار یناز ا یشما اطالع یاآ راستی به .نددان می یکنندگان به دادگستر تمام مراجعه
گرفته  یها در قلب مردم جا ظلم و ستم ینخلف است و ابدتر از قضات مت یارقضات بس یانتظام یدادسرا باالتر خصوصاًهای  رده و بدبختانه رفتار

 .یریدبگ دیرا ج ینا .نخواهد ماندحتماً  نظام ،یبا وضع فعل یاباشد و  یحصحنا...) مع الظلم یبقیلک المُ(گرام  ینب یشفرما یدبا یانعوذ باهللا  .است
 .ندارد یرانشرف ابا اسالم و قانون و ملت با یتیسنخ ،وضع ینهرگز ا

  
متملق و دروغگو  یدداده است که با یادقوه به مردم  ینآراء ا ،در مجموع .ساز است فرهنگ ست،ا الگو یست،دعوا ن ینمحدود به طرف ،راء قوهآ ـ6

 .یدوارندآراء ام ینطلب به ا و حق یناز افراد متد تر بیش ،باورم که دزد و کالهبردار و خالف ینمن بر ا. و چاپلوس باشند
  
کار را انجام  ینا تواند یشخص شما نمجز  به یمرجع یچهمتأسفانه  قوه وجود ندارد و ینبه ا یدگیاز رس تر یتر و ضرور واجب یتیاولو یچـ ه7

 .امر است ینا ییدأاز تای  هنمون ،در برابر گزارش یهقضائه رفتار قو بدهد،
  

نظام  در هم و بر هم است، یزهمه چ فاجعه است، ینجاا بواهللا م،یسبنو تر بیش گذارد ینم یگر یالله بودن و حزب یرق انقالبشاهد است که عِ خدا
دست ه ب یزانو م یربواهللا شمش .کشور است ینظم یو ب یدیامو نا سأیه یو ما میزدآ یو باطل در هم م حق خورد، یلطمه م یممستقبه طور  ینجااز ا
 یا. یندشما یممستق یتمسؤولکه تحت اند  هقو ینا یساؤر ،کار ینا یاصل مسؤولکه  یدو مطمئن باش سپرده شده است یستانان و ناشایقناال

صورت گرفته است که لطمات آن تا  یانهناش متحجرانه و یقدر کارها آن قوه یندر ا. یدرا مد نظر قرار ده یضعرا ینا یماًتقاضا دارم مستق، بزرگوار
 یناز ا یاول ناشه در درج مطمئناً حاکم است، یانضباط یب و ینظم یب و رشوه و یکشور دزد یهمه جا ینکها .سال از کشور رفع نخواهد شد اه ده

 .دشو می یوسأنظام مه از همواقعاً  یدگاه،و ام أملج ینآخر ینبه اه کنند مراجعه .قوه است
و آخرت آنها  یاواهللا دن .داعتراف دارن ها یأدر ر یدقت یو ب و پاش یختر ینبه ا مصراً یزخود قضات منصف ن یدکن یقتحق یدتوان می و یدباش مطمئن

 ینهاا !واقعاً افتضاح ،یفیتشدت گرفتار و از نظر که ب ،یتو کارمند بدبخت از نظر کم یقاض .رفته است یاناز م یکار تحجر و ندانمبه دلیل  یزن
 .هستند یکفایت بی مولود تحجر و

ت أجر یکه شخص یستن یخصوص آزاد یندر اواقعاً  .پسندد یا را نمرفتاره ینشرع ما هرگز ا .ندارد یحما ترج در نظام ما بر شرع انور کس هیچ
قوه نظام را  ینا ی،با وضع فعل یدمطمئن باش .یددار یژهو یفیکه شما تکل ینجاستدر ا .افتضاحات را داشته باشد یانقوه و ب یناه و نقد آزادان یلتحل

 .حرام است ،وضع یناستمرار ا .به فنا خواهد کشاند
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قرار  یقوه مورد بررس ینا یتهرگز عدالت و قضا و وضع چرام؟ گیر می یادچه  یاو دروغ و ر یزیگر قانونجز  به رفتارها یناز ا من شهروند آقا
بر  منگیرد؟  یقرار نم یلمورد تحل کمبود عدالت ینهرگز عوامل ا چرا یست؟عدالت ن عمالإ یحکومت اسالمه یفوظ ترین یاصل مگر گیرد؟ ینم
 بر ها یناهموار یندرصد قضات هستند که در ا یس حداکثرید؟ قوه خبر ندار ینمفصل و مشروح از ننگ و عار درون ابه طور  که شما ورمبا ینا

  ای بشود؟ هعد یاغراض و هواها یفدا یمطالح نظام اسالم یدچرا با .خبر دارند یزاز همه چ وضوح بهو اند  هیستاساس عدالت و تقوا ز
آنان را به اثبات  یتعهد یو غرور و تکبر و ب یتقوائ یباشد که بای  هنمون یدبا یندگانو محدود نما یفتفحص ضعمجموعه با  ینرفتار ا همین
 یأچگونه ر ینهاا راستی به .هم وجود ندارد یائیح یچو ه دشو می و دروغ گقته یاو ر یرهمه تزو ینکه ا یدهرس یبه جائ یاسالم یجمهور .برساند

 اند؟ مقررات خورده یاجرا ند و چگونه سوگند برده یم
 یفرهنگ یکارها گذار نخواهد بود،تأثیر یفیتقوه از نظر ک ینا یاصالح جزئه اندازه ب یردکشور صورت گ ینکه در ا ...و یمقدار کار فرهنگ هر

که در حال حاضر  یستن یشک .گذارد یبر مردم م یاساستأثیر  عمل است که ینعمل است و هم ،قوه ینو رفتار ا یأر یول ،همه حرف است
 .موزدآ یمنکرات را از حکومت ما م یربه قانون و دروغ و سا یدیتق یو ب ینظم یو ب یاکاریر ماه جامع

 یدبکند، هرگز نبا یرخأدر برخورد با منکر ت یدهرگز نبا بکند، یشکن یمانپ تواند ینم هرگز ید،مردم دروغ بگوه هرگز حق ندارد ب یاسالم حکومت
کرات با ه آن ب یاجازه دهد کارمند و قاض دیاهرگز نب ...ساکت باشد، یانضباط یو ب یضدر مقابل رشوه و تبع تواند ینم ا بدهد،منکر ر یوعشه اجاز

 .با مردم برخورد کنند توهین
 ینمسؤول و ندکن می یاخاذ وضوح به و زنند یلطمات را به نظام م ینتر بزرگ ،یتعهد یب یامفرط و  یسواد از قضات هستند که با بر اثر کم تعدادی
شدت ه با قضات متخلف ب یدسال گذشته فرمود یشخص جنابعال. ورندآ یعمل نمه ب یاقدام جد یچه یافراد مطلعند ول یناز اکامالً  مربوطه

 گرفته یدادموارد ن یاریدر بس هم ینهاجرائم احتا  تخلفات و ینتر واهللا واضح !کار صورت نگرفته است ینهرگز ا یدباش مئنمط ،برخورد شود
کنار  استعفا یشنهادپ با ند،گیر می مورد برخورد قرار... و یضتومان رشوه و تبع ها یلیونهم که پس از م یقضات متعفن ،یدر کمال بدبخت. دشو می

 .پردازند یم یگردای  هاز حوز یانتبه خ یدر کمال گستاخ بار ینو ا ورندآ یم یو بالفاصله به شغل وکالت رو ندشو می گذاشته
مراتب ه ب یسپردن امور به اشخاصبه دلیل  شدند که یجاداها  جهت فرار از تراکم پرونده ،و در اصل یانهناش یاربس یسیسأت ،حل اختالف شوراهای

به  شروع... تعهد و شرائطو بدون احراز  یبدون آموزش کاف یهائ انسان !ور و اعتبار نظام وارد آوردندبر کش ینیلطمات سنگ ،از قضات تر یناش
 ...آنها افتضاح بود و هست و یفیتکواقعاً  مهم نمودند که یدادن در موارد یأر

 یدادگستر یو در جهت مقابله با کانون وکال مغرضانهکامالً  یزن ،کارشناسانه وکالت و هم در حوزه هم در حوز ،یهقضائه مرکز مشاوران قو ایجاد
 هبود ک یکار گماردن افراده جهت بواقعاً  مجموعه ینا یجادو ا کردند ینم ینتمک یدگستردا یقانونیرغ یها و کارشناسان بود که گاه به خواهش

 .با مراجعه به سابقه واضح است تر بیش یلتفص .باشند یشرائطگو در هر  قربان تحت امر و بله
در اصل باعث از دست دادن  یول ،یدردقضات گ یدشد های یورز از غرض یریباعث جلوگ حق به یاگرچه در موارد یزدائ و زندان یانزندان کاهش

 یوضوح از پرداخت بدهه و ب کنند یدر مقابل طلبکاران قد علم م یبدهکاران براحت .است یدهو گسترش جرم گرد یمجازات اساس ینا یتاهم
 ....و ندشو می خالص ینقد یپر داخت جزا یابا تحمل زندان کم  یاساس یمجرمان روند، یخود طفره م

، به اعتبار قضاوت و حکومت یرناپذ و عالوه بر لطمات جبران ندشو می قضاوت را ندارند وارد قوه که سواد اقلّ یونیته از روحاندس آن کماکان
 !یزبر اسالم عز یتحانبال مرجح صنف رو یحامر از واضحات است و بدون شک ترج ینا .ندکن می دار خدشه یزرا ن یتروحان
و تقاضا  یمتقدبه حضور  خود را یارادت قلب یتنها ،یفهادب و وظ یرو زمقال رجحان ندارد و باز ا یندر اکه درج آنها  یگریمختلف د یقو حقا
 یاسالم ینظام جمهور یشرفتما در حفظ و په هم .عمل آورده ب یجد یبررس ،یهقض یرامونپ یدامر فرمائ ینام نیمسؤولکد به ؤمبه طور  دارم

 .اریمد یتمسؤول
  
عدالت و  یلبحمداهللا بر سب یو خارج یداخل یو فشارها ها یناهنجاره بحبوح که در یاز تمام قضات عادل خود یشهرونده یفهم بر حسب وظ باز

   .لت دارمأگفتار و عمل را مس ند متعال اخالص دروو از خدا مکن می عرض ادب و احترام ،دهند یو ماند  هداد یأتعهد ر
 صالحینعباد اهللا ال یوالسالم عل
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  1387، بهار ای مقیم ایران به خامنه ستانیکودکان افغاناز زبان اده نامه سرگش

  
  باشد نمی ذهنمان در دیگری چیز حکومتی، دستگاه و دولت و ملت از ستم و ظلم جز ایران، در افغان کودکان ما
  

 برکاته و اهللا رحمۀ و علیک سالم
  

 که رسانیم می شما عرض به را مطلب این ،بریم می سر به ایران در که نستانافغا مهاجر و مجاهد، مظلوم ملت کودکان ای ما خامنه آقای جناب
 فَلَا مَیتِیالْ فَأَما« که است فرموده وحی) آله و علیه اهللا صلی( مصطفی محمد خود گرامی رسول به مجید قرآن در )جالله جل( خداوند که طور همان
 و گرفتند می آغوش در را آن دیدند می را طفلی کجا هر در) هوجه اهللا کرام( علی حضرت و] ازاریم را میتی )ما نعمت پاس به زین تو( اما و[ »تَقْهَرْ
 علیه بزرگ جنگی حاصل ،مهاجرت این یا است بوده پروری تن از آیا؟ اند گشته مهاجر چرا ما پدران اینک و. پرسیدند می اش خانواده احوال از

 ؟بوده مانز آن در جهان قدرت ترین ظالم و ترین بزرگ
 .کنیم می واگذار ایرانی مداران سیاست شما به را قضاوت این

 .است آمده نبوی سیره و مجید قرآن در که کنید ای رفتار گونه به ما با که است ای این خامنه آقای جناب شما از ما تقاضای اینک
 نه که خواهیم می شما از ،دارد همخوانی اسالم دین بزرگان فتهگ و مجید قرآن و نبوی سیره با افغانستان مظلوم همیشه ملت اخراج موضوع اگر و

 با مغایر ،مدت این در شما عمل اگر ،صورت این غیر در ،کنید مجازات ممکن وضع ترین سنگین و شدیدترین با را ما بلکه نمائید اخراج را ما تنها
 شما کنار در و ایران در را خود روزگار تا دهید مهلتی ،دیده ستم ملت انکودک ما به لطفاً ،است اطهار ائمههای  گفته و مجید قرآن و نبوی شریعت
 .بگذرانیم
 خرابی و آوارگی جز چیزی و بازگشتند درازتر پا دو از دست دو و تازیدند ها روس سرخ قشون ،افغانستان در ،روزگار دیروزِ تا که نماند ناگفته
 تا اند کرده تأجر کشورها از برخی سایؤر سال هفت و بیست از بعد امروزه که بود انستانافغ ملت خون .نگذاشتند جای بر افغانستان ملت برای

 .بسازند را اتم بمب خود برای ملت این خون از دیگر برخی و بردارند خود اسم روی از را »اف« پسوند
 سرکردگی به ها یهودی یعنی خدا دین دشمنان سلطه زیر ،گرفت قرار الملل بین تروریسم حمالت آماج زیر کشور این اینکه از بعد ،روزگار امروزِ و

 .کنند نمی دریغ کوششی هیچ از اسالمی متفکر مغزهای شوی و شست وها  مسلمان نابودی برای آنها و است گرفته قرار آمریکا
 :داشت خواهد پیامد دو ما بازگشت ،صورت این در که گردیم باز کشورمان به اسفناک و وخیم شرائط این با افغانی کودکان ما که است درست آیا
 ؛کرد خواهیم آشوب از پر را جهان و شد خواهیم همدست المللی بین تروریسم با یا -1
 .رسانید خواهیم نتُ میلیاردها به نتُ ها ملیون از را مخدر مواد یعزتو و تولید و شده همدست المللی بین قاچاقچیان با یا و -2
 .اسالم دین نفع به نه و جهانی جامعه نفع به نه و است ما نفع به نه ،پیامد دو این و

 جلب مجید قرآن از آیه چند به را شما توجه ،هستند ها افغان ،ایران در سابقه بیهای  گرانی و شدید تورم و بیکاری عامل که است اینجا بحث اگر
  :نماییم می

 ستین نیزم در یا جنبنده چیه و[ »نٍیمبِ تَابٍکِ یفِ لٌّکُ مُسْتَوْدَعَهَا وَ مُسْتَقَرَّهَا عْلَمُی وَ رِزْقُهَا اللّهِ یعَلَ إِالَّ األَرْضِ یفِ دَآبۀٍ مِن وَمَا«: 6 آیه ،هود سوره
 .]است )ثبت( روشن یتابک در )نهایا( همه داند یم را مردنش محل و قرارگاه )او( و خداست عهده بر شیروز )هکنیا( مگر
 را خود یروز )خدا( اگر دهد یروز شما به هک آن ستکی ای[ »نُفُورٍ وَ عُتُوٍّ یفِ لَّجوا بَل رِزْقَهُ کَأَمْسَ إِنْ مْکُرْزُقُیَ یالَّذِ هَذَا أَمنْ«: 21 آیه ،ملک سوره

 .]ردندک یپافشار نفرت و یشکسر در هکبل )نه( دارد باز )شما از(
 اتمیآ از ورزند یم برکت بناحق نیزم در هک را یسانک یزود به[ »الْحَقِّ رِیبِغَ األَرْضِ یفِ برُونَکَتَیَ نَیالَّذِ یاتِیآ عَنْ سَأَصْرِفُ« :146 آیه ،اعراف سوره
 .]سازم گردانیرو
  
 آیا .باشد می »اهللا اال اله ال« ما مشترک جمله ،داریم تن در جان ،داریم رگ در خون هم ما ،مسلمانیم هم ما بگوئیم که است ذکر به الزم آخر در و
 پادشاه که دانید می بهتر. کنید جفا را خود دینی برادران یا و دیگر ملت یک ،خود دشمن بر غلبه خاطر به که است شده ذکر امر این ،اسالم در
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 گریدی چیز ،حکومتی دستگاه و دولت و ملت از ستم و ظلم جز ،ایران در افغان کودکان ما اما .کرد استقبال اسالم صدر مهاجران از چگونه حبشه
  .ببرد یاد از را تلخ خاطرات این هم کودکان ما ذهن تا یابد تغیرها  رفتار که است امید. باشد نمی ذهنمان در
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    1387 ای، خامنهبه  )ایلیا میم( یفتاح یماننامه پ

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

 محترم رهبر انقالب محضر
 ن نام خودم رایخودم هم به هم. شناسند می ایلیا ایاس یاست و مردم مرا به نام ال یمان فتاحیاسمم پ ،در شناسنامه ثبت احوال. میکعل سالم
قرار دادند و ها  نجهکشترین  بیو عجترین  ن، مخوفیده تریچیبه دور از چشم زندانبانان تحت پ 209به شش ماه در زندان  یکمرا نزد. شناسم می
خود را و ه ه گذشتکوسته خواستند ی، پیشبانه روزهای  نجهکن شیدترین، در شدیسنگی ها از مرگ و از حبسام  هنجات شاگردان و خانواد یبرا

. خواستند می ان، از طرف شمایه بازجوکم یرا بگو یزیچ یو اخالق یاتم، مسائل مالینه نم، و دربارکار کار و محصوالت گذشته را انکهزاران 
اما خودشان بارها و در (نم ک یه آن را مخفکد و آنها اصرار داشتند یشکپنج ماه طول  ش ازیه بکد و باال آوردن خون یشدهای  یزیبا خونر انهمزم

 هلم را بارها بیو متن ف ینکضبط  یلمید فیه باکبه من گفتند  یت اسالمیمکاز طرف شما، از طرف حا) مجامع مختلف ناچاراً به آن اعتراف کردند
ه من مردم را به اسالم و قرآن دعوت کن اشتباه بوده یگفتند بگو ا. آنها اجرا نشده یکتته ده البکخواستند  ی میشیت آزماکردند و ماکته یکمن د

لم ین فیا هکردند تأکید ک بارها. طور بگو طور و آن نیت را بده و ایها غامیت پیروحان یگفتند برا. آمده می نترل من درکن آنها به یچون دام  هردک
د آن یلکه کاست  ین قفلین را از تو خواسته و ایا یت اسالمیمکو حا یومت اسالمکح. است یت اسالمیمکو به حا ید تو به نظام اسالمیسف کچ

و ام  هم دروغ گفتید به دروغ به مردم بگویبا ....یلمیف ینبر ضبط چن یشما را نشان دادند مبن یحکم حکومت. ن استیامر مسلم یدر دست ول
ا خالف یا خالف قانون یدروغ  حتا یک دروغ، حتا یک بنده نتوانستندتأکید  ها بار و برخالف دهنجه کاما در طول شش ماه ش. ام انحراف داشته
 لولد در سیباها  نجهکن شیدتریتحت شد. نمکشف کرا  مسألهن ینده خودم ایآ یها د در سالیبااند  هاورند و گفتیرون بیبنده به شرع از گذشت

و  یو خانوادگ یخصوصهای  سکو عها  لمیبا ف یباز. ردمک می لیتوب تجلکم به صورتب دشمنانم تاکنوشتم و از  می تاب خودم نقدکبر  یانفراد
 .ردندک می ن افتخاریم و به ایو مونتاژ هست یساز گفتند ما استادان صحنه می ...بود یروانهای  نجهکشترین  ییانم از ابتدایکن به شاگردان و نزدیتوه

م ید به مردم بگویردند، من باک ی میومت معرفکها ح آن ماهه ه خود را در همکطبق درخواست آنها  ...میونجه بودم تا بگکها تحت ش و شب روزها
 ...هستم یوانهنم و ساحر و دک می العاده خارق یارهاک یطانیاد هستم، با قدرت شیطان هستم، شیش
ات تو یم نیدان می گفتند... ینجات داده ا ییخدا یها هزار نفر را از ب ه تو دهکم یه ما قبول دارکست و پنج مرتبه گفتند یش از بیدر طول شش ماه ب...

را به باال منتقل  ودر خیم و تفاسینکر یتفسایم  هدادقبالً  ههایی ک محض و طبق استعالم ینیز را با بدبیه همه چکن است یما اه فیبوده اما وظ ییخدا
ن کگفتند توبه ... یا ردهک یساز هیح و لوتر شبیز خود را مثل مسیو همه چ یح هستیمس یینده بگویدر آ یخواست می هک ینکد اعتراف یتو با. میینما

؟ یرده اکن یچ گناهیات ه یباالخره در زندگ. ست از چهیگفتم توبه از چه؟ گفتند مهم ن. نار برودکتا اتهام الحاد و بدعت از تو و همه شاگردانت 
 یقانون یا خطایسوء استفاده  یکگفتم اگر . بوده است یادیات و شیو قصدم نفسانام  هردکتفاده اس گفتند بگو سوء. ندک ی نمیفرق. یزیاز هر چ
آمد و ضمن ) ع(یان در روز تولد علیاز بازجو یکی. یفهم می خودت یروز یکخره گفتند باأل. یرمپذ می د، هزار برابر آن راینشان داد

ه ک، هر چه یب شده باشکه در گذشته مرتک ییبگو یجرم یکم اگر تو خودت یندار از تو یچ جرمیه ما هکن است یا مسألهگفت  یخواه حالل
ن باره یدر ا مم و خودیتو را نگه داراند  هه چرا به ما گفتکهستم  کوکاو گفت من خودم مش. شود می ز حلیه همه چکباشد، قسم جالله خورد 

 .ام ردهکق یتحق
زنده ماندن  یمن برا. یا بلند شده یومت اسالمکه حیبر عل یعنی، ینکاگر دفاع اند  هدند و گفترکب ین مرا تخرکمم یها روشه همه جا و با هم در

 :دیاز من دارد با یومت اسالمکل حکه به قول آنها ک یردن آنها طبق درخواستک یزندگ یاز زندان همه آنها و برا یریجلوگ یهمه دوستانم، برا
ن پانزده یاهای  و درسها  یم سخنرانیبگو] منتشر شد 87سال  یکم ینکتاب آم. [نمکسم و منتشر ینوب یتابکم به سرعت یها شهیخودم و اند هیبرعل

ار خدا کو  خدات من یم نید بگویبا. د با شاگردانم ارتباط داشته باشمینبا. ها کتابم را خودم ننوشته ام و دهاند  هردکه یم تهیگران برایست سال را دیب
ه تو کم یه آنها بارها به من گفتند ما مطمئن هستک یدر حالام  هداشت یو مال یم مسائل اخالقید بگویبا. ات بودهیفسانه نکو خدمت به خدا نبوده بل

ه آنها ای ک هه از مردم ضبط شده، هزاران تجربک یمستندهای  لمیفه م همید بگویمن با. میننده بدهک د به باالترها جواب قانعیاما باای  هنداشتای  مسأله
از جانب شما به من اعالم  ی،و حکومت اسالم یاسالم یته آن را از جانب حاکمک یتمأموری .توهم بودهاند  هدیه دک ییایؤو هزاران راند  هداشت

 :ن استیبطور خالصه ااند  هردک
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به هر گروه از . نندکارت که شاگردانت انک ینک یارک. ن شوندینند و بدبکد یمردم درباره ات ترد ینک یارکه کخواهد  می از تو یاسالم ومتکح
 .میه ما نوشته اکرا بگو  یمردم جمالت

را ) نیاسیال (گفتند ما شما . چرخند می میه بچرخانکن دست ماست و هر طور مسؤولید مغز یلک. میا ردهکه ین را توجمسؤولیه گفتند ما هم بارها
 . یریمحرفمان را پس بگ یمتوان ایم نمی هشما استعالم داده دربار گفتند ما. یمکرده ا یمعرف.. .و یریتبش یحیانو مس یتبدتر از بهائ یزیچ

و  یومت اسالمکآنچه از جانب حه دهند و دربار ی میها هزار شاهد و هزاران محصول گواه گذشته، دهه ه دربارکست بلیشاهد من فقط خدا ن
 ...گفته شده زهاین چیه به آنها هم همکدهند  می ها نفر شهادت گفته شده، ده یت اسالمیمکحا
ها شکنجه و با حکم حکومت  ماه یبود اما ط یمهم در آن نبود و تکرار مطالب کتابهاای  هز فوق العادیه چکلم را یآن فه ه آنها همکدم ید بعداً
های  دهاستفاترین  روغن و دیو از قطعات مختلف آن بدتراند  هردکن مونتاژ و جعل کل ممکشترین  بازانه ن و حقهیشده بود را به بدتر یهته یاسالم
 .اند هردکن را کمم
آنها . تا افکارت عوض شود یچند ضربه شالق بخور ید، فقط شایندار یه جرم خاصکردند و گفتند ک یاز من حالل خواه ین ماه انفرادیآخر در

 یاعالم کردند اموال تو به حکومت اسالم. مکن می خودم را انکار ینممونتاژ شده دادند که اگر خودم هم آن را بب یلمیمحرمانه و ف یخبر از بولتن
 .ینکار کل و گذشته ات را انیارها را تعطکه کم به شرط آنیده ی میومتکن و قدرت حیپول، زم یه بخواهکتعلق دارد اما ما به تو هر مقدار 

را ها  نیرا بدتریدارم ز یوحشتها  نجهکن شیترسم، نه از اعدام و نه از بدتر می نیترسم، نه از حبس سنگ می خدا یبرا ییآبرو یمن نه از ب... 
. دینک کمکاند  یرمذهبیه عموماً هم غکها هزار نفر از جوانان مسلمان  ها درخواست کردم، به ده ه سالکطور  خواهم همان می ردم اما از شماکتجربه 

. شوند می هیتوج یگرین طور دمسؤولیدهند و  ای می هرقو ف یواههای  یتزنند و هو می نها در حال رانده شدن از اسالم هستند، به آنها برچسبیا
ر یناپذ شمارشات کض و بریرا، و ف ییخدا یمانم را، گذشته را، هزاران نشانه را، هزاران محصول را، نجات دهها هزار انسان از بیم را، ایمن خدا
 .نندکرباران یرا تام  ههمه دوستان و خانواد اند، هه گفتکطور  ا آنیاگر در آتش سوزانده شوم حتا  ردکار نخواهم کخدا را ان

ها، خداوندم را که به  یو جوسازها  و تهمت ها، از جعلها  ها، از دروغ یعدالت یو بها  نم اما از ظلمک می استقبال یارکو خودان ینکاز خودش من
شرح و  هاز ابعاد مختلف چند برابر شود ک یزث شد همه چها باع ماه یندر ا یانآقا ینعملکرد ا. ام یدهطلب یاریشدت زنده و حاضر و قادر است به 

ر و برنامه کجوان، متخصص، آزموده و اهل ف یرویها هزار ن ران دهیامروز ا. نزنم ین باره حرفیه در اکمستندات آن موجود است اما اصرار دارند 
ران و یدر ا مان مردیمن در م .اند ههم داشت یقاتیار خود توفکسفانه در أو متاند  هآن بست یمر به نابودکه دوستان نادان کهاست  دارد اما سال

ام  هشود، هر چه گفت می واقع یمگو می آنچه. اند ن واقعیلماتم عکه ام ک هز به آن شناخته شدیش از هر چیست سال گذشته بیگر و در بید یشورهاک
 یهر اتهام رشیذو پ یارکرواقع باشد من حاضر به انجام هر یامه غن نیلمه از اک یکاگر . ام خارج نشده یو درست یواقع شده و هرگز از راست

 .هستم
 

 و خدمتگزار خداوند میتسل
 )فتاحی(اهللا  رام یاسال
  
  

  ***منبع *** 
  وبسایت پیمان فتاحی

http://www.ostad-iliya.org/News/2451/ 
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 میاهللا الرحمن الرح سمب

 
ن کمم] )یمم یلیاا( یفتاح یمانپ[مان  معلمهای  ما را از درس یان برخوردارکه امکم یردکم و از شما تقاضا یما به شما نامه نوشت. میکعل سالم
 یدروغ یها ر اساس شهادته بکد یاجازه نده. نندکف یو جعل و تحر یساز شان دروغیاه بارید دره اجازه ندهکم یردکاز شما درخواست . دیساز
ما به شما  هبعد از نام. تر قرار دهند شیع بوده معلم ما را در اسارت هر چه بیدروغ است و از سر ترس و تطم ندیگو می دهندگان ه خود شهادتک

وعده . تر گذاشتند شیشار بمعلم ما را تحت ف. گذارد می ر مشخصات برنامهکه ما با ذیعل ما هر شب بریصدا وس. تر شد شیفشارها صدها مرتبه ب
ی خود را ها تیاز ما وص یم و برخیه منتظر زندانکهاست  و ما ماه. نندکر یشان و اعتقاداتمان دستگیت از ایحما رمه قرار است ما را به جکدادند 
جه بوده اما امروز ینت یر بیاخ یاه ه در سالکرغم آن یاز استاد عل یو ساختگ یت خصوصیاکش یان از مردم برایاد هادار یشدت تقاضا. میا نوشته

قابل اثبات است،  یو مستندات ما به سادگ که دروغ بودن آنها با مدارکف را یسراسر دروغ و تحرهایی  معلم ما بولتن هیلآنها بر ع. باال گرفته است
و  ییگو در سطح جامعه معروف به دروغحتا  ن ما ویب گذشته در یها ه در سالک یسانکاز  اند، هردکمونتاژ  یمختلفهای  لمیاز استاد ف .اند هردکم یتنظ
قتاً وجود یو حقواقعاً ه کد یگو یی میزهایم چینیب می میرو ی میسکش هر یپ .اند هردکاستفاده  یونیزیتلوهای  بیتخر یبرا اند، هبود یف النفسیضع

ان یما را با فرقان و وهاب کمشتر یهمه با زبان. ده شدهیشکر یآنها به تصو یمذاهب برا یرههات دایه با توجکاست  یه توهمکندارد بل یخارج
د، یت ما جواب دهسؤاال م اگر بهییگو می .ن تنها راه شماستید و اینکند او را رها یگو می .دهد نمی ت ما جوابسؤاال س بهکچ یه. نندک می هسیمقا

 .دهد ی نمیس به ما جوابک چیها و امسال هم ه ن سالیاه باشد اما در هم
 .میران داشته ایه ما تا بحال در اکد یهست یگروهترین  کند شما پایگو می بعد. س هنوز انحراف ما را به ما نگفته استک چیم اما هیند منحرفیوگ یم

دگاه یه از دکه یو نشر یطیمح ستی، انجمن زیفرهنگه ، موسسیردولتیل مستقل و پرمحصول غکها تش د اما چطور دهیند فرقه هستیگو می
 یکم یتوان می چطور. میضدفرقه را دارهای  مؤلفهه هم یو تجرب یتوانند فرقه باشند؟ ما از نظر علم اند، می هردکدر سطح ممتاز عمل  یاسارشنک

ق یقر و تحکتفه یدام فرقه بر پاک؟ یت فرقه ایدام هوک، با یارشناسکو  یعلمه دام نشانکبا  ،دام اعتقاد مجزاک، با ینید کدام مناسکم؟ با یفرقه باش
 دام فرقه فرهنگک. ار ماستک یمبنا یو مطالعات یقاتیتحقه ست پروژیش از دویق اند و بیر و تحقکتفه یما بر پاهای  لکتشه استوار است؟ اما هم

 دهد؟  می را در جامعه گسترش یق علمیو تحق یساز سؤال
یما هر شب نند؟ چرا صدا و سکب یمطالب تخرترین  ف شدهیرو تحترین  ن با دروغکل ممکشترین  سابقه ین و بید معلم ما را به بدتریبا چرا
 ند؟ ک عاز خود دفاها  ا رسانهیون یزیشود اما او حق ندارد در تلو می شان اشارهیم به ایرمستقیم و غیشان برنامه دارد و در هر برنامه مستقیاه باردر
رفته یشان پذیا هرگز از جانب این هدایشتر ایهم ندارد و ب یاتاق شخص کحتا ی شانیه اکند یگو نمی دهند اما می هیند مردم به استاد هدیگو می 

 .اند هردکافت نیدرای  یهشان هرگز هدینشده و اساساً ا
نامه  یاستاد شما ختم شده بود اما چون به رهبره او به زندان ببرند؟ گفتند پروند یو توانمند ییخواهند ما را به جرم اعتقادمان به دانا می چرا
نند ک عیتطما یه مردم را تحت فشار بگذارند، بترسانند کن است یا یو علو یا عدالت اسالمیچرا؟ آ. دید دیاستاد را در زندان خواه یزود هد، بینوشت
و  یا عدالت علیف اسناد توافق دارد؟ آیو تحر یساز ، جرمیخصوص یساز کیبا طرح شا یا عدالت علینند؟ آکت یاکه او شیند و برعلیایه بکتا بل

ه ک دشما شهادت بدهن یحاضرند برا یادین حاال افراد زیدارد؟ هم یبدون دفاع همخوان یوم سازکطرفه، با مح یکبا قضاوت  یعدالت اسالم
 . نندک یت خصوصیاکه معلم ما شهادت دروغ بدهند و در دادگاه طرح شید خواسته شده تا برعلیچگونه از آنها با فشار و تهد

یی زهایند ما چیگو می نهاینند؟ اکآبرو  یب و بین ناجوانمردانه، نابرابر و ظالمانه تخریچن نیاز آن را ا یه عضوکدهد  می هاجاز یومت اسالمکح ایآ
چرا رو در رو و . میدانست می نها را دوازده سال قبلیما ااند  هردکو جعل و مونتاژ  یآور معلم ما جمعه آنچه آنها در بار. دیدان نمی ه شماکم یدان می
 .نندهک نیدهنده و بدب جهتهای  ییزا ا توأم با ابهامیا پشت سر یطرفه است  یکا یز یهمه چ. زنند نمی ردانه و سند به سند حرفم
ن همه آدم دروغ ید ایو توح یمان و خداپرستیا ایرده؟ آکها هزار نفر را به خدا مؤمن  اگر هست چطور ده. افر استکه استاد کند یگو می نهایا

ما ه ه به همکشود؟ او  می عبه چهکه و خان مؤمن یدهند، پس آبرو می آن خبر یآن هم از راستهای  ه محصوالت و نشانهکاست است است؟ اگر ر
شود؟ اگر  می بیآبرو و تخر یبای  هن حجم گستردی، با چنییها فیو تحرها  ن دروغید، چرا با چنید دوباره را بخشیو توح یمان و خداپرستین ایا

رده اند؟ کها و فرهنگ مسموم و مهاجم گم  مان به خدا را در گردابیه خدا و اکاست  ین حد مورد توجه جوانانیاست چگونه تا اافر کاستاد 
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. مخرب مانند مصرف مواد مخدر و مانند آن بودند یها تیاز فعال یا مشغول به برخی ییروز گم شده در پوچ گرایشاگردان استاد تا د از یبعض
و عنصر  کد اما او خطرنایخوب هست یلیف است؟ بارها به ما گفتند شما خیر و تألکق و تفین سالها همّ و غمّ آنها تحقیه در اکچطور است 

ن است رأس منحرف باشد و بدنه به کچطور مم. ن هستندیچن نیاها  وهیل مکل درخت و کا مرده باشد یمار یدرخت به شیاگر ر. نامطلوب است
 . نها خوب و مطلوبیقول ا

گذارند تا اگر حق با آنها بود  نمی ح و شفافیصره جلس یکم یه دهها مرتبه به آنها گفتکان آنطور ین آقایم، چرا ایاو ناحق است و ما ناحق هست راگ
ه نام زابعد . هات ترساننده استیمطالب و توج ینش، حذف ابتدا و انتهایف، گزیم؟ روش آنها فقط مونتاژ، تحرینکآنها را قبول  یها حرفه ما هم

 یسخنرانهای  ن بود، آنها به شش نفر از حاضران در دورهیاسیها هزار نفر از اعضاء ال  ن، از طرف دهیاسیت ال یجمعه ه از طرف همکما به شما 
ق ین طرید و از اننک ییسند و در آن نسبت به استاد بدگوین نامه بنومسؤولی یمعروفند، خواستند برا یبه بدنام) ها هزار نفر ان دهیاز م(ه کاستاد 

. مینک می سب درآمدکن راه یم و از ایده می تیریر و مدکآموزش تف یردولتیو غ یران دولتیه ما به مدکهاست  سال. نندک یحرف ما را خفه و خنث
 یارک یمتدها ازشه یاند یادهایر و بنکمتعدد ف یها ت و اتاقیریر و مدکتف یها ران، پژوهشگاهیران و محققان اکانجمن متف. است یار ما قانونک

. ما را بستند یرکات تفینشر. ردندکل یر ما را تعطکآموزش تف یها السک. نندک یشان را با ما منتفیه قراردادهاکماست اما به همه جا نامه زدند 
ح یه و تقبی، تشبیمدع یکت، در حد ین و روحانمسؤولی یر آموزش داده بود، براکسنده و مدرسان تفیر، محقق، نوکه هزاران متفکمعلم ما را 

 .اند هراهها را بر ما بسته هم. ردندک
 چرا با چند. میا ردهکس یق و تدریار و تحقکنه هزاران ساعت ین زمیم و در ایرکنند؟ ما اهل تفک می طور رفتار نیم؟ چرا با ما ایردکار کما چ مگر
 ف شده است؟ یانه و تحرن حد ظالمیز تا اینند؟ چرا همه چک نمی ابهامات را حله و جواب هم سؤال
ر و تعقل ید نه از تدبیآ می رونیلمات از قلب ما بکن یم؟ ایم پناهنده شویتوان ی میسکتر منجر شود ما به چه  شیدرخواست ما از شما به فشار ب اگر
  ....فین همه ظلم و دروغ و تحرید از ایبه داد ما برس. ما
 

 ران و محققان کانجمن متف یاز اعضا جمعی
  نیاسیت ال یاز جمع یندگیبه نما

  
  ***منبع *** 

 »در کانادا یمم یلیااستاد ا یانحام«وبسایت 
http://hamianeostadeliamramollahdarcanada.blog.com/2013/01/11... 
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   1387بهمن  29ای،  نامه سرگشاده محسن سازگارا به خامنه

  
 »ای از نی خانه«
  

های تجاری برای همکاری در زمینه فروش و تولید سالح از  که در قالب هیأت ]و آلمانشوروی سابق [ های مأموران امنیتی گزارش
دهند که نسبت به جنابعالی نظر بسیار مثبتی دارند و قول و قرارهایی که با شما در  اند، نشان می آلمان شرقی به ایران آمده

به خصوص اصرار شما  ،اند، بسیار خواندنی است ، گذاشتهاید زمانی که عضو شورای انقالب و رابط این شورا با وزارت دفاع بوده
  تر با شوروی و همکاری روزافزون با بلوک شرق برای نزدیکی بیش

  
 !ای جناب آقای خامنه

ه نصیب تهمت و ناسزا بودآنچه  ، پا را از گلیم خود درازتر کرده و»کیهان«، چون صدا و سیما و جنابعالیهای تحت امر  در چند هفته گذشته، رسانه
 حضرتعالیکننده مواضع و نظرات  های آنها منعکس های مأمور، ارزش پاسخگویی ندارند، اما از آنجا که حرف های این رسانه گفته. اند بنده کرده

 .شاید کمی به خود بیایید و تقوا پیشه کنید ؛است، فکر کردم این چند خط را خطاب به شما بنویسم
های  اید، برای سرکوب مخالفین و تثبیت پایه در مسؤولیت رهبری نظام جمهوری اسالمی قرار داشته عالیجنابدر بیست سال گذشته که  - اول

در این . اید ، تمام مخالفین خود را به عامل آمریکا و سپس اسرائیل و دیگر کشورها متهم کرده)حتی بدون یک استثناء(قدرت خود، بدون استثناء 
اند را هم به این  اند و فقط دیدگاه و نظری غیر از نظر شما و یا تفسیری از دین و دنیا غیر از تفسیر شما داشته هکسانی که مخالف شما نبودحتا  راه،

اند یا مدافعین حقوق بشر،  اند یا کارگران، فعالین حقوق زنان بوده کرده مخاطب شما معلمین بوده برایتان هم فرق نمی. اید اتهامات مزین کرده
طلبان  اصالححتا  .اند یا غیرسیاسی نگاران، سیاسی بوده اند یا روزنامه اند یا دانشگاهیان، نویسندگان بوده یا دانشجویان، روحانیان بوده اند بازاریان بوده

هایی چون کیهان به محض کسب اجازه از  توپخانه صدا و سیما و روزنامه. اند زنی شما در امان نبوده داخل حکومت هم از این تهمت و برچسب
خواهید، غافل از  دهید و همگان را مطیع خود می شب و روز، نغمه مرگ بر این و مرگ بر آن سر می. اند ما، شلیک تهمت و افترا را شروع کردهش

  :آن که به قول شیخ اجل
  کس نیاید به زیر سایه بوم«

  »گر همای از جهان شود معدوم
  

حق مردم ایران  ه نوعی در راه دموکراسی، حقوق بشر، آزاداندیشی و مطالبات بهبه همین دلیل، هر کس و هر گروه اجتماعی یا سیاسی که ب
بگیری آمریکا و اسرائیل و دیگران متهم نشود، به نظرم  های مأمور شما به مزدوری و وابستگی و پادویی و حقوق کوشد، اگر از جانب رسانه می

ریزد که از  کارش لنگ است و البد به نوعی آب به آسیاب استبداد دینی میحتماً باید در اصالت کار خود شک کند و قبول کند که یک جای 
  .زنی شما در امان مانده است ماشین تهمت

درمان درون جامعه و میان مردم ایران، یعنی  یک بخش از این رفتار شما را به درد بی. اید گونه ام که چرا شما این ها فکر کرده من مدت -دوم
دانستم و هنوز هم  یک بخش دیگر را هم ناشی از ساختار ذهنی و بدبینی مفرط شما می. دهم دادم و هنوز هم می ت میزنی و بدبینی نسب تهمت

ریزی یک هیأت مدیره برای کل  تمام حوادث عالم را ناشی از برنامه جنابعالی. دانم، به خصوص با قوت بیمارگونه تئوری توطئه در ذهن شما می
دار و صهیونیست  م از عصر رنسانس تا حاال حاصل کار یک عده سرمایهکنید که تمام حوادث سیاسی عالَ نید و فکر میدا می» دشمن«دنیا به نام 
محوری و انحراف اخالقی را جایگزین معنویت و خدامحوری نمایند و چون جمهوری اسالمی و شخص شما  خواهند مادیت و انسان است که می

ا و نشانه حکومت صالحان هستید، لذا شب و روز هم علیه جمهوری اسالمی و شخص شما توطئه هم سمبل این معنویت و بازگشت به خد
. بازی آن هیأت مدیره پشت پرده، دانسته یا ندانسته، هستند شب ها هم عروسک خیمه متفکرین، به خصوص غربیحتا  تمام سیاستمداران و. کنند می

نزد شما و بسیاری از اطرافیانتان به شدت جاری است و اثبات حرفم را هم اتفاقاً بیش از همه،  معتقدم که این ذهنیت و تفسیر بیمارگونه از عالم،
کنند و چکیده هزاران صفحه نوشته و  های شما را اعالم می دانم که نظرات و تئوری های صدا و سیما می جات همین روزنامه کیهان و برنامه هنوشت
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برید و امیدی هم به  شما هنوز هم از این بیماری رنج می. هم همین چند خطی است که اینجا آوردم ها صدها ساعت برنامه و تحلیل این رسانه
 . بهبودی نیست

زنی روزمره شما و کیهان و صدا و سیما و  پراکنی و برچسب توجیه اصلی من برای تهمت» بیماری ذهنی«و » تثبیت استبداد«تا این جا دو ضلع 
  .هایتان بوده است سایر رسانه
ها است برای رساله دکترایش روی اسناد سازمان امنیت آلمان شرقی  چندی پیش به جوان محقق ایرانی برخورد کردم که سال - و اما سوم

توانسته به سراغ آن  ،های فراوان او با معرفی دانشگاهش و با پیگیری. کند که اکنون در اختیار پلیس جمهوری فدرال آلمان است، کار می ،)اشتازی(
دهند که پس از پیروزی انقالب اسالمی  این اسناد، نشان می. اند ش از اسنادی برود که هنوز اجازه انتشار و در اختیار عموم قرار گرفتن را نیافتهبخ

حاکم بر انقالب و همچنین به دلیل سکونت رهبران حزب توده طی  »نه غربی ،نه شرقی«ها روی شوروی و شعار  در ایران، به دلیل حساسیت
تخصص و تبحر این سازمان  ،سالیانی طوالنی در آلمان شرقی و همکاری تنی چند از رهبران این حزب با سازمان امنیت آلمان شرقی و در نتیجه

گیرد که بخش اصلی امور ایران را در سازمان امنیت آلمان شرقی متمرکز کند و جالب است که یکی از افسران  در امور ایران، شوروی تصمیم می
که بخشی از مسؤولیت امور ایران را هم داشته، همین جناب والدیمیر پوتین بوده که حتماً ) سازمان امنیت معروف شوروی(» ب. گ. ک«رتبه  یعال

 . را هم در وجود شما دید» حضرت مسیح«هست و در سفر اخیرش به تهران  جنابعالیمعرف حضور 
اند، نشان  اری برای همکاری در زمینه فروش و تولید سالح از آلمان شرقی به ایران آمدههای تج های مأموران امنیتی که در قالب هیأت گزارش

نظر بسیار مثبتی دارند و قول و قرارهایی که با شما در زمانی که عضو شورای انقالب و رابط این شورا با وزارت  جنابعالیدهند که نسبت به  می
به . با شوروی و همکاری روزافزون با بلوک شرق تر بیش، به خصوص اصرار شما برای نزدیکی اند، بسیار خواندنی است اید، گذاشته دفاع بوده

به مأمورین آلمان شرقی بسیار  جنابعالیگفته این جوان محقق که زحمت مطالعه هزاران صفحه اسناد را به خود هموار کرده، اتفاقاً نه فقط اظهارات 
از زمانی به اینکه  و باز هم نکته جالب. ی بسیار مثبت افسران اطالعاتی روسی از ارتباطات با شما استها تر از آن، ارزیابی جالب است، بلکه جالب

شود و چندان نگرانی هم برای قلع و قمع آنان ندارند و دیگر به  بعد، محبت افسران اطالعاتی روسی و آلمان شرقی به حزب توده سرد می
دانم که آیا در نهایت، دولت آلمان اجازه خواهد داد که این بخش از اسناد منتشر  نمی. کنند توجهی نمی که در خطر هم قرار دارند،آنها  های گزارش

اندازی کند و باز هم به قول  ای نشسته، نباید شب و روز به خلق خدا سنگ دانم که کسی مثل شما که چنین در خانه شیشه شود یا نه، اما این را می
، ولو »!آن را که خانه نئین است، بازی نه این است: حکیمی گذر کرد و گفت ؛همی کرد] بازی آتش[= اندازی  نفت هندویی«الرحمه که  سعدی علیه

ای و از کجا  پرسد چه کاره اگر به همه فحش بدهی و تهمت بزنی، کسی از خودت نمی«آن که به این روش قدیمی سیاسی هم معتقد باشید که 
آورید؟  کنید و چه بالیی بر سرش می چنین اسنادی از ارتباطات با بیگانگان را داشته باشد، با او چه رفتاری میدهم  واقعاً اگر کسی یک. »ای آمده

  .قدری به خودتان بیایید
 

 !ای آقای خامنه
آیه قرآن هم اعتقاد  به این. باشید جنابعالیاگر حتا  دهم با آبروی بندگان خدا بازی کنم، ترسم و به خودم اجازه نمی من بر خالف شما از خدا می

به همین دلیل، بیش از ). 8مائده، (» تر است دشمنی با قومی شما را از جاده عدالت منحرف نسازد، عدالت پیشه کنید که به تقوا نزدیک«دارم که 
اف، به زودی منتشر شود و کنم تا اسناد ارتباطات شما با مأمورین آلمان شرقی، روشن و شف صبر می. کنم گویم و قضاوتی هم نمی این، چیزی نمی

کنم که تقوا پیشه  شما را دعوت می. اما باالتر از همه ما خداوند دانایی است که ناظر بر اعمال همه ما است. قضاوت را هم ملت ایران خواهد کرد
 . کنید و تنها کمی از خدا بترسید

  !همین
 

 محمدمحسن سازگارا 
  1387بیست و نهم بهمن ماه 
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  1387 اسفند 25 ای، به خامنه طبرزدی اهللا حشمتسرگشاده  نامه

  
  این بازی خطرناک را دستگاه امنیتی ولی فقیه شروع کرده و مسؤولیت آن نیز با شخص رهبر خواهد بود

  
  !ای و یک اقلیت پیرو اوست؟ متعلق به آقای خامنه ،این مملکتمگر 

  
  ای خامنه آقای جناب

  سالم با
  

 منطقه جاد از تا نگردد موجب ام خانواده با شما سربازان برخورد از ناشی خشم نویسم، می را نامه این که اینک وارمامید .کنم می شروع مقدمه بدون
   .دباش ام خانواده اعضای سایر و همسرم علیهآنها  روانی جنگ و جدید فشار اهداف از بسا ای که کنم قلمی را مطالبی و شوم خارج عقالنیت و

ه شکنج و زندان نوع هر ،اخیر سال 15 در که هستم نظام اینه شد شناخته مخالفان از نیز من و هستید اسالمی جمهوری برره شما !ای خامنه جناب
 و کرد پرداخت هزینه بایست می دموکراسی و زادیآ به رسیدن برای که ام پذیرفته ،حال هر به اما کرده تحمل را محرومیت و شتم و ضرب و سفید
 حرکت انقالب دادگاه و اطالعات وزارت مورانأم اما اخیراً .دکن سرکوب را خود مخالفین که است ایدئولوژیک و کوبگرسر رژیم هر طبعیت این

  !شود خیر به ختم خواهم می خدا از که اند کرده شروع را جدیدی
 نظام کافیه انداز به که ام بوده باور این بر و ام نداده دخالت را همسرم سیاسیه مبارز هیچ در گاه هیچ گذشته سال 15 این در من !ای خامنه جناب
 .است کرده شاهکار کند تحمل را مصائب و مشکالت همین بتواند اگر همسرم که است تراشیده مشکل ام خانواده و من برای شما رهبری تحت
 ناپسند، حرکتی به دست اطالعات اخیراً سفانهأمت اما .دندار منازعات گونه این در شرکت به ای عالقه هیچ نیز خودش ایشان که این ضمن

 نبوده سیاسی که من همسر امثال ویژه به رود می ای خانواده سراغ به امنیت دستگاه هرگاه اما ندانید شاید شما .است زده بشری ضد و ناجوانمردانه
 علیه روانی جنگ ن،آ از بدتر و شارف و زور عمالإ دنبال به که است آشکار خوبی به هستند، سیاسی یکه خانواد عضو که است این جرمشان و
 .قانونی تا شود می تلقی زورگویانه تر بیش بلکه .دشو نمی تلقی مند قانون اقدام یک روانی لحاظ به نهاآ رفتاره نحو و عمل ،واقع در .ستا نهاآ

 چند ناشناس نفر یک .کن داوری پسس و بگذار ما جای به را خودت شما ،حال .دکن خواهی باج شما از بخواهد زورگو یک که این مثل درست
 دفتر این به بعد روز نقیان علیه محبوب خانم که گوید می و زند می زنگ اطالعات وزارت پیگیری دفتر از که است مدعی و زند می زنگ پیش روز

 از دهد می حق خود به عوض در اما ،بگوید را خود تلفن و نام نیست حاضرحتا  و کند می تکرار را کار همین بعد های روز فرد همین .دکن مراجعه
 گفتی می همسرت به نباید که گوید می من همسر به و زند می زنگ دزدکی بعد های روز در .دکنن معرفی مربوطه دفتر به را خود که بخواهد دیگران

 حالی در این .دبرو مربوطه دفتر به انایش شخص مورد در مذاکرات ای پاره انجام برای تا خواهد می ایشان از دیگر بار و کردیم ارتضاح ما که
 دست خودسر های گروه شاید که بودیم گمان این بر گاهی و گرفته قرار ناخواسته روانی جنگ یک در فرزندانم و همسرم مدت، این در که است

 پس و زده تلفن باردیگر فرد همان ه،شد اعالم نیز رسمی تعطیلی روز که ماه اسفند 25 امروز اما .دزنن می بشری ضد و ناشایست کارهای چنین به
 برای انقالب دادگاه 2ه شعب از گوید می و شده حاضر ما منزل در پشت در ساعت، چنده فاصل به و نکرده دریافت را نظر مورد پاسخ که این از

 .کنیم باز را در که خواهد می ما از و !دارد ای احضاریه نقیان علیه محبوب خانم
 های نهاد ،انقالب دادگاه و اطالعات وزارت ،خوب :که کند جلوه گونه این شما نظر در است ممکن سادگی، و کوتاهی نهمی به ماجرا این شرح
 نیز ها چیز این پای باید کند می مبارزه اسالمی نظام با که کسی :شود گفته یا .دبدهن انجام اقدامی هر نظام امنیت برای دارند حق و هستند قانونی
 دهید اجازه .دکن می پیدا معنا دیگری جور مسأله شهروند، عنوان به ما برای ولی .است نآ اب همسو های نیرو و حاکم داوری تهالب این .دبنشین

 خواهد می دستگاه .نمایم بیان را نآ ،مخالف حال عین در و عادی شهروند یک منظر از و کنم بیان را رویداد این از خود منطقی و روانی برداشت
 ام خانواده اعضای مورد در من که داند می و نرسیده، نتیجه به خودم علیه فشار و زندان راه از چون و کند مخالفت عدم و سکوت به مجبور را من

 زنده من تا داند می چون و مدهآ نیز منه خان در پشت تا بند قداره و کلفت گردن های دمآ همچون و شده وارد زاویه این از ،دارم مضاعف حساسیت
  .بمانیم نیز نآ بعدی حوادث انتظار در باید ببرد، انقالب دادگاه به زور یا نیرنگ راه از را فرزندانم یا همسر توانست نخواهد هستم
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  !ای خامنه آقای جناب
 را نهاآ برخورد هکآنجا  از کند، تکرار را کار همین که گاه هر و کنیم باز را در که کرد اصرار و زد را ماه خان در زنگ اطالعات مورأم که وقتی
 در نیست معلوم بار این که تفاوت این با اما .دشون وارد زور به پیشین بارهای همچون تا دارند انتظار فرزندانمه هم کنیم، می تلقی زورگویی نوعی
 به و شما به دلیل همین به و نمایم دفاع که دانم می خود حق من و کنند تجاوز من خصوصی حریم به هستند صدد در نهاآ .دشون تسلیم زور مقابل
   .است اسالمی جمهوری رهبر عنوان به شما شخص با نآ یتمسؤول ،افتاد ام خانواده از عضوی یا من برای اتفاقی هر رابطه این در کنم می اعالم دنیا
  

 خاتمی و رفسنجانی یعنی شما دیروز یارانحتا  و کرده خارج میدان از را مخالفینه هم امنیتی های دستگاه و سپاه زور با شما !ای خامنه قایآ جناب
 که دانید می خوبی به شما .دهستن گاهآ امر این از همگان اما ،زنند نمی حرفی علنی صورت به و مصلحت به بنا نهاآ چه اگر .دای داده دست از نیز را

حتا  نژاد احمدی دولت که دانید می خوبی به .دکنن می سرکوب راآنها  امنیتی نیروهای اما ،هستند ناراضی شما حکومت از ایران مردم قاطع اکثریت
 برکت به امرتان تحت حکومت و شما .دگوین نمی سخنی مصلحت روی از یا شما ترس از اما ندارد، طرفداری نیز کار محافظه گرایان اصول بین در
 در را خود سرنوشت و کرده شرکت رفراندوم یا نتخاباتا در زادانهآ مردم دهید نمی اجازه و کرده سرکوب راحتی به را مخالفی هر نفت های پول

 خصوصی حریم به ،امر تحت های نیرو خواهم می شما از اما .دهیم می ادامه خود راه به و دانیم می را دموکراتیکه مبارزه قاعد نیز ما .دبگیرن دست
 از ندارم چیزی من .دمآ نخواهم کوتاه بشری حقوق ضد اقدام نای مقابل در ،شوم کشته اگر که سوگند شرف و انسانیت به .دباشن نداشته کاری من

 دستگاهه دسیس از که کنم می اعالم من .هستم سالم و صحیح خوشبختانه و زد نخواهم اعتصاب به دست افتادم گاه شکنجه به اگر و بدهم دست
 یالملل بین های سازمان به طریق این از من .دباشن کرده طراحی را من شتنکُه برنام اینها است ممکن و ندارم گاهیآ ام خانواده و خود علیه امنیتی
 کار که نکنند اعالم بعد و نبرند بین از را من ام خانواده و من با برخورد در بدانم کجا از .نداریم جانی امنیت ام خانواده و من که کنم می اعالم
 امکان این آینه هر و شده ور حمله من خانوادگی حریم و همسر سراغ به دنژا احمدی قایآ اطالعات دستگاه امروز .است بوده خودسر های گروه
 با نیز آن یتمسؤول و کرده شروع فقیه ولی امنیتی دستگاه را خطرناک بازی این .دبدارن وا العمل عکس به را من و بریزند خانه درون به که هست
 این مگر نیستیم؟ امان در دست به اسلحه و زورگو های نیرو این شر از خود هخان درحتا  که ایم کرده گناهی چه ما مگر .دبو خواهد رهبر شخص
 به گونه این ای عده که اند مرده جنگ و جبهه در ایثارگر های نیرو و سپاه سرداران آیا !اوست؟ پیرو اقلیت یک و ای خامنه آقای به متعلق ،مملکت

 نباشد، درست خبر این امیدوارم .است دیده تدارک را طبرزدی حذفه برنام ،امنیت گاهدست که شنیدم فردی از پیش روز چند !اند افتاده مردم جان
 در من قانونی و طبیعی العمل عکس از آگاهی با آنها که است این از حاکی ام خانواده اعضای و همسر و من با امنیتی های نیرو برخورده نحو اما

  .ندارم جانی تأمین من بداند دنیا .دباشن دیده تدارک را سناریویی چنین است ممکن آنها، مقابل
  

  طبرزدی اهللا حشمت
 خورشیدی 1387 ماه اسفند 25
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  1388 فروردین 15 ای، به خامنه ایرانی اننویس وبالگ از جمعی سرگشاده امهن

  
 ایران اسالمی جمهوری رهبری مقام ای خامنه علی سید اهللا آیت
 سالم با
  

 نیم و سال دو به و برد می سر به زندان در شما به اهانت جرم به که میرصیافی امیدرضا نام به نویس وبالگ جوان یک هستید مطلع که طور همان
 است نامه این پیوست که شواهدی اساس بر را او قتل احتمال ،»مرز بدون گزارشگران« .درگذشت زندان در پیش روز چند ،بود شده محکوم زندان
 نکرده شما به توهینی گونه هیچ بود معتقد و دانست می ناعادالنه را آن و بود معترض خود حکم به زندان از قبل میرصیافی امیدرضا .دکنن می اعالم
 .چیست ایشان آمیز توهین جمالت که بود نشده مشخص دادگاه یأر درحتا  و است
 شما مورد در ایشان مطلب کدام که نشدیم متوجه ود،ب زندانی وبالگ همان مطالب دلیل به که ایشان وبالگ آرشیو مطالعه با ما ،ایشان فوت از پس

 .است بوده زندان نیم و سال دو مستحق و بود آمیز توهین
  .دبو داده را علنی دادگاه برگزاری درخواست که حالی در ،شد محاکمه غیرعلنی دادگاه یک در ایشان
  :شود می قدیمت موضوع چند در ،هستیم ایرانی نویسان وبالگ از تعدادی که ،ما سؤال حال

 کدام که دهید توضیح لطفاً کنیم، پیدا ایشان وبالگ در آمیزی توهین مطلب نشدیم موفق ما و بود شما به توهین امیدرضا اتهام اینکه به توجه با -1
  است؟ تهدانس می زندان نیم و سال دو مستحق را ایشان اسالمی، جمهوری حکومت که بود آمیز توهین چنان شما مورد در ایشان مطلب

 حضور با و علنی دادگاه در باید سیاسی متهم دارد می بیان که اساسی قانون 168 اصل مفاد چرا و نشد برگزار علنی صورت به ایشان دادگاه چرا -2
 متهم برای شما آیا نشد؟ رسانده عمومی افکار اطالع به دادگاه در ایشان دفاعیات چرا نشد؟ رعایت ایشان مورد در ،شود محاکمه منصفه تأهی

 کند؟ دفاع اتهامش از بتواند عمومی افکار برابر در که نیستید قائل را حق این سیاسی
 را افراد این ناعادالنه صورت به حکومت آیا .دشون می محاکمه غیرعلنی دادگاه در اخبر های سال در سیاسی متهمین تمام تقریباً ،ایشان از غیر به

  باشند؟ متهم دفاعیات شاهد عمومی رافکا ندارد دوست که کند می محاکمه
 لطفاً نبودید جریان در اگر بودید؟ موافق دادگاه حکم با آیا بودید اگر بودید؟ ایشان دفاعیات و میرصیافی امیدرضا اتهام جریان در شما آیا -3

 هستید؟ خبر بی افراد این پرونده از شما که شوند می زندانی شما به توهین اتهام به نفر چند سال در مگر که دهید توضیح
 زندانی او خود به توهین اتهام به که افرادی پرونده جریان از حکومت، مقام باالترین که باشیم داشته انتظار ما که دانید می نابجا را مسأله این آیا
  ؟دنیافت زندان به او از انتقاد دلیل به گناه بی شخصی مبادا تا باشد مطلع شوند می
 باید نویسان وبالگ ما است این ما الؤس ،حال ؛است آزاد ،رهبر از انتقاد بودید فرموده گذشته سال در سخنرانی در ای امنهخ اهللا آیت جناب -4

  نشود؟ ما متوجه است، شده اخیر ماه یک در سیاسی زندانی چندین متوجه که زندان عواقب و فتیمنی زندان به که کنیم انتقاد شما از چگونه
  
 داد خواهید که پاسخی و گذارید می هک وقتی از تشکر با

 ایرانی نویسان وبالگ از جمعی
  
  

 :هاءامضا
 http://azadmardoman.wordpress.com غفوری کامبیز
 http://iranian.com/main/blog/ahvazi اهوازی آروند

  http://manoche.blogsky.com گلستان منوچهر
 http://bayegan.blogspot.com بایگان رضا
 http://www.arashdacklan.blogfa.com کالندا آرش
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 http://hanjar.page.tl محمدی نارین
 http://raheazady.blogspot.com فراهانی زهرا
 http://pariqadami.blogfa.com قدمی پری
 http://iranmandegar.blog.de بهرامی علی
 http://www.iran-bano.blogfa.com زاد کیان فریما و آرش
 http://jighodaad3.blogfa.com روزبه آرش
 http://pendarema.blogspot.com بیات علی

 http://enzeva16.blogfa.com بزرگ مهرداد
 http://www.shahriar-aachen.blogspot.com ایرانی شهریار

 http://navidepadeshahi.blogfa.com تابش النا
 http://www.noend.blogfa.com سنایی آرمین
 http://zaitoun.wordpress.com قنبری طیبه
 http://www.ayandegi.persianblog.ir دانا رئیس مریم
 http://www.taraniazi.com نیازی تارا
 http://www.tandisd.blogfa.com تندیس داود
 http://ahmadbatebi.us باطبی احمد

 http://www.aliveiranian.blogspot.com شاهد داریوش
 http://www.misaghzomorod2000.blogfa.com زمردی علی

 http://www.assize.blogfa.com جزه شوری محمد
 http://siradmiral.blogspot.com طهماسبی میثم

 http://beedare.blogfa.com پارسی نوشین
 http://faryadekhamosheman.blogfa.com انصاری هنگامه
 http://www.pilehvar.blogspot.com ور پیله بهزاد
 http://www.tnmp.blogfa.com علیجانی محمد
 http://payam.malakut.org یزدیان پیام

 www.sooresrafil.blogfa.com جنتی کوروش
 www.greentea2500.wordpress.com نژاد پاک کاوه

 http://1blondi.wordpress.com ادیبان علیرضا
 http://greenlandhighway.blogspot.com صادقی آریا

 www.mhyousefpourseifi.blogfa.com پورسیفی یوسف سنحمحمد
 http://ks82.blogspot.com سنجری کیانوش

 http://amiretemadi.blogfa.com اعتمادی حسینامیر
 http://belgiran.blogfa.com فرید سیامک
 http://newsiniran.blogsky.com کازرونی صنم
 http://fereshteh.blogfa.com قاضی فرشته
 http://zananemelli.blogspot.com نوجو اشیو

 http://maroufi.malakut.org معروفی عباس
 http://shampilix.wordpress.com محمدظاهری علیرضا



 )216(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 http://www.sohreh.blogfa.com جهانگیری سمیه
 http://notes.kaaveh.net رضایی کاوه
 http://www.kntoosi.com توکلی حمید
 http://komite-aghwam.blogfa.com ایازی شهریار

 http://balouch.blogspot.com بلوچ عبدالقادر
 http://ayandema.blogspot.com پورحمزاوی کریم
 http://www.behzadmehrani.blogfa.com مهرانی بهزاد

 http://gameron.wordpress.com اسفندیاری شایگان
 http://www.rottengods.com شمشیری فریبرز
 www.1canadian.blogspot.com النیمی وحید

 http://navayerahayee.blogspot.com اعتمادی امیرحسین
 http://akhtarghasemi.blogfa.com قاسمی اختر

 http://www.siamakold.blogspot.com عبدی سیامک
 http://ssahraei.blogspot.com صحرایی سعید
 /http://m-khazaie.blogfa.com خزاعی مهناز
 /http://nedayekavir2.blogfa.com شکیبا رامی

 http://azizanpress.blogspot.com عزیزان فضائل
 http://amooarvand.wordpress.com افراسیابی محمد
 http://ospeyman.org ضمیر روشن پیمان

 http://www.nourizadeh.com زاده نوری علیرضا
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   1388داد خر 12ای،  به خامنه نامه سرگشاده اکبر اعلمی

 
  خدابه نام 

 
 !رهبری محترم مقام خدا، دیگر بنده به خدا، بنده یک سرگشاده نامه

  
 علیکم سالم
 !»تراب من آدم و آدم بنو أنتم« :اهللا رسول قال

 
 ابن »مناقب« در .است بوده )ع(علی نزد در القاب ترین محبوب و زیباترین از خاک، دمساز و پدر یا »ابوتراب« که است آمده اسالمی روایات در

 لیکن کرد، مطالبه وی از خود حق یافت، کوفه یهودیان از یکی نزد در را خویش گمشده زره آنکه از پس امام، آن که است شده نقل نیز شهرآشوب
 و دلیل م،اما چون و کردند مطرح قاضی شریح نزد در را خویش اختالف دو، این ناگزیر .دورزی خودداری حضرت به آن دادن پس از مرد، آن
 .دکر صادر حکم یهودی، آن نفع به ایشان منصوب قاضی الجرم نداشت، خود زره تصاحب برای ای بیّنه

  مبنای بر  کشورداری و دانست نمی نیاز بی دیگران نصیحت و تذکر از را خویشتنحتا  )ع(معصوم امام که خوانیم می البالغه نهج در همچنین
  نظردهی و  مشارکت با تا خواست می آنان از و کرد می  توصیه گفتن سخن پروا بی به را  مردم و  نموده مذمّت را  لّقتم  پذیرش  به  گرایش و  کبرورزی
 چون بی اطاعت و ارزش، یک گفتن، حق تلخ سخن و بودن منتقد )ع(علی حکومت در دیگر، بیان به .دشون یادآور را  زمامداران  خطاهای ، خویش

 .دآم می مارش به ارزش ضد یک چرا و
 زورمندان از که چنان آن و مگویید سخن من با است، تاریخ جبّاران با گفتن سخن رسم که سان بدان« :گفت می مردمان با) ع(علی رو، این از

 همین به .»آید گران مرا بگوئید، حقی سخن من با اگر که مپندارید چنین و نیامیزید  من با تصنّع به مگیرید، فاصله من از کنید، می پروا دژخوی
 .دنهن میان در آنان با را حق تلخ سخن که برگزینند مشاورینی تا فرمود می توصیه نیز خود کارگزاران و فرماندهان به سبب،
 سجن از و خدا عبد دو هر و باشم می بدوی اعراب و یهودی آن از فروتر و عاصی من نه و هستید )ع(علی از واالتر و معصوم شما نه اینکه به نظر

 در تا کردم خطاب خدا بنده را خود و شما ام نامه مطلع در نخست، وهله در سبب بدین گشت، خواهیم باز خویش اصل به زود، یا دیر و خاکیم
 است، کرده توصیه »ابوتراب« که گونهآن را اسالمی زمامدار با گفتن سخن رسم و نگردم قلم لغزش و زبان لکنت دچار مشفقانه نامه این نگارش

 را مطلقه قدرت که نهم میان در شخصیتی با را هایم دغدغه و شکوه نامه این در حق، صاحب شهروند یک عنوان به دوم، وهله در و آورم جای هب
 که کنم می گمان و »خاموشی وقت به گفتن و گفتن وقت به بستن فرو دم است؛ عقل طیره چیز دو« سعدی قول به زیرا دارد، اختیار در کشورم در
 هرگز را خود غایبان که گیرم قرار تاریخ شماتت مورد روزگاری روزی، شاید نگذارم، میان در شما با را واقعیات هم فرصت این در اگر
 .دبخش نمی
 که پرسیدند مذکور خردمندان از :نویسد می منتسکیو چنانکه آشنائید، یونانی هفتگانه خردمندان حکایت با نیز حضرتعالی که کنم می گمان
 .دکن کار حاکم جای به قانون، آنکه :گفت »بیاس« .دکن تأثیر همه در فرد، یک دشنام آنکه :گفت آتنی مقنّن »سلن« است؟ کدام ها حکومت ترین کامل

 »گلئوبوس« .شرّان نه کنند حکومت درستکاران آنکه :گفت »پتیاگوس« .دباش آن در اموال برابری که حکومتی :گفت فیلسوف »ملیوسی سالیس«
 .دکن نطق خطیب جای به قانون آنکه :گفت

 !کنند حکومت پارسا دانشمندان باید پس :گرفت نتیجه گونه این سخنان، این از »سرمامدرس«
 که رود می انتظار کنند، حکومت پارسا دانشمندان ای جامعه در اگر اینکه آن و گرفت توان می یونانی خردمندان سخنان از هم دیگری نتیجه

 قانون حکومت در جایگاهی شکنان، قانون دیگر صورت، این در .دباش خطیب جای به آن کردن نطق و حاکم جای به »قانون« کردن کار حاصلش،
 فراتر را خود پارسا دانشمندان زیرا کرد، خواهد متأثّر را همه فرد یک حقوق تضییع و حکفرما جامعه آن در نیز عدالت نتیجه، در و داشت نخواهند

 هرگونه خاذات از و کرده رفتار جمعی خرد به احترام و عمومی مصالح گرفتن نظر در با و قانون چارچوب در و پندارند نمی خود نوعان هم دیگر از
 .دورزن می اجتناب دهد، خودخواهی و استبداد بوی که روشی و تصمیم
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 واضعان نظر مورد سیاسی نظام مختصّات و اهداف انمی قرابت و شباهت نوعی متوجه اساسی، قانون 111 و 109 ،107 ،3 ،2 ،1 اصول به نگاهی با
 .است کرده توصیف یونانی خردمندان زبان از منتسکیو را آن خصوصیات که شویم می آرمانشهری با اساسی قانون
 بیان صراحت هب و نگشته قائل رهرو و رهبر میان تفاوتی قانونگذار، اساسی، قانون 107 اصل ذیل در که شود می آشکارتر زمانی حقیقت، این
 برای عادالنه قضائی امنیت ایجاد به را حاکمیت نیز سوم اصل 14 بند در و »است مساوی کشور افراد سایر با قوانین، برابر در رهبر« که دارد می
 .دکن می ملزم قانون برابر در عموم تساوی و همه

 میان شهروندی و اجتماعی حقوق برابری گرو در یکسو از انون،ق برابر در عموم تساوی و همه برای عادالنه قضائی امنیت که است پرواضح
 دیگر، بیان به و باشد پاسخگو و مسؤول مردم برابر در داراست، که اختیاراتی و وظایف با متناسب هرکس اینکه و است فرودستان و فرادستان
 گردد میسّر آن سطوح عالیترین تا قدرت ارباب محاکمه و استیضاح امکان یکدیگر، از دو این گسستن صورت در و نگسلد  عدالت از هرگز  قدرت

 بخش اطمینان و قانونی انضباط تحت را امور تمشیت و کشور سیاسی مدیریت اجتماعی، مدیریت مند ضابطه مبیّن عنوان به قانون دیگر، سوی از و
 نظام معمار نیز سبب همین به شاید .دشو واقع »حساب او از خواستن نخواهد کس کند کاری هر« مصداق نتواند هیچکس الجرم و دهد قرار خود

 سایرین، برابر در مستقیماً دارد حق ملت، افراد از فردی هر« که دهند می نوید مردم به خود معهود حکومت وصف در ایران اسالمی جمهوری
 خود باشد، کرده عمل خود اسالمی وظایف رخالفب اگر صورت، این غیر در و دهد کننده قانع جواب باید او و کند استیضاح را مسلمین زمامدار

 .»است معزول زمامداری مقام از خود به
 حقوق استیفاء برای ثمر کم هرچند تالش ،»بالمعسور ترکیُ ال المیسور« اعتبار به که استیضاح نه نامه این نگارش از من قصد وصف، این با

 است؛ آن های ارزش و جمهوریت نجات و ملت یک شده مخدوش
 کشور به خدمت سابقه سال سی و داشته انقالب حفظ و پیروزی در هم ناچیزی بسیار سهم که شهروندی و حقوقدان یک عنوان به اساس، این رب
 مجلس، خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو و قانونگذار کسوت در سال 8 مردم انتخاب با و داراست خود کارنامه در را ایران ملت و

 و آشنا دهد می رنج را ایران مردم که هائی نابسامانی و کشور ضعف و قوت نقاط با بیش و کم و کرده رصد دقیق طور به را خارجی و داخلی اوضاع
 میان در شما با است بالغ شرط آنچه سرگشاده نامه این قالب در است، برخوردار ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به نسبت کامل اشراف از
 :گذارم می
 را خود زندگی آگاهانه آن، پرتو در ایران مردم تا بود جمهوریت و آزادی به معطوف گردید، ما انقالب مبدأ آنچه واقفند، رهبری محترم مقام - فال

 پای به را خویش کرامت و جمهوریت و آزادی اسالم،به نام  که آن نه بازیابند، را خود انسانی کرامت طریق، این از و داده اسالمی جالی و رنگ
 .دکنن قربانی دین از خاصی قرائت
 در اسالمی جمهوری اساسی قانون نویسندگان که بود حدی به موعود، سیاسی نظام در انسانی کرامت و آزادی چون مفاهیمی جایگاه و ارزش
 بعدی، اصل در و بیان اسالمی جمهوری منظا ایمانی های پایه از یکی را »خدا برابر در انسان یتمسؤول با توأم آزادی به ایمان« قانون این دوم اصل

 !ساختند ملزم اجتماعی و سیاسی آزادیهای تأمین و انحصارطلبی و خودکامگی و استبداد گونه هر محو به خود امکانات همه با را حاکمیت
 ششم اصل که جائی تا ورزد، می تأکید نظام جمهوریت بر وضوح به اساسی قانون 177 و 59 ،56 ،20 ،9 ،6 ،3 ،1 اصول حداقل راستا همین در

 .دشو اداره انتخابات راه از عمومی آرا اتکا به باید کشور امور ایران اسالمی جمهوری در دارد می مقرر
 اعمال و باشد می خود سرنوشت بر مردم حاکمیت حق و آزادی با اصالت الً،او که است حقیقت این بیانگر قانون، همین 56 و 9 اصول مفاد سیاق
 لذا الغیر، و باشد می معتبر مردم سلب قابل غیر و بالمنازع های آزادی و حقوق چارچوب در تنها هم ایشان امر تحت ارکان و فقیه طلقهم والیت
 در یا و کرده سلب انسان از را خود سرنوشت بر ملت حاکمیت حق و اساسی قانون در حمصر و مشروع های آزادی تواند نمی مطلقا کس هیچ

 .دده قرار خاص گروهی یا دفر منافع خدمت
 56 و 6 اصل دو راهبردی و آمرانه مفاد ویژه به و جمهوریت تحقق و مذکور اصول شدن عملی ،»است آن لوازم به التزام شی، به التزام« که آنجا از

 .است سیاسا قانون در دموکراسی شده پذیرفته های ارزش و جمهوریت مقدّمات و لوازم به دادن تن گرو در مزبور، قانون
 
 شده تفویض او به خداوند سوی از که خود سرنوشت بر ها انسان مطلق حاکمیت حق و آزادی قلمرو اساسی، قانون 56 اصل از مستفاد واقع، در

 نظام بر حاکم مناسبات و ساختاری اصالحات به ناظر تواند میحتا  قانون، این 177 اصل به نسبت تسامح و اغماض قدری با و است الیتناهی
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 موجود اساسی قانون چارچوب در اصالحات انجام برای مدنی تالش به رسد چه تا شود، نیز اکثریت دلخواه نظام کردن جایگزین و مستقر سیاسی
 !دلخواه وضعیت به رسیدن و کنونی ناگوار وضع از رهائی جهت

 را قومی هر سرنوشت مهندسی خداوند هم »نفسهمأب ما یغیروا حتی قومب ما یغیّر ال اهللا إنّ« شریفه آیه موجب به که دانید می راقم از بهتر جنابعالی
 و قدرت صاحبان اگر و باشند خود اراده بروز و ظهور به قادر ملت، و قوم آن که یافت خواهد تحقق زمانی مهم این است، کرده واگذار او اراده به

 !است خداوند اراده برابر در سدّ ایجاد منزله به و »اهللا سبیل عن یصدّون« بارز مصداق آنان عمل کنند، ایجاد مانعی اراده این برابر در ثروت
 در ملت یک اراده آزادی اوج به احترام بیانگر و شده ایراد زهرا بهشت در 1357 بهمن 12 در که خمینی اهللا آیت سخنان از بخش این به اشاره شاید
 :کند نیاز بی بحث این ادامه از را ما باشد، می دلخواهش تغییرات و خود سرنوشت تعیین

 زمان این در را ما سرنوشت زمان، آن در ملت داشتند حقی چه ،...دبو مردم اختیار به شد تأسیس که اول پهلوی، سلطنت این که کنیم می فرض ...«
 یک سرنوشت توانند می بودند، این از پیش سال هشتاد این، از پیش سال صد در که اشخاصی آن مگر هستند؟ ما ولیّ ما پدرهای مگر ،...دکنن معین
 خواهیم نمی ما که گوید می زمان این در باشد، باید خودش با خودش سرنوشت که ملتی این ...بکنند؟ تعیین آنها کنند، پیدا وجود بعدها که را ملتی
 با اینها سرنوشت خواهیم، نمی را سلطنتی یمرژ را، محمدرضاشاه سلطنت را، رضاشاه سلطنت ما اینکه به دادند رأی اینها که وقتی .را سلطان این

 ».است باطل او سلطنت اینکه برای از است راه یک هم این .است خودشان
  

 یا و انتخابات یک در که است این مستلزم امر، بدو در مردم، دلخواه و مطلوب وضعیت به ستیابید هدف با موجود وضع تغییر شک، بدون
 عمالً ایران ملت و شود مهیا کند، می حکومت کشور بر که ای فائقه و قاهره قدرت اراده بر ایران ملت جمعی دهارا شدن مستولی امکان پرسی، همه

 به شدن ناگزیر جای به مردم که داد خواهد رخ زمانی وضعیت، این برسانند، ظهور منصه به بیش و کم را خود دلخواه اصالحات و تغییرات بتوانند
 حق از استفاده به قادر آزادانه حاکمیت، کوچک سبد در موجود شده دستچین عناصر و حکومتی های سوگلی به وفمعط و محدود کامالً انتخاب
 و باشند موجود های گزینه ترین عالی تا بدترین میان وسعت به ای دامنه در مدنی و آزاد کامالً انتخابات یک در شدن انتخاب حق و کردن انتخاب

 .دسازن فراهم آنان طریق از را خویش نظر مورد حداکثری تغییرات و اصالحات امکان خود، دلخواه حاکمان و یانمجر انتخاب با بتوانند مĤالً
 های آزادی با که یادشده اصول شدن عملیاتی و عمومی آرای اتکاء به کشور امور مطلق اداره و خود سرنوشت بر مردم بالمنازع سلطه دیگر، بیان به

 آزاد، انتخاب و اراده تظاهر برای مناسب بستر تدارک طریق از آزاد انتخابات برگزاری نظیر مقوالتی تحقق مستلزم یده،تن هم در او مشروع و فطری
 حق و شدن انتخاب حق تحدید طریق از سرنوشتش بر ملت حاکمیت حق از استفاده کردن انحصاری از اجتناب انتخاب، حق از آزاد استفاده
 .است جمعی اراده و انتخاب خروجی برابر در حاکمان شدن تسلیم و خاص های گروه و افراد عنف به جانبدارانه کردن انتخاب

 تمایالت اعالم و ابراز مفهوم به مشخصاً ششم اصل در و افراد واقعی اراده و خواست به بخشیدن عینیت معنی به انتخاب اینکه به نظر مبنا، این بر
 طبق باشند قادر شهروندان، آمده، عمل به تمهیدات پرتو در که است الزم است، کشور امور اداره در دخالت و حاکمیت اعمال برای درونی

 قدرت گیری شکل اصلی منشاء آنان، اراده و خواست واقع در و نمایند ایفاء را اصلی نقش آن اداره شیوه و کشور مقدّرات در خود اراده و خواست
 .دباش آن مهار لزوم، تصور در و قدرت رفتار بر نظارت عامل ترین مهم و
 منظور به افراد واقعی اراده و خواست آزاد تظاهر برای کاری و ساز و بستر حاکمه، هیأت نفوذ اعمال و دخالت بدون باید انتخابات دیگر، بیان به

 ترین عالی سطح تاا حت قدرت ئیجا جابه جهت حاکمیت به مردم خواست تحمیل برای سازی زمینه لزوم، صورت در و کشور اداره در مشارکت
 .دشو نیز کشور مدیریت هرم در واقع مقام

 طریق از و عمومی آرای به اتکاء بدون کشور امور اداره که است واقعیت این بیانگر ششم، اصل در »باید« واژه از استفاده بر قانونگذار اصرار
 باشد می استبداد آن سرمنزل که است مسیری در نهادن گام منزله هب و بوده مشروعیت و اعتبار هرگونه فاقد مردم، به حاکمه هیأت خواست تحمیل

 »انحصارطلبی و  خودکامگی استبداد،  گونه هر محو« برای خود امکانات همه کارگیری به به حکومت الزام ضمن قانون، این در نیز سبب همین به و
  مردم  عامه  مشارکت« برای خود امکانات همه کارگیری به به موظف را میتحاک وضوح به ،»قانون حدود در  اجتماعی و  سیاسی  های آزادی  تأمین« و
 .است کرده »خویش  فرهنگی و  اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی  سرنوشت  تعیین در
 ذائقه با تناسبم متفاوت های گزینه که است الزم دیگر، سوی از و باشد آزاد اراده و آگاهی عنصر دو واجد باید یکسو از مطلوب انتخاب طرفی، از

 از هریک فقدان با صورت، این غیر در گردد، فراهم او نهائی مطلوبیت رسیدن حداکثر به امکان تا شوند واقع کننده انتخاب اراده معرض در مردم
 با یا و شود محدودتر مردم انتخاب دایره هرچه این، بر بنا .ددا خواهد انتصاب و اجبار و اکراه به را خود جای انتخاب یادشده، شرائط و عناصر
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 نیز قدرت شدن انتصابی و استبداد به میل گردد، هدایت قدرت نهادهای دلخواه افراد سوی و سمت به مردم افکار حکومتی های رسانه روانی فشار
 .یافت خواهد یتر بیش نمود
 خواهد تحقق زمانی اجتماعی، حقوق به آزاد یدسترس جهت کشور امور اداره و حاکمیت عمالإ برای آزاد انتخابات !ای خامنه آقای جناب -ب

 انتخاب حق« تا شوند قادر برخوردارند، الزم اهلیّت از که شهروندانی همه قدرت، ارکان آمیز تبعیض و جانبدارانه های دخالت از فارغ که یافت
 در قانونگذار رو، همین از .دنماین استیفاء عیضتب بدون و آزادانه است، اجتماعی حقوق بدیهی مصادیق از که را خود »شدن انتخاب حق« و »کردن
 که است حقوقی از »اجتماعی حقوق« اینکه بیان با اساسی، قانون 20 و 19 اصل دو اجرای و تبیین منظور به اسالمی مجازات قانون مکرر 62 ماده

 صالح دادگاه حکم یا قانون موجب به آن سلب و نموده منظور آن قلمرو در مقیم افراد سایر و ایران اسالمی جمهوری کشور اتباع برای قانونگذار
 ریاست به شدن انتخاب و نگهبان شورای در عضویت و خبرگان و اسالمی شورای مجالس در »شدن انتخاب حق« الف، جزء در باشد، می

 .است کرده معرفی »اجتماعی حقوق« مصادیق از یکی را جمهوری
 و طبیعی حق« یک ایرانی شهروندان همه برای شد، بیان که شرحی به اجتماعی حقوق مصادیق همه از دهاستفا قانونگذار، دیدگاه از اساس، این بر

 »عینی واجب« و »قانونی تکلیف و تعهد« ،»وظیفه« یک حکومت برای شهروندان، توسط حق این استیفاء برای مناسب بستر کردن مهیا و »قانونی
 .است
 مستلزم آن نظایر و جمهوری ریاست یا و مجلس نمایندگی برای شدن انتخاب حق از شرائط واجد ندانشهرو از یک هر کردن محروم این، بر بنا

 .است حقوقی چنین از استفاده اهلیت دادن دست از یا و فقدان
 حقوقی، حیث از مختلف انتخابات در شرکت نامزدی از افراد کردن محروم ،»مانع بودن مفقود و مقتضی وجود« صورت در که پذیرید می قهراً

 از جلوگیری اجتماعی، سرنوشت تعیین در مؤثر و فعال مشارکت از ممانعت« اجتماعی، حقوق از شرائط واجدان کردن محروم منزله به و نامشروع
 افراد، برای برابر شرائط در مشاغل احراز و کار به اشتغال امکان ایجاد در حاکمیت ناروای تبعیضات بارز مصداق ،»دلخواه شغل انتخاب حق

 شرعی حرمت که اشخاصی اجتماعی حیثیت و حرمت هتک بارز مصداق ،»ابتکار و  مهارت  افزایش و کشور  رهبری در  فعال  شرکت« از جلوگیری
 ،9 ،6 ،)14 و 9 ،8 ،7 جزءهای( 3 اصول آشکار نقض نتیجه در و »بیان بال عقاب« و تکمیلی مجازات نوعی تحمیل نتیجه، در و دارند قانونی و

 .است اساسی قانون 115 و 56 )3 جزء( 43 ،40 ،39 ،37 ،36
 جمله از مختلف انتخابات سالمت حافظ و ناظر و اساسی قانون پاسدار نگهبان، شورای اساسی، قانون 99 و 91 اصول از مستفاد این، بر مضاف
 را خود مساعی نهاد، این که است شده واگذار نگهبان شورای به رو آن از انتخابات بر نظارت یتمسؤول واقع، در .است جمهوری ریاست

 نه نماید، مذکور حقوق به صدمه و خدشه ایراد هرگونه از جلوگیری و افراد شدن انتخاب حق و کردن انتخاب حق از صیانت صرف تنها طرفانه بی
 اجتماعی حقوق تضییع و تحدید تهدید، به ایران مردم شدن انتخاب و کردن انتخاب حق با تقابل و تزاحم مقام در استصوابی نظارت بهانه به آنکه
 !آورد روی آنان
 این، از پیش و باشد می نظام جمهوریت و آزادی انسانی، کرامت به ناظر که است اصولی همه نهادن پا زیر منزله به امر، این رعایت عدم این، بر بنا
 .دش اشاره آن به
 اهلیت فقدان« یعنی مورد دو در تنها اسالمی، مجازات قانون مکرر 62 ماده و اساسی انونق 22 اصل موجب به قانونگذار که شود می مالحظه لذا

 خبرگان شورا، مجلس( قدرت حریم به ورود برای شدن داوطلب و اجتماعی حقوق از شهروندان کردن محروم ،»صالح دادگاه حکم« و »قانونی
 حکم موجب به باید یا شدن انتخاب حق از محرومیت اعتبار، این به .است ردهک اعالم مجاز را ...)و جمهوری ریاست نگهبان، شورای رهبری،
 قانون مکرر 62 ماده طبق که است حالی در این و نماید بیان را الزم شرائط فاقد افراد مصادیق صراحت به قانون اینکه یا و باشد صالح دادگاه

 اجتماعی حقوق از نشده، حیثیت اعاده که زمانی تا تنها را علیه حکومم هم، عمدی جرائم در کیفری قطعی محکومیتحتا  اسالمی، مجازات
 رفع است، حکم اجرای از پس سال هفت تا حداکثر که ارتکابی جرم ضعف و شدت با متناسب شده، تعیین مدت انقضاء از پس و سازد می محروم

 .دگرد می اثر
 و دالیل بر مبتنی و مستند و مدلّل صورت به باید الذکر، فوق مورد دو از یک هر به استناد با خود اجتماعی حقوق از افراد کردن محروم وانگهی،
 بر صرفاً موظفند مختلف، انتخابات در داوطلبان صالحیت کننده رسیدگی مراجع کلیه« که دارد می مقرر قانون رو، همین از باشد، کافی مدارک
 بررسی به است، شده ارسال نظارتی و اجرائی مراجع به قانونی مسؤول  مراکز توسط که معتبر مدارک و دالیل اساس بر و قانونی مواد اساس
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 مربوط دالئل و استناد مورد قانونی مواد ذکر با ...را صالحیت رد علت  باید کردند، رد را داوطلبی صالحیت چنانچه و بپردازند داوطلبان صالحیت
 ».دنماین ابالغ داوطلب به
 دو موضوع سرنوشتشان بر مردم حاکمیت حق اعمال و کشور اداره یتمسؤول نداند که کیست شد، بیان آنچه به توجه با !رهبری محترم مقام - ج

 گزینش و انتخاب شدن منوط صورت، این در دارند؟ عهده بر مردم منتخب رهبری خبرگان و مقننه و مجریه قوای را اساسی قانون 65 و 6 اصل
 شماست منصوب غیرمستقیم و مستقیم طور به که ای نفره 12 شورای اعضای از شماری انگشت تعداد استخو و اراده به نهاد و قوه سه این اعضای

 بر مردم حاکمیت حق جمهوریت، آزادی، با نسبتی چه ایران، ملت نفر میلیون هفتاد تصمیم و اراده بر اقلیت این تصمیم شدن غالب و چیره و
 ؟!دارد شده بیان اصول در مذکور شرح به یعموم آرای اتکاء به کشور اداره و خود سرنوشت

 شورای تصمیم و اراده به بزرگ ملت یک انتخاب کردن محدود و نفر میلیون 70جای  به نفر 12 از تر کم گیری تصمیم و مĤبانه قیم برخوردهای اگر
 نیست، آن دادن قرار خاص گروهی یا دفر منافع خدمت در و خود سرنوشت بر ملت حاکمیت حق کردن سلب نهاد، این شدگان دستچین و نگهبان

  ؟!باشد داشته تواند می دیگری مفهوم و معنا چه
 تکراری و تلخ تراژدی اساسی، قانون واضعان نظر مورد مختصّات به توجه بدون جمهوری ریاست انتخابات دوره دهمین در هم اساس همین بر

 کاندیدای صدها میان از گذشته همچون و رسید پایان به شرائط واجدان اسامی ماعال و مزبور انتخابات در شرکت داوطلبان صالحیت به رسیدگی
 قرار ملت داوری معرض در خودشان صالحیت هنوز که رسید کسانی تأیید به قدرت کلکسیون دائمی اعضای از نفر چهار صالحیت تنها موجود،
 !است نگرفته

 تصویب مورد قوانین اساس بر تا ندادند اجازه خود بهحتا  که اند شده تشجیع نچنا مسؤول دستگاههای شده، طراحی پیش از سناریوی این در
 !نمایند اعالم محذوف داوطلبان به را آن دالیل و صالحیت رد و آورده در اجراء به کامل را ها صالحیت به رسیدگی نمایش هم نظام
 حق کردن سلب و جمهوری ریاست انتخابات در اخیراً و هبریر خبرگان مجلس اسالمی، شورای مجلس انتخابات موسم در سناریو این تکرار

 برانگیز تأسف و آور مالل چنان اند، رسیده قدرت به حکومت رانت از که آوردن در کسانی منافع خدمت به را آن و خود سرنوشت بر ملت حاکمیت
 بعضاً کنند، می شرکت انتخابات به موسوم مراسم در که هم یکسان و بندد می دل نوین ای آینده و اصالحات انجام به کسی تر کم دیگر که است شده
 بر منطبق و بهتر آینده به امید از سرشار و واقعی انتخابات یک آنکه حال است، بدتر بیم از بد به بردن پناه هدف با و میته اکل و اضطرار روی از

 قانون در که شرحی به و آن واقعی مفهوم به عمومی آرای اتکاء به کشور اداره که شود دیده تدارک نحوی به باید اشاره، مورد مطالبات و مختصات
 !یابد تحقق است، آمده اساسی

 تجربیات حداقل با انقالب ابتدای در که اند نکرده فراموش اند، گرفته قرار امور مصدر در گذشته سال 30 طول در که کسانی همه و جنابعالی
 به شما منصوب نگهبان شورای گذرد، می انقالب از سال 30 که اکنون اما .دبگیرن قرار امور مصدر در تا یافتند را امکان این اجرائی، و مدیریتی
 های صالحیت و شرائط واجد و برخوردار درخشان سابقه و تجربه سال 30 از که هم را افرادیحتا  استصوابی، نظارت جمهوریت ضد ابزار کمک
 نگهبان شورای که مادامی است بدیهی !کند می محروم انتخابی های سمت برای کاندیداتوری امکان زا هستند، کرده تصویب خود قانون در مذکور

 کردن انتخاب و شدن انتخاب حق شود، می گذشته از ریزتر روز به روز آن مشبک منافذ که استصوابی نظارتبه نام  غربالی با ملت قیم عنوان به
 تا است شبیه اشکم و دم و یال بی شیر یک به تر بیش نظام جمهوریت نماید، می محدود دنفرهچن کلکسیون یک اعضای به را میلیونی 70 ملت

 بلکه نیست، الملی بین استانداردهای حد در تنها نه ایران در جمهوری ریاست انتخابات دلیل، همین به !مدنی جوامع از گرفته عاریت به جمهوریت
 !باشد نمی مقایسه قابل هم افغانستان و زیمباوه پاکستان، رنظی کشورهائی انتخاباتی استانداردهای باحتا 
 دائمی های سوگلی تنها نفری، میلیون 70 بزرگ ملت یک میان از و بیازمایند را ها آزموده همواره که است این ایران ملت محتوم سرنوشت واقعاً اگر

 !گریست ملت این حال به باید شوند، دارا را جمهوری ریاست دینامز استحقاق اند، نگذاشته جای بر خود از هم درخشانی کارنامه که قدرت
 دموکراتیک کشورهای برخالف و کشد می حکومت و جمهوریت گرد به حصاری خود، استصوابی نظارت طریق از نگهبان شورای که که مادامی

 آن و حاکمه هیأت های نورچشمی به دودمح صرفاً را نفری میلیون 70 جمعیت یک در قدرت گردش است، نامحدود آن در نخبگان گردش که
 نتیجه بیش و کم نیز موجود وضع و اند رسیده ثروت و قدرت به حکومت رانت با نوعاً گذشته سال 30 در که کند می ابزاری نخبگان از دسته

 دارد اساسی قانون اشاره مورد لاصو و آزادی و جمهوریت با نسبتی چه روند این که شود می مطرح حقیر امثال برای پرسش این آنهاست، عملکرد
 تمرکز آیا اساساً .دشون می اداره الیگارشی یا و الطوایفی ملوک صورت به که است هائی حکومت با کشور اداره از شیوه این میان تفاوتی چه اساساً و

 باشد؟ استبداد دهزاین تواند نمی آینده در وی منصوب ارکان و فرد یک دست در کشور اختیارات و قدرت درصد 80 از بیش
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 هرگونه محو گری، سلطه و ستمگری هرگونه نفی نظیر هائی ارزش اساسی، قانون 177 و 56 ،9 ،6 ،3 ،2 اصول شهادت به !ای خامنه آقای جناب
 تمکین انسانی، واالی کرامت به احترام جمهوریت، آزادی، قانون، برابر در عموم تساوی ناروا، تبعیضات رفع انحصارطلبی، و خودکامگی استبداد،

 تشکیل را اسالمی جمهوری نظام مبانی های مولّفه ینتر مهم عمومی، آراء اتکاء به کشور اداره و خود سرنوشت بر ها انسان حاکمیت حق از
 تواند می آیا رد،گی می نادیده را نظام مبانی از سلسله این عمالً خود استصوابی نظارت مهلک ابزار به توسل با که نهادی صورت، این در .ددهن می

 باشد؟ اساسی قانون و نظام مبانی نظام، مانند مقوالتی به کاندیداها عملی التزام و اعتقاد تشخیص برای صالحی و معتبر کش خط و مرجع
 تا کردند نثار را آن و گذشتند خود های سرمایه عزیزترین از که است کسانی جانفشانی و جانبازی مرهون شما کنونی قدرت که دانید می خود

حتا  که است تنگ چنان است، کرده ایجاد شما منصوب نگهبان شورای که فیلتری .دشو تضمین نظام بودن اسالمی و جمهوریت و ارضی تمامیت
 ملت هخان به ورود به قادر سرخشان، زبان دلیل به تنها هم درصد 70 باالی جانبازی و جبهه در حضور ماه 70 با جاللی رضا دکتر مانند جانبازانی

 عبور آن از راحتی به نامشروعند، قدرت و ثروت مافیای به متصل آشکارا که کسانی و باره زن افراد از بعضیحتا  که است گشاد چنان و شوند نمی
 !کنند می

 با نقالبا فرزندان صالحیت رد و ملت صالحیت به رسیدگی که است این نماید، می متأسف و داده رنج مرا چیز هر از بیش که پارادوکسی
 به آنان اعتقاد و صالحیت هنوز تنها نه که گیرد می صورت کوچکی بسیار گروه توسط آن، مبانی و اسالم به التزام و اعتقاد عدم مانند ییها برچسب

 فرزندش که دارد عهده بر جنتی مانند فردی را آن دبیری و سرسلسله بلکه است، نگرفته قرار ملت تأیید و قضاوت معرض در نظام جمهوریت
 کشتار و نظام با محاربه اتهام به و برخاسته سازمان این از حمایت به اسالمی، جمهوری علیه خلق مجاهدین مسلحانه جنگ اعالم از پس حسین
 عنوان به آنجا در و متواری کشور از خارج به نیز سروری فاطمه عروسش و شد کشته پاسداران دست به 60 بهمن 19 های درگیری در مردم،

 !دهد می ادامه اسالمی جمهوری نظام علیه فعالیت به خلق، مجاهدین سازمان اجرایی نهادهای از یکی سؤولم
 فرمودید توصیه ملت به خطاب ،جمور رئیس ترین صالح انتخاب مهم های شاخص تبیین در کردستان به اخیرتان سفر در !ای خامنه آقای حضرت - د

 و باشد زیست ساده باشد، صمیمی و یگانه مردم، با کند، درد احساس مردم درد از و بداند را مردم درد ،بفهمد را کشور درد که برگزینید را کسی
 را بهترین باشید، حداکثر دنبال« که کردید توصیه مردم به ادامه در و .دباشن دور اسراف و گری اشرافی و فساد از نزدیکانش و خانواده و خود

 محدود بدتر و بد میان انتخاب و نگهبان شورای تحمیلی منتصبین تنگ دایره به را مردم انتخاب شما امر تحت نهاد که یشرائط در ،»کنید انتخاب
 ؟!است متصور چگونه شما نظر تأمین و خود تشخیص اساس بر مردم انتخاب است، کرده

 جناب همچنین و سپاه فرماندهان از گروهی القاتم درحتا  که ام شنیده ،جنابعالی با سیما و صدا سازمان بر نظارت شورای دیدار از نظر صرف
 تأکید آن رعایت بر کردستان در که است هائی ویژگی همان بر منطبق شاءاهللا ان که اید داشته اشاراتی هم حقیر وصف در شما با کروبی آقای

 تأیید کاندیداهای قدرت، و ثروت منبع دو به اتصال و حضرتعالی برابر در محض اطاعت و انقیاد نظیر هائی ویژگی جز به که بدانم مایلم اید، ورزیده
 منصوب نگهبان شورای سوی از آنها که اند داشته بنده نظیر داوطلبانی به نسبت امتیازی و برتری چه پیشین، های دوره و دوره این شده صالحیت

 بدانم مایلم آن، از تر مهم و شود نمی ابالغ هم آن دالیل و صالحیت ردحتا  دیگران به قانون برخالف اما شوند، می داده تشخیص شرائط واجد شما
 ؟!اید کرده بیان کردستان مردم با دیدار در که است هائی شاخص از کدامیک فاقد حقیر، که
 عالی، تحصیالت و سواد نظیر هائی ویژگی از مجلس نمایندگی یا و جمهوری ریاست نامزدهای برخورداری نگهبان، شورای قاموس در آیا
 و انقالبی سوابق و تجارب زندگی، های حداقل به کردن اکتفا و زیستی ساده و ارزشگرائی سرسپردگی، عدم و استقالل آزادگی، و ارتجس

 نیز و ارضی تمامیت و ملی منافع از دفاع و فسادستیزی در پیشگامی اخالقی، و مالی ضعف نقطه ینتر کوچک نداشتن و مردمداری مدیریتی،
 ؟!اوست صالحیت عدم نشانه اری،حرامخو از اجتناب
 در سرسپردگی جای به اسالمی، شورای مجلس در مردم نمایندگی سال هشت خصوصاً و خدمت دوران در که است این بنده امثال جرم تنها شاید
 اگر و ایم داده چاک گریبان انآن برای فقط و ایم ساخته جاری زبان بر را آنان فروخورده سخنان و ایم بوده مردم سخنگوی تنها قدرت، ارکان برابر
 !خرید نخواهم جان به را خواه زیاده های قدرت برابر در آوردن فرود سر خفت هرگز ام زنده تا بدانید یقین است، این
 ارزش اسالمی جمهوری به آنچه واقع در و است االهی دین اصلی گوهر و انیس و آزادی مادر ،»عدالت« که دانند می نیک خود رهبری مقام
 به باید سازد، نمی فراهم را شما خاطر رنجش اسباب اگر و است آزادی و عدالت به حکومت این کارگزاران و زمامداران پایبندی میزان دهد، می
 دیسانق که است این در دانید، می آنها راه دهنده ادامه را خود که اسالم صدر قدیسان و شما میان تفاوت ترین مهم که کنم اشاره تلخ واقعیت این

 همه با عدالت تا کردند عدالت راه شهید نیز را خود بلکه نکردند، ذبح مصلحت پای به را عدالت هرگز تنها نه آنها حواریون از بسیاری و مذکور
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 نظر به که دکن می عمل آمیز تبعیض و پروا بی چنان شما منصوب نگهبان شورای که شود می مشاهده تأسف، کمال در اما بماند، پابرجا هایش زیبائی
 تمنیات و منافع هم صباحی چند طریق، این از شاید تا شود قربانی مصلحت پای به باید عدالت همواره مصلحت، و عدالت میان چالش در رسد می

 !شود تامین نظر مورد های گروه و افراد از بعضی
 کشتی سان به اسالمی جمهوری نظام شود، می واقع رضتع مورد چنین این جمهوریت و دارد ادامه منوال همین به اوضاع که مادامی قهراً

 که پائید نخواهد دیری و رود می فرو ها خودخواهی کام در تدریج به امید، اقیانوس در پیشروی جای به که است ای نشسته برگل و شکسته بادبان
 اسالمی جمهوری تا گذشتند خود جان از که جانبازی و یدشه هزار صدها حق در ناروا ظلم یعنی این، و ماند نخواهد باقی آن از نشانی و اثر دیگر

 .دسازن مستقر امنی ساحل کنار در را
 شده متمرکز شما دستان در اهینالیت قدرت و اید زده تکیه فقیه مطلقه والیت مسند بر جنابعالی که آنجا از !رهبری محترم مقام ای خامنه آقای جناب
 بودن اسالمی و جمهوریت افتادن مخاطره به و انقالب نخست های آرمان و اساسی قانون از نگهبان ایشور انحراف هرگونه یتمسؤول قهراً است،
 شرح به رهبر صفات و شرائط از برخی با تنافر در تواند می امر این و شماست شخص متوجه دارد، می روا مردم حق در شورا این که ظلمی و نظام

 !گیرد ارقر اساسی قانون 111 و 109 اصول در مذکور
 
 ینقلبون منقلب یأ  ظلموا الذین سیعلم و

 اعلمی اکبر
 جمهوری ریاست انتخابات دوره دهمین محذوف کاندیدای

12/3/1388 
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   1388 خرداد 12 ای، به خامنه رفسنجانی اکبر هاشمی سرگشاده نامه

  )1388خرداد  19: تاریخ انتشار(
  

  شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت ه میهای سوزان تغذی هایی که از درون سینه فشان آتش
  
  سرچشمه شاید گرفتن به بیل«

  »نشاید گرفتن به پیل ،ر شدپُ چو
  
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  عزّه زیده ای خامنه اهللا آیت رهبری معظم مقام

  
 از بعد حوادث و قبل های چینی مقدمه و موسوی مهندس با مناظره جریان در نژاد احمدی آقای نهمسؤوالغیر و حقیقت از عاری اظهارات متأسفانه

 انتخابات در ها زدن تهمت نیز و انقالب پیروزی از بعد اول های سال در انقالب ضد های  گروهک و منافقان اقدامات و اظهارات تلخ خاطرات آن،
 اظهارات این از بخشی که آنجا از و ذاشتگ نمایش به را شده محکوم دادگاه در که پالیزدار باند های پراکنی  لجن و ششم مجلس انتخابات و 84
 فاقد و شده گفته مناظره فضای تأثیر تحت او مطالب اینکه ادعای شده، مطرح مقدس مشهد سخنرانی در آن تهیه آتش و دولتی های رسانه در قبالً

 مفقوداالثر خصوص در محاسبات دیوان ررمک و مستند های گزارش دادن رقرا الشعاع تحت برای گویا و نیست پذیرفتنی است، قبلی ریزی برنامه
 اسالمی انقالب قرن ربع افتخارات را خود اصلی رقیب هم شاید و باشد می ها بودجه اجرای در فتخل هزار چند ارتکاب و دالر میلیارد یک بودن
  .ددان می
 نظام افتخارات انصاف، و اخالق و قانون و شرع فبرخال که بودند هایی خالفگویی و ها پردازی دروغ ناظر ،خارج و داخل در نفر میلیون ها ده

  .دبو گرفته نشانه را مان اسالمی
 قرن نیم در که القدر عظیم روحانیت و متعهد و مسلمان مردم و راحل امام های تالش و ایران اسالمی جمهوری بنیانگذار تصمیمات بردن الؤس زیر

 خود که مشعشعی دوران .دش نمی بدتر این از کنند، بالنده و مستقر و ایجاد را اسالمی نظام باشکوه بنای توانستند خویش های مجاهدت با گذشته
  .دای داشته عهده به ممتازی های یتمسؤول و نقش ،نظام رهبری نهایتاً و جمهور رئیس پیشتاز، مجاهد قامت در )ره(امام سر پشت شما
 با و اید بوده ها دولت هادی که جنابعالی و راحل امام رهبری زمان در والیت مقام غیرمستقیم، که است این ها تهمت این در توجه قابل نقطه

  .است گرفته نشانه اید، قرارداده تحسین و تأیید مورد را ها مدیریت صریح، اظهارات
  

 شعارهای در که اینجانب و جنابعالی و بهشتی دکتر مظلوم شهید اسالمی، جمهوری گذاربنیان و امام ارشاد با 1359 اسفندماه 14 شوم جریان از بعد
 جمهوری حزب و اول مجلس متعهد نمایندگان خصوص به و انقالبی نیروهای همراهی با بودیم، شده شناخته »خمینی یاور سه« عنوان به مردمی
 و یاب حقیقت گروه کیلتش با دردآشنا راحل امام و دهیم انجام مؤثری اقدامات ها پاشی سم و ابهامات غبارهای زدودن جهت در توانستیم اسالمی
 دشمنان که بود خطری از کشور نجات ،نهایت در و گران فتنه رسوایی و مردم تر بیش آگاهی آن، نتایج .دکردن  آشکار را حقایق از بخشی داور،

  .دبودن کرده طراحی انقالب ضد و استکباری
 بلکه بخواهم، دولت این برای را دولت آن شبیه سرنوشتی یا و کنم معرفی صدر بنی دولت مثل را موجود دولت که ندارم قصد اینجانب البته

  .دش روزگار آن سرنوشت به کشور شدن گرفتار مانع باید که است این مقصود
  

 است، ملت انتظار مورد که فوری العمل عکس از ،تر بیش تشنجات به انتخابات آستانه در کشور سیاسی فضای شدن آلوده از پرهیز برای اینجانب
  .کردم ریخوددا
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 تماس کذب ادعای و داشته وجود فراوانی های  گویی خالف او اظهارات در که گفتم نژاد احمدی آقای به )ره(امام سالگرد بزرگداشت مراسم در
 ناطق آقای جناب جمله از نظام، بزرگان از جمعی به ناروا اتهامات و رقبا انتخاباتی مبارزات کارگردانی ادعای و عرب سران از یکی با من تلفنی
 که بگیرد پس را نادرست های اتهام صراحت با کردم پیشنهاد و یادآوری را راحل امام اقدامات بردن سؤال زیر همه از بدتر و من فرزندان و نوری
  .دنباش اند، گرفته قرار ناسزاگویی تیرهای هدف مظلومانه و ناجوانمردانه که هایی خانواده و افراد قانونی اقدامات به نیازی

 در گرچه .دنماین دفاع خود از که دهد قرار سازمان مقررات بر اساس حق ذی های طرف اختیار در فرصتی که شد خواسته هم سیما و صدا از
 به عمل در اینجانب، جمهوری ریاست کار پایان در یزدی آقای جناب وقت قضائیه قوه رئیس و شده داده پاسخ اتهامات این از بخشی به گذشته
 تکرار ولی نمودند، را یتمسؤول دوران در ها دارایی شدن کمحتا  و جمهور رئیس خانواده بودن منزّه و پاکی اعالم رسماً اساسی قانون 142 اصل
  .دطلب می را جواب تکرار ،اتهام
 نسل خصوص به و جامعه شک بی و دیدند شانسکوت در را صالح هم معظم رهبر و نشده پذیرفته عمالً خیرخواهانه پیشنهاد دو این سف،األ مع

 نوشتن به اقدام ،بود نفر چند حق به محدود اگر و دارد یجد ارتباط ملت همدلی و نظام اعتبار با که حقیقتی .است حقیقت از اطالع نیازمند ،جوان
  .کردم نمی ای نامه چنین

 و انقالب اول های سال و مبارزه دوران از جنابعالی خودحتا  و انقالب تأثیرگذار بزرگان از بسیاری و اینجانب که دانید می بخوبی جنابعالی معتقدم
 جدید دور در و ایم گذاشته سر پشت را ها اهانت و ها تهمت صبورانه همیشه و ایم بوده ضدانقالب و الابالی افراد تهاجم مورد ،مقاطع از تعدادی در

 را خویش اندوه ،کشور و انقالب مصالح و خداوند به خاطر و رمدا جگر روی دندان تا کنون پیش سال پنج حدود از هم ها هجمه و ها تهمت
 ها تهمت این این بار که است این مهم و گیرم می قرار بستگانم و انقالب و اسالم دلسوزان از بسیاری گالیه مورد هم جهت این از و ارم د می مکتوم
 در نهم دولت اعمال و انتخابات ناگفته های کشی حق و انحرافات ،مناسب موقع در البته .است شده مطرح ملی رسانه در وجمور  رئیس توسط
  .گرفت خواهد قرار تاریخ و مردم اختیار
 اینجانب به مردم افتخارآمیز آراء ،آن دلیل و گیرند می قرار ها گویی خالف تأثیر تحت تر کم مان انقالبی و متعهد مردم اکثریت که است گواه ،تاریخ

 در ،ام رسمی های یتمسؤول خاطر به تا کنون جاری، انتخابات جریان در که دانید می خوب نیز و است رهبری خبرگان مجلس انتخابات آخرین در
 پای در مردم حداکثری حضور بر مبتنی کلیاتی به ضروری موارد در و ام نگفته انتخابات در درگیر های جریان و افراد ضرر یا نفع به مطلبی ها رسانه

  .ندارم انتخابات در شرکت برنامه ام گفته رسماً و ام کرده اکتفا نتخاباتا سالمت و ها صندوق
 درخواست اینجانب از هم نامزدی از بعد و اند نخواسته نظر من از ،اینجانب سیاست و نظر از اطالع با ،صحنه به آمدن برای ،موجود نامزد چهار

 مورد در گروهی یا حزب اگر و اند نشنیده من از را الذکر فوق کلیات همان جز یچیز باشیم، رسیده همه ب جلساتی در هم اگر و اند نکرده حمایت
 و اند صحنه در همکارانشان و خودشان تصمیم با آنها حقیقتاً و کنند عمل خود نامه آیین اساس بر ام گفته اند، خواسته نظر انتخابات در گیری جهت
  .است توجیه غیرقابل حرمتی بی و ستم ،آنان بودن نشانده دست تهمت انصافاً و کنند می عمل

 کشور و نظام صالح به را موجود وضع ادامه من که ندا مطلع اینجانب نظر از دولت عوامل احتماالً که شود توجه هم حقیقت این به که بجاست
 مورد این در دولت عوامل خود و ام نکرده ای  رسانه را نظر این ولی .ددانی می هم را آن دالیل و مطلعید من نظر این از هم جنابعالی خود و دانم نمی

  .دش روشن مناظره آن در نمایی بزرگ هدف که اند کرده نمایی بزرگ
 بر این از بیش را وضع این ها جریان و احزاب و مردم از بخشی شک بی دهم، ادامه گذشته مشی به صبورانه اینجانب اینکه فرض بر ،همه این با

 انتخاباتی اجتماعات در را آن های نمونه که گرفت خواهد شکل جامعه در شوند، می تغذیه سوزان های سینه درون از که هایی فشان آتش و تابند نمی
  .کنیم می مشاهده ها دانشگاه و ها خیابان ها، میدان در
 اگر و کند برخورد مناظره آن در شده مطرح های گویی خالف و ها دروغ ها، تهمت مثل آلودی گناه و زشت های پدیده با نتواند یا نخواهد نظام اگر

 دادگاه در فتخل اثبات از بعد فقط که فاسد عنوان به افراد اعالن در قانون خالف صریح های فخلت به نتوانند یا و نخواهند قانون اجرای نمسؤوال
 چنین ارتکاب به مجاز را خود ،شمقدس منصب شأن  مراعات بدون ،جمهوری ریاست موقعیت در فردی اگر و کنند رسیدگی است، اعالن قابل

  بدانیم؟ اسالمی مقدس نظام پیروان از را خود توانیم می چگونه بداند، قانون و شرع مراعات به سوگند رغم علی ،شکن اخالق و کبیره گناهان
  

  انقالب؛ معظم رهبری
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 بسیاری و بهشتی دکتر مظلوم شهید اهللا آیت ما دوی هر رینهدی و صبور یار و همه ملجاء و ،مشکالت لحال و فرزانه پیر آن) ره(راحل امام که اکنون
 از معدودی و من و اید مانده شما ندارند، حضور ما بین در شتافتند، باقی دیار به یا و رسیدند شهادت عظمای فیض به یا که قدیم همسنگران از

 و خطرناک های فتنه رفع برای و مشکل این حل برای است انتظار شخصیتتان و یتمسؤول و مقام به توجه با جنابعالی از .قدیم همفکران و یاران
 این شدن ورتر شعله مانع و بنمایید مؤثری اقدام دانید می صالح که هرگونه است، مشاهده قابل فضا در دودش اکنون هم که آتشی کردن خاموش

  .دشوی آن از پس و انتخابات جریان در آتش
 تحقق حداکثری و پرابهت و سالم انتخاباتی انجام خصوص در مردم و حضرتعالی حق خواسته رسد می رنظ به ضروری مانده باقی فرصت در لذا
 نصّ ،گمان و حدس با نتوانند گران فتنه و باشد عمومی اعتماد و ملی وحدت تحکیم باعث و خطر از کشور نجات عامل تواند می که کاری .دیاب

  .دبریزن افروخته آتش بر بنزین قانون، گرفتن نادیده با و کنند تحریف خود هوس با را راحل امام مرقد در و مشهد در پیامتان
  
  بیل به گرفتن شاید سرچشمه«

  »پیل به گرفتن نشاید ،شد رپُ چو
  

  فردایتان و امروز دیروز، سنگر هم و همراه، دوست،
  رفسنجانی هاشمی اکبر
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  1388 خرداد 20 ای، به خامنه موسوی میرحسینسرگشاده  نامه

  
  آزارد اذهان را می ،احتمال تصرف در آراء مردم

 
  رهبری معظم مقام

  )العالی مدظله( ای خامنه اهللا آیت حضرت
  علیکم سالم

 
 و اقشار همه و است گرفته فرا را کشور گسترده انتخاباتی شور اید، یافته استحضار واصله های گزارش و ها رسانه طریق از که گونه همان احتراماً
 مشارکت نویدبخش ،مبارک پدیده این و هستند انتخابات عرصه فعال ،روزی شبانه طور به ،برزن و کوی در ،جوان و پیر مرد، و زن از عما اصناف
 که شود می واصل اخباری سفانهأمت لکن .دبو خواهد کشور المللی بین احترام و عزت و ملی وحدت ارتقاء موجب و انتخابات در مردم فراگیر
 :آنهاست از ای نمونه زیر موارد .دکنن نمی استقبال اصیل مردمی حرکت این از رسمی های دستگاه و مقامات برخی

 را طرفی بی ونؤش رعایت دولت، کنونی رئیس از علنی جانبداری با ها استان در ناظرین از تعدادی و مرکز در نگهبان شورای اعضای از بعضی -1
 .دنماین نمی

 شعب و شمارشگر های دستگاه استقرار محل اجرایی، های تأهی در اینجانب نمایندگان فهرست پذیرش در ندارانفرما و کشور محترم وزارت -2
 نمایندگان جایی جابه آنان غیرقانونی اقدام آخرین .دشو می نقض آشکار صورت به 30/5/1379 مصوب قانون و نمایند می تعلل یأر اخذ

 در اختالل موجب و آشکار کارشکنی ،عمل این .دنمو خواهد ایجاد عجیبی ریختگی هم به که است شعب در اینجانب ستاد طرف از شده معرفی
 کارت صدور بر 9/3/88 مورخه 44/45333 شماره بخشنامه ضمن ،کشور انتخابات ستاد که است حالی در این .دگرد می آنان وظیفه انجام

 خالف دیگری داخلی بخشنامه یا و است خودسرانه یا فرمانداران اقدام این و است نموده کیدأت اند، شده معرفی که محلی برای نامزدها نمایندگان
 .نیست دست در اطالعی آن از که شده ابالغ قبلی متن

 صورت در عمل این رسد می نظر به و است گردیده واصل انتخابات در بسیج و سپاه نمسؤوال و فرماندهان از تعدادی مداخله از شواهدی -3
 آنجا از .دزن می دامن را سپاه و بسیج نیروهای صادق و سالم بدنه و رسمی نمسؤوال و فرماندهان بین شکاف قوانین، نقض بر وهعال ،خبر صحت

 احتمال ،اند شده انتخاب آنان خاص نامزد حامیان از ،ناظران و یأر اخذ شعب اعضای از بخشی و نیست مشخص فوق غیرقانونی اقدامات دامنه که
 .دآزار می را اذهان ،ردمم آراء در تصرف

 ماده نقض و دولتی امکانات از استفاده با وزرا و رسمی مقامات تبلیغاتی های مسافرت و تبلیغات در دولتی امکانات از دولت رئیس گیری بهره -4
 جز ای نتیجه که است اتیاقدام از بخشی اینها .است جمله آن از ،کرد مالحظه توان می ها رسانه در را آن خبرهای وفور به که ،قانون 68

 از اطمینان با .داشت نخواهد اند شده وارد اسالمی جمهوری نظام های استوانه تحکیم صحنه در ناپذیر وصف شوری با که عزیز مردم سرخوردگی
 در نمسؤوال کامل طرفی بی و قانون رعایت و انتخابات در مردم تر گسترده و تر بیش چه هر مشارکت عالی مستطاب حضرت اصلی دغدغه که این
 مقامات، کامل طرفی بی رعایت برای مساعدی زمینه ،حضرتعالی دخالت و رهنمودها با امیدوارم ،باشد می سالم انتخابات برگزاری و سطوح تمام

 .دآی فراهم مردم آرای حفظ در دقت و انتخابات مجریان و ناظران
 

  موسوی میرحسین
 1388خرداد  20
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  1388 خرداد 27 ای، به خامنه )»بابا«( نویس وبالگ یایران یکسرگشاده  نامه

  
 »روحانیت و اسالم وهن«
  

  به قدرت رسیدید ،و دیگرانی که از دور قدرت به بیرون رانده شدند خمینی شما با کمک مستقیم هاشمی و مرحوم احمد
  

  یک تناقض بزرگ و یک دروغ بزرگ است ،جمهوری اسالمی
  
 را آن که هستم نسلی از من ؛خودم احوال از قدری ابتدا در .کنم دل درد رهبری با کالمی چند ،»مسلمین ائمه صیحتن« باب از خواستم می؛ سالم با

 تظاهرات شدیم که نوجوان .دبو لخُ خورد نمی که کس هر و بود لگُ ...و پدر سیلی و معلم چوب هنوز من نسل کودکی دوران .نامم می خور کتک
 و مأموریم گفتند می که نظامی حکومت مورانأم و پلیس از بار این کردیم، تجربه را خوردن کتک نیز خانه از بیرون ما و افتاد راهه ب شاه علیه بر

 کلی با جبهه به رفتن برای که بود طوری .دهستن ما زدن حال در ای عده هم باز دیدیم که بود نگذشته دیری هنوز و شد انقالب ،بعد .معذور
 فقط .دباشن می تکراری هم اکثراً و شد خواهد خارج شما حوصله از بشوم جزئیات وارد بخواهم اگر .یافتیم دست یهتأیید به کلک و مرارت
 از بنده و .شدیم متالشی که زد ما به ضرباتی چنان غیرمستقیم و مستقیم اسالمی حکومت و بودیم خوشبختی خانواده ما که بگویم قدر همین

 در ایرانیان اکثر که دانید می اًحتم ؛بگویم کالمی خودم بینی جهان از حاال و .برم می سر به ایران از خارج در سرزنده جمع نآ زنده کمی اعضای
 و ها دعوت کنم می سعی کنم می برخورد هموطنان این با من که وقتی .دشون دیده سیاسی که دارند دوست نیستند، سیاسی هم اگر کشور از خارج

 صواب به ایران برای را راهی چه خودت که پرسند می نهایت در آنها وقتی و کنم رد دلیل با چپ چپ تا راست راست از را نهاآ پروپاگاندای
 دموکراسی بودن حاکم علت به خوشبختانه که نیز نهاآ .»نگهدار را ای خامنه مهدی انقالب تا خدایا خدایا« گویم می جدی خیلی من ،دانی می
 زندگی نوع این کنم می اعتراف .کنم می زندگی ایزوالسیون در نیز غربت در من و خوانده جاسوس و مزدور مرا تأسف با بزنند، کتک مرا توانند نمی
  .است خوردن کتک از بهتر

  
  !ای خامنه آقای
 شما که اید کرده فراموش آیا .کرده مزه قدرت، ظاهراً امروز ولی اید، فرموده قبول اکراه با را رهبری یتمسؤول شما که است شده نقل کارید، کجای
 ایران در ،بود اگر که نیست ماندگار ،قدرت که شده فراموشتان واقعاً آیا .درسیدی قدرت به مردم انقالب وسیله هب و بودید اجتماع معمولی افراد

 فراموش را »الظلم مع یبغی ال و الکفر مع یبقی لکالمُ« کردند می حکومت پهلوی یا و چنگیز یا اسکندر یا و کوروش نوادگان هنوز که بایستی
   .دای کرده

  
   !ای خامنه آقای

 ای خامنه آقای !بهمن؟ 22 راهپیمایی به !دارید؟ خوش دل چه به !؟دنیستی کاره این شماها که بدانید و ببینید تا نبود کافی سال 30 !انصافتان به راو ت
 شما و من و .مخلفات وعده بدون هم آن .دکر می جذب را یتر بیش فرادا بود، سوم یک حدوداً تهران جمعیت اینکه با انقالب زمان های راهپیمایی

 را سابق شهیاد میدان تا سابق یزنهاورآ خیابان ،سابق جمعیت کم تهران مردم همین هایی مناسبت به انقالب از قبل مدتی تا که داریم خاطر در دو هر
 نطق که نیست یادم داد، می تکان گو جاویدشاه متظاهرین برای دستی هویدا هم نهایت در و کردند می جمعیت از مملو صحنه در خویش حضور با

  .نه یا کرد می هم
  

  !ای خامنه آقای
 .دبپردازن احساسات ابراز به انتظامی، نیروهای صف یا ها نرده پشت در مردم که دهید نمی ترتیبی دنیا تمام مانند چرا روید می سفر یک به وقتی شما

 و شما به نه ای عالقه بازار و کوچه مردم ناچیز، اقلیتی جز به کرد خواهم ثابت شما به من کنند، می را کار این عالقه شدت از اآنه که نگوئید لطفاً(
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 یا اتومبیل بدنه به را جسمی که وقتی مثالً دارید؟ احساسی چه مبیل پاپا درون شما ،بگذریم که مردم از ،)ندارند ایرانی سیاستکاران دیگر به نه
 حکومت سران جمع در دلیل کدام به ای خامنه قایآ کنید؟ نمی اعتراض چرا مخالفید اگر دارید؟ احساسی چه شود !تبرک تا مالند می شما شخص
 صندلی یک ای محله هر توی شهر پائین در قدیم های زمان مثل بنشینند؟ زمین روی بر باید دیگران و فرمائید می جلوس صندلی روی بر خودتان
 مقامات تحقیر جدید مدل این اینکه یا خوانید، می روضه حکومتیان برای شما مگر .خوان روضه قایآ برای گشت می خانه به خانه که د،بو موجود
 ارشاد مورد را نانآ ،بالکن از و نکرده بسنده هم خالی صندلی به شما اند، نشسته زمین روی بر شما حضور در زده فلک نظامیان که وقتی چرا .است
 این دراصالً  یا و شوید، می عزیز مردم نزد ها راه این از گمانید این بر اًواقع ایا است؟ طبیعی اعمال این یاآ بگیرند، نیز درد گردن تا دهید می قرار
 و حکومتداری نحوه ماهواره طریق از حداقل کنم می خواهش .دکنی می وریآیاد امت به را قدرت بلند جایگاه ،بالکن روی از ارشاد با و نبوده فکر

 و دکوراسیون از شما تصاویر نمایش برای اسالمی جمهوری سیمایحتا  که دید خواهید ،دهید قرار مداقه مورد امروز دنیای در را قدرت با برخورد
 مثل جدید هایی واژه با ما که انقالب زمان در .دگیرن می قرار استفاده مورد شمالی کره در مثال طور به حاضر حال در که کنند می استفاده اتمسفری

 از اشک ها العظمی آیت آن نام شنیدن با فقط پدرم که بودم شاهد بارها بنده شدیم، می آشنا االسالم حجت و عظمی غیر اهللا آیت ،العظمی اهللا آیت
 روزهای همین در .آمده خوش هم را شما ظاهراً که اند گرفته چین دورقاب بادمجان ای عده را شما بر و دور چه؟ حاال و .دش می جاری چشمانش

 ،نه اگر باورید؟ این بر واقعاً یاآ .دبو کرده خطاب »جهان مسلمین امر ولی« را شما ای، سرگشاده نامه در !خواه عدالت دانشجویی تشکل یک گذشته
 آقای انتخاب به کهرا  جمهوری تریاس انتخابات باید هستید، خودتان شخص به مردم عالقه شدت دنبال اگر شود؟ نمی برخورد افراد این با چرا

 اکثریت که کنید می انکار یاآ شود، انتخاب ناطق آقای تا دادید انجام داشتید توان در چه هر شدگان ذوب و شما .بیاورم یادتان به شد ختم خاتمی
 عنوان به نژاد احمدی نیز تخاباتان آخرین در .ددادن یأر خاتمی به هم شما مخصوص سپاه که بود آن از خبرحتا  بود؟ شما علیه بر جامعه

 مافیایی را حکومت این ینمسؤول و فاسد باشید می مطلقش حاکم شما که را نظامی ارکان تمام او .دش صحنه وارد )غیبی امدادهای با و( اپوزیسیون
 عده گردن اول بیاورند تشریف زمان امام وقتی که شد شنیده غیره و قلم و سر و پا و دست شکنندگان زبان از بارها آید می که یادتان .دکر اعالم
 گردنشان باید که گروهی از شما که کنید می وانمود و برده فرو برف زیر را مبارک سر تقریباً کردید؟ چه شما و .دز خواهد را روحانیون از زیادی
 بر تازه هم شما انگار زد، شما حکومت به نژاد احمدی که اتهاماتی مقابل در و ندانستید خود به منفی یأر را خاتمی قایآ انتخاب .دنیستی شود زده
 کی« سانی،آ شغل چه و خوبی جایگاه چه .نیست شما متوجه هم یتیمسؤول پس دانید نمی چیزی مافیا و فساد عاملین و علل از و اید مدهآ کار سر
 هم احتیاجی دیگر دانند، می سمانیآ را فقیه والیت که یدجد های تئوری با البته .مردم به ارزخدمتگ حکومت دائمی جواب ؛»نبودم من ،بود کی بود
 .زور و ضربه بحتا  شوید رهنمون بهشت به را گمراهان این تا دارید خدا جانب از موریتأم شما و است ناقص عقلشان مردم ندارید، مردم به

 دانیم می دو هر ولی بمانید، زنده مهدی حضرت انقالب تا شما که کنم می دعا گناهان، بی خون ریختن و دوباره شورش ترس از بنده ای خامنه آقای
 کسی چه اید؟ اندیشیده قدرت، از شدن جدا دلیلی هر به یا مرگ از بعد ایران آینده به ای لحظه آیا راستی .»دبار نمی باران کورِ گربه حرف به«

 مورد در شما تشخیص اگر که کنند می تعیین تکلیف تقلید مراجع یبرا ،خطاب و عتاب با شما کیهانیان .دبگیر عهده بر را جامعه والیت تواند می
 کیهانیان حرف که دانید می حتماً دیگر که را این .دنداری را اظهارش اجازه نیز خود خانه در نیست، یکی آقا تشخیص با رمضان ماه اتمام یا شروع
 با مرگش از بعد را انقالب بنیانگذار همراهان اعظم بخش .ددارن را »انپنه های نیمه« دیدن !قدرت آنان که چون احتماالً .دمان نمی زمین روی

 را رقبا طلبان اصالح و کرده گرا اصول و طلب اصالح غیرخودی، و خودی بر تقسیم را بود مانده باقی که را آنچه .دساختی خارج دور از آبروریزی
 بعد مرحله در .ددار ادامه افراد نام بردن با ها روش ترین شرمانه بی با روز هر نبرد این و .اامریک خوار جیره و وابسته را اینها نیز نانآ و نامیدند طالبان
 جالب و .گرفت قرار دوستان قدرت مستقیم هدف ،بود فرموده اکید توصیه وحدت به را شما خمینی قایآ که است نقل که را رفسنحانی هاشمی

 هر بینند می و اند شناخته را مالها روش دیگر مردم که نیز روزها این و .است بوده هاشمی به ها توهین پشت خودتان پسر که شد اعالم که بود نآ
 که اتهاماتی و اش غیبی امداد و نژاد احمدی قایآ جریان .دده می را جوابش دیگر منبری باالی از رهبری شخص کند، می نظری اظهار رفسنجانی جا
 به را لرگُپُ سفره این پالیزدار آقای تحقیقات نتایج .ددار ادامه و است الشمس من ظهرأ و شد ذکر قبالً که کردند نثار شان سیاسی مخالفان تمام به

 رسیدید، قدرت به ،شدند رانده بیرون به قدرت دور از که دیگرانی و ]خمینی[ احمد مرحوم و هاشمی مستقیم کمک با شما .دکر راستهآ نیز سبزه
 امنیتی نیروهای سو آن از و گیرند می کار به شما شخص علیه بر بردند می کار به شاه علیه بر که را شعارهایی ردمم ،نارضایتی ترین کم با امروز و

 اعوان و کننده توهین سر بر رهبری به توهین جرم به بالیی و کنند می ساقط زندگی از اعتراضی، اجتماعی در شرکت یا انتقادی ترین کم با را جوانان
 ،شکنجه و اعدام و زندان که بدانید همه از بهتر باید شما که ،]النصر بالرُعب[ برسند نصر به رعب ادجای با خودشان زعم به تا دآورن می انصارش و

  .دطلب می را دیگری درمان ،اجتماعی و سیاسی دردهای خصوص به و نیست دردی هیچ درمان
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  !ای خامنه آقای
 مطهری مرحوم از ای مصاحبه ایران »جم جام« ما زمان ائبجع از پیش وساعتی باشد می سالمیا جمهوری به مردم یأر روز با مصادف روزها این
 طبقه حکومت معنی به اسالمی جمهوری« که گفت می ایشان .دبو 58 فروردین 12 از قبل به مربوط که کرد شخپ اسالمی جمهوری تبیین در

 جانش و تن به روحانی طبقه حکومت صابون که وطنی از دور عادی شهروند بنده امروز ).خواننده عهده بر نیست یا هست( !»نیست روحانی
 از دین جدایی علیه بر تبلیغ و »ماست دیانت عین ما سیاست« و است بزرگ دروغ یک و بزرگ تناقض یک اسالمی جمهوری که گویم می خورده،
 ای عده برای باشد جامعه کردن لودهآ ظلم و فساد به تواند یم سنشحُ تنها و بزرگ آبروریزی یک سیاست، از روحانیت دوری حداقل یا سیاست

 در را تأثیر این ها تجربه و هایم دیده بر تکیه با تر بیش و خودم کم سواد با بنده .دکر خواهد ظهور زمان امام یادشده شرائط در دارند اعتقاد که
 شد، چسبانده جمهوری به ناشیگری با که اسالمی باشید؟ ندیده ار آن مملکت اول شخص عنوان به شما که کنم باور چگونه ام، دیده جامعه
 دست بود مدون و حاضر و حی اسالمی قوانین از که چیزی تنها با پس نداشت، را اسالمی قوانین با و بیستم قرن در کشور یک اداره از ای تجربه

 بقیه .قدرت و ثروت از دورماندگان برای تر بیش که ،طبقات و مردم همه برای نه هم نآ ،اسالمیهای  تمجازا یاجرا یعنی شد، حکومت کار به
 .دباش می دوستانش و نژاد احمدی ابتکاری های راه نیز ثمراتش خرینآ که شود می اداره خطا و زمونآ اساس بر هم هنوز ما زده فلک کشور امورات
 پیروزی آغازین روزهای همان از خلخالی] صادق[ نام به روحانی یک که را اعدام .امروز !پاک جامعه نیز اسالمیهای  تمجازا بستن کار به نتیجه
 بالطبع نشده، بینی پیش اسالمی قوانین در نظرخواهی و تحقیقات آمارگیری چون و دارد ادامه هنوز متفاوت حدت و شدت با کرد، شروع بهمن
 اسالمی مطلقه والیت حکومت قدرتبه وسیله  سیستماتیک طور به که انسان تعداد این که نکرده هموار خود بر را تحقیق یک زحمت هم کسی
 .است داشته را مشابه جرائم از گیری پیش در ثیریأت چه اند، شده کشته
 گیر کارش جا هر شیعه گفت می تمسخر اندکی با مدام ،بودم شناآ سنت اهل فلسطینی یک با ندارم، سنت اهل دینی مسائل از چندانی اطالع بنده
 بود، شده اسالمی هم شکنحه بلکه ،بود شده حالل خاویار فقط نه بودم دیده چون نداشتم جوابی من و کند، می حل را مشکل تواف یک با کند می

   .دشو بسته برایشان بهشت به ورود راه تا بیاورند در کنندگان اعدام موقت عقد به را اعدام به محکوم دوشیزگان که دادند فتوا عدهایحتا 
  

   !رهبر آقای
 کلیساهای بعضی .دکنن می را اجدادی و آبا دین ترک گروهی صورت به ایرانیان شده، شیعه و اسالم وهن باعث شما سیاست بودن دیانت عین

 دلخوش مطلب این با را خود شما .دان رسیده انبوه تولید مرحله به و اند شده سرها میان در سری ،نودینان این لطف به اروپا در کوچک و ناشناس
 سلطه تحت حکومت سال 30 عرض در که مردمی شوند نمی یافت دینی هیچ میان در ولی کنند، می را کار این اقامت حق گرفتن برای اینها هک کنید

 روحانیت ،بعد و دین ،اول روحانیت، دست به هم آن کنید می سیاست به لودهآ را دین وقتی جان آقا .دبشون فراری خود دین از چنین روحانیت
  .دندارن جایی ما های حساب در که هم مردم ورند،خ می لطمه
 آقای و شما اینکه از بگذریم( العظمی اهللا آیت بشود تا گذرانده می تدریس و تلمذ و تحقیق به را عمرش ،قدیم های زمان در حداقل روحانیت ببینید

 یا سیگار کشیدن که بشنود پزشک از که وقتی انسان .دینی امور متخصص و کارشناس نوعی به یا و )دیدشُ اهللا آیت مسیر این طی بدون رفسنجانی
 از تر راحت خیال با و شده زائل او به اطمینانش ببیند چرانی شکم و دم و دود سرگرم را دکتر جناب اگر یقیناً است، مضر قلب برای چربی خوردن

 که داند می حتماً ستا چربی و دود اهل وقتی تخصصم پزشک که اندیشد می و .دکن می جان نوش چرب غذای و کند می دود را سیگارش قبل
  .دترسان می را ما مشتری جلب برای و نیست خطرناک هم زیاد

  
   !آقا

 ،»جهنم در جایش و خداست دشمن دروغگو« گفتن با را کودکی وقتی .است آلوده دروغ به ایران در خصوص به و دنیا جای همه در سیاست
 که روحانیتی که است این اش گیری نتیجه اولین ببیند، دروغگویی حال در مدام را دینی امور کارشناسان که وقتی شد که بزرگ کنیم، می تربیت
 جهنماصالً  اینکه یا و نیست جهنم دروغگو جزای که رسیده نتیجه این به اًحتم ،گوید می دروغ خوردن بآ مثل کرده سپری تحقیق در را عمرش

 نیست؟ دین وهن این یاآ .نیست رکا در خدایی ،نآ عطبَ به و بهشتی و
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 جوان و پیر و مرد و زن کردن جینآکارد به اقدام ،»عببالرُ النصر« واهی خیال با دین متخصصان از فتوا گرفتن با خودسر ای عده که شود می اعالم
 اقدام رسماً ،دینی امور متخصص گبزر یعنی مملکت اول شخص صدا و سر کلی از بعد .زدن حرف یا بوده نوشتن جرمشان ینتر بزرگ که کنند می
سعید [ را گوها قربان بله از یکی .ددا قربانی که باید قدرت خدایگان برای .دده می نسبت امریکا و اسرائیل به را کشتار آن و کند می دروغگویی به

 شخص رضای برای بوده مدآ و رفت در ماش بیت اهل با است نقل که را ]فهمیه دُرّی نوگورانی[ همسرش و خورانند می واجبی زندان در] امامی
 .است داده انجام انگشت کدام با و کارها چه کسانی چه با کرد اعتراف بلکه ،کرد اعتراف اسرائیل با رابطه به تنها نه که کنند می شکنجه قدر نآ شما
 ببینند همه تا شده تهیه عموم تماشای مخصوص ،فیلم یا بگیرند چشم زهر خواهند می .دکنن می پخش و برداری فیلم را اعمال این چرا دانم نمی فقط
 کند می معرفی ساله 21 دروغ و جعل با را ساله 16 دخترکی که !شرع حاکم نآ ،»مدُ ز نی گردد ندهگُ سر از ماهی« چون و .دگوی نمی دروغ رهبر که
 سؤال مورد دین کارشناس و آید می در قضیه بوی که قتیو .دکش می دار به سرعت به همیشگی های اعدام روال از خارجحتا  و نفوذ عمالإ با و

 به مردم هجوم غازآ به چیزی و دریاست کنار در ما شهر گوید می وقاحت با کردی، اعدام را برگشته بخت آن سرعت این با چرا که گیرد می قرار
 اولین برای و صدا و سر پر و شبانه هجوم با !انتظامی نیروی فرمانده .گرفتم می چشم زهر مردم از ،فساد از جلوگیری برای باید من و نمانده دریا
 .دکن می !اوباش و لذارا آوری جمع به اقدام زدنی مثال رحمی بی با تلویزیون دوربین نیمه نصفه حضور در بار

 باعث دوباره اندازد می گردنشان به آفتابه و زنند می را مردم چوب با که نقابدار افراد تصاویر و شوند می کشته ها بازداشتگاه در هایی انسان که وقتی
حتا  و خودنوشته قانون ،سال سی از بعد شما آقا که آید می در هم ها خودی صدایحتا  و شود می دنیا در ایران نام مدنآ زبان سر به و معروفیت

 احتمال بنزین شدن کوپنی اعالم با دادیم، نمی جامان را کار این ما اگر گوید می شبه یک سردار گذارید، می پا زیر هم را اسالمی مجازات قوانین
 .رفت می را مردم اغتشاش

 .است غشتهآ قدرت به روحانی طبقه تشنگی با جامعه و دین به لطمات این همه ای خامنه آقای بینید می
 تمام اضافه به انگاری کرد، تشکر غیبی امداد از شما دست بوسیدن با نژاد احمدی که وقتی از مخصوصاً ندارد پایانی ها مثال این که دانیم می

 زبان به رسد می ذهنش به چه هر .نیست جلودارش کسی دیگر و گرفته، هم را دروغگویی رسمی اجازه زمان، امام ظهور تسریع برای ها خرابکاری
 و خبرنگار به را زورش و کند می انکار خوردن آب راحتی به نگذشته ساعتی شود، می پخش و ضبط دنیا تمام در سخنانش اینکه با و آورد می

 .دنیستی کر چرا شما که جرم این به رساند می دانشجو
 بزرگسال هوشیار ایرانی از یعنی .»راستی و مستی« یا و »شنید کودک از باید را راست حرف« که شده المثل ضرب ایران در که است تأسف باعث
 میزآ مصلحت دروغ چون ،»ای اندازه تا« گویم می .دبو مصون لودگیآ از روحانیت ای اندازه تا و دین دامن حداقل ولی .داشت را حقیقت انتظار نباید
 متقابل خدمات« با رابطه در کتابی دوباره شاید بود زنده امروز مطهری مرحوم اگر .دنبو امروز مثل هم باز ولی ،بوده شرعی مجاز هم ها گذشته از

 .شتنو می ایرانی روحانیت یا و »ایران و اسالم
 جایش و کنید حذف اساسی قانون از را فقیه والیت و کنید استفاده خود نفوذ از اید زنده تا بدانید، را مانده باقی زمان قدر و بیایید ای خامنه قایآ

 مسلمانان مبر،پیا رحلت از بعد .دداری خبر اسالم سرگذشت از من از بهتر تخصصتان دلیل به شما .»است ناپذیر خدشه ،انسانی کرامت« بنویسید
 ها دشمنی و شد ریخته ها خون بابتش که برسند توافق به قدرت تقسیم برای نتوانستند بودند کرده درک را پیامبر شخص محضر که اسالم صدر

 شیعی قفرَ عانوا اش نتیجه که شده هم شیعه گریبانگیر مسأله این چهارم امام فوت از بعد ،باشم داشته خاطر به درست اگر .ددار ادامه همچنان
 توافق به قدرت تقسیم سر بر جانشینانش و رفت می دنیا از پیشوا یک افتاد، می سادگی به اتفاق این و .ها امام از متفاوت تعدادی با است
 که بینند می لیع حضرت مانند را خود البد .دشدن نشین خانه زیادی عده هم خمینی قایآ فوت از بعد ،افتاد هم ایران در اتفاق این و .درسیدن نمی

 که هم بداند یکی اسالم صدر بدنامان با را دیگری کس هر که زنی اتهام از نوع این و .دل درد برای کند می چاه در سر او ولی اند خورده را حقش
 از نوع این دیگر، دلیل رانهزا و گفته پیش دالیل به .»سوم هزاره معجزه« را موافقین و نامند می سعد ابن را خود مخالفین ها گروه و است روز دمُ

 واقعاً اگر ولی .جامعه رستگاری به نه و انجامد می حاکم بخیری عاقبت به نه حکومت این و شد نخواهد ختم ترکستان به جز راهش کشورداری
 .کنم یم توبه شما به نصیحت از کند، ظهور زودتر زمان امام تا کرد آلوده ستم و فساد به را جامعه باید که دارید اعتقاد

  
  بابا
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  1388 خرداد 29 ای، به خامنه نبوی ابراهیم سرگشاده نامه

  
حرمتی کردید  که بی ،که نگه نداشتید و حرمت را بنا بود حفظ کنید ،که ریختید و حد را بنا بود نگه دارید ،خون را بنا نبود بریزید

  حق ملتی را پایمال کردید ،انصافی و بی هیچ عدالتی و با بی
  

  !داشتید، یعنی واقعاً به هیچ رفیقی نیاز ندارید؟ حق همسایگی ده بیست ساله و رفاقت چهل ساله با هاشمی را نگه میحداقل 
  

های خیابان  هایی هستم که ریخته خواهد شد، اگرچه اکنون نیز خون بر سنگفرش من نگران تغییر حکومت نیستم، نگران خون
  !از عاقبت ظلم بترسید. نشسته است

  
  مانند نید که هماره و با هر ظلمی که بر مردمان برود، تسلیم و رام میباور نک

  
خودتان  ،شکنی روحانیت و دانشگاه و ملت و مجلس و انقالب و جمهوری اسالمی این است که شما، با حرمت ،تر اما از همه چیز مهم

  حرمت کردید را بی
  

  خوابند شترهای مرگ در کاخ و بیت رهبران هم می
  

  ارید، توفان مردم را درو خواهید کرداگر باد بک
  

 ای؛ خامنه آقای
 رجایی، خانم سرکار که شد اعالم دیروز ،دیگر سوی از .دکن می حضرتعالی متوجه را اخیر روزهای یافته رخ اتفاقات همه شما امروز اظهارات
 اند، برده زندان به را وی و اند کرده دستگیر مهمعصو حضرت حرم در را خمینی اهللا آیت محبوبجمور  رئیس و وزیر نخست رجایی، شهید همسر
 هم را او صدای شما امر تحت دولت و بود کرده اعتراض است، رفته ملت این بر که عدالتی بی و ظلم به دیگر ایرانی ها میلیون مانند نیز او که چرا

 انتخاباتی در شمار، بی قرائن و بسیار شواهد اساس بر ،خودتان سابق وزیر نخست و خمینی اهللا آیت محبوب وزیر نخست حق .دکن تحمل نتوانست
 تأیید هرمُ ،بزرگ دروغی بر صبرانه بی کنند، تأیید را انتخابات خودتان منصوب پیرمردهایحتا  آنکه از پیش شما و شده غصب نظیر بی و پرشکوه

 به همه اینها ...دنهادی پا زیر است، فقیه ولی اصلی شروط از که ،را »عدل« شرط هم و کردید تخلف تان قانونی وظیفه از هم کار، همین با و زدید
 روید؟ می کجا به دانید می کنید؟ می چه دانید می شما است، مطرح تر بزرگ سؤالی کنار،

  
 !ای خامنه آقای
 که است شریفی روحانی اینها از یکی افزایند، می هم را »خوب« کلمه این بر برخی شناسند، می ایرانی سرشناس نویسندگان از یکی عنوان به مرا

 که بود زمانی این و »نویسید؟ نمی چرا هستید، خوبی های نویسنده فالنی و تو اند گفته آقا« بود گفته بودم آمده بیرون زندان از که قبل سالی هفت
 شما قاضی و بود خورده قسم آن به خدای که قلمی همان حرمت حفظ به خاطر روزگارم و نوشتن جرم به بودم آمده بیرون زندان از تازه
 خوانده .دبکن بتواند هم دیگر کاری شاید ،ملت به لبخندی کردن هدیه جز قلمم که بودم باور این بر مه هنوز و بود ویران بود، کرده حرمتش بی

 را ام زندگی از سالی چهار سه که بودم کرده قصد و »ابیطالب بن علی« زندگی از را عبدالمقصود عبدالفتاح مسحورکننده و شاعرانه روایت بودم
  .حسین امام زندگی نوشتن برای بگذارم
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 و شاعران تا بگیر عبدالمقصود عبدالفتاح همان از اند، نوشته من قبیلگان هم از بسیاری را بزرگان آن سرگذشت که ،نبود کافر من در تنها وسوسه این
 آنکه از بیش همگی ما و بنویسد را »مقتل« خواست می که ساعدی غالمحسین ممرحو ایرانی بزرگ نویسندهحتا  و عرب و ایران بزرگ نویسندگان

 شان روش و منش بردگی و بندگی که شما رفقای چون نه بودیم، قهر و هرمِ به عاشقانه خویش خدای با که بودیم سرگشتگانی باشیم، شریعت اهل
 جای اما نبود، دیگران خاکساری و طوع رویر ب من مینوی بهشت راه و نبودم، اهر به سر ای هبند ،بینوا پیر آن قول به من .است خدای با مواجهه در

 آنان نه باشد، کرده طلوعی دلش در عشق خورشید که باشد شرق راوی تواند می کسی آن که دانستم می و شناختم می را کلمه و دانستم می را آفتاب
 داروغگان .دبشو که کار آن نشد و نشد نشد، اما .دکنن می آغاز را روایت که وقتی کند می غروب شانکلمات و است گرفته شب را روحشان تمام که
 حاال و نیاوردیم تاب هم را تان سنگین خراجات و سکندر زندان وحشت از بستیم بر رخت که کردند چنان درفش و داغ دستگاه شحنگان و

  .دتران شریف دست به چماق و پوش چکمه خیابانی راهزنان آن از باشند چه هر بینید می که .بیابان های غول این و ماست گرفتاری
 کاری نیز قبل سالی چند .دگوی می سخن شما با کس کدام که نکنید فراموش که است ای بهانه اما نیست، من مقصد دادن را خویش شرح باری،
 تانهای کینه گویند می که .شما برای کینه اسباب اند تهگف که چنان و شد من برای زحمت اسباب و بودم نوشته چیزی خشم به نیز من و بودید کرده

 بازتابیده رسانه هر در که را تصویرش و شنیدم می را روزها این حکایت باز که باید البد و ...دآم که وقتی رود، نمی برون دل از و است سخت
 معنا سکوت که است بشده دست از چنان کار گوئی بار این که اما، و اما ....گزیدم برمی خاموشی راه و گزیدم می دندان به سکوت لب و دیدم می
 ،انگشت اشارت به تنها و کنند می حبس سینه در آزادی و انقالب فاصل حد در را ظلم و عدالتی بی از شان نفرت نفر، میلیون سه وقتی دهد، نمی

  .دگوین می را شان شده دزدیده پیروزی داستان
 و انصافی بی با و کردید حرمتی بی که ،کنید حفظ بود بنا را حرمت و نداشتید نگه که ،دارید نگه بود بنا را حد و یدریخت که ،بریزید نبود بنا را خون
 را شریف و بزرگ ملت یک شرمانه بی ،شهر دروغگوی مرد بعد و را آدم ها میلیون حق کردید پایمال .دکردی پایمال را ملتی حق ،عدالتی هیچ بی
 عقل، که گویم نمی .دبودن قبیله آن بزرگان از که آنان همه فروختن قیمت به خریدیدش، و بود گوشی هب حلقه غالم که همو نامید، »خاشاک و خس«

 بگذریم، و بگذاریم را اینها نه، داری، مصلحت که گویم نمی هشیاری، که گویم نمی درایت، که گویم نمی شرافت، که گویم نمی عدل، که گویم نمی
  نکردید؟ حساب درست چرا را قیمت که پرسم می
 همه مقابل در است چقدر قیمتش گیرید می که این نکردید حساب .دهی می چیزی ،بگیری چه هر گویند می و دارد، قیمتی چیزی هر گویند می

 و بریدن زبان و ستنسرشک قیمت به خریدید؟ قیمت چه به است، گران هم مفت ،فریب و دروغ مکاره بازار در که ای بچه غالم این دهید؟ می آنچه
 قیمت به خواهند؟ می خودتان قول اساس بر را شانحق تنها که آزاده مردمی و شریف خلقی شدن کشته قیمت به خودتان؟ ملت تن بر زدن زخم
 سکوت در شورش ضد های نفربر و دست به قمه ریشه بی ریشوهای و پوش چکمه بندهای قداره ترس از که انسان ها میلیون نفرین و لعن و طعن
  کنید؟ فکر خودتان به کمی ،سکوت ساعات این در حداقل تا گویند نمی هیچ و روند می راه
 چون را ادب بی لیاقت بی یک کنید؟ می نقض ظالمانه را حقشان که آدمی ها میلیون اکبر هللا صدای رفتن آسمان به قیمت به خریدید را بچه غالم این

 در را تان خبرگان مجلس رئیس و بستید را خودتان حکومت بنای های سنگ و کردید رها را سگان و دانداختی ملت این جان به وحشی موجودی
 !ندارید؟ نیاز رفیقی هیچ به واقعاً یعنی داشتید، می نگه را هاشمی با ساله چهل رفاقت و ساله بیست ده همسایگی حق حداقل داشتید؟ نگه حصر
 آیا شماست؟ ابوی مرحوم طلق لکمُ ،کشور های خیابان آیا چرا؟ ،»هستند خودشان شانجان مسؤول آیند می خیابان به که آنان« اید گفته که شنیدم
 کنند؟ دفاع شانحق از شهر های خیابان در ندارند حق مردم

  
 !ای خامنه آقای
 دارید؟ باور که جهان آن محشر زرو به کنید، فکر افتاده راه به تهران در که محشری روزهای به خواهم نمی !دارید اعتقاد آخرت به که شما
 بلیتُ یوم« به حداقل کنید، باور ،شد خواهد آشکار سرانجام و کنند نمی باورش ملتی که ،لوحانه ساده دروغ یک اسرار شدن آشکار به خواهم نمی

 اهل تمام که بگوئید و شوید مواجه خمینی اهللا تآی تان معلم و استاد با دارید باورش البد که قیامتی آن در توانید می چطور دارید؟ اعتقاد که »السرائر
 در که بگوئید و شوید مواجه او با توانید می چطور آوردید؟ شماره ب ها غیرخودی جزو شمرد، می خود از او که هر و راندید؟ تان بیت از را شبیت

 که را او وزیر نخست حق بگوئید و شوید مواجه او با توانید می چطور کردید؟ زندانی را رجایی او محبوبجمور  رئیس همسر شما عدل حکومت
 را چاپلوس دروغگویی و کردید پایمال را موسوی مانند صدیقی مرد حق و کردید انکار بود، خمینی اهللا آیت نزد کشور اجرایی رجل ترین محبوب

  گماردید؟ جایش به ناحقه ب
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 فرزندانش و خواندند دزد تان حکومت در بود، خمینی اصحاب ترین امین که را رفسنجانی هاشمی که بگوئید و شوید مواجه او با توانید می چطور
 رسیدند شهادته ب جنگ در ایران از دفاع برای که سردارانی با توانید می چطور دید؟شُ هم خوشحال و نگفتید هیچ شما و کردند الخروج ممنوع را

 دادید؟ ترجیح آنها به را ریاکار دروغگوی مشتی و راندید خود از بودند، نزدتان شان امانت که آنان های خانواده که بگوئید آنها به و شوید مواجه
 شما که دلیل این به تنها را طلب قدرت روحانی مشت یک و گذاشتید تنگنا در را شاگردانش بهترین که بگوئید خمینی اهللا آیت به توانید می چطور

 که بگویند من به شاید .دبدهی پاسخ االتؤس این همه به روز آن از پیش تا که هست انیزم البد دادید؟ ترجیح آنان بر داشتند، می دوست را
 تمام آسانی این به چیز همه که بگویم خواهم می فقط نیستم، شما نگران من نه، شمایم، نگران چرا ندارم اعتقاد چیز هیچ به که منی همچون
 کنید؟ چه پاستور خیابان این با خواهید می شما نماند، هیچ شان مدائن ایوان از بودند، داد بارگه که آنها .دش نخواهد

  
 !ای خامنه جناب

 شنید، دیر را ملت صدای که بود نشسته کشور این اقتدار صندلی بر دیگر مردی ،قبل سال سی .دبشنوی ..است بلند شهر در صداهایی روزها این در
 قبرستان رپُ دنیای این در هم گوری یافتن برای که رسید جایی به کار اما .دکن برگزار النهعاد را بعدی انتخابات که داد قول شنید وقتی و شنید دیر

 ،وقت اما .دکردن چنان چرا که کنند می توبه بار صد و کنند می آمرزش آرزوی دایم برایش مردمانی که اید کرده و ایم هکرد چنان البته .دبو سرگردان
 حکومت تغییر نگران من .نشان تاک از نه و ماند می نشان ،تاک از نه شد، آغاز توفان وقتی .دافت می اتفاق یکن فکر آنکه از پیش گاهی .نیست همیشه
 !دبترسی ظلم عاقبت از .است نشسته خیابان های سنگفرش بر خون نیز اکنون اگرچه شد، خواهد ریخته که هستم هایی خون نگران نیستم،
 و شوند می جاری و شوند می رودی ،ریزید می سرشان بر ؛زنند می فریاد ،زنیدشان می ؛کشند می زبانه ،زنید می شان آتش تابند، برنمی مردمان را ظلم
 فراموش هرگز را سخن این و نباشد بد گفتنش شاید .دشای نمی کردن حکومت ظلم با .دنیای کاری هیچ ای کاره هیچ از دیگر که شود می کاری
 ،مردمان بزند، را همه شمشیردارتان وقتی که اید نداشته نگاه محترم چنان را حرم آن و بماند آباد ابد تا که نیست صینیحَ صنحِ بیت، آن که نکنید
 رام و تسلیم برود، مردمان بر که ظلمی هر با و هماره که نکنید باور است، گذشته دشوار مسیری از اسالمی جمهوری حکومت .دبمانن حرم مقیم
 بیست زحمت به و بودند موسوی میرحسین سر پشت نفرشان هفتاد حداقل ،حکومت همین بزرگان از نفر صد زا ،انتخابات این در .دمانن می

 توسط هم حکومت درصد هفتاد که کردید چنان انتخابات بزرگ تقلب تأیید با شما دادند، یأر موسوی به مردم نژاد، احمدی سر پشت نفرشان
 .دندانن طاعمُ را امرتان هم شما به نزدیک اعضایحتا  بدهید، یفرمان هر اگر که بترسید .است شده حذف خودتان

  
 !ای خامنه آقای
 را مردم آنچه .است تر ساده بسیار انکارش از اثباتش که موهن و بزرگ چنان دروغی .دنبو بزرگ دروغ یک تنها داد، رخ انتخابات این در آنچه

 به اینکه بدون او بود، تلویزیون دوربین جلوی ها واقعیت همه انکار درجمور  یسرئ حد بی شرمی بی و وقاحت کشید، خیابان به و کرد عصبانی
 که بود این ،کرد عصبانی را مردم انتخابات این در آنچه .دکر احترامی بی هم مردم ریاضی محاسبه قدرت بهحتا  بگذارد، احترام مردم شعور
 دروغ هم مردم چشم به او که بود این ،کرد عصبانی را مردم انتخابات این در آنچه .دبخر خواست می را مردم فکر و یأر ارزان قدر اینجمور  رئیس
 شد، تقلب مردم آرای شمارش در چرا که نبود این افتاد اتفاق انتخابات این در آنچه .است نیفتاده اتفاق بینند می که را چیزی گفت آنان به و گفت
 را خودش مخالف ،ایرانی ها میلیونجمور  رئیس که است این ،است کرده عصبانی را مردم آنچه .دنش شمارشاصالً  مردم آرای چرا که بود این

  .نیستیم خاشاک و خس آدمیم، ما !ای خامنه آقای .است نامیده »خاشاک و خس«
 حق آنان اینکه به خاطر فقط شد، شلیک خیابانی جمعیت روی به سال 28 از بعد که بود این ،داد رخ انتخابات این در آنچه ،دیگر سوی از

 این در دولت شوربختانه .دبودن رفته راه خیابان در ساعت چهار ،آرامش و سکوت کمال در که شتکُ را مردمی ،پلیس .دخواستن می را شان قانونی
 به باطوم و قمه اب که هستند آنها .است کرده تبدیل دولتی های شخصی لباس به را اوباش و اراذل همه که است داشته نفت پول قدر آن سال چهار
 .دان افتاده مردم جان
 در .دبودن مردم ناموس حافظ ،فداکار بزرگان آن که بودند آموخته مردم که کسانی حرمت شد، شکسته هم جنگ شهدای حرمت ،انتخابات این در
 ظلم دست از بتوان که باشد ای خانه دبای همیشه داریم، و داشتیم نیاز حرمت این به ما .دش شکسته هم مرجعیت و روحانیت حرمت ،انتخابات این
 شما، شخص جز آن، رهبران تمام به و اسالمی جمهوری ساله سی زندگی از سال 26 به که بود این ،داد رخ انتخابات این در آنچه .دبر پناه آن به
 تاب را دیگر شخصی انتخاب اینکه خاطربه  تنها باشد، کرده رحمی بی خود با چنین حکومتی که ندارد یاد به تاریخ البته و .دش احترامی بی
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 با شما، که است این ،تر مهم چیز همه از اما .گذشت آن از توان نمی براحتی که است بزرگ چنان شد حرمت بی آنچه !عزیز آقای .دآور نمی
 نژاد احمدی دولت عمر دامها آیا کردید، حرمت بی را خودتان ،اسالمی جمهوری و انقالب و مجلس و ملت و دانشگاه و روحانیت شکنی حرمت
 بمانید؟ حاضرید کجا تا کنند، می نفرینش نفر ها میلیون روز هر که لیاقت بی دولت این به خاطر آیا داشت؟ را حرمتی بی همه این ارزش

  
 !ای خامنه آقای

 مثل که نیستند شورش ضد نیروی کلفت گردن اوباش آنها بپذیرند، را بزرگی این به دروغی نیستند حاضر که اند بزرگانی جنگ، سرداران از بسیاری
 از دفاع برای را جانشان از یبخش که آنانی .دایستا خواهند مردم کنار در آنان نیست، دور که روزی در باشید مطمئن بیفتند، ملت جان به هار سگ
 هم تان اطالعات وزارت کارکنان بهحتا  نیستند،مور ج رئیس گوش به حلقه غالمان نیز دولت کارکنان .دایستن نمی ملت یرو روبه اند، کرده فدیه ملت

 دیگر ملت این .دان گرفته یاد را ها خیابان راه که هستند ملتی تر مهم همه از و .دکنن دفاع بزرگی این به دروغی از نیستند حاضر هم آنها نکنید، اعتماد
  .دترسن نمی کس هیچ از

 آمریکا، صدای نه .دشو نمی شنیده شهر در ملت صدای جز صدایی هیچ دیگر که اید بسته را ها رسانه همه حضور راه چنان خوشبختانه یا متأسفانه
 است، بلند ،مردم صدای اما .هاست رسانه بر حاکم ،دولت پارازیت صدای فقط روشنفکران، صدایحتا  نه و اسرائیل صدای نه انگلیس، صدای نه

 زنند، می حرف شده نشانه های انگشت و سکوت با نفر میلیون سه شنوید؟ نمی گویند، می اشعاره در بگویند؟ باید زبان چه به .آسمان تا بلند
 مرگ« صدای ها شب آیا بینید؟ نمی اند، نوشته را نظرشان شهر دیوارهای بر خوانید؟ نمی نویسند، می است، دستشان در که کاغذهایی بر شنوید؟ نمی
 و خارجه وزیر سال یک که مردی به آنها خواهند، می را شان حق آنان بشنوید؟ تا بگویند باید نهچگو شنوید؟ نمی را »اکبر اهللا« و »دیکتاتور بر

 جان پای تا حاضرند هم حاال و اند داده یأر تمام شادمانی با بود، قدرت ارکان ترین مهم عضو سال بیست و جنگ دوران وزیر نخست سال هشت
  بینید؟ نمی .دان داده شهید ،لتعدا از دفاع برای آنها .دکنن دفاع شان یأر از

 باید را انتخابات .دکن می دفاع آن از شریفی انسان هر که چیزی همان برگردانید، آنان به را مردم حق باید است، ساده کاری بکنید باید که کاری
 بشوید مجبور است ممکن وقت آن ندهید، ار این اگر خواهند، می مردم که است چیزی همه ،این .دبکنن را شان انتخاب آزادانه مردم تا کنید باطل

 دهند، نمی دست از را شان متانت ولی اند شده خشمگین و عصبانی شما جمعه نماز های خطبه شنیدن با ایران مردم .دبدهی را یتر بزرگ چیزهای
 از تر قدرتمند ،ایران بزرگوار مردم !ای خامنه قایآ .دگیرن می را شان حق ،خشم و نفرت بدون آنها ..ددهن می ادامه شان گسترده های راهپیمایی به آنان
 .دنشانن می خودتان جای سر هم را شما و گیرند می را شان حق مانند، می خیابان در اند، آمده خیابان به آنها کنید، می فرض که هستند آن
 چیز یک آنان اند، زده را شما های حرف همین به شبیه چیزی که سیاست، قبیله از اند خفته مردانی آن در که است شماری بی های گورستان جهان در
 خمینی اهللا آیت و شاه و لنین و پت پل و استالین و هیتلر .دخوابن می هم رهبران بیت و کاخ در مرگ شترهای اینکه آن و بودند، کرده فراموش را
 و گریند می بزرگ مرد مزار بر گروهی شود، می ایجاد مردم معمو در واکنش دو رسد می فرا بزرگان مرگ وقتی .دمیری می خرهباأل هم شما ردند،مُ

 .دکنن می نثارش را ابدی نفرینی دیگر گروهی
  

   !عزیز آقای
 یک را او مردم که آدمی باشید، معمولی ای خامنه همان بگذارید و بگیرید پس را تانحرف نشدید، مردم ابدی نفرین دچار و است نرسیده مرگ تا

 از تر بزرگ ادای که کنید هوس اگر اما .دکر تحملش بشود شاید که ضعیف رهبر یک دانند، می مشخص موضع بدون و پرکینه قدرت، بی آدم
 اگر و اند ایستاده مردم نیستند، ترسو قدر این هم مردم .برادر نیستید کاره این شما کنیم، نمی باورتان ما بدهید، کشتن دستور و بیاورید در را خودتان

 .دکر خواهید درو را مردم فانتو بکارید، باد
  

 نبوی ابراهیم
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    1388خرداد  30ای،  نژاد به خامنه و پریس کی) ایلیا میم(سرگشاده پیمان فتاحی نامه 

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

 رهبر انقالبای  هخامن اهللا آیتمحترم  حضور
 یاسینال  یتجمع یعضو مرکز ،نژاد یک پریس

در  او ظاهراً یباشم که صدا یزبان کس خواهم ینوشته م ینامروز و در ا. هستم) فتاح - یلیاا(رام اهللا  یاسنژاد از شاگردان استاد ال یک یسپر نجانبیا
 ییصدا یچقطور ه یوارهایاز پس آن د کنند یگرانش گمان م خفه شده است و شکنجه ینزندان او یتیو امن یدتیبخش عق یزانگ خوفهای  دخمه
که در  یو مطالبها  و کشف صحت گفته یافتدر. بر عهده من گذاشته شده است یرونصدا به ب ینرساندن ا یتمسؤولو امروز  ...یستن یدننقابل ش

 .یدرا بر آن بگمار ینیساده است اگر ام یارشما بس یبرا یدآ می نامه .ینا
 م خرداد ماه هشتاد و هشتیکو  یس

 )یاسینل ا یتجمع یعضو مرکز(نژاد  یک یسپر دکتر
 )یاسینال ( یرانا یونااله یترهبر جمع) یفتاح یمانپ( یمم ایلیا

  
که بعدها روشن شد به  یضبط کن یلمیف یدبا ینامر مسلم یدر دست ول یدیو به عنوان کل یاسالم یتکردند که به دستور حاکمتأکید  و گفتند
ها قبل در  بود که از سال ییها همان یلممطالب آن ف. از آن شده استها  استفادهترین  و دروغ ینشکل ممکن مونتاژ و جعل شده و بدتر ینبدتر

 یهمونتاژها را از آن تهترین  و دروغ ینتمام آن را قطعه قطعه کردند و بدتر یو حقه باز یدیآمده بود اما آنها با پلها  یانیهها و ب و کتابها  یسخنران
 دچارها  مدت ...کنی یخود را انکار م ینیرده بودند و گفتند اگر خودت هم ببکد که مونتاژ محرمانه دادن یبولتن و و بعد خبر از فیلم ...کردند
پس از شش ماه  یتاًو نها] ها کننده شکنجهخرد یبر اثر فشارها یو ادرار خون ینیاز گوش و ب یزیباال آوردن خون، خونر[بودم  یدشدهای  یزیخونر

 رزویهزار بار آ یکه روز یمکن می یگفتند کار. مطرح نشد] نیاسیال  - یونااله[ یتبه جز جمع یجرم خاص یچو ه یگفتند آزاد یزندان انفراد
و فقط در موارد  یستیمگفتند ما شکنجه گر ن می .نکردم یشاما آرزو یدمهزار بار مرگ را به چشم د یروزها  در شش ماه اول شکنجه. یمرگ کن
. گفتند با مردم قطع رابطه کنم. خواستند یتعهدات یاول انفراده دور یاندر پا.. یمدستور از باال دار توه در بار. یمکن می خشن برخورد ینطورا ییاستثنا

مردم و شاگردانم . یمخطا کرده ا یم،انحراف داشته ا یمانم،پش یمهمه جا بگو. کس مطرح نکنم یچرا با ه یمها یافتهو ها  یشهاند. یسمننو یزیچ یچه
دعوت  یزیچ یچمردم را به ه! نمرا از ته بز یمموها) شود؟ می باورتان(تند تند حرف بزنم نه آرام . بدهم یخودم فرار توانم از می را به هر شکل که

قبر  یمبگوها  ییو بازجوها  شکنجهه و اگر در بار ...ینندها قبل بب از ماه یدآن را آنها باه و صفحه به صفح یسمخودم بنو یحدر ردّ و تقب یکتاب. نکنم
 .را با دست خودم کنده امام  هو خانوادشاگردان 

اعمال فشار  یرا برا یکانمشاگردانم و همسر و نزد. کنند یشکنجه م] ها اکثر روزها و شب[و اند  هبعد ازگذشت چند ماه دوباره مرا به زندان آورد ...
 سلول[ یژهو یطیو در شرا یاه است که در سلول انفرادم یازدهاز  تا امروز بیش ...شوم می یهدارنگ ...ممکن یطشرا یندر بدتر. اند کرده یردستگ
 ...م تاول استیف پاهاکردند، همه پشت و ام ک هنجه شده ام، بارها خفکش ست و پنج جلسه رسمییش از بیتا امروز، ب ...محبوس هستم] مرگ

و باال  یزینجه خونرکدر هر جلسه شتقریباً  .دادمدادگاه به قضات ه را در جلس یخون یها از لباس یادیاز پوست بدن و مقدار ز ییالبته قسمتها
قدر کم هوا و پر از  ، آن209 یرینزه که در آن هستم در طبق سلولی ...نندکنجه را متوقف کموقتاً شاند  هه مجبور شدکبوده  یخون به حد ردنآو

لجاجت و  به خاطر یاکند  می یزود خودکش یلیخ یا یدآ می سلول ینهر کس به ا یندگو می دود است که معروف است به اتاق گاز و نگهبانان
مکرر و شکستن های  یاز خفگتر  دردناک یاربس یندگو می به نام خدا ینهاکه اهایی  و دروغها  یفتحر یداما باور کن. شود می داماع! حماقتش
 هروز آن را تجرب هاست که شبانه بودم اما ماه یدهن آزاد شناز مردم و جهاقبالً  .اند هیو معاو یزیدشمر و ه یافت فرزندان جهش ینهاا. بوده یماستخوانها

 یطانش یادانم آ نمی... اند اند اما درد آنجاست که به نام فرزندان اسالم و قرآن معروف شده یخو خونخواران تار یتلرو ه یزفرزندان چنگ ینهاا. کنم می
 یمرا هم تعل یطانش نندتوا می ینمسلمانان دروغ ینا ینکها یاکند  یبکاریو فر یباز کند، حقه یینما یاهو س یفتحر ید،دروغ بگو ینهاتواند مانند ا می

تر  و مهم یراحت شود که من بر ضد اسالم، حکومت اسالم یالشانکنند تا خ می را مطرح یبه نظام اسالم باز هم موضوع دادن چک سفید ...دهند
 یشاهرود آقایشما و حکم  یبار هم با حکم حکومت این ...کنم نمی عدها محاربهزنم و ب نمی یکنم و حرف نمی یبر ضد خود آنها کار ینکها
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 یهم به شکل بدهم آن یندورب یت را جلوسؤاالگران را تکرار کنم و جواب  شکنجه یکتهد یدکه با یندگو می واند  هآمد] یهقضائه وقت قو یاستر[
نظام از اعدام . ت کندیثیح یاراده کرده تو را نابود و ب ینظام اسالم یندگو می .باشد یاسالم یتو حاکم یکننده نظر حکومت اسالم ینمأها ت که جواب

 ...ات نشود متوجه یکن تا ضرر یافتاده زندگدور یروستا یکنام و نشان در  یبرو ب ...یمکن یتو را اعدام اجتماع یمخواه می ما. تو منصرف شده
تو و همه ه هم پروند اکن م را انکار یزهمه چ یاب. یشو یبتخر یدر افکار عموم یدو با یناکنظام خطر یتو برا. یکن یبه حکم قانون همکار باید
با چند  یبه راحت.. ماست یاردر اخت یوو راد یزیونتلو. کنند می با ما کار یادیزهای  رسانه. صدها قلم به دست. یمدار یادیز یما ابزارها. یمبند می را
ساخته شود تا اسم و هایی  یالسر یاها  میلاست ف ینمقامات آنقدر حاد شده که نظر نظام ا یموضوع برا. یمکن یم ات بیو برنامه تخر یالو سر یلمف

 ...فکر تو نابود شود
 خواهند و البته می که آنها یو چند صدا و نوشتن مطالب یلمضبط چند ف یروز برا 320از  یشتا امروز مجموعاً ب] دهم می ادامه یشانمن به نقل از ا[

 ،با وجود شاهدان متعدد در دادگاه. دهند شکنجه شده ام می نشان یرسمهای  خواهد و نوشته می یو حکومت اسالم یاسالم یتحاکم یندگو می
به  ییاست که جا ینپر خط و نشان شکنجه گران اهای  درخواست ینکهاست اما جالب ا یاما قانون ییجزء موارد استثناها  شکنجه یندگو می قضات
 تشهادت دادند به شدها  که بر شکنجه یکسان یاهم که شکنجه شدند  یگریالبته دوستان د. یردگ می! حکم محاربه یناشاره نکنم که اها  شکنجه

که اگر اند  هبارها قسم خورد یعال ینمسؤول. توبه کنم یدبا یزیاز چه چ یستو توبه که معلوم ن یناعترافات دروغ برای ...مرعوب و محکوم شدند
آنها را تکرار کنم اما به  یکتهباعث نشد د یو روان یکیزینجه فکجلسه ش 25 ...شوند یکشته م یرونام در ب ضبط نکنم شاگردان و خانواده یلمف

اعالم کن که  یندگو می... نمک یدروغ را روخوانهای  تهیکباز هم حاضر نشدم د یانجام دادم ول یو قانون نظام اسالم یواسطه حکم حکومت
و صدا  عالوه بر فیلم ...شود دروغ است می که به نقل از تو منتشر یو مطالبها  بگو نامه. یندگو می دروغ یگرد یدر کشورها یتجمع یانسخنگو

آلمان،  یوفردا، راد یوراد ،BBC، VOA یمو بگو یممطالب را بگو یناه مشتاقانه مصاحبه کنم و هم یاسالم یجمهوره و روزنام کیهانبا  یدبا
و به آنها اند  هفشار گذاشت یررا در خارج ز یتجمع یانسخنگو یالملل های بین و نهادها و رسانه الملل بینسازمان عفو  یکا،خارجه آمروزارت امور 

 .زنند می آنها در دفاع از ما و بر ضد نظام حرف یلدل ینو به هماند  هداد لپو
د و یجاد تردیبر ا ینجه بود مبنکها جلسه ش ه توام با دهکرار چند ماهه آنها ردم به اصک ینم و سعک یمتر آنها را عملکمجبور شدم درخواست  اما

 ..نمککه آنها را از خودم دفع ] اول یبعد از شش ماه انفراد[با مردم حرف بزنم  یم طوریارهاکم و یابهام درباره خودم و درباره تعال
و مونتاژ  یفتمام آن را تحر یبا حقه باز یدماما بعد دام  هگفت یمها ینرانو سخها  سال در آموزش 20از  یشگفتم که ب یزهاییهم چ یلمدر ف ...

 تاژرا چنان مون یتها یلمهمان ف ینکها یارا انکار کن  یزو خودت را از ذهن جامعه پاک کن و همه چ یزیونبه تلو یاخودت ب یندگو می... اند کرده
 .شود یزیونیتلوه که صد بار بدتر از مصاحب یمکن می

را  یاتکنم و واقع یناعتراف دروغام  هشما نوشتم، گفتم و ضبط شد که چرا دو سال شکنجه شد یندگانن بار با حضور نمایمرتبه، ا یازدهمین برای
به . یاعتراف کن یدخودت با یندگو می دهند و نمی خالف قانون و شرع نشانم یکبدعت و  یک یف،تحر یکدروغ،  یکحتا  انکار کنم اما

راست و درست ام  هکه هر چه گفتام  هبعد از صدها روز شکنجه مرگبار باز هم ادعا کرد. یپذیرمهمه را م یدجرم نشان ده یکاگر ام  هگفت یانبازجو
 ،و البته عالوه بر خودم، کارهایم ...موافق کالم خدا بودهام  هکه داد یمیهر تعل یزو نام  هانجام شده، هرگز دروغ نگفت یشهو کالمم همها  بوده، قول

روز است که  660اما ام  هرا نگفت یزهاچ ینسال گذشته ا 20در . دهند می امر شهادت ینام و هزاران محصولم، هزاران شاهد زنده بر ا یزندگ
او . ها حرف زد و دست آخر بدون جواب رفت شما آمد ساعت نماینده ...است یو فحاش یجواب فقط شکنجه و قصاب یول یمگو می راها  ینهم

ه کتباً متعهد شدم کشد و در عوض من هم شفاهاً و کرون بیام ب یا خالف قانون را از زندگیا قول انجام نشده یدروغ  یکفردا حداقل  تاقول داد 
. گر بازنگشتیشان دیاما ا. شوم می آنهاه م و بردیخالف کالم خدا را نشانم دهند، تسل یاتحقق  یبه وعد یانشده  یکالم عمل یادروغ  یکاگر 
 .هستم یقتحقه من آشکار کنند یراحق بوده و حق است زام  هو انجام دادام  هآنچه گفته شهادت داد که هم ستهناخوا

 و یمدار می نگهت ینجاقدر ا نه آن کن اگر یبحاضر شو و خودت خودت را تخر یزیوندر تلو. یکمک کن یدات با یآزاد یبرا یندگو می ...
شما اصالً شکنجه  یندگو می و یندآ می ینمسؤول یجالب آنکه برخ.شکنجه نشده ام که بگویمام  هنجه شدبارها و بارها شک ...میده یات م کنجهش

را  یبه نظام اسالم یدمرتباً موضوع چک سف. ام نجه شدهکه شکنم کمطرح ن ییه جاکخواهند یگران قول و قسم م نجهکحال ش مانو در های  هنشد
 یندگو می تازه یو روان یزیکیهمه شکنجه ف ینبعد از ا ...یمات کن یبتخر یدر افکار عموم یدو با یاکنظام خطرن یبرا گویند یو م کنند یمطرح م

. یمکن می قانع یممقامات را هر طور و در هر جهت که بخواه یندگو می .یمانداز می خون راه یو جو یمکن می طرفدارانت را درو ینکن یاگر همکار
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هر کس ایم  هکرد یهو علما و مراجع را هم توجایم  ههمه درها را هم بست ...یمده می را ما شکل یار عمومافک. در دست ماست ینمسؤولنظر  یدکل
 ...کند می خودش دارد دنبال یشانا. یمندار] یرهبر[باالتر از آقا . یمکش می یینشکند پا مایتبخواهد از تو ح

 پرسند و می یشفاه سؤال. کنند می استفاده... به عنوان مدارک و مستنداتبرند و  می مکتوب شده دستها  ییکه در بازجو یمها در نوشته ...
 حذف یمطلب را در کپ یکچند بند از . یسندنو می یشفاه سؤالمتفاوت با  یسؤالبرگه،  یدهم، رو می جواب یکتباً جواب بده وقت یندگو می
خط  یکدر  یندگو می صفحه جواب دارد، یکبه  یازکه ن یمورد .فرستند می قضات یشود و آن را برا می عوض یگرد یبندها یمعن وکنند  می

 را که یمطالب یادستخط من است  یمخواهند امضا کنم و بگو می را کههایی  برگه یردهند تا ز نمی را روزها اجازه رفتن به دستشویی ...جواب بده
و باطل × را که عالمت  یدوران نوجوان یو تفکر یقیفترچه تحقد. یهست یکه مدع یسبنو یندگو می کنند و ام می هخف ...کنم یسیدهند رونو می
نشان  ینمسؤولبه  ...من و یو به عنوان سند خودپرستاند  هرا حذف کرد× عالمت باطل و  یدر کپاند  هبوده برداشت یگانیآن خورده و در با یرو
 .کنم می استقبال یت از هر اتهامام نشانم بدهند آن وق در زندگی ...دروغ یکاگر  یکنمم ارباز هم تکر. یدهندم

ها،  یو جوسازها  ها، از جعل و تهمتها  ها، از دروغ یعدالت یو بها  نم اما از ظلمک یاستقبال م یارکو خودان ینکمن از خودشام  هگذشته هم گفت در
خداوند  یراها را نزدم ز حرف ینا یت اسالمحکوم یاکمک از شما  یمن برا. ام یدهطلب یاریخداوندم را که به شدت زنده و حاضر و قادر است به 

. کند می یتدهد و حما می کند و دوستانم را نجات می که دشمنانم را محکوم و مغلوب یخداوند زنده و حاضر. من است یو ناج یحام یانجهان
هاست که  خداوند جهان ینا. بخشد می قوت برد و می مرا و دوستانم را با نور خود راه. هاست هستم و هم او که نور جهان ینرب العالم یممن تسل

 .یما او کرده یخود را فدا یزندگه و هم یمو خدمتگزار او هست یمکه ما تسل ییخدا. جنگد می کند و با دشمنانمان می از ما دفاع
 

 ار خداوندزو خدمتگ تسلیم
 )یفتاح(رام اهللا  الیاس

 ام خرداد ماه هشتاد و هشت یس
 یماه سلول انفراد نیازدهمی
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  1388 تیر 1 ای، به خامنه بازرگان عبدالعلی سرگشاده نامه

 
 الکبیر العلی هو
 

 باشند؟ نگفته ملت دلسوختگان و مشفقان که بگویم سخن شما اب جنایتی و ظلم کدامین از و زبان چه با دانم نمی ای، خامنه علی سید آقای جناب
 و انتخاباتی تقلب با ارتباط در متعددی ناصحانه های نامه گشته، شما شخصی تصمیم و رأی به منتهی ها راه همه که ای مطلقه و متمرکز نظام در

 های کانال از نوشته این ندارم امیدی نیز بنده .دان کردهن دریافت پاسخی هم کدام هیچ که شده نوشته جنابعالی به معترضین خونین سرکوب
 .شوم می یادآور را نکاتی خود دینی و ملی وظیفه به بنا حال، این با برسد، شما رؤیت به و بگذرد بیت ارتباطی شده کنترل

 بیت اهل والیت به پیوند از بلکه مردم، اکثریت آراء از نه را خود مشروعیت هستید مدعی تِز این های تئوریسین و شما فقیه، مطلقه والیت نظام در
 معیارهای و خود سیاسی دیدگاه که است )ع(علی ینمؤمنامیرال تشیع مکتب در عرفان و والیت سرسلسله .دگیری می اسالم مکرم پیامبر مطهر

 بزرگ سرزمین اداره برای که ای دنامهعه .است کرده تدوین یافته، شهرت »اسالمی حکومت منشور« به که »ای عهدنامه« در را حکومتی مطلوب
 عرضه در را اخیر خونبار وقایع در شما عملکرد شدم آن بر این، بر بنا .دکن رفتار عدالت به خود خطیر موریتأم در تا سپرده »اشتر مالک« به مصر
 من از بهتر را نکات این گرچه .دهم قرار ایسهمق و ارزیابی مورد است، تشیع مکتب امام نخستین حکومتی تجربیات عصاره تبلور که منشور، این به
 به هم و باشم، کرده یادآوری هم نباشد، چاپلوسان و شما خوشایند هرچند ،»ینمؤمنال تنفع الذکری نإف رکِّفذَ« :مصداق به خواستم اما دانید، می

  .دهم نشان حق قتوفی به را آسمان تا زمین تفاوت دانند، می والیت همان سنخ از را شما والیت که کسانی
 

 رهبری به ملت بدبینی -  الف
 آشکار تقلب وجمور  رئیس از دریغتان بی حمایت خاطر به اخیر حوادث در را شما باطل، یا حق به آزاده، ایرانی ها میلیون ای، خامنه آقای جناب

 صالحیت و عدالت و محکوم را شما تبدادیاس و طرفه یک های سیاست و دانند می کشتارها و تشنجات اصلی عامل او، همکاران انتخاباتی
 :فرمود )عهدنامه همان در( که هستید کسی از پیروی مدعی اما تابید، نمی بر را قضاوتی چنین مسلماً جنابعالی .دکنن می انکار را تان رهبری

 دالئل با را مردم بدگمانی و کن بیان آنها ایبر تمام شفافیت با را خویش عذر ،)بشمارد ظالمانه راو ت حکم( بَرَد ستمگری گمان تو بر ملت اگر«
 رسیدنی و مردم، با است رفاقتی و دهی، خود بر باید که است ریاضتی )مردم حاکمیت و حقوق به تمکین( این در مسلماً .ساز دور خود از روشن
  ).عهدنامه 130 بند( ».دباش حق راه در مردم داشتن برپا باید که آرمانت به است

 
 و دلیل هیچ تنها نه آراء، امانتِ در تقلب بر مخالفین ادعای شمردن مردود و آن قانونی زمان از پیش انتخابات تصح شتابزده تأیید جز شما اما

 در .دنکردی منع کشتار عواقب »تلخی« از را فرمانتان تحت سرکوب نیروهای بلکه ندادید، ارائه آن !»شیرینی« و درستی بر پافشاری جز منطقی
 .ددادی می رشد و آموزش را آنها ملت، از عذرخواهی و انصاف و عدالت با توبیخ، و تهدید جای به باید که حالی

 یافته سازمان سرکوب از مردم های توده داشتن نگه خبر بی برای کنترل، قابل ای رسانه ابزار و امکانات همه و ها خبرگزاری شدن بسته وجود با
 مجروحین و شهدا از عکسی و گزارش هرگز آیا .دباش قمع و قلع این عوارض از آگاهی برای حدودیتیم شما برای رسد نمی نظر به حاکمیت،

 دنیا در پاسخگوی آنها مستقیم مسؤول و اصلی گیرنده تصمیم عنوان به خلقش، و خدا نزد دانید می آیا اند؟ رسانده شما نظر و سمع به را اخیر وقایع
 یاد به آیا .دکر شاه از انقالب آستانه در شما سلف رهبر را سؤال این .ددانی نمی یا دانید، می یا :نیست خارج حال دو از هستید؟ آخرت و

 ؟!آورید نمی
 و صغیر که هستند مردم این همواره فقیه، والیت نظام در کشورهاست، سایر در عادی و طبیعی بسیار امری ملت، و رهبری مقام میان اختالف
 فکری حرکت هر کننده حذف اش»حکومتی حکم« و »الخطاب فصل« او نظر و است رهبری با همیشه حق، و دهستن سرپرستی محتاج و مهجور
 )قانون( سنت و کتاب به موظفند طرفین است شده تصریح ،)حوادثی چنین مشابه( ملت با رهبر احتمالی تنازع در ،»عهدنامه« همان در اما .است

 ).65 تا 63 بندهای( ندارد دیگران بر ای ویژه حق هیچ رهبری و نمایند مراجعه
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 اعتنائی بی و لجاجت صورت در که است افتاده عمیق ای فاصله و اختالف ملت، از عظیمی بخش و شما میان متأسفانه اینک ای، خامنه آقای جناب
 نام ماند، می باقی آن عامالن پیشانی بر ابد تا که ای فتنه چنین آثار شود، منتهی برادرکشی و داخلی جنگی به ناکرده خدای رود می مردم، حقوق به

 .دگذار نمی باقی شما از نیکوئی
 :کنم می جلب عهدنامه از دیگر فرازی در اوضاع این از زشتی تصویر به را تان توجه

 
 های نشانه و آید می پدید کلمه اختالف هنگام، این در کند، ستم ملت به رهبری یا )شود گسسته مدیریت، نظام( گردد چیره رهبری بر ملت اگر«

 احکام، کند، می عمل دلخواه به کس هر ماند، می متروک نیکو های سنت به عمل شود، می زیاد دینی های یفریبکار گردد، می آشکار قدرت زورگوئی
 راه دل به بیمی ل،باط امور رواج و بزرگ حق شدن پایمال از کس هیچ شود، می افزون مردم )روحی و جسمی( های بیماری و دردها ماند، می معطل
 ).160 خطبه( ».درسن می عزّت به بدکاران و خواری به نیکان هنگام، این در ).مردم تفاوتی بی( ندهد

 
 رهبری به انتقاد -ب

 و خود از )انتقاد( گوئی حق به را مردم صریحاً خالفت، آغاز همان در کردید، نامگذاری او یاد به را سالی شما که )ع(علی ای، خامنه آقای جناب
 معروف عهدنامه متن در و )216 خطبه( »کند کفایتم خدا آنکه مگر نکنم، اشتباه که نیستم این از باالتر من« :کرد تأکید و دعوت )مشورت( نظردهی

 :داد هشدار مالک به خود
 از خدا که زند می سر تو از عملی که اهآنگ و زند می تو به را حق تلخ حرف ینتر بیش که باشد کسی مقام، قرب نظر از وزیرانت ترین نزدیک باید«

 )33 بند( ».دنکنن تجلیل جهت بی و ستایش را تو تا بیاموز جد به را همکارانت ...رساند، می تو به را یاری ینتر کم دارد، ناخوش اولیائش
 

 از برداری بهره واهی بیم از ملت، و مُلک دلسوز نظران صاحب و سیاسی های گروه رهبران گسترده دستگیری جای به اخیر حوادث در اگر شما
 ملت و مُلک و خودتان صالح به آیا کردید، می رایزنی و گفتگو آنان با زیر فراز طبق اطرافیانتان، های تحلیل به اعتمادتان و ملت، خشم نیروی
 نبود؟ مظلوم

  )40 بند( ».کن مذاکره دارد، می پا به را مردم و اصالح به را کشور امور آنچه تثبیت در )کارشناسان( حکیمان و دانایان با توانی می که آنجا تا«
 

 شما به که کسانی نظریات شنیدن به را هفته اوقات از بخشی دارید وظیفه عهدنامه این طبق شما دارد، خود جای که مردم سیاسی و فکری رهبران
 :دهید اختصاص دارند، انتقاد

 خدا خاطر به را تواضع نهایت که عمومی مجلسی در و دهی اختصاص دارند خودت از لباتیمطا که کسانی به را خویش اوقات از قسمتی باید«
 سخن تو با زبان لکنت بدون )شاکیان( گویندگان تا یابی حضور شخصاً پلیس، و )امنیتی( حراستی نظامی، نیروهای حضور بدون دهی، می انجام

 شود، نمی ستانده قوی از زبان لکنت بدون ضعیف حقِ که را نظامی هرگز :فرمود می که شنیدم کرات به که یکبار، نه خدا، رسول از من که بگویند،
  )111 تا 109 بندهای( .»...دشمر )عیب از مبرای و پاک( مقدس نظام توان نمی

 
 دهند، می پاسخ قتاله ابزار و شتم و ضرب با را انتخابات آراء در امانت مطالبه که را حکومتی معیار، کدام با شما هواداران ای، خامنه آقای جناب
 .دکنن نمی فروگذاری اقدامی هیچ از خود موقعیت حفظ برای سپارید، می کوچک اشخاص به را بزرگ کارهای وقتی شما شمارند؟ می !!مقدس نظام
 خودتان، افکار به نزدیکی جز ،داده قرار نابودی آستانه در عملکردش با را مملکت که نژاد، احمدی آقای از مستمر حمایت در شما منطق راستی به

 آرامش به خودتان منصفانه قضاوت و تقلب قبول با را جامعه تا بود خدائی استثائی فرصت که نمازی چیست؟ گفتید، جمعه نماز در که آنچنان
 ،)متحجر نه( پیشگام اسالم در قهساب صالح، خانواده حیاء، تجربه، داشتن« :را کارگزاران گزینش ضوابط که آنگاه »علی عهدنامه« در اما .دبیاوری
 :است شده توصیه دیگری گونه به کند می تبیین »...و اندیشی عاقبت مالی، طمعی بی کریمانه، اخالق

 )72 بند( »).ملت به( خیانت و است ظلم شیوه این که .فردی رأی و شخصی تمایل با نه بگمار، کار به آزمایش از پس را کارگزارانت«
 
 نمخالفی سرکوب - ج

 و مستقیم فرمان تحت نیروهای توسط اخیر حوادث در خیابانی آمیز مسالمت تظاهرات در یا و دانشجویان با برخورد در که فجیعی کشتارهای
 شده، مهندسی انتخابات تجدید جز که کند می مخالفینی قمع و قلع در مقام آن راسخ عزم از حکایت تماماً است، داده رخ شما غیرمستقیم
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 در اهمیتی منطقی، درخواست ها میلیون گرفتن نادیده و رهبری تصمیم نشاندن کرسی به برای نفر هزاران شدن فدا گویا .دندارن یگرید درخواست
 ؟!ندارد شما والئی نظام
 بازرگان مهندس د،شدن می محاکمه آزادی نهضت سران سایر و طالقانی مرحوم وقتی شاه، نظامی بیدادگاه در قبل سال 56 باشید، نبرده خاطر از اگر
 :گفت دادگاه رئیس »باقی قره« تیمسار به خطاب خود ساله ده محکومیت دریافت از پس

 زبان با بلکه شود، نمی خاموش ملت ما کردن محکوم با .گوئیم می سخن شما با آمیز مسالمت شیوه به و قانون زبان با که هستیم گروهی آخرین ما«
 ».گفت خواهد سخن شما با دیگری

 
 تشکیالت .دبو شده پارلمانی آمیز مسالمت مبارزات جایگزین شهری مسلحانه عملیات و »سیاهکل« های جنگل در چریکی های حرکت بعد سال ده

 .دشناس نمی شاه و شیخ ،هیاال قوانین و نیست استثنا شما
 :است شده عنوان دیگری نظر) ع(علی حکومتی منشور از دیگری فراز در اما دانید، می والئی نظام نفع به را قاطعیت و سری سخت این شما

 های نابسامانی بروز موجب ناحق به کشتار از بیش عاملی هیچ زیرا .ناحق به ریزی خون و )مردم جان( ها خون درباره دهم می هشدار راو ت«
 خون ریختن با را خویش سلطنت های یهپا مبادا ....دگرد نمی )حکومت( مدت شدن بریده و زوال و عظیم تخریبی آمدهای پی و )نقمت( اجتماعی

 )141 بند( ».دشو می )دیگر نظامی به( آن انتقال و زوال بلکه حکومت، ارکان سستی و تضعیف موجب تنها نه ای شیوه چنین که کنی تقویت حرام
 

 آیا کنند، تهیه گزارشی و فیلم اند، آفریده هوادارانتان که هائی صحنه از خارجی و داخلی خبرنگاران دهید نمی اجازه که شما ای، خامنه آقای جناب
 خود های موبایل با جسور جوانان که هائی فیلم و ها عکس به نگاهی نیم اید کرده فرصت هرگز اند، کرده ایجاد پیرامونتان که فیلتری و فضا از مستقل

 وطن برومند جوانان جان به گرگ همچون که ،را صیشخ لباس در سرکوبگر نیروهای حمله آیا بیندازید؟ اند گرفته مأمورانتان های جنایت از
 :بود نداده هشدار عهدنامه همان در )ع(علی امام مگر اید؟ دیده ،افتادند

 بند( ».تو همنوع یا و تواند دینی برادر یا :نیستند خارج حال دو از آنها .بشماری غنیمت را خوردنشان و افتاده مردم جان به درندگان همچون مبادا،«
 ).10 و 9
 

 تظاهرات پوشش در که انداختید !»نفوذی های تروریست« گردن به را ها جنایت این یتمسؤول ای، زیرکانه فرافکنی با جمعه نماز در شما البته
 ها اهدانشگ معترض دانشجویان میان از همواره را خود اهداف ها تروریست که است چگونه عجبا، .دکنن می وارد را خود تروریستی ضربات خیابانی،

  ؟!کنند می انتخاب عادی مردم میان در و
 خون واقعاً را انسان دل دهند، قرار تهاجم مورد رهبری شعار با هم آن را اللهی حزب و مؤمن دانشجوی جوان و دانشگاه بروند اینکه« :گفتید
 لباس با رسمی نیروهای با شما انتظامی روهاینی فرمائید نمی دستور شده که هم یکبار برای چرا است، صادقانه احساسی، چنین اگر !»کند می

 کنند؟ دستگیر را آنها و برخورد شخصی،
 برخورد در خشن های شیوه اتخاذ از او پرهیز و مصر مسلمان تازه مردم حقوق از دفاع در بود، او یاور ترین مطمئن آنکه با اشتر، مالک به علی امام
 :فرمود مردم با
 قتلی مرتکب ناخواسته به آن، از باالتر و مشت با یا گذرانید، حدّ از عقوبت در دستت یا شمشیرت، یا ات، ازیانهت یا کشتی را کسی خطا به اگر«

 ».بپردازی اش خانواده به را مقتول بهای خون که آید مانع تو قدرت غرور و کشی گردن نباید شدی،
 

 آنان بر تا دهند نمی تحویل راحتی به هاشان خانواده به هم را جوانان هجناز !کش پیش که بها خون شما والیتی نظام در ای، خامنه آقای جناب
 !شما ادعائی اسالمی عطوفت و رأفت است این ؟!کنند عزاداری

 .دشوی می عظیمی ظلم مرتکب و شمرده بیگانه به وابستگان یا خوردگان فریب را ملت از عظیمی بخش نمازگزاران، مذهبی عواطف تحریک با شما
 بدون مقتول های»ندا« والدین ناله علیم، و سمیع خداوندِ نظام در اما شنوید، نمی را آنان شده شکنجه فرزندان و داغدار مادران نفرین و ناله شما

 .دمان نمی جواب
 ..).و فحشاء فساد، اعتیاد، نومیدی،( ها نقمت گرفتن شتاب و جامعه در )آزادی و امنیت و رفاه و راحت( ها نعمت تغییر برای عاملی هیچ )19 بند(

 .است ستمگران کمین در و دیدگان شکنجه دعای شنوای خداوند زیرا .نیست ظلم پایه بر حکومت یک گرفتن قدرت از مؤثرتر
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 مشرکانه پرستی شخصیت -د
 .درسی ملی حاکمیت هب و یافت نجات بود، فرد یک استبدادی طغیان نماد که زمان طاغوت از ،57 سال انقالب در ما ملت ای، خامنه آقای جناب
 شورای و مطلقه والیت نظام در ملت اکثریت و گردد می پاشنه همان بر در همچنان اما شده، عوض عناوین، و ظواهر گرچه سال، 31 از پس اینک

 سکه پلوسی،چا و تملق و مقامات از مشرکانه سازی بت و پرستی شخص های شیوه .دمحرومن خود حاکمیت از وابسته، نهادهای سایر و نگهبان
 رهبری مقام شود نمی دیده متأسفانه کرد، نمی دریغ فرصتی هیچ از طلب فرصت متملقین دفع و طرد در که علی امام برخالف و است زمانه رایج
 :است شده فراموش کلی به عهدنامه از زیر فراز این گویا .دباشن کرده چاپلوسانی چنین از برائتی ابراز

 قدرت و بیفکن سرت باالی بر خداوند ملک عظمت به نگاهی کردی، )مقام و جاه آسمان در( خیال اوج و ابهت ساساح خویش اقتدار از هرگاه«
 که خِردی و عقل و کاهد می فرو تو تیزی و تند یابد، می تسکین تو سرکشی نگریستنی، خود به چنین با .بگیر نظر در آنی، فاقد که خویش، بر را او
 ).14بند( ».دگرد می باز گریخته تو از
 
 پروری عدالت -ر

 آمده عهدنامه در که آنچنان نیز، شما شادمانی نیست، خودتان تمایالت بر ملت حقوق ترجیح و عدالت و انصاف جز چیزی شما از ملت انتظار
 :دهید می سخن داد او والیت از یکسره که است امامی سخنِ این .دباش مردم رضایت و رفاه جلب و عدالت اجرای جز نباید است،

 شود، نمی حاصل دوستی چنین و باشد ملت )طرفداری( دوستی شدن پدیدار و شهرها در عدالت داشتن پاه ب باید رهبران شادمانی مایه بهترین«
 ترکِ و خود دوش بر آنها دولت بار نشمردن سنگین و امور ینمسؤول پیرامون گردآمدنشان با جز شود نمی حاصل نیز این و شان بینی خوش با مگر

 ).58بند( ».شان زمامداری دوران آمدن سر آرزوی
 

 فراعنه، سرزمین به اشتر مالک اعزام هنگام به که ای مقدمه دهم، می قرار علی امام عهدنامه مقدمه را خود نامه بخش پایان ای، خامنه آقای جناب
 :است شده نوشته

 چشمی همان به تو کارهای در مردم و .ستمگر برخی و دادگر برخی دیده، ها دولت وت از پیش که ام فرستاده سرزمینی به را تو که بدان مالک، ای«
 مردم زبان بر خدا آنچه از را نیکوکاران و گوئی می آنان درباره که گویند می همان تو درباره و نگری می خود از پیش رهبران کار در تو که نگرند می

 ».شناخت توان سازد می جاری
 

 عوض را خدا بندگان قضاوت تا ندارید زیادی زمان است، زیسته ستمکار عموماً سالطینی، سلسله سلطه در است قرن 25 زا بیش ما عزیز میهن
 بسپارید دل گوش امیرمؤمنان نصیحت به .دبو کرده پر را شهر فضای همه »شاه بر مرگ« فریاد که شنید را مردم انقالب صدای آنگاه !!آریامهر .دکنی
 :فرمود که
 در قدرتی که مده قرار خدا با جنگ در را خود پس .دکن می امتحان ملت با رفتارت در راو ت خداوند و گرفته قرار تو عهده به مردم کار کفایت«

 ).11بند( ».نیستی رحمتش و عفو از نیاز بی نیز و نداری او انتقام برابر
 
 ).88 هود( »نیبأ لیهإ و توکلتُ علیه باهللا الإ توفیقی ما و استطعتُ ما االصالح الإ ریدأ نإ عنه نهیکمأ ما لیإ خالفکمأ نأ ریدأ ما و ...«
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  1388 تیر 2 ای، به خامنه کاظمینی علی سرگشاده نامه

  
 شده ناپدید اخیر تظاهرات از بعد ام نوه و شد کشته ژاله میدان در 57 سال در پسرم

 
 آنها از یکی که رهبرانی ندای به ساله 22 حسن ؛کردم نامگذاری حسین و حسن را آنها که نمود عطا من به پسر دو تعالی تبارک خداوند

  .دکن تظاهرات شاه رژیم علیه بر همفکرانش سایر همراه به تا رفت ژاله میدان به 57 شهریور 17 روز ،هستید حضرتعالی
 حسن و کردند برخورد جمعیت با است یرقانونیغ ،تجمع آنکه ادعای به شاه سفاک عوامل و شد حاضر بودند نداده مجوز آن برای که تجمعی در

  .دش شهید
  .دانستم می فرزندم خون ریختن عامل را شاه قبل، روز چند تا

 تا رفت انقالب خیابان به رهبرانی ندای به بود، گذاشته نام حسن شهیدش عموی یاد به را او پدرش که حسین پسر ام، ساله 19 نوه قبل روز چند
  .دکن تظاهرات بود، داده کف از که حقی علیه رب همفکرانش همراه به
 حسن و کردند برخورد حاضر جمعیت با است غیرقانونی ،تجمع آنکه ادعای به عواملی و شد حاضر بودند نداده مجوز آن برای که جمعی در

  :گفت باید ،هستند ها نخیابا به مردم کنندگان دعوت شده ریخته های خون مسبب اید فرموده شما که حال .برنگشت خانه به دیگر
 !کشور محترم رهبر
 17 در که پسرم خونخواهی بایستی من پس باشد، صحیح ،تظاهرات کننده دعوت از اگرخونخواهی .دشو نمی هوا دو و بام یک که فرمائید قبول

 یک در مخالفت ابراز اجازهحتا  خود مخالفین به که حکومتی سردمداران از خونخواهی اگر و کنم مطالبه شما از را شد ریخته خونش 57 شهریور
  .الغیر و دهد می معنی فقط شما از ام ساله 19 نوه خونخواهی پس باشد، صحیح دهند، نمی هم را آرام تظاهرات

 
 88 ماه تیر دوم
 کاظمینی علی
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  1388 تیر 3 ای، به خامنه داد بابک سرگشاده نامه

  
   !شد؟ »قربانی« نژاد احمدی پای پیش ،»جمهوریت« چرا

  
عبور کردند، انتظار نداشته باشید خانواده » جان فرزندانشان«و » رأی«ناموس مردم، یعنی » خط قرمز«های تحت امر شما از رونی

  متعددی که برای مردم ترسیم کرده بودید، عبور نکنند» خطوط قرمز«از » ندا«میلیونی 
  

 !ای خامنه اهللا آیت حضرت
 سالم با
  

 از .دکر یأس به تبدیل مردم، امانت حفظ و »شده واقع ظلم مورد نامزد« از حق احقاق برای را امیدی هرگونه ،عالیحضرت نمازجمعه های خطبه
 را آن نتیجه انتخابات، برگزاری از بعد »روز یک« تنها بود بعید بسیار است، دینی نظام یک »رهبری بایسته و شایسته« که عدالتی و ایمان و حکمت
 قول به که نخبگانی دستگیری مقابل در .دباشی هتوج بی مردم، و آنها اعتراضات به .دندهی مالقات اجازه معترض نامزدهای به .دکنی تأیید عجوالنه

 .است رسیده امروز که برسد جایی به کار تا کردید سکوت کنند، کمک اوضاع کنترل در توانستند می شاید و دارند مردم میان در »مرجعیتی« شما
 »نتیجه« آراء، شمارش پایان از قبلحتا  و انتخابات فردای از که است بعید ،تعجیل این باشد، داشته ای العاده فوق شرائط باید که یدین رهبر یک از
 نامزد« از آشکار طرفداری به نمازجمعه های خطبه در شکایات، بررسی برای نگهبان شورای روزه ده قانونی موعد اتمام از قبل و .دکنی تأیید را آن
 را معترض نامزدهای بود بعید بسیار کشور یک رهبر »بایسته تدبیرهای« از .دبگویی سخن ایشان با نظراتتان نزدیکی از و بپردازید »شده اعالم یروزپ
 تظاهر حال، عین در و بدانید محال را تقلبی هرگونه امکان نامزد، دو میلیونی یازده فاصله بزرگنمایی با و کنید ناامید قانونی اقدام هر از »پیشاپیش«

 که فرمایید می تهدید را شده واقع ظلم مورد نامزدهای و معترض مردم که است بتعج جای !کنند پیگیری قانوناً را اعتراضشان نامزدها که بفرمایید
 آنها »نظیر بی آرامش« و تهران مردم میلیونی جمعیت »سکوت راهپیمایی« نمونه که حالی در .آنهاست عهده بر ها اعتراض وخیم عواقب یتمسؤول

 و وقیحانه چنان نجیب، مردم این با که دادید می را الزمه هشدارهای امرتان تحت نیروهای به باید و بودید دیده خرداد 25 دوشنبه روز در را
 .دنکنن رفتار وحشیانه
 با شما که بود بایسته .دبودن خشمگین و عصبانی ود،ب شده شان رأی در که خیانتی و شعورشان به که توهینی از اند، پرداخته اعتراض به که مردمی
 شما اما .دبودن انداخته مردم جان بر قبل هفته در »امرتان تحت نیروهای« که آتشی بر باشد آبی که بگیرید ای رانهمدب موضع چنان پدرانه، حکمتی
 ناامیدتر و تر عصبانی هم را مردم و پاشیدید مردم با انامرت تحت نیروهای های خصومت بر یتر بیش »بنزین« خرداد، 29 جمعه نماز در برعکس،

 بگومگوی« خودتان قول به این در تا کنید، توجیه را مسلح نیروهای و بسیج و ها شخصی لباس از ،امرتان تحت نیروهای آنکه جای به .دکردی
 کجا هیچ آن صحت که معترضان، توسط بسیجی یک کشتن مجعول خبر با باشند، داشته خودشان هموطنان با ای برادرانه خویشتنداری ،»خانوادگی

 است این آیا .دکردی صدچندان شنبه روز از را آنها سبُعیت و .دافزودی برادرانشان و خواهران به نسبت بسیجیان توزی کینه آتش بر نشده، تأیید
 رهبری؟ پدرانه و فراجناحی موضع است این آیا رهبر؟ یک اندیشی مصلحت و حکمت

  
 !رهبری ظممع مقام

 و نژاد احمدی رهبری به گروهی گفتند شما به بارها ...)و رفسنجانی هاشمی کروبی، موسوی، آقایان( خمینی امام یاران ترین نزدیک و معتمدترین
 ما انندم کسانی برداشت و زعم .دشدن »مردم آراء از صیانت« خواهان و هستند کودتا شبه یک تدارک حال در »انتخابات پوشش در« فرزندتان

 و دهید فرا گوش مستقل تحلیلگران یا آنها مشفقانه هشدارهای به که دارید مداری حق و بینی واقع از حداقلی شما که بود این »دو درجه شهروندان«
 امام یاران و ازندس نابود را مردمساالری های ارزش و ببرند تاراج به را نظام جمهوریت و کنند درازی دست مردم رأی به »نامحرمان« این نگذارید
 به دادید، می جای آن در را »ایرانی شهروند میلیون هفتاد« باید که نظام دایره امروزه ،جنابعالی تأییدات و آنها اقدامات با .دکنن نشین خانه را خمینی
 از را خمینی امامحتا  بعضاً که هستند افرادی فعلی، نظام »مؤثر« های خودی که رسیده اینجا به کار تا )اید فرموده تأیید شما و( شده تنگ حدی



 )245(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 داشته نسبتی و پایبندی و آشنایی ترین کم »مردم رأی به شان توجه« و بزرگمرد آن نیکوی خصائل و منویات با که رسد چه اند؛ ندیده هم نزدیک
 آقای .دکر می بازگشت ساالری مردم اصیل های ارزش سوی به و کرد می را استفاده نهایت انتخابات، این شایان فرصت از باید فعلی نظام .دباشن

 دیگر های ارزش و آزادی و عدالت مانند انقالب اصیل های ارزش به »نواندیشی و تحول با آمیخته رجوعی« برای گزینه بهترین موسوی میرحسین
 هر و شود رصد دقت به ها رسانه و امزدهان توسط انتخابات روند بگذارید خاص، نامزد یک از جانبداری عدم و طرفی بی با توانستید می شما .دبو

 از محبوبیت تا داشتید را فرصت بهترین صورت، آن در .دگذاشتی می احترام و کردید می اعتماد مردم رأی به شما بود بایسته شد، می برگزیده کسی
 نسپارید، »نامحرمان و نااهالن« به بودید، گرفته یلتحو خمینی امام از که را اسالمی جمهوری »امانت« توانستید می .دکنی بازسازی را تان رفته دست

 دنیا تا فرمودید »تهدید« با و تر بیش صراحت با جمعه، نماز های خطبه در و کردید تأییدآمیز سکوت ،»مردم آراء امانت« در خیانت برابر در اما
 و شهروندان ما از گونه این آیا .دکردی »قربانی« دتاچیانکو ستاد و نژاد احمدی پای پیش را »مردم رأی« یعنی »جمهوریت« نشانه آخرین بشنود
 امانتداری؟ آئین است این آیا کردید؟ »پاسداری« گرفتید تحویل امام از »امانت« عنوان به که حکومتی و هایمان ارزش

  
 !ای خامنه اهللا آیت حضرت

 و »مستأصل پدر« جای به را خودتان ای لحظه لطفاً شده، هم بار یک ایبر ببینید، »جهان مسلمین امر ولی« عنوان به را خودتان دائماً آنکه جای به
 گری وحشی دنیا و کند می جان داشت ،جنابعالی امر تحت نیروهای توسط اش، سینه به مستقیم تیر با که بگذارید )ندا( جوان دختر آن زده وحشت
 قرار تیر هدف »منزل بالکن« در] مصطفی غنیان[ جوانش پسر که ذاریدبگ پدری جای به را خودتان .ددی و کرد نظاره را شما امر تحت نیروهای
 را شما دامان زود یا دیر شان،آه و شان خشم و بینند می را فرزندشان نازنین بدن های جراحت و کبودی که پدرانی جای به .دش شهید و گرفت
 کافی ها صحنه همین دیدن فقط باشند، گذاشته باقی شریفتان جودو در را انسانی وجدان از ای هذر قدرت، گوی تملق انمداح اگر .گرفت خواهد
 و ناظر »!اید گرفته دست کف ایشان به اهدا برای« را جانتان فرمودید جنابعالی که )عج(عصر ولی حضرت اگر .دکنی استغفار عمر پایان تا است
 همه بر وای و !دهید تحویل ایشان به را حکومت باید پندارید می و دانید می ایشان نائب را خود که شما بر وای باشد، بوده ها صحنه این بیننده
 .ددادن رضایت بدان و کردند سکوت و کردند تأیید و دیدند را جنایات این که کسانی

  
 !ای خامنه اهللا آیت حضرت

 صادقانه باشم، »مستقل و طرف بی« ما کرده سعی همواره که سیاسی تحلیلگر و ژورنالیست و نویسنده یک ،(!)دو درجه شهروند یک عنوان به من
 هستم نظامی مخالف و ام کرده شک است، تقلید مرجعیت و والیت و رهبری برای اصلی شروط از که شما »طرفی بی« و »عدالت« در کنم می اعالم
 را مخالفتم این صادقانه قلم، همین اب و ندارم اعتقادی مخالفتم بیان برای دیگری ابزار به خود، قلم جز البته .دباش آن »نماد« نژاد احمدی که
 امر تحت نیروهای امیدوارم و کنم می ابراز مردم آرای به آشکار خیانت این با را مخالفتم موجود، قانونی های چارچوب در یعنی .گویم می

 و آمریکایی و منافق و »صهیونیست« و »جاسوس« نه و »براندازم« نه من .دبدانن محترم مخالف، یک عنوان به مرا قانونی حقوق کلیه ،حضرتعالی
 گلوله با را اش سینه که معصوم دختر آن مثل ها جوان سایر سرنوشت و آنها سرنوشت به نسبت دلسوزی و فرزندم دو از نگهداری جز به !انگلیسی
 و شفقت و کشور برای خیرخواهی حاوی هایم مصاحبه و ها نوشته همواره هستم، »مخالف و ناراضی اما« دو درجه شهروند یک من ،)ندا( دریدند

 ام داشته حضور کشورم خاک از دفاع برای جنگ های جبهه در سال هفت خود سهم به جوانی در .هست و بوده ملت و هموطنان به نسبت دلسوزی
 بنده به شود نمی را شما »یتیامن های دستگاه نمای نخ« های وصله هرگز پس .بینم می متعهد را خود کشورم مردم رأی از دفاع دنباله ب هم امروز و

 از و تحمل و صبر از حداقلی توقع شما از داشته، بیان را مخالفش نظر گویی، تملق جای به که مخالف یک عنوان به لذا .دنمو سنجاق حقیر
 .دارم را جوانمردی از حداقلی توقع ،نیروهایتان

 ها نویس وبالگ و نگاران روزنامه و انتحلیلگر و فعاالن بازداشت و شکنجه و رآزا از دست بفرمایید امر تحت مأموران به کنم می خواهش جا همین
 گذارش کسی هر .دنرون سازی نادم یا گیری اعتراف »نمای نخ« پروژه سوی به این، از بیش و بردارند اند، شده دستگیر اعتراضات این در که مردمی و
 های سازی دشمن و ها اعتراف آن که دنیا .دکر خواهد اعتراف (!)چیزی هر به که بیند می »یمهرورز« چنان بیفتد، یا باشد افتاده شما های زندان به

 .دباش آنها شدن قانع به نیازی تا ندارند »شأنی« نباشند، »هماهنگ« حضرتعالی دیدگاه با اگر هم مردم .دکن نمی و نکرده باور را نظام امنیتی نهادهای
 و شما اذن با که جنایات این یتمسؤول و عاقبت به آیا اما .ددا »گلوله« با شود می را »مردم سؤال هر وابج« شما امر تحت نیروهای دیدگاه از و

 انسانی حق چرا بودند؟ داده که رأیی »سرنوشت« دانستن جز خواستند می چه مردم این مگر اید؟ کرده اندیشه گیرند، می صورت جنابعالی یتمسؤول
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 خون و خاک به را مردم و بخوانند؟ »خاشاک و خس مشتی« را آنان دادید اجازه و ندادید قرار احترام مورد هم ظاهر درحتا  را آنها شهروندی و
 بکشند؟

 و ناشمرده« شدگان کشته بازماندگان و مادران و پدران حال به و دریابید (!)دویتان درجه شهروند این نامه البالی از را »خیرخواهی عنصر« کاش ای
 بسیاری و کاظمی زهرا ساران، حشمت حسین میرصیافی، امیدرضا یعقوب، بنی زهرا مانند شدگان کشته سایر و ندا، همچون روزها این »کرده مخفی
 انسانی یتمسؤول با و جنابعالی »والیت شأن« از دفاع عنوان با را جنایات همه این و گرفتند ظالمانه را آنها جان جرمی، هیچ بی که کنید فکر دیگر

 نداشته انتظار کردند، عبور »فرزندانشان جان« و »رأی« یعنی مردم، ناموس »قرمز خط« از شما امر تحت هایرونی .ددهن می و داده انجام اشم دینی و
 دنباله ب فقط مردم، این هنوز چند هر .دنکنن عبور بودید، کرده ترسیم مردم برای که متعددی »قرمز خطوط« از »ندا« میلیونی خانواده باشید
 همچون فریبکاری و دروغگو فرد خواهند نمی فقط مردم .نظام سرنگونی نکرده خدای یا شما دادن تغییر نه و هستند خود رأی وشتسرن

 پای پیش »مردم رأی« و شد گرفته نادیده ،مردم حق این ،حیرت کمال در اما .آنهاست طبیعی حق این .دباش نظام این »نماد« نژاد احمدی
 !شد قربانی نژاد احمدی
 قربانی هم تری سنگین های هزینه نکرده خدای شد، قربانی یارانش و نژاد احمدی پای پیش که »جمهوریت« از بعد ندهید اجازه گویم می مشفقانه

 .دشو سیاسی های کوتوله این
 که را مردمی ها میلیون اینکه نه دهند،ب گزارش جنابعالی به و کنند محاسبه »نفر ها میلیون واحد« به را بزرگ خیانت این مخالفان باید شما معتمدان

 با توانند می که کنند فرض هایی»حشره« را آنها و بخوانند اوباش و اراذل و »خاشاک و خس مُشتی« گویند، می »اکبر اهللا« ها بام پشت بر ها شب
 را مخالف یا دگراندیش شهروندان لتحم تاب اگر !نمایند منصرفشان »خواهی حق« از و بپاشند شیمیایی گازهای یا اسید سرشان بر کوپترها هلی

 کشور یک بر کردن حکومت صورت، آن در باشید داشته یقین اما !برویم خاک و آب این از تا »!بدهید را ما های گذرنامه« لطفاً کنید لطف ندارید،
 :بدانید و بود نخواهد بخشی لذت حکومت شهروندش، ها میلیون وجود بدون

  
 را همه زند می شمشیر به دار پرده که چنین«

  »دمان نخواهد حرم حریم مقیم کسی
  

  داد بابک
  نویسنده و نگار روزنامه

 1388 تیر 3
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   1388 تیر 4 ای، به خامنه مرادی گلمراد سرگشاده نامه

  
  !مالید؟ چرا زیر عبای مؤمن بودن و اسالم، شیره سر مردم می

  
 با که دارم شرم .است شما شخص به خطاب نامه این که دارم شرم بگویم، باید هستم، راسترو که دارم ایمان و باشم راسترو خودم با من اگر
 چه مملکتی، های شخصیت و ها مقامه ب من و دارند مکاتبه من با که کسانی زیرا .شوم می رو روبه قلمی طلب، فرصت و متقلب و تزویرگر های آدم

 مخالفان باحتا  کنم، می مطرح را عمومی مسائلی یا و دهم می قرار پرسش مورد الیلید به را آنها و نویسم می ای نامه علنی چه و خصوصی
 مدت در که است سرگشاده نامه سومین این من .دنیستن دوزبان و دوروی شما مانند و اند انسانی اصول به پایبند های انسان م،ایدئولوژیک سرسخت

 زیر و من تولد محل مملکت در که هستند جنایاتی و ها کثافتکاری دالیل به نامه سه هر و کنم می منتشر شما عنوان به گذشته، سال ده حدود زمان
 ها میلیون که بود طبسی واعظ پسر ببندهای و بزن و ها کثافتکاری با رابطه در یکی ؛دگیر می و گرفته انجام محمدی اسالم لوای تحت و شما فرمان
 ساله 27 جوان این دهی رشوه و جزایری شهرام با رابطه در نامه دومین و بود گذاشته کاله صادرات بانک سر ویژه به و ایران های بانک سر تومان
 انتخاباتی های تقلب با رابطه در نامه این نهایتاً و بود شما خود مخصوص دفتر حتا و کشوری مقامات همه به میلیاردر، بعد و گرد دوره فروش بستنی

 دل شما به ناآگاهانه که نگارم می مؤمنی دالن پاک آن برای تر بیش را افشاگری این من گرچه .نویسم می نم که است، آن بر شما گذاشتن صحه و
 چون ببرند، پی حقیقت این به آنها مایلم داشتی چشم گونه هیچ بدون من .دندار واقعیت که ،هستی اسالمشان خدمت در که دارند باور و بسته

 به نامه عنوان که دانم می خود شأن کسر من واقعاً .نیست بدهکار خودتان، اسالمی سبک به های، کثافتکاری این روکردن به گوشتان شما احتماالً
 فقط را شما ،کردم می پهن غیره و رقیه و زهرا فاطمه و ابوالفضل سفره قبیل از خوانی روضه جلسه و بودم مسلمان فرض به اگر که است شخصی

 زمان آن تومان پانصد با اندازی، می گریه به را مردم جمعه نماز در روزها این که گونه همان مردم، انداختن هگری به برای که دانستم می آن الیق
 استادی مقام به ،گروهبانی و آرایشگری و مکانیکی و خیاطی و گاوچرانی از که کسی دارد شرم .تر بیش نه و کنم خوانی روضه به دعوت
 برای و اید شده آن رهبر متقلبان، شریک بلکه مؤمن، نه چندم دست خوان روضه شما که باشد کشوری ندشهرو رسیده، جهان معروف های دانشگاه
 پاریس در خمینی اهللا آیت آقای مگر .دنداری ابائی هایتان حرف گرداندنبر و سفسطه و دروغ هیچ از خود ]سلف[ لفخ مانند مقامتان و جاه حفظ
 ص ،9 ج ،نور صحیفه( ».دآزادن خود عقاید بیان در نیز ها کمونیست اسالمی جمهوری در« :نگفت و اشتنگذ انقالبیون با را قرارها و قول همین
 شرع کامحُ جمع در سخنرانی( ».است اکثریت آرای به متکی اینکه معنای به جمهوری است، جمهوری ما حکومت شکل اما« :داد ادامه و )372

 .هست و بوده مردم رأی گذارید، نمی و گذاشته نمی احترام که چیزی به شما نه و ایشان نه البته .)179 ص ،17 ج ،نور صحیفه ؛18/11/61 ها دادگاه
 مصلحتی که صورتی در و راهنمایی، و هدایت نقش .داشت خواهم دارم االن که نقشی همین ]انقالب پیروزی از پس[ آینده در من« :است گفته او
 گفته ادامه در شما خلف .)19/5/59 ،آزادگان صبح قدس، کنگره در سخنرانی( »ندارم نقشی دولت دخو در من لکن ...کنم می اعالم باشد کار در

 تحت و مردم آرای به متکی ،خود مراتب همه در حکومت این .دباشن می امور مجریان هادی و ناظر آنان .دکر نخواهند حکومت خود علما« :است
 باالترین از بینیم می اکنون ).6 ص ،59 مرداد 25 ،63 شماره ،سروش قدس، روز مناسبت به پیام( ».دبو خواهد عمومی انتقاد و ارزیابی و نظارت
 .دنهست سر هب عمامه همه ساخته، شما عفاف های خانه رئیسحتا  تا مملکتی مقام
 با آنها .دندهی گوش زنند می حرف دموکراسی از که آنها به« :گفت و گرداندبر را صفحه اش، قدرت تحکیم و انقالب از بعد خمینی اهللا آیت همین
 کنند می را اینها و دموکراتیک و ملی صحبت که را آنهایی مسموم، های قلم ما .دکنن منحرف خودش مسیر از را ملت خواهند می .دمخالفن اسالم
 ).قم ،1357 اسفند 22 مورخه سخنرانی( ».شکنیم می

 بر این ،است اسالم خالف بر ،گرایی ملی« .)5/3/59 اسالمی، جمهوری طالب، و جویاندانش جمع در سخنرانی( ».است اسالم مخالف ،گرایی ملی«
 مسلمین بدبختی اساس ،گرایی ملی« .)110 صفحه ،12ج ،نور صحیفه ،3/3/59 سخنرانی( ».است مجید قرآن خالف بر و خداست دستور خالف
 بر عالوه .)5/3/59 ،اسالمی جمهوری( »خرابکاری جز ندیدیم هیچ ها ملی این از ما« .)19/5/59 ،آزادگان صبح قدس، کنگره در سخنرانی( »است
 پیاده را اسالم خواهیم می ما« :گفت و ریخت همه دست روی پاکی آب زیر، جمالت این بیان با او غیره، و گرائی ملی و ها ملیت و دموکراسی رد

 دیروز چون بگویم من که ندارد معنا این .را دیگری حرف فردا و را دیگری حرف امروز و باشم زده حرفی یک من دیروز است ممکن پس .کنیم
 و گر حیله ها آخوند :گویند که است این .)178 ص ،18 ج ،نور صحیفه ،20/9/62 سخنرانی( ».بمانم باقی حرف همان روی باید ام زده حرفی
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 شاه« :است گفته را جمالت این که هستید ای خامنه علی دسی االسالم حجت همان نیز شما که نیست آن در شکی منوال، بدین .دان صفت روباه
 انجام را محکوم و مطرود کاری کند، تکرار را منش این کس هر امروز .دخواه می ملت آنچه نه گویم، می من آنچه :گفت می که بود همین گناهش

 .)ای خامنه االسالم حجت ،1357 اسفند 20 ،کیهان( .»است داده
 بماندجمور  رئیس نژاد احمدی که این بر هستید، قدرت سر که امروز و اید گفته گونه آن تأکید با روز آن .دای زده حیله دخو خلف همانند شما پس
 زیر چرا !چیست؟ شما و شاه بین فرق زمینه، این در :پرسد می خود از انسانی هر !!شود عملی حرفتان باید و نیست محکومی و مطرود کار دیگر
 دینی رهبر و گرفته انجام تقلب خرداد 22 انتخابات در که داند می هم شیرازی حافظ خواجه !مالید؟ می مردم سر شیره اسالم، و بودن مؤمن عبای
 !شود؟ می نزدیک پایانش به دارد گونه این شما عمر با اسالمی جمهوری عمر کنید نمی فکر آیا .است گذاشته صحه تقلب آن بر هم ایران
 و بود گرفته پیش شاه که اید گرفته پیش را روشی همان امروز و نهید نمی وقعی هیچ آنها رأی به و دانید می نادان را مردم کارتان این با شما یعنی
 جان و آیند می ها خیابان به که جوانان شعار درستی به رفتند؟ کجا بنده هموطن انسان ها میلیون رأی پس !باشد؟ باید خواهید می خود آنچه فقط
 صحه تقلب بر قیمتی هر به اسالمی جمهوری حفظ و نظام مصلحت خاطر به شما ؛»کو؟ من رأی« :است این اندازند، می طرخ به را خود
 به بند پای باید انسان اقلحد گذاریم، می کنار را شما دروغین اسالم ما حاال کنید؟ عمل بعد و ندیشیدبی عمقی کمی نیست بهتر آیا گذارید؟ می

 »علی اسالم« این در ندهد اجازه بداند؟ غیرانسانی و غیراخالقی را دهی رشوه و خواری رشوه و دزدی نکند، تقلب و نگوید دروغ و باشد انسانیت
 و زاد خانه نژاد، احمدی شما منتصبجمور  رئیس دولت کشور وزیر ها محصولی صادق )است استوار هم نیرنگ و تزویر اساس بر گرچه(

 و مطلب این بگوئید انصارتان و اعوان و شما شاید حاال !کند؟ کسب !)حالل راه از( تومان میلیارد 160 خودش لقو به سال، ده در فرمان، به گوش
 در اسالم حاکمان آبروی این از بیش که ندارد تکرار به نیاز و بوده مطرح زیاد ها روزنامه در کشور پیشین وزیر کردان علی دکترای بودن تقلبی
 چه که نرود یادشان از وطنمان مردمان فراموشکارترین حتا که نمود تکرار قدر آن باید مکرر را ننگ های لکه این که دارم رباو بنده .دببری را ایران
 پرداخت و شوهرش به کمک برای کار، ساعت ده حدود روزی با ساله 42 زن یک ماهانه مزد که کشوری در شود؟ می اداره مملکت !وار علی گونه
 هر در خوانید می درست( دقیقه هر در )انقالب اوایل چیز بی ساله 24 پاسدار( محصولی صادق است، تومان هزار هفتاد قطف خودش، داروهای پول
 !بودید؟ داده را قولش مردم به که محمدی ناب اسالم آن است این آیا .است داشته درآمد تومان هزار 294 حدوداً )دقیقه
 نخواهند چندانی شانس ایران در شیعه اسالم حتا و تزویرگر آخوندهای شماها، از بعد خوشبختانه و است رسیده عمرتان آخر بدانید باید شما

 آش« :گویند که معروف است لیمثَ .دبیاورن شماها اسالم از نامی شد، نخواهد رویشان معتقد مسلمانان حتا و بمانند جا بر پای که داشت
 آبروئی دیگر که اید کرده جنایت اندازه آن به شماها واقع در .»آمده باال صدایشان خودتان یآشپزها که است شور اندازه آن به شما، قلمکار شله
 به خاصی نفرت با ایران در آنها نفر دو ایرانی سه هر از .است نمانده باقی نجیب، مردمان با متمدن کشوری در دینی عنوان به ایران در اسالم برای

 هاشم مانند ها شما رساننده قدرت به پاسداران از بسیاری چگونه که بودیم شاهد ما .دکن می نگاه ستا برخاسته آن از اسالم که عربی فرهنگ
 جنایت مرتکب شما که زمان از برهه هر در آنها امثال و ها سروش مانند متفکرتان، مغزهای از و ها باقی عمادالدین و ها گنجی اکبر ها، ریاجغآ

 دید می و ماند می زنده امروز بیستم، قرن جانی خلخالی، صادق شیخ آن اگر کنید، تصور .دان گرفته فاصله انت حکومت از اید، شده حدی از تر بیش
 فضلی علی سردار که کنیم می مالحظه اینها بر عالوه زد؟ نمی خودکشی به دست آیا گفت؟ می چه زند، می قلم متهورش و فهمیده دختر چگونه که
 فاصله شماها از و گرفته قرار وجدانشان تأثیر تحت هستند، کماکان و بودند ها شما دست مطمئن مهره زمانی یک که نمکی ده قولی به و )جانباز(

 آن کاری ریزه وارد نامه این در من که باشند داشته توانند می گوناگون دالیل خود اینها .دکنن می اشتباهاتشان به اعتراف ،زیاد احتمال به یا و گیرند می
 این از نمکی ده آقای گویا که خواندم و رسید دستم به هم نمکی ده مسعود قول از نامه آن تکذیب شما، به نامه این نوشتن نگامه در .شوم نمی

 های مهره برای ارزشی ،مترقی نیروهای چه اگر .دان نوشته را آن او مخالفان و شده هک سایتش که است کرده ادعا و است گرفته فاصله نوشته
 این منحوس نام حتا نوشتن صرف که کاغذی و وقت از حیف و نیستند قایل غیره و نمکی ده و کرم اهللا مانند شارالتانی و شعور بی و خودفروخته

 و کرده آزمایشی یک نمکی ده آقای خود شاید و بسا چه ای  و .کنیم می را کار این خوانندگان خاطر به ما کماکان اما دانند، می بشود، جانوران
 گردن به و شکنند می را مردم های خانه و ها اتومبیل پنجره و شیشه شما خود عوامل که گونه همان .دبدان خودش درباره را مردم نظر است خواسته

 میان، این در .دآور می وجود به تظاهرکنندگان برای بدی تأثیر احتماالً مردم میان در خود این و اندازند می شما حکومت از ناراضی تظاهرکنندگان
 بداند بوده مایل دید، لق و تق را شما حکومت که حاال .آن عکس نتیجه با منتها دهد، انجام خواسته می را این نظیر هم نمکی ده آقای رود می انگم
 به نمکی ده افراطی و خشن شخصیت و نامردمی از شایعه این سقم یا صحت صورت، هر در .دکن رزرو خویش آینده برای مردم میان در جائی و
 طلب حق هموطنان از و جنایات همه آمر عنوان به شما از ما حال، هر به .دبکاه زیاد تواند نمی گذشته در رژیم دست در کاری حربه یک وانعن
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 در حقایقی هم باز باشند، گفته او زبان از اصطالح به و باشد دروغ هم اگر .دبخوانی دقت با را نمکی ده مانند اعتراف جمالت این خواهیم می مصراً
 با ها کرم اهللا و ها نمکی ده زیرا .دکنی انکارش توانید نمی چماقدارتان عنوان به نمکی ده آقای نه و ها شیعه مذهبی رهبر شما خود نه که است نهفته آن

 :است خارج نامه این وظیفه از اینجا در آنها تکرار که اند شده مرتکب را ها جنایت از بسیاری غیره و شان اهللا حزب انصار
 که است سخت چه .باشی داشته کم را گان واژه اما بگویی سخن پیشانی بر ننگ از بخواهی که است سخت چه :نمکی ده مسعود از ای نامه ندامت«

 سخن خود شدن زرخرید از بخواهی که است سخت چه .است شده دیر زود، چه که باشی داشته را گمان این اما کنی، صحبت دیروز از بخواهی
 و اهللا حزب انصار گروه تشکیل در من از دعوتش خاطر به را کرم اهللا عبدالحسین هرگز .ببینی خود پیشانی بر را شرم قطرات و آوری میان به

 با دیدار و تأسیس نخست های گام در .کنم نمی فراموش گشت، شهره مردم عموم میان در فشار گروه به بعدها که ،آن مرکزی کادر در عضویت
 بر را تیر 18 در دانشگاه کوی حادثه شدگان کشته خون که هنگامی اما .ام یافته ورود وار علی مسیری در که داشتم را گمان این ب،انقال معظم رهبر

 همه او سیاسی و هنری و فرهنگی انقالب و امامی سعید تیم درمانی عام قتل ماجرای .یافتم باز خویش در را تردید مرحله دیدم، خویش پیراهن
 در .گارمن می را سطور این که است من دیوانگی ساعت این شاید دانم نمی .دزدو ام شده عیار تمام فاشیست یک من که این از را ام یذهن شبهات
 ای وقیحانه طرز به آن آدمکشی ماشین و ایران اسالمی جمهوری اطالعات وزارت فضای عملکرد از صراحت به من پور امان کریستین با مصاحبه
 دانشگاه کوی حادثه در نژاد عزت ابراهیم جمجمه و چشم به تبار صفری مهدی مرگبار شلیک شاهد تا شدم نمی زاییده هرگز کاش .نمودم حمایت
 و مرز و خاک این فرزندان بدن بر غیرانسانی ضربات رو این از و یافتم نمی قمه و زنجیر حمل توان تا گشتم می متولد دست بی مادر، از کاش .باشم
 هرگز کاش .دادم می ادامه را خویش نگارشی قصارات و ماندم می »الحسین لثارات یا« اندیشانه کج و دگم روزنامه همان در کاش .اختمنو نمی بوم

 جمال به را تو .مساز روسیاهم که دهم می سوگند کرمت به را تو خداوندا .دساز رسوایم چنین این سینما ای شیشه چشم تا شدم نمی فیلمساز
 را روح و روان سبکبالی تا کن عقوبتم و شماتت فانی، زندگانی این در ام گذشته گناه ازای در .باش مرحم را ام شکسته دل که دهم یم قسم واسعت
 و تیره عملکرد از و باشم زمین ایران گان سوخته دل و مظلومان حامی که کنم می یاد سوگند ملت پیشگاه در نمکی ده مسعود بنده .نمایم حس

 حاکمان دیکتاتوری رفتار و نمایم می پشیمانی و برائت اعالم فشار، و اهللا حزب انصار گروه در ام عضویت و همکاری و گذشته در خویش نابخردانه
 محکوم را سازند می خویش خاندان برای جواهر از قارونی های کاخ و نمایند می پردازی دروغ به اقدام اطهار ائمه و دین زبان با که را ایران امروز
 ».نمایم می

 بخوبی هم شما خود را این .است انکار قابل غیر که است نهفته آنها در حقایقی شد، اشاره که طور همان اما شده، تکذیب ،اعترافات این گرچه
 خاطر به فضلی سرتیپ دستگیری اگر .است شده مرتکب جامعه در هائی جنایت چه نمکی ده و کرم اهللا پرورده دست اهللا حزب انصار این که دانید می

 پاسداران سپاه فرمانده جانباز این حداقل که آورد حساب به ایشان انسانی شعور پیشرفت به نزدیک قدمی را آن باید باشد، حقیقت شما امر از تمرد
 فرمان به را گناه بی دممر است نخواسته و نماید رهبر امر تمرد مردم، خاطر به و گیرد قرار وجدانش تأثیر تحت که داشته وا را تهران سیدالشهدا

 شده حاضر و کند زندگی قیمتی هر به است نخواسته فضلی سرتیپ یعنی .دانست باید متهورانه کار یک را این .دببند گلوله به ای خامنه آقای شما
 جمهوری افراطی گردانندگان دیگر و شما امیدوارم .دنیاور خیابان به مردم علیه را فرمانش تحت نیروهای اما شود، کشته حتا احتماالً و برود زندان

 و آزاد فضای یک در خویش سرنوشت بر ایران های ملیت که روز آن امید به .دبزدائی خویش دامان از را ننگ لکه این و بیائید عقل سرِ اسالمی
 .دباشن حاکم دموکراتیک

  
  فدرال آلمان هایدلبرگ،
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   1388 تیر 23 ای، به خامنه الدین شفا شجاعنامه سرگشاده 

 
 بدین نویسم، می سرگشاده ای نامه صورت به را آن اگر و نویسم، می شما به دیگر ایرانی نفر میلیون هفتاد جمع از ایرانی کی عنوان به را نامه این

 ای ناشناخته های واقعیت تا برسد، نیز غیرایرانیان گوش به بتواند حال، عین در و یابند، آگاهی آن مضمون رب بتوانند نیز ایرانیان سایر هک است جهت
  .ندک روشن آنان برای را

 مسند این بر قانونی اختیاراتی با ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون موجب به و اید، نشسته شورمانک رهبری مسند بر شما است سال بیست
 را روشنی تعهدات اختیارات، این از برخورداری ولی. رود می فراتر سومی جهان مبتذل تاتورهایکدی بدترین قانونیرغی اختیارات از هک دای نشسته

 آنچه و قرآن، آسمانی تابک در است، خداوند به مربوط آنچه. گذارد می شما عهده بر خودتان شورک مردم برابر در چه و خداوند برابر در چه نیز
  .است شده مشخص اسالمی جمهوری اساسی قانون در است، ایران ملت به وطمرب
 هسور( »گذارید بیرون عدالت طریق از پا هک دارد آن بر را شما گروهی، به نسبت شما عداوت نباید« هک است آن مورد، این در قرآنی روشن مکح

 در دیگرکی با« و) 58 آیه نساء، هسور( »نیدک رفتار عدالت به مردمان میان شوید مکحا چون هک ندک می امر شما به خداوند« و) 8 آیه مائده،
  ).3 آیه مائده، هسور( »ستمگری و دروغ در نه و دهید یاریتقوا  و اریکوکن
 یلکتش« هک است شده تصریح قانون این هفتم و بیست اصل در شود، می مربوط ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به آنچه مورد در و

 . »است آزاد نباشد، اسالم مبانی به مخل هکاین شرط به سالح، حمل بدون ها راهپیمائی و اتاجتماع
 تکشر رأی دادن در هک سانیک از بسیار و بسیار گرفت، صورت تکممل جمهوری رئیس گزینش برای امسال خردادماه در هک انتخاباتی جریان در

 همچنان ]نژاد احمدی[ شورک قبلی جمهوری رئیس تا است شده اریکدست شدیداً یگیر رأی این نتایج اعالم در هک دریافتند بودند جسته
 . بماند باقی جمهور رئیس
 بدین. بود کشری تقلب این انجام در خودش متأسفانه مرجع، این ولی نند،ک ایتکش قضائی مراجع به اریکدست این بابت از اینان بایست می منطقاً
 هکاین قید با شوند، عمل وارد بود، داده اجازه اساسی قانون هک طور آن عمومی، تظاهرات طریق از هکاین جز ندنما باقی مردم این برای راهی جهت،

 از هکاین مگر نگرفت، صورت آن در باشد اسالم مبانی مخالف هک اریک هیچ شد، دیده هک هم آنجا تا و نباشد، اسالم مبانی به مخل تظاهرات، این
 . شود تلقی اسالم با مخالفت ابزار نژاد، احمدی محمود آقای با مخالفت ابراز شما، دیدگاه
این  در است، دانسته »فقه مختلف ابواب در افتاء برای الزم صالحیت« را رهبری مقام ضروری شرائط از یکی اسالمی، جمهوری اساسی قانون

 نیست، شرعی نظر اظهار کی ]نژاد درباره احمدی[ شما نظر راظها هک بپذیرید یا و ندارید را الزم صالحیت چنین هک نیدک قبول باید یا صورت،
  .است »ودتاییک« گیری تصمیم کی هکبل
 این از خودتان های خطبه در بار این و. گرفتید عهده به شخصاً تهران دانشگاه در را جمعه نماز مراسم انجام شما سیاسی، ودتایک این هفته پایان در
 عوض را جمهوری رئیس نه و نمک می ابطال را انتخابات نه هک ردیدک اخطار شما برگزیده جمهوری رئیس مخالفان به شانهکشمشیر و رفتید فراتر نیز
 شی،کشمشیر چنین با و نند،ک معلوم را آنها لیفکت تا فرستم می را اسالمی های.اس.اس ندک فضولی من ارک در هک هم را شیک نفس هر و نم،ک می
 در جهاد« جمهوری پاسداران وظیفه و ارتش وظیفه اسالمی، جمهوری اساسی قانون مقدمه در هکحالی  در زدید، نظامی ودتاییک به دست بار این
 . نظامی ودتایک نه و است شده شناخته »االهی عدل قانون گسترش و خدا راه
 تر مکمح تشری و توپ با شما، شیکشمشیر میلکت در تا ردیدک مأمور را خاتمی احمدبه نام  یالله آیت جاری، تیرماه... جمعه نماز در نیز، باز و

  .شود خواستار شورک قضائی دستگاه از را نژاد احمدی محمود مقدس مقام مخالفان مهکمحا و بازداشت ضرورت
 را میاسال جمهوری اساسی قانون ششم و پنجاه اصل شما، فرمان به گوش های اهللا آیت دیگر هم و خاتمی احمد اهللا آیت هم و شما هم متأسفانه
 خویش اجتماعی سرنوشت بر را ها انسان هک اوست هم و است خداوند آن از جهان بر مطلق میتکحا«: هک اید گرفته نادیده تعمداً یا ردهک فراموش

  ».دهد قرار خاص گروهی یا فرد منافع خدمت در را حق این تواند نمی سک هیچ و است، ساخته مکحا
 در او دولت و شما منتصب جمهوری رئیس و شما دیگر نونکا هک شد یادآور صراحت به باید می ها، ورگوییز این و ها عدالتی بی این همه از پس
 زور قانون با تنها پس، از این و اید داده دست از را خودتان مذهبی مشروعیت نیستند، مهکحا دستگاه بگیران حقوق هک شورک مردم از دسته آن نزد
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 ولی رسید، قدرت به سرنیزه با توان می هک نبرید یاد از را شده آزموده بسیار حال عین در و معروف بسیار لالمث ضرب این ولی نید،ک می ومتکح
  .نشست سرنیزه روی توان نمی

  
  ! العظمی اهللا آیت حضرت

 را سیوطی عروفم الخلفای تاریخ بسیار احتمال به خودتان، از قبل خلفای تاریخ خصوص به و اسالم تاریخ در خود وسیع مطالعات با شما
 هک دهد می انکام من به این. باشید خوانده را شود می مربوط مروان ابن کعبدالمل به هک را آن از جالبی بخش باید می صورت، این در و اید، خوانده

 باشد؟ صحیحی فرضیه شود، می رارکت غالباً تاریخ، هک مشهور فرضیه این هک نیدک نمی رکف: بپرسم شما از
 : نمک می نقل تری جامع صورت به را موضوع این باشند، امر جریان در نیز سرگشاده نامه این خوانندگان سایر هک این برای

 حاضر پیامبر، صحابی زبیر، ابن طلحۀ هکوقتی . بود خاندان این خلیفه خوارترین خون) هجری 86ـ26( مروان ابن کعبدالمل امیه، بنی خلیفه پنجمین
 این بر اطالع با. نشست بست آنجا در و برد پناه عبهک خانه به خود جان نجات برای وی ولی داد، را او قتل فرمان کلعبدالم نشد، او با بیعت به

 هک صورت هر به هک خواست او از و برگزید ،داشت شهرت خونریزی و یکسفا به هک را بصره والی ثقفی یوسف ابن جاجحَ ،کعبدالمل موضوع،
 قرار او اختیار در نیز را ارآمدیک سپاه مأموریت، این انجام برای و بفرستد) دمشق( شام به او برای را سرش و ساندر قتل به را زبیر بداند مقتضی

 . داد
 باشید دانسته: گفت بدانان نماز خطبه در و خواند، فرا شهر بزرگ مسجد به جمعه نماز برگزاری برای را بصره مردم حجاج، فرمان، این دریافت با
 را بسیاری سرهای شما میان نونکا هم. منم او برگزیده این و است، برگزیده بزرگ مأموریتی انجام برای را خودش والی ترین کسفا خلیفه هک

 چرا و چون بی باید باشید، آنها جمله از نخواهید اگر شدنند، خاموش آماده هک شنوم می را بسیاریهای  نفس و ،.اند شدن بریده آماده هک بینم می
 . نیدکن شیکسر هوس نیز من غیاب در و باشید، خلیفه سپاه با اریکهم آماده
 برای تا بست منجنیق به آن را اسالم، تاریخ در بار نخستین برای و گرفت، محاصره به را عبهک خانه درنگ بی و شد هکم عازم بعد، روز چند

 و شدند آن وارد حجاج سپاهیان و ستکش حصار سرانجام تا شد وبیدهک منجنیق با عبهک دیوار تمام روز چند. شود باز بدان دخولی راه او سپاهیان
 را مسجدالحرام خود و ردندک چهارپاره را معروف حجراالسود و شتند،ک را مسجدالحرام خدام تمامی آنجا از و. بریدند سر بستگاهش در را زبیر
 . زدند آتش
 تجاوز بدانان و شیدندک قریش زنان صورت از نقاب و سوزاندند را قریشیان های خانه درهای و شاندندک شهر داخل به را شتارهاک دامنه سپس

 شتارهاک وها  افروزی آتش وها  غارتگری همه و تاختند مدینه به رسید، پایان به هکم ارک چون و. گرفتند غارت به داشتند آنان هک را چه هر و ردندک
 . ردندک رارکت آنجا در را
 قلمرو ضمیمه بود، برخاسته شورش آن در هک نیز را عراق و داد حجاج به را طائف و مدینه و هکم ومتکح ،کالملعبد اری،زخدمتگ این پاداش به
  . ردک او ومتیکح
 همه در قرآن هک است این اند، شده گرفته نادیده شما شده منصوب جمهوری رئیس و شما دستگاه جانب از هک قرآنی،های  واقعیت جمله از

 همین به شدن نامیده خداوند خواست هک است این طبعاً امر، این مفهوم و است ردهک یاد رحیم و رحمان صورت به وندخدا از خود های سوره
 خدا این امروز، به تا است گذاشته میدان به پا اسالمی انقالب نام به هک روزی نخستین از  شما، »محمدی ناب اسالم« هک صورتی در است، صورت

 .است نداده او در بخشش و عطوفت از نشانی بار کیحتا  و نشناسانده ارجب و قهار صورت به جز را
 تعالیم مجری را خود جهان، عشری اثنی شیعه شورک تنها مذهبی رهبر مقام در شما است تمام سال بیست هک است اینها  واقعیت دیگر جمله از

 سکمنع امام این البالغه نهج در صورت بهترین به تعالیم این هک دانیم یم و اید شمرده شیعیان اول امام ابیطالب ابن علی ومتیکح فرامین و دینی
 برای مصر سرزمین به نخعی اشتر کمال عزیمت آستانه در علی، حضرت هک است رهنمودهایی البالغه نهج این فصول ترین بلیغ از یکی اند، شده

 ناحق بههای  خون از بترس ،کمال ای«: هک است بزرگ هشدار نای رهنمودها این ترین مهم و است؛ نوشته وی به شور،ک این ومتکح تصدی
  »!نیست آن از تر بزرگ گناهی خداوند پیشگاه در هک شده، ریخته

های  خون حجم ردنک افزون برای و اید، داده را گناهان بی شتارک دستور خود بسیجی شانک آدم به همچنان و اید شنیده را وهکپرش هشدار این شما و
 .اید ردهک میدان همین وارد نیز را خود پاسداران سپاه شده، تهریخ ناحق به
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 و نباشد لجوج و جو ستیزه هک واگذار خودت رعایای از سیک به را امور مهمات اجرای«: هک است آمده اشتر، کمال به علی حضرت نامه همین در
 دست به را مأموریت این شما و. »باشد داشته را رستد راه به بازگشت شهامت شود، آگاه خود خطای به اگر و ند،کن پایداری لغزش در

 خود خطای قبول به حاضر و است، پایدار هایش لغزش در و لجوج، هم و است جو ستیزه هم هک اید داده نژاد احمدی محمود نام به ای نشانده دست
  .ندارد نیز را درست راه به بازگشت شهامت و نیست
 معاویه ابن یزید به نام  جبار و فاسق ای خلیفه با بیعت به حاضر هکاین علت به اسالم، پیامبر تبار از دیبزرگمر علی، ابن حسین پیش، سال 1330
 به و. باخت جان مردانه و جنگید یزید، نفری هزار چند قوای با نابرابر بسیار جنگی در ما، نونیک روزهای مانند تابستانی گرم روز کی در نبود،
 هک ای حماسه آورد، به دنبال را اسالم جهان حماسه ینتر بزرگ ست،کش همین ولی رسید، پایان به آن وهمندیکش ههم با شی،کسر این ارک ظاهر

  .بود ایران در تشیع برقراری آن پیامدهای جمله از
 

 ! ایران اسالمی جمهوری فقیه ولی حضرت ولی
 یعنی است، شده رارکت پیش قرن چهارده رویداد آن سکع جهت در درست حسینی وهمندکش حماسه این امروز بگویم شما به پرده بی دهید اجازه

 را الجوشن ذی شمر نقش ایفای هک شماست منتصب جمهوری رئیس و است، شده میدان وارد یزید، نقش در هک است شما ومتیکح دستگاه نونکا
 آفرینان حماسه بار این و نندک می ایفا را یزید فرمان به گوش دستیاران نقش هک هستند شما فرمان به گوش های اهللا آیت این و است، گرفته به عهده
 آن .اند شده رو روبه قدرت صاحبان نمایی قدرت منطق با ولی اند، آمده میدان به خود قانونی حق از دفاع منطق با هک هستند زنانی و مردان واقعی،
 مولوی ما بزرگ عارف پیش، سال هفتصد هک است صندوقی همان است، برآورده آن از سر شما برگزیده جمهوری رئیس هک نیز گیری رأی صندوق
  :بود گفته آن درباره

  یهود و گبر و افرک بداند تا«
 »!نبود لعنت جز صندوق این اندرک
  

های  خونریزی به ارک هکاین برای و پنجم، و بیست ساعت رسیدن فرا از پیش هک دانم می خودم میهنی وظیفه سرگشاده، نامه این پایان از پیش
 ای سوخته مهره نونکا او هک باشید متوجه دارید، عزیزتان نورچشمی به نسبت هک محبتی همه با هک نمک یادآوری شما به شد،کن یکخطرنا احتمالی

 قریب ثریتکا هک دید خواهید زود یا دیر و ،»است خام خمار اینک میخانه در نه و رندی هک گذارندش مسجد در نه« شاعر گفته به هک نیست بیش
 . برد نخواهد پیش از اریک دیگر اوهای  چماق و چوب و گرفت خواهند پیش در مقاومت روش او برابر در ایران مردم اتفاق به
 ای محاسبه خطای در شورشک مذهبی رهبر هک شناخت نخواهند بیش ای پشتوانه بی تاتورکدی را او هم المللی بین صحنه در هک دید خواهید نیز و

 . است گذاشته قمار به او تحمیل راه در را خود رژیم همه و خود شتسرنو ،کخطرنا
  
  احترام مراتب با

 شفا الدین شجاع: امضاء
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   1388 مرداد 2ای،  به خامنه) »سرباز گمنام«( یک کارمند قوه قضائیه سرگشاده نامه

  
  کرددردی را دوا نخواهد  ،برگ کردن شاخ و ثحر این ریشه است که سرطان گرفته است و

  
 یتعال بسمه

  
ریاست جمهوری [ یرانتخابات اخ یایقضا .ارسال کرده بودم یزنای  هعد ینوشته و برابه حضور  راای  هنام قبالً یرحق ،یمعظم انقالب اسالم رهبر
و تن به منکر سپردن  یتوجه یاز ب .یدنامه گرد ینباعث ارسال ا یگرکشور ما بار د یتموجود در حاکم یشاز پ یششدن افتضاحات ب یانو ع ]دهم

 .ممتأسف یاربس ینو تسامح در امور مسلم) شما عفرض عدم اطاله ب( دفتر شما
 تر یحامروز صر !باشند یم یو یدنکه الشخورها در حال در ستا ینیمجروح خونه فرشت یاسالم ینوشته بودم که جمهور یباشد روز خاطرتان
 !.یگرد یزیچ ،یفو تکل خواهد شد یلآن زا نظام از یتاسالم ،یبا استمرار وضع فعل مکن می عرض
ه قو .سخت خواهد بود یارتوجه شما امکان اصالح کشور بسجز  به دارم یقینو  مدان می شماه عهده اول به امور را در درج ینبه ا یدگیرس ،حقیر
و تهمت و اختالس  یدروغ و فساد مال( یدهکشف گرداخیراً  که یتمام افتضاحات عملکرد آن، یاصل مسؤولشماست و شما  یمنظر مستق یرز یهقضائ
قوه نشان از  ینحال اه و عملکرد تا ب باشد یم یهقضائه قو یفبه آنها از وظا یدگیرس یماًهستند که مستق یهمه و همه موضوعات ...)و یبازو باند

 !توان آن دارد
حکومت ما با راه  ،یسفانه در حالت کلأمت .ندکن می و با تمام وجود درک نهیبع یرانمردم اه را هم ینا !یستنظام ما راه امام ن یراه امروز مطمئناً آقا،

! کجا؟همه  راه امام کجا و به سخره گرفتن! کجا؟ یگذار و منت یاراه امام کجا و ر! راه امام کجا و دروغ کجا؟ فاصله گرفته است، یلیامام خ
 ....و ریزد یم ینمسؤولها و  ناحاکثر ج یهمانند نقل و نبات از سر و رو االهیمنکرات  سفانهأمت
 دعوت یبهطه شجر یندر قبال ا یفهو احساس وظ یترسو خداتقوا ه را ب یشخواهران هموطن خو تمام برادران و ،یفحسب تکله ب یرحقه بند
محال تقریباً  یهقضائه قو یقانون با وضع فعل یکشور اصالح نخواهد شد و اجرا ینا ،قانون در مورد همه یقدق یاجراجز  به بدون شک .مکن می

حل  یداز همه کل یشب .یمبکوش یاسالم یو در نجات اسالم و جمهور یزیمدور ره ب یشرع انور و عقل و خردگرائجز  به را دتعصبات خو .است
 .یو اخرو یویاست و البته تسامح در اصالح آن موجب عذاب دن یزمشکل در دست رهبر عز ینا

  
 .ام هستم پاسخ نامه یافتمنتظر در مصرانه

  
و  اصالح فه و تالش دریانجام وظ جز یتیه نک یا تو شاهدیخدا .باشد یم ینیبه عموم خواهران و برادران د یرانیمسلمان ا یکاز ای  هنام نیا
 . میاملکر و محتاج یما فقه تو و هم یسوه ز از توست و بازگشت همه بیهمه چ شور ندارم وکشرفت یپ
 یدر اجرا یانقالب ینهادهاحتا  وی گستری اعم از دولت و مجلس و دادلبه طور ک ومت ماکه در حال حاضر حکن است یده ایر را عقیحق نیا

رات کموارد من یلیدر خ .شود ینم یانبار آن توجهیبه آثار زتأسف  مالکو در  .دکن می ار ناقص و نارسا عملیشور بسه کام شرع انور و ادارکاح
 . سپرده شده است یاموشرا گرفته و معروف به فر فمعرو یجا
ومت است و اگر ملت راه کامل حکر یوجود ندارد و هر چه هست تقص یسر و نقصکچ یه ،رانیاقت ملت بزرگ ایل انت ویو د یستگینظر شا از
 ،ومت استکت همه بر دوش حمسؤولیآنان قرار داده است و  یش پایومت در پکه حکست ا یراه ش گرفته است اجباراًیو خالف در پ کشر

 .رنده حرام استیست و بر گین یرادیبر او ا ،مجبور به پرداخت رشوه باشد یه اگر فردکاند  هداداز فقها نظر  یاریه بسک چنان
و شتاب  کفقط به تحر )اند آمده االهیومت کن حیانات به جنگ با اکه با تمام قوا و امک( ومت ما در موضع انفعال در مقابل دشمنانکح سفانهأمت
 . توجه دارد تر کمت کو به جهت حر پردازد یم
 یتوجه .ردکرون خواهد یمان را از دل آنان بید اشو می م مردمکه در اثر قصور او وارد شک یحرام یها یهمه روز نیند اک یما دقت نم ومتکح

 یکگر یود را فروخته است و دت خیانت و حریرسد د یم یتملق به جائ و سفارش و یه از راه رشوه و رابطه و چاپلوسکاز جامعه  یندارد عضو
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ن ید و اکن ی میساز را فرهنگ کشر... ه با اعتبار دادن به رشوه و رابطه وکرده است کفراموش . تواند باشد ینم ین واقعیف و متدیشهروند شر
  .ره استیبکاب کجامعه مدام در حال ارت

توان فهم  .شور استکن ین قوانیهم ،ه در حال حاضرکشرع انور است  ق مقرراتیو دق یفور یاول اجراه او در درجه فیه وظکاد برده است ی از
 !راند یاسب مراد م ،الهبردار و متملقکده و اخاذ و ینده گردکوس و سرافیأم ،ن و قانونمندیمتشرع و متد، شورکه در کن را ندارد یا
ش یآسا مؤمنا یآ امروز چگونه است؟ ا شرافتاًیآ .ن استنایمال اطمکدر  ،مؤمنش ندارد و یآسا ،ه در آن متخلفکست ا ینظام ،یاسالم ومتکح

 ؟کا مشریدارد 
حق  یکه جهت گرفتن کانداخته است  یاندازد مردم را به روزیدر اجتماع جا ب یمتیق ن امر را به هرید عدالت باشد و ایه روح آن باک یومتکح

  .سزا سرگردان شونددن انواع تهمت و نایران با شنیو ین دادگستریدر ا ها سال دیمختصر با
ار را به ک ،دیت انتخاب نماین و شخصین افراد اجتماع از نظر عقل و دیتر املکقضات خود را از  ارگزاران و خصوصاًکفه دارد یه وظک یومتکح

 . دشو می شور واردکردم و مه ب... و یسواد یو ب یتقوائ ین بیاز ا یهائ ه چه لطمهکد دان می تعهد سپرده است و خدا یو بای  هنادان و عقد یافراد
ر کهمه افتضاح و من نیگر ا ه نظارهکنیرتر اکپروراند و از آن من ین مفاسد را میتر بیشخود ه ریکدر پ ،ر استکاو رد من یف اصلیه از وظاک یومتکح

 !ینیرت دیجو غ یکغ از یدرواقعاً  است و
هم نسبت ه را ب.. .ها و ها و دروغ ن مربوطه انواع تهمتمسؤولی یبراحت ،دهها دروغ و تملق را رواج دا ن سمتیومت ما از باالترکح سفانهأمت
 .ت نظامیثیاز حای  هنندک غ از دفاعیدهند و در یم

دست شخص ه ه بکنیدهد و بالفاصله پس از ا یضرر م ،فاحش یخوار رغم رانت یعل ،دست دولت یاقتصاد یها تمام بنگاه هکست یفاجعه نواقعاً 
 500مت به یتلفن همراه در انحصار دولت بود حداقل ق یه تا وقتکست ا یافکمورد مثال  یکفقط  د وشو می ن برابر سوددهیدافتد چن یم یخصوص

اجحاف و ستم بر مردم  ها مسؤول سال یسکچه  .افتیل یهزار تومان تقل 30ر به یسال اخ در دو یحضور بخش خصوص باد و یهزار تومان رس
 .یستن یاقتصاد یها منحصر به بنگاه ن امر تنهایامتأسفانه  ؟است
خواران  رانت یول ،رشد حاضر را به چند برابر رساند توان ی میراحت هن ملت بیو ا شورک یه با ثروت فعلکند دان می ه مطلعند قطعاًک یزانیعز
 ؟ینیامام خمهای  ادیجاست آن فرک دهند؟ ین داد منم منم سر ممسؤولیثر کتب من گفتن امروزه اکمبه جای  هکست ین فاجعه نیا ایو آ گذارند ینم

 . دنز یه سر نمک یراتکر چه منین مسیدن حزب و جناح مقابل است و در ایوبک ،قصد قربتبه جای  اعماله شیه رک تسیفاجعه ن
 اداره یحورم و شخص یصورت سنته ومت بکشور ما هنوز مقررات و حکه در کن است یالت در اکمشه شیاز نظر بنده ر !شانکیو هم هموطنان

در مورد عدل  د و تمام انتظارات مخصوصاًشو ی میشور معرفه کارک همهبه عنوان  جمهور رئیسس آن أه و در ریمجره قو ،د و بر همان اساسشو می
 .ستا یگریز دیقت چیحق یول ،از اوست ،ژه داردیو یتیبودن ملت بزرگ ما اهم عهیشبه دلیل  هکو داد 

ه به عهد یتر ار مهمیمجلس و بسه عهده از آن ب یدرصد نقش داشته باشد و بخش مهم 25ثر که حدایمجره تمام قو ،شورکالن کت یریدر مد دیشا
 .یه استقضائ
ش ین است و سبب افزایزمه رکن رهبر موجود در سطح یخداترترین و با وارسته کو بدون ش االهیموهبت  حقیقتاً یک هکشور ما ک یرهبر
بودن امور آنها را  یاگرچه نظارت بر شرع ،اند هامور آنها قرار داد خود را استقالل دادن به قوا و عدم دخالت در یاتژاستر ،مان ملت مایت و ایمعنو
ش ید انتظار بیار گسترده و مهم جهان اسالم دارند شایه در قبال مسائل بسک یفرسا و گاه قائم به شخص طاقت یارهاحقیقتاً ک قرار دارند و ظرمد ن
ن نظر ید و بر ادان می ومتکاعمال ح مسؤولشخص رهبر معظم را  )ع(ریش حضرت امینص فرماه اگرچه نگارنده ب ،شمارد یمعقول میرن را غیاز ا

ب یمجلس در تصو ،ل متعددیداله اگرچه ب ،و واجب است یشان ضروریثر اؤو م یدخالت فور یدادگستر ناقص مخصوصاًهای  حوزه ره دکاست 
د از ید و شاکن می بیه شده تصویمحدودتر ته یدیه با دکح دولت را یلوا ،یدر امور فن تر بیشندارد و  یدرخشانه مارناک یمقررات جامع و تخصص

 یب شد و ادعایرنا در مجلس تصوکق و یه و با بوته یه توسط دادگسترکبود  1373عام در سال  های دادگاهجاد یاه حیق آن الین مصادیبهتر
در  یول) نندکن خصوص مراجعه یرات مجلس در اکند به مذاتوان می مندان هعالق( ردک یشور را مک یت قضائالکامل مشکع و یار سریاصالح بس

ن و مال و یو د یبر اعتماد عموم یریناپذ که چه لطمات جبرانند دان می را برگرداندند و اهل علم یهمان قانون قبل ،سال بعد 8ت افتضاح ینها
 . ت مردم و نظام وارد شدیثیح
ت یچندم اهمه در درج ،د از نظر ضرورت اجتماعیه شاکست ا یها و امور گر پرداختن به طرحیده ص عمدیاد است و از نقایارها زکل ین قبیاز ا

که قصد ست ا یق و تفحص در مواردیبد آن پرداختن به تحق یها از خصلت یکین امور دخالت دارند و یدر ا یاسیاغراض سمتأسفانه  باشند و
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سته کران را شیمر ملت اکه ک یت افتضاح دادگستریوضع مثالً .فشان استیلکه تای ک هامل در حوزک یمان مربوطه را دارند و سستبا ساز یریگدر
 یشکم گردنیتسل آن را نداشته است و عمالً یاجراه رضهنوز عُ ،شیسال پ 3دستور قرار گرفتن در  خره بایق و تفحص نبوده و باألهرگز مورد تحق

 .است هه شدیقضائه قو
ار افتضاح یبس یتیدر وضع ،قانون و عدالت در جامعه است ین و ضامن اجراکن ریتر ه مهمکه یقضائه سفانه قوأمت ها؟ مثل مرحوم مدرس ندینهایا
ز کن مریدن به ایدروغ و خالف شرع در وجهه بخشصریحاً  ح ویناصح یغاتیه تبلکنیبارتر ا تأسف ن روند همچنان ادامه دارد ویبرد و ا یسر مه ب

 !یستن یجوئ قتیو حق یگوئ قتیحقه را عرض کس هیچو فساد ادامه دارد و  دالتضد ع
ن مجموعه یوارد ا ،و بر خالف شرع یباز قضاوت را ندارند و با رابطه یو شرع یقانونیه اول شرائط ،صد قضاتدر 60یش از ب ،تأسف مالک در
برند  یت را میاسالم و روحان یه آبروکست ها سال دارند و یم و افتضاح در امور حقوقک اریبس یه سوادکون یاز روحان یقشر مخصوصاً ،اند هشد

 !ی مقدم شمرده شودت نظام و مصالح ملیثیشخص بر ح یکصنف و  یکت یثیقرار است ح یول ،نما هستند ز انگشتکمرا مو در تما
اجازه  یدام شرعک .ندینما ین مطلب توجه اساسید به ایرم باکرهبر مس آنها أن و در رمسؤولی م و قطعاًکن می ند بنده چه عرضدان می حقوقدانان

.. ها دروغ و به ده خود روزانهه ن افراد جهت تبرئیا. شود یبه اعتبار لباس خود قاض صرفاً ،دارد کار اندیبس یسواد ه حقاًکمعمم  یکدهد  یم
 .ن معلوم استیفشالکه تکهم  یمابق! ینظام اسالمه مکس محأدر ر یآر !ندشو می سلمتو
 یت بر مبناکساز حریه بسترقضائه قو !ین و غرور و مال ملت استرود د ین مید و از بشو می خور نیآنچه زم. ه عدالت و ملتیهم اتحاد عل با همه
 .ف ملت معلوم استیلکت ،خود بر خالف قانون قرار دارد یدر اجتماع است و وقت یقانون یمجار

بهتر  کند جهت درتوان می شمندانیعلما و اند .ندکطرف ی ماست برومت اسالمکت حیه برابر با ماهکبزرگ را  لکن مشید ایبا یسکچه  راستی به
 .ندیق نماینند و تحقکخود قضات مراجعه حتا  فاجعه به حقوقدانان

ردن که سرطان گرفته است وحرث کست شه این ریا. ت داردیاولو... ن ویو نفت و گاز و بنز یاریکاز ب تر بیشن امر هزاران بار ین دارم ایقی بنده
 . دیمطمئن باش .ردکرا دوا نخواهد  یدرد ،برگ شاخ و

د به یبا .ردکاد ید فریبا .نندکت یس آنها رهبر معظم عناأشمندان و علما و در ریاند !ندا یفشور و ملت بزرگ ما حکانات و کن همه امیا قتاًیحق
شور را به گل کملت و ه خود هم یورز و غرض یه با نابخردکچشمه است  یراب سرو م س هرم نظامأه ریقضائه قو .پرداخت یمسائل اساس
 ین جایتر لکمشحوزه پر نیابواهللا  .ها حرام است ن قضاوتیاز ا یاریبس بواهللا .دیبپرس ،...و یا قاضیل کیچه و ،د از حقوقدانانیبرو .نشانده است
 .خورد یم ینین مجموعه لطمات سنگیملت از ا بواهللا .نظام است

 اریبس یجا .ثمر وجود داردیار پرنه و بسیهز مکار آسان و یبس یهائ راه .ستیگونه ن نیهرگز ا !یدنک یبدون درمان تلق یان درد ولینها را فقط بیا دیشا
 .ستیراه اصالح ن یایجو مسؤولی یومت اسالمکن حیه در اکاست تأسف 

ا یدر عزل  یچ اقدامیه دینکتعجب ن !یچامل دارد و هکد و مافوق او علم گیر می رشوه وضوح به یا یقاضی وقت .مگوی می حیصر یلیرا خ نیا
 پس چه شد حالل و حرام؟ ؟یف شرعیلکجاست تک د؟کنی ی میشما چه تلق، دهد یبرخورد او صورت نم

ه ه او را عصارکرم کقرار دادن رهبر مران و با خطاب یشگاه ملت ایو پ )فداه ارواحنا( اهللا االعظم ۀبقیت و حضرت یمن در محضر پروردگار احد
و محال  تر بوده یشور ضرورکدر  یارکن قوه از هر یبار ا اسفواقعاً  به وضع یدگیه رسکم کن می اعالم ،مدان می ملت بزرگمان مسؤولفضائل و 

ل تا کیما تشیدر صدا و س یدهائزگریتر جلسات و م عیشان هر چه سریت شخص اید با حمایبا .شور ما اصالح شودکن قوه یاصالح ا بدوناست 
 .شور مشخص شودکن مسؤولی تر بیشو  !ی عمومبرا یعمق ضعف و نارسائ

ن قوه با یدر خصوص ا ید وشو می زگرد گذاشتهیها م ساعت یمهمیرمهم و غمسأله ما راجع به هر یه در صدا و سکست ینی تأسف جا واقعاً
تر  عید هر چه سریبا !ین حوزه در دست نامحرم استه انقالب در اکد ینکن کچ شیه .شود یه نمگفت یموارد محدود حرفجز  به همه آثار مهم آن نیا

د با نظارت یبا .اعمال شود داًین قوه شدیمجلس بر اه شد نگهداشته د نظارت ناقص و عقبیبا .نار روندکن قوه یتعهد از ا یآمد و براقضات ناک
 . ستا یحرام مسلم شرع ،ن خصوصیوت در اکس .ندکشدت برخورد ه ن بیبا متخلف یانتظام یدادسرا ،زیم رهبر عزیمستق

ن یحال در اه تا ب راستی به ران و شرع انور است؟یملت ا تیه ذات و ماهکا عدالت یند ا ن مهمیو مترو و بنز کار بانکا ساعت ای ی ههست یانرژ ایآ
 ،ومتکد حیم باینکه حساب کاز هر نظر  ه روشن و مشخص شود؟ن قویست وضع ایل نیه ماکست ا یدام دست پنهانک د؟یا ردهکر کخصوص ف

 .چ وجه ندهدیعدالت را به ه ریخأتا یو  یلیتعطه اجاز
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 یشورک یعنیعدالت  .الهبردارکمضطرب بودن دزد و  یعنیعدالت  رده است؟کف یتعر.. .ن و پول و وام ویما بنزه ه عدالت را بکست ا یسک چه
ق قانون نسبت به همه و یچون و چرا و دق یب یاجرا یعنیعدالت  .االهیع حدود یق و سریدق یاجرا یعنیعدالت  .ها نهیض در تمام زمیبدون تبع

 .ها نهیدر تمام زم
 .است...ر وکانجام من ،یش پا گذاشته شده از بدو شروع زندگیو راه پ .ندا ضیدچار تبع یاز هر قشر ملت ماه ه همکقاطع مشخص است  طوره ب
به و توسل  یزیگر سفانه نظام دارد معروفأمت د؟ین سراغ داریتر از ا بزرگای  ها فاجعیآ .ات نداردیحه نونمند متشرع توان ادامقا یک راستی به
 .دکن ی میسازستررات را بکمن
 .ندیعنوان نما ...ایم ف نظاین مطالب را تضعیا ،شور ماستکج در یرا یه دردکگونه  آن ،ینکمنظور فرافه بای  هد عدیه شاکر الزم است کن تذیر اکذ
ی شور خود را مقدم بر هر امرکشور متعلق به آنهاست و دفاع از کن نظام و یه اکواقفند  یارین بسمسؤولیش از یران بیف ایملت شره هم یول
و حق  یرعشه فینص وظه ب ند وکگر در امور نفوذ ید یلکاز دشمن تحت لباس و ش ین است عناصرکه ممکحواسشان جمع است  یول نددان می
مسأله ردن صورت ک کالت و پاکردن مشک یمال ف نظام را ماستین نوع تضعیبدتر ر نظر دارند و اتفاقاًیومت را زکمدام امور ح، خود یقانون
 . نخواهد داشت یریثأت شورکملت بزرگ و دلسوزان ه در ارادها  اهویه نیه اکست ا یهیوبد نددان می
 یاعتقادکامالً  ن اظهاراتیه اک یدر حال ،ندینما یار معرفکشنهاد راهیالت بدون پکان مشیو ب یاحساس رفاًض را صین عرایز ایگر نید یقشر دیشا

آگاه  ،نمسؤولیه کچون فرض است  .دیز بگویارش را نکراهحتماً  دگوی می را یرادیه اک یسکست یقرار نحتا  شورند وکن یمسلم ا یها تیو واقع
 .امورند یو متخصص و راهگشا

 تأسف مالکدر  یول ،ام را به مراجع مختلف ارائه داده یار ضروریارگشا و بسکامالً ک و یار عملیبس یارهاکبار راه نیر چندیحق ،نها گذشتهیا از
ه کند دان می ثر حقوقدانانکا ،تأسف مالکو در  .ندکآن را رد حتا  ایبخواهد  یحیه در مورد آن توضکرده کفه نیاحساس وظ یمسؤول مورد یکحتا 

 .ردکار ارائه کها طرح و راه ده توان می جلسه یکه در کو ناگوار است  یچنان آشفته و ابتدائ آن یدادگستر اوضاع
ه امروزه با کشان انقالب کزحمت سنده از عموم ملت و خصوصاًید و نویفه عنوان گردیف و وظیلکت ین مطالب از رویدارد ا یمعروض م مجدداً

 .خرج دهنده ت بیخواهد به موضوع حساس یهستند م ین روحیربات سنگها دچار ض یبسامانین نادن اید
 .مینک ین زندگیمنؤالمیرن امین و با قوانمؤمنیرالیشور امکم در یخواه یم ما
 .مان نشودیها م بچهکحرام وارد شهای  م لقمهیخواه یم ما
شمندان و یف اندیلکن راه تیو در ا. محال خواهد بود یوضع فعله دامه با اک یامر .میریز بمیگونه ن م و همانینک یر و آزاده زندگم حُیخواه یم ما

 . ار بزرگ استیعلما بس
  

گردان و مقام معظم  یفتوح امام بزرگوار را متعالارواح مطهر شهدا و روح پر برسان و یمانما را به محضر مواله سالم و ارادت خالصان خدایا
 .بگردان یرما را خه باش و عاقبت هم یاورو  ریامجاهد و خداگونه را کماکان  مؤمن ینا یرهبر
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  1388 مرداد 3 ای، به خامنه )رهنورد زهرا مادر(السادات نواب صفوی  احترامسرگشاده  نامه

  
 کنید آزاد را پسرم

 
 تعالی بسمه
 اسالمی انقالب معظم رهبر ای، خامنه اهللا آیت حضرت محضر

 سالم با
  

 جاری برای را نوعروسم دختر بودید، بستری بیمارستان در و شده مجروح ،نفاق جفای تیغ به که نگاهآ 1360 تیرماه در که هست شریف خاطر
 اثر در فرزندم و سرآمد اجل پیک ،راه میانه در چند هر کند می ثابت شما به مرا اعتقاد و ایمان نهایت این و فرستادم شما خدمت عقد خطبه کردن
 .بربست رخت فانی یدنیا از و پوشیده ابدیت پیراهن خود ازدواج روز در رانندگی تصادف سانحه

 روزگار شیرینی و تلخ مبارزم فرزندان با و بوده شما کنار در انقالب از پس و پیش فرودهای و فراز همه در انقالب نسل مادران دیگر چون نیز من
 از پس و ایشان کنار در را مستحضرید تر بیش خود که طراتیخ و نفاق توطئه و جنگ تا انقالب از پیش تبعید و شکنجه و زندان از و چشیده را

 .ام کرده لمس امروز تا انقالب
 عهد بر ،دارم سن سال 86 بیمار تنی و داغدار قلبی با که امروز تا ام کرده می خدمت جبهه پشت در شهید همسران و مادران همسنگر که زمان آن از

 .بمانم پایدار خود میثاق به دین سالمت و خیری به عاقبت با که خواهم می حضرتش از و بوده دمق ثابت شهدا و امام با پیمانم و خدا با خود
 پاک های خون با که ای طیبه شجره این از و شده پیروز االهی سخت امتحانات در تا نکنم دعا را انقالب کشتی سکانداران که روزی و شب نبود

 .ددارن نگه مصون عوارض و ها آفت گزند از و کنند صیانت امانت مرس به شده آبیاری تاریخ جاودانه قامتان راست
 ماه یک و برد می سر به زندان در انتخابات از پس اکنون است، کشور علمی خدمتگزار که کاظمی شاپور دسمهن دارد، سن سال 62 که ارشدم پسر
 شخصی من فرزند است، آبرومندانه و معمولی زندگی دارای و ه،نو و داماد عروس، فرزند، سه بیمار، همسری دارای او .هستم او نگران که است
 و مستقیم طور به کارخانه در نفر 300 روزی او، واسطه به حداقل اکنون و است کشور مخابرات عرصه در خدمت سابقه سال 40 از بیش با زبده
 به وابسته که گرفته قرار تهمت مورد او که شدم، مطلع امروز گهاننا شوند، می مند بهره او علمی خدمات از غیرمستقیم طور به نفر ها میلیون از بیش

 .است اغتشاشات سردمداران از یا بیگانگان
 به را مفتریان من و است دور به ما خانوادگی سابقه و او ملی و خواه وطن روحیه از رفتاری چنین محض، کذب یا است اشتباه سر از یا تهمت این
 .نیست گریزی را کسی االهی عدل حکومت از و است وکیل ترین دادرس او شک بی که کنم می واگذار خدا
 آزادی با و او انتظار در مادر مجروح قلب تسکین وی آزادی با دارم تقاضا هستید، پناهان بی پناه و مسلمین امر ولی کسوت در که جنابعالی از لذا

   .دکنی دلشاد ار راه به چشم فرزندان و همسران و مادران همه ،گناهان بی سایر
  
 دباش برقرار همیشه مان اسالمی نظام آنکه امید با

 صفوی نواب السادات احترام
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  1388 مرداد 4ای،  خطاب به خامنه )رایحه ایرانی(دانشجو  نامه سرگشاده یک دختر

  
  شود خورده تاریخ معاصر ماست که به ضرب بلدوزر نابود نمی ای زنده از پیکر زخم قطعه ،»خاوران«
  

  !ها ها و فیروزآبادی دهد به رادان نژاد کنار دست تو دکترای وقاحت می تو خود استادی و این روزها احمدی
  

  !88خرداد  22 در تو شادی ما را برنتابیدی و ما شیادی تو را
  

خشم مردم  های بترس از شعله. ارتجاع مرگ تو نزدیک است! تنها شدی پیرمرد! خواهد را نمیو کس ت ای که چه؟ هیچ مانده
  !ستمکش و داغدیده

  
 خوانیم برای فرزندان در خاک خفته فریدون  گیری وقتی که ما مرثیه می تو با خون، وضوی جنایت می

  
 تو را چه سود از باغ و درخت«

 ها که با یاس
 »ای؟ داس سخن گفته اب

  
 از کجا شروع کنم که ما را به آغاز این داستان ببرد؟

جمعی  های گروهی هزاران دگراندیش، از گورهای دسته ش بودی؟ از قتل عام و تیرباران بگویم یا از اعداممهورج رئیساز دهه شصتی که تو 
ها حقوقشان نادیده گرفته شد و دم نزدند که مبادا از دستشان بگیرید همان  هاشان که تمام آن سال نام و نشان یا از خانواده بیل، گُ سنگ و بی بی

را، که حرمت مرده را هم نگاه نداشتید، اما ندانستید که  »خاوران«که گرفتید و ویران کردید ! اشتند عزیزشان را در بر داردتکه زمینی را که باور د
. گویم را می 67راستی یادت هست؟ تابستان . شود خورده تاریخ معاصر ماست که به ضرب بلدوزر نابود نمی ای زنده از پیکر زخم قطعه ،»خاوران«

من هم ! ای دانی خامنه می... دهه شصت! آه. چنین آذین تاریخی خونین و ننگین شد آمیز تو بود که این روزها هم فتوای جنون ن آنحتماً هست چو
 .هایی که جای گورهای زیر و رو شده کاشتید یکی از نهال! متولد همان دهه هستم

تیری که ماندگار  18! بگویم 78ای، اما بگذار کمی از  یچ کم نگذاشتههرچند در کارنامه پلیدت ترور میکونوس و آمیا هم هست و از خونخواری ه
اما باز . زبان به اعتراض گشود و به خیابان آمد ،سال 20شد در تاریخ مبارزات مردمی که خسته بود از شالق استبداد و برای نخستین بار پس از 

 .بار دانشجوهای میهنم هم کشتار و این
  

خودت ! ات بیفزاید هایت بر تن نخبگان مملکت به یادگار مانده تا برگ دیگری بر تاریخ افتخارات خصمانه مدال شکنجهدانی که هنوز  می! هی سید
نژاد و اکبر محمدی که خون ایشان هم بر  های خونین اوین، از عزت ابراهیم از غروب. بگو از کجا دیگر بگویم که هر برگش درد است و ظلم

راستی . های سیاه تو سوخت های عمرشان به گناهی ناکرده در زندان و بهروز جاوید طهرانی، که بهترین سال گردن توست یا از احمد باطبی
مانده حیایی بود که اشکی بریزی  هنوز ته! روزها صد رحمت به آن... »سلطنتو رها کن ،ای حیا کن خامنه«. را که یادت هست 78شعارهای تیرماه 

گویم؟ تو خود استادی و این روزها  آه چه می! قدر وقیح شدی مرد آبرویی بودی که این گرد مکتب کدام بیدر این ده ساله شا... ولو تمساح
 !ها»فیروزآبادی«ها و »رادان«دهد به  نژاد کنار دست تو دکترای وقاحت می احمدی

این امید که مفسده حقیر ابلهانه از سرزمینمان رخت ای داریم و به  دانم با تمام این احوال چه شد که باور کردیم ما هم دموکراسی شکسته بسته نمی
تو شادی ما را برنتابیدی و . های ساده و زودگذر روزهای سبز، روزهای زنده و دلخوشی! عجب روزهایی بود. ی رفتیمأهای ر بربندد پای صندوق

ببین و . تر گفته بودم که چشمت را باز کن هست قبل یادت .ستا پای تو عجب پررنگ بار رد باز هم خون و این! 88خرداد  22 در ما شیادی تو را
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کرد ما کجا و  به ذهنمان خطور نمیحتا  ها وقت آن! دانی می. بشنو پیش از آن که مجبور شوی با صدای لرزان بگویی صدای انقالبمان را شنیدی
اما باور کن ! های برافراشته صدا با دست آرام و بی. مدیممان به خیابان آ شده یمان را خواسته بودیم و به جستجوی اعتماد گمأفقط ر! انقالب کجا

 .خودت خواستی که بغض ما بشکند و سکوتمان فریاد شود و فریادمان خون
اما نه ! شوی و با تقوا مبرا می ،کند و باز از فاصله شبی به صبح قدر ابله است که زود فراموش می از این روزها هم برایت بگویم؟ شاید حافظه تو آن

های خشم مردم  بترس از شعله. ارتجاع مرگ تو نزدیک است! تنها شدی پیرمرد! خواهد را نمیو کس ت ای که چه؟ هیچ مانده! برایی و نه باتقوام
بترس از آن همه ! بترس از سکوتی که پاسخش را با خون دادی. را خواهد سوزاندو های شهر که دیر یا زود ت ستمکش و داغدیده کوچه خیابان

همه  همه جوانی و این آورد در آغوش کشیدن این بترس از خاکی که تاب نمی! ال که پر شده است از بهترین فرزندان این آب و خاکسیاهچ
هنگاممان را بشنو و شهامتمان را بیبن  غریو شب. ایم ما همه سهرابیم، ما همه ندا و ترانه، همه فرزند کاوه! بیبن! شماریم بترس که ما بی .زندگی را

 .ستودنی است که
آور  شاید عبرت گرفتی از جنگ ننگ. از عظمت هخامنش تا ذاللت پهلوی، افتخار نادر و اقتدار جمشید ؛»چنین نماندست و چنین نیز نخواهد ماند«

تی که ما گیری وق تو با خون وضوی جنایت می. تر از آنی که درس بگیری تو ضحاک! اما نه. خودخواهان تاریخ به قیمت شرف و ناموس و وطن
 .خوانیم برای فرزندان در خاک خفته فریدون مرثیه می

ما ندا را کشتیم و به دیدن چهره غرق در خونش . ما خسیم و خاشاک، ما اغتشاشگریم! گویی و حق با تو است و ابلیس یارانت گیرم تو راست می
ما ایران را عزادار زیباترین فرزندان . شرافتی نبود که تکانمان دهد ما مادر سهراب را داغدار کردیم و. چیزی به اسم وجدان نداشتیم که بیدار شود

دفاع  روزها سالحمان را به رخ مردم بی ما این. سور عزای مردگان جوان را بر سفره نشستیم ،آفتاب کردیم و چون دالالن خون، مست از پیروزی
ی را نقش بر زمین کرده باشیم و رد دلمه بسته خون باشد و فریاد و آه و زنیم و باطوم و مهم نیست که درست پشت سرمان یک ما تیر می. کشیم می

  ! ناله و بغض و کینه باشد
هم برایت  اما تو را به ایمانی که نداری و از ما هم گرفتی، تو را به شرافتی که ندیدیم داشته باشی، تو را به وجدان که آن! گویی تو راست می! باشد

  !کنی؟ میتو خودت باور ! آبروی تن ناقصت که از آن دم زدی و نداری، تو را به هر آنچه داری قسمغریبه است، تو را به ناچیز 
  

  رایحه ایرانی
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  1388 مرداد 14 ای، به خامنه )»نامشهور«( نویس وبالگیک  سرگشاده نامه

  
  دیکتاتور آخرین کاریکاتور

 نامشهور آقای از مطلبی
  

 العمر مادام و غیرمنتخب رهبر آقای
 بر جلوس دهه سه از پس حال .دگذر می سال سی سپرد، انقالب آتش به را مملکتی خود فاحش اشتباهات با که قبلی مغرور دیکتاتور دوران از

 مردم یرو روبه نامشروع تنفیذی با و لیس کاسه ای عده با آور شرم مراسمی در شما همچون ]نژاد محمود احمدی[ دیگر دیکتاتوری سلطانی، تخت
 که سوزنده بس جمالتی .دکن می تکرار را خود آور تهوع و گونه سلطان تکبرات آن  سوزنده ای گونه به نامردمی سیمای و صدا آن از و دهایستا

 تحقیر به هم قدرت اوج در که بود مانده باقی برایش نفس سالمت قدر آن پیش سال سی دیکتاتور یکی آن .دز زیادی عده جان به آتش مطمئناً
  .دنپرداز وقاحت این به مخالفانش

  
  العمر مادام رهبر آقای
 که شما همچون ای عده ولی ،کرد شروع جبران برای را دیرهنگامش تالش و شنید را مردم انقالب صدای ،کار پایان در پیش سال سی دیکتاتور آن
 که زدند مقر اسالمیتی ظاهر به و جمهوریت استقالل، نام به را انگیز غم مصادره آن بودید، سوار آگاه نا و هیجانی بعضاً مردمی احساس های موج بر

 سنگینی ایران ملت پشت بر ،نسل یک شدن نابود سنگینی به که شما هزینهپر بسیار فرآیند این و برد، اراجت به هم را شده داده وعده آزادی مابقی
 امروز .است بوده فاسد و یتمسؤول بی سلطنت و استبداد با زهمبار شعارش که نشاند کشوری العمری مادام مسند بر را شما همچون شخصی کند، می
 را مردم حق به اعتراض و جوشش این که باشد وقیح قدر آن که است شده تبدیل العمری مادام فقیه مطلقه والیت به العمر مادام سلطنت این

 ،اخیر انتخابات در خود یأر ناجوانمردانه یعیتض به اعتراض یعنی ،خود حق ترین اساسی برای که مردمی شور هم آن .دبنام »57 انقالب کاریکاتور«
  .دبودن آمده میدان به
  

  العمر مادام رهبر آقای
 .دکردی سفید خود ناشایست های گفته این با را دیکتاتور آن روی مقایسه، مقام در انصافاً ولی ،ننهادند نام سابق شاه کاریکاتور را شما ایران ملت
 ترک جای به که داشت امکانات و قدرت قدر آن )نخواست که( خواست می اگر ،داشت دست در را جهان ارتش ینششم فرماندهی که شاهی
 شما کهریزک های اردوگاه نوع از و کرده تقویت ،انحالل جای به را ساواکش و دهد ادامه قمعش و قلع و خونریزی و خون به شما همچون کشور،
 و کرده خرد را دهانتان جالدانش نماید، کهریزک کانتنیرهای کف آب لیسیدن به مجبور وار تشنه ،زمان همان در را شما امثال و کند احداث تر بیش
 رفت، کشور از حاصل بی پشیمانی از سرشار و روان های اشک با و گذاشت فرو را ها قدرت این تمام او .دبده قبرستان تحویل را کبودتان جنازه

 امروز همانند که بود جماعتی برای حداقلی آبروی بود آنچه بود، نساخته ملتش و خودش برای دشمنی خاکی هکر این در حداقل که تفاوت این با
 در بگویید، سخن مردم با چنین این تا نخوت همه این جای چه را شما حال شد، نمی شرمگین ملل دیگر برابر در کشورش گذرنامه دادن نشان از

 تقدیم را کشور های خزانه و کرده خرج ملت جیب از ،ماندن مسند بر برای باشید مجبور تا اید کرده ایران ملت و خود دشمن را دنیا همه که حالی
 ملل سازمان های قطعنامه ،تمام فضاحت با و نگذاشته وقعی را هایتان التماس و برده یغما به را ملت این منابع هم آنها چند هر .دنمایی چین و روسیه

 ولی .دبگذارن دلتان به هم را اتمی نیروگاه یک همین ساختن داغ دهه، دو از پس حال و کنند ییدأت نورچشمی جمهور یسرئ و شما علیه بر هم را
 را خاکسترش و دود و داشته نگاه گرم را ها نورچشمی و خود و سوزانید می رحمانه بی است، فراهم شما برای مفت نفت این تا که باک چه را شما
  .دکنی می حواله گناه بی ملت این چشم به هم
  

  العمر مادام رهبر آقای
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 حاصل بی و کاذب های تراشی دشمن آن با و است بوده شما دهان وصله همواره »دشمن« همچون الفاظ، بعضی شناسیم می را شما که زمانی از
 این سخنان اما .دای پرداخته و ساخته خود زا را ملل دیگر بیزاری ،سوی دیگر از و اید نساخته ملت برای چیزی ،اندوه و غم و نفرت جز به ،خود

 میان در قطعاً و کند نمی تراوش شما تاریک و تنگ ذهن آن از ،دهان از تر گنده های حرف این که هستم مطمئن .دبو دیگر جنسی از شما روزهای
 خودتان خیال به مردمی تظاهرات از همچنان تا بگذارند دهانتان در حرف و بدهند خط شما به گونه این تا هستند کسانی شما چاپلوس اطرافیان آن

 این همه مجموع و سازید معرفی بیگانه عامل را نامزدها هواداران و کاندیداها و نامیده اغتشاشگر را مردم های زخمی و  کشته بسازید، کاریکاتور
 جز چیزی حاصلش اینها و .دینمای قلمداد خود بنامنتخ و نامشروع قدرت علیه بر مخملین کودتای و داده جلوه وارونه را حق به اعتراضات

  .دبو نخواهد مردم از تر بیش شدن دور و تر بیش پراکنی نفرت
  

  غیرمنتخب رهبر آقای
 ییدشأت تا بود آورده یأر های صندوق پای به را همگان ،استخبارات مخوف دستگاه و خود پرداخته و ساخته انتخابات با عراق در صدام که زمانی
 99 همان انگلیس، و آمریکا شما خبیث دشمنان توسط شا سرنگونی از پس ساعتی کرد نمی باور کسی کردند، چنان ترس از هم مگانه و کنند

 هم تصورش ،آن از قبل روز تا که چیزی .دباشن اش شده واژگون مجسمه بر کردن ادرار حال در بودند داده یأر او به ترس از که مردمی درصد
 ملت، این فرزندان از خودتان مخوف اطالعاتی دستگاه ساختگی اعترافات با نکنید گمان .دش می تلقی دهشتناکی کابوس نهمچو عراق ملت برای
 دیکتاتورهای و قطاران هم که کنید می فرو نفرتی چاه در را خود تر بیش چه هر بلکه اید، کرده اضافه خود مقبولیت یا و محبوبیت بر چیزی شما

  .ددهی ادامه خود نابخردانه امورات به و نشود شما پند تا گذاشتند ارمغان به شما برای را آن از تلخی های تجربه شما پیشین
  

  العمر مادام رهبر آقای
 موج به بود بزرگی ظلم هم رویداد این به آن وصل و انقالب آن مقایسهحتا  بلکه ،نبود »57 انتخابات کاریکاتور« تنها نه مردم شور و تظاهرات این
 ره حرکتش داند می .دانست نمی پیش سال سی حالی که در ،چیست آرمانش داند می دقیقاً گذشته خالف بر بار این ملت این .مردمی زیبای و سبز
 سر پشت همه ،زمان آن آری، .دانست نمی زمان آن حالی که در ،چیست کارش  وسیله که داند می .دانست نمی زمان آن حالی که در ،برد می کجا به

 این ،بار این و شد می ناشی فرد یک ایدئولوژی از احساسات و شور ،زمان آن ؛سیستم و اندیشه یک سر پشت همه ،بار این و گرفتند قرار فرد یک
 یک اصالح ،بار این و بود نظر مد آن عواقب به توجه بدون سیستم یک محو ،زمان آن .است رفته دست از حق یک احیای برای ایثار و شور

 کشور انهتأسفم که نهادیم نام انقالب را بدفرجام واقعه آن ،درستی به دو هر شما و ما ،زمان آن است، نظر مد ناصالح فردی رهبری با صناق سیستم
 بیانقال را آن ،خود ناسالم و پریشان ذهن آن با شما اما ؛نامیم می رفته دست از حق احقاق را واقعه این ما ،بار این و فرستاد قرون اعماق به را

 و هست شما تغییر قابل غیر مرام و رویه این اگر .دنامی می خود دیکتاتوری استمرار و ناصواب کارهای کاریکاتور ،خودتان خیال به یا و مخملین
 را خویش کاریکاتورهای کلکسیون معاصر، تاریخ نزدیک، ای آینده در تا دهید ادامه خود آمیز اهانت حرکات و افاضات این به شما پس ،بود خواهد

  .دبو نخواهد دور خیلی زمان آن احتماالً .دنمای تکمیل شما امثال از تصاویری با یکم و بیست قرن دیکتاتورهای از
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  1388 مرداد 22 ای، به خامنه فاضل پیام سرگشاده نامه

  
  کرد فرزندی هستم که در حیاط خانه شما بازی می ،من بیگانه نیستم

  
 ایران اسالمی جمهوری حترمم رهبر ای؛ خامنه آقای جناب
 آقای جناب اسالمی جمهوری سفارت اول معاون توسط که جنابعالی 1388 اردیبهشت 10 مورخ 78188/8 شماره نامه پاسخ در را نامه این

 مبادرت من نامه به پاسخ به ،خطیرتان های یتمسؤول وجود با که آن از و متشکرم شما نامه از )پیوست( .نویسم می شد تحویل اینجانب به اسالمیان
  .شدم خشنود ،ورزیدید

 غیرذلک و مخملی منافق، بیگانه، های برچسب روزها این که این وجود با .دشناسی می بخوبی کودکی از مرا شما .هستم انقالب این فرزند یک من
ه زیبند منافق برچسب .هستم عزیز ایران و انقالب این فرزند هنوز که کنم می یادآوری محکم دالیل با من ،زنند می افراد به ارزانی و آسانی به را

 تربیت و اجتماعی پزشکی روانه زمینه نویسند یک و جهانی و ایرانی شهروند یک عنوانه ب بار چندین که آنجا از ،نیست من چون فرزندی
 افتخار و کردم شکایت ملل سازمان و یکاآمر و اروپا کشورهای سران به خلق مجاهدین سازمان تروریستی های فعالیت محکومیت برای استراتژیک،

  .ام هبود دنیا تروریستی های سازمان لیست در پشه جنایت سازمان این اسم ثبت در ثرؤم عوامل از یکی که دارم را آن
 اثر 24 نویسنده و ایرانی مرز بدون پزشک اولین که نیست روا من بر نیز شده عنایت منتظری آقای مثل داری پیشینه افراد به که سفاهت برچسب
 رغم علی چون نیست منه شایست هم انگلیسی برچسب .است شده تقدیم حضورتان نیز بنده کتب از نمونه چند و هستم المللی بین فرهنگی علمی
 المللی ینب سفرهای و ویزا برای فراوان مشکالت با بودن مواجه رغم علی و هستم انگلستان تبعیت دریافت شرائط واجد که است سال چندین آنکه

 را عزیز ایران تابعیت افتخار، با تنها و تنها و داشته اکراه انگلیسی پاسپورت گرفتن از فقیه، آقای سفارتخانه کنونی کنسولی مسؤول توصیه برخالف
  .دبو نخواهد من مباهات مایه کرد می آزار را گاندی و ماندال چون بزرگانی پیش دهه چند تنها که رژیمی پاسپورت داشتن .دارم

 ایران در چرا پس بپرسید است ممکن .ام بوده ایران عزیزم کشور سرافرازی و افتخاره مای دنیا کشور 31 در که شاهدند من خدای و دنیا تمامی
 نچو خلفی فرزندان قدرتند، مسند بر نژاد احمدی چون خردی بی و ریشه بی ناخلف، فرزندان که زمانی در که آن پاسخ .نیستم خدمت به مشغول

  آمدیم؟ قلب بیمارستان به شما دندان گیری قالب برای پدرم با بودید مجروح وقتی که دارید یاده ب .دکنن می سر هجرت به من
 به من :گفتم برافراشته قد بودم ساله 13 کودکی که حالی در صادقانه من و کرد شماتت شما دست نبوسیدن علت هب مرا پدرم که دارید خاطر به
  .دندهی آزارش خداست، رسول پیرو ،پسر این گفتید و کرده نصیحت را پدرم شما !کنم نمی تعظیم کس هیچ هب عظیم خدای جز
 ایل کیم« شرک و کفر خراش آسمانه مجسم مقابل در تعظیم از که بودم خارجی فرد اولین و رفتم شمالی کره به مرز بدون پزشکان با 1997 سال

 فرزند این غربی های تلویزیون و ها روزنامه .دش ایران افتخار مایه و ثبت المللی بین های رسانه در حرکت این .کردم خودداری گونه ابراهیم »سانگ
 ینمسؤول .دکر نخواهم تعظیم کس هیچ بر عظیم خدای جز به :ایرانی مرز بدون پزشک فاضل، پیام دکتر :کردند معرفی عنوان این با را ایران رشید
 این از مجدداً من و کردند ارائه من به مجسمه به تعظیم حال در را عربی کشورهای و اسالمی جمهوری سفرای ویرتصا ،بسیار خشم با شمالی کره
 .زدم باز سر آمیز شرک عمل

  
  ای، خامنه آقای

 وزارت سابق سرپرست فاضل هوشنگ دکتر پدرم .آیم می انقالب اطباءه خانواد ترین محرم از که نیست سزاوار من بر هم بیگانه و دشمن برچسب
 رایگان به همیشه که است ایشان دسترنج جود، می را شما طعام اکنون هم که مصنوعی های دندان که شماست معتمد پزشک دندان و بهداشت
 از پس حتمی مرگ از را شما جان که جراحی هستم، شما پزشکی مشاور و علوم بهداشت، سابق وزیر فاضل ایرج دکتره عموزاد .دان کرده تقدیمتان

 .است آمده فریاد به گذرد می آنچه از اکنون و داد نجات دشمنانتان شوم قصد سوء
 هایی مهربانی یاد به ای نامه با 1388 ماه فروردین در را هایم کتاب آخرین از نسخه چند که بود سبب همینه ب ،هستم ها خودی از تر خودی من آری،
 .است موجود شما دفتر در ها کتاب و منه نام .فرستادم شما برای داشتم یاده ب کودکی دوران و شما از که
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 وزارت و علوم وزارت نژاد، احمدی آقای پیشینجمور  رئیس شما، به هدیه به و پیچیده کودکی دوران سبزه سجاد از ای پاره در را هایم کتاب
 .فرستادم بهداشت
 در »مخملی« نه موقع آن .است آراسته کرد، می قرار بی را اش خانواده اش هشبان »العفو« شیون که ای ساله 12 کودک شب نماز اشک به که ای سجاده

 .دآم می حسابه ب جرم »سبز« نه بود، کار
 آقای برای سفارشی پست با انتخابات از قبل روز چند هدیه، به را ام فرهنگی دستاورد و کتاب چندین با سبزه سجاد این از ای پاره اینکه جالب

 ضبط منه آراست اشکه سجاد قطعه و موسوی، مهندس آقای های کتاب اما رسید ها وزارتخانه و شما های بسته .کردم الارس نیز موسوی مهندس
 کتبحتا  وقتی بوده، خدشه بدون انتخابات که کرد باور توان می چگونه .است نرسیده ایشانبه دست  روز 60 حدود گذشت از پس اکنون و شد

  .دبدهن ایشان به مرا اسیر کتب و سجاده پاره بگویید لطفاً !رود؟ می اسارت به انقالب این کودکان لودآ اشکه سجاد از ای پاره و علمی
 والیتی دکتر .دان بوده دریاباری اهللا آیت و امام محبوب و عزیز تحریری محمود شیخ شیعه، جهانه برجست نویسنده حکیمی محمدرضا من معلمین
 دشمن و نامحرم بیگانه، منافق، من !زدم می قلم بنده و خواندند می سریع ایشان البته .دنوشتن کتابی من با یجوان دوران در نیز شما وفادار مشاور
 همیشه که آنجا از .است شده نزدیک بسیار آتش به که پدری .دانم می خود پیر پدر و دوست هنوز را شما که نگارم می آنجا از را نامه این و نیستم
 حیاکأنما أف حیاهاأ من و«ه مبارکه آی به طبیب یک عنوانه ب و ام بوده زمین محرومین خدمت در دنیا نقاط اقصی در آمیز صلح های فعالیت با فقط

 .نویسم می سبب همینه ب را نامه این امروز ام، هپرداخت ]32سوره مائده، آیه [ »جمیعاً الناس
  

 ای خامنه آقای
 »جمیعاً الناس قتل نماأفک االرض فی فسادٍ وأ نفس بغیر نفساً قتل من« :ترسانم می شریفهه آی این اول قسمت از را شما
 همینه ب و اند رسیده قتل به نفس بغیر نفس چند اخیراً پرسم می و نویسم می تاریخی یادآوری یک عنوانه ب را آیه این اما .دنداری ترجمه به نیاز شما
  اند؟ شده عام قتل مبارکه آیه این مصداق به دنیا مردم جمیع بار چند پرسم می سبب

 باشد؟ نمی گذرد می او والیته حیط در آنچه هر مسؤول مستقیماً فقیه ولی آیا کیست؟ دنیا مردم جمیع مکرر عام قتل مسؤول :پرسم می شما از
  »...قلوبهم تلَجِوَ اهللا کرذُ ذاإ الذین« :گوید می دیگره شریف آیه که انگارید نمی مهمل را محکم آیات این مطمئناً
 و است شده نگاشته آن براندازی نه نظام حفظ برای متن این .کنم می تقدیم نیز را ایران مردمی جنبش پایه استراتژی متن پیوست به ای خامنه آقای
 گان،نمایند خواص، ین،مسؤول عموم، مشورت برای گسترده طور به آن نسخه هزاران و شده طراحی انقالب این و شما فرزند یک - اینجانب توسط

 .است شده توزیع و منتشر دینی مراجع و خبرگان
 .کنم می ارسال شما برای را متن اینه نسخ یک لذا .دنیستی بیگانه نیز شما و نیستم معتقد کاری پنهان به من

 فردا و کرده اهانت جعمرا و مردم ،!)نوره هال( القدس روح و خدا به امروز که هستند جسوری مرد ایشان .سواست شما با نژاد احمدی آقای حساب
 .دباشن می »مهأ بطن فی شقی الشقی« مصداق ،»نور هاله« کذایی داستان آن و ایشان .دکشی خواهند پنجه شما روی به
  .هیهات شدید؟ بیگناه جوانان خون یتمسؤول گرفتار اینگونه شد چه .دبودی مهربانی مرد شما اما
 .دندا من به را باشم بیگناهی خون یتمسؤول نزدیک که آن شهامت هرگز که برم می پناه بزرگی خدای به

 خداوند مغفرت و بخشش از خواهشمندم ندارید، امید مردم سخاوت و بخشش به اگر .است »...اهللا ۀرحم من التقنطوا«ه آی آن و دارم هم نویدی
 .دباش می مهربان و بخشنده بس بزرگ خدای و است کفر خدا رحمت از یاس که نباشید مایوس مهربان

 .فرعون ناکرده خدای شما نه هستم، موسی من نه خدا، بر پناه
 از نیست، آن از فراری که روزی آن از اما کنم، نمی متهم بودن طاغوت به را شما .دگوی می دل درد کودکی دوران پیر پدر با که هستم فرزندی
 است شبانه دعاهای اشک به معطر که سبزمه سجاد پاره به .ترسانم می »تولی و کبر« و »استکبر و بیأ« و »رقدّ و فکر الذی« از ساق، به ساق پیچیدن

 چهره به آینه در .دبنگری باشد می دنیا نقاط اقصی مستضعفین برای طبابت و دلسوزی از حاکی که معصومی لبخند و کتابم روی تصویر به برید، پناه
 .دبیاندازی نگاهی خود
 دیرتر تا و کنید اقتدا نوره آی به .دبو تر نزدیک شما به گردن رگ از ماه خانواد .دکر می بازی شما خانه حیاط در که هستم فرزندی ،نیستم بیگانه من

 درخواست خدا امیده ب و هستم ایران عازم بزودی .دباشی رحیم خداوند رحمت امیدوار و جسته کناری والیت خطیر مقام و خود سمت از نشده
 .دکر خواهم تکرار حضوراً را خود
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  .نمایم می ارسال حضورتان »گناه از رهایی« عنوان به کتابم آخرین از نسخه یک پیوست به
  
 االهی مغفرت و انابت، رستگاری سعادت، امید با

 1388 مرداد 22
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   1388 مرداد ای، به خامنه ابراهیم نبوی طنزسرگشاده نامه 

  
 !نشن تحریک تا نکن تحریک! جون علی

 
 ای خامنه آقا علی آقای
 و است فقیه والیت شرط الزام که »عدالت« شرط اسقاط دلیل به داشتم، می هم قبول را آن اگرحتا  که چرا نویسم، نمی برایتان را رهبر عنوان

 طبیعتاً و است نکرده تأیید را انتخاباتش صحت نگهبان شورای هنوز که جمهوری رئیس به تبریک مورد در خود قانونی وظیفه ندادن انجام همچنین
 بعد، به این از است طبیعی. نیستید کشور رهبر رسماً دیگر شما بدهید، باید را ها خون این پاسخ و شده کشور شهروند ها ده قتل موجب امر همین

 در را نظرش هم غفاری هادی دیگر که حاال و. کنید صدا داور مرا توانید می هم شما کنم، می صدا علی را شما من هستیم، صمیمی هم با دیگر ما
 .بشویم معقوالت و مقوالت وارد تر راحت خیلی توانیم می شده، صمیمانه چیز همه دیگر و است گفته حضرتعالی کنونی ترکیب مورد
 که کرد کاری و داد را جمهوری ریاست و جمهور رئیس ترتیب نژاد احمدی که طور همان که کنم تشکر شما از خواستم می! جان علی اینکه، اول

 نفر میلیون بیست حداقل کنند، زندانی جمهور رئیس به توهین عنوان به را کسی باشد قرار اگر چون ندارد، مجازات جمهور رئیس به ینتوه اصوالً
 هم دور کالً که کردید کاری تان جمعه نمازهای  خطبه با هم شما گیرد؛ می جا خیلی چون کند، نمی صرف نظرم به که کنند زندانی باید را ایرانی
 حاال و شده حل هم مشکل این و است نبات و نقل رهبری، به توهین دیگر اآلن و ندارد مشکلها  حرف این و رهبری به اهانت دیگر و هستیم
 جای واقعاً شما تابوشکنی این اصوالً و شکست تابو این که کردید کاری شما که دارد تشکر جای واقعاً البته. نیستها  حرف این نگران کسی دیگر
 .باشد زندگانی عادی مسائل جزو رهبری به اهانت که کردید کاری یک. اردد تقدیر
 نخبگان« اید گفته دیروز برد؟ خوابتان هفته این چرا و نبرد؟ خوابتان قبل هفته چرا بودید، بلد الالیی که شما! جان رفیق! پدرم! جان علی اینکه، دوم
 یعنی چی؟ یعنی گفتید که این ».بپرهیزند مردم یکپارچگی در خلل ایجاد و احساسات کتحری از باید طرف دو هر از سیاسیهای  جناح و فعاالن و

 کسی. اند تحریک منشأ خودشان اصوالً و اند آمده دنیا به شده تحریک که آنها نکند؟ تحریک را نژاد احمدی طرفداران کسی که است این منظورتان
 گرفته، دستش هم زنجیر یک و جایش، فالن کرده آویزان هم قمه یک است، جیبش توی آور اشک گاز یک گرفته، دستش هفتادسانتی باتوم یک که
 کاره چ ما. شود می قطع حقوقش نشود تحریک اگر. بشود تحریک که گیرد می پول دارد ماه سر اصالً. شود می تحریک بخود خود برود، راه آدم این
 تحریک موسوی طرفداران که است این تان مشکل هم اگر. نشوند تحریک که گوئیدب چیزی یک خودتان بلدید اگر نشوند؟ تحریک اینها که کنیم

  :دهید انجام را زیر اقدامات نشوند، تحریک موسوی طرفداران خواهید می اگر که کنم می عرض بازی، بامزه هیچ بدون و شوخی بدون نشوند،
 همسایه باشد، بلند تان صدای است ممکن نزنید، حرف بلند صدای با هم نهخا توی االمکان حتی. کنید خوددداری زدن حرف از خانه از بیرون: اول

 دلش شنود می را صدایتان آدم وقتی که است طوری صدایتان جیغ اصوالً. شود می تحریک هم شهر بقیه شد، تحریک که همسایه و شود تحریک
 .است اطراف در که شیشه چه هر توی بزند هست برش و دور سنگ چه هر خواهد می
 بگوئید آنها به و کنید صدا را نگهبان شورای پیرمردهای. رفت خانی نه آمد، خانی نه اصالً که کنید فرض. شوید خیال بی اصوالً را انتخابات: دوم
 اتفاق فجایعی چه هفته دو این در برود یادشان است ممکن مردم هم آنها، هم ترید، سنگین خودتان هم جوری این. کنند ابطال را انتخابات اصوالً که

 .افتاد
 پس بالفاصله و ونزوئال و ایران تراکتور مشترک تولید پروژه انبارداری و خدمات واحد مسؤول بشود و کاراکاس برود بفرستید را نژاد احمدی: سوم
 محمود حرکت که بگوئید هم چاوز به و محمود دست الی بفرستید را هایش باجناق همه و بچه و زن و کنید الورود ممنوع را او ایران از خروج از
 .کند محدود کیلومتری ده منطقه یک در را خانواده و

 .نیفتد آنها به مردم چشم تا دارید شان نگاه اردوگاه یک در یا و نیایند بیرون خانه از سال دو تا کالً بگوئید اهللا حزب انصار به: چهارم
 فوتبال، موسیقی، سریال، پخش حق فقط سیما و صدا و کنید ممنوع تلویزیون از را سیاسی و تحلیلی و گزارشی و خبری برنامه هر پخش: پنجم

 .باشد داشته را) توز چیهای  آگهی بجز( آگهی ،)ها میمون به مربوطهای  برنامه جز(راز بقا 
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 و کرده منصوب پلیس کل دهفرمان عنوان به را انتظامی نیروی آبدارچی و باشد نداشته را خیابان به ورود حق پلیس سال، دو مدت برای: ششم
 معتبر کارت دارای عفاف خانه یک احداث با هم را بسیجی و شخصی لباس برادران و پائین بکشید را بسیج و انتظامی نیروی و پلیس تابلوی

 .شان اصلی کار سراغ بفرستید بهداشتی،
 با مورد این در قبالً بفرستید، کشور این به نجف یا کربال در مجاورت برای را جمعه ائمه و کنید تعطیل کلی طور به را تهران جمعه نماز: هفتم

 .کنید هماهنگها  آمریکایی
 قله، نفت، سفره، ای، هسته انرژی هولوکاست، صهیونیسم، سوئیس، کلمب، کریستف کلمبیا، قوه، چراغ نور، هاله، منحنی، از زدن حرف: هشتم

 اعصاب که کلماتی سایر و پرتقال و صندوق زمینی، سیب فرنگی، گوجه اسرائیل، ود،محم قطعنامه، نیویورک، شهرستان، سفر، دشمن، خستگی،
  ....کنید ممنوع کند می تحریک را آنها و ریزد می هم به را مردم

 
 !جون علی
 خواهی می اگر باشد، ستحوا که نویسم می هم راها  نامه بقیه شب فردا از بکنی، توانی می اقدامی هر سریعاً فردا تا که نوشتم امشب را موارد این

  .کنی پهن تر طرف آن متر صد بروی کنی جمع اینجا از اینکه نه کن، جمع درست کنی، جمعش
 

 زیاد زت
 نبوی داور
 .ندارم دیگری فرمایش فعالً برسان، سالم هم بروبچ و موجی به ضمناً

  
 رفسنجانی هاشمی اهللا آیت حضرت: رونوشت
  مجلس ترممح ریاست الریجانی علی آقای: رونوشت
 شاهرودی محمود سید گمشده اهللا آیت: رونوشت
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   1388 شهریور 11 ای، به خامنه )مؤمنی عبداهللا برادرزاده(رقیه مؤمنی سرگشاده  نامه

  
 است شده بدل اسیرم عموی رهایی به شهیدم پدر چهره دیدار آرزوی

  
  ای خامنه اهللا آیت حضرت

  انقالب معظم رهبر
  تحیت و سالم با
  

 بتوانم آنکه بدون و طفولیت اوان در مرا فانی، دنیای دلفریب ظواهر تمام به اش مستانه قهقهه در که هستم پدری وارث و فرزند که خرسندم اربسی
 انجه در را اش سرمایه ینتر بزرگ بوم، و مرز این کیان از دفاع راه در و کرد رها زده ماتم مادری دامان در ،نمایم مجسم ذهنم در را تصویرش

 تصویر نتوانستم تنها نه انتظار ها سال از پس آنکه از دریغ لیک .گفت لبیک را حق دعوت و ساخت شایسته امت این تقدیم بود، جانش که هستی
 تنتوانس لطیفش تن از بازمانده های استخوان و جبهه خاک از مقداری همراه فلزی پالکی بلکه دهم، تطبیق او واقعی چهره با را صورتش یاییؤر

 .دکر می امیدوار آینده به مرا رؤیا این آنکه عجیب و زیستم می اش واقعی چهره دیدن آرزوی با روزها و ها شب .دده تسالیم
 و خود سر بر را مؤمنی عبداهللا عمویم محبت دست ناگهان که اندیشیدم می آینده حوادث و خویش تنهایی به مبهم، ولی سازنده امید این کوران در

 پیرانی که مادرش و پدر رضایت جلب خاطره ب فقط و بود نگذشته عمرش از تر بیش سال 17 هنگام آن در که کسی کردم، احساس مداغدار مادر
 .دکشی دوش به را خطیر مسؤولیت این و بود داده رضایت وصلت این به بود، من از سرپرستی آنها خواسته و بودند شکسته دل
 هر اما .دگرد اشکال موجب بعداً است ممکن و نبوده عقالنیت از برخاسته ،مسؤولیت احساس این کردم یم گمان نبودم بیش کودکی که روزها آن
 به نسبت که بالکشم مادر و من به نسبت تنها نه مسؤولیت احساس دیدم، می اش چهره در تر بیش را مسؤولیت احساس این ،رفتم می تر پیش چه

 وجود به بلکه ،شد تبدیل امید به هراسم تنها نه من و شد می تر بیش او در روز به روز ،مردم جمعی خواست بر مبتنی مشروع های آزادی و جامعه
 .بالیدم می خود به محبت از لبریز و توانمند سرپرستی چنین
 فرستید می لعنت بلکه نیددا می مفید تنها نه را سیاسی و علمی مختلف های زمینه در دانشجویی های فعالیت که بودم شنیده حضرتعالی زبان از بارها
 به را شما نصایح زمینه این در فعالیت و انتخابات تنور کردن گرم به توصیه زمینه در خصوصاً باشد، سیاسی ،دانشگاه خواهند نمی که کسانی بر

  .دارم خاطر
 محاکمه و زندانی ،آن از دوری و قدرت نقد و انتخابات تحریم خاطر به روزی عمویم که است تعجب مایه مؤمنی عبداهللا خانواده ما برای اما
  .است زندانی ،انتخابات در فعال مشارکت جرم به امروز و شود می
  

  !انقالب رهبر
 که دیدم نابسامان چنان را او روحی وضعیت ،اوین زندان محوطه در وی با گذشته مرداد 14 مورخه مالقات در که شد تر بیش زمانی من تعجب
 ،روز آن از .دبو داده دست از کامالً را خود تعادل و نبود تکلم به قادر یمؤمن عبداهللا عمویم .دنمو خواهد زده وحشت مرا هآیند در صحنه آن تکرار
 .است شده تبدیل وضع این از »عبداهللا« اسیرم عموی رهایی و خالصی آرزوی به شهیدم پدر دوباره دیدار آرزوی
 تحقیقات و بازجویی زمان هنوز زندان، تا است تر شبیه قبر به که سلولی در عمر گذران و انفرادی حبس روز 75 از بیش گذشت با آیا بدانم مایلم

 ازحتا  خانواده اعضای وی، نابسامان وضعیت بیان و روزنامه با مصاحبه خاطره ب که است سزاوار آیا ،این از بدتر و است؟ نشده تمام مقدماتی
  شوند؟ محروم او تلفنی تماس

  
  !بانقال رهبر
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 و اسالم تقدیم را خود پسردایی و عمو که کسی و شهید همسر عنوان به مادرم آرزوی و شهید آن یادگار تنها و فرزند عنوان به من توقع اینک
 و دانزن از ایشان آزادی شاهد که است این ،اند نموده سپری جنگ های جبهه در را عمری خود که مؤمنی عبداهللا برادران دیگر و است کرده انقالب
  .است ما دیرینه آرزوی اسالمی ایران سربلندی و اعتال کماکان است بدیهی .باشیم کابوس این به دادن پایان

  
  احترام با

  مؤمنی رقیه
  مؤمنی احمدعلی شهید فرزند

  
  :رونوشت
  شایسته دستور صدور جهت ،الریجانی اهللا آیت حضرت ،قضائیه قوه محترم ریاست
  الزم اقدام و استحضار جهت ،الریجانی دکتر قایآ جناب ،اسالمی ایشور مجلس محترم ریاست
  الزم اقدام و استحضار جهت ،رفسنجانی هاشمی اهللا آیت حضرت ،نظام مصلحت تشخیص مجمع محترم ریاست
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   1388 شهریور 19 ای، به خامنه سروش عبدالکریم سرگشاده نامه

  
  »دینی استبداد زوال جشن«
  
  درو می استبداد و مانند می آزادی و دین خدا، یاری به
  

 است گریخته شما از مشروعیت که کرد نخواهد شفاعت شما از هم شریعت

  
 سپید های کفن در قربانیان؛ درقصیدن تاریکی در دیوان و لرزیدند خود بر ها صندوق؛ دآم در حجله به دروغین داماد و یافت پایان خونین عروسی

 فاش روزگار چشم؛ دکردن بدرقه را داماد نفرت، چشم یک و خشم چشم یک جهانیان و؛ زدند کف بریده های دست با زندانیان و ایستادند نظاره به
  .رفت خواب به فضیلت و شدند خاموش ها ستاره آنگاه و خندید شیطان؛ گذشت جمهوری ایوان سر از خون و گریست

  
  ای، خامنه آقای

  رای؟ و همت ضعف به کردی تو که کند این که«
 زده خراب بر خیمه شده خانه گنج ز

  ندهند ترسمت بیدار دولت وصال
 ]حافظ[ »خوابزده بخت آغوش در تو ای خفته که
  
 نداشته شکایتی اینکه نه ».شکایت با است شکری دلنوازم یار زان« .متشکرم شما از من و اند شاکی شما از همه عدالت و فضیلت سال قحط ینا در

 جایی که است شده سنگین و پر ،مداحان نوازش و ستایش از چندان شما های گوش .ام نهاده میان در خدا با را آنها اما ،دارم بسیار و دارم .باشم
 تمام در که کنید باور .رفت یغما به آن آبروی و »شد هتک ،نظام حرمت« که گفتید شما .متشکرم بسیار شما از من ولی .دندار شاکیان صدای برای
 .دکردی اعالم و اذعان را دینی استبداد ذلت و نکبت که شما بر آفرین .بودم نشنیده کسی از خوشی نبدی خبری ،خود عمر
 مردم .دنرو شما آبروی اما ،برود خدا آبروی بودید حاضر شما .برافروخت را االهی انتقام آتش و رسید گردون به سحرخیزان آه ،مراألآخر که شادم

 چروک و چین شما ریاست ردای اما ،شوند مچاله حقیقت و طریقت و شریعت .دنکنن پشت شما والیت به اما د،کنن پشت نبوت و دیانت به
 و پاکان .دنگذاشتن و نخواستند دریده یها دامان و بریده های دست و ریخته های خون و دوخته های لب و سوخته های دل .نخواست خدا اما .دنخور

 .دنگذاشتن ستیزان ستم و کشیدگان ستم و صلحانم و محرومان .دنخواستن پیامبران و پارسایان
 رازش .دش دریده دیو این دروغین عصمت پرده که شکر را خدا اینک و .دبو شما والیی جمهوری قصه »حسن، کرشمه در دیو و رخ نهفته پری«

  .دردنک مشاهده برهنه را آن حیرت و خشم با جهانیان و .دافتا آفتاب بر اش تردامنی و شد باز مشتش و فاش
  

 ای، خامنه آقای
 گفتم .دادم نشان شما به پیش سال دوازده من را خطا این تدبیر .سخت خطایی اید، کرده خطا .دگذارنی می را سختی و تلخ روزهای که دانم می

 .خواهید؟ می که را این .دگیری کار به کامیاب حکومتی به رسیدن برای را آن .دبگذری بودنش فضیلت و بودن حق از .دبرگیری روش چون را آزادی
 ترفند، و حیله به یا بخوانند را آنان ضمیر تا گمارید می جاسوسان و نویسان خفیه و عسسان مردم میان چرا زنید؟ می گشاد سر از را شیپور چرا

 را، مفسران را، ناقدان را، اه انجمن را، احزاب را، مطبوعات دهند؟ گزارش شما هب ناقص و نارس و دروغ و راست و بکشند، زبانشان زیر از سخنی
 خواهند شما روی بر را نظر و خبر های پنجره و گفت خواهند آشکارا را خود حکایت ،زبان صد به مردم بگذارید، آزاد ...را نویسندگان را، معلمان
 و .درفتی کژراهه و بیراهه از شما اما .دان عهجام های ریه آنها .دنکنی خفه را مطبوعات .دکر خواهند یاری نظام تنظیم و لکمُ تدبیر در را شما و گشود
 نه علم نه نظر، نه روید می آن در نقد نه که اید، آفریده را آن خود ستا دیرگاهی که اید شده ای بسته نظام قربانی و اید افتاده ای تهلکه طلسم در اینک
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 هم اما .دآوری می چنگ به را جامع و کامل خبرهای فرمان، به شگو مشاوران به کردن گوش و محرمانه های بولتن خواندن با کنید می گمان .خبر
 اینک و .تاس ستانده شما از را دانایی و زیرکی استبداد، افسون و استغنا افیون که باشد نموده شما به باید موسوی سبز انتخاب هم ،خاتمی انتخاب
 حاصل طهارتی مگر شوئید می خون به را خون و .دزنی می تر بزرگ ناهانگ ارتکاب به دست استبداد، از ناشی ،جهل از ناشی گناه آن جبران برای
 .دکنی

 هنوز تقلب و تجاوز و قتل افزودید، آن بر را زندانیان به تجاوز ،نبود بس جنایت و خیانت بردید، جنایت و قتل به دست ،بود کم تقلب و خیانت
 تیغ دم از و ندادید امان هم را دانشجویان و نویسندگان و روحانیان و درویشان .دکردی اضافه آن بر هم را ناموسی و جاسوسی های تهمت ،بود کم

 به را تراشی ریش ماشین چرا که گرفتید را نوایی بی سرباز ریش و خندیدید همه ریش به و دادید جایزه ،بانیان و جانیان به هم عاقبت .دگذراندی
 !تاس برده سرقت

  :که دانستم می .بودم شگفت در خدا صبر از
  کند مداراها تو با حق لطف«

  »کند رسوا بگذرد حد از که چون
  
 :گویند می خدا با قال و حال زبان به و گریند می و سوزند می خفا در سوگوار پدران و داغدار مادران که دانستم می

 و بخش نجات پرستم محیط این از را ما خداوندا( »اًنصیر لدنک من لنا اجعل و ولیاً لدنک من لنا اجعل و هلهاأ الظالم ۀالقری هذه من خرجناأ ربنا«
 .)بفرست یاوری ما برای
 دعا به خدا از را جایر والیت سقوط سجود، در شب و روز عابدان و بود معبد ها زندان ».است خداوند بر تو دست ز که ها دست چه« که دانستم می
 ).دخواهن می و( خواستند می

 شنوی؟ نمی را خالیق ندای هم باز که نالیدم معالَ سلطان درگاه به ،شد سوراخ ستم گلوله به اش حنجره و افتاد شهادت خاک به که آقاسلطان ندای
 و عبوسان مگر اند، کرده سرخ را سبزها که بینی نمی را سیاهکاران مگر ،»ای کرده رها را ما چرا خدایا« که کردم گله صلیب بر عیسی چون
 شریرانه شوکت و زندانیان اعتراف ذلت و نگری می را انسان کرامت و امنیت خرمن سوختن اند، کرده تلخ را ها نیشیری که نگری نمی را رویان ترش

 ورزی؟ می استغنا هم باز و بینی می را ستمگران
 ثالثه چون و الله و گل و سرو حدیث چون که ،»نظام حرمت هتک« :شنیدم را گانه سه کلمات آن یعنی مکروهانه و مجبورانه اقرار آن که روزی تا

 را باد و ای شده اجابت کار به دست که دانستم .دش جاری خطابه در که خدایا بود تو کلمات .دنبو خطیب آن کلمات گویی .دبو بخش جان غساله
 :که گزاردم سپاس و کردم سجده .دببر فرومایگان کشتزار به را آتش تا ای داده فرمان

  خدا ای بادا تو بر ها آفرین«
 جدا کردی غم ز را خود هبند

  دیگران کشت به او زد آتشی
  ]مثنوی معنویمولوی، [ »بران او کشت به را آتش باد
  

 ای، خامنه آقای
 تاریخ بام از شرسوائی طشت و است رفته یغما به آبرویش است، برگشته نظام از بخت و است خورده ورق ،ایام دفتر بگویم شما به خواهم می

 پرده در و خلوت کنج در که ها دلیری آن .است گرفته باز را خود ستاریت و شده روگردان شما از هم خدا .است شده تعور کشف .است افتاده
 .است سوخته را شما گریبان و دامان و است افتاده کارگر دوختگان دهان و باختگان جان و جگرسوختگان آه .است شده فاش کردید می تزویر
 ایران .است گریخته شما از مشروعیت که کرد نخواهد شفاعت شما از هم شریعت .است شده بسته شما روی هب هم توبه باب بگویم که خائفم
 .است گرفته پیشی شما جور سیاهی بر االهی اجابت و عنایت به جنبش این سپیدی و سبزی .نیست ویران و سیاه ایران آن دیگر پس این از سبز
 .دبشورن شما علیه بر خدا فرمان به تا کارند در فلک و یدخورش و مه و باد و ابر و آتش و آب و خاک
 ربودند، مردم از را عدالت و امنیت و افتادند خلق پوستین در گرسنه شغاالن چون شما والیت و حمایت چتر زیر شما انصار و اعوان ها سال

 آنان به را قساوت زهر نشاندند، چشمشان در اشک و دل در نخو فشردند، را گلویشان گرفتند، را راحتشان ستاندند، را عزتشان بستند، را دهانشان
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 به را افکارشان شکستند، را حرمتشان بردند، تاراج به را آزادیشان کردند، پامال را حقوقشان گرفتند، اسارتشان به شده اشغال قومی چون و چشاندند
 کردند، شب را روزشان و تلخ را کامشان فروختند، خرافه ،دین نام به و تراشیدند، تراشی مقدس کارخانه کردند، وارونه را دینشان گرفتند، سخره
 و صدا نامه ب االحزانی بیت و سپردند، هالجُ دست به را ها دانشگاه نهادند، کرامتشان بر اهانت پای و گشودند، شانئآرا صندوق در خیانت دست
 برپا گزاف و دروغین اجتماعات حالل، ،خلق خون و نمودند حرام نظر .ددادن مردم به غمناکی و غالمی درس و انباشتند، تهمت و دروغ از را سیما

 شتم و ضرب و تعدی و تجاوز و قتل از ها قتلگاه و ها زندان در .دوالیتن نظام چاک سینه عاشقان همگان که فروختند دنیا مردم به زنان الف و کردند،
 را دانایان و برکشیدند را نادانان برافراشتند، تعصب و جهل ملَعَ و گذاشتند، پا زیر را قانون و شرع نکردند، مغوالن که کردند آن شکنجه و جرح و

 ناقدان و نویسندگان تا گرفتند آنان از سنگین فتاوای و ساختند رنگین های اهللا آیت داشتند، دریغ پیران از را حرمت و جوانان از را لذت فروکوفتند،
 و تراشیدند ای معرکه و ای مهلکه روز هر ستیزی دشمن مالیخولیای پی در بگشایند، بند از بند ،سبعیت ورساط به و کنند خفه ،توحش طناب به را

 نهایت به را بیداد ،قضائی و نظامی استبداد عمله .جانشان بر مهلک کیفرهای و نهادند زبانشان بر مضحک اقاریر و کشیدند، بند به را جمعی
 .دنیاور کم چیزی حجاج و صدام از که بود خورده قسم نظام گویی رساندند،

 و ها کشی آدم و ها کشی حق و گران تزویرهای و زور و نهان و آشکار های ستم و ابلهانه، های زیرکی و واژگونه های رندی و سرد مکرهای این
 نه ،انتخابات از پس تراضاع آن .بسوخت را والیت کاشانه که افروخت رعیت وجدان در آتشی درازمدت، و پرعفونت های تخلف و ها تقلب

 .غارت علیه بر بود غیرت یانلَغَ و طغیان بل ،)زند می آن بر مهری روز هر شما دارالضرب که( »ضرار مسجد« نه و »فتنه« نه بود، »رزمایش«
 و حقوق و یأر ارتگرانغ بر و ورزیدند غیرت خود، اندیشه آزادی بر خود، شهروندی حقوق بر خود، انتخاب بر خود، یأر بر بیدار، های وجدان
 ما دعای .دبو راضی ما از او .دپیچی فضا در که شنیدیم را خدا خنده صدای ما ولی پیچیدند، خود بر سراسیمه ،دزدان .دشوریدن متین و آرام آزادی،

  .دبو استبداد مرگ ترانه ،)موسوی( ترانه مرگ .دکر رسوا را بانیان و جانیان و شنید را
  

 ای، خامنه آقای
  :که کردند موعظه رمز زبان هب را زمانه جائر حکام حافظان، اباره

  مستیز شکردهان ای خیزان شب دعای با«
 ]حافظ[ »سلیمانی خاتم است اسم یک پناه در
  :گفتند و
  شود شکسته دلبری کوکبه که مکن«

  ]حافظ[ »بجهند چاکران و بگریزند بندگان چو
  

  .شنیدی را عاقبتشان و نشنیدند
 در خدا اذن به و دارد آسمان در سری و زمین در پایی که ای طیبه شجره چون .است شده نهاد محکم اکنون سبز ایرانی آفریدن یبرا سبز جنبش

 و گوینده و هنر و ادب خود، سبز شاعر و شعر خود، سبز شهید ،جنبش این ).ابراهیم سوره -  »السماء فی فرعها و ثابت صلهاأ«( است ثمربخشی
 بیهوده .است فرهنگ و سیاست عرصه پیکارگران و روشنگران دردمندانه و فرهنگی جهاد سال بیست محصول .است کرده پیدا ار خود سبز گفتمان

 دبشکنی مگر را خود .دبشکنی هم در را آن محمود سلطان و سنجر سلطان سبک به پروری انوری و گری نظامی با کوشید می
  بری جان وی کز است شیر آن نه این«
  ]مثنوی معنویمولوی، [ »بری ایمان او قهر هپنج ز یا
  

 .دکر بیدار را مقاومت و شجاعت خفته شیر و بود غارت بر غیرت شورش دستاورد ینتر بزرگ ،والیت مشروعیت زوال و رعیت رعب ریختن فرو
 حمله نه ی،حیوان عیتبُسَ بر تکیه نه درت،قه ژند آستین در افکندن باد نه ،مروت چشم در افشاندن خاک نه حرامیان، تجاوز نه ،نظامیان تطاول نه
 کفر رسوای دینی استبداد .دکر نخواهند خم را مقاومت قامت کدام هیچ شعور، کم شعرفروشان شاعری نه ،مزدور مداحان مداحی نه انسانی، علوم به
 .ماست با خدا و ایم استهخو خدا از دعا به را این ما .است رسیده آن دروی هنگام ،جنبش سبز مزرع در و .است شده دین و
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 و گریاند می اینک ،خنداند می را شما روزی چه هر و .است شده عزا همه شما عیدهای که ندارد این از تر شیرین شاهدی ،روزگار و بخت برگشتن
 و رمضان آئینی، جتماعاتا خیابانی، تظاهرات .است شده بدل شما کابوس به اکنون بیاید، شما پابوس به خواستید می که دانشگاهی .دلرزان می

 .دشون می روان شما زیان به و اند شده نحوست نماد شما برای همه ماتم و روضه و حج محرم،
 .ماست سبز مردم تابناک طالع ،فرادینی حکومتی و اخالقی ای جامعه .گرفت خواهیم جشن را دینی استبداد زوال ما .هستیم کامکاری نسل ما
 .دبری می را اش مظلمه اکنون و ندانستید را قدرش و کردید ظلم آن به شما که آزادی همان دانست، خواهیم قدر و دنها خواهیم ارج را آزادی ما

 این در شما نظام مهلک امراض شفای که ندانستید و .روشی الابالی و گری اباحی و بوالهوسی یعنی آزادی که فروختند شما به مشربان فاشیسم
 گذاشتید، می آزاد را مطبوعات اگر ).نیست جدیتی و عزمی هم آن در که( گردید می اقتصادی مفسدان دنبال هب جهت بی .است آزادی خجسته
 و شوکت نخوت و یأر استبداد ورطه به هم شما تا بگویند را شما نقد گذاشتید می .دکردن نمی فساد تأجر ،مفسدان و کردند می رو را فسادها
 نه اند، میهن مدارس آنها .دبپر سرتان از خبری بی مستی تا بگذارند میان در شما با را مردم راستین سخن یدگذاشت می .دافتادی نمی در قدرت فساد

 .دکنی شاگردی آن در هم شما و باشد باز مدارس درهای که باک چه و ».دشمن پایگاه«
 ندانستید و دادید مردم به غمناکی و غالمی درس آن نام هب و خواستید قدرت مصالح بازیچه را آن شما که همان نهاد، خواهیم ارج هم را دیانت ما
 فاسد را شریعت هم و قدرت هم ،مدار شریعت قدرت و ستاند می را انهمؤمن حریت فقیهانه، اجبار و پیمانند هم راستین ایمان با آزادی و شادی که
  .کغمنا و دربند رعیتی نه ،دارد افتخار ،چاالک و آگاه و آزاد و شاد مردمی بر حکومت .دساز می
 خراب بر خیمه و مانده سراب در تشنه و گذشته سرش از آب و برگشته او از بخت که نظامی برای نویسم؟ می را اینها که برای گویم می خود با

 آورم می یاد به آنگاه و است؟ افتاده بام از رسوائیش طشت و افتاده عوام و خواص چشم از و شکسته صالبتش ستون و بسته نجابتش چشم و زده
 لعلهم و ربکم لیإ ۀمعذر قالوا شدیداً عذاباً عذبهممُ وأ مههلکمُ اهللا قوماً تعظون لم منهم ۀمأ قالت ذإ و« :که حکیم ذکر در را سبحان خالق کالم
 گناه به را ما خدا تا است یعذر گفتند گران موعظه کرد، خواهد عذابشان و هالک قطعاً خدا که کنید می موعظه را کسانی چرا پرسیدند آنان( »یتقون
 ).164 ،اعراف سوره( )درگیرد آنان در ما پند هم شاید نگیرد، آنان
 و سهو به روزی اگر و جویم می برائت استبدادآئین نظام این بیداد از ،ام داده دین درس و ام داشته دین درد عمری که من باش، گواه تو !خدایا بار

 .طلبم می آمرزش و پوزش تو از ام کرده ظالمان به اعانتی خطا
 و عابدان و داران روزه و سحرخیزان دعای با هم را ما دعای پارسا پیران دیده آب به و راستگو مردان سینه صدق به !فضیلت و خرد خدای ای

 و پریشان را خلقی این از بیش و آور رحمت ستمدیدگان گریان های چشم و بریان های سینه بر و بشنو را ما دردمندانه شکوه و کن همراه صالحان
 .آر در به نامردمان این اسارت از را فضیلت و خرد و مسپار دشمنان دست به را خود دوستان .دمپسن خروشان

 در را ها قارون تا بگو را خاک و کند غرق را ها فرعون تا بگو را آب .دبسوزان را بیداد ریشه تا بگو را آتش و ندکَ بر را استبداد خیمه تا بگو را باد
 گلزار به را ظالمان رذیلت خارزار و ببارند محروم مظلوم قوم این بر شفقت و شادی و عدالت و رحمت تا بگو را ها باران و ابرها .دکش خود

  .دکنن بدل عادالن فضیلت
  
  توست آن خداوند ای دریا و آب«

 توست فرمان در جمله آتش و باد
  شود خوش آب ،آتش خواهی تو گر
 شود آتش هم بآ نخواهی ور
  طهور آب ربنا یا بزن تو
 ]مثنوی معنویمولوی، [ »نور جمله م،عالَ نار این شود تا
  

 قمری 1430 مبارک رمضان
 شمسی 1388 شهریور

 سروش عبدالکریم
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  1388شهریور  22ای،  نژاد به خامنه نامه سرگشاده مسیح علی

  
 »آقا«پایان یک 

  
 ! ی شهر را بخوانیدجای روزنامه، دیوارها! ای آقای خامنه

  
های پایانی بستن صفحات روزنامه، آنگاه که خبر و نظری از بیت  کند، چه انتهای شب باشد و چه لحظه فرقی نمی: زمان. اینجا دفتر روزنامه است

رسانیم و آنها نیز چشم اگر شده  یهای فنی روزنامه م پریم و چون باد و برق خودمان را به بچه دویم، با سر می ها را دو تا یکی می ما پله ،شما برسد
گام از  کنند تا مبادا یک نیمچه ها التماس می باز و بیدار نگاه دارند، کلمه به کلمه از بیانات گهربار آقا را به صفحه کلید ،های باریک کبریت با چوب

 پنداری برآمده از هوا و فتوای قلبمان بود؟ یک ه میاین هم. همکارانمان در نشریه بغلی عقب افتیم و خبر و عکس شما خدای نکرده از قلم بیفتند
هایمان تا نوک قله  ما از ترس قلم نشدن پایمان و نشکستن قلم !قلب کجا بود: خواهم با شما روراست باشم و صادقانه بنویسم بار هم که شده می
مه که سهل است، حاضر بودیم هفت طبقه تا خود آسمان های حقیر ساختمان فقیر روزنا م، پلهیدوید های آشنا و مکرر می شب هم در همان نیمه

بدویم تا هرچه شما فرمودید، فردا به نام تیتر نخست روزنامه، یا گوشواره روزنامه، جایی آن باالی باال که قادر به درخشش در تمام 
تاب و برف و باران، سفرهای دراز در مناطق زدیم، سوز و ساز و سور و ساط آف دو می از صبح سگ. های شهر باشد، منتشر کنیم فروشی نامهزرو

گرفته و  سختی شکل های به کرده، همه یک طرف، مصاحبه آزار هواپیماهای سقوط های دل شده، صحنه زده و آوارشده، قطارهای از ریل منحرف زلزله
 رسید بریدم، آنگاه که افاضه فیض آقا از راه می یل میکردیم و از صدر به ذ های جان از ما گرفته تا مهیا شده، همه و همه را به آنی مچاله می گزارش

 یک هیچبه یاد ندارم در . نگاری نیاموخته بودیم اینها را از هیچ مکتب و مدرسه روزنامه. روی سر ما و رسانه ما جا داشت ،اگر تنها دو خط بودحتا 
زاده ما را به چنین تیزی و فرزی دیده باشند که خبری را  اضیاکبر ق کرخواه، حسین قندی یا علیهای درسم فریدون صدیقی، یونس شُ از کالس

کرد چه فرموده باشید، ما در هر صورت ایفای  فرقی نمی. روی هوا چنان رندانه بقاپیم و برایش یک گزارش خبری و تحلیلی پرمالط بنویسیم
ته تا تأسفتان از فالن فعالیت سیاسی و فرهنگی، این ما بودیم که ی گرفژمثالً بعد از اظهار نظر شما راجع به فالن پیشرفت تکنولو. کردیم وظیفه می
مان،  و بعد خبر اعظم »ارزیابی شما از بیانات اخیر آقا چیست؟«: های مجلس و محافل سیاسی با یک سؤال روشن افتادیم میان نماینده دوره می

گرفتند، پس چه عشقی  رفت، فردا کل کار را از ما می ار اگر در میکسی از ک. بازتاب گسترده فرمایشات مقام معظم رهبری در محافل سیاسی بود
مجبور بودیم برای هر نفس  ،نگاری سراغ دارید که برای ماندن و نفس کشیدن و توقیف نشدن باالتر از عشق ما مجنونان به نویسندگی و روزنامه

 . های دشمن و ما را با خاک یکسان نکنید ز این پایگاهشما صد قصه بسازیم، برای هر شک شما هزار شعر بسراییم تا بدتان نیاید ا
  

 ! حضرت آقا
هایمان بال بال  های کوچک روزنامه آن روز هم در ساختمانحتا  متهم کردید، ما »پراکنی لجن«نظیرتان به  یادم هست آن روز که ما را با واژه بی

جا بگیرد در باالترین نقطه روزنامه تا . موقع بنشیند روی پیشانی ما جا و به زدیم تا لجن مورد نظری که از دهان مبارک شما تقدیم ما شد، به می
ایم و فردا  پراکنان در خبرپراکنی آن شب، دست از پا خطا نکرده حسابی درخورمان باشد و خاطر و خیال شما نیز آسوده باشد که ما لجن

دیدید چه رعیتان سر به راهی هستیم که دردآورترین و . ه شده باشدهای کشور، خوب پراکند کوچه های گهربار شما در تمام کوچه پس صحبت
کنیم تا مبادا تنها کمی از غلظت آنچه بر ما تاخته  آرایی هم هرگز شیطنت نمی چسبانیم و در صفحه منت به سینه می تان را هم بی ترین کلمات دشوار

ای نوشته باشد؟  اید که در تمام کشور، کسی یک خط ناچیز در حاشیه روزنامه دهیک بار دیحتا  تان، های آقایی بودید کم شود؟ اصالً در تمام سال
پندارید  می. شک نه اید روا بدارد؟ بی اید که شکی بر شرح آنچه شما فرموده های داخلی خوانده یک از روزنامه یک اما و اگر کوچک از ما در هیچ

اندشیدیم، خاصه در بهار  از نبود شدن می ]بهتر[ هم صادقانه عرض کنم؛ نه، که ما به بودن به اینها هم برآمده از هوا و فتوای قلب ما بود؟ بگذار باز
مردم و ملت هیچ کجای جهان . ها آقایی را بی نقد و نقب منتشر ساختن، خود بهترین شیوه نقد تمام آقایان جهان است و باورمان این بود که سال

حتماً یادتان . کشند س نفس میشان تنها با نوشته و گفته جماعتی پر شود که زیر شمشیر داموکلِ چنتهاند که چشم و  قدر کور و کر نشده هنوز آن
نماینده مجلس مورد تأیید شورای نگهبان تحت نظارت آقا را منتشر کردیم، فردا روی  121هست ما بی آنکه خودمان چیزی گفته باشیم، نامه 
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کردیم و دنبال این نشریه و آن نشریه، پی کار  های مکررمان را کوک می گرفته بودیم و ساز بیکاری مان را ضرب های خالی های تحریریه، شکم میز
ای به آقا کردیم، عالوه بر یک سال زندان تعلیقی  کلمه احترامی مختصر سه یک بی ،های شهر در جوانی خامی کردیم و روی دیوار. گشتیم و باری می

مان را هم در آن کشور باختیم و چهار سال که در مجلس، خبرنگار بودیم، هر روز به عنوان مهمان با  ده و پیریبه اتهام توهین به رهبری، تمام آین
شد و عاقبت هم هیچ جواب مثبتی از وزارت اطالعات  رسید، عبور و مرور در راهروهای پارلمان میسر می یک کاغذی که به امضای روزانه می
از . اطر همان سه کلمه شعار، در نوزده سالگی، تا خود سی سالگی از درس و مدرسه و مجلس رانده شدیمحامی امنیت ملی، استعالم نشد به خ

هایشان پا به پای کلمات از راه رسیده از بیت آقا دویدند تا با انتشار برجسته شما در بهترین جای  جنس نسل من کم نیستند آنانی که در روزنامه
افزودیم تا آنکه عاقبت  »حضرت«و  »معظم«و  »اعظم«قدر به دنباله نامتان،  ما آن. اری در جهان سوم را مشق کنندنگ روزنامه، بهترین شیوه روزنامه

از همان روز که به نام دفاع از دولت، دل ملتی خون شد، همه آن الفاظ و صفات کشدار پشت نام آقا را . ملت خودشان دست به کار شدند
 . اند اند و بر دیوارهای شهر جور دیگری نوشته تان، حذف کرده آن جمعه خودشان به کمک بیانات این جمعه و
بند  چقدر هم مجبور باشند ادب و قانون نیم ام، اما باقی همکارانم این روزها هر رانده و مانده ]اعتماد ملی[ من که از روزنامه شیخ مهدی کروبی

های  که به روزنامه ،تان را به گزارش مردم برسانند، با دیوارهای شهر روزنامه، آقاییشان را پایبندی کنند و در گوشواره و باالی  میهن هزارپاره
کنیم، با مردمی که چیزی برای از  اندیشیم و آقا خطابتان می کنید؟ گیریم ما هنوز به ماندن و از دست ندادن می چه می ،اند واقعی ایران بدل شده

کنند، چه خواهید کرد؟  ها را امر به معروف و نهی از منکر می نویسند و دیکتاتور را طور دیگری میدست دادن ندارند و بر دیوارهای شهر، نامتان 
المعموم خیالی  توان یک مدعی اند و همه دیوارهای شهرش به صفحات روزنامه تبدیل شده است، نمی نویس شده ای که مردمش رونامه برای جامعه

ها  اگر در تمام این سال. دهد داد، اما برای اهل خانه، صد مرتضوی هم دیگر جواب نمی نه جواب میمرتضوی برای اهل رسا] قاضی، سعید[. گمارد
ایم، امروز عموم مردم خودشان مشغول  بوده »تشویش اذهان عمومی«نگاران به حکم دادستان معروف و محبوب حضرت آقا متهم به  ما روزنامه

شود که دیگر آقای معظم  وش شده، عموم نیستند، خواص اندکی هستند که هنوز باورشان نمیتشویش اذهان آقای شهرشان هستند و آنکه دلش مش
، بی »روز«آقایی که خود به ویرانی خویش برخاسته است، ورنه در همین نشریه اینترنتی . اند ایران نیستند که شاید آقای ویران یک سرزمین معظم

شکند،  نژاد دارد می رمت آقا، به این اندازه که خود این روزها به نام دفاع از احمدیسایه سانسور و دادستان هم تا همین دیروز، کسی ح
 . شکست نمی

  
 ! ای آقای خامنه

ام و مسافر موقت دیار غربتم، اما ترس، چنان در من نهادینه شده که اگر  ها از خانه دور مانده با اینکه فرسنگ! از همین راه دور، لکنت زبانم ببین
ام در برابر شجاعت ملتی که در  حاال مانده. کرد ام رسوایم می تر به شما بر زبان جاری سازم، لکنت م را هم قرار بود کمی نزدیکهمین چند کال

اند و بر  اید، آنها نترس شده اند و به همان اندازه که شما ترسیده های دیواری بسته لکنت، کمر همت به خلق روزنامه حوالی شما، چگونه بی
 . را» آقا«کنند پایان یک  شهر، مشق می دیوارهای
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   1388شهریور  22 ای، به خامنهزاد  نامه سرگشاده محمد نوریاولین 

  
  مردم هرگز عذرخواهی رهبر بابت اشتباهاتش را به یاد ندارند

  
م خودمان خط و نشان کشیدیم، حاال کارمان به جایی رسیده است که باید برای بخشی از مرد سابقاً ما برای دشمن خط و نشان می

رساند که در فردای این نظام، جز دشمن، مردمی در کار  فرمایید که این روند معکوس، کار را به جایی می قبول می. بکشیم
  نباشد

  
  هم زده حوادث بعد از انتخابات، همه معادالت فکری و انسانی ما را ب

  
  ها به نام خالق زیبایی

 ای اهللا خامنه حضرت آیت ،انمحضر رهبر گرامی جمهوری اسالمی ایر
  

اما . ام ، مخاطب قرار داده»ای ما خامنه«، »موالی من«، »آقا جان«: هایم و چه در گفتگوی حضوری، شما را با واژگانی چون من همیشه، چه در نوشته
. کنم تری برقرار می واژه، الفت عاطفی فراوان با ایناینکه  خاطره شاید ب. دانم علتش را نمی. خطاب کنم »پدر«را  حضرتعالیصرم که قعه، مُدر این رُ

، »مقام عظمای والیت«، یا »مقام معظم رهبری«هایم به یاد ندارم  من در نوشته. کنند ای طلب می لحاظ معرفتی کاربرد ویژهه اگرچه واژگان پیشین، ب
و حال آنکه ما دوست داریم شما را در . نشاند از مردم میبینم که شما را بسیار دورتر  در این دو واژه اخیر، رسمیت و تشخصی می. آورده باشم

 .کنار خود ببینیم
  

  !پدر گرامی
چنان  و آن. ام های مستند ساخته ام و فیلم های رهبری شما، در جانبداری از شما مطلب نوشته من شاید بیش از هر نویسنده و فیلمسازی، در سال

ناپذیری با یاوری شخص  کد و انفکاکؤیاوری امام زمان، نسبت م کردم ه بودم که احساس میگره خوردغلیظ و ناگشودنی با شما و جایگاه شما 
احساس و باورم به این بود که شما، تنها فرصت تشیع برای . های تشیع محضید ای از همه غربت کردم شما تمثیل و نماینده احساس می. شما دارد

  .یافتند شدند و امکان جوالن می بایست یک به یک به صحنه آورده می ه میمعارفی ک. به تجلی درآوردن معارف خفیه شیعه هستید
ها و  خورده و تکیده از اندیشه بخشی انسان زخم های متعالی شیعه را در برافراختن و هویت من و دوستان همفکر من، همه آرزوها و آرمان

زدید و او را از عواقب  وقتی به آمریکا نهیب می. جستیم شما می های ناسالم بشری، و این همه را در کالم شما و سیره شما و مواضع رویه
به دلمان  »مرگ بر آمریکا«های سال، در دوران ستمشاهی، حسرت یک  چرا که سال. شدیم داشتید، ما غرق شعف می اش برحذر می جهانخواری
  .مانده بود
های  افق های فهیمانه، حتماً دادیم از پی این خروش ا که به خود نوید میچر. گنجیدیم فرمودید، در پوست نمی می »فقر و فساد و تبعیض«وقتی از 

 »دادگاه میکونوس«های دیپلماسی، بر سر طراحان  وقتی فراتر از چارچوب. های اجتماعی در پیش خواهد بود مبارکی درجهت زدودن این رذیله
  .گفتیم ، ما به همدیگر تبریک میفریاد برآوردید و بساط خدعه و نیرنگشان را بر سر خودشان آوار کردید

با شنیدن  -کردند  شان تردیدی تحمل نمی بینیادعای برتر آنان که در - ، آنجا که برجستگان سیاسی ما »یازده سپتامبر«بعد از واقعه هولناک 
ت أطلبی را بر سر هی هامت و حقاز ش تنه سر برآوردید و آوار دیگری های سکوت و ترس پناه بردند، شما یک های خشمناک بوش به حاشیه عربده

  .حاکمه آمریکا فرو ریختید، ما قامت راست کردیم و به خود بالیدیم
اید  های درشت و ریز نهی فرموده کردیم که چگونه فرزندان خود را از ورود به کارهای اقتصادی و مسؤولیت وقتی به زندگی شخصی شما نگاه می

کردیم و به  اید، سرافرازی می مندی از یک زندگی بسیار ساده بسنده کرده اید و به بهره ین کنار زدهو همگان خود را از اشرافیت متداول مسؤول
  .گفتیم خدای خوب خود سپاس می
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گذشته اینکه  از. دیدیم طوری که تحقیق و مجادله را شایسته تداوم سخن شما نمی. ریخت های ما فرو می»چرا«با هر ادله و احتجاج شما، برج بلند 
های پس از انقالب نیز در کنار سایر مردم ایران عزیز، به مقابله با دشمن شتافتید  اید، و در سال ابقه سالم و پاک و آکنده از رنج و مقاومت داشتهو س

دیدیم و با شما و سخن و سیره شما  واسطه از جنس خود می و عرصه دفاع مقدس را با حضور و همراهی خود سامان دادید، شما را بی
  .کردیم پنداری می اتهمذ

های فردی و اجتماعی خود را به  بعد از امام عزیز، آنگاه که ستون محکم عاطفی و احساسی و بینشی ما لرزید، به زیر سایه شما خزیدیم و کاستی
  .کردیم دادید، در خیال، ترمیم می من روزهایی که شما نوید بهبود مییُ

حساب ه شد، به یک سخن و نهیب شما، همه را ب های کشورمان افزوده می ماندگی ها و عقب وییگ ها و تلخ ها و بدکاری هرچه بر حجم کاستی
ای درنگ را نیز در حذف  شد و لحظه به نابودی ما راضی نمی ها بود و جز دشمنی که در سخن شما، در همین نزدیکی. گذاردیم دشمن بدکردار می

 تأکیدهای خود انقالب، بر همین تیزبینی  ها و تجربه فتنه آمریکاییرفتار هزار. نیز بودتشخیص درستی که در جای خود، . دانست ما جایز نمی
  .ورزید می

زده را  های فراوان کشور قرار گرفتند تا این کشتی طوفان ، شیفتگان و سربازان و اطرافیان و مأموران شما بر منصبجنابعالیبا اشاره و تأیید و نصب 
از امامان جمعه تا مجمع تشخیص . از فرماندهان سپاه تا فرماندهان ارتش. یهئاز شورای نگهبان تا قوه قضا. رسانندبه ساحل امن و آسایش و رشد ب

نمایندگان حتا  .ای نبود که منتصبین شما در آن حضور نداشته باشند هیچ منصب کلیدی. صدا و سیمااز شورای انقالب فرهنگی تا . مصلحت
  .کردند شوند، پیشاپیش از فیلتر شورای نگهبان شما گذر می ز جانب مردم انتخاب میمجلس خبرگان که به صورت ظاهر ا

مرتب خود را به . داد زمانی بشارت می در مواقف چند و چون نظام، ما را به درک و لمس یک مدینه فاضله این حضرتعالیاین همه حضور 
 .بردیم یافتیم، به سال دیگر چنگ می امسال رونقی در نمی اگر. دادیم آن مدینه قشنگ امید می پایکوبی و تناول لذت حضور در

نگریستیم  به شما می. آلود از جنگ و کار و زحمت آمده بودیمنگریستیم که غبار به خود می. دیمدی چنان آمیخته بودیم که خود را نمی ما با شما آن
فارغ از درد و داغ مردم به تکمیل  ،نگریستیم که در زیر چتر امن نظام هایی می به زیرک. ورزید یید و تقدیر از مسؤولین اصرار میأت که مرتب بر
ای، از نابکاری آنانی  ای و هیچ برنامه تلویزیونی و هیچ خبری و هیچ محکمه دیدیم هیچ روزنامه و می. کردند ناپذیر خویش همت می سفره سیری

  .یافت نمی »چرا«د و رسوا نیز شده بودند، اجازه نشت یک کرده بودن ی خود و اقوامشان را پرمند بهرهکه به اسم مسؤول، کیسه 
ها و زد و بندها و مراودات پشت  واهمه در برابر کاستی در طول سالیان دراز، ما هرگز لذت یک روزنامه مستقل و صدا و سیمای مردمی را که بی

های روشنی که شما  شوق بساط علوی و مهدوی، و افقبه . نچشیدیم ،پرده افشاگری کند و سالمت جامعه را با این رویه درست تضمین کند
گذشتیم و به فردا موکولش  شد، از مطالبات امروزمان می دشمنی که صدای زنگ خطرش از داخل و خارج قطع نمی به خاطردادید، و  نشانمان می

  .کردیم می
مباد آب به . شاد شوید مبادا دشمن: که. نشاندید ی ما را فرو میافشاندید و التهاب و گداختگ های درون ما آب می و شما، پدر گرامی، مرتب بر شعله

. شناس باشید دشمن. خواهند مبادا همانی را بگویید و بنویسید که دشمنان می. مبادا زبان و قلمتان به تضعیف نظام منجر شود. آسیاب دشمن بریزید
مبادا بار دیگر پای اجنبی . خانوادگی است، به همسایگان مربوط نیستمشکالت داخلی ما یک امر . موجبات اغتشاش فکری مردم را فراهم نکنید

  .به میان آید
های ولی فقیه، تا ادارات عقیدتی و سیاسی و  از نهادها و نمایندگی. با مدیریت و خواست شما، روحانیان بر تمامی مقدرات محوری ما حاکم شدند

آمدیم به این همه حضور و سرک کشیدن روحانیان در زیر و  و ما تا می. ه در خارجچه در داخل و چ. اجتماعی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی
  .البد این درایتی است ازجانب شما و ما از تبعات آن غافلیم: که یعنی. کردیم باالی کشور بیاندیشیم، خود را سراسیمه با خواست شما مجاب می

جایی که تناسبی با حضور یک روحانی . قیه حضورداشته و دارد و صاحب نفوذ استبه عنوان نمونه، در وزارت جهاد کشاورزی، نماینده ولی ف
شده، به دلیل ر طول این سالیان هدرکل، و د این روحانیان، در. کند تناسب، مقدرات خاصی را بر بدنه این وزارتخانه بار می ندارد و این حضور کم

های متعدد کشور  اند، مخاطرات فراوانی را بر ساحت اند و گاه بر سر آن نیز ایستاده هآن حضورداشت ای که در نداشتن سواد و آگاهی درباره بدنه
  .های همجوارشان تحمیل آدم به خاطرگاهشان، و هم  های گاه و بی هم به جهت دخالت. اند تحمیل کرده

خود داشته و دارند، به ه مختصاتی و عالئقی خاص باما نه که هر کدام . اند تا چشم شما باشند در بدنه کشور حضور داشته این روحانیان، ظاهراً
  .اند اند و سنگی از پیش پای نظام نیز برنداشته ردیابی همان تعلقات مشغولند و مرتب از نام و وجهه و نفوذ شما بهره برده
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های حوزه  روحانی نبود و فراتر از چارچوب این که به خاطرستودیم، اما نظام، او را  ما دکتر علی شریعتی و تفکرات او را می: به عنوان مثالی دیگر
روحانی سر برآورد و در حوزه دین، ابراز وجود کند و سخنانش پراکنده شود و مردم را ا مبادا در برابر روحانی، یک غیراندیشید، کنار گذارد ت می

اش  روحانی نبودنش و تفکرات تازه به خاطرنظام او را شریعتی، برای برپایی این نظام سوخت، اما این . از اطراف روحانیان و منابرشان متفرق کند
مراسم  ،مانده در تاریخفالن روحانی دور تاریخ و گاه جا بینیم برای این روزها، می. سوزاند و حق او را در نهضتی که به وجود آورده بود ادا نکرد

  .برگزار شوداما سالگرد وفات و شهادت شریعتی باید با ترس و لرز  ،کنند پا میه بود بیاد
جانبه شما و روحانیان بر مقدرات محوری کشور، و دوختن همه مخاطرات به هیمنه نظام، این شد که از هر سخن مخالف  تبعات این حضور همه

  .ندکه نکند چشم دیدن ما را نداشته باش. که نکند خوابی برای واژگونی نظام دیده باشند. بهراسیم و از هر نوشته و اشاره مخالف بلرزیم
ها نشریه را به جرم نقد خودمان  در یک وعده، ده. بر صدا و سیما و مطبوعات سخت گرفتیم و هیچ لحنی و نقدی را به کیان کشور تحمل نکردیم

و ما به . شودترسیدیم که نقد از ما، به کاسته شدن محبوبیت نظام و کیان آن منجر  از این می. های منتقد را به محفظه زندان درانداختیم بستیم و آدم
  .این محبوبیت همیشگی نیاز داشتیم

جانبه شما در ترسیم مقدرات کشور، حمایت کردیم و نوشتیم و نوشتیم و سخن  ها، از شما و حضور همه تمامی این سال و ما، عزیز گرامی، در
عبوس نیز شدیم و اهل خود را به رنج انداختیم و  این فراخوانی بزرگ، و گاه در. گفتیم و مخاطبین خود را به همراهی با شما و نظام فراخواندیم

  .تر دیدیم تر و تنگ دوستان خود را از دست دادیم و حلقه نظام را تنگ
ای نصیبمان شود؟ آن هم با شهدایی که داده بودیم و دوستانی که جلوی  اطراف شما گرد آمده بودیم؟ که نفعی و سفره ما برای چه در :سؤالیک 

ما برای این در پشت سر شما صف بسته بودیم که از جانب شما، . گونه بود، ما کاسبکاران خفیفی بودیم که ودند؟ که اگر اینچشم ما پرپر زده ب
  .مند شوند نسیم علوی بر ما وزیده بود و دوست داشتیم مردمان ما و جهان از این فرصت تاریخی بهره

تا خوب اندیشیدن و خوب بودن را، و جهانی شدن و جهانی . کشور نشانتان بدهیم ائیقضگفتیم صبر کنید تا عدالت علوی را در محاکم  به همه می
آینده متقاعد  دادیم و هر منتقد را به دیدن چیزی دلنشین در ها وعده می قریبی از خوبی هر معترضی را به روزهای عن. بودن را نشانتان دهیم

  .ایم له که خبری نیست، از ابتدائیات یک رشد متداول نیز جا ماندهگذشت، دیدیم از آن مدینه فاض اما زمان که می. کردیم می
جایی رسیدند که ما امروز به التماس از ه دیگران، کشورهای همجوار ما، فارغ از چند و چونی که ما گرفتارش بودیم، با شتاب به راه خود رفتند و ب

های  چرا؟ چون از سنت. خود تنیده بودیم، جا ماندیم ا همان تار و پودی که برو ما، ب. کنیم آنان تخصص و تکنولوژی و برنامه و مدیریت خرید می
  .دور افتادیم االهی
ببخشید از این که وارد . خوریم های هدررفته خویش افسوس می فرصت دور افتادیم و به روزی درافتادیم که امروز بر االهیهای  از سنت: گفتم
  .مرتب. اید کید داشتهأچیزی که شما خود مرتب به آن ت! »االهیهای  تسن«بله، . ای شدم که در تخصص شماست حوزه

که البته این رویه درستی . ها، یا نقد بوده یا ارشاد عمده سخنان شما در این سال. اید ها فرا خوانده شما در هر سخنرانی، همه را به یکی از این سنت
مرا بپذیرید که ناگزیرم از اینجای سخن، به محاکاتی بپردازم که مستقیم به خود شما  پوزش. نمایاند اما یک غفلت در این میان خود می. نیز هست

بسی نامتحمل باشد و  ،طریقان دیرین من ها نبوده، چه بسا برای حضرت شما و هم گویی، نه که تمرین ما در این سال و این مستقیم. مربوط است
  چرا؟: پرسی چرا می کنی و اساساً ما تعیین تکلیف میتو کی هستی که برای ولی فقیه : من سخت بگیرند که بر

یک بار، مسؤولیت یک حتا  ها، من ندیدم یا نشنیدم که شما، در مقام شخص اول این کشور پرمخاطره و پرآوازه، یک بار، عزیز ما، در همه این سال
اما من که یکی از آحاد این مردمم، شخصاً ندیده یا  ،دامید دارم بسیار بوده باش. بپذیرید ماندگی و درجا زدن را شخصاً خطا و خبط و عقب

  .ام نشنیده
ای مردم، تا اینجای   :اید، اما نبوده که به مردم بفرمایید به مسؤولین پرخاش کردهحتا  اید و مقام نقد، جانب مردم را گرفته همیشه در

اید  ها دیده همیشه خود را برکنار از آسیب. رهبر است ی انسانی منِمتعلق به خطاها ،متعلق به دیگران است و این مختصر ،های کشور ماندگی عقب
ماندگی؟  برنامگی؟ چرا عقب چرا فقر و فساد و تبعیض؟ چرا بدکاری؟ چرا بی: اید که و همراه و همصدا با مردم، بر مسؤولین و مجریان برافروخته

  خردی؟ مدیرتی و بی کیاستی و بی چرا بی
نگریستید و خرابکاری و نقش احتمالی آنان را در این چراهای  ین بود به همان روحانیان منصوب خودتان نیز میو حال آنکه شاید پسندیده ا

احمد خاتمی و امام جمعه مشهد  باز به عنوان نمونه، به امام جمعه بندرعباس که مثل امام جمعه تهران آقای سید. فرمودید نشدنی رصد می تمام
کنم که به زور، بله به زور، زمینی از دانشگاه علوم پزشکی را برای ساخت مصالی  س و زبانی تلخ دارد اشاره میای عبو الهدی، چهره آقای علم
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شد، این غیرشرعی است، از  این یک تصاحب است، اینجا باید دانشگاه می: یس این دانشگاه اعتراض کرد کهئبندرعباس تصاحب کرد و آنگاه که ر
 .کنیم ما خودمان شرعی و غیرشرعی بودنش را حل می. تو برو آمپولت را بزن: کند تریبون نمازجمعه پرخاش می

  
 پدر گرامی

آزرده شدید، با یادآوری این نکته خود را مجاب کنید که گوینده این سخنان، کسی است که دوست بودنش نه بر همگان،  کجا از سخن من دل هر
ای منافق بریده، اگر سخنی هم  : شاید برخی از دوستان من بگویند. ورد و از او نرنجیدپس، سخن دوست را باید تاب آ. که بر خود شما ثابت است

هر آنچه من با : گویم که می. نه این که آن را در بوق کنی و جار بزنی. فرستادی ای و داری، آن را خصوصی برای خود ایشان می با رهبر داشته
ردی که یک ثیر و بُأدر ضمن، ت. ام ای محرمانه را که برمال نکرده من مسأله. کار کشورمان استگویم، از واضحات و امور آش استناد به آنها سخن می

کمین، که خیرخواهی  روح این نوشته، نه از جانب یک دشمن تابلودار و منافق در: و باز این که. نامه آشکار دارد، هرگز یک نوشته محرمانه ندارد
  .طالب است ،د و همان مدینه فاضله را از جانب این نظامکسی است که هنوز چشم به اصالح امور دار

و شاید از . تک ما صورت پذیرفت شاید این اشتباه به دلیل انباشت معارف شیعی در درون تک. هم ما هم شما. یک اشتباه دیگر نیز مرتکب شدیم
. ساب خودمان واریز کردیم و بالفاصله هم دریافتش کردیماین جهت که از انقالبی که کرده بودیم زیادی خرسند بودیم و اجرش را هم فوراً به ح

که یعنی رهبران ما همانانند و جانشینان همانان و . است) ع(و ائمه معصومین) ص(اجر این که ما و انقالبمان، ادامه خواست و تمایل پیامبر اعظم
  .مردم هم البد مردم و مخاطبین همانان

توانیم تاریخ این روزگار خود را با تاریخ دوران امام علی و امام  مسؤوالن نیوشیدیم و پذیرفتیم که میاین مهم را مرتب از سخنان شما و سایر 
شاید ). ع(مام صادق و امام رضا و امام جوادمثالً امام باقر و ا. سازی به سراغ سایر امامان نرفتیم و اصالً در این مشابهت. مشابهت دهیم) ع(حسین
تر با درون ما همراهی داشت و  فرصت حکومت یافته بود و کربالی امام حسین هم بیش) ع(میان همه امامان، امام علی تر به این دلیل که از بیش

خودمان در . نحوه مدارای حضرت علی با مخالفینشانحتا  و. با مخالفین هیچ توجهی نکردیم) ص(مثالً به سیره و نحوه مدارای شخص پیامبراکرم
، »ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند«: شعار. مهوری اسالمی خلق کردیم که هر سمتش را بشود به امامی مربوط کرداین وسط یک فرمولی برای ج

  .، و شعارهایی از این دست، محصول این نگرش تطبیقی است»ای خمینی دیگر است، والیتش والیت حیدر است خامنه«: یا شعار
های آن افراط ورزیدیم که خودمان در تحلیل هر ماجرای  آن، با حکومت حضرت امیر و حادثه های قدر در تشبیه و تطبیق انقالب و حادثه آن

نشاندیم و دوستان و مخالفین شما و نظام را با دوستان و  اش، با شتاب، حضرت شما را در جایگاه حضرت امیر می مراودات اجتماعیحتا  انقالب،
  .سنجیدیم مخالفین حضرت امیر می

به جایی که مثالً خود شما بحث مفصلی از نقش خواص و عوام را در ظهور ماجرای کربال به میان . را به جاهای باریک کشانداین افراط، کار 
شده با خود  ای تثبیت این عبرت تاریخی، از همان ابتدا، فرضیه: غافل از این نکته که. آوردید و عبرت تاریخ را به دوستان و دشمنان هشدار دادید

تواند با خیانت خواص و پیروی عوام، به کربالیی درجهت  حسین، ما هستیم، و انقالب می: این که در این عبرت. ی به اثبات نداشتداشت و نیاز
  .منجر شود ،که ما هستیم ،حذف حسین و مرام حسین

ام و مسؤولین نظام را با علی و اوالد او و توانستیم خود را و نظ و باز غافل از این که ما تنها به یک دلیل و شرط، و تنها به یک دلیل و شرط می
 .ثر از آنانأشیوه مردمداری و حکومت ما، و رفتار شخصی ما، همانند آنان باشد یا مت: نظاممان را با والیت و حکومت آنان بسنجیم که

: وکه کنیم و به هر مخالفی و منتقدی بگوییماما همچنان جایگاه آنان را برای خود بل ،مخالف آنان رفتار کنیم ،بسیاری از امور شود که ما در نمی
  .کنی حواست باشد که چه کسی و چه نظام و حکومتی را داری نقد می

شنود، چگونه است که  داند آنگاه که خبر ربوده شدن یک خلخال از پای یک زن یهودی را می وقتی امام علی، مرگ را بر خود و یاران خود روا می
کنند؟ ما اگر از خبر تجاوز به  یدن خبر کشته شدن مردم، بله، مردم، به دست عوامل حکومت، مرگ را از خدا تقاضا نمیدوستان امروز ما، از شن علی

توانیم از خواص و عوام انتظار مشابهت  ها کردیم، می یک دختر، مثل علی گریبان چاک زدیم و زمین و زمان را متوجه این رفتار شوم خودی
به یک شوخی  تر بیشکشور ما این مسأله  المال کوتاه کردیم و حال آنکه در ر مثل علی، دست منتسبین خود را از بیتیا اگ. رفتاری داشته باشیم

  .علوی هستیم ما نیز: توانستیم به مردم بگوییم می ،ماند می
گاه به تلخی و گزندگی سخن یک فرد فحاش  اما سخن فرزند با پدر، هیچ. شوید دانم که با هر سخن این فرزندتان، از او ناامیدتر و ناامیدتر می می

  :خواهم گفت. سخن این فرزندتان هنوز امید هست اما در ،در سخن یک معاند، هیچ مفری از امید نیست. و معاند نیست
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اید از این باب ش. ستیزی بها دادید، به دوست و دوستی و دوستیابی بها ندادید قدر که به دشمن و دشمن های رهبری، آن این سال حضرت شما، در
و شما و ما، بیش از آن که به . بارید، عمده نگرانی شما را بدان سو گسیل نمود های پی در پی و فراوانی که بر سر این نظام می که باران دشمنی

و حیف که باز . یمشناسی، از شناسایی دوست غفلت ورزید و در این گردونه دشمن. دوست متمایل شویم، دشمن را در مدار توجه خود قرار دادیم
  .های مختص به خود، از شمار دوستان خود کاستیم و بر شمار دشمنانمان افزودیم در این گردونه غفلت، مرتب با تحریکات و تحرکات و شیوه

ر بخشی از اگر سخنان شما پیش از این، نگران دشمن بود، در نماز جمعه همین هفته گذشته، دیدیم که سخنان شما نگران رفتا: یک مثال دیگر
یعنی سابقاً ما برای دشمن خط و نشان . ایم و این، همان دستاوردی است که در این سی سالگی انقالب، ما بدان دست یافته. مردم است ،مردم، بله

وند معکوس، فرمایید که این ر قبول می. کشیدیم، حاال کارمان به جایی رسیده است که باید برای بخشی از مردم خودمان خط و نشان بکشیم می
  .رساند که در فردای این نظام، جز دشمن، مردمی در کار نباشد کار را به جایی می

 اش به طالهای انتقالی از شادمانی. در این بحران اقتصادی، کمک از غیب رسید: اردوغان، چندی پیش وارد مجلس ترکیه شد و با شادمانی گفت
هنوز که هنوز است نه فردی ادعای مالکیت آن طالها را داشته است و نه . و صاحبی نیز نداشت ایران اشاره داشت که در ترکیه بار انداخته بود

  .های ترکیه و جهان بود ها دستمایه رسانه آمیز اردوغان، مدت این خبر و این خنده کنایه. که جمهوری اسالمی ایران باشد أکشور مبد
. ایم فرصت مفت فراهم آورده ،ایم و برای دیگران ها را مفت از دست داده د، بسیاری از فرصتبرم که ما به دست خو این بهره را می ،من از این مثال

ای و تهمتی  اما اغلب آنان را به شیوه ،های در کمین یاری دهند از بحران توانستیم امروز دوستان فهیم و فراوانی داشته باشیم که ما را در عبور ما می
  .ایم ایم و ناخواسته به صف ناراضیان پیوندشان داده از خود راندهای  و رنجی و آسیبی و خراش عاطفی

رشوه و ریا و رابطه و . ها سخت گرفتار است جز استقالل سیاسی، در سایر حوزه هایم که ب ای و کشوری و نظامی دست یافته اکنون به جامعه
شما با . یماری فرهنگی و بیماری انتظامی گریبانمان را گرفتهپروری و اعتیاد و بیماری مصرف و بیماری تولید و بیماری اجتماعی و ب خاصه
ام که خدای متعال هرگز رعایت شهدا و  بارها گفته و نوشته. ام ام و هشدار داده آوار بوده ،من از دیرباز بر سر این امهات. های من آشنایید نوشته

فرو بپاشیم و از گردونه  االهیهای  ردن ممکن است با پشت کردن به سنتهای ما در برپایی این انقالب را نخواهد کرد و به راحتی آب خو زحمت
 .م به دور افتیمم و خدای عالَتوجه عالَ

  
 !پدر گرامی

برای این که به سرافرازی . برای این که مستقل شویم: دادیم خواهید انقالب کنید؟ پاسخ می برای چه می: پرسیدند اگر سی سال پیش از شما و ما می
برای این که . برای این که مردمان دنیا بیایند و خوب بودن و خوب شدن را از ما بیاموزند. ی دست یابیمئو علمی و انسانی و قضااقتصادی 

  .ها و از این حرف. خواهیم انسان را در کمال انسانیت خود به نمایش بگذاریم می
امروز الاقل باید به بخشی . های بسیاری را از دست دادیم ان و عاطفهخوب، ما برای رسیدن به این همه خوبی، زحمت کشیدیم و جنگیدیم و جوان

اش، و مسؤولینی  و فرهنگی قضائیهای اجتماعی و اقتصادی و  تماشای دورنما که نه، یک نمای نزدیک از کشورمان و آسیب. از آنها رسیده باشیم
 -ایم  ایم و به دام روسیه و چین افتاده ل سیاسی آشفته که آمریکا را وانهادهگویند، و البته یک استقال که به راحتی نوشیدن یک شربت گوارا دروغ می

و کوهی از آزمون و خطاهای ...) ای بوشهر و نیروگاه هسته(یافتیم  ای که اگر زمان شاه بود چه بسا به بیش از این دست می و دستیابی علمی هسته
های طالیی شیعی موفق  گوید که ما نه تنها در رسیدن به آن آرمان ن و غمزده، به ما میهای از دست رفته و مردم پریشا انباشته شده و دانشگاه

  .ایم ایم، بلکه از دستیابی به مقدمات یک نهضت انسانی نیز عاجز مانده نبوده
ها و  ها و ناکامی ردم ما با همه این غفلتباور کنید م. ام این را از زبان شما بسیار شنیده. آزارد ها، روان شما را می دانم که واگویه کردن این آسیب می

زدنی در  به همین دلیل با شکوهی مثال. های پیش پای نظام را بردارند خواستند با شما و به رهبری شما سنگ ها کنار آمده بودند و می ماندگی عقب
مسلماً تصویرشان از آینده، . تر بازگردانند به عقب و یا جامعه را. آنان شرکت نکردند که جامعه را به آشوب بکشند. انتخابات اخیر شرکت کردند

  .هنوز هم هست. تصویری درخشان از جمهوری اسالمی ایران بوده است
اش  کردیم اگر نونهال انقالب در یک یا دو سالگی فکر می. اندازی پر از خیر و خوبی آرزو داشتیم همه ما و همه مردم، از این انتخابات اخیر چشم

فکر . داند مردم یعنی چه و نحوه معاشرت با مردم یعنی چه اش می ی داشت، در سی سالگیتر بیشنس دانست و با ترشرویی اُ یآداب معاشرت نم
  .کردیم این حداقل رشد را یافته است می
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طراز  شأن و هم ر همبا مردم شد، رفتا حضرتعالیرفتاری که تحت امر . هم زده حوادث بعد از انتخابات، همه معادالت فکری و انسانی ما را ب
مردم اگر انتظار داشتند این رفتار را از مأموران خودسر نظام ببینند، در عوض، انتظار این را هم داشتند که . زحمت و فهم و همراهی مردم نبود

ح و رفتار وحشیانه مأموران رو ،نه این که مرتب. های مکررش، همچون علی به مددشان بیاید و دادشان بستاند علی رهبرشان، بالفاصله به رسم علی
 .سنگ اغتشاشگران و براندازان نگاه کند را تأیید کند و به مردم معترض خودش، هم

توانند  ها نمی ملجم ابن«: اند جمعه اخیر افاضه فرمودهتوجه کنید که در همین نماز  ،الهدی آقای علم ،به این سخن امام جمعه منصوب خود در مشهد
پذیر  نخبگان باید وارد سیاست شوند، بدانند که اگر والیت های سیاسی که ادعا دارند ز جریانبعضی ا. ال سیاست باشندبه دنب) ع(در کشور علی

  »!ملجم ستیز یعنی ابن ستیزند و والیت والیت ،نباشند
داند و  را حکومت علی می شود که نعل بالنعل حکومت فعلی سواد زده می خاصیت از آن روی توسط این روحانی کم این سخن پوک و مفت و بی

قبل از انتخابات برای  جمهور رئیسکند که چرا و به چه دلیلی یک  و در این تحلیل پوک، اصالً هم به این اشاره نمی. ملجم فعاالن سیاسی را ابن
ایم، ممکن است  نظاممان خلق کردههایی که ما در  اندیشد که یک چنین فرمول و به این نیز نمی. فرستد یک امام جمعه، یک میلیارد تومان پول می

  .در مدار تنفر آنان نیز جای داشته باشدحتا  ها از رویه علی و اوالد علی دور باشد و فرسنگ
خردی است که به اسم جانبداری از شما، و با رفتار غیراسالمی و  اید از ناحیه همین مبلغین کم هایی که شما خورده اگر بگویم یکی از آسیب

رنجید باید بگویم که حضرت شما در  ن، متأسفانه بذر نفرت از شما را در این مردم افشاندند، از فرزند خود خواهید رنجید؟ اگر نمیشا غیرانسانی
مأموران شما، به سمت مردم تیراندازی کردند و آنان را . مقام فرماندهی کل قوا، در حوادث بعد از انتخابات، با مردم خود، خوب رفتار نکردید

که بعدها مکرر  خصوص به. قابل اغماض نیست ،متأسفانه سهم شما در این حوادث. و زدند و اموالشان را سوختند و تخریب کردندکشتند 
زد، که چه  ما به دنبال همان حنجره خشماگینی بودیم که بر سر آمریکا فریاد می. کنید فرمودید اهل مجامله نیستید و از مواضع خود عدول نمی

نه این که بدون دلجویی از . میدان شود و از مرگ و خلخال و زن یهودی که نه، کشته شدن زنان و مردان مسلمان خودش بگویدبکند؟ که وارد 
  .های خونین هشدار دهد خورده، آنان را به تکرار همان رویه مردم زخم

. کنم هایی دارم که امروز از مراجعه به آنها شرم می همن خود شخصاً نوشت: پیش از آن بگویم. دهم من شما را به یک سخن دیرین خودتان ارجاع می
گونه است که  خوشبختانه این سخن شما نیز این. شود گذرد، بر نورانیت محتوایی آنها افزوده می های بسیاری نیز دارم که هرچه زمان می اما نوشته

  :شود هرچه زمان بگذرد بر نورانیت آن افزوده می
ببینند و بشناسند و خیرخواهانه اعتراض  های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران فوراً یار باشند اگر نشانهمردم اگر متوجه باشند و هوش«

این سخنان  ».آن بیماری عالج خواهد کرد قیناًدر مقابل او تعرض کنند، ی ،کنند و اگر احساس کردند که زمامدار درصدد رفع این بیماری نیست
گذرد  ای از زبان شما جاری شده است؟ سخنی که هرچه می های دور انقالب، چه سخن نورانی آن سال بینید در می. 1363ست در سال شخص شما

  .سخنی که در گردونه عمل، مطلقاً به آن مراجعه نشد. کنیم ما بدان نیاز مفرطی احساس می
یید شما مقبولیت داشته باشد؟ و چرا أؤولیت است که بدون تهای رهبری، کدام مس اما در این سال ،ها، مسؤولیت چندانی نداشتید شما در آن سال

اما آیا به چه  ،در قرآن نیز سراسر نور هست: دانم مند نشد؟ پاسخم را خود می این سخن، به جان جامعه درنیفتاد؟ و چرا جامعه از نورانیت آن بهره
اما شما  ،کنیم ا هرگز شخص شما را به آن آفات مورد اشاره متهم نمیمیزان در طریقت ما سهم دارد؟ درباره همان سخنان دیرین شما، بگویم که م

  .هم در خیرخواهی ما شک نکنید
  

های مردم با حضرت امام  و ناگزیر باید همه آرشیو تصویری مالقات. »حماسه خمینی«ساختم به اسم  ای می یادم هست که برای تلویزیون، مجموعه
در یکی از نوارها به مالقات امام عزیزمان برخوردم با . ثیرگذارأبسیار نیز خوب بود و ت. طراحی کرده بودمخودم این مجموعه را . کردم را مرور می
یعنی چند سال پس از پیروزی انقالب؟ در این . 61-60های  شود به سال زمان این مالقات هم مربوط می ،اگر اشتباه نکرده باشم. اهالی گنبد

های خود عمل  اند با برپایی این نظام به وعده از مردم، به دلیل این که نتوانسته هم هست، امام عزیز رسماً صحیفه نورمالقات که مکتوب آن در 
  .ها گم شد و کسی از مسؤولین به آن مراجعه نکرد این سخنان در شلوغی آن سال. کنند کنند، عذرخواهی می

اید و ایشان شما را مالک  تجسم این که شما در برابر حضرت علی ایستاده. مخطاب کن »مالک اشتر«ام شما را  این بخش از نامه خواهم در من می
به راه . دهند کنند چقدر شورانگیز است؟ حضرت، نامه خود را که قرار است والی و حاکم مصر شوید به دست شما می اشتر خود خطاب می

  :کنید یگشایید و آن را با دقت مطالعه م ای خلوت، نامه را می در گوشه. افتید می
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اگر چنین . و با این عذرخواهی، از بدگمانی مردم کم کن. اگر مردم بر تو به ستمگری گمان بردند، عذر خود را علناً با آنان در میان بگذار... «
ی و مردم هم به شود تو به مقصود خودت برس آوری، باعث می دلیل و عذری که می. ای ای و با مردم مدارا کرده کردی، خود را به عدالت پرورانده

 »...حق خودشان دست پیدا کنند
  

به آنان امید . تواند آتش خشم مردم را سرد کند این عذرخواهی شما می. تابند مردم ما هنوز اقتدار نظام را طالبند و هیچ گزندی را بر جمال او برنمی
رفته،  از جمعه اخیر فرمودید، کار به تنگناهای انتظامی بکشد، ما رفتهگونه که در نم اما اگر این نشود، و همان. آب رفته را به جوی باز گرداند. بدهد

  نظامی که مردم نداشته باشد، چه دارد؟ : دانید تر از همه ما می و شما نیک. این باقیمانده مردم را نیز از دست خواهیم داد
  

  والسالم
  : فرزند کوچک شما

  زاد محمد نوری
 1388شهریور سال  22یکشنبه 

  
  

  ***ع منب*** 
  »زاد یدکتر محمد نور یرسم یتسا«
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  1388 شهریور 25 ای، به خامنه دانشگاهاستاد  27 سرگشاده نامه

  
 است تر بیگانه ای بیگانه هر از کند، می رفتار خویش ملت با انهبیگ مهاجم هر از تر وحشیانه که رژیمی

  
  !گویید؟ به راستی با چه رویی از امام علی و حکومت وی سخن می

  
 ای خامنه آقای جناب
 مخالفین با دبرخور در ایشان سیاست و) ع(علی امام حکومت بین سازی شبیه با شما که بود این بیانگر شما )20/6/88( اخیره جمع نماز های خطبه

 از را پاکی و قداست و داده قرار امام مخالفین جای به را خود مخالفین و علی امام جای به را خود اوالً که داشتید وافر سعی خودتان، والیی نظام و
 زمینه خود زعم به علی، امام نمخالفی با خود مخالفین سازی شبیه با نمودید تالش ثانیاً .دسازی خود مخالفین آنِ از را پلیدی و نفرت و خویش آنِ
 در مردم درصدی 85 حضور تکرار نیز و نظام خارجی دوستان و دشمنانه چهر ترسیم با همچنین .دنمائی فراهم مخالفین نهایی قمع و قلع برای را

 تا دهید نشان مردمی جنبش انسر به را درفش و داغ و کشیده خود داخلی مخالفان رخ به را نظام مردمی مستحکم پایگاه کردید سعی انتخابات،
 خورد می چشم به تأملی قابل نکات رابطه، این در .دداری باز قدس روز راهپیمایی در حضور و سبز جنبش حرکته ادام از را مردم هم و آنان هم
 :پردازیم می آنها تبیین به شما، تنبّه احیاناً و عمومی افکار تنویر برای که
 موجود تشابهی وجوه دو آن بین که بود خواهد منطقی و پذیر امکان صورتی در زمانی، تاریخیه دور دو یا تماعیاجه پدید دو بین سازی شبیه -1

 هر تشابه وجه تنها شاید البته .دیکدیگرن با تضاد در بلکه ندارد، وجود تشابهی وجوه تنها نه شما والیی نظام و علوی نظام بین که حالی در .دباش
 .است آمده نظام دو هر دنبال به )غیرواقعی یا واقعی( صفت عنوان به که باشد اسالمیه واژ نظام، دو
 از پس ایام در شماه سال سیه کارنامه مقایس از را هستید بزرگوار آن با تضاد در و مقابل در بلکه نیستید، مشابهش و) ع(علی تنها نه شما اینکه -2

 مجال نیازمند آن تفصیل البته که( کرد مشاهده وضوح به توان می حضرت آن حکومت و وتسک دورانه سال سیه کارنام با کنون تا انقالب پیروزی
 .)است دیگری مقال و
 به را خود کردید سعی حکومت، پذیرش در ایشانه انگیز و حکومت ارزش مورد در امام های دیدگاه کردن مطرح با ،خطابه مقام در شما ظاهراً -3

 امر این نافی یا مؤید تواند می که شماست رفتار و اعمال تنها و نیست کافی امر، این اثبات برای ادعا صرف اوالً که حالی در .دنمائی تشبیه ایشان
 به شاید و بفرمایید مطرح کردید فراموش الغیر، و داند می مردم مختص که حاکمیت حق مورد در را امام نظر سهواً یا عمداً شما ثانیاً .دباش

 و شماست آنِ از حاکمیت حق مردم، ای« :فرمود که کنید مطرح را امام سخن این کردید فراموش آری، !.ندیدید خویش والیی نظام مصلحت
 و گرفت پیمانی من از) ص(خدا رسول« :فرماید می که آنجا یا و ».دندار را شما بر حکومت حق گردانید، خود امیر را او شما آنکه جز کس هیچ

 نظر وحدت به تو مورد در رضایت با و کردند خود سرپرست را تو عافیت و درستی به اگر .توست حق تمما والیت طالب، ابی پسر ای :فرمود
 ».واگذار خود خواست به را آنان افتادند، اختالف به توه دربار اگر اما بپذیر؛ و گیر عهده بر را امرشان رسیدند،

 که مقاطعی در و دانست می مردم حق را حاکمیت حق امام، که است این در) ع(علی امام عمل و نگرش با شما عمل و نگرش تضاد که بینیم می -4
 و ساعده بنیه سقیف جریان در امام شرکت عدم مثال، عنوام به( کرد می تحمیل مردم بر را خود نه و رفت می حکومت دنبال به نه خواستند، نمی مردم
 بر هستند روشنی شواهد عثمان، قتل از پس حکومت پذیرش از خودداری و رعمَ حکومتی شورای در عوف بن عبدالرحمن پیشنهاد به گفتن نه
 از را حاکمیت حق و انتخاب حق تنها نه مردم، امانت در خیانت و کودتا اجرای و احیطر از حمایت با شما که حالی در ).امام روش و نگرش این
 مردم، آرام اعتراض به منطقی و آرام پاسخگویی جای به و بستید ضمعتر مردم آرام و میلیونی حضور بر را خود چشم بلکه کردید، سلب مردم

 مردم کنند، می و بودند کرده پا بر شما خود ایادی که اغتشاشی و آشوبه بهان به و ریختید مردم سر بر عام مأل در را خود حکومتی چماقداران
 با و بردید خود والیی نظام مسلخ به خود وسطایی قرون مخوف ایه بازداشتگاه در یا و کشیدید خون و خاک به ها خیابان در یا را گناه بی

 شما خیانت به اعتراض جز گناهی که گناهانی بی و دربند مردان و زنان به جنسی تجاوز و رکیک های فحاشیحتا  و روحی و جسمی های شکنجه
 رفتارها پلیدترین با را آنان انسانی کرامت بلکه نمودید، سلب آنان از را حیات حق و انتخاب حق تنها نه اند، نداشته امانتشان ستادن باز و امانت در
  .دکشاندی ابتذال به
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 قبل ساز حماسه مردم و دهید می و داده نسبت بیگانگان و دشمنانه توطئ به را مردم مخالفت و انتقاد نوع هر ستیزی، دشمنه بهان به دائماً که شما -5
 انقالب مجریان و بیگانه های دولت عامالن کودتا، ستاد و شما ایادی توسط رأیشان ربودن و انتخاباته نتیج به آنان اعتراضه بهان به را انتخابات از

 انسانی و اخالقی و دینی و قانونی مرز و حد هیچ که( خود دجال بازجویان اختیار در را آنان ای، فله های بازداشت از پس و خوانید می مخملی
 بر نمایشی اعترافات و اقاریر صورت به را اربابشان توهمات وسطایی، قرون وحشتناک های شکنجه اعمال طریق از ات دهید می قرار )شناسند نمی
 و دینی ضد نظام بین تشابهی چه اصوالً و دارید؟ علی امام با تشابهی وجه چه دهند، شما والیی های دادگاه بی تحویل و ساخته جاری آنان زبان
 چند او، ولیّ و خدا دین کشیدن لجن به و فریبی عوام با تا کنید می سازی شبیه که است علی امام عدل و حق بر نیمبت نظام و شما انسانی ضد

 بیفزایید؟ خویش اسالمی ضد و جمهوری ضد نظام ننگین عمر بر روزی
 و ظلم اگر چیست؟ دشمن و دوست معیار اصوالً و دارند؟ هایی ویژگی چه و کیانند گویید، می سخن آنان از دائماً که دشمنانی این راستی به -6

 نوامیس و مال و جان و مال به ایادیتان و شما شمار بی تجاوزهای و تعدی و آشکار ظلم آیا است، دشمنان و بیگانگان شناخت معیار غارتگری،
 خود از تا کنون آیا ترسانید، می گانگانبیه سلط و هجوم از را مردم دائماً که شما دهد؟ نمی قرار دشمنان و بیگانگان ردیف در را شما مردم،

 که اید اندیشیده ای لحظه آیا کنند؟ می رفتار مردم با شما از بدتر آیا شوند، مسلط مملکت این بر اسرائیل و آمریکا نظیر بیگانگانی اگر که اید پرسیده
 شکنجه را فلسطینی زندانیان اسرائیلیان، که چرا است؟ تر خطرناک و بدتر اسرائیل رژیم از شما والیی رژیم ماهیت ستم، تحت ملت اکثریت نظر در
 که جنایاتی مردم، نظر در آری .ددهن می قرار جنسی و روحی و جسمی های شکنجه مورد را خویش ملت و گناه بی مردم شما دژخیمان و کنند می

 .رفت نمی انتظار ای بیگانه چهی از کردند، گناه بی دانشجویان و دانشجویی های خوابگاه با شما حکومتی چماقداران
 بر اند، ربوده یهودی زن یک پای از ستم به را خلخالی اسالمی، قلمرو از ای نقطه در که شنود می مسلمین پیشوای که وقتی علوی، حکومت در -7

 در اما .گرفت خرده او بر بایدن کند، دق اسالم قلمرو در عمل این وقوع ننگ و خبر این شنیدن از کسی اگر که فرماید می و زند می سیلی خود
 گناه بی زندانیان سر بر مایلند که بالیی هر احتمالی، مجازات هرگونه از آسوده خیالی و تام اختیار با ،دژخیمان و بازجویان شما والیی حکومت

حتا  و رسانند می قتل به را آنان جنسی، هشرمان بی تجاوزات از پس و دهند می قرار تجاوز مورد را آنان ناموس و انسانی حیثیت و جان و آورند می
 گورهای در گمنام صورت به یا و کرده رها ها بیابان در یا شبانه را آنها جسد و سوزانند می اسید یا آتش با را قربانیان جنایتشان، آثار محو برای
 ملت یک نیز و آنان های خانواده داغدار و مظلوم یها خانواده دیدگان برابر در و روشن روز در شما و نمایند می پنهان زهرا بهشت جمعی دسته
 فریاد سرکوب برای نظام باالی ظرفیت از افتخار با و پرداخته جنایتکاران از تمجید و تعریف به جمعه نماز جایگاه از جهانیان،ه هم و دربند
 عنوان به بلکه نیستید، او شبیه تنها نه شما !یید؟گو می سخن وی حکومت و علی امام از رویی چه با راستی به .دگویی می سخن ملته طلبان حق
 بر را بزرگوار آن نام ندارید حق ،)داری تنها تو دارند همه انشر آنچه( اید کرده جمع خود در را) ع(علی امام دشمنان های ویژگیه هم که کسی
 و شد خود عدالتخواهی قربانی که امامی به شما ابانتس درد آیا .دکنی خویش دینی ضد نظام های جنایت شریک را عدالته اسو و آورده زبان

 درد از دارد، روا خوده خورد قسم دشمنان برحتا  را ستمی ینتر کوچک پیروزی، به رسیدن و خویش حکومت و قدرت حفظ برای نبود حاضر
 نیست؟ تر کشنده و تر دردناک ملجم ابن مسموم شمشیر ضربت

 خیانت و تقلب و دروغ بر که شما والیی حکومت و مظلومین، حق احقاق و عدالت و صداقت بر ودب مبتنی که علوی حکومت بین راستی به -8 
 چرا فریبی؟ عوام چقدر است؟ تشابهی وجه چه است، شده استوار گناه بی مردم سرکوب و تهدید و ارعاب و فریبی عوام و تزویر و مردم امانت در

 حاکمیت که اید اندیشیده ای لحظه آیا کنید؟ قربانی را اسالم و انقالب اخالقی و انسانی و نیدی محتوایه هم خود، نظام قالب حفظ برای حاضرید
 تباه را ملت جان و مال است ممکن بیگانگان، تسلط زیرا است؟ تر خطرناک کشور بر بیگانه حکومت هر تسلط از شما، محتوای بی اسالمی نظام
 تنها نه کشد، می یدک را دین نام فقط و نیست بند پای انسانی و اخالقی و شرعی و قانونی مرز و حد هیچ به که نظامی حاکمیت که حالی در کند،
 .دکشان می ابتذال و تباهی به را جامعه فرهنگ و ایمان و دین بلکه مردم، ناموس و جان و مال

 امام عدالتخواهی علیه بر علی، امام مخالف گروه سه هر زیرا .دنیستن علی امام مخالفین شبیه هم شما مخالفین و نیستید علی امام شبیه شما -9 
 با و ایستادند اعتراض به شما برابر در آنهاه شد ربوده رأی تکلیف تعیین و مردم انتخاب حق احقاق برای شما مخالفین که حالی در .دکشیدن شمشیر
 در گرم، و سرد سالح نه و داشتند باتوم نه .دکردن تراضاع مردم رأی دزدان و کودتاگران توسط ملت تحقیر به ممکن شکل ترین مدنی و مسالمت

 نشانید می علی امام جای به را خود منطقی چه با پس .عیتسبُ و گرم و سرد سالح هم و داشتند باتوم هم شما اغتشاشگر و آشوبگر ایادی که حالی
 زنید؟ می دم مخالفین با مدارای از شرمانه بی و علی؟ امام مخالفین جای به را خود مخالفین و
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 دید خواهید نماید، می بعید که ،باشد گذاشته باقی شما در حقایق و واقعیات دیدن برای توانی اندک خودکامگی و استبداد اگر این، بر بنا -10
 و شما سیاسی روش ،ندارند علی امام مخالفین با شباهتی هیچ نیز شما مخالفین و ندارد علوی نظام به شباهتی هیچ شما والیی نظام که گونه همان

 هیچ حقوق بلکه نکرد، بیعت به مجبور را کس هیچ تنها نه علی امام .دندار علوی حکومت سیاسی روش با شباهتی هیچ هم تان والیی حکومت
 حاکمیت حق زا را مردم تنها نه شما والیی حکومت که حالی در .دنکر جنایت از قبل قصاص را مخالفی هیچ و نکرد قطع المال بیت از را مخالفی
 بر تحقیر و اهانت پای و گشوده مخالفین نوامیس و جان و مال به تجاوز دست و کرده قصاص نکرده گناه به را مخالفین بلکه ساخته، محروم
 .است نهاده ایران بزرگ ملت انسانی کرامت و حیثیت

 برای مصرف قابل و است پوشالی نیز انتخابات در مردم درصدی 85 حضور و مردم رأی میلیون 40 از برخاسته مردمی پایگاه ادعای -11
 تبلیغات ایام در جوانان ویژه به و مردمه تود پرنشاط حضور زیرا .شما طرفدار مردم از قلیلی درصد و حکومتی دژخیمان و جالدان و چماقداران
 وضعه ادام برای قطعاً ،)بود کشور خارج و داخل در خاموش های رأی تمامی شدن فعال از ناشی که( مردم درصدی 85 حضور و انتخاباتی،
 شعارهای تمامی و آن تثبیت برای نه آمدند، صحنه به موجود وضع تغییر برای انقالب، و نظام با قهرکرده و مأیوس مردم و جوان نسل .دنبو موجود
 از پس ساعت یک وقتی که بود قدری به امر، نای بودن بدیهی .است آشکار واقعیت این بیانگر انتخاباتی، تبلیغات ایام در مردم خروشان امواج
 محمود دولت، به وابسته های خبرگزاری از برخی و کشور وزارت کودتای ستاد ها، شهرستان از ها صندوق تمامی آمدن از قبل و انتخابات اتمام

 گیری شکل حال در کودتایی کردند احساس و دشدن زده بهت مردم کردند، اعالم انتخاباته برند آراء، درصد 60 از بیش احراز با را نژاد احمدی
 اتمام از قبل( نژاد احمدی به ایشانه شتابزد تبریک و تلویزیون در شما حضور و انتخابات روز عصر از تهران شهر فضای شدن نظامی وقتی و است

 شخص رهبری به کودتا کردند یقین دند،دا قرار هم کنار در را )نگهبان شورای توسط انتخابات تصح اعالم و شکایات بررسی و آراء شمارش
 با مردم و شد آغاز »بگیر پس مرا رأی موسوی، موسوی،« شعار با مردمی اعتراضات خرداد، 23 روز از دلیل، همین به و است گرفته صورت شما

 را خود آمیز مسالمت اعتراض فریاد بود، شده آنان انتخاب حق و شعور به که توهینی علیه خرداد، 25 روز راهپیمایی در خود چندمیلیونی حضور
 ایام در مردمه گسترد حضور یادآور که( مردمیه گسترد اعتراض این بر را خود چشم مغرضانه یا جاهالنه شما اما .درساندن جهانیان گوش به

 میلیونی و معترضانه حضور نیز و باتانتخا در مردمه طلبان اصالحه گسترد حضور فریبانه عوام و اید بسته ،)بود 57 سال در اسالمی انقالب پیروزی
 بزرگ »هن« که( واقعیات اینه هم شرمانه بی و کرده مصادره خود رسوای والیی نظام و خود نفع به را آن از پس و خرداد 25 روز در تهران مردم
 سراب در و دهید می جنگ اعالم ملت به آن، بر تکیه با و کرده تلقی نظام مردمی پایگاه را )است بوده شما منتصبجمور  رئیس و شما به ملت
 آسمان از شما رسوایی طشت اینکه از غافل !باطل خیال زهی !نمایید می علی امام سیاسی روشه ادام را خویش سیاسی روش خویش، متوه

 جنایات شدن برمال و ندا دیده وضوح به را جهان مسلمین امامت و قداسته پرد پس در مستوره چهر پلیدی خاص، و عام و افتاده زمین بر قداست
 .است ساخته رنگ بی را شما پوشالی ادعاهایه هم حنای والیی، نظام دژخیمان

 فلسطینی مظلومین از دفاع ادعای و است تر بیگانه ای بیگانه هر از کند، می رفتار خویش ملت با بیگانه مهاجم هر از تر وحشیانه که رژیمی آری، -12
 شریف قدس ایران، ملت پس این از این، بر بنا .است بوده آن مبدع شما والیی نظام که است تاریخ های لطیفه ترین تلخ از نظامی، چنین توسط

 زندان و بازداشتگاه هزاران و اوین و کهریزکه شد غصب سرزمین در که فلسطین، سرزمین در نه را خویش دربند )انسانی کرامت و آزادی عدالت،(
 نظام اسرائیلِ از بدتر غاصب ایادی چنگال از آن رهایی برای و کرده جستجو اش، رفته یغما به وطن جای یجا و والیی رژیم غیررسمی و رسمی
 و ها ناله و آه تمامی سنگین پتک و کند می تالش کرده، تبدیل بزرگ زندانی به غزه همانند را ایران پاک سرزمین تمامی که شما دینی استبداد
 استکبار سر بر ایرانه ستمدید ملت تمامی و نشسته عزیزانشان سوگ به فرزندان و همسران و داغدار پدران و انمادر دلخراش فریادهای و ها نفرین
 .دآم خواهد فرود شما والیی نظام مولود

  
  دینی استبداد نظام پرستان قدرت و متحجرین چنگال از عدالت و آزادی منادی اسالم نیز و ایران شجاع و مظلوم ملت تر سریع چه هر رهایی امید به
  

 تهران های دانشگاه علمی هیأت اعضای و اساتید از جمعی
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  1388 وریشهر 28 ای، به خامنه جنگ سابق فرماندهان از یکی سرگشاده نامه

  
خود رهبری است که بیت را به  ،مخ گفتم شعبان بی مخ، ولی من می گفتند شعبان بی کرم می آن روزها رسم بود که به حسین اهللا

  کرم و غیره و غیره باشند هایش که حسین اهللا پزی مش رمضون تبدیل کرده، نه نوچه کله
  

فرمانده بسیج موال علی، مالک اشتر بود نه یک شارالتان بدذات مثل . نژاد شارالتان حاکم علی، سلمان فارسی بود نه احمدی
  ن طائبیحس

  
  !کار خدا هی دشمن دشمن برای چی؟ دشمن خودت هستی بنده معصیت

  
آنهایی که باید جنگ را فرماندهی بکنند، مشغول معامالت بورس و مخابرات و . ای؟ نخیر خبری نیست روی سپاه حساب باز کرده

  بدنه هم فهمیده که زیر بار نرود. شورت و لوازم آرایشی زنانه هستند
  

  پیغمبر شناسند و نه اند و نه خدا می ها جوان داریم که کافر شده به برکت رهبری شما میلیون
  
  .»الذلّه من هیهات و الذلّه و السلّه بین اثنتین بین رکزنی قد الدعی ابن الدعی إن و أال«

 امر دو بین مرا )معاویه( حرامزاده پسر )یزید( حرامزاده این« :فرمایند می) ع(حسین امام .کوفه مردم به خطاب است) ع(حسین موالیمان سخن این
  .»الذله من هیهات اما و خواری، و ذلت ریدیگ و شمشیر یکی گردانیده، مخیر

  
  هستید سالم شایسته اگر شما بر سالم ای، خامنه آقای

  
 و خورده پاک شیر این بر آفرین .ددار جریان خداپرستی و انسانیت هنوز که شد روشن دلمان شد، چاپ شما به خطاب که زاد نوری برادرم نامه

 بر لعنت و افسوس صد تهدید؟ از باک چه را خدا مرد .دان گذاشته را ایشان تهدید و اذیت و آزار بنای روز، همان از که خواندم ولی .باغیرت
 برادرم که نویسم می را نامه این من .ددهن نمی تشخیص معاویه از را )ع(علی و نافهمند اشعری ابوموسی مثل ولی دارند، مرجعیت ادعای که آنهایی
 به و مشغولند اینترنت در گوناگون طرق به آنها .دنیستن ساکت سپاه، اصیل های بچه که بگویم هم ملت به .دنباش تنها گمنامان خیل و زاد نوری
 معرفی را خود موقع به هم من .دهستن سپاه خانواده از عضوی کنند عنوان توانند نمی که دارند مالحظاتی اما کنند، می عمل خود االهی وظیفه

 جور این و نصیحت حاال خاطر به نه نویسم می را نامه این هم اگر .جنگم و تفنگ اهل من .نیستم قلم به ستد زاد نوری مثل یکی من ولی .کنم می
 ملت به خطاب نویسم می که نامه .ددریابی را خود مگر کرد راست را شما باید شمشیر با .دشو نمی راست ابداً شما مثل منحرفی آدم .هاست صحبت
 هستیم، مردانگی و غیرت اصل ما .نداریم مردانگی و غیرت که کنند متهم را ما و بگویند بد سپاه به ها شب و هایشان خانه در ننشینند که است

 نبرد و دفاع سال هشت در را ما آبروی و غیرتند بی که هستند اینها و کرده حاکم سپاه بر را موذی و طلب فرصت عده یک رهبری مراتب منتهای
   .دان برده و برند می جانانه

 چقدر لفاظی؟ چقدر .نویسم می چه که فهمند می معرفت اهل .دندار لزومی خیرن گفتم که کنم اصالح را ها نوشته بگذار که گفته بار چند ترمدخ
 در فقط .دنبو جالب که شد پیش و پس جمالت و کرد را کار این بار یک .دفهمن می همه و نویسم می فارسی .نویسم نمی ترکی که من فرسایی؟ قلم
   .دباش راحت خواندنش که گیرم می یاد ایشان از ها رگولوی

 دست از را خاک بودم راضی .دبو مردم از پاسداری ما امثال غصه و غم همه .دنبو خاک خاطر به هرگز و اصالً شدم، جنگ وارد من که روزی
 سالم مردم که وطنی و خاک .دهستن مردم هست هرچه .دندار معنایی من برای خاک .نیستم پرست وطن نگویید حاال .دنبینن آسیبی مردم اما بدهم
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 بگویی من به است ممکن شما .نیست خوش چیزها این به دلم ولی نیستم، گذشته تاریخ منکر من خورد؟ می دردی چه به بودنش باشد، نداشته
  .هستی نظام دشمن و نداری حسابی و درست سواد
 من .دان نموده نابود را مملکت ساختگی مدرک با شما سایه زیر که دانم می آنهایی از بهتر و تر بیش ولی ندارم، تحصیلی مدرک که دارم قبول بله
 فاسد، طلبه همین .ددارن دست مردم کشتار در شما سایه در زندگی خاطر به حاال و اند خوانده درس حوزه در که دانم می کسانی خیلی از بهتر

 به کم اقل من دشمنم؟ من اما هستند فکر خوش و دوست همه اینها داند؟ می من از تر بیش کرده بدلم جهنم به را بسیج و دارد را تو حکم که ،طائب
 .دشو می دوتا آدم برای زیرا کرد، نگاه ثابت شیء یک به مستقیم نباید شب، در که دانم می و برخوردارم جنگی هوش از گری نظامی خصلت خاطر
 دشمن همه کنید می خیال و ترسید می هم خودتان سایه از که اید هکرد تمرکز مسخره چیزهای روی بر شب و روز در بس از اطرافیانت و شما ولی
  .کارش پیِ رفت و ردمُ نظام آن .دادیم جان برایش که نظامی نه اما .هستم که فعلی نظام دشمن خب .دهستن نظام
 ولی بود، خصوصی نیمه دیدار .است دهی هم آباد علی کردیم می الخی ها وقت آن .آمدیم شما دیدار به جمعی با رضا و میل روی از پیش ها سال

 آقای نام به بود ای طلبه هم یکی و بود کرم اهللا حسین افراد این از یکی .دماندن هم چندتایی و خواستند را ما عذر .دش خصوصی کامالً اواخرش
 و شرخری به همیشه کرم اهللا حسین .ددار گیر کار جای یک دهد می نشان رهبری نزد کرم اهللا ماندن باقی گفتم .هست خبرهایی که فهمیدم .پروازی
 حسابی و درست را یارو هم او .دش می کرم اهللا دامن به دست بترساند، را یکی خواست می کسی هر هست یادم .ددار و داشته شهرت دردسر

 را شما اسم شب، نماز موقع ها شب ساده طلبه این .دبو شما و انقالب عاشق خودش گفته به و بود سالمی و ساده بچه پروازی اما .دترسان می
 های بچه و سازد می فیلم جانش خاله برای هم اآلن که شد اضافه هم مشکوک رسیده دوران به تازه نفر یک بعدتر .دکر می دعا برایتان و برد می

 کردن اجیر و کاری کثافت در که کرد می تعریف مطمئنی دمآ .است نمکی ده مسعود شخص آن و .دآی می خوشتان هم شما کند، می مسخره را جنگ
 کارهای که کرده اجیر هم را هنرپیشه نیا شریفی مثل خر کله یخی رمضون حسین یک اخیراً .است بار و بند بی حیوان یک ناسالم، های آدم

 پادویی کارش که ندارم اش سابقه به کاری .تو بوسان دست از یکی شده هم نیا شریفی این .دکن تمامش خودش نام به تا بدهد نشانش را فیلمسازی
  .بگویم ندارد هم لزومی .گفتم می را ها گفتنی گرنه و دارد محترمی خانواده .دشو الپوشانی هایش کاری کثافت تا است آن و این برای

 هم خیلی .دز هم هایی حرف و رفت و کرد رجو و جمع را خودش زود بود، نخورده هم حرام شیر و بود سالمی و پاک بچه اینکه خاطر به پروازی
 نتیجه شد، تشکیل )الشیطان حزب( اهللا حزب باند که بعد سال یک .دکن می چه و کجاست نیست معلوم اآلن و کردند آزارش و اذیت را خدا بنده

 جا همه از شما بیت سفارش و ستورد به او .داشت را خودش های آدم شرخر آقای حسین .دیدیم بیت با را کرم اهللا خصوصی و مکرر دیدارهای
 هر .ددادن می انجام کثافتی هر عوض در هم آنها .دکر می سیر بودند حرامزاده و خر کله عده یک که را هایش آدم حسابی و گرفت می باج و تلکه
 در هایش آدم از چندتایی .ددندا می آنها به هم خوب پول .دکر می خبر را آنها بکشد، گند به را جایی یک خواست می و داشت کاری هر کسی
 کارهای و باجگیری مردم، دختر و زن برای کردن درست پاپوش !خدا خانه در هم آن .دکردن می زشت کارهای و بودند فاعل و مفعول ،مسجد
   .دستنه معروف های شخصی لباس هم اآلن و بودند شما بیت اطرافیان اینها .هست هماآلن  و بود خوردن آب مثل آنها برای دیگر
 از یکی خاتمی، آقای دوره به مربوط قضایای در .بکنم تازه دیداری تا رفتم می سابقم کار محل به گداری گاه اما بودم، بازنشسته اجباراً وقت آن من
 انتظامی نیروی و ائیقض قوه و سپاه و بسیج و ارتش دانم نمی و هواپیما و تانک و توپ همه این که آقا فالنی، گفت من به سواد اهل سالم های بچه
 شرخر یک دامن به دست چرا پس شوند؟ مجازات تا قانون دست بدهد را خالفکار های آدم تواند نمی مگر دارد؟ شرخر های آدم به نیازی چه دارد،
 هم خودش .نبودم توجهم من وقت آن تا که کرد مطرح جالبی نکته دوستمان .کنم عرض چه واهللا گفتم شود؟ می غیره و غیره و کرم اهللا حسین مثل

 های سازمان فشار تحت اینکه برای زورگو و استکباری های حکومت همه که گفت او .کرده مطرح را سؤال این عمداً که شد متذکر و داد را جوابم
 عده یک کلکی؟ عجب .دشو تمام مردم از بخشی نام بهمثالً  و نشود تمام آنها نام به جنایات تا زنند می کارها این به دست نگیرند، قرار المللی بین

   داشت؟ کاری مگر کردید؟ نمی شان محاکمه چرا خب .مردم نام به بگذارند و بکنند تهدید و کاری کتک را بدبخت دانشجوی و نویسنده
 جمع خودش دور شرخر خر کله ای عده که بترسد باید چقدر ،دارد )عج(زمان امام آقا از نیابت ادعای که کسی فهمیدم بردم، پی مسأله این به وقتی
 چه و شنویم می چه خدایا .دبکن کشی عربده و ببندد مچش دور هم دستمال یک و باشد میدان چاله در باید آدمی چنین گفتم خودم با .است کرده
 بزرگ انقالب یک رهبری و یعهش مرجعیت جایگاه و مقام در باید ناالیقی آدم چنین بنشیند؟ )ع(اطهار ائمه والیت جایگاه در باید آدم این بینیم؟ می
 بیت که است رهبری خود مخ بی شعبان گفتم می من ولی مخ، بی شعبان گفتند می کرم اهللا حسین به که بود رسم روزها آن باشد؟ شهید میلیون یک و
  .دباشن غیره و غیره و کرم اهللا حسین که هایش نوچه نه کرده، تبدیل رمضون مش پزی کله به را

 گفت؟ او به باید چه باشد ورط این که آدمی
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 چیز چه اسمی تشابه یک غیر علی؟ و تو گویی؟ می جدی یا کنی می شوخی .نشانی می هم )ع(علی موال جای را خودت که رسیده جایی به کارت
 مثل شرخر عده یک را یعل موال بر و دور باهللا نعوذ یعنی بنویسد؟ کمیل عرفانی دعای توانست می بود تو مثل علی اگر است؟ )ع(علی مانند تو

 بودند؟ کرده پر اوباش و اراذل چندتایی و فیروزآبادی و کرم اهللا حسین و جعفری و طائب
 همین .طائب نیحس مثل بدذات شارالتان یک نه بود اشتر مالک علی، موال بسیج فرمانده .شارالتان نژاد احمدی نه بود فارسی سلمان علی، حاکم
 که هایی آدرس این با است شاهد خدا .دکنن پخشش تا نابکار منافق ضرغامی عزت تلویزیون داد و ساخت را موسوی ترانه داستان که بود دغلباز

 خود کار پیشبرد برای آنها نکنم گمان .نداری هم را آنها جرأت ولی ).ع(علی موال نه هستی مقایسه قابل الرشید هارون و معاویه با تو دادم من
   دارد؟ کارها این به نیازی چه هست، دستش در قانون که سیک .دکردن می استخدام شرخر
 خودت دشمن !خدا کار معصیت بنده هستی خودت دشمن چی؟ برای دشمن دشمن هی .شماست دیگر مشخصه عقلی فساد و توهمات بیماری
 دستور و امن حاشیه در ای رفته هم اآلن ای، کرده خراب را چیز همه خودت .ای کرده نابود را نظام این پاک بدتر، خودت از اطرافیان با که هستی
 منتظر و است بسته دستشان آنها کنی می خیال .کنی می تهدید هم را ها خارجی مرتب هی و کنی نمی اکتفا تنها داخل به .دهی می ببند و بگیر
   کنی؟ تهدیدشان تو مثالً که مانند می

 بلد دیگری کاری ناله و ضجه غیر که چرخاند می اعرابی سهراب پناه بی مادر را مریکاییآ های جنگنده یا ناتو نظامی تشکیالت مثالً کنی می خیال
 پایشان زیر بمب که نکنند کار عراق مثل که اند گرفته هم یاد .دکنن می خمیرت و ردخُ بدهی، تکان دست اگر و هستند مارمولک خیلی اینها نیست؟
 ارتش کنی؟ می تهدید همه این که است خوش سپاه در کی به دلت هست معلوم اصالً .حوضش و بماند علی تا روند می در و زنند می .دشو منفجر
 از که کنند می کشی کرایه و هستند لکنته پیکان پشت شب نصف تا ظهر از .شده تبدیل گاریچی به است ارتشی تیمسار و سرهنگ چه هر چطور؟
  .دنمیرن گرسنگی

 لوازم و شورت و مخابرات و بورس معامالت مشغول بکنند، فرماندهی را جنگ باید که آنهایی .یستن خبری خیرن ای؟ کرده باز حساب سپاه روی
 و است شکلی چه جنگ فهمند نمی هستند، جنگ از بعد مال عموماً که هم بدنه از بعضی .دنرو بار زیر که فهمیده هم بدنه .دهستن زنانه آرایشی

 فریب هرگز و اند خورده زخم هم مردم .خوریم می غصه و غم ای گوشه در که هم ما امثال .دکنن می رقاصی یا کنند می تقسیم نذری آش مثالً آنجا
  کنند؟ جمع الوف و آالف بمانند اینها که ببرند بین از را خودشان بروند .دخورن نمی را جعفری یا فیروزآبادی و طائب نیحس
 سرشان دهند، می ها نوچه دست به اسلحه که هم آنهایی .دبکش اسلحه مردم روی نبود حاضر باوجدان سپاهی یک نداشتی، را شرخرها همین اگر
 کار در یا است، عضو الحسنه قرض صندوق فالن در یا دارد، سهمیه بانک در یا کند، می لدرمبُ لدرماُ که کدامشان هر .است حرام مال توبره در

 تر پست های آدم دارد؛ لودر و بولدوزر چندین با راهسازی شرکت یا کند، می تینف معامله یا چیزهاست، جور این و قند و شکر صادرات و واردات
 زندگیشان تا هستند خودفروشی به مجبور که بدبختی زنان از مثالً روند می معروف به امر ستاد در یا دهند، نمی پس و گیرند می وام یا که دارند هم

 و کاندوم معامله در که شناسم می را یکی .است زنانه آرایشی لوازم کار در سرش یکی .دننک می هم شیجاکِ جورایی یک .دگیرن می باج شود، تأمین
 بعد گیرد، می رشوه مخدر مواد تجار از یکی .دگیر می رشوه مستهجن نوارهای و پاسور و الکلی مشروبات قاچاقچی از یکی .ددار دست هم کاپوت

  .است توبره در سرش نحوی به کدامش هر .دده می ادمو قاچاقچی با مبارزه آمار تلویزیون در آید می هم
 ول را زندگی و زن ها باکری و ها بروجردی محمد که روزی آن گذشت .نیست ها بمیری تو آن از بمیری تو این کنند؟ می جنگ تو برای اینها

 محلت بیاندازی راه جنگ بخواهی تو اگر که شده تیز حواسشان ها قبلی آن سپاه بدنه .دکردن تار و تیره را صدام روز و شب ،عوض در ولی کردند،
 بدبخت دختر تا چهار یا کنند کاری کتک را اسلحه بی و دفاع بی دانشجوی جوان تا چهار بلدند فقط و نیستند جنگ اهل هم اطرافیانت آن .دنگذارن

 و پسر به تجاوز .ای کرده گیر ای خانه کثافت بد در که کنم حالیت تا دانی نمی اگر .دندارن این از تر بیش رضهعُ اینها .دبیاندازن سیاهچال در بگیرند را
   .نیست هنر که مردم پناه بی دختر

 عقده مال این .دشون می خر بکشی، سرشان روی دست تو اگر که بدبخت آدم تا چهار مگر .دندار ارزشی هیچ اباتقو و سالم آدم برای حرفت
 هنرپیشه و دار مسأله مطرب تا چهار یا تشخیص، بی و بدبخت االمینی روح آن .دباش خوش وت امثال نوازش به دلش نفر یک که است حقارت
 ضربه هشتاد باید اال و .ددادن نجاتش چطوری و کرد گیر یکیشان کار که بود گذشته سال بکنند؟ چه .ددارن نیاز بیت حمایت به خور عرق بدسابقه
 .دبندن می را فلنگ و خندند می ریشت به هم تنگ روز .ددارن کار بیت با چیزها همین برای و هستند برتان و دور ها آدم این .دخور می شالق

   حد؟ چه تا نافهمی و تشخیصی بی
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 چه انقالب السابقون دارند؟ تو با ای رابطه چه امام شریف بیت .است مانده باقی برت و دور کسی چه که بفهمی تا بکن سرانگشتی محاسبه یک بیا
 .دکنی می محلی کم کند، پیدا راه شما بیت به تا زند می دری هر به که هم رضایی محسن مثل ترسو زده فلک بدبخت یک بهحتا  دارند؟ تو با ای رابطه

 حاج از زیرا .رهبر بشوید شما تا بست امام سر پشت که دهد می پس را دروغی تاوان دارد هم او ولی .مانده اسمش فقط و رفت که رفسنجانی
 که همین اما نهاد، بنیان خودش را بد کارهای خیلی هرچند .گذارم می احترام هاشمی آقای به من ،درگذر مسأله این از .دترسی می یهبق و احمدآقا

 نامه رفسنجانی به شما بیت با نگاری نامه جای به کروبی .دکنن نمی خرد تره برایت هم کروبی و میرحسین اواخر این .است مأجور دارد فاصله اآلن
  .دیدیم عینهب هم را مَثل این و نمردیم .حوضش و مانده علی فقط .دویسن می
 .کن توبه و ای گوشه در برو بعد .دبکنن عزل را شما محترمانه خبرگان مجلس بگذاری و کنی خالص را خودت اینکه یکی .داری پیش در راه دو
 و جعفری و طائب و آبرو بی خاتمی احمد سید امثال مزخرف های رفح به .بشوی اعدام اینکه یا زندان بروی باید کنند ات محاکمه اگر البته

 و زن ملعون آنها از یکی .دان افتاده گیر اند کرده درست که ای فاجعه در خر مثل هم خودشان اینها .نکن خوش دل امثالهم و جزایری و فیروزآبادی
 گزارش دارند .دشو می بدتر هست که هم این از کارت که نده بها اینها به .تو سمت به دهند می هل را چیز همه دارند هم حاال .هست هم اش بچه

 تجاوز مورد که ای بیچاره پسر آن داری خبر بیدار؟ یا خوابی تو دانم نمی .نفر بیست گویند می آنها ولی شده، کشته نفر هشتاد حاال تا .ددهن می دروغ
 مردم داند می خدا ای؟ کرده خیال چه اما .شیبکُ را مردم و کنی سماجت که است این وم،د راه کند؟ می افشاگری دارد و خارج در رفته گرفته، قرار
  .دکنن نمی رحم چیز هیچ به و زنند می هم به را چیز همه
 کسی چه به نفهمی که بیاورند سرت بالیی چنان اینها .پیغمبر نه و شناسند می خدا نه و اند شده کافر که داریم جوان ها میلیون شما رهبری برکت به
 ستم از قسم واهللا به دینی بی و کفر خطر .دشون خالص تو شر از تا کنند می یکی به دست بقیه با هم آنها و نیستند کم هم مسلمان جوانان .ببری پناه
 تهدید همه .دبلدن لدرمبُ لدرماُ فقط تو اطرافیان اینها .رفت و کرد ول را شاه که بود کسی اولین جاویدان، گارد که باشد نرفته یادت باید .است تر کم

  .حوضش و ماند می علی وقت آن و روند می در همه بخورد طروقی به طقی .است توخالی
 عمامه روزی یک باألخره سال؟ چند سال؟ دو سال، یک روز؟ چند .دکن ستم مردم بر تواند نمی دیگر کس هیچ یا تو و آمده سر به ظلم و ستم دوره
 حسابت وقت آن بگیری مردم روی اسلحه دیگر بار اگر .دکنن می ات خفه و کنند می گردنت در کنند می ای بسته سرت دور دروغ به که را پیغمبر
 باز که کاری نکن« .دکن یکسره را بیت کار لحظه یک در که داریم آماده خلبان .دان گذاشته کمین برایت سپاه بدنه در قسم واهللا به .دشو می تر سخت

  .نیست گناه بی باشد تو کنار در که کسی البته .دبرون بین از کنارت هم گناه بی ای عده که کاری کنن .»پشیمانی آرد
 که بیفتیم روز این به خواستیم نمی گذاشتیم، کار این برای را خودمان روز و شب و رفتیم جنگ به ما اگر خدایا .دشو طور این نبود قرار خدایا

 خدایا .دبکش اسلحه مردمش روی براآلن  اما کرد، جنگ مردمش حفظ برای کند ادعا که دارد قبول پاسدار کدام خدایا .دشون رنجیده ما از مردممان
 رهبری بیت در شده مخفی داخلی دشمن از اآلن اما دیم،انیفت پای از اما دیدیم، طعنه و سختی چقدر و کشیدیم زجر چقدر که شاهدی خود تو

 خدایا .نیست طریقش این که بفهمان عرضه بی روحانیون و علما به خدایا .یابیم نجات شرور از تا کن نمایاری خدایا .خوریم می رودست داریم
 روی خدایا .دنشون ناامید تا فرما عطا شجاعت و صبر ما مردم به خدایا .دبخشکانن را فساد و ظلم ریشه تا کن تر شجاع را ما دار جرأت و دل علمای

   .آمین .نزن زمین را ما
  

 جنگ سابق فرماندهان زا یکی
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   1388 مهر 15ای،  به خامنه »انجمن مطالعات خاورمیانه آمریکای شمالی«نامه سرگشاده 

  
  

  )English Text(متن انگلیسی 
October 7, 2009 
Ayatollah Ali Khamenei 
Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran 
c/o H.E. Mohammad Khazaee 
Ambassador of Iran to the United Nations 
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations 
622 Third Ave. New York, NY 10017 
 
Fax: (212) 867-7086 
 
Your Excellency, 
 
I am writing to you for the fourth time this year (2009) on behalf of the Committee on Academic Freedom (CAF) of 
the Middle East Studies Association of North America (MESA) to express our very grave concern and mounting 
consternation over the continued intimidation, arrests, expulsions, and unwarranted violent crackdown carried out by 
the Iranian authorities against peaceful student activists on Iranian university campuses, as well as the latest spate of 
harassment and dismissal of university faculty on grounds of political and ideological dissent. 
 
MESA was founded in 1966 to promote scholarship and teaching on the Middle East and North Africa. The preeminent 
organization in the field, MESA publishes the International Journal of Middle East Studies and has more than 3000 
members worldwide. MESA is committed to ensuring academic freedom and freedom of expression, both within the 
region and in connection with the study of the region in North America and elsewhere. 
 
I am again compelled to bring to your attention the deteriorating situation on Iranian university campuses, where the 
state-appointed officials and university and other security forces are engaged in routine violations of the basic rights of 
students and faculty to freedom of speech and opinion. This takes place in direct breach of both the rights guaranteed 
under the constitution of the Islamic Republic of Iran and the International Covenant on Civil and Political Rights 
(Articles 18, 19, 21), to which the Islamic Republic of Iran is a signatory. Over the summer, the security forces of the 
IRI engaged in widespread campaigns of violence against students on Iranian campuses, resulting in the deaths of a 
number of non-violent student activists along with serious injuries to, and the detention of, hundreds of other students. 
The security forces also engaged in large-scale destruction of student dormitories and ransacking of personal 
belongings.  
 
Recently, with the start of the new academic year in Iran, the situation has grown even more alarming. There are 
increasing indications of a premeditated large-scale purge being unleashed by the authorities, intended to rid the 
campuses across the country of student activists and those faculty deemed ideologically unsuitable. Over the past few 
days alone, a number of student leaders and activists belonging to the organization, Office for Fostering [Student] 
Solidarity (daftar-e tahkim-e vahdat), as well as other student activists have been arrested at the University of Tehran, 
Sharif University (Tehran), and on other campuses around the country. While a number of these students have now 
been released, many remain in detention and are denied access to due process of law. There are also increasing reports 
that detained student activists are frequently subject to physical torture and/or psychological coercion. Numerous other 
students have been expelled from universities and/or summoned to court, for merely exercising their constitutional 
right to freedom of opinion, peaceful assembly, and free speech. 
 
Moreover, in the past few days a number of faculty on university campuses, such as the campuses of the Allameh 
Tabatabai University in Tehran, have been summarily and arbitrarily dismissed from their posts as part of a 
coordinated ideological purge being carried out by the authorities. There are clear signs that these purges, which appear 
to be specifically targeting the faculty in the social sciences and the humanities, are part of a well-orchestrated 
government policy. It is also feared these are only the beginning of a much more extensive impending wave of purges 
directed against students and faculty alike, aimed at instilling a regime of fear on university campuses and silencing all 
dissenting opinions. These recent circumstances have expectedly attracted much international attention and drawn 
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widespread condemnation from concerned academics and scholars around the world (for example: 
http://www.payvand.com/news/09/sep/1206.html). 
 
The ideologically and politically motivated purges by Iranian officials and security forces, the callous murders, and 
regular brutal and unwarranted beating of student activists by the security forces, along with large-scale intimidation, 
frequent arrests and torture during detention, and the periodic expulsion of peaceful student activists and dissenting 
faculty from university campuses throughout the country, have made the abuses of power by the Iranian state and the 
atmosphere of fear to which students and faculty are subjected on and off the university campuses by far among the 
most dismal in the world.  
 
Your Excellency, the fact that I am writing to you again within such a short span of time should unequivocally 
underscore the dire urgency of the situation in the Islamic Republic of Iran and underline our strongest disapproval of 
such routine violations. MESA again calls on Iranian authorities to implement and guarantee the full rights of academic 
and intellectual freedom and the right to peaceful assembly on all university campuses. MESA shall continue its 
rigorous monitoring of developments in Iran, and we hope that Iranian authorities will reverse course and provide solid 
assurances of respecting and protecting basic rights of freedom of speech, opinion, and scholarship, as well as the right 
to non-violent assembly, on all Iranian campuses.  
 
Sincerely, 
 
Virginia H. Aksan, PhD 
MESA President 
Department of History, McMaster University 

  
  

  ***منبع *** 
http://www.mesa.arizona.edu/caf/letters_iran.html 
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   فارسی ترجمه
 »ایران در بشر حقوق المللی بین کمپین« توسط شده ترجمه

 
 1388 مهرماه 15
 ای خامنه علی اهللا آیت
 ایران اسالمی جمهوری رهبر

 متحد ملل سازمان در ایران اسالمی جمهوری دائم نمایندگی متحد، ملل زمانسا در ایران سفیر خزائی؛ محمد جناب: به رونوشت
 نیویورک ،622 پالک سوم، خیابان

 نمابر طریق از
  

 رهبری، محترم مقام
 ماش برای »شمالی امریکای خاورمیانه مطالعات انجمن« علمی آزادی کمیته از نمایندگی به) 2009( جاری سال در که است باری چهارمین برای من
 بار خشونت سرکوب و ها، اخراج ها، بازداشت تهدیدها، مورد در را خود افزایش به رو حیرت و بهت و جدی بسیارهای  نگرانی تا نویسم می نامه
 چنینهم و شود می برده کاره ب ایران کشورهای  دانشگاه در ویانجدانش آمیز مسالمتهای  فعالیت علیه ایرانی مقامات توسط که توجیهی قابل غیر
 . کنم ابراز سیاسی، و ایدئولوژیک دگراندیشی خاطره ب دانشگاهی پرسنل اخراج و اذیت و آزار اخیر موج

 سیسأت شمالی آفریقای و خاورمیانه مورد در آموزش و دانش و علم ارتقاء برای میالدی 1966 سال در شمالی امریکای خاورمیانه مطالعات انجمن
 را »خاورمیانه مطالعات المللی بین ژورنال« منطقه، در برجسته و شاخص سازمان یکبه عنوان  شمالی مریکایا خاورمیانه مطالعات انجمن. شد

 دو هر بیان آزادی و علمی آزادی تضمین به شمالی امریکای خاورمیانه مطالعات انجمن. دارد جهان سراسر در عضو 3000 از بیش و کند می منتشر
 .باشد می متعهد منطقه مطالعه برای مناطق سایر و شمالی مریکایا در هم و خاورمیانه منطقه در هم
 دولت، منصوب مقامات آنها در که بدهم قرار شما توجه معرض در را ایرانهای  دانشگاه وخامت به رو وضعیت که شدم مجبور دیگر بار من

 این. هستند عقیده و بیان آزادی در دانشگاهی پرسنل و دانشجویان اساسی حقوق نقض مشغول روزمرهبه طور  امنیتی نیروهای سایر و دانشگاه
 و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در هم که عقیده و بیان آزادی برای اساتید و دانشجویان شده تضمین حقوق ناقض مستقیمبه طور  اقدامات

 در. است المللی بین میثاق این امضاءکنندگان از ایران اسالمی جمهوری که هستند) 21 و19 و18 مواد( سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق هم
 از تعدادی شدن زخمی و مرگ به منجر که کردند عمالإ خشونت دانشجویان علیه ها دانشگاه در گستردهبه طور  امنیتی نیروهای امسال، تابستان

 به دست همچنین امنیتی نیروهای. شدند بازداشت نیز دیگر دانشجوی صدها همچنین. داشتند آمیز مسالمتهای  فعالیت که شد فعالی دانشجویان
 .زدند دانشجویان شخصی اموال غارت و دانشجویی های خوابگاه وسیع تخریب
 شده ریزی برنامه وسیع اخراج یک فزایندههای  نشانه. است شده تر کننده نگران بسیارحتا  شرائط ایران، در تحصیلی سال شروع با ،اخیراً

 نظر از که دانشگاهی پرسنل و دانشجویی فعاالن از را کشور سراسرهای  دانشگاه که دارد تمایل که شود می دیده قاماتم توسط افسارگسیخته
های  سازمان فعاالن و دانشجویی رهبران از تعدادی گذشته روز چند در فقط. کنند پاکسازی شوند، می داده تشخیص نامناسب ایدئولوژی
 کشور های دانشگاه سایر و تهران، در شریف صنعتی تهران،های  دانشگاه در دانشجویی فعاالن سایر مچنینه و وحدت، تحکیم دفتر دانشجویی؛
 دادرسی آئین و برند می سره ب بازداشت در زیادی تعداد همچنان اما شدند، آزاد شده بازداشت دانشجویان از تعدادی که حالی در. اند شده بازداشت

 جسمی شکنجه تحت آنها اینکه بر مبنی است رسیده متعددیهای  گزارش زندانی دانشجویی فعاالن مورد در چنینهم. شود نمی اجرا آنها مورد در
 عقیده، آزادی برای اساسی قانون در خود حقوق خواستار اینکه به خاطر صرفاً دانشجویان از زیادی بسیار تعداد. هستند روانی -روحی فشار یا و

 .اند شده احضار دادگاه به یا اند، هشد محروم تحصیل ادامه از بودند، بیان آزادی و آمیز مسالمت تجمع
 و شتابزده طوره ب تهران، در طباطبائی عالمه دانشگاه جمله ازها  دانشگاه در آموزشی پرسنل از تعدادی گذشته روز چند در اینها، بر عالوه

 این اینکه بر مبنی دارد وجود روشنی عالئم .اند شده اخراج گیرد، یم صورت مقامات توسط که ایدئولوژیکی اخراج با هنگیهما در خودسرانه
 شده سازماندهی باالیی حد در سیاست از بخشی اند، داده قرار هدف را انسانی و اجتماعی علوم در دانشگاهی پرسنل ،مشخصبه طور  کهها  اخراج
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 ترس تزریق هدف با دانشگاهی پرسنل و دانشجویان اخراج الوقوع یبقر موج یک آغاز فقطها این که دارد وجود نگرانی این همچنین. است دولت
 زیاد بسیار توجه اخیر حوادث این رفت می انتظار که گونه همان. باشد دگراندیشی عقاید همه کشاندن سکوت به برایها  دانشگاه در دولت از

 نمونه برای. (است شده محکوم جهان سراسر در متفکرین و اهیاندانشگ سوی ای از گستردهبه طور  و کرده جلب خوده ب را المللی بینهای  نهاد
 )http://www.payvand.com/news/09/sep/1206.html :به کنید نگاه
 و ضرب رحمانه، بی کشتارهای گیرند، می صورت امنیتی نیروهای و ایرانی مقامات توسط و دارند ایدئولوژیک و سیاسی منشاء کههایی  اخراج با

 و بازداشت دوران در شکنجه وها  بازداشت گسترده،های  تهدید همراه به امنیتی نیروهای توسط دانشجویی فعاالن مستمر و خشن لیلد بیهای  شتم
 وها  دولتی توسط قدرت از سوءاستفاده باعث کشور سراسر در دگراندیش دانشگاهی پرسنل و دانشجویی جوی مسالمت ای فعاالن دورههای  اخراج
 بسیار را ایرانهای  دانشگاه وضعیت و گیرد، می قرار دانشگاه به ورود مممنوعیت مورد دانشگاهی پرسنل و دانشجویان آن در که شده ترسی فضای
 .است داده قرار خود نوع بدترین از فراتر
 فوریت بودن مبرم مورد در یتردید هیچ جای نباید قطعاً نویسم می شما برای هم باز من زمانی کوتاه دوره این در که این حقیقت محترم، مقام

 از شمالی امریکای خاورمیانه مطالعات انجمن. بگذارد باقی ما توسط روزمرههای  خشونت این شدید محکومیت و ایران اسالمی جمهوری وضعیت
 را آنها و بگذارد رااج بهها  دانشگاه همه در را آمیز مسالمت تجمع حق و روشنفکری و علمی آزادی کامل حقوق که خواهد می ایرانی مقامات
 ما و دهد می ادامه ایران در تحوالت و تغییر مورد در خود مستند و متداوم نظارت به شمالی امریکای خاورمیانه مطالعات انجمن. کند تضمین

 و علمی تحقیقات و آموزش، عقیده بیان، آزادی اساسی حقوق حفاظت و رعایت در و برگردانند را جریان این مسیر ایرانی مقامات که امیدواریم
 .کنند ارائه محکمیهای  ضمانت ها، دانشگاه همه در آمیز مسالمت تجمع حق همچنین

  
 ارادتمند

 آکسان اچ ویرجینیا دکتر
 شمالی امریکای خاورمیانه مطالعات انجمن رئیس

 مستر مک دانشگاه تاریخ، دپارتمان
  
  

  ***منبع *** 
http://www.asre-nou.com/php/view.php?objnr=6095 
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   1388آبان  11 ای، به خامنه تارا نیازیسرگشاده نامه 

  
 هستم؟ انتقاد به مجاز هم من آیا، ای خامنه آقای

  
 بهداری رسیدگی عدم اثر بر و افتاد زندان به شما از انتقاد علت به که نویسی وبالگ. گذرد نمی میرصیافی امیدرضا مرگ از دیرزمانی! ای خامنه آقای
 انتقاد«: خواندیم خبرها در امروز که کند می سنگینی دلمان بر امیدرضا کشیدن پر غم هنوز .رفت ما میان از دارویی مسمومیت زا پس زندان

 شبهه و شک این، و بود شما شخصی وبسایت خبر منبع ؛»نخبگان با دیدار در رهبری از ریاضی المپیاد برنده و شریف دانشگاه دانشجوی شجاعانه
؟ است خویش چهره تلطیف دنبال به رهبر نکند! مردم فریب برای است دیگری نمایش هم این نکند که کرد ایجادها  ذهن در را انیفراو سؤاالت و

 چنگ دلمان به دلشوره حاال. نیست ذهن از دور هم چندان شبهات قبیل این حاضر، جو وجود با البته که... و است کار در دیگری توطئه که شاید
 در والیت در شدگان ذوب و شما برکفان جان دست از که ای باشد حادثه اش گالیه بیان و جوان این حضور و نباشد کار در نمایشی اگر که انداخته

  ؟باشد آدمی جان است قرار حساب، حرف کلمه چند بهای هم باز آیا؟ است جوان این انتظار در امیدرضا مشابه سرنوشتی آیا، باشد رفته
 

  ! ای خامنه آقای
 دروغ و حقیقت میان تشخیص و تمایز که این است شهرت و قدرت آفت اولین که – دانید می هم شما حتماً و - دانم می هم خوب و دانم می من
 این از همواره را آدمی نفس و است قدرت و شهرت اهالی مجیزگویی تنها هنرشان که چاپلوسانی از است پر دنیا چه،. برد می میان از را

 مطلق که قدرت بعد، و. »نماید فربه دمی) 1(کعبش در که الشه چون، آید خوش ستایش را ابله«: است گفته سعدی که آید می خوش ها زبانی چرب
 آن تنها مانند می و شود می قطع عالم کل با ارتباط دیگر و نماید می رو فساد و آفت دومین، آمد ماوراء از که هم قدرت آن مشروعیت بعد، و، شد

 . پیداست ناگفته هم آنها روز و حال که یرینیش دور مگسان
 نیک مردی ای را خامنه علی سید همگان، حکمرانی تخت بر شما جلوس از پیش دور های سال در گفت می که شنیدم پدرم از! ای خامنه آقای
 از یکی »توران ملکه« توسط که »مادر ملکه« دمسج، دارید خاطر به حتماً. بود نشسته منبرتان پای و بود دیده نزدیک از بارها را شما. دانستند می

 برگزار آنجا در خوانی نوحه و وعظ مراسم رمضان ماه و محرم ماه در هایی شب توران ملکه دعوت به شما و شد ساخته »رضاشاه« همسران
 اهل و فکر خوش و مترقی روحانی یک را شما اما، نداشت خوشی چندان میانه آخوندجماعت با اگرچه و بود محله همان کاسب پدرم. کردید می

 اشاعه اینک هم که آمد سرش بر چه؟ آمد سرش بر چه و رفت کجا موسیقی و شعر اهل روحانی آن که اید پرسیده خود از هرگز. دانست می مطالعه
 که دانم می. داشت آن تعلیم و مطالعه در دستی خود زمانی که علومی؟ تابد نمیبر هم را ها دانشگاه در انسانی علوم تدریس و ترویج و موسیقی
 ای که نیچه؟ نکند دگرگون و نیاشوبد را اش اندیشه »نیچه« و باشد دان فلسفه و خوان فلسفه که کیست و اید داشته می تر دوست علوم میان از را فلسفه

؟ ای خامنه آقای هستید متوجه ؛)2(»ستنده گران بار دو هر؟ باشد پذیر سلطه خواهد می کسی چه؟ باشد سلطان است مایل هنوز کسی چه« :گوید می
 رسیده وقتش دیگر که کنید نمی گمان. است کرده مجروح و خسته را هاشان شانه و کند می سنگینی مردم این گرده بر که هاست قرن گران بار این
 خواهران و برادرانهای  شانه از هم بارگاهتان پذیر سلطه مجیزگویان که آن است زمان کنید نمی گمان؟ بیایید پایین عاصی مردم اینهای  شانه از که
 ؟ بیایند پایین من

 و مصلحت اهل که داد نشان شریف دانشگاه المپیادی دانشجوی امروز و) 3(»جائر سلطان عند حق کلمۀ الجهاد فضلأ« گویند! ای خامنه آقای
 فساد عامل که انسانی علوم باب در بودید داده را هشدارش و بود شده کابوس که آنچه دانم می نیک و .جهاد و است علم اهل که، نیست منفعت
 شما که متعصبتان فدائیان جمع میان در و شما چشم در چشم و کشید رختان به را انسان نبودن معصوم و گرفت گریبان امروز... چه و چه و است

 نگفته سخن شما با گونه این کسی بود دیرزمانی که شاید. الخطاجایز و هستید زمینی هم شما که کرد گوشزد شما به، دانند می فرازمینی موجودی را
 که این است هستم دانستنش مشتاق سخت که آنچه اما. دادید ترجیح ماندن بر را رفتن، نخوانده نماز که است دلیل همین به درست شاید و بود

 آشفته تلنگری را شرط و قید بی حکمرانی و رهبری گانشد ذوب ساله بیست شوکت و هیبت آیا بدانم خواهم ؟ میاست چگونه شما خلوت امشب
 جوان کردن نیست به سر نقشه دربارتان سالوسان نکند؟ واداشته تفکر ای به لحظه برایحتا  را شما؟ داشته را کردنش آشفته یارای اصالً؟ کرده

 رد؟ب مسلخش به و بپوشاند را حقیقت چهره هم باز ،انتقام و خشم نکند؟ کشند می را گستاخ
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. کرد وارد آن به ایرادی نتوان که نیست مقدس قدر آن چیز هیچ ،)4(»مثلکم بشرٌ ناأ« :گوید می هم خدا آور پیام که جایی در کنید باور! ای خامنه آقای
 قتل فرمان نباید کمیتحا، باشد ستانده را سهوی ضربه تقاص تا دهد می گرد بیابان عربی دست به تازیانه خدا آور پیام همان که جایی در کنید باور
 .»بدانید مجرم را انتخابات نتیجه به معترضان« نباید شما و، هستند شان شده گم رأی دنبال که کند صادر را ملتی
 که کند می بوسی دست تقاضای ،حضرت آن نثاران جان و شیفتگان از یکی، دانشجو این سخنان اتمام از پس بود آمده خبر همین در! ای خامنه آقای
 سر به جانش که بوسیده و بوییده را چفیه قدر آن عاشق، جوان شاید !دانم می چه و روید می و کنید می اهدا تبرک رسم به را تان چفیه رتعالیحض
 و شد خواهند شما ناجی جماعت، این »مبادا« روز در که اید برده باطل گمان؟ اید کرده فرض فدایی و دوست را قماش این بدانم خواهم می! آمده
 و شما پای جای بوسیدن و بوسی چفیه و بوسی دست آئین و رسم که ندانید ندارم باور؟ است سنفَ انباشتن شان وظیفه! خوب که هم »بادا« روز در

 نامی و نان آن هم. آورد می پدید رهبر به ارادت از تر ای قوی انگیزه نانی، و نامی وسوسه که، نیست ارادت و تسلیم سر از جماعت این چاکی سینه
 بودن تهی و بیچارگی سر از تواند می! نه یا و. باشد گزاف چندان نه بهایی را سفله، این که است آدمی سنفْ عزت و اندیشه فروختن بهایش تنها که

 و کند می حرکت تنها همواره »شیر« که چرا. ها نداشته خأل کردن پر برای برتر قدرت یک به شدن آویزان به نیاز و باشد هم وجود گنجینه
 گله دنبال و بسپاری چوپان دست به را خود است کافی ؛نیست تفکر به نیازی، دهد می امنیت و آرامش حس ه،گل در بودن. هگل میان در »گوسفند«

 حرکت تنها شیر و کند می شیر را گوسفند، اندیشه که چرا ؛ندارید خوش را وجودش دارم یقین که است چیزی همان... تفکر و. کنی حرکت
 ؟ ولیّ و قیّم به حاجت چه دیگر ،...و کند می

 هم شما و رسد می دستتان به شان همه کردید ادعا امروز که مکتوباتی همه میان از و شده گفته ها حرف و شده نگاشتهها  نامه! ای خامنه آقای
 نامه، آن نگارش از پس شاید. شود ماندگار ما ریختا در گمانم به که است سندی ،)5(سروش عبدالکریم دکتر معروف نامه دانید، می و خوانید می

 من بر. کرد می کفایت نامه همان، ماللی یا شود گرفته پندی بود قرار اگر چه، نباشد، مکررات تکرار به نیازی و باشد شده تمام شما بر حجت
 که دانم می خوب و آزردگی دل و دلتنگی سر از بود یتیشکا. دانستید باز شهروندی هر بر انتقاد راه، خود که را جمله چند این کردن قلمی مگیرید

 .اثر بی البته
  
  

 *** ها یادداشت*** 
 .شود می کنده راحتی به پوستش و کند می باد الشه و دمند می آن در کندن پوست موقع که گوسفند پای پشت استخوان: کعب. 1
 .زرتشت گفت چنین ؛نیچه فریدریش ویلهلم. 2
 .ظالم سلطانی نزد است حقی کلمه بیان جهاد برترین. 3
 .6 آیه ،41 سوره. هستم شما مثل انسانی هم من. 4
 : بخوانید اینجا ای را خامنه آقای به خطاب سروش دکتر نامه. 5

http://www.drsoroush.com/Persian/By_DrSoroush/P-NWS-13880619-JashneZevaleEstebdadeDini.html 
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  1388 آبان 11 ای، به خامنه گاهدانش استاد یک سرگشاده نامه

 
 نخوانید »جرم ینتر بزرگ« را »مردم حق ینتر بزرگ« ای، خامنه آقای جناب

  
ترین تراژدی  تلخ ،نشاندن مردم معترض و رهبران آنها بر کرسی اتهام، و قرار دادن مجرمان بر کرسی شاکی و دادستان و قاضی

  تاریخ است
  

 شما تصور و اندیشه و نگرش پنهان زوایای بیانگر ،»بزرگ خالف« و »جرم ینتر بزرگ« از شما تازه عریفت و نخبگان جمع در شما اخیر سخنان
 نیز و اجتماعی و سیاسی قرائن و شواهد و انتخابات از پس حوادث که رفت می انتظار البته .است دینی نظام در خوده مطلق قدرت جایگاه به نسبت
 خواب از را شما و کرده گذر شما پیرامون امنیتی فضای آهنین دیواره از باشد توانسته جامعه فرهیختگان و دلسوزان از برخی سرگشاده های نامه

 از آموزی عبرت و نگری واقع استعداد گونه هر تاریخ، جباران و مستبدین که است االهی الیتغیر سنت این گویی اما ؛دکنن بیدار ساله 20 سنگین
 را خویش عمر شیشه شکستن صدای که خود سیاه حکومت دوران اواخر در ویژه به و داده دست از را اریخیت و اجتماعی رویدادهای و حوادث

 آمیز جنون کشی عربده به قدرت و غرور و غفلت چموش اسب بر سوار همچنان مردم،ه دارا برابر در تسلیم و سقوطه لحظ آخرین تا شنوند، می
 حاکم، والیی نظام فریب عوام چهره تر بیش هرچه افشای و عمومی افکار تنویر برای را زیر موارد شما تنبه انتظار بدون این، بر بنا .ددهن ادامه خود
  :شویم می متذکر

 مردم طبیعی حق ینتر بزرگ بلکه ،نیست جرم ینتر بزرگ تنها نه انتخابات، نتیجه و اصل بردن سؤال زیر !شما ملوکانه فرمایشات برخالف -1
 حیات از انسانی حیات ممیز فصل و انسان به االهی بزرگ های موهبت ینتر بزرگ از ،انتخاب حق و اندیشیدن حق که است ینا نه مگر زیرا .است

 افکند؟ سجده به انسان پای در را فرشتگانش که بود موهبت دو این به خاطر خداوند آدم، خلقت داستان در که است این نه مگر و است؟ حیوانی
 کافران جمله از ،انسان بزرگ حق و موهبت دو این به نسبت ورزیدن کفر و استکبار و بینی بزرگخود خاطر هب ابلیس که است این نه مگر و

 شد؟ رانده احدیت درگاه از و گردیده
 حق یعنی خود مسلم حقوق به نسبت انسانی جامعه و فرد یک حساسیت و اندیشه نشان که( انتخابات سالمت به نسبت شک شما که این

 شما استکباری عمل و اندیشه بودن ابلیسی نشان ،کنید می تلقی جرم ینتر بزرگ را )است خویش آزادانه انتخاب حق نیز و نظر اظهار و یدناندیش
 و فریبی عوام و تقلب و دروغ شدن نهادینه به معترض( مردم آبروی و ناموس و جان و مال کردن پایمال و ملت برابر در شما طغیان آیا نیست؟
 فرمان به نسبت او طغیان و انسان واالی شأن و حقوق به نسبت ابلیس کفر بارز مصداق ،)شما حامی چماقداران و نظامیان و شما در خواهی  زیاده
 یبین واقع و اندیشیدن توان اندک اگر نیست؟ آدم بر ابلیس جنسیتی طلبی برتری متوه از ای تازه مصداق ملت، بر شما برتری توهم آیا نیست؟ االهی
 و حکیم آن درگاه مطرود و گرفته قرار خداوند ابدی نفرین و لعن مورد هاست مدت که دید خواهید ،)نماید می بعید که( باشد مانده باقی برایتان
  .دای شده مطلق عادل

 و اید کرده چه که دانید می شما زیرا .دبرن می و برده سؤال زیر به اید، آورده آن نتیجه سر بر شما که بالیی به خاطر را انتخابات اصل ،مردم -2
 حاکمیت حق اصلی صاحبان که( مردم قرن، بزرگ بتقل این مجریان و احانطر و آمران محکومیت جای به تا اید داده تغییر را مسأله صورت چگونه

 اعتراض امر همین به ،اند دهدا رأی کسی چه به دانند می که مردم اکثریت .دگیرن قرار گوناگون اتهامات موضع در )هستند خویش سرنوشت بر
 آنان سرکوب به گلوله و چماق منطق با مردم، اعتراض حق شناختن رسمیت به جای به چرا اید؟ کرده خیانت آنان رأی به چرا که دارند و داشته

 بود؟ شکنجه و زندان و هگلول و چماق به نیازی چه پس هستید؛ مردم رأی میلیون 24 از بیش داشتن مدعی شما که است این نه مگر پرداختید؟
 !معترض اقلیت به محکم پاسخ یک تا دهید نمی و نداده طرفدارانتان به میلیونی 24 تجمع فراخوان غیرانسانی، ابزارهای این از استفاده جای به چرا
 یعنی( شما نعمتان ولی آری، ؟نیست معترضین فریاد حقانیت بر دلیل بهترین عریان، زور به شما تمسک همین آیا بدهید؟ جهانی عمومی افکار و

 فرزندان و مردم و اید نشسته قاضی و دادستان و شاکی جایگاه در متهم، جایگاه در نشستن و شرم احساس جای به چرا که معترضند این به )مردم
 موجب که( جنسی اوزاتتج و وسطایی قرون های شکنجه به توسل با و اید؟ نشانده بودن شاکی اتهام کرسی بر را آنان کف بر جان و غیور

 های بیدادگاه در حضور به مجبور را ملت تن های پاره ،)است گردیده بشری تاریخ حال و گذشته مستبدین جالدان و دژخیمانه هم روسفیدی
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 شماری بی موارد زودناف با که هایی نامه اعتراف کنید؟ می خود یمل ضد سیمای و صدا های دوربین برابر در رسوا های نامه اعتراف قرائت و فرمایشی
  .دشو خوانده مردمی های دادگاه در تان ایادی و شما توسط باید شرمانه، بی جنایات از
 نه است، جرم ینتر بزرگ امانت، در خیانت و دروغ و بتقل ارتکاب هستند، آن قاضی بشری بیدار های وجدان و مردم که دادگاهی در آری -3

 مردم نشاندن و است جرم ینتر بزرگ مردم، انتخاب حق و انسانی کرامت و شخصیت به توهین و ملت مانتا در خیانت .آنها مرتکبین به اعتراض
 است طبیعی البته .است تاریخ تراژدی ترین تلخ نیز قاضی و دادستان و شاکی کرسی بر مجرمان دادن قرار و هام،ات کرسی بر آنها رهبران و معترض
 ملت این بر که جنایاتی توجیه و جهانیان فریب و مردم اغفال برای ،اید داشته بزرگ خیانت این ابارتک در آمر و کلیدی نقش که شما شخص
 ،خود باطل زعم به و بپوشانید را »جرم ینتر بزرگ« ردای ،»مردم حق ینتر بزرگ« قامت بر و زده دست دیگری جنایت به ،اید کرده تحمیل مظلوم
 و شکنجه و زندان از کنون تا اگر !باطل خیال زهی اما آورید؛ فراهم جنبش رهبران محاکمه برای دیگر دادگاهیبی نمایش برای مناسبی بستر

 کر و کور را شما گوش و چشم خودکامگی اگر که بدانید باید ولی !گرفت خواهید نیز پس این از اید، گرفته ای نتیجه آن نمایش و گیری اعتراف
 طبل بر مبتذل، سناریوی این طرح با اکنون ،بودید شنیده و دیده عیان به مردم افکار و اذهان رد را خویش وجودی بت شکستن درهم و بود نکرده

  .دکوبیدی نمی محابا بی چنین این خویش رسوایی
 و »روسیه بر مرگ« شعارهای کردن جایگزین احیاناً و( »آمریکا بر مرگ« و »اسرائیل بر مرگ« شعارهای حذف از خود سخنان از بخشی در شما -4
 مطرح را آن فریبی عوام برای یا دانید نمی را لتحو این دلیل واقعاً آیا .دای کرده سؤال آن واقعی مفهوم از و کرده انتقاد مردم توسط )»چین بر مرگ«

 و چماقدارانه وحشیان و غیرانسانی برخورد آن، از بدتر و انتخابات در تقلب جریان« :که است این شما سؤال پاسخ صورت، دو هر در کنید؟ می
 عمومی اموال زدن آتش و تخریب و مردم های خانه و اموال به حمله و معترض مردم شتم و ضرب و ها خیابان در مردم با شما شورش ضد پلیس
 هم هناجوانمردان که مردمی به شما ملی ضد سیمای و صدا توسط ها آفرینی اغتشاش و ها آشوبگری اینه هم شرمانه بی دادن نسبت و آنان توسط
 و وسطایی قرون های شکنجه اعمال نیز و شدند؛ می طلبی آشوب به متهم هم و بودند گرفته قرار حکومتی چماقداران عانهسبُ شتم و ضرب مورد

 فرزندان ای فله بازداشت شاهد روز هر مردم وقتی .است بوده اساسی لتحو این اصلی علت ،ها زندان در انسانی ضد و غیرشرعی جنسی تجاوزات
 تدفین در یا و نزدیک و دور های بیابان در یا و ها سردخانه در را آنانه سوخت یا و شکسته درهم جسد گاه چند از هر و هستند خویش رومندب

 این به ،باشند نداشته خویش شده خیسال فرزند برای سوگواری و ترحیم و دفن و کفن مراسم هیچ که گردند متعهد و کنند ردیابی باید جمعی دسته
 و روسیه خارجی دول و دینی استبداد بر متکی حاکم نظام بلکه ،اسرائیل نه و است ملت این دشمن آمریکا نه کنونی شرائط در که رسند می تیجهن

 شرکای زیرا ؛دهستن ایران ملت دشمن ترین خطرناک و ترین اصلی ،)انتخابات از پس حوادث و کودتا جریان در کودتا دولت اصلی حامیان( چین
 بنا .اسرائیل و آمریکا های دولت نه هستند چین و روسیه های دولت ایران، سرتاسر در آنها دژخیمان جنایات و مردم سرکوب در کودتاگران عیواق
 درهم برای که دارند حق مردم بلکه است، منطقی و طبیعی ،مردم توسط حکومتی و ای کلیشه شعارهای تغییر تنها نه ،یشرائط چنین در این، بر

  .»نیاید خوش را کودتاگر حاکمان که هرچند کنند، انتخاب را متناسب شعارهای ،خود خارجی و داخلی دشمنان تنشکس
 »بزرگ یخالف« را آن و داده نسبت جنبش رهبران به تلویحاً را »نظام با مردم از یا مجموعه کردن مواجه« خود سخنان از دیگری بخش در شما -5

 رهبران گردن به را خود جنایاتحتا  و ها تدبیری بی اشتباهات، همه گناه که دارید و داشته وافر سعی خود ای سانهر تبلیغات در شما .دای دانسته
 و غرور و جهل انسان، هر دشمن ینتر بزرگ که دانید نمی واقعاً آیا اما .است شده باورتان نیز خود که اید کرده تکرار قدر آن و بیندازید جنبش
 آقای نه داده، قرار شما والیی نظام برابر در را مردم از عظیمی بخش آنچه این، بر بنا آن؟ و این تحریک نه اوست، خود شتز رفتارهای و اندیشه
 دروغ، خواهی، زیاده غرور، تدبیر، سوء بلکه ،انگلیس و آمریکا نظیر ای بیگانه های دولت نه و خاتمی آقای نه و کروبی آقای نه و است بوده موسوی

 نه ،است داده قرار شما نظام برابر در را مردم که است بوده »بزرگی خالف« مردم با عانهسبُ و گرانه سرکوب برخوردهای و فریبی امعو و بتقل
 به برای و کنند بسنده خود کنونی نامشروع و مشروع های داشته به کردید می قانع را خود حامی سپاهی نیروهای و خود اگر .جنبش رهبران عملکرد
 احترام مردم خواست و رأی به و خریدید نمی خود برای را مردم امانت و رأی در خیانت ننگ قدرت، و ثروت منابع تمامی آوردن در انحصار

ه مطلق والیت توهم اما .دکردی می بیمه را خود حکومت بقای سال سالیان بلکه ،آمدید نمی گرفتار فعلی منجالب و گرداب در تنها نه گذاشتید، می
 قدرت و فرهنگ و سیاست و اقتصاد های عرصهه هم بر اندازی دست به آنان تمایل و بسیج و سپاه سرداران های خواهی زیاده و سو کی از شما

 بود حل قابل ملت از عذرخواهی و ساده تدبیر یک با نخستین روزهای در که ملت به توهین و تقلب مشکل گردید موجب دیگر، سوی از مطلقه
 آمیز مسالمت و آرام های راهپیمایی در مردم کشتار مجوز دادن و ها مناسبت سایر و جمعه نمازهای در شما پی در پی های نرانیسخ و سوءتدبیرها با
 جوامعه هم در متداول انسانی های ارزش و اخالق و منطق و قانون مرزهای همه گذاشتن پا زیر و ها زندان در تجاوز و شکنجه تجویز نیز و
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 گردید موجب شما دژخیمان و داران چماق های گری وحشی و جنایات که طوری به گردید؛ تبدیل حل قابل غیر معضالت و مشکالت به انسانی،
 مجلس و نگهبان شورای تا گرفته شماه مطلق فقیه والیت از نظام، ارکانه هم اکنون و کرده گذر انتخابات مشکل سطح از مردم های خواسته که

 کودتایی و والیی نظام دانستن مشروع و موجود وضع ادامه به حاضر ،ملت اکثریت و برده سؤال زیر به را همه و همه ...و اساسی قانون و خبرگان
 فرافکنی هرگونه جای به پیچد، هم در را شما دینی استبداد ننگین حیات طومار ،ملت خشم طوفان که این از قبل است بهتر این، بر بنا .دنیستن شما
 های خانواده ویژه به و ملت از عذرخواهی و توبه اظهار و قدرت از گیری کناره با دانستن، موجود ناهنجار وضعیت مسؤول را ...و جنبش رهبران و

 بتوانید عمل این با شاید سازید؛ فراهم مردم به حاکمیت حق بازگرداندن برای را راه اخیر، حوادث گناه بی و دربند زندانیان و دیدگان آسیب و شهدا
  .دبکاهی خویش بزرگ جنایات گناهان بار از اندکی

  
  آزادی راه دربند اسیرانه هم رهایی و دینی استبداد نظام دژخیمان چنگال از ایرانه آزاد و شریف ملت تر سریع چه هر رهایی امید به
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   1388 آبان 15 ای، به خامنه زاد نوری محمد سرگشاده نامهدومین 

  
 هستند نظام واقعی دوستان ،کروبی مهدی و خاتمی محمد سید موسوی، میرحسین

  
  ها زیبایی خالق نام به

  ایران اسالمی جمهوری گرامی رهبر محضر به سالم
  

 البته و آمریکا، نه و ترسید ما از یلئاسرا نه امسال، آبان سیزده و قدس روز مراسم در و انقالب، عمر ساله سی تاریخ در بار اولین برای عزیز، پدر
 آورده ها خیابان به معترض مردم احتمالی مقابله برای که رسمیغیر و رسمی تسلیحات همه آن با .دبو ما خود کشور ترسید، بسیار که کشوری
   .نظامیم این برای تر شایسته و بهتر فردایی خواهان که ما همه برای است هشداری ینا .بودیم

 تنها این .ددار بستگی شما مدبرانه تدبیر به تنها و تنها آنها، از رفت برون که است گشوده مخاطراتی به را ما پای حتمی، رخداد یک میان، این در
 این راز من .دبنشانی خود جای سر اند، گرفته قرار خود نابجای در که را همه و آورید در هب ویرانگر بست بن این از را کشور توانید می که شمایید
 شجاعت به عنایت با که دارم این امید و گویم می شما با است مشغول کار به کشور فرهنگی عمواض از ای گوشه در که دوستی باب از را تنگناها

  .دفرمایی بدل یکپارچه و مجدد حضوری حالوت به را مردم سرگشتگی نافذتان، دوراندیشی و شورانگیزتان
 در نه دشمن، و دوست لفهؤم دو طرف، این به پیش ها مدت از :گویم می و .مدان می دشمن و دوست ییجا جابه در من را، شده اشاره راز کلید

 من تالش .است انداخته در محاسباتی خطای به پیچ، در پیچ معمای همین را ما و شما و .دان شده جا جابه ظام،ن داخل همین در که کشور، از خارج
  .سربسته سر این واگشایی اال نیست چیزی مشفقانه، نوشته این در

 تداوم و برپایی در پاکی و درست سابقه ؛دباش محکم دینی باورهای به معتقد که ستا کسی ما دوست :کنیم می ورمر هم با را دوست تعریف
 همیشه و ؛دباش مدیر و کاردان ؛دباش متخصص ؛دباش نظام فدایی ممکن، وجه ترین عالی در اساسی، قانون بند بند از فراتر ؛دباش داشته انقالب
  .دباش نداشته کجی دست ؛دباش درستکار ؛دباش نظام پای پیش از سنگی برداشتن برای موریتیأم هر زنگ به گوش
  .دشو می ثابت آنها از بخشی باحتا  یا و مختصات، همین با فرد این دوستی ما، برای
 اگر یا ،ددارن سری و سر ها یاجنب با ؛دبرن می رنج ما های شایستگی یک به یک ظهور و سربلندی و توفیق از که آنان کیانند؟ داخل در ما دشمنان اما

 آشکارا چه اقدامی هیچ از ؛دکاهن زیر آب و گوی تلخ و انداز سنگ ؛ماست خارجی دشمنان و اجانب سود به عملکردشان و رفتار محصول ندارند،
 ؛دپسن دشمن مقدرات ینیجایگز و است نظام فعلی مقدرات فروپاشی آرزویشان ؛دکنن نمی دریغ ما نظام و ما به زدن آسیب برای خفا در چه و

   .است زهرآلود انتقادشان و مزورانه شان خیرخواهی
  .دشو می ممکن ما دشمنان شناسایی که ستا رفتارهایی چنین یک احتساب با

 آنان با مراوده در مارا تکلیف و بود ممکن مطالعه یک به تشخیصشان این، ما دشمنان و بودند، این ما دوستداران و دوستان اگر :که این سؤال
 خود، حسابه ب و ایم کرده بسنده ظاهری مختصات همین به که است همین در عزیز، ای ما، های سال این گرفتاری انهتأسفم .ساخت می روشن
  .ایم رانده را دیگری و ایم نواخته را یکی بدیهی، های شاخصه همین با و .دخو جای در را دشمن و ایم نشانده خود جای در را دوست

 .بسته ،دشمن دست و بود گشاده ،دوست دست ما، محاسبات در که چرا .یافت می سامان باید کارها متداول، فرمول این کردن عملی با البد و
 به ما جامعه اختفای در ای فتنه چه پس .بودیم انداخته در هراس و هول هزارتوی به را دشمنان و بودیم بخشوده تفوق کشور مقدرات بر را دوستان
 تا فراگیر اعتیاد از است؟ کرده احاطه را ما رفت پس و نابخردی و کاستی همه این که است بوده مشغول خطا و آسیب همه این پروریباز و تولید

 غفلت دلمردگی؟ و سأی تا ریاکاری، اسم به نهضتی ظهور تا مدیریتی، سرگردانی تا ها، ثروت دادن هدر تا دهنده،آزار کاریبی تا واهمه، بی مصرف
 و تمهیدات همه ظاهر صورت به که ما است؟ باریده می زخم ما بر دیرزمان، از و ناغافل، روزنه کدامین از است؟ بوده مربوط کجا هب ما

 ما بر ناگاه هب های آسیب این کجا از و چرا، پس ایم؟ دانسته می نیک را ستیزی دشمن و نوازی دوست آیین و بودیم بستهبه کار  را ها هوشمندی
  :گفت خواهم اند؟ خراشیده را ما نظام و ما چهره و ندا باریده
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  !گرامی پدر
 بنیان و کرد سست ما بنیان روز به روز و فریفت را ما و افتاد در ما جان به نخستین روزهای همان از معرفتی، خطای یک و عملیاتی، اشتباه یک
 .دش برطرف داخلی نفاق از مان نگرانی آنها، راندن با و راندیم کشور از را ودارتابل منافقین ،خود خیال به که بود آن ما اشتباه .دبخشی استحکام خود
 تسبیح و ریش به .دبر نمی راه خدا دین ذات به را ما است، متوقف ظاهر در که اسالمی آغوش به جامعه آحاد فروبردن که نیندیشیدیم این به اما

  .کردیم ترغیب ریاکاری از بلوایی اندرون به را جامعه قیاس، همین با و .یمکاست نمره دیگری ادکلن و کراوات از و دادیم نمره فردی
 دوستان ستد، و داد این در و .دادیم بها خود دیگر دوستان مشفقانه نقد از بیش خود، ریاکار دوستان چاپلوسی به که بود این ما ممتد اشتباه

 و ؛دافتادن دور ما رفاقت گردونه از سخنشان، ناخواسته تلخی همان به خاطر نتقد،م دوستان و یافتند ما با همنشینی برای یتر بیش فرصت چاپلوس،
 انشقاق آثار :که بود این و .است کرده دریغ خویش از را رشد حکمت کند، دریغ خود از را منصفانه نقد که ای جامعه :دانستیم می خود آنکه حال
  .ددا رخ ما دوستان میان در
 در هرگز که یافتند دست هایی موقعیت به ما، ظاهرپسند باورهای در نفوذ با و کردند کشف را ما خواب رگ زیرک، های آدم :که شد گونه این و

 عمر سال سی این در ما خود که آنجا از و .مثالم و مصداق بیان از ناگزیر باشم، کرده پرهیز گویی کلی از که این برای من .دنبو لیاقتشان و اندازه
 عملکردشان که نفری چند این بردن اسم کنم نمی گمان ایم، کشیده تیغ خود خدوم های چهره از بسیاری بر و ایم برده را بروهاآ از بسیاری انقالب

  نفر؟ چند کدام .دانداز تزلزل به را االهی استوار ارکان است، بوده ما همه منظر در
 هرندی، صفار محمدحسین و الریجانی، محمدجواد محصولی، صادق شریعتمداری، حسین مرتضوی، سعید عادل، حداد آقایان چون افرادی امروز

 وفاق از تمثیلی اولی، که .بیایی برو و دارند قربی و ارج خود برای و مایند دوستان ایم، آراسته خود برای دوست از ما که تعریفی همان به عنایت با
 :ششمی و سیاست، و کیاست :پنجمی اقتصادی، یتشمّ :چهارمی ی،تیزبین و ذکاوت :ومیس عدل، و جوانی :ومید دانشگاه، و حوزه عالمانه
 من .دافزو ها خصیصه این بر نیز فراوانی مشترک خصوصیات توان می وقت، صرف کمی با که .است فرهنگی و معتقد نظامی فرد یک از ای نمونه

 از برخی نام بایستی بود، گونه این اگر که .آورم فراهم را دوستان قبیل این نام از مطولی فهرست گفت، خواهم که ای نکته اثبات برای نخواستم
   .آوردم می نیز ام کرده اشاره بدانها نخست نامه در که را ای جمعه امامان خصوص به روحانیان،

 همه با که دوستی ؛است متوقف علم از تمثیلی عادل، حداد آقای بینیم می بزنیم، ورق را دوستان این چهره سوی آن صمیمی، و صریح اگر
 به ایشان ورود .دبمان باقی خواستنی ای چهره همچنان که است این به شتر بیش تمایل .دکن می مراجعه علم ذات به تر کم اش، علمی های دارایی
 هرگز مردم، نماینده مقام در بعدها، و یافت راه مجلس به یأر های صندوق ابطال با شود می که این ؛آمیخت دیگر ضرورتی با را تمایل این مجلس،
 نه آنجا از اما است رفته باال علم نردبان از عادل، حداد آقای .دمان باقی خواستنی ای چهره همچنان و نشد، صندوق، یکحتا  صندوقی، ابطال نگران

 ایشان زعم هب .است مندنیاز کدیؤم بازتعریف به است، ایران مردم همه نماینده که وی، نگاه در مردم .است آمده در ویلأت بام به که علم ذات به
 خیال به این و .خودشان کار سر بروند مابقی !وجل بیا تو :که کرد اشاره میان آن در یکی به و درآورده ب انگشت مردمان، ازدحام میان از شود می

  باشد؟ داشته تواند می نیز دیگری تعریف مگر علم توقف .مردم یعنی ایشان
 خوبی هب جوان، این .است بوده بیجایی خوف قضاوت، عرصه به ورود از ما دینی بزرگان خوف :داد اننش جوانی، عین در مرتضوی، سعید آقای
 که داد نشان آورد، صحنه به که عدلی با وی .نیست متمایل خاصی قاعده به عدل با بازی دارد، قواعدی خود برای سیاست بازی اگر که داد نشان
 عدالت بدل که داد نشان جوانی، همین با یشانا .بالعکس و کرد ناحق برتن و درآورد را حق لباس و ،کرد خلق آبرو برای متفاوتی تعریف توان می

 خصوص، این در .ددا احاله علی حضرت خود دوره همان به را آن اصل و آورد، صحنه به کند اجابت را ما نیازهای که ای گونهه ب توان می را علوی
 مسیر تا بپرسید اسالمی شورای مجلس در ما دیگر دوست ذاکانی، آقای از را مرتضوی آقای تریگس عدالت های رویه از ای شمه نیست بد

  .دشو نمی مشاهده آنها در یلئاسرا و آمریکا از پایی رد هیچ که هایی ضربه .دشو عیان شما بر است خورده می نظام که ناغافلی های ضربه
 است دوستی تمثیل شریعتمداری، آقای .دندار تردید حضرتعالی شخص و نظام به افرشو عالقه و شریعتمداری آقای دوستی در حدالناسیأ هیچ
 جهاد در ما .است امنیتی مسائل غلیظ حوزه او محوری علقه و تخصص .است یافته راه مطبوعات عرصه به اشتباه، به :گویم می اطمینان با که

 فرازهای و قرآن آیات از .دبو عسل تولید و کندوداری کارش .دکر مداوا عسل با شود می را ها بیماری همه بود مدعی که داشتیم همکاری سازندگی
 درد و پا زخم برای معطلی بی .دکر می بند عسل ناشناخته فواید به و عسل به بود، آن در که را محفلی سخن هر و بود برآورده مستنداتی البالغه نهج

 به را خود مخالفان و کرد نمی تحمل خود تشخیص درستی در را تردیدی ترین کم که عجبا و کرد می تجویز عسل حاضرین، آپاندیس و حاملگی
 شاخه یک به او وقتی دانم می بعید من که حدی به تا .است چنین نیز شریعتمداری آقای ما دوست .ددا می اشارت البالغه نهج و قرآن از فهمی کج
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 نافذش، روحیه همین برکت به شریعتمداری آقای .دندان سلف پیامبر یک غبار از یا و ور،مزد منافق یک گور از نروییده را گل آن کند، می نگاه گل
 نظام دوستدار و دوست هنوز اند توانسته می که را مردمانی یا برده آبرویشان یا کرده ساقط هستی از یا را شما و نظام صادق منتقدان از بسیاری
 چنان آن .دشو می مبتال ژرفی لذت به نظامند، دشمنان که آنانی :خود زعم به و مردم، رنجاندن زا وی .است کرده بدل خورده قسم دشمنی به باشند،

 حال و .الغیر و هموست والیت خالص و ناب مجاهد تنها بیندیشند همه که کند می دفاع شما از و کرده سپر سینه و واگشوده هم از خود دست دو
  .است نهاده نام والیت از دفاع را اسمش و است مشغول اشاره مورد لذت همان تناول به او من، زعم به آنکه

 آنکه بی و باشد، کارشان در آشکاری نفاق آنکه بی دوست، لباس در که است کسانی همان از تمثیلی محصولی، صادق آقای ما، نظام دیگر دوست
 به اکنون و یافته راه مدیریتی های رفاقت بدنه به زیرکی با شود، حذف واجباتشان از نظام حفظ آنکه بی و بگیرد، فاصله کالمشان از قرآن آیات
 اقتصادی شمّ به وجه هیچ به ثروت، کسب این که طوری به .دان یافته دست هنگفتی ثروت به اند، نصیب بی آن از ما مردم که رفاقتی همان برکت
 بزنگاهی در را ضعیف فردی که رفاقتی .است همجواری های رفاقت همان ناحیه از آورده، ایشان برای باد چه هر بلکه نیست، مدیون و مربوط آنان

 آقای امثال .دفرست باز لوفشأم اختفای همان به ضرورت، آن پایان از بعد و کند کشورش وزیر و بیاورد در به اش عالقه مورد اختفای از ضروری
 اقتصاد ریشه به دندان و دست همجواری، برکات همان به دلیل رند،گی قرار که منصبی هر در اینان .دفراوانن ما نظام دوستان فهرست در محصولی،

 مشتاقند خود که نحویه ب را کشور توسعه و رشد و آبرو نظام، و ما و شما برای و کنند می ترمیم را نظام به مردم اعتماد بنیان و برند می کشور
  .دکنن می تعریف
 به و .ددانن می سیاسی فهم حوزه در را نظام فقر نظام، خالص دوستدار یک موضع از که است کسانی از ای نمونه الریجانی، اردشیر محمدجواد آقای
 و درشت سخنان همان ابراز با اینان آنکه حال و ؛دانجام نظام سیاسی فهم تقویت به سخن، آن درشتی تا گویند می درشت سخنان مناسبت، هر
 پشتوانه به اعتنا با اینان .دکنن می ورزی سیاست مداری، سیاست جای به که کسانی مثیلت .ددهن می پوشش را خود خورده ترک خرد و هوش مغز، بی

 کردن فربه در و مناصب، همان های حاشیه در و نشینند می کشور کلیدی های منصب بر اند، داشته می بایست که تخصصی و دانش نه و خانوادگی،
 آن ابراز برای جایی برگردد، ورق اگر که است واجب روی آن از اینان برای نظام ظحف .دکنن می مجاهده نظام برای خود، تعلق مورد کارهای
 .المللی بین های تراشی دشمن استاد .دکشورن بازگشت بی های فرصت دادن هدر استاد دوستان، این .دندارن سراغ خود مخاطب بی اما درشت سخنان

 برای داخلی دشمنان و دوستان داستان .است المللی بین های دشمنی کاستن از تر مطلوب المللی، بین دوستان ریزش آنها در که هایی تحلیل استاد و
  .ددار خود جای اینان
 را خود اصلح، وجود با که است کسانی از تمثیلی او اما ؛دباش تر ناب و تر پاک اینها همه از فردی لحاظ به من، زعم به شاید هرندی صفار آقای
 به اسالمی ارشاد مثل ای وزارتخانه اداره دانند می که این به علم با و .دپذیرن می الفور فی نیستند اش شایسته که را یتیمسؤول .ددانن می تر صالح

 کار وارد و گویند می ای یاعلی یک خدا، خوبان همه به توکل و معصومین ائمه و متعال خدای یاوری امید به است، محتاج ویژه های تخصص
 بلد دلیل به ضایعات، .دبینی می االهی پنهان و آشکار عنایات از برخوردار همچنان را آنان گذرد، می شان یتمسؤول های اهم از که هرچه و .دشون می

 اینها اسم :که گردانند برمی صورت دیگری سمت به اینان اما ،کند می فوران شان یتمسؤول پیش و پس از اند، پذیرفته را انجامش که کاری نبودن
 مجامع از هنرمندان و فرهیختگان فرار های علت از یکی شاید .دان نهاده ضایعه را اسمش دگراندیشان و اجانب و است خدمت کهبل نیست، ضایعه
 دانشگاهیان با اخیرتان نشست به را شما .دطلبن می کارشناس شدیداً که باشد مصدرهایی بر غیرکارشناس های آدم گرفتن قرار همین نظام، به مربوط
 این کردند؟ می ییدأت را او چگونه حاضرین - داشت انتقاد شما شخص از که -  دانشجو جوان آن سخن فراز هر با فرمودید مشاهده ؛مده می ارجاع
 از پس های سال این پروران جسم هرندی، صفار آقای امثال .دبو دیگر جای در روحشان اما بودند آورده شما نزد را دانشگاهیان جسم :که این یعنی

  .دنقالبنا پیروزی
  

  !گرامی پدر
 زمزمه با و گذرانند می دل از را خدا رضایت تمام خلوص با و کنند می آسمان به رو خانه، از خروج هنگامه ب صبح، روز هر دوستان، این
 دوستی در ار تردیدی ترین کم که است آراسته دینی معروفات و معارف با چنان آن ظاهرشان صورت .دکنن می جاری چشم بر اشکی الکرسی ۀآی

 هفت به که خود، به نه را نظام ویرانی خیال .دان صادق و صمیمی خود، دینی مظاهر از مصداقی هر در اینان معترفم من و .دکر باور توان نمی آنان
 درشت های فتنه پذیرد، می صورت صادقانه نیز بسیار که اینان، رفتار پیش و پس از گذرد، می که روز هر سفانهأمت اما .ددهن نمی ربط نیز خود پشت

 گزشی خود، مردمان فالکت تماشای از مطلقاً :که این ،آن و ؛ددارن نیز دیگری نشانه دوستان، این .دپیچ می نظام پای و پر به و گیرد می سامان ریز و
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 و .است یکی ندانستنش با اینان برای آمار این دانستن اما اند مطلع کشورشان جوانان اعتیاد میزان آمار ترین دقیق ازمثالً  .دکنن نمی احساس خود در
  .دان دریده می خود پوست باید دارند، نظام با که داری ریشه دوستی دلیل به خوفناک، ارقام این دانستن با اینان آنکه حال
 ما بر بال باران کجا از یم؟خور می زخم کجا از ما :که است بوده این به ما های نگرانی از بخشی گذرد، می انقالب عمر از که سالی سی این در
 و مالی امکانات همه ایم، انداخته در کشور از خروج و هراس و هول وادی به را عواملش و ایم بسته را دشمن ورود منافذ که ما بارد؟ می

 چرا دارد؟ را جهانی اول بهرت ما کشور در اعتیاد آمار چرا خوریم؟ می ضربه مرتب که کجاست از پس ایم، کرده دریغ آنان از را ملی های موقعیت
 چه ما دوستان پس را؟ نیامده های نسل به متعلق ملی های ثروت دادن هدر ترین بیش و را؟ ضایعات ترین بیش و داریم؟ را ها مصرف ترین بیش
 ای سجده سمت به نماز وقته ب و افتد نمی زبانشان از خدا صفات و اسما ذکر که دوستانی است؟ آنان با کشور اختیارات همه که آنان کنند؟ می
  کنند؟ می شتاب شورانگیز و خالص و ناب

 خورده ضربه که است دوستان همین ناحیه از شما، حضرت خصوص به و ما نظام و ما :که است این به مردم، این آحاد از فردیبه عنوان  من اعتقاد
 ؛است ساده بسیار اینان عملکرد نتیجه یایشناس .دان شده مجتمع ما نظام و شما اطراف در ،خوده ب مخصوص تعلقات با که دوستانی .خوریم می و

 نزد به خلوت در را شریعتمداری آقای همین مثال، عنوان به و اند، طیف هم دوستان از ای گزیده که را دوستان این پنهانی، امتحان یک در و بیایید
 ترغیب نظام با دوستی به را معاند و مدعی و تفاوت بی غیرایرانی و ایرانی دادتع چه یتشان،مسؤول مدت این در بپرسید آنها از و بخوانید فرا خود
 نظام از جانبداری به ها دوردست از را نفر یک این ما :بگویند و بیاورند شما نزد و بگیرند را نفر یک دست بخواهید آنان ازحتا  و اند؟ کرده
 شما که دانم می این از هوشمندتر را اینها من البته .یافت نخواهند دست نفر یک آن به هرگز اینان، که کنم می عرض شما به اطمینان با من .ایم آورده

 است، هیچ اندر هیچ حتماً که جذبی این موازات به بپرسید آنها از بعد، و .ما مشتاقان اینانند :که دهند احاله مذهبی زنی سینه مجلس یک به را ما و
 وادی به یا و رانده، دشمنان سمت به غیراسالمی، سخیف های رانش و ها تهمت ضرب به را نظام دوستدار و منتقد و همراه دوستان از تعداد چه
  اند؟ انداخته در تفاوتی بی
 با خواستشان بسا چه و شمایند اطراف در اشاره مورد دوستان همین از ای عده دانم می چه اگر نه، یا فرمودید مطالعه دانم نمی مرا نخست نامه

 ازدحامی میانه در ام نشانده خود خیال در را شما گاه من کنید باور اما .دباشن داشته دور شما مبارک چشم از را نامه آن و نباشد یکی شما خواست
 شما خنس هر با که جمعی .بینم می تنها هوی و های پر جمع آن در را شما :بگویم که ام شرمنده و .بردم اسم را آنان از ای نمونه که دوستان این از
 هوار و ریزند می اشک و آفرینند می شورشی شما احساسی سخن به گاه و .دکنن می مرور را خود خاص حوایج دل، در و دهند می تکان ییدأت به سر
 را شان اریریاک و ایم داده آموزششان انقالب سال سی این در ما که کنند می را کاری همان درست بینی می ،کنی می نگاهشان که خوب اما ،کشند می
  .ایم کرده گذاری قیمت گزاف، نرخی به
 شما، شخص برای و شما، شخص برای و نظام، برای که برم می اسم دیگری دوستان از مشفقانه، و دوستانه مقابل، نقطه در و سخن، اینجای در من
 رمیده ایرانی ها میلیون و زدند کشورمان کل در گشتی یک انقالب، عمر روزهای ترین بحرانی در هم آن شما، شخص برای و شما، شخص برای و
 موسوی، میرحسین آقایان :آوردند باز شما رکاب پای به ممکن، وجه شورانگیزترین در را خارجی و داخلی معاندینحتا  و نظام به کرده پشت و

  !اینانند ما، و شما و نظام واقعی دوستان :گویم می صمیمانه .کروبی مهدی و خاتمی، محمد سید
 دوستان همان عوض، در .دان کرده عمل نیز آن به و خواهند می و خواسته اقتدار شما شخص و نظام برای که مایند واقعی دوستان تن، سه این

 سال،ام آبان سیزده روز و قدس روز غمبار داستان .دهراسن می آن از خود تنها که اند ساخته دیوی اینان از متعلقاتشان، افتادن خطره ب خاطر هب دیرین،
 از مجملی که است کسانی پنهان ضربات نتیجه آن، جانبی حوادث و بود، شده تجهیز خود مردم از مراقبت به خود نظامی تجهیزات همه با نظام که

 این بر آنان، با مشورت با و بخوانید فرا را خود واقعی دوستان تن سه این ،شخصاً :که است این ما تمنای .دادم شرح اختصار به را عملکردشان
   .دگذاری مرهم سرواکرده زخم

  
  والسالم
 زاد نوری محمد :شما فرزند

 هشت و هشتاد و سیصد و یکهزار ماه آبان پانزدهم
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   1388 آذر 5 ای، به خامنه زاد نوری محمد سرگشاده نامهسومین 

  
  ام که نسبت ما با حسین چیست؟ انگیز، مانده ن غروب غمای من در

  
م، های عالَ و مردمی را که خدا دوست نداشته باشد، همه داشته ؛و خدا ما را دوست ندارد ؛ما ظالمیم: ام که بگویم شرمنده

  دکن کفایتشان نمی
  

  انیان بدهیمقرار بود با این انقالب، ما توسط شمایان، شکل دیگری از انسان بودن را نشان جه
  

و برای باال بردن این دیوار، از . ما به زعم خود، دیواری ضخیم و نفوذناپذیر در اطراف خویش آراستیم تا گزندی به ما نرسد
  ترین فرزندانمان بهره بردیم ناب

  
ما بیاویزد و از ، در هر چه که زیرک نیست، در این که چگونه خود را از وجهه شنژاد احمدیگذر شتابناک زمان، نشان داد که 

  دریغ شما بهره ببرد، زیرک است های بی برکت حمایت
  

 ایران اسالمی جمهوری رهبر مبارک محضر به سالم
  

 جای یک بزرگ، زمین این در که .عزیز حسین سرگردانی و آوارگی یادآور .است عرفه غمبار غروب نویسم، می شما برای را نامه این که اکنون
 همین از کرده، احاطه را حسین که تنگناهایی همه از من، و .اش سینه در محبوس سخنان برای بلندگو یک و .دندار دخو اهل اطراق برای امن،
 :آدمیان ازدحام و غوغا در و باشی حسین .دنشناس را تو کسی و باشی حسین تو که این .کسی بی این است غربتی عجب و .گدازم می او کسی بی
 .باشی تنها
 غریبی، بار نه تنه، یک اما .دبر می دوشه ب خود غریبی بار ،ظاهره ب که کسی با چیست؟ حسین با ما نسبت که ام مانده انگیز، مغ غروب این در من
 .ددار شانه به را، راه به چشم بشر بار و را، هستی بار که

 دانند، نمی عاشقی که کسانی به و .زیباست قلع عصرها، همه آدمیان همه ای آهای :بگوید نیست، عقل خواستار که دنیایی به تا رود می حسین
 بیاموزد برند، می رنج دیگران بودن انسان از که کسانی به و ؛دبیاموز بودن انسان آداب باشند، انسان نیستند بلد که کسانی به و ؛دبیاموز ورزی عشق
 .است پیروز انسانیت عاقبت، که

 حسین نه، یا باشیم؟ باید چگونه بدانیم ما تا هست حسین اوییم؟ خواستار اوییم؟ زادارع اوییم؟ دوستدار چیست؟ حسین این با ما نسبت راستی
  بیاراییم؟ خود کسب بازار و بگوییم سخن آنان از ما تا آراسته ما رونق برای بساطی فرزندانش و پدران چون
 نخواهد دوست را او دیگری کس باشد، نداشته دوست خدا که را ملتی و .دندار دوست را ما خدا کنم می احساس بزرگوار، عزیز ای شخصاً من

 به را ما چگونه ها، چینی و ها روس روزها، این بینید می .نیست سازش چاره دیگر، قومی کردن روی بگرداند، روی او از خدا که را ملتی و .داشت
 خود نابجای رفتار کدامین تقاص ما کنند؟ می پایکوبی ما قترفا الشه بر چگونه برند، می و برده ما از که پولی همه آن از بعد و اند؟ گرفته بازی
 پردازیم؟ می
 در .دبرن می دوش به خود غربت بار روزها این ایران، مردم انگار .ایران مردم همه برای که خود، برای نه .کنم می کسی بی احساس من عزیز، ای

 ما با مظلومیتی که عجبا و ؛شده تنگ آنان برای اش، فراخناکی همه با زمین، ؛دبگوی آنان درد و آالم از که نیست بلندگویی و ،تنها و ،غمبار غروبی
  .دکن نمی کفایتشان م،عالَ های داشته همه باشد، نداشته دوست خدا که را مردمی و ؛دندار دوست را ما خدا و ؛ظالمیم ما :بگویم که ام شرمنده .نیست
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 ایم، آمده گرفتار نشدنی تمام های کنم چه گردونه در ما که این راز شاید و .شده دریغ ما زندگی چرخه از خدا، جانب از خدا »حب« کنم می احساس
  .است شده برچیده ما میان از خدابه دست  که خداست حب بساط همین در

 موم از توانند می که اند قوم بزرگان این .دبدهن شکلشان بخواهند که هرگونه تا ،دخویشن بزرگان دست موم قوم، هر مردم که دانید می نیک شما
 که روزی امید به .ایم بوده خود بزرگان شما دست موم انقالب، از پس های سال این در ما، و .دبسازن گون انسان یا و هیوالگون، اشکال خود، دست

  .ددرآوری پروازمان به تان، مسیحایی دم با و بسازید پرندگانی ما موم از
 راضی ما شکل تماشای از خدا ؛است کرده دریغ ما از را اش دوستی ما، تماشای از خدا که اید داده شکل جوری را ما بزرگان، شما کنم می احساس
 .دشو می چندشش ما تماشای از که بینم می را خدا من، و ؛دندار ما شاکله به تمایلی ؛دآی نمی خوشش ما از ؛نیست

 شاید و .دباش ما نامتجانس شکل همین در شاید غضبناکیم، و غلیظ گونه این خویش، عانهمنو به نسبت ما و نیست، ما میان در که محبتی این راز
 .دباش مربوط ما ناجور شکل همین به ندارند، ما با مراوده به چندانی تمایل ها ملت که بزرگی، این به جهان در ما تنهایی راز
 نیستند بلد اگر که بیاموزیم همگان به بود قرار .بدهیم جهانیان نشان را نبود انسان از دیگری شکل شمایان، توسط ما انقالب، این با بود قرار

 اکتشاف به بود قرار شما با ما .دبنگرن ما های قدم به نیستند، بلد را »کرشُ« روشن راه اگر .دکنن شتاب ما تماشای به بورزند، عشق و عدل و انصاف
 یک برای سرزمینی فقط نه -  را پارس - را ایران بود، قرار فرانسوی، نکوربَ هانری قول به ما .کنیم شتاب بشری معنویت نشده کشف های قاره
 را ایران :او قوله ب باز و .بشناسانیم دنیا به مذاهب تاریخ کانون و معنوی معالَ یکبه عنوان  که بزرگ، امپراطوری یک از ای خاطره فقط نه ملت،
 .است خویش غیبت امتداد در موعود ساعت رساندن فرا اندرکار دست غایب امام آن در که قلمرویی .کنیم تعریف منتظر سرزمین یک
 از بیش که مردمی با .بینم می خدا دین برای :لکمُ این در را سیدالشهدا کسی بی و سرگردانی همان عرفه، غروب این در من، که دردناک چه اما

 نام از .دان نبرده راه او سخن ذات به ظاهر، هب جز و اند کرده حسین حسین .دان کرده جفا وا به سایرین، از بیش و اند برافراشته را حسین ملَعَ سایرین،
 .دان نیاورده بر آبرو است، جسته می دشمن سپاه درحتا  را آزادگی که او، برای و اند خورده نان حسین،

 .دندار دوست را ما خدا :گویم می که است دلیل مینهه ب و .دای نپرداخته ما از خوبی شکل قوم، بزرگان شما :گویم می که است گونه این
 فرزندانمان ترین ناب از دیوار، این بردن باال برای و .دنرس ما به گزندی تا آراستیم خویش اطراف در نفوذناپذیر و ضخیم دیواری خود، زعم به ما

 به دیوار، این پناه در بشریت، و آیندگان و مردمان که این امید به ؛دکردن دیوار این جرزهای مالت را خود جسم داوطلبانه، که فرزندانی .بردیم بهره
 .دبرسن رشد
 جانه ب روزی آن دیوار، این سرتاسری شکاف اما .دبگیر طوفان هیبت که است نسیمی نگران و .برداشته ترک که هاست مدت عزیز، ای دیوار، این
 آقای -  او ظاهراً .دکردی سپر نژاد، احمدی آقای پیروزی برای را خود مبارک سینه و آمدید زیر به خود رهبری بلندای از شما که دوید، او

 نیست، زیرک که چه هر در او، که داد نشان زمان، شتابناک گذر اما ؛دکن شما بالی سپر را خود تا است آمده :که ددا می را شعار این -  نژاد احمدی
  .است زیرک ببرد، بهره شما دریغ بی های حمایت تبرک از و بیاویزد شما وجهه از را خود چگونه که این در
 صرف سخن ردیف در را عرفه غروب در گمشده این سخن مبادا :بگویم آن از پیش اما .گفت خواهم ندارد، دوست را ما خدا چرا که این راز من

 شکاف کد،ؤم امانت همان با اکنون، و .است ودهب شما امین .است بوده شما سپاه در ها سال ترین، کم این .دفرمایی محدود انتخاباتی ناراضیان
  .دده می شما نشان را دیوار آن هولناک
 تلویزیونی های برنامه مجری که قدیم رسم به تا کردند دعوت )ره(خمینی امام حرم در مراسمی به مرا سازندگی، جهاد قدیم دوستان پیش، چندی

 کشور، های استان سازندگی جهاد پیران و ها اولین از ای عده حاضرین، .بگیرم عهده به را مراسم آن اجرای بودم، »سازندگی جهاد« و »فتح روایت«
 همه .دبودن کشاورزی جهاد وزارت مدیران و معاونان و خمینی، حسن االسالم تحج وزارتخانه، این در حضرتعالی نماینده کشاورزی، جهاد وزیر
 .دبسپرن تاریخ به همیشه برای را او و بکنند دگیسازن جهاد از یادی بار، آخرین برای تا بودند آمده
 سر شعارهایی و بگویند حال فراخوره ب سخنی و بیایند کدام هر تا فراخواندم را شده مشخص افراد یک به یک و گرفتم قرار تریبون پشت روز آن

 همسنگران، عزیزان، ای :گفتم حاضران به رو ایشان، فراخواندن از پیش .درسی خمینی حسن آقای به نوبت .دبنشینن خود جای سر و بروند و بدهند
 :زدم می نهیب خوده ب که چرا .دافتا می جانم به توفنده ای رعشه آمدم، می -  امام حضرت حرم -  مکان این به وقت هر پیش، وقت چند همین تا ،من
 به آمدن از مرا رعشه، همین و بدهم؟ پاسخ چه من اید، ردهک چه من از بعد :بپرسد من از و کشد درون به مرا و آید برون ضریح داخل از دستی اگر
 کشد، درون به مرا و آید برون دست همان اگر :کردم تلقین خوده ب نفسه ب اعتماد با و کردم شهامت روز یک که این تا .داشت می باز مکان این
 اول ؛مخدر مواد مصرف در ایم شده جهان کشور اول ما کارهایی؟ هچ .کارستان ایم کرده کارها شما از بعد ما راحت، خیالتان عزیز، امام :گویم می



 )305(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 دست باالیی تخصص به چاپلوسی و ریا رواج در شما، رفتن از بعد عزیز، امام ؛اداری مفاسد و رشوه آمد و رفت میزان در ایم شده دنیا کشور
 و بدکاری در دنیا اول کشور چند جزو ؛ماست با دیگر چیزهای خیلی و شکر و روغن و بنزین و گاز و نفت مصرف در دنیا اول مقام ؛ایم یافته

 در !ایم یافته دست فاخری های رتبه به انتها، از کشورها، سایر میان در انصاف، و عدالت جاری جریان میزان در ؛هستیم کم مطالعه و بیکاری
 از پولی های سرمایه خروج در فروش، تن زنان و دختران تعداد در کشور، از فراریان و مهاجران تعداد در نخبگان، فرار در ن،مسؤوال دروغگویی

 ...و ؛ایم شده دنیا ورشکستگان سرآمد نفت، و نفت و نفت به همیشگی اتکای و سرانجام، بی واردات میزان در کشور،
  .کردم دعوت جایگاه به سخنرانی ایراد برای را خمینی حسن سید آقای بعد، و
 همان این .دندار دوست را ما خوب خدای گویم می که است این .دای پرداخته ما از که است همان هیوالگون، کلش این بزرگوار، ای عزیز، ای

 نشدنی تمام های کنم چه گردونه در ما که این راز شاید و .شده سلب ما زندگی چرخه از خدا، جانب از خدا »حب« :گوید می که است احساسی
  .است شده برچیده ما میان از خدا دسته ب که خداست حب بساط همین در ایم، آمده گرفتار

 ؛ها فرصت دادن هدر برای ؛تکراری شعارهای و ها وعده شنیدن برای ؛دروغ تناول برای ؛مصرف برای ایم شده تربیت خود، قوم بزرگان توسط ما
 »اسراف« دیگر معنی شاید این و !خدا دین سما به خدا دین چهره کردن مخدوش برای و ؛بداخالقی برای ؛دشمن خلق برای ؛دوست راندن برای
 !باشد؟ داشته دوست را ما خدا چرا ؛ایم شده اسرافکار سخت عزیز، ای :ما و ؛دندار دوست را اسرافکاران خدا، که ؛دباش
 های اسراف خاطره ب .دانیم می خدا نورچشمی را خود جهت بی و ایم افتاده خدا چشم از که هاست سال شمسی، هجری 1388 سال ایرانیان ما،

 مصرف در اسراف، من، زعم به و .است اسرافکاران جزو نیز فرعون قرآن، در .دندار بازار و کوچه مردم به ربطی اسراف، این .مان اندازه از خارج
 .هست نیز ها نعمت دادن هدر در ؛نیست بیهوده و گزاف

 انتشار ما از ،انقالب ظهور با که را جهان مردم اشتیاق نعمت ؛دادیم هدر ار بودن خدا با نعمت ؛دادیم هدر را انقالب نعمت عزیز، ای ما، و
 ایران، مردمان بالقوه شکوه آن .دادیم هدر را ایران مردم نعمت را، مردم نعمت ما، همه، از باالتر و ؛دادیم هدر داشتند، انتظار را خدا های خوبی
 .است افتاده در سردرگمی فعلیت به امروز،
 این .دجوین می خود پناه برای جایی و سرگردانند بزرگ، زمین این در که بینم می را خود آیندگان و ایران مردمان من، و ستا عرفه غروب

 اطوار تماشای به تفاوت، بی و اند ساخته جدا و کنده نظام، تعلقات بدنه از را خود کشور، نخبگان :که ببینید این در بزرگوار، عزیز را، سرگردانی
 .دبر می سقوط سراشیب به شتاب با را شما و ما که اند نشسته یورجمه رئیس

 برای شما، شخص دوش هم و پا هم روز، یک که را کسانی ؛ایم افکنده زندان به را خود فرزندان و نخبگان از جمعی او، از هواخواهی در ما،
 خود دوستان قدر ما، که باشد نیز این در ندارد، دوست را ما داخ که این راز شاید، و .دبودن رفته زندان به و کرده تالش نظام، این برقراری
 ته و سر و بردیم دست غیرعقالنی رفتاری به عقل، دنیای چشم جلوی و گذاردیم خود براندازی حساب هب را آنان بدیهی انتقاد و ندانستیم
 .آوردیم هم به غیرعلنی های دادگاه در را زندانیان این اغلب مجرمیت

 تشکیل علنی های دادگاه اگر البد ؛نکردیم اقامه هایشان، دادگاه بودن غیرعلنی برای دلیلی ما و دارند خنده کوچکی، فرط از که هایی رمج با هم آن
   .داشتیم هراس معکوس نتیجه این انتشار از ما، و ؛گرفت می قرار اتهام مظان در ما خود مجرمیت شد، می
  
  !عزیز ای
 .دشو می داده دفاع و سخن فرصت آنان به و شوند می برده دادگاه به زندان از ممکن، های لباس بهترین در متهمان، افر،ک و پلید غرب های دادگاه در
 آنان تحقیر از و کنیم تحقیرشان :تا .شویم نمی قائل شان انسانی حق به نیز بهایی ترین کم و بریم می دادگاه به دمپایی و زیرشلواری با را متهمان ما، و

 و .ایم کرده ضایع لکمُ این در نیز را عدالت ها، اسرافکاری همه کنار در ما، که .دندار دوست را ما خدا گویم می که است این .برآوریم خود بزرگی
 باشد؟ داشته دوست را ما چرا خدا،
 گرانمایه، عزیز .دان داده انصراف قم عگیجم امام از آملی، جوادی اهللا آیت حضرت شدم خبردار نویسم، می را نامه این پایانی های قسمت که اکنون

 این برای ای چاره عدل، و انصاف اصل به رجعت و خود، قانونی اختیارات با شما اگر و .است خورده ترک نظام، نازک چینی .است جدی شکاف،
 .دنرس یجایه ب شکسته ظرفی با آب ییجا جابه برای ما اصرار که رسد روزی بسا چه نیندیشید، یک به یک های ترک
 از و را، الفاظش ،صداقت از و را هیبتش نخبگی، از که کسانی محاصره در .بینم می محاصره در را حضرتعالی دوست، یک موضع از شخصاً من

 .دان آراسته را اطوارش دوستی،
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 .دکاون می را خدا مجدد لبخند راز و .دان صادق که کسانی .دهستن نیز سوی این در عزیز، ای شما، دوستان
 .دبیفت کوچک های آدم دست به بزرگ، کارهای و .دشو تهی نخبگی از کشور، که است شده باعث شما دروغین دوستان رفتار
 .فعلی نفت وزیر به و فعلی، صنایع وزیر به و فعلی، علوم وزیر به و بیندازید، فعلی ارشاد وزیر قامت اندازه به نگاهی یک آشکار، نمونه چهار در
 سر بر خود از محض اطاعت برای را آنان ما که هستند کوچکی های آدم بودن، خوب و درستی عین در نه، یا مایند؟ ملت نخبگی عصاره اینان، آیا

  ایم؟ گمارده بزرگ کارهای
 طربه خا شما .نداشت همراهی همه این لیاقت که کسی خرج .دکنی او خرج را خود رهبری خود آن شما، که شد باعث نژاد احمدی آقای جاذبه
 از را دیگر های ملت دوستی او، به خاطر .ددادی دست از را کشور نخبگان و مردم از وسیعی بخش .ددادی دست از را مراجع ،نژاد احمدی آقای
 .دگذار خواهد تنها نژاد احمدی آقای با را شما موج، این .دخز می فراگیری سمت به کشور، سراسر در که است موجی همان این و .ددادی دست

 را فهمشان دست شد می که عوامی با البته و .دندارن بازگشتی راه اما خوبند خوب که کسانی با البته و .دجوین می خود نان و نام که جماعتی با بتهال
 فعلی وزیران از یکی سخن به .درستُ شان ناصیه از را بودن عوام داغ و نشاندشان فهمیدگی مرتبه بر و ردبُ درشانه ب عوامیت مهلکه این از و گرفت
 بینید؟ می چه سخن این ذات در ،»!دادند ترجیح نخبگان تمایل بر را نژاد احمدی روستاییان،« :بفرمایید دقت
 چند این دهد، جا دارد دوستشان که آنانی جرگه در را ما خوب، خدای مجدداً و فرمایید، مشاهده را خدا لبخند مجدداً که هستید این مشتاق اگر
 :است باالتر رایج اتشؤون همه از رفاقت، جایگاه و نأش شریف، قرآن در که ؛دبپذیری سطور این نویسنده از رفاقت، باب از را نکته

 و امنیتی، و اقتصادی و سیاسی کفایت عدم دلیل به را نژاد احمدی آقای مجلس، طریق از کشور، نجات برای و فراوانتان، اختیارات به عنایت با -1
  .دکنی محدودش شدت به یا بکشید زیر به یا ما، سرفرازی های فرصت دادن هدر دلیل به و اوانش،فر های دروغ دلیل به
  .دفرمایی دلجویی آنان از رسمی نشست یک در و کنند آزاد را خود امروز زندانیان و را، خود دیروز دوستان دهید فرمان -2
 پای و بگیرید، سر از عمامه شخصاً کربال، حسین از یادی با نیست، امیدی شما همراهان و مشاوران به را ما بحران، این از رفت برون برای -3

 .داندازی راه به ملی آشتی اسم به نهضتی خدا، دین مجدد رونق برای بزرگوارتان، پدران همچون موی، ژولیده و برهنه
 از پرهیز برای و عرفه، غمبار غروب در عزیز، حسین ردانیسرگ یاد به و .دزنی بند هم به محمدی محبت اکسیر به را مردم زده غم و گسسته های دل

 روزهای مجدد احیای به را آنان و آورید در صدا به را ایران مردم تک تک خانه در زنگ کنند، می شتاب ما سمت به ناگزیر که هایی فتنه با مواجهه
 .ددهی بشارت انقالب خوب

 بر مرا امانت، بار همین و .برم می دوش به که است امانتی بار در تنها شما، با من تفاوت .مایمش همچون ای، خامنه علی سید من، که بگویید مردم به
  .جویم مدد کشورمان سرفرازی برای شما همه از و بیایم هایتان خانه درِ به موی، ژولیده و برهنه پای که است داشته این
 .ددرآوری صدا به را هایشان خانه در زنگ باز .دنشوی ناامید بستند، شما روی به ار در -  اند داشته که تلخی روزهای یادآوری با -  کسانی اگر و

 و عاشقانه، نجواهای و عدالت، از باری کوله با است، علی :است در پشت که کس آن کنند باور اگر .است آنان ناباوری در ها دربستن این مشکل
 .دکر خواهند جارو و آب ورودتان برای و گشود خواهند ماش روی به را در سراسیمه محمدی، عطری و محبت، از قیبَطَ

 .دبو خواهد ما جانب به خوب خدای آوردن روی آغاز شده، دریغ آنان از سرفرازی اسم به که آنچه هر جبران و نظام، سفره سر بر مردم بازآوردن
 خدا که را مردمانی :که این آخر سر و .دآور خواهد باز ،جهان سراسر از را ما رمیده دوستان خدا، دوستی و .داشت خواهد دوست را ما خدا، و

   .گفت خواهند آفرینشان آیندگان، و .داشت خواهند دوست دنیا مردمان همه بدارد، دوست
  
  !یعل یا

 زاد نوری محمد
  
  

  ***منبع *** 
  »زاد یدکتر محمد نور یرسم یتسا«

http://nurizad.info/?p=27 
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     1388آذر  15ای،  به خامنهنامه سرگشاده علیرضا حسینی 

  
 »یهمطلقه فق یتاز محضر وال سؤاالتی«
  
گرفته  یرادهاییهم تا کنون به شما ا یادیشما و گروه شما پر شده، افراد ز یسال است که گوش ما از فلسفه فکر یدانم از کجا شروع کنم، س مین

 یلین خیزیوتلو یقو از طر آیید؟ ینم یینپا یاییو از آن مقام کبر یتبرج عاج والاز  یاگر حق با شماست چرا اندک راستی بهاند،  نوشته ییها و نامه
حکومت  یا ید؟فرعون فرستاد تا با لحن نرم با او سخن بگو یرا به سو یکه موس یدشما از خدا باالتر یاآ دهید؟ یروشن و واضح، پاسخ آنها را نم

 .یمدر مورد علت خلقت آدم سؤال کنند؟، بگذر توانستند یشما از حکومت خداوند باالتر است که فرشتگان در آن م
  

 :کنم یخودتان سؤال م یدگاهو از د یعهش یها من از کتاب ید،هست یاز عل یرویپ یشما مدع یا خامنه آقای
هل سنت داخل و رفت و آمد نداشتند؟ چرا روابط شما با ا گرفتند، یدختر نم کردند، یمشورت نم یسال خالفتشان با عل 25مگر خلفا در  -1

و در ته قلبتان با  یدر محافل خصوص یول زنید یم یپلماتیکو تار است؟ در ظاهر دم از هفته وحدت و روابط د یرهت گونه ینا یههمسا یکشورها
 .شود یحاصل نم یوحدت یچه گاه یچه گونه ینا یدپس بدان منید،آنها دش

  
افراد به  ینچرا دورتر یا خامنه یآنها با تو باشند، آقا ینتر افراد به تو مخالف ترین کینزد یدبا: فرماید یخطاب به مالک اشتر م یحضرت عل -2

 )یو طاهر یاز خودتان مانند منتظر یافراد یحت(شما هستند؟  ینشما مخالفان و منتقد
  
ها  از شبکه یکیاهل سنت کافر، چرا در  یرمگ. مجادله کن یکون یقبا کافران به طر: گوید یم یامبرخداوند در قرآن خطاب به پ یا خامنه یآقا -3

 گذارید؟ ینم یو سن یعهش یعلما ینآزاد ب یا مناظره
  
در قرآن  ید،دشنام نده یهبه لشکر معاو گوید یخودش م یانخطاب به سپاه یندر جنگ صف یعل ید،هست یعل یروپ گویید یشما م یا خامنه یآقا -4
که از صبح تا شب در حکومت شما خوانده  یستعاشورا چ یارتز ینا یا خامنه یآقا. یدندهکافران دشنام  یها به بت فرماید یخداوند م یزن
 ینا یانراو ینمگر در ب ید؟ا نخوانده یهخبر واحد است، مگر شما علم روا یعنینقل شده،  یقفقط از سه طر یارتز ینا دانید ی؟ مگر شما نمشود یم
 .یمرد؟ بگذرو افراد فاسد المذهب وجود ندا یاننام غال یارتز
  
و  بینند یکه نم ییها و چشم شنوند یدارند که نم ییها آنها گوش: فرماید یوجود دارد که خدا در آن م یفراوان یاتدر قرآن آ یا خامنه یآقا -5

جز آتش دوزخ  یانه راهفمتأسبودن  گونه ینو ا اید گونه ینشما و طرفداران شما ا کنم یانه من فکر ممتأسف یا خامنه یآقا فهمند، یکه نم ییها قلب
مشت سردار  یکو  یرفسنجان یانو نه سوء استفاده، پس چرا به خاطر اطراف کنید یم یشما نه دزد گویند یم یا خامنه ینخواهد داشت، آقا یدر پ

 کنید؟ یم یسپاه دزد خودتان را جهنم
  
از منکر کند  یامر به معروف و نه یاستحوزه حکومت و س در ینخواست مثل امام حس یاگر کس دانید یم. محرم است یاما یا خامنه یآقا -6

 یهمعاو یدشما که معتقد یا خامنه یآقا ریزند، یکفش او سم م یاداخل غذا . آورند یسر او م ییسربازان گمنام امام زمان در اداره اطالعات چه بال
هر چه بودند  یزیدو  یهمعاو ی؟است عدل عل ینا یاآ ؟یستچ یهپس تفاوت حکومت شما با حکومت معاو ریخته، یسم م ینشمخالف یغذا داخل

 .مردم خودشان که خوب بودند یالاقل برا
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که مسلماً گزارش آن را  کند یم یدادوابسته به دولت ب یا یدولت یها در اکثر ادارات و سازمان المال  یتو سوء استفاده از ب یدزد یا خامنه یآقا -7
 که ها کوتها و س غارت ینا کرد؟ یو مجازات نم کرد؟ یخود را عزل نم یانتکارعامالن خ یحضرت عل یاآ کند، یشما ارسال م یاداره اطالعات برا

 .یعباس است تا حکومت عدل عل یو بن یامو یها به حکومت یهشب تر بیش
  
جرات اعتراض و مخالفت  یکس حاکم بوده و یدیدر حکومت ابوبکر، خفقان شد) ص(اکرم یکه پس از رحلت نب یدشما معتقد یا خامنه یآقا -8

شما  یهعل توان یدر حکومت شما م یاخطبه خوانده است و آ یفهخل یهکه حضرت فاطمه در مسجد عل گوئید یم یگرد یاز طرف ینداشته است، ول
 خطبه خواند؟ 

  
 یبعج یاآ یران،و ا یلاسرائ یکا،آمر: وجود دارد ینکره زم یبر رو یند یاکنون سه حکومت مدع یدگونه که مستحضر همان یا خامنه یآقا -9
 .اند را به کام مردم جهان و مردم خودشان تلخ کرده یزندگ ینچن ینو ا خیزد؟ یسه حکومت بر م ینا یهکه هرچه آشوب است از ناح یستن

  
 یعهبر ش یفکر همفکران شما مبنت یادبه  شنوم یتا فرات را م یلاز ن یلبر کشور اسرائ یمبن یهودی یها خاخام یادعا یمن وقت یا خامنه یآقا -10

 .یمبگذر افتم، یبه دست امام زمان م یاکردن همه جهان و فتح دن
  

در  خواهند یآنها م یوقت دانید یم یا خامنه یندارند، آقا یجهان است که اهل سنت در آن مسجد یتختتهران تنها پا دانید یم یا خامنه یآقا -11
 نباز جا ینیتوه گونه یچشاهد ه ینهدر مد یکه من در مسجدالنب یدر حال گیرند یو تمسخر قرار م ینوهنماز بخوانند بعضاً مورد ت یعهمساجد ش

چرا  یراست به یا خامنه یندارند؟ آقا یپس چرا اکثر اهل سنت در تهران مسجد دانید یجهان م ینامر مسلم یاهل سنت نبودم، شما که خود را ول
 یتلخ است ول یقتکه حق یمبود یدهشن ترسید؟ یم یقتاز حق قدر ینا یعنی دهید؟ یخود نم یاسیس ینالفمخ یابه اهل سنت و  یزیونیشبکه تلو یک
 .میرد یآن نم یاز تلخ یکس
  

 یکشورها یتمگر جمع کنند؟ یم یعرب یشما سر به جان کشورها یها رسانه زند یم یتیدست به جنا یلچرا هر گاه اسرائ یا خامنه یآقا -12
که  کنم یمن شک م ینهم یبرا. ینهاستاز ا تر بیش که یهعراق و سور یعیانو لبنان و ش یرانا یتاست؟ جمع تر بیش نفر یلیونم 60 یانهخاورم یعرب

 !یدتفرقه هست یجادا یبرا ها یونیستمبادا شما عامل صه
  

را با صراحت اعالم و آنها  یاقتصاد ینمفسد و نام آیید یچرا نم یید؟لهجه بگو ترین یححق را با صر: نفرموده یمگر حضرت عل یا خامنه یآقا -13
 !ا کار و تالش به دست آورده است؟تومان را ب یلیاردم 160 یمحصول یآقا یاآ یا خامنه یآقا کنید؟ یرا مجازات نم

  
تا  یدکن یریگ احت کنارهر یلیآن وجود ندارد، خ یبرا یراه نجات یچکه ه یدافتاده باش یممکن است اکنون در گرداب دانم یمن م یا خامنه یآقا -14

 .که باال آمده به اسم اسالم تمام نشود یگند ینالاقل ا
  

دالر نفت  یلیاردم 200گذشته  یها سال یبود، ط یلیونم 36 یرانا یتدالر نفت فروخت و جمع یلیاردم 20شاه  57در سال  یا خامنه یآقا -15
تورم و  همه ینکه شاهد ا!! مبلغ صورت نگرفته است؟ همه یندر خصوص ا یفتخل گونه یچه یااست، آ یلیونم 70 یرانا یتفروش رفته و جمع

 .میهست یگران
  

ها،  نماز، معتادان، طالق ینآمار تارک دانید یم یارا به ما داد آ یو اسالم ناب محمد یاتدر بهشت زهرا قول معنو ینیخم یآقا یا خامنه یآقا -16
 همه قول و ادعا؟ است پس کو آن یشل رو به افزاو فقر، هر سا یکاریب ی،تورم و گران ی،افسردگ
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بهتر از شاه سلطان  یسرنوشت یدمطمئن باش یدهست االمال یو منته یقینال و حق یتا گرفتار اوهام بحاراالنوار و عالمه مجلس یا خامنه یآقا -17
 همیشهما  ید،خارج شو یخیتار یها و از افسانه یت مذهبتو را به خدا از خرافا یدن،در انتظار شما نخواهد بود، از ما گفتن و از شما نشن ینحس

پس تا . تر است خطرناک یخدر تار یگریدچار کشور شده از هر زمان د ینککه ا یا فساد و فتنه ینکهغافل از ا خوردیم یمغول را م یافسوس خراب
 .کرد یدعالج واقعه قبل از وقوع با. یدشو یدارتکه تکه نشده ب یرانا

  
آبرو و مال و حتا  که همه جان و یامامان یفتهش. کنید یم یمعرف ینامام حس یفتههاست خود را ش سال یران،ا یعهشما و مردم ش یا نهخام یآقا -18

 امعدل عند ام کلمۀفضل االعمال أ(و حکومت  یاستحوزه س یعنیحوزه  ینتر آن هم در مهم. از منکر گذاشتند یفرزند بر سر امر به معروف و نه
 یاسیو سر از زندان س یکاآمر دیایغربزده و از ا شود ینسبت به حکومت شما انجام دهد م یتذکرحتا  انتقاد و ینتر را هر کس کوچکچ) الجائر

 شود؟ یاعدام و ترور م یادرآوده و 
  

دو بار  یکی یکه شما سال بینیم یما م ینظر داشته و به او تذکر بدهند ول یرز یقاًاست که رهبر را دق ینمجلس خبرگان ا یفهوظ یا خامنه یآقا -19
 !دهید یبه آنها م ییو تذکرات و رهنمودها کنید یآنها را جمع م

  
مشروطه که  یاشاره به قانون اساس(کنند  یینداشتند که سرنوشت ما را تع یپدران ما چه حق: در بهشت زهرا گفتند 58در سال  ینیخم یآقا -20

 یهفق یتسرنوشت ما را به دست وال 1358سال قبل در سال  یداشتند که س یپدران ما چه حق: یا خامنه یآقا) شناخت یم یتسلطنت را به رسم
که به قول ( گذارید؟ ینم ییهفق یتعدم وجود وال یاوجود  یآزاد برا ینظرخواه یک المللی ینب طرف یب ینظر نهادها یرز ینکسپردند و چرا هم ا

 )بارز شرک است یقاز مصاد یمنتظر یآقا
  

 یانتد ینع یاستاست س ینا یاآ! نگهبان آن را خالف اسالم دانسته یکه شورا ینیقوان یبتصو یعنیمصلحت  یصمجمع تشخ یا خامنه یاآق -21
 شما؟

  
) یدندنفر به شهادت رس 150روز  یکدر ( ینمسلمانان چ یچرا وقت یددار خدا یمشرک کافر ب یهو روس ینحجم روابط را با چ ینتر بیش شما -22

 شما؟ یاستس ینع یناست د ینا... یلاسرائ یول ید؟نکرد یریگ موضع یچشما ه یهکشتار مسلمانان چچن در روس نیو همچن
  

همه از  ینبا ا یول. کار را سرخود انجام داده است ینا یادابن ز گفت یدانسته و مرتب م ینخود را مبرا از قتل امام حس یزید یا خامنه یآقا -23
 ید؟هم نکرد یعذرخواهحتا  ای یرهزنج یها قتل یانشما در جر یول کند یم یو عذرخواه ییدلجو ینخانواده امام حس

  
خوب همه ! یچه کشف بزرگ راستی به! اشغال کردندآن را  یاندانشجو ینهم یبرا شد یم یجاسوس یکادر سفارت آمر گویید یشما م -24

حمله به  یعراق برا یبود برا یدعوت, کار  ینهم دانید یم یاآ! هستند یجاسوسمشغول  یادن یشما در همه جا یها ها از جمله سفارتخانه سفارتخانه
هم کتک را  ید؟روز انجام داد 444که پس از  یکار ید؟نکرد ینچرا شما چن کنند یجاسوس را اخراج نم یپلماتد یادن یهمه جا درمگر ! یرانا

 ید؟را و هم پول را داد یازهم پ یدخورد
  

آن  یکه نهضت آزاد یکار یدآن شد یرشسال در اوج ذلت و شکست حاضر به پذ 8که پس از  یبود کار گونه ینهم یزدر خصوص جنگ ن -25
هم جام زهر را ! بودند یزحاضر به پرداخت غرامت نحتا  که ید؟از شما خواست چرا همان موقع که عراق درخواست کرد انجام نداد 63را در سال 

 ...را و یازهم پ یدخورد
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 ی،موسو ی،خاتم ی،طالقان ی،منتظر ی،منافق و دشمن کرد؟ الهوت یرا چه کس ینمجاهد ید؟بردار یپرور دست از دشمن خواهید یم یشما ک -26
! دکردن یهمه اشتباه م! بودند یکاآمر یادیهمه بد بودند همه ا... یاتو ب یصانع اهللا یتبازرگان، آ صدر، یبن ی،رفسنجان ی،عالمه برقع یعتمداری،شر

 ید؟ا اشتباه خود هم اعتراف نکرده یکچرا تا به حال به ! یدمعصومفقط شما 
  

 داند یبرود و اگر نم یدشاه است که مقصر است و با ها یو کاست یاتجنا یاگر مسبب تمام: گفت یدر زمان شاه م ینیخم یآقا ی،ا خامنه یآقا -27
و  خدربه انواع مواد م یادهمه فقر و فساد و اعت ینمسؤول ا یا خامنه یقاآ! و مقصر است کفایت یباز هم ب کنند یکارها را م ینسرخود ا ینهاو ا
 یست؟ک یطبقات یضو تبع یو گران یدر کل جهان و ارتشاء در ادارات دولت یرانا یدشد اعتباری یب

  
 یسال زندان محکوم شد آقا 9به را افشا کرد  یسران حکومت های یدانشگاه همدان، دزد ینفر دانشجو 100در حضور  یزدارپال ی،ا خامنه یآقا -28

 ی؟است عدل عل ینا یاچرا؟ آ! شما مدال افتخار گرفت یانجام داد و از سو ینندهب یلیونم 200کار را در حضور  ینهم نژاد یاحمد
  

وفادار  یارتش محمدرضا شاه، چهارصد هزار ید،حفاظت اطالعات سپاه را نخور یاسپاه و  یها و موشک یگرانتملق د یبفر یا خامنه یآقا -29
 یا خامنه یماه سلطنت او دود شد و رفت راه هوا، آقا 6در عرض  یره،و غ ینتر از اداره اطالعات شما و زندان او یداشت با ساواک به مراتب قو

 یتآمد که اکثر بر او خواهد یمخالف را نداشته باشد زمان یتحرف اقل یدنکه تحمل شن یحکومت: دهم یچرا؟ پاسخ آن را من به شما م یددان یم
و غلط کردم و  یدمانقالب شما را شن یظاهر شد و گفت صدا یزیونشاهنشاه در تلو یددار یادبه . یدآن حکومت را نخواهند شن یمخالف عذرخواه

کرد آنها  یدار پاگ یانکند  یدامخالف پ یتتا اکثر کرد یگوش م یفضع یتها قبل به حرف اقل سال یداو با. شده بود یرد یگرد یول کنم، یجبران م
 فقدر شر او آن یمسارانو ت یندازدبراه ن یرانخون در ا یقدر شرف داشت که جو شاه آن همه ینبا ا یا خامنه یآقا. یمعذر او را قبول کنند؛ بگذر

زحمت به چند هزار  کشت به ها یابانکه شاه در مدت حکومتش در خ یکل کسان. را نزنند و مردم را به کشتن ندهند ینیخم یمایداشتند که هواپ
و  یجسپاه، بس یها که گرگ یاز زمان ترسم یو من م. یدگورستان خاوران را آباد کرد 67شب در سال  یکشما فقط در عرض  یول رسد ینفر م

 .یندازندخون به راه ب یجو یراندر ا خصیلباس ش
  

  یمن اتبع الهد یعل والسالم
  ینیحس یرضاا، علفرد یروزاهللا پشاء إنموحد امروز و  یروز،د یعهش
  

  ***منبع *** 
 »نیوز سنی«وبسایت 

http://www.sunni-news.net/en/articles.aspx?selected_article_no=1638 
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  1388آذر  24، یا به خامنه )یگیر(بلوچ سرگشاده عبدالمالک  نامه

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم
 یمن اتبع الهد یعل سالم

  
 یرانکشور تحت امر شما قرار دارد و شما به عنوان قدرت مطلقه ا یقدرت اجرائ یبه دست شماست و تمام نیراکشور ا یکه رهبر یآنجائ از

بوع شما با طکه امروز نظام م یقتیبه حق یپ یدنامه شما را مورد خطاب قرار دهم تا شا یناتمام حجت، در ا یدر راستا یدمالزم د شوید، یشناخته م
جاسوسان دروغگو و مزدوران منافق، موضوع بلوچستان و جامعه اهل سنت را مورد  های یو به دور از چاپلوس یددر بلوچستان دچار است ببر نآ

 .یدحل عاقالنه آن فوراً اقدام نمائ ینشده برا یرقرار داده و تا د یبررس
 یناز سرزم ینهرزگو یو بوسن یشرق وریماز ت تر ینبس خون یهائ جنگ یرا فرا خواهد گرفت و بو یرانکه آتش بلوچستان تمام ا یدخوب بدان و

دهندگان به مقدسات اهل  دشنام یهطالب عل یبن اب یعل ینیهفاروق اعظم در حس یاتپس از عمل ،از آن یهائ و شعله رسد یبلوچستان به مشام م
به تو  یانتگونه که دربار و آن گرفت یا مرا فر یراناهل سنت نبود، آن آتش تمام بلوچستان و تمام ا یادتزاهدان بلند شد و اگر ق دارالسنۀسنت در 
در  نو آتش بلوچستا یستن ،دارند یم یانب یراناستان ا ینتر نقطه جهان و بلوچستان را امن ینتر را امن یرانو ا یو اوضاع را عاد دهند یگزارش م
و  ها یریها و اختالفات و درگ ها و خشونت جنگ ینرا فرا خواهد گرفت و همه ا یرانتمام ا یشها شعله یور شدن است که به زود حال شعله

که کارگزاران چاپلوس دربارت به غلط آن را به  باشد یشما م یادتتحت ق یمرژ یو ضد بشر یستیفاش های یاستس یجهنت ها یزیمنازعات و خونر
 یکه کشورها یدر صورت یاندازند،ب یگرانخود پرده نهاده و گناه را بر گردن د یاتتا بر جنا دهند ینسبت م یلو اسرائ یسو انگل یکاغرب و امر
 یو کشور ین استانمسؤوال یندروغ یدر منازعات و مبارزات بلوچستان ندارند و مقاومت و مبارزه بلوچستان، برعکس ادعاها ینقش یچمذکور ه

خود  یانو ک ینخود و دفاع از د یبقا یاکه بر باشد یو بلوچ م یمردم سن یانبرخاسته از متن جامعه و از م دهند، ینسبت م یگانگانبه ب راکه آن 
 هتخت یشهو هم اند یدهکه مردم بلوچستان و جامعه اهل سنت هرگز طعم آن را نچش باشد یم یبه عدالت و برابر یدنرس ینبرد برا یناند و ا برخاسته

آن را ملت  یتدر صد جمع 90که  یر بلوچستاناند و د کرده یفرمانبر یاز خود جنابعال یااز سلفت و  یااند که  بوده یمشق ظالمان و ستمگران
و مذهب و فرهنگشان مورد اهانت قرار گرفته و بزرگان قوم  ینسرنوشت خود ندارند و د ییندر تع یحق یچه دهند، یم یلمسلمان بلوچ تشک

را به مبارزه واداشته است و مردم  یارد ینانجام گرفته که مردم ا یرانسانیو غ یانهوحش یاتیو جنا شوند یم یلو تذل یرتحق یمعمول ربازانتوسط س
 به یابیاند و تا دست قدم نهاده یدانم ینخود دانسته و در ا یو انسان یو اسالم یشرع یفهرا وظ ینو ناموس و د ینبلوچستان دفاع از خود و سرزم

 .نبرد ادامه خواهند داد ینحقوق مشروع خود به ا
و اعدام شدند و رضاخان  یرمتجاوز کشته و اس یروهایصرف شد و رهبران بلوچ توسط نتوسط قشون رضاخان با تانک و توپ ت بلوچستان

از پدر به فرزند منتقل  ها یاستس ینبردن فرهنگ و زبان ملت بلوچ به اجرا در آورد که ا یناز ب یرا برا یفارس یافراط یونالیسمناس های یاستس
بلوچستان که امروز  یدر مناطق شمال یراننقاط ا یگراز د یعهش یها نهاده شد و فارس یرسبلوچستان نام فا یکه بر شهرها و روستاها ئیشده تا جا

 ینگفتند و چن یکسر داد لب ینیخم اهللا یتکه رهبر سابق نظام آ یعدالت یاسکان داده شدند و مردم بلوچ قبل از انقالب به ندا شود یزابل خوانده م
اما غلط بود آنچه پنداشته بودند و با  یافت،دست خواهند  یزاسالم عز یهو مساوات و عدالت در سا یو برابر یعزت و آزاد یایکه به رؤ پنداشتند
 بیو مذه یقوم یهو مردم بلوچ از دو ناح یدمخلوط گرد یفارس یافراط یونالیسمبا ناس یعیش یسموضع از آنچه که بود بدتر شد و فاش 57انقالب 

و بلوچ شد و با رساندن  یسن یتاکثر یحاکم بر بلوچستان دارا شود یخوانده م یفارس که زابل و یعهش یتاقل یکهدف حمله قرار گرفتند و 
و  یگانهمزدور ب یو سردارها ینبلوچستان را فراهم آورد که با نام جنگ با خوان یهجانبه تهران عل تهاجم همه ینهبه تهران، زم یندروغ یها گزارش

را به کام مرگ فرستادند و  یارد ینهزاران فرزند ا طلب، یهو جنگ با تجز یتمخدر و جنگ با وهاب و جنگ با مواد یستو کمون یا جنگ با توده
 دو مذهب مردم را مور ینکردند و د یبتخر یتو مراکز وهاب یستیترور یها را ترور کردند و مساجد و مدارس را با اتهام النه یارد ینا یعلما

 .طلبد یدراز م یبزرگ و زمان یدفتر یانشانب که یگرد یتاهانت قرار دادند و هزاران جنا
آن را در  یکه شما اکنون رهبر ینموده است و از آغاز انقالب شوم یدنرا مجبور به مسلح شدن و جنگ یارد ینبوده که جوانان ا یتوضع این

جنگ وجود  ینته شده است اما مدام ااوقات از حجمش کاس ینظام و مردم بلوچ بوده است، اگر چه برخ ینب یریدرگ ین، اتا کنون یددست دار
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متجاوزان و  یهجانبه عل مقاومت را در کنار هم جمع کند و راه نبرد همه یروهاین یامروز جنبش مقاومت جنداهللا توانسته است تمام وداشته است 
 یدهآن را ناد تواند یخود، جهان نم یابه ج یرانشده است که ا یبه درخت تنومند یلو اکنون مقاومت در بلوچستان تبد یدستمگران را هموار نما

ها دفاع  مبارزات و مقاومت ینمبارزان بلوچستان بوده است و تنها هدف ا یمانفقط به خاطر اخالص و ا یناز کنار آن بگذرد و ا یسادگ بهو  یردگ
 .کند یرا دنبال نکرده است و نم یهدف یچه ینو ناموس مردم بوده است و جز ا یناز مردم و د

گرفته  یماتبر تصم یریتأث ینتر کوچک یو قدرت کس یچندارد و ه یارتباط ینتر کوچک ای یگانهب یچاست و به ه یمقاومت، مردم ینکه ا یجائآن از
جهت که  ینمصالحت و گفتگو هستم، نه از ا یقمقاومت، خواهان حل موضوع از طر ینبه عنوان رهبر ا یگرمقاومت ندارد، من بار د ینشده در ا

به حقوق مشروع ماست و اگر  یدنبلکه هدف ما رس یستیم،و کشتار ن یزیر بلکه از آن جهت که خواهان خون یم،باش یدهترس یا یمتهس یفضع
و از همان روز اول، خواهان  یشهجهت بوده که ما هم ینبه جنگ نخواهد بود و به هم یازین یگرملت برسد، د ینحقوق مشروع ملت بلوچ به ا

 یبه مطالبات مشروع ما نکردند و اعضا یو توجه یستادهبا غرور در برابر ما ا یاما مسؤوالن اطالعات یم،ا بوده یزآم مسالمت های هحل مسائل از را
 .گرفت یشجنبش متوسل به مقابله بالمثل شد و راه جنگ و نبرد مسلحانه را در پ یجه،و اعدام کردند که در نت یردستگ یجرم یچجنبش را بدون ه

گروه چندنفره  یکو جنبش را  دهند یکه فرماندهان سپاه به دربارت گزارش دروغ م یستگونه ن در اوج قدرت قرار دارد و آنامروز جنبش  و
 یها گسترده و اعدام های یریاقشار جامعه بلوچستان برخوردار است و دستگ یتمام یتاست و امروز جنبش از حما ینجز ا یقتحق خوانند، یم

که  کند یگذشته ثابت م یندروغ یها و گزارش باشد یبودن جنبش و ضعف دستگاه حاکم م دار یشهر جنبش و راوج اقتدا نگرنشا یا فله
 یاتیاند و گزارش دادند که توان عمل برده یندرصد جنبش را از ب 90مزدورانت قبالً گزارش دادند که  یراهم دروغ هستند، ز یکنون یها گزارش

و جنبش روز به روز مقتدرتر شد و  گفتند یثابت کرد که فرماندهان سپاه دروغ م یخبش را شکستند، اما تارجن یو بازو ندا برده ینجنبش را از ب
مقتدرانه  های یاتبا جنبش شکست خورده است و عمل یاروئینظام شده است و نظام در رو یرو یشچالش پ ینتر به بزرگ یلامروز جنبش تبد

 .دکن یثابت م راموضوع  ینجنبش در بلوچستان ا
 یاترا توان مقابله با عمل یقدرت یچرا به اجرا گذاشته است و ه یاستشهاد یاتسال، سه عمل یکشده است و در  یاآلن جنبش وارد فاز استشهاد و

به فرستادن  یازین یگرد ینکهشد و آن ا یدیسرباز، وارد فاز جد یشینپ یاتهم پس از عمل یاستشهاد های یاتو خود عمل یستن یاستشهاد
بر چند  ینظام، متک ینبرد که ا یپ یقتحق ینبلکه جنبش به ا یست،ن ینظام یها و افراد عاد و پاسگاه ها یگاهحمله به پا یاو  یکیچر یها گروه

 .به کار خواهد برد ینهزم یناشخاص، کل نظام دگرگون خواهد شد و جنبش تمام توانش را در ا ینرفتن ا ینشخص است و با از ب
 یقو خشونت، جنبش حل مسائل را از طر یزیر از خون یریبار و به عنوان اتمام حجت و جلوگ ینآخر یو برا یبعد یاتملع یقبل از اجرا اما

 یو در راستا گذارم یم یاندر م یدنظام را در دست دار یطرح را با شما که رهبر ینو من به عنوان رهبر مقاومت، ا کند یگفتگو و مذاکره مطرح م
 یشکه راه مذاکره و گفتگو را پ دهم یمسائل را حل کنم و تا دو هفته دولت را مهلت م خواهم یصادق م یبا قلب یزی،ر از جنگ و خون وگیریجل
 تر بیش یها شدن خون یختهو از ر یریدبگ یمباره تصم ینبه عنوان رهبر نظام در ا توانید یموضوع به دست شماست و شما م ینو گره ا یردگ

و شکنجه لذت  یزیر و از اعدام و کشتار و خون اندیشید ینم یگرد یزیربه نشان داده است که شما جز خشونت به چاگر چه تج نمائید، یریجلوگ
و  یدنظر کن یدخود در قبال بلوچستان و اهل سنت تجد های یاستکه در س خواهم یبار، از شما م ینآخر یاما به عنوان اتمام حجت و برا برید، یم

به خاکستر خواهد کرد و اگر تا دو هفته به  یلمجلل شما را در تهران تبد یها ورنه آتش بلوچستان کاخ ید،بردار تیو کشتار و جنا تلدست از ق
و جهان هم بدانند که ما خواهان  یرانجنبش با شدت تمام از سرگرفته خواهد شد و مردم ا های یاتصادقانه ما پاسخ داده نشد، عمل یشنهادپ ینا

و دفاع، حق  یستجز دفاع ن یا نموده است و ما را چاره یلاست که جنگ را بر ما تحم یمرژ ینو ا یستیمن یذارگ و بمب یزیخونر وکشتار 
 .مشروع همگان است

  
 یلما نقول وک یعل واهللا

 بلوچ عبدالمالک
  جنبش مقاومت جنداهللا رهبر
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   1388 دی 6 ای، به خامنه مخملباف محسن سرگشاده نامه

  
  »!کشیم می زیر به ات تخت از را تو !یزید ای«
  

  گفت تا انسان بماند و محبوب مردم شد و رفت »نه«تو منتظری نیستی که به قدرت 
  

  شود فیکون می اگر خدا به تن کند، هستی کنحتا  ای است که والیت فقیه جامه آلوده
  

 که ام ناراضی خودم از حاال .بردی او از تو کشت، آدم راعاشو در که نیست اول نفر ،یزید دیگر اکنون شدی، برنده تو !یزید از تر پست ای !ای خامنه
  .دبرون ایران از همه تا ای ایستاده تو اما .رفت و گذاشت را کشور خواهند، نمی را او مردم دید وقتی او .جنگیدم شاه با سالگی 17 در

 .رفتی دست از خودت بدهی، نجات را نژاد احمدی ستیخوا می .کن تجاوز تر بیش .بکش آدم تر بیش .کن مقاومت !یزید از تر پست ای !ای خامنه
  .آوریم دست به تر بیش هم باز ما تا کن مقاومت هم بازلطفاً  .دمریزا دست .بردی بین از را فقیه والیت اصل بدهی، نجات را خودت خواهی می

 پیکر بر خودت و کشتی را منتظری تو .دانست می کسی رت کم را حسادتت اما دانستند، می همه راو ت نخوت و غرور !یزید از تر پست ای !ای خامنه
  .کردی حسودی مردم دستان بلندای بر او شهید
 را شاه که نیستی خمینی تو .رفت و شد مردم محبوب و بماند انسان تا گفت »نه« قدرت به که نیستی منتظری تو !شمر از تر پست ای !ای خامنه
 .کردی حمله خمینی خانه به خودت مزدوران با تاسوعا روز در خودت نجات برایحتا  تو .رفت و شد مردم محبوب سال چند برای و کرد بیرون

 تو .هاستآن انتظار در بدتری روزهای بدانند مردم تا رفت و گذاشت را کشور و سلطنت خواهند نمی را او مردم دانست وقتی که نیستی شاهحتا  تو
  .یکش می آدم عاشورا در تو تنها چون .یزیدی فقط

 تن به خدا باهللا نعوذ اگرحتا  که است ای آلوده جامه فقیه والیت .ات فقیه والیت اصل با کشیم، می زیر به را تو ما !خولی از تر پست ای !ای خامنه
  .دشو می فیکون کن هستی کند،
 چراغ با نه اما اندازیم می صورتت به نور و ات صدامی چاه از کشیم می باال راو ت ما نه، .تا حکومت تخت از کشیم می زیر به راو ت ما !ای خامنه
 راو ت اما دانشجو آن .کشیده بیرون تا ترس چاه عمق از راو ت که دانشجوست یک مشعل از نور این ؛است آمریکایی سرباز یک دست در که ای قوه
  .را یزید تنهایی ببینند خود زده حیرت چشمان با مردم تا کند می رها حسینی عزاداران دسته بین در بعدی عاشورای در راو ت او .دکش نمی

  .کشیم می زیر به ات تخت از راو ت ،امسال عاشورای شهدای چهلم و هفتم در !یزید ای !ای خامنه
  ...پستی از تر پست ای !ای خامنه

  
  مخملباف محسن

   1388 عاشورای
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   1388 ید 12 ای، به خامنه تهران دانشگاه فنی دانشکده استاد 88 سرگشاده نامه

  
  بینیم نمی را حاضر مشکالت ای ریشه حل برای الزم پتانسیل و توان ،دیگر قوای و دولتی ینمسؤول مجموعِ در
  

  تعالی بسمه
  ایران اسالمی جمهوری رهبری معظم مقام ای، خامنه اهللا آیت حضرت

   احترام، و سالم با
  

 امضاءکنندگان .است گشته وایران اسالم به مندان عالقه کلیه نگرانی و سفتأ موجب جمهوری، ریاست دهم انتخابات از بعد حوادث و جریانات
 صرف را خویش جوانی ایام تر بیش و بوده میهن و انقالب به مندان عالقه از خود و تهران دانشگاه فنی های دانشکده پردیس اساتید از نامه این

 موالیمان فرمایش اساس بر لذا .دان بوده اسالمی انقالب داران طالیه از نیز عضیب و نموده بوم و مرز این اعتالی و دانش فرهنگ، تمدن، به خدمت
 موجب است ممکن ناکرده خدای که باشند مسائلی و مصائب تماشاگر و بنشینند که است ناگوار سخت آنان بر »مسؤول کلکم و راع لکمکُ«

 .دگرد بوم و مرز این های نسل مردانگی و ها رشادت و دراز سالیان زحمات و ها فرصت تمامی رفتن باد بر و مملکت این امید های غنچه پرپرشدن
 پتانسیل و توان ،دیگر قوای و دولتی ینمسؤول مجموعِ در متأسفانه که است این شود می حضرتعالی اوقات صدعمُ ،خدمتگزار جمع این اینکه دلیل
 نیست مردم دنیای و دین و مملکت امور اصالح جز چیزی نامه این ءکنندگانامضا تمام نیت .بینیم نمی را حاضر مشکالت ای ریشه حل برای الزم
 و خشن برخوردهای است کرده تلخ را مملکت و اسالم دوستداران همه کام که مطلبی .دشو نگریسته منظر این از هم نامه این که داریم انتظار و

 زندگی محل و مأوا مأمن، خوابگاه، به شبانه های حمله مسلماً .است بوم و زمر این فرهیختگان و دانشجویان دانشگاهیان، با خصوصاً فراقانونی،
 شتم و ضرب نه و است نظام صالبت و قدرت نشان نه پژوهش، و علم تحصیل محل دانشگاه، صحن در آنان به روزانه یورش و پناه بی دانشجوی

 واقعه مسببان و آمران ین،مسؤول های قول تمام و جنابعالی تأکیدات رغم لیع متأسفانه .نظام جمهوریت و اسالمیت زیبنده آنان جمعی دسته زندان و
 قرار شتم و ضرب مورد یا و شوند می زندانی و دستگیر ای بهانه به روز هر که هستند دانشجویان این و اند نشده معرفی مردم به و محاکمه هنوز
 خاطر طیب با را تحقیق و درس بحث، به اساتید دعوت ،ناگوار شرائط چنین رد که است سخت بسیار دانشجویان برای که دهید می حق .دگیرن می
  .دکنن اجابت راحتی و

 پیکر بر چنین که ترسیدند می چه از و کسانی چه امسال اما .دش می برگزار تنشی هیچ بدون ما جامعه در انقالب از پس ساله همه آذر 16 سالگرد
 مسلح آنها از برخی که نفر هزار چند امسال آذر 17 و 16 روز در !نمودند ترسیم غرورآمیز را آن حنص فتح نمایش و کردند تاز و تاخت دانشگاه

 اندیشه و علم محیط که ،را دانشگاه متوالی روز دو طی و شده وارد دانشگاه داخل به بودند آور اشک گاز و فلفل گاز اسپری سرد، های سالح به
  .دنمودن تبدیل دخو های نمایش و اغتشاشات صحنه به ،است
 داخل به ،هماهنگی با و فراوان تجهیزات و عُده با ای عده است ممکن اسالمی جمهوری نظام در که است سخت بسیار امر این باور ما برای هنوز

 اساتید به توهین و عمومی اموال تخریب خاک، و آب این پاک فرزندان دانشجویان، شتم و ضرب به متوالی روز دو و کنند لشکرکشی دانشگاه
 و فرد هیچ متأسفانه و گیرد می انجام والیت و اسالم از پاسداری بهانه به اینها همه که متأسفانه .دنماین حرمت بی را کشور مهندسی مهد و بپردازند
  .دپذیر نمی را آن یتمسؤول نهادی

 دست در ای سوژه به تبدیل حوادث این ناکرده دایخ که فرمائید اتخاذ ترتیبی حضرتعالی خصوصاً و امر ینمسؤول که است این ما درخواست
 ،غیرشفاف و نامناسب جو این در آنکه خصوصاً دهند، جلوه دانشگاه و علم مخالف را اسالمی جمهوری که نگردد معاند و صهیونیستی های رسانه
 در جنابعالی به منتسب نهادی توسط نشگاهدا در 1388 آذر 17 و 16 روزهای در مهاجم و غیردانشگاهی عناصر حضور هماهنگی و تدارک شایعه
  .است شده پخش دانشگاه سطوح همه
به  عمل در سیاسی گرایشات از جدا را ملت اعضای همه ،نظام کارگزاران و مقامات تمام که است این ،درد عالج ،نامه این امضاءکنندگان گمان به

 های آزادی و است، اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح که را، ملت وقحق و بشنوند را آنان همه صدای و ببینند پیکره یک اعضایعنوان 
 مملکت صالح به دانشگاهیان و علم اهل بازداشت ادامه و علمیه جامع با خشن برخوردهای ما اعتقاد به .دباشن پاسدار یکسان به را آنان قانونی
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 عذرخواهی با و گشته عاری غیردانشگاهی نیروهای تمامی از دانشگاه مقدس نصح که فرمائید دستور داریم تقاضا جنابعالی از این، بر بنا .نیست
  .دگرد دلجوئی دانشجوئی های گروه و اقشاره هم از ،دانشگاهی دستگیرشدگان همه آزادی و ها غائله این مسببین قانونی پیگرد و امر ینمسؤول
 قرار دنیا برتر های دانشگاه میان در جهانی معیارهای اساس بر که تهران اهدانشگ فنی های دانشکده پردیس اقدامات، این انجام با که است امید

 است، نموده کسب اخیر ساله چند مستمر های تالش و خود نخبگان تجربه، قدمت، بر تکیه با را کشور های دانشگاه میان در رتبه باالترین و گرفته
  .دگرد اسالمی میهن به تر بیش خدمات أمنش و داده ادامه خود هبالند رشد به کشور علمی مراکز و ها دانشگاه دیگر همراه به
  
  احترام و تشکر با

  فنی های دانشکده پردیس اساتید از جمعی
  تهران دانشگاه

  
  مکانیک مهندسی دانشکده استادیار ؛علیرضا آرائی، .1
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده استادیار ؛بهزاد آسائی، .2
  مکانیک مهندسی دانشکده یاردانش ؛کارن نیا، ابری .3
  پایه علوم دانشکده استادیار ؛مرتضی قادی، اسکندری .4
  مکانیک مهندسی دانشکده استاد ؛مهدی اشجعی، .5
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده استاد ؛ابراهیم سلیمانی، اصل .6
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده دانشیار ؛سعید افشارنیا، .7
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده استاد ؛یعل کوشا، افضلی .8
  پایه علوم دانشکده استادیار ؛علی باباخانی، .9

  عمران مهندسی دانشکده استادیار ؛پیمان بدیعی، .10
  مکانیک مهندسی دانشکده دانشیار ؛محمدکاظم گیوی، بشارتی .11
  عمران مهندسی دانشکده استادیار ؛محمدعلی هاشمی، بنی .12
  شیمی مهندسی دانشکده استاد ؛حسین بهمنیار، .13
  شیمی مهندسی دانشکده دانشیار ؛محمدحسن شاهی، پنجه .14
  عمران مهندسی دانشکده دانشیار ؛مسعود تابش، .15
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده استادیار ؛فتانه یاره، تقی .16
  مکانیک مهندسی دانشکده مربی ؛جمال تیمورنژاد، .17
  معدن مهندسی دانشکده ستادیارا ؛احمد جعفری، .18
  مکانیک مهندسی دانشکده دانشیار ؛محمدرضا یزدی، حائری .19
  مکانیک مهندسی دانشکده دانشیار ؛محسن حامدی، .20
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده دانشیار ؛غالمعلی زاده، حسین .21
  شیمی مهندسی دانشکده دانشیار ؛منوچهر حقیقی، .22
  شیمی مهندسی دانشکده دانشیار ؛علیعباس خدادادی، .23
  معدن مهندسی دانشکده مربی ؛اصغر علی خدایاری، .24
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده استادیار ؛رامتین خسروی، .25
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده استادیار ؛احمد خوانساری، .26
  عمران مهندسی دانشکده استادیار ؛محرم پیروز، دولتشاهی .27
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده استادیار ؛بهمن دولتشاهی، .28
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  مکانیک مهندسی دانشکده دانشیار ؛محمدحسن رحیمیان، .33
  کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده مربی ؛حیدر تبار، رمضانی .34
  عمران مهندسی دانشکده دانشیار ؛مهدی سید زهرایی، .35
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   1388 دی 23 ای، به خامنه مهاجرانی عطاءاهللا سرگشاده نامه

  
  »کیهان روزنامه صاحب با نیسخ«
  

  موریت را به خوبی انجام داده استأها این م در این سال ،کیهانپروژه بزرگی بوده است که روزنامه  ،تبدیل والیت به نفرت
  
  است عدل منهج بر سره یک فلکی دور«

  )حافظ( »منزل به راه دنبرَ ظالم که باش خوش
  

  .است ای امنهخ اهللا آیت ،کیهان روزنامه صاحب از منظورم
  

 ایشان والیت به کاری ای ضربه ،مرتضوی سعید مثل ،ایشان نماینده شریعتمداری حسین که یابد میدر ای خامنه اهللا آیت که گذشت نخواهد دیری
 پیش ها سال .است هداد انجام خوبی به را موریتأم این ها سال این در ،کیهان روزنامه که است بوده بزرگی پروژه ،نفرت به والیت تبدیل .است زده
 در ها کنفرانس قصر نزدیکی در ویالیی که اقامتش، محل به را ما ایاد ابو شبی .بودم رفته الجزایر به فلسطین ملی شورای اجالس در شرکت برای

 درونش در رولو اریک تعبیر به و هوشمند ایاد ابو ؛دبو دیشب همین انگار ؛دبو پیش سال 29 ؛دانجامی طول به صحبت ؛دکر دعوت ،بود الجزیره
 تجربه فلسطین انقالب در ما را ها افراطی ؛دباشی ها افراطی مراقب اسالمی انقالب در :گفت ...دز می فریاد و بود شده زندانی بزرگ نویسنده یک

  ....خائن یا و بودند احمق یا کردیم
 هوایی و آب خوش جای به مدتی ایشان است کرده یشنهادپ مطهری علی دکترحتا  ؛نیست تردیدی ،است افراطی شریعتمداری حسین که این در

  ...دگیر آرام اندکی، خونچکان زبان و قلم این و آشفته ذهن این بلکه تا بروند استراحت برای
 مباشر از اقوی ،سبب باره این در ،صورت هر در .دشو فراهم ایشان برای کیهان درباره گزارشی دهند دستور ای خامنه اهللا آیت است الزم نظرم به

 باید ،»فردایی بود گر« :حافظ قول به قیامت، فردای در که کتابی شد، خواهد تلقی ای خامنه اهللا آیت کتاب و کارنامه عنوان به روزنامه این و است
  .دباشن آن گوی پاسخ
 در ها، سرمقاله در ؛ام شده پناهنده انگلستان به من که است نوشته ها سال این در بارها کیهان که است این شد، یادداشت این نوشتن بهانه که ای نکته
 مطلب یک تکرار ؛است کرده مطرح را ادعا همین کواکبیان آقای با تلویزیونی مناظره در شریعتمداری آقای تازگی و خوانندگان، یادداشت ستون
  .دگذار می ثیرأت مردم اذهان در البد شد، انجام سالیان طول در وقتی هم

 گذرنامه عمرم در گاه هیچ ؛دش نخواهم پناهنده کشوری هیچ به گاه هیچ و ام نشده پناهنده من که کنم می عرض ای خامنه اهللا آیت اطالع جهت
 کنند، می تحمل را پناهندگی کسب های دشواری و ها رنج و شوند می پناهنده دلیل هر به که هموطنانی درباره من البته صد .داشت نخواهم دیگری
 پناهنده انگلستان به سریالنکا و کنگو و زیمبابوه و پاکستان و ترکیه و ایران و عراق و افغانستان مردم از نفر هزار ها ده ساله ره .کنم نمی داوری

  .....چشم بآ پر و پرحسرت است داستانی که شوند می
 گذرنامه صفحات تمامی حتماً و ام هرفت ندنل در اسالمی جمهوری کنسولگری در انتخابات در شرکت و گذرنامه تجدید مثل کنسولی های کار برای
 مورد همین دهند دستور ای خامنه اهللا تآی .کنم می استفاده موقت اقامت ویزای از من که است مشخص .است شده برداری کپی من فعلی و سابق

 ،افتراست ایران اسالمی جمهوری سیمای در زنی و کیهان روزنامه در ایشان نماینده سخن که دیدند اگر ؛نه یا ام هشد پناهنده من که شود، بررسی
 اینجانب پناهندگی که شود اعالم والیت سیمای و کیهان روزنامه در .دشو تکذیب شریعتمداری آقای خود طریق از موضوع این دهند دستور

  .»است عدل منهج بر سره یک که فلکی دور« و خدایی و هست هم فردایی البد البته افتراست،
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   1388دی  25 ای، به خامنهده مهدی خلجی نامه سرگشا

  
  کنید تدبیر را خود شام وار، معاویه کم دست کنار، به او البالغه نهج و علی

  
  هستم اسالمی ایدئولوژی و شما حکومت ای ریشه منتقد من

  
 ای خامنه علی سید آقای

 )40آیه  سوره فرقان، قرآن،( »السوء مطرَ مطرتأ التی القریۀ علی تواآ لقد و«
  

 و نوارها ها، یادداشت تنها نه اطالعات وزارت مأموران. است شده بازداشت قم در اش خانه در شنبه گذشته سه روز خلجی، محمدتقی من، پدر
 محروم مسافرت آزادی شهروندی حقِ از راآنها  و اند برده ساله مرا، پانزده دختر جمله، از خانواده همه اعضای پاسپورت حتا که او کامپیوتر

 مطهری مرتضی چون ای درگذشته استادان شاگردان از و دارد پهلوی دوران در زندان و سابقه انقالبی که است سرشناسی روحانی من، پدر .اند کرده
 زنی اردبیلی موسوی و همدانی نوری شیرازی، مکارم شبیری، خراسانی، وحید آقایان مانند کنونی تقلید مراجع نزد او. است منتظری حسینعلی و

 از آشکارا و نبرده احترام بی را شما نام خود های سخنرانی در هرگز او. است بوده سخنرانی نیز وی اجتماعی فعالیت تنها. است شده شناخته
 وریجمه چارچوب در سره یک رفته، او زبان بر نیز انتقادی اگر. داند می آن استقرار برای گران تالش از یکی را خود کرده، دفاع اسالمی جمهوری
 خروج خواهان و نیست خرسند کشور سیاسی وضع از دیگر ایرانی ها میلیون مانند نیز او که ندارد گفتن. است بوده اساسی قانون و اسالمی
 .است بحران از آمیز مسالمت

 و خود میان«: گوید می بالغهال نهج یکم و نامه سی در شیعیان نخست امام. اید نموده فرا خود داری زمام الگوی را علی، عدل حکومت بارها شما
 مکن؛ ستم. تابی برنمی خود که مدار روا آن دیگران برای و پسندی می خود برای که بپسند آن دیگران برای. بینگار سنج عیار را خویش دیگران،
 را مردم از خود خوشنودی هک گونه همان. کنند چنین تو با دیگران خواهی می که چنان کن؛ نیکی و نداری خوش را خود بر کردن ستم که چنان
 ».بخواه نیز را خود از مردم خوشنودی کنی، می طلب
 اسالم پیامبر حکومت الگوی به بازگشت خواهان که شما. نیست سازگار علی سخن این با که اید گرفته پیش در رفتاری اسالمی والی مقام در شما
 های شکنجه و انفرادی های سلول و مخوف های زندان به سیاسی نظر ابراز دلیل به گونگونا های پایه و ها پیشه در را افراد هستید، شیعیان امام و

 نه و داشته سیاسی زندانی پیامبر نه اسالمی، سنت از من شناخت در کم، دست که حالی در کنید؛ می گرفتار جائرانه قضائی احکام و فرسا طاقت
 از گواه فقدان دلیل به قاضی و برد می مرافعه قاضی به خود زره سر بر مسیحی یک با نخلیفه مسلمی مقام در علی. رسیدند قدرت به که صحابه او

 نه شما، مستقیم نظارت تحت امنیتی و پلیسی نهادهای و روحانیت، ویژه دادگاه ،قضائیهقوه  اما. کند می صادر حکم مسیحی نفع به علی، سوی
 ایران ملت. کنند می عمل فقه احکام یا اسالمی جمهوری قوانین به حتا نه بستانند، شما از ار شهروندان داد شما، عیان ستم دلیل به که هستند مستقل

 .نومیدند شما از دادستاندن و دادگستردن از
 پدر. ندارد وجود من پدر علیه است، رهبری به توهین یا نظام علیه تبلیغ یکی که اسالمی، جمهوری قوانین نقض بر ای بینه یا شاهد مدرک، هیچ

 خبر جهان های رسانه. باشد داشته وجود آن برای قانونی یا شرعی موجه دلیلاینکه  بدون اند، گرفته بازجویی زیر به و  داده قرار فشار تحت را نم
 برادران و اربیم مادر. اند خاموش هنوز کنند، مطرح او علیه اتهامی توانند نمی چون شما امر تحت های رسانه اما اند، کرده منتشر را پدرم بازداشت

 که اند نگرفته او از خبری هیچ هنوز ویژه روحانیت، غیرقانونی دادگاه و اداره اطالعات نیز و قم در شما های زندان به پی در مراجعه پی با من جوان
 .است بند در چرا و پدر کجاست

 شما پرور رعب و گستر ستم سایه نهادهای زیر آنان های خانواده و روحانیان بدن که هاست سال. بارد می »بد باران« ما شهر بر استعاره قرآن، به اکنون
 تنگنای در را وارسته مرا و زاهد پدر کنید تصور چطور؟ را البالغه نهج های جمله آورید؟ می یاد به انقالب از پیش را خود زندان های سال. لرزد می

 خوانند می را هایی نیایش همان سحر و شام که خانواده مرا کنید تصور. کند یم تالوت قرآن بازجویی، از پس و پیش ها، شب این که انفرادی سلول
 بریم؟ شکایت که به شما جور از. بودید بند در وقتی خانواده شما که
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 ولع تاریک های شعله در روحانیان از بسیاری که هنگامی. بخواهم چیزی شما از - شوم راضی من حتا اگر -  بود نخواهد راضی پدرم که دانم می
آلوده  را خود نه انقالب از پس سال سی در شد موجب پدرم نفس عزت گذشتند، نمی مقامی به رسیدن برای راهی باریک از و سوختند می قدرت
قدانه منت نجیبانه اما های سخنرانی است ممکن شما. بپذیرد شما، دفتر اعضای و مقربان از مروی، وسیله احمد به را شما هدایای نه کند پول و مقام
 سر بر پدرم. دانند می »السابقون السابقون« های انقالبی از و اسالمی جمهوری سرسخت مدافع را پدرم قم در بلندپایه روحانیان ولی برنتابید، را پدرم

 اسالمی جمهوری گذار بنیان نام و بود نشده برکشیده شما هنوز که - شاهرودی هاشمی محمود سید با ای جلسه در آشکارا خمینی اهللا آیت حرمت
 و »تهلکه در القاء« عراق و ایران جنگ جبهه به را ها طلبه رفتن یزدی مصباح محمدتقی که زمان آن. کرد تلخ جدلی -  برد می زشتی و درشتی به را

 بیمارم مادر. تفتید و سوخت مین روی ساله، هجده برادرش، پسر. داد می روحیه و نیرو را رزمندگان و رفت می جبهه به پدرم دانست، می خودکشی
 به گفت؟ خواهند چه قم فضالی و علما کنید، نمی فکر. برگشت استخوان تکه دو ها سال از پس تنها یکی از که گرفت دل بر شهید برادر دو داغ

 سخنرانی در پدرم کنید فرض آیید؟ می تر پایین عدالت نردبان از پله، پله روز، به روز چرا شد؟ خواهند خیره چشمی چه با شما جامه ژنده عدالت
 و گویند می همین پیدا و نهان که دیگرانی با برد؟ اوین به را او باید. اوین نه بود کهریزک نه علی عدل حکومت در که باشد گفته تهران در خود
 ای هزینه چه با و کی تا صادق امام سه و هشتاد تیپ و روحانیت ویژه دادگاه اداره آمار، با را حوزه علمیه دارید گمان کرد؟ خواهید چه اندیشند می
 روحانیان، میان در تان چهره برجامانده از که عادی مردم میان در خود تصویر از تنها نه شما داشت؟ نگاه خورده ترس و کرد ارعاب توان می

 شامِ ،وار معاویه کم دست کنار، به او البالغه نهج و علی است؟ سازگار کشورداری و مداری سیاست زیرکی با این آیا کنار، به قانون و اخالق. اید غافل
 .کنید تدبیر را خود
 بردند، حمله خانواده او و خانه و منتظری اهللا آیت به خشونت آن با که روزی اگر. است مقصر و مسؤول میان این در نیز مرجعیت و روحانیت البته
. یافت نمی مرجع عزل و نصب دلیری شما جامعه مدرسینِ امروزه ند،نشست می بست خانه خود در پوش سیاه و کردند نمی سکوت فضال و علما
 و استقالل از صدایی هم باز اکنون. انداختند خاموشی چاه به را تهدیدشدگان شدگان، تطمیع از جدا و رفتند برجسته روحانیان سراغ به یک یک

 فشرده شما مأموران چنگال در بالقوه، هراسیده قربانیان زده و هتب و ساکت تماشای میان در بالفعل قربانی و خیزد برنمی روحانیت صنفی هویت
 .شود می

 خود بودن روحانی باشد، شما ارعاب و سلطه زیر اندازه این روحانیت نهاد اگر راستی و. دارد خود جای که اسالم اید، کرده چه روحانیت با ببینید
همه  شما بشود؟ چه که بشود خطیب و فقیه بخواند؟ درس وار طلبه و برود وزه علمیهح به باید امیدی چه با کسی چه دارد؟ ارزشی و معنا چه شما

 معنای به که اجتهاد. اید کرده مسدود کامالً را اجتهاد باب خود عملی و نظری سوء های بدعت با شما. پسندید می خود درباری آخوند را روحانیان
 کس هر« گوید می شما تلویزیون در شما باز سالوس روحانیِ وقتی دارد؟ معنا چه شما مانند شرعی حاکم با است دینی متون از شخصی استنباط
 به شما چون نکنند، فکر دیگران دارد؟ هم آموختن و خواندن فقه، دیگر، کنید می فکر واقعاً ،»است مشرک و کافر بداند، تشریفاتی را فقیه والیت
 کنید؟ می فکر همه جای

 حکومت ای ریشه منتقد من. اید دیده غربی های رسانه از مرا تصویر و اید شنیده و خوانده مرا سخن هم بارها و سیدشنا می مرا که دهم می احتمال
 پدرم روزها این که اتهاماتی و ها بازجویی در که امیدوارم. دارم عمیق ای  فاصله پدرم با نیز سیاسی و فکری نظر از. هستم اسالمی ایدئولوژی و شما
 .بگیرید بهره سیاسی ما رابطه نسبی از نخواهید اند، گرفته آماج را

 شما روای کردار. اند کرده کنون تا که کرد خواهند همان و ماند خواهند بودند که همان هم منتقد ایرانی شهروندان کنید، هرچه و باشید هرکه شما
 خشونت راه اگر شما. کنیم می نقد خشونت و سالح بی و  نویسیم می و گوییم می سخن تنها ما. کنیم می نکوهش را شما ناحق رفتار و ستاییم می را
 .دارید وامی تر بیش اعتراض و گفتن سخن به را جامعه تر خاموش های بخش و ریزید می یتر بیش ترس دهید، ادامه را

 تر طوالنی برای ممکن راه تنها ایران، در بشر حقوق نقض به دادن پایان و سیاسی زندانیان آزادی اندیشید، می دنیاتان به اگر اما. شما برای شما دین
 .است اسالمی جمهوری دوام و شما داری زمام عمر کردن

  
  خلجی مهدی

  1388 ماه دی پنجم و بیست ،واشنگتن
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   1388دی  28ای،  خامنه به ی نسل سومیدانشجو یک سرگشاده نامه

  
  !آقا سالم
 جرج و شارپ جینحتا  براون، و سارکوزی و اوباما شدهحتا  ،بشنوند را فریادم همه تا نویسم می. شد سرگشاده که است درد سر از ام نامه

 ،ای نیست چاره !بشنوید هم شما ،دارم دوستت که نصراهللا حسن سید و ندارم دوستت که جالد نتانیوی !بشنو هم تو چاوز ،بشنوند هم سوروس
 .نویسم می نامه برمره برای من بدانید. خوانند می همه را سرگشادهه نام خرهباأل
  

   !علی سید رهبرم
 هم اگر و کند نمی تکلیف تعیین فرمانده برای سرباز که نیستم والیت سرباز من البته ،شد نمی سرگشاده بودید اگر که ،نیستید شما من نامه مخاطب
 امرت ولی! خداوندا« :نوشت اش وصیتنامه رد که بود شیرازی صیاد ،والیت سرباز ،نویسد نمی سرگشاده بنویسد اش فرمانده ای به نامه خواست
 نگاه که سریالی تنها گفت می پسرش» .بدار موفق و پاینده زنده،) فرجه تعالی اهللا عجل( مهدی حضرت ظهور تا ای را خامنه اهللا تآی حضرت

 ها دل صیاد صیاد، است؛ شده تنگ برایش تاندل هم شما دانم می بود، اآلن صیاد کاش. کرد می گریه تماشا موقع هم اغلب و بود »علی امام« کرد می
 .بود

 امروز و شود اسپانیایی مجله جلد روی عکس تا گرفت سرش باالی را دوستش خونی پیراهن که نیست باطبی احمد من الگوی اما ،هستم دانشجو
 با نه که همانی. الهدی معلَ حسین است؛ نحسی من الگوی ؛گیرد می یادگاری عکس آمریکا کنگره جلوی و کند می روشن را فکرش دارد آمریکا در

 خیانت بر شد سندی ،تانک شنی زیر هایش استخوان شدن شکسته صدای و شد له تانک زیر خودش خونی پیراهن با بلکه دوستش خونی پیراهن
 خاطر به بار یک خواندم اتشخاطر در ؛داشتید دوست خیلی را او هم شما و داشت دوست خیلی را شما که حسینی همان. صدر بنی ابوالحسن سید
 جنس این از هم من درد !جان آقا. کرد گریه منینؤامیرالم سخنان غربت از نبودند حاضر کالس سر آماده، اش البالغه نهج کالس شاگردان اینکه
 هم ای را خطبه آن کاش مخاطب؛ برای بلکه خود برای نه اما ،خوانند می را اشتر مالک به حضرت نامه همه امروز که است این من درد ،است
 این که کرد می باز ادامه ای در تبصره منینؤامیرالم اگر شاید. گیرم می پس باشد، زنانتان کابین المال بیت اگر که بود فرموده حضرت که ندندخوا می

 موقع آن است، نداده حال تا کسی به که است داده اختیاراتی آنها برای علی و آمدند علی دیدار به نوبت بدون که است کسانی از مستثنی ،عدالت
 شمسی 1384 همین نیست؟ که 84 سال از زودتر نوشت؟ نامه مالک به کی منینؤامیرالم راستی ،داشتم الیؤس جان آقا. خواندند می هم را آن شاید

 از تر مقدس نیچه کتاب و خواندند می برایمان را زنان کنوانسیون الیحه ،البالغه نهج جای به پیش سال چند تا که چرا ،گویم می را خودمان
 .مطلب اصل سر روم می ،آقا خیال بی بود، قرآنحتا  و البالغه نهج
ای  مدرسه اسم داریم قصد ،کردم صحبت محله امنای تأهی با ام؛ گرفته تصمیماتی ،شوم خالص برم و دور تناقضات دست از اینکه برای !جان آقا
 سبز جنبش راه زن! شهید اولین هم ندا ،بود اسالم زن شهید اولین سمیه اگر آخر .دهیم تغییر »ندا« به »میهس« از را خواند می درس آنجا خواهرم که
 را ندا ،نیست کم تعدادشان تا، چهار تا دو دو قانون با که ،ها بعضی است ممکن آخر خالی؛ ندای نه باشد »ندا شهید« حتماً داریم هم اصرار و بود

 خوب .بکنند جا از را تابلوها  شخصی لباس مبادا تا کنند محافظت مدرسه تابلوی از روز شبانه که کردیم صحبت هم سیجیب تا دو با. ندانند شهید
 مسواک با را هایم دندان هم ها شب البته ،نشوم شخصی لباس به متهم تا بپوشم را دوستم لباس بعد به این از ام گرفته تصمیم بگویم بهتان است

 شهر شورای با ،داریم زیاد کار شهرداری با هنوز !جان آقا. نزالواآنف خیال بی ،بگویند بهم هم شخصی مسواک ترسم می ،مزن می مسواک خواهرم
 است فرزندساالری دوران دوران، که چرا ،دهیم تغییر »مطهری علی« به هم را »مطهری شهید« خیابان اسم خواهیم می کنند قبول اگر کردیم صحبت

 کس هیچ کار دستور در کاری چنین و است توهم مخملین انقالب دارد اعتقاد و است ای برخوردار العاده فوق بصیرت از چون مطهری علی البته و
 که حرفی آن آقا علی روشنگری این با. ایم گرفته تصمیمی چنین داند، می خرداد 13 شب 10 ساعت زاییده را حوادث این تمام که آنجایی از و نبود
. دهیم تغییر »یربز« به »عمار« از را مان کوچه سر دبستان اسم است قرار. بود توهم یک هم »نیست گرجستان ،ایران« که زدید خرداد 29 روز شما
 را علی مدینه مردم که زمانی و بود اسالم شمشیر او ،است حیف زبیر. بخشد می زبیر آبروی از آورد می کم کس هر ،است مظلوم خیلی بیچاره زبیر
 زبیر پای گرد به تا بدوند باید برخی حاالها حاال. آورد کم عمری آخر اما ،ماند امیرش با بیعت پای که بود نفری هفت ءجز او ،گذاشتند تنها

 .بدانیم سان هم برخی با را زبیر است حیف ،برسند
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   !جان آقا

 من درد. است تر بیش هم او از شاید من درد. ستا پدرم درد اندازه به من درد. است کرده تبانی برخی با هم قلم گویا اما است بسیار حرف
 »صحیفه« جلد 21 از که اند کسانی من درد. اند کرده تفسیر »الکفار علی رحماء و بینهم شداءأ« را»بینهم رحماء و الکفار علی شداءأ« که اند کسانی
 دارم تصمیم ،»است افراد فعلی حال ،میزان«: فرمود که خواندندن را امام وصیتنامه آخر سطر اما ،اند خوانده را آخرش جلد از 199 صفحه تنها ،امام
های  استوانه موقع آن شود، می حل مشکالت تمام موقع آن. کند پاک امام وصیتنامه از را سطر این جدیدهای  ویرایش در بسپارم نشر و حفظ دفتر به

 سابقه. وطن به گردد میبر و شود می تمام ترم یک عرض هم انگلیس در مهدی دکترای دوران موقع آن. گذارند می بالش بر سر راحت شب هم نظام
 را امام حرف این اما. نیست خیالی ،کنیم می حساب پدرش سابقه با ،رویش هم یکی این ،شد ایران زن روشنفکرترین برای مدرکی الاقل انقالبی

 یأر ،میزان« گفته کسی چه. است لهأمس این حل راه تنها انکار! انکار. کرد حل شود می هم را این کنم می فکر ؟»است ملت یأر ،میزان« که کنیم چه
 همه نه است طاغوت دوران دیدگان شکنجه برخی یأر ،میزان. است بابصیرت خیلی خواص یأر ،میزان نیست، ملت یأر ،میزان ،خیرن »است ملت
 . نیست یأر اصالً ،میزان است،ها  ناتیشمیرا مخصوصاًها  تهرانی یأر ،میزان است، درد بی مرفهین یأر ،میزان آنها،
 به این از است، سوختههای  آشغال سطل وها  مغازه وها  ماشین و موتورها تعداد ،میزان است، خیابانی اردوکشی ،میزان هاست، بیانیه تعداد ،میزان
 .است آزادی میدان تا انقالب یدانمهای  آشغال سطل با هم اولویت ،است انتخابات برنده بسوزاند یتر بیش آشغال سطل طرف هر بعد

  
  ! علی سید رهبرم
 25 روز بخورد پیتزا قیطریه ندارد پول که دختری از تر ابرهنهپ کسی چه ،»است گان پابرهنه و مستضعفین انقالب ما انقالب«: بودند فرموده امام

 این با یشأر که کند دستگیر را دهاتی بچه آن برود ؟کرد ردستگی را او انتظامی نیروی چرا. خورد می ساندویچ انقالب میدان در آید می خرداد
 نیروی و شود گرفته ها جسارت این جلوی باید ،بدهند برخی یأر خالف بر یأر بیایند و بکنند جسارت مردم که نکردیم انقالب. دارد برابری
 .کند خواهی عذرتمها  استوانه عموم از مستضعف دختر آن ساعته چند دستگیری بابت از باید هم انتظامی

 و دایم عضو ریاضی های کتاب انواع که است سال چندین. است داده یاد اشتباه من به ام ابتدایی اول معلم احتماالً. دارم مشکلی یک من آقا، اما
 ،»است حداقلی دفع و حداکثری جذب ما سیاست«: فرمودید شما. دانم نمی را حداقل و حداکثر معنای هنوز اما هستند ام کتابخانه قفسه ثابت

 واژه یک »حداکثر« گویند می برخی. بودم شده خیاالتی من گویا اما ،است یکمّ کردم می خیال من امروز تا کیفی؟ یا است یکمّ فاکتور ،حداکثر
 همگی خیال، بی را لیونمی 24! انسان میلیون 40 اندازهحتا  ،باشد داشته کیفیت انسان میلیون 24 اندازه انسان یک است ممکن و است کیفی کامالً
 عوض در اما نیاوردند یأر که هستند کسانی مهم ،ندارند ارزشی کهها  یأر این ،بود دزدیده را یشانأر رمالی با نژاد احمدی پاپتی، و بودند سواد بی

 که اند کسانی همه از خداجوتر و تر مدنی و روشنفکرتر البته و است سوخته فیوزشان روشنفکرند بس از هم هایشان بعضی روشنفکرند، اند، نخبه
 دستشان چی هر با و کنند می حمله نمازگزان به کنند، می هلهله حسین امام شهادت روز سوزانند، می موتور و ماشین زنند، می آتش آشغال سطل
 .بماند زمین روی نباید که مااوبا دالر میلیون 55 آخر ،روشنفکرند خیلی. اندازند می پایین پل روی از آدم اسلحه، باحتا  ،زنند می برسد

  
   !جان آقا

 از تر نرنگی ندا خون انگار. کشتند بودنشان، چادری جرم به که کردند می دختری و مادر آن نثار هم فاتحه یک خواندند ندا روضه که قدر آن کاش
] فیلم[ در کاظم حاج یاد. نداد نشانشان سی بی بی نچو ،نداد نشانشان هم سیما و صدا ،دانم نمی را اسمشان بود، سبزتر بلکه سرخ نه اما بود آنها

 امنیت گویم می کاظم حاج از تقلب به هم من. »است عباس من ملی امنیت نیست، سی بی بی من ملی امنیت«: گفت می که افتم می »ای شیشه آژانس«
 همان باقری حسن شهید. کشتند را آنها چادرشان خاطر به که است دختری و مادر آن من ملی امنیت، کند نمی تعیین سی بی بی هم را من ملی

 و بوده زمان این های برخی خیلی و موقع آن های برخی خیلی معرفت از تر سنگین خیلی معرفتش که ساله پنج و بیست ژنرال افشردی، غالمحسین
 چقدر گمنامهای  شهیده این ،»است شهید خون رنگ که است سرخ رنگ ،آن و هست رنگی سیاهی از باالتر«: که است گفته خوب چقدر است،
 .است خونشان سرخی چادرشان، سیاهی از باالتر که کردند تفسیر را باقری حسن سخن این زیبا

  
  ! علی سید رهبرم
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 دخری برای پول آنجا مردم. آباد سعادت بضاعت بی مردم مخصوصاً است، خراب خیلی آنجا مردم معیشتی وضعیت شنیدم اما ،نیستم تهران بچه من
 این باشد یادم. بندند می شکم بر سنگ ،گرسنگی درد از ها شب و گیرند می روزه روزها نیست، شلوغ قبل مثلها  نانوایی صف. ندارند هم نان

 یتوضع اما داشتند خوردن برای نانی آنجا مردم خدا وکیلی. است قوزلوجه روستای از تر مهم آباد، سعادت برویم جهادی اردویها  بچه با تابستان
 بدیل بی سند اشان نانوایی صف شدن کوتاه که هستند کسانی آنها. اند!ملت آنها. اند یک درجه شهروند آنها خرهباأل. است بدتر تهران باالشهر مردم
 را نوایینا صف، انقالب خیال بی شود؛ کوتاه نباید ،هست هم انقالب و نظام از تر مهم آنها نانوایی صفحتا  است، انتخابات در گسترده تقلب

 هستند دو درجه آدم مشتی کنند می زندگی ایران کنار گوشه در کههایی  آدم و ندارد وجود مردمی آنها از غیر. باش داشته را یک درجه مردم. بچسب
 از گاهی چند هر ،ستمنی پشیمان چرا دانم نمی هماآلن  شدگان، جادو از یکی هم من ،دادند یأر او به آنها و کرد جادویشان رمالی با نژاد احمدی که

 دست به که حیف اما نوشتم می رسد می خودش دست به اگر. شوم می خیال بی اما بنویسم نامه برایش خواهم می و شوم می عصبانی هم دکتر دست
 .رسد می دفترش رئیس

  
  ! عزیزم رهبر
 :شویم خارج موجود وضعیت از تا دارم پیشنهاد چند آخر در ها، بیانیه وها  نامه در روز مد به بنا اما ،کنم می جمع را ام نامه گشاده سرِ
 وها  سرمایه و عناصر و نخبگان حضور با و جرگه لویی پای بنشینیم راحت خیال با هم ما تا است غیراساسی کنید اعالم را اساسی قانون اینکه اول

 در و بکنید اساسی قانون در کوچک کاری دست یک شود می البته. کنیم حکمیت را موجود مشکل انقالب،های  چیز همه وها  برخی وها  استوانه
 ،دارند گناه آنها آخر. کنید باز ،فائزه و مهدی ،نورچشمان مخصوصاً خاندانشان و انقالب و نظامهای  استوانه برای سطری نیم تبصره یک بندها تمام
 جهاد لندن در دارد بیچاره پسر آن ،ندهد گیر مهدی این به بسپارید هم قضائیه قوه به. کرد ناامیدشان است گناه ،اند کشیده زحمت خیلی مدت این

 !؟آخر دارند جهادش به کاره چ کند، می علمی
 پیام یک خواهند می ازتان و نویسند می نامه برایتان والیت سربازان کهاآلن  ،اند مهم افراد. شوید انقالب خیال بی که است این هم پیشنهادم دومین
 عناصرش، برخی و هایش استوانه فدای انقالب. گیریم می هم را انقالب ختم میان این ،بدهید پیام هم شما خب شود، خیر به مخت غائله تا بدهید
 شبیه گفتند می ترها بزرگ کردیم، تظاهرات دی 8 اینجا ما البته ،زدند گولمان ساندیس با بود حکومتی هم دی 9 تظاهرات. مردم خیال بی هم شما

 ،دارم گالیه یک اما بود، »ای خامنه یا لبیک« هم سربندم ،بودیم نوشته شعار کلی دوستانم با ،جان رهبر خالی جایتان. است انقالب دوران تظاهرات
 خیال؛ بی هم را تظاهرات. بودیم هم آماده و بودیم آمده ما اما ،ندادند ساندیس ما به

 هم تصمیم گویا و نکردند خواهی معذرت ملت از خیانتشان خاطر به هنوز که نفری پنج چهار، جذب یعنی. همین یعنی حداکثری جذب اصالً
 نباشند آنها آخر ،بمانند باید شده که هم زور به ،بگذاریم نباید ما شوند خارج انقالب و نظام از بخواهند اگر هم خودشان آنها بکنند، چنین ندارند
 برابر در که آنها. هستند دی 9 روز مردم همان هم »حداقل«) است گفته بصیر العاده فوق نخبگان از یکی را جمله این! (رسد می پرتگاه لبه به ایران

 بودم هم اگر شوم؛ شوزیر نخست نبودم هم امام دوران. شوم شکنجه تا نبودم طاغوت دوران در که من من، خود یکیش. ندارند ارزشیها  استوانه
 البته و است اش وصیتنامه دارم امام از که چیزی تنها .ندارم ایشان از هم خطی دست و ام نرفته امام دیدار به نوبت بدون و بودم کودک خیلی

 همین هم فردا پس فردا ،ای نیستیم کارهها  سومی نسل ما اصالً ،نیستم نظام سرمایه که من. خوانم می گاهی و گرفته امانت هم را »نور صحیفه«
 شد خوب. اصالحات آشیخ همان فدایها  سومی نسل ما اما. دانند می خودشانها  نسل یکی آن .کنند اداره را کشور است قرار اینکه مثلها  برخی
 یک من، کنم می اعالم شنوی می را صدایم اگر !آشیخ. است کرده اعالم را مناظره برای اش آمادگی و است داده بیانیه اصالحات شیخ افتاد یادم

 با که است پنجی در سه مغازه اش سرمایه تمام و نیست انقالب سرمایه هم پدرم و ندارم بیانقاله سابق روزگار بدی از که سومی نسل دانشجوی
 اصول و مبانی مورد در مان مناظره اولین دهم می پیشنهاد اما ،کنم مناظره بگویند کارشناسانت که موضوعی هر در تو با ام آماده است، شریک عمویم
 اطالعت به دقیق را اخبار بسپاری کارشناسانت به باشد یادت !هستی مرحومم پدربزرگ جای که خیآشی البته. باشد امامهای  اندیشه و انقالب
 .گویم نمی چیزی شهرام از من باشد راحت خیالت اما ،بنویسند خوانا هم را هایت متن ،برسانند
 یأر 100 برابر باالشهری غیر تهرانی بچه هر یأر پس این از. دهید تغییر را انتخابات قانون که است این هم سومم پیشنهاد، علی سید رهبرم

 بچه هر یأر و ؛ها بشاگردی از غیرها  دهاتی بچه یأر 1000 با برابر ،شمیرانات از غیر باالشهری تهرانی بچه هر یأر و ؛غیرتهرانیهای  شهرستانی
 )1(.افتد نمی هم مخملی کودتای فکر به کسی دیگر ،قانون این با ،این یعنی عدالت. بشاگردهای  بچه یأر 10000 با برابر شمیراناتی
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 : نیست خیالی ،بگوید خواهد می چه هر کس هر ،نویسم می نامه متن با ربط بی کامالً را ام نامه آخر و
  ای خامنه علی امیرم زِ حفاظت در«

 »!بزنید دارم به ،تمار میثم شوم می
  

  والسالم
  .است ادعاهایش از بیش هایش دغدغه که ،مدعی مسلمون بچه

  
  

  *** پاورقی *** 
 و است تهران همان ،ایران هستند معتقد !ها برخی همون از برخی که است خاطر این به سوم پیشنهاد این هستم، تهرانیمهای  هموطن مخلص -1

 نشینم پایتخت موطنانه برای برداشت سوء اینکه خالصه داشتند؟ نقشی کم ها تهرانی مگر دی 9 حماسه خلق در. هستند تهران مردم فقط هم ملت
  .نشود
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  ) +(+  1388دی  30ای،  نامه سرگشاده رسول عباسی به خامنه

  
  »!شما باید بروید! ای جناب علی خامنه«
  

  نعمت شما هستند، فرجام تلخی برایتان خواهد داشت خویی با مردمی که ولی اصرار بر خودکامگی و استبداد و درشت
  

ها علیه حاکمیت ستم و استبدادی جنابعالی، حجت را بر  سینی با حضور خودجوش و اعتراضی خود در خیابانمردم ایران، امسال در عاشورای ح
مردم . ستیز مردم ایران به گوش همه عالَم رسید و چهره کریه و دژخیمانه شما نیز بیش از پیش بر همه عالم آشکار شد فریاد ستم. شما تمام کردند
های خود یعنی نثار جانشان مایه گذاشتند، چرا که مردم ایران آشنا  اتمام حجت با دیکتاتوری شما از باالترین ارزشخواه ایران برای  غیور و آزادی

ها آمدند تا آگاهانه و بدون ترس و وحشت از اختناق  به خوی درنده مزدوران جنایتکار شما بودند و با تمام این آگاهی برای آزادی به خیابان
  .ان را تقدیم میهن خود و آزادی کنندپوشالی جنابعالی، خونش

  
  ای جناب علی خامنه

پروری و پرورش  شما منافق) عملکرد(ای جز فساد و تباهی در میهن ما بر جای نگذاشته و هنر  بیش از بیست سال حاکمیت مطلقه جنابعالی، نتیجه
  . ری تبعیض در کشورای چاپلوس مفسد و جنایتکار بیش نبود و ایجاد شکاف بین آحاد ملت و برقرا جرگه

بار خویش  ای؛ بیست سال، زمان اندکی نیست و شما هر آنچه در چنته داشتید با مردم و میهن ما آزمودید و با توهمات حماقت جناب خامنه
  . خوانده و دشمن ایران ساختید کشورمان را به مصاف همه دنیا بردید و همه را دشمن

تم حاکمیت جورتان بودم، به شما خیرخواهانه نوشتم از فروپاشی استبداد در شوروی پند بگیرید و هجده سال پیش در چنین روزهایی که تحت س
از دین به مسجد بسپارید و حکومت به جمهور؛ به شما نوشتم با سپردن حاکمیت به جمهور، نام نیک از خود در تاریخ ایران ثبت کنید که حاکمی 

میهنی به عمل آورد و کشور را به پیشرفت و ترقی سوق داد، خاطرم هست که برایتان نوشتم باال اصالحات ساختاری در جهت منافع ملی و 
تر؛ لذا از  شود، ولی هرچه دیرتر، زیان مصالح و منافع ملی ما بیش والیت فقیه ابتر است و دیر یا زود حاکمیت ملی و مردمی در میهنمان برقرار می

خاطرم هست برایتان متذکر شدم بعد از بیست سال یا سی سال باألخره . (حوالت را از باال تسریع دهیدشما استدعا داشتم برای منافع ایران روند ت
 این رژیم، رفتنی هست و فروپاشی، گریزناپذیر، حاال اتفاقی که به جبر تاریخ و سلطه بیست یا سی سال طول خواهد کشید، چه بهتر که زودتر

تر آسیب نبیند و منافع ملی دچار زیان نشود و با برقراری حاکمیت ملی و مردمی، کشورمان بدون تضاد  محقق شود و دین و دنیای مردم ایران بیش
گذرد، شرایط، بسیار فرق  هاست از مکتوب قبلی اینجانب به شما می اینک سال). با دنیای خارج، در مسیر رشد و توسعه و رفاه مردم قرار گیرد

اید و  گزیدید و پیروی نفس کردید و ستمکار در حق ملت و میهن، اینک ننگ را قرین نام خویش ساختهکرده است و جنابتان ماندن در قدرت را 
اند که فرصتی برای  حتم دارم منافقان، شما را چنان احاطه کرده. خون مردم را ریخته و حتا حرمت عاشورا شکستید و با کشتن مردم، جنایت کردید

خواندید و یا هشدارنامه نمایندگان مجلس ششم را  خواستید و دوباره می ام را می تان نامه قبلی یت عنکبوتیاندیشیدن ندارید و ای کاش از آرشیو ب
بار دیگر . نعمت شما هستند، فرجام تلخی برایتان خواهد داشت خویی با مردمی که ولی اصرار بر خودکامگی و استبداد و درشت. شمردید محترم می

گیری از قدرت و سیاست و توبه به پیشگاه ملت  کنم به کناره و میهنی کشورمان، شما را خیرخواهانه دعوت میبا نظر به مصالح و منافع ملی 
تا فرصت هست، اندیشه کنید و عمر باقی را به خلوت . باشد که مردم از تقصیرات شما به مهر گذشت کنند –شریف ایران و پیشگاه خدای متعال 

ماه دلخوش و  های مندرس و مزخرف چون نهم دی ها و شعبده انه دوری گزینید و خود را به نمایشخویش مشغول شوید و از توهمات احمق
آزمودید، امسال سال خیزش ملی با فریاد رسای  78ساز بود، سابق بر این در بیست و سوم تیرماه  ای گر چاره فریفته نسازید، که چنین مضحکه

امیه را نزد تشیع روسفید  پیشگی شما بنی ه گوشتان رسید؟ اعمال مزدوران شما و مکاری و جنایتآیا ب» ای مرگ بر خامنه«و » مرگ بر دیکتاتور«
  !کرد؛ شرم و ننگتان باد

جناب . هرچه از نردبان نخوت استکباری باالتر روید، استخوانتان بدتر خواهد شکست، چرا که عاقبت شما سقوط و سرنگونی محتوم است
خواهید بکنید که طی بیست سال گذشته فرصت  ار سلطه و حفظ قدرت به چه منظور هست؟ بعد از این، چه کار میای، اصرار شما بر استمر خامنه
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گیری از قدرت و سیاست؛ در غیر این صورت، شما با  خیری شما توبه و عذرخواهی از ملت ایران هست و کناره به آن را نداشتید؟ تنها راه عاقبت
تر حاکمیت شما مترادف هست با جنایت و  دن شما بر اریکه قدرت، محال هست و غیرممکن و دوام هرچه بیشمان. زور و قهر کنار خواهید رفت

  .تر و بدتر شدن فرجام شما، از عاقبت و سرنوشت صدام و دیگر دیکتاتورها عبرت بگیرید ستم بیش
اند، ولی همیشه این شکیبایی را  حاکمان خود به مدارا کنار آمده ها با توجه به تاریخ سرزمین ما داشته باشید که مردم نجیب ایران با بردباری، سال

  . ای باید بروید ای بوده و امروز دوران شما سر آمده است و شما جناب علی خامنه حد و اندازه
  

  پاینده و جاوید ایرانی آزاد و آباد
  دبیرکل نهضت نجات ملی ایران

  رسول عباسی
  

  :رونوشت به
  اهللا هاشمی رفسنجانی ، آیتریاست محترم مجلس خبرگان

  ریاست محترم مجلس شورا، آقای الریجانی
  دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، آقای خاتمی
  کنی] مهدوی[اهللا  دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران، آیت

  دبیرکل حزب اعتماد ملی، آقای کروبی
  دبیرکل سازمان مجاهدین انقالب، آقای سالمتی

  حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه، آقای
  دبیرکل حزب کارگزاران، آقای کرباسچی

  دفتر سیاسی حزب مشارکت
  صدر جمهور، آقای بنی اولین رئیس

  وزیر، آقای میرحسین موسوی آخرین نخست
  رئیس شورای ملی مقاومت، خانم رجوی

  رایزن حزب مشروطه، آقای همایون
  شورای مرکزی جبهه ملی ایران

  دفتر سیاسی نهضت آزادی
  و فعال سیاسی، آقای رضا پهلویعهد سابق  ولی

  
  :حضرات آیات عظام

  اهللا العظمی صانعی آیت
  اهللا العظمی شبیری زنجانی آیت
  اهللا العظمی بیات زنجانی آیت
  اهللا العظمی موسوی اردبیلی آیت
  اهللا العظمی دستغیب آیت

  
  

  ***منبع *** 
  »نهضت نجات ملی ایران«وبسایت 
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http://www.nehzat.info/nehzat/Abbasi_khamani.htm 
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     1388 بهمن 2ای،  به خامنه نوشابه امیرینامه سرگشاده 

  
  روید؟ یم یک! یا خامنه آقای

  نوشابه امیری
  

  ! یهمطلقه فق یول! یا خامنه آقای
است  اثر یب دانم؛ ینم... د،یبشنو توانید ینم. یدبشنو خواهید ینم شنوید، یمردم را نم یشما صدا. بود اثر یب یمو گفت یمتا امروز ما هر چه نوشت

شما . یستچ» در صحنه یشهمردم هم«از  تان قعتو دانیم یم. بینیم یعملکرد شما را م خوانیم، یم شنویم، یشما را م یها حرف یما ول. یمانها حرف
 ینکه چن دهد ینشان م یتواقعکه  یآن هم در حال. ینهم. یدتان، لباس بر تن دار دولت منتصب یسشما و رئ یندزبان بگو یکآنان  خواهید یم
  روید؟ یم یشما ک! آقا: ینکها زج ماند، یدر برابر ما م یگریسؤال د یاآ ایم، یدهرس ینجاحاال که به ا یم؟چه کن یدحاال با. یستن
داشت که در برابر  یمحق خواه دوباره یما ک ؟»یا خامنه اهللا یتآ« یسندبنو یران،رهبر ا در برابر یدبا یک تا: ینکهجز ا یمبزن یمدار یگریحرف د ما

  .خواص را هم روشن خواهد کرد یفعوام، که تکل یفسؤال، نه فقط تکل ینپاسخ شما به ا یدباور کن ؟»یجمهور« یسیممان بنونوع حکومت کشور
 »یکتاتورید«حکومت  ایه یژگیو دانیم یاست که م ینمهم ا. باشد یطیواجد چه شرا یدبا یهفق یکه ول یما بحث را فراموش کرده ینا یگرد ما
آقا، . یستدر کار ن» انتخاب منتخاب« یم؛ندار »یطمرا یطشرا« گویند یبه صراحت م تان یندگاننما یهاست وقت حرف ینچه وقت ا اصالً. یستچ

 . است» کشف«اساس  رآمدنش ب
 ییدبود، بگو یضد سلطنت خانواده پهلو 57ب انقال ییدبفرما. یستدر کار ن یجمهور ییدخودتان بگو. ییدرا به صراحت بگو ینخودتان ا باشد؛

 . شود یکه دوال دوال نم یشترسوار یید؛بگو. یدهم که دار ینجانش. را ینهاا ییدبگو. خواست آن انقالب، سلطنت ما بود
که  یمنشان ده آییم یا تا مشناس ـ ام و زمان یمشجاع یم،آگاه ینکهـ از جمله ا یبو غر یبعج یصفات با خوانید یم یچرا ملت ما را مردمان بگویید
 » .هم بر آن وارد نبود یانتخابات تمام شد و اشکال«: که آید یدر م یتانشناس، صدا و زمان یمشجاع یم،آگاه که ما یمشماست، نشان ده حق با
از هرگونه رفتار و گفتار «: یدگوی یم یم،خود را به منصه ظهور برسان یاریهش خواهیم یاما تا م یم،باش »یارکامالً هش«که  کنید یم یهتوص چرا
 یدبا یروزد یباناست و همه و از جمله رق یرانملت ا  همه جمهور یسمنتخب و محترم، رئ جمهور یسرئ. یدکن یزو بدگمانانه پره آمیز یکتحر

 » .و به او کمک کنند یتاز او حما یکپارچه
 یتوجه جوانان به مسائل اساس« ینکهو ا خوانید، یم »یدبخشو ام یرینش یارسب یشهبا جوانان فرزانه را مثل هم یدارد« یحضرتعال! یا خامنه آقای

 ینهم ایچرا تا صد ییدپس بگو. »و اقدام کنند یزیر برنامه یندهآ یبرا یق،حقا ینبا توجه به ا یداست و مسؤوالن با یشرفتپ یکشور، نشانه و معنا
در  ،اند تا به هر شکل ممکن را آماج توطئه قرار داده ییو دانشجو یدانشگاه های یطله، محمسأ ینبا درک ا یگانگانب«: فرمایید یم آید، یجوانان در م
جوانان ما صادر  ایو شالق، بر یدسال و تبع 10سال و  8هم در جامه قضا هم، حکم  تانهای بعد آدم. »کنند یجاداختالل ا یعلم های یتروند فعال

 چرا؟  کنند؛ یم
  

  ! مطلقه یول آقای
اما » انصاف را هم در نظر گرفت یدبا یبه هر حال، در انتقاد از هر مسأله و دستگاه« گویید یم» در صحنه یشههم«اب به ما مردمان چرا شما خط

 یجرم کم ینا یاآ دند؛را دروغ خوان یمو استدالل، آن انتخابات عظ یلبدون دل یا انتخابات عده یهمان فردا«: گویید یم رسد، ینوبت خودتان که م
 است؟  یجرم کم ینا »!است
البته [ملت  یننفر از هم یلیونچهارده م یزدهس یاما وقت »خورد یملت رقم م یصآن بر اساس تشخ یجهانتخابات مال مردم است و نت« گویید یم چرا

ما هم مثل شما  ندارند، یدر قاموس گردانندگان حکومت اسالم یادیز یچون اعداد معنا یتفاوت است ول یلیونم یکتا چهارده،  یزدهس ینب
  آید؟ یدر نم یتانخس و خاشاک، و شما هم صدا شوند یم یست،ن یکیشما  یصبا تشخ شان یخصتش] یلیونچهارده م یزدهس ییموگ یم

نفر،  ها یلیونم ینفرزندان هم یچرا وقت شود؟ یگرفته م یچبه ه شان»یصتشخ« یچه باشد، وقت یدبا شان یحرکت بعد یلیون،چهارده م یزدهس این
 یندگو یها اهللا اکبر م پشت بام یرو کنند، یم یعزادار یدمرجع تقل یک یتابرا آیند یم یابانبه خ ینیحس یدر عاشورا دارند، یظاهرات سکوت برپا مت
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به  یرند،هم بگآنها را  یهتا بق گویید ینم یچشما ه گذرند، یگرم و زنده آنها م یها بدن یاز رو ینبا ماش همفکر شما جمهور یساما مأموران رئ... و
 دانید؛ یکنند، که م هاآن کار یزکشان در کهر یناالم بنشانند، با روح یبهشت یرضارا به روز عل 57انقالب  یدانبکشانند، وابستگان شه یشیدادگاه نما

 چرا؟ 
 گویید یکلمه نم یکاما » .ها ابانینه در کف خ خواهند یمعلوم شود که مردم چه م یرأ یها است که در صندوق ینا یانتخابات برا«: گویید یم چرا
سردار  ی،به سردار محصول یا !مراجعه کنند یبه احمد جنت یدچه کنند؟ نکند با یدکردند، مردم با پر یکدست یآن همه صندوق را با کاغذها یوقت

  ی؟به ک ...ی،مرتضو یدقاتل بوده، به سع یکه زمان ینیاناهللا حس مقدم، به روح یسردار احمد ی،قدن رادان، سردار
و  ها یانهمه جر«که  کنید یصادر م یهامر یبا استناد به چه قانون» الخطاب را قانون بدانند فصل یدهمه با«که  یدباور یناگر شما به واقع بر ا! آقا
 یینتع یکسخط و مرز را چه  ینا» مشخص کنند؟ ،به صورت شفاف ،دشمن و مرز خود را با خط یدخواص، با یژهداخل نظام، به و های یشگرا
 . ییددعوا یکند؛ شما که خود طرف اصل یم

 ی،اندرون ی،قدرت قضاوت به دست آوردندو احساس کردند که نظام اسالم یغاتیتبل یها برنامه یگرها و د مناظره یدنمردم با د«: فرمایید یم شما
مطلوب به  یها امر مناظره ،یدگاهد یناز ا ین،بنا بر ا... ائل استمردم حق انتخاب آگاهانه ق برای یقتاًو حق داند ینم یگانهو مردم را ب ندارد یرونیب

 » .آید یحساب م
که ( یرفسنجان یبه هاشمحتا  جانبه آنکه همفکر شماست؛ یک تریبون شود یشود م یحکومت اسالم سیمای شود؛ یها قطع م مناظره ینهم بعد

هم با به عهده گرفتن  یرسال اخ یو در س کرد یب، اموال خود را صرف مبارزه مقبل از انقال یهاشم یآقا« :یدا اظهار نظر کرده ینچناش  درباره
به  یداست و مردم با یاندوختهن یخودش، مال یمقاطع در خدمت انقالب و نظام بوده و هرگز از انقالب برا ینتر فراوان، در حساس یها یتمسؤول

تان بوده، به ناطق  مجلس یسکه رئ یکروب یشما بوده، به مهد خود یروز نخستکه  یموسو یرحسین، به مهندس م)»توجه داشته باشند یقحقا ینا
بلکه آنها را در  دهید، ینم یمایینه فقط مجوز راهپ ید،ده ینم را یمایتاننه فقط اجازه حضور در س.... شماست، به یبازرس دفتر یسکه رئ ینور

را امضا کند  یبتا حکم عزل رق رساند یخودش را به تهران م یراز،همفکرتان از ش رجمهو یسرئ برید، یم یزیکیبر آنان حمله ف دارید، یحصر نگاه م
ها و هرج و  ها، خشونت ناخواسته، مسؤول خون یاپا بگذارند، خواسته  یربخواهند قانون را ز یاسیاگر نخبگان س«: گویید یآن وقت شما باز م.... و

 » !ها خواهند بود مرج
سؤال بر  یست؛نظام ن یک یبحث بر سر برانداز یددقت کن روید؟ یم یشما ک: سؤال یک ید؛ا راه گذاشته یکما  یراشما ب. شود ینم طوری ینا نه؛

 . ینسلطنت؟ هم یا یمدار یجمهور: است ینعدم حضور قانون است؛ پرسش ا یاتفکر است؛ سؤال بر سرحضور  یکعدم حضور  یاسر حضور 
  
  

   ***منبع *** 
 »ینروزآنال«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-3d930fc3e9.html 
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   1388بهمن  2ای،  به خامنه )»سرباز گمنام«(سرگشاده یک کارمند قوه قضائیه  نامه

  
  یماهللا الرحمن الرح بسم
 یمعظم انقالب اسالم رهبر

  
 یارکشور و اوضاع بس یراخ سال یکو با توجه به حوادث  از آنها یپاسخ یچه فتیاو عدم در یمکرر به جنابعالهای  نامهه بار ینندچاز ارسال  پس

 یو از جنابعال صورت سرگشاده معروضه و ببه حضور  را یمطالب یفحسب تکل یگربار د مرز و بوم حاکم است، ینکه در ا یآشفته و اسفناک
 .یدفرمائ یقطره پاسخ الزم را ارائ رمتقاضا دا

 یفانجام تکل مهم است، یرحق یآنچه برا یول !یردهال قرار گاز خودپرستان و وابستگان شرق و غرب و جُ یاریغضب بسنوشته مورد  ینا شاید
امروز کشور  .یستن یقتحق یردامت وسط قرار نگ یرجماعت غه هجم که مورد یقیحقا ندارد و اتفاقاً یتیاهم یهپا یب نکوهش یا یتو حما است
از نظام  یهائ در بخش یشرعیرمذموم و غه یددو پد ینا یتحاکم ،تأسف قرار دارد و در کمال یشیاندتحجر و دگره یغت دو یانم در ایرانما  یزعز

 !.دشو می یتؤما ر یاسالم
 یشپ یک سالکه تا  یرانا یاسالم یحکومت جمهور .موضوع ضرورت دارد یقتو منطبق بر حق یواقع یلو تحل یهتجز ،یاصول یشنهادهایپ برای
هست که  یماه 8اکنون حدود  هم !دار خواهد شد جهان را عهدهه ادار یزوده کشور جهان است و ب ینتر باثبات جهان اسالم و یالقرا ام شد یادعا م

 ینعامل و باعث ا یداهاانتخابات و کاند یاآ یراست. صرف شده است یتامن یجادو ا یبخش آرامش یبرا کشور یاصل است و توان گیربا خود در
به کشور ما  یک سال ینفقط در ا یاستکبار و مزدوران و یاآ خود نداشت؟ ینمسؤولکشور و  یتاز وضع یاطالع قبالً یرانملت ا یاآ روند هستند؟

 تقریباً و یروشنفکر یاناتمرتبط با جر یاندانشگاه یتاکثر آیا دانستیم؟ یکه نم یمقدر پوچ هست و ما آن یقدر قو آنان آنواقعاً  آیا ؟اند ور شده حمله
و  یحصر ای یراهگشائ یازمندن یکبست استراتژ بن ینا یاآ ...یر؟بگ یدرمانه و دفترچ یرسهام عدالت بگ یانروستائ یتاکثر یاسکوالر منحرفند و 

 یست؟ن یو اصول اطعشفاف و ق
و شاهد قرار  تعالی یبار یشگاهر پد یو درک خود و با ملحوظ قرار دادن پاسخگوئ یفبرادر کوچک شما تنها و تنها بر اساس تکل ینکه ا یدکن باور

و با توجه و  یقاًنگارنده عم. را دارد یپاسخگوئ انتظار و قانوناً و البته شرعاً نویسد یمطالب را م ینا) عج(ما حضرت حجته هم یدادن موال
 یشانهدف و سع ،موجود یها کثر جناحو از ا یرانملت اه باور است که قاطب ینبر ا یو جنابعال ینیشرع انور و مرحوم امام خمهای  تمسک آموزه
دارد که  یتارجح یتوجه به اصول اعتقاد یو در گروه یتمدن یدر گروه یگاه .است بودنشان یرانیو ا یو توجه به مسلمان یفبر انجام تکل

کشور است و  یبرا یو دلسوز یانتنشان د ،یدر حالت کل یول ،است یقطر یو ط یناز نقص در فهم د یترجحات ناش ینا یقتدر حق چهاگر
 یهمان امر !مطلق است یو اصولگرائ یانتد یندر ع یعال یو روشنفکر یتو مدن یانتد یساز مانأکماالت امام تو نتری یاز عال و انصاف حق به

 .نام گرفته است ینید یاز طرف شما مردمساالر، یتحاکمه حوز رو وضوح د حق بهکه 
بستن زبان به دلیل  شما و یتبه دلیل مسؤول صدر شما وه سعبه دلیل  و ینهم یبرا .باشد ید و همدلدر بسط اتحا یزناچای  هتحف یضهعر ینا شاید
اوضاع کشور از  یلمتوقف بر تحل ،یرراهکارها در حد فهم ناقص حقه ارائ .یدهست یطرف خطاب جنابعال ،یگرده یدعد یلداله و ب یانگرا افراط

 :است یرهمان منظر حق
 ،مورد توجه شرع انور یاساس یها و شاخص یکاستراتژ یشما، از نظر مبانتأکید  مورد یمعقوالت و خردورزه یما بر پا زیکشور عز یکنون اوضاع

 .ستا یکد حکومت اسالمؤبدون شبهه و م یفو تکل یتاولوها  ینهاقدام بر اساس دستورات شرع انور در تمام زم !یستچندان موجه و مطلوب ن
 یشنهادهر پ یو اجرا پیگیری ی،ا ینهاز اسراف در هر زم جلوگیری ی،منکرات از ظاهر کشور اسالم رفع یان،ظلم و طغمبارزه با  گفتار، رصداقت د

شرع و  یفتکل ،یشخص رهبرحتا  ،تمام ارکان حکومت یرو فراگ محض و قاطعانه یقانونمند ،جمله یکهر تخلف و در  یدشد یگیریو پ یرخ
بودن را  یاگر عنوان اسالمحتا  ،نخواهد بود یاسالم یگرد ،اصول یندر صورت عدول از ا یمت اسالمحکو ینکها تر مهمحکومت است و ه یفوظ

بارتر  تأسف است و یرادو پر از نقص و ا یفضع یاربسها  ینهزم یندر ا یرانا یاسالم یامروز حکومت جمهور ،تأسف در کمال .تکرار کند مرتباً
 :هستم یقمصاد یناز ا یبه شمارش بخش مجبور ،یرحق !کشور است ینمسؤولو قصور  یتسامح و سست از یاول ناشه در درج ها یماریب ینا ینکها
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ها  ده» ای هیرزنج یها قتل« ...و یفیتدر مورد عامالن و ک حاله ب تا: به مردم مثالًها  کشور در اکثر رده ینمسؤولو مکرر  یحانهوق یاربس دروغگوئی
 !دهد یماجرا را نم یتواقع صاحب کشور و نظامبه عنوان داده شده است و ملت  یرانملت امربوطه به  ینمسؤولتوسط  گزارش دروغ

 یرانصادر شد و باز ملت ا یدولت یو رسم مسؤولمرجع  7گزارش متضاد از  7حدود  )کانادا یممق یرانیخبرنگار ا(» یقتل زهرا کاظم«ه یقض در
 .ندیدامر را نفهم یقتحق
 مردم دادند و در کمال یلگزارش متضاد تحو 3 یمرجع رسم 5حداقل  ]کُردان[» سابق کشور یاز وزرا ییک یلیجعل مدرک تحص«ه یقض در

و  جعل مدرکبه دلیل  مذکور یروز یهبر عل یرحق ،مورد یندر هم .ندکن می و مرجع همچنان بر موضع باطل خود اصرار کردند 2 ،تأسف
کردم و سه بار هم اصرار  یتتر شما شکافده و در آخر ب یهقضائه و سپس به رئس قو مهورج رئیساول به ، لالما یتساله از ب ینچند رداریبکاله
 !نشد یخبرتأسف  کردم و در کمال یتشکا یگیریبر پ
از  یو کالهبردار یمدرک جعل یرا دارا ]رحیمی[ جمهور رئیس یاصل یناز معاون یکیمجلس  مسؤولو مراجع  یندگاناز نما یاکنون تعداد هم
 یرانملت ا ،یهمطلع از اصل قض یرو غ یگانهب ،معمول طبق ند،دان می اتهام را دروغ ینشدت اه هم ب یدولت ینمسؤولاز  یو تعداد نددان می المال یتب

 است
حاظ له که ب یندگاناز وزرا و نما یاریمکرر و توسط بسبه طور  یو قبل یفعل یها دولت های یتفاحش در مورد انواع آمار و ارقام فعال دروغگوئی

 ...مسکن و یمتو ق ینیومفوالد و آلوم یدتول نرخ تورم، یزانم :مشو می آن را متذکر ینعناو فقط ،یگستردگ
 یفرد یریکارگه در مورد عدم ب جمهور رئیسبه  یجنابعاله هفته پس از ارسال نام یکدر ظرف  یفعل جمهور رئیسمعاون  3آشکار  دروغگوئی

 ....نداشتن نامه و یتخصوص واقع در مشاغل حساس در] مشائی رحیم[خاص 
 ،انتخابات افتتاح شد یامپروژه در ا ینا که یدر حال .باشد »اصفهان -  یرازش یرآهن مس راه« نبودن یامربوط به فعال بودن  ،مصداق ترین یکنزد شاید
دائر بودن  بودن داد و مردم یرداه یاعالم ،راه آهنو بالفاصله  یدافتتاح نشدن گرد یادعا ،سابق یمسؤولتوسط اخیراً . قرار گرفتای  هانکار عد مورد

 یرخط دا ینطرفدار دولت در قم ادعا کرد که ا ینمسؤولاز  یکی و کردند یریمستند اثبات عدم دابه صورت  هائی یگزارکردند و خبر یبرا تکذ
 !نه یااست  یرخط دا ینکه ا دانند ینم یرانملت ا ،ارتباطات یگستردگ عصر ینو باز در ا !ندگوی می دروغ یحانهوق یناناست و ا
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   1388 بهمن 8 ای، به خامنه نبوی ابراهیم سرگشاده نامه

  
  »دروغ ویرانه سربداران«
  

  از حق خود دست بردارند ،سربدارانی که به دار شدند تا مردمان با ترس، گناه بر دار شدند امروز دو تن بی
  

 دست خود حق از ،ترس با مردمان تا شدند دار به که سربدارانی شدند، دار بر ]پور ش رحمانیزمانی و آر محمدرضا علی[ گناه بی تن دو امروز
 که سربدارانی شدند، دار بر گناه بی تن دو امروز .دروغ هنگامه در است جبار اسلحه ،ترس که باشد، نشسته جان بر ترس را کسانی شاید .دبردارن
 و کرد می عدل ادعای حاکمی که دورانی در افتاد اتفاق این و .دببرن یاد از را خویش حق مردمان تا شدند می کشته باید که بود این شان جرم تنها

 که بود زده تکیه بزرگان انجمن بر فیلسوفی و بود دیده خویش دور بر نور از ای هاله که کرد می امارت امیری و بود خورده خدای به قسم قاضی
 .دبو آموخته بزرگان از حقیقت
 عدل ادعای از را جهان گوش و است حقیقت مدعی که اند حکومتی نیرنگ و فریب و دروغ شاهد که سربدارانی شدند، دار بر گناه بی تن ود امروز

 آنان شدن دار بر دلیل تنها و .دبودن نشده دار بر »جرم هیچ« این به گناهانی، بی چنین دورانی هیچ در هرگز، هرگز، هرگز، .است کرده کر اخالق و
 بر نیزه و دوخت خدای چشمان در چشم و کرد بلند سر بود، سوار ظلم مرکب بر که حاکمی که یعنی این و .دبترسن دروغ از مردمان که بود انهم

 .دکر حقیقت چشمان
 

 !ای خامنه آقای
 در داشتید، ایمان االهی لتعدا به لحظه یک اگر که باشید داشته باور را خدای که کنم نمی باور و شماست، بر ناظر خدایی که هست باورم

 بود خواهیم مردمانی بیهده چه ما و .مردمان ترساندن برای کردند، نمی دار بر ظالمانه چنین را تن دو این است ساری و جاری تان حکم که سرزمینی
 .درو دیگران بر اگر و رفت تن دو آن بر که ظلمی این از نکنیم فریاد اگر
 

 !ای خامنه آقای
 خدا از و باشید کرده خود باشد، داده انجام فقیهی پادشاهی، امیری، سلطانی، کردید امروز که را آنچه شنیدید می قبل سال چهل اگر شود نمی باورم

 که کردند می گمان دیگر بزرگان یا شما قبل سال سی اگر شود نمی باورم .بکنم کاری چنین که برسم جایی به من نکند خدا که نکنید مرگ آرزوی
 پایان بزرگان آن اگر مطمئنم بترسانند، خواهی عدالت از را دیگران تا کنند می دار بر گناه بی را تن دو که رسد می جایی به شان کومتح عاقبت
 شود نمی باورم .ددا را اسالمی جمهوری و آزادی و عدالت شعار و شد مشت که دستانی کردند می نفرین و لعن بار هزار دیدند، می چنین را کارشان

 تا بکشید را جوانانی و را جوانی باید خرقه این برای گفتند، می شما به اگر بودید، نیانداخته دوش بر را والیت خرقه هنوز که قبل سال بیست گرا
 و بداند آدم و بزرگ و شریف را خود بتواند و بشود باشد، انسانی شود نمی باورم .دنخواهن است، داده آنان به خدای که را حقی و بترسند دیگران
 .دکن روا دیگران بر را ظلمی چنین

 
 !ای خامنه آقای

 حقیقت کدام ذکر و بدهد تان قسم که به و بگوید چه داند نمی آدمی سخن، تنگنای این در و »است تنگ بس سخن، عرصه« تبریزی شمس قول هب
 چیز هیچ که بندد می چنان را ظالم چشم و گوش ،جور و ظلم گویند می .دشو گشوده شما با حقیقتی عرصه و شنیدنی و گفتنی باب که بکند را

 چنان که آدمی که دنیا مقدار بی جیفه آن است همین .دبمان زنده و بکشد نفس و باشد اینکه جز خواهد نمی هیچ و ،قدرت جز شنود نمی و بیند نمی
 انسانیت، بگویم بینید؟ می چیزی مگر قدرت جز حقیقت، بگویم شرف؟ کدام گوئید می شرف؟ بگویم شود؟ مقدار بی و کوچک چنین بود،
 .نیست تان بارگاه در پوچ کالمی جز عدالت که دانید می خود عدالت، بگویم !است غرب تحفه انسانیت گوئید می
 

 !ای خامنه آقای
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 و معظم رهبری و ابرمردی از سال یک از تر کم ای فاصله در که بودم دیده را دیکتاتوری سقوط چشمانم مقابل در بار دو سالم و سن حکم به من
 چشم به را حکومت یک سقوط و ظهور کردم نمی گمان هرگز اما کشید، می خجالت جسدش از نیز زمینحتا  که شد بدل هیچ به اعظمی قائد
 باور اما کنم، نمی صورت خود برای مرگ جز عاقبتی بینم، می را خودم زبان و شما عدالت وقتی که ام نوشته چیزهایی بارها گذشته سال یک در .ببینم
 که دارم ایمان و ام مرده حقیقت گفتن خاطره ب که کنم نمی تردید بمیرم، باشد، که جا هر زمینی، گوشه در زمانی، نوشته همین خاطره ب اگر کنید،
 .دبو نخواهد برایم افتخار جز مرگی چنین
 این در کردم نمی فکر .دبمان زنده تر بیش روز دو فقط تا کشت می را جوانانی روز هر او بیاورید، یاد به را ضحاک .دکردی تمام را ظلم شما امروز

 انسان که رسیدم یقین این به قاطع ضرس به امروز .کردم می خوبی فکرهای چه موردتان در بارها که شما هم آن .ببینم را دیگر ضحاکی ،روزگار
 برای تنها کرد اجرا را جوان دو مرگ حکم شما عدلیه دستگاه امروز .دکر نتوان تصور را او از تر عاجز و تر ذلیل که شود ذلیل چنان تواند می

 خواهد شما دوستان دل در ترسی چنان و مردم دل در شجاعتی چنان دلیل همین به خدای که بدانید و بخواهند را شان حق اینکه از مردم ترساندن
 .دشو نابود کنید فکر آنکه از زودتر بیدادگاه و بارگاه این که انداخت

 
 !ای خامنه آقای
 تمام .ددادن اش ادامه زورگو و اوباش و اراذل مشتی و کردید آغازش شما که شدند فریبی و دروغ قربانی آنان .دشدن دار بر گناه بی تن دو امروز
 .دکشن می و کشید می را آنان دروغ این با که دانستید می که نیست تردیدی و .دبو دروغ اندر دروغ شدند، دار بر جوان دو این ،آن استناد به آنچه
 مشت یک توسط مردمان ترین پاک به قتل نسبت دادن نبود؟ بس کند بیعت شما با فرزندش مزار سر بر که کردید وادارش که پدری روح کشتن
 در هم را آن نمایش شما، ظلم تگاهدس رذالت کمال در که نبود، بس بودید کشته خیابان در که ملت یک ندای خانواده و شوهر کردن زندانی و قاتل

 شما نیست؟ بس نکردند، جرمی مردم به خدمت جز که زندانی همه این نیست؟ بس کشور این بزرگان قول از دروغ همه این کرد؟ بازی خیابان
 دارد، عظمت عقده که جودیمو یک تا شوند کشته باید آدم چقدر خواهید؟ می جهان این از دیگر چقدر هستید، استخوان مشتی خودتان قول هب که
 پیشگاه در بیهوده های ناله دروغین، های گریه مصنوعی، های خنده کند؟ حکومت تر بیش روز دو است، کرده حاکم کشوری بر را اراذل ترین رذل و

 این کنید بس نشاندید، سیاه خاک به ار ملتی کردید، ذلیل را ملتی کردید، علیل را ملتی .ماندیم زنده هم دیگر ماه یک که زنید می که ها خنده و مردم
 .را قصه
 زمانی ادب بی مجنونی که است این تان دلیل تمام و .دداشتن براندازی قصد و بودند پادشاهی انجمن اعضای شدند دار بر که تن دو این که گفتند
 وزارت .دگشای می دکانی کس هر شود، می سنت دروغ وقتی !است همین .دکردن باورش نیز دل ساده گروهی و خواند می شورش به را مردمان

 در که ساخت دشمنانی بودند ساده مخالفانی تنها که کسانی از و گرفت بازی به را فالن بن فالن طرفداران از ای عده و کرد نفوذ تان اطالعات
 خشونت به زبان هزار به و دهد می فریب را مردم تان دستگاه هم حاال همین که است این نه مگر .دبودی آموخته را درس این آنان به شما حقیقت

 بازی ها، بازی این همه پشت شود، می معلوم تازه و کنید می دستگیرشان فورا ببرند، اسلحه به خواهند می که دست و شوند خسته تا خواند می
 .ملتش با رسد چه کند، نمی دشمنش با انسانی هیچ که زشت دروغی .دروغ یک این .است خودتان
 اند خواسته او از فریب و وعده و شکنجه با و اند کرده زندانی فروردین ماه را یکی شورش؟ کدام اغتشاش؟ کدام .دبودن اغتشاشگر آنان هک گفتند

 کنی اعتراف ناکرده جرم به اگر که دهید می وعده !این از تر زشت دروغ .است کرده پاه ب اغتشاش شدنش زندانی از بعد ماه سه که کند اعتراف که
 کشور بزرگان مفسد، اش عامل و درآمد فاسد آمرش که دادگاهی آن در خواستید می کشید؟ می را او دروغین اعتراف همان با بعد و کنیم، می زادتآ
 راحت شان الخی گشتند برمی دادگاه از ها بچه این وقتی گویند می .دکنن اعتراف دیگران و خود علیه بیایند که کردید وعده نفر چهار با کنید، بدنام را
 است عدالتی همان این .دآویختی دار به هم را خودشان و نوشتید دیگران برای را شان اعتراف کنید، می رهایشان دروغ سراسر اعترافات آن با که بود
 کردید؟ منصوب اجرایش برای را تان القضات قاضی که

 دوستش شما که کسی به خودتان، نظارت تحت خودتان، شدهتأیید امزدهاین میان از خودتان، رسمی انتخابات در که را مردمانی که است ماه هفت
 به مردم که کنید می کاری روز هر حاال و کردید نقض را عدالت و کردید خیانت مردم امانت به و کردید تقلب علناً شما و دادند رای نداشتید،
 حضور انتخابات در نه که را کسانی .دنکنن یکی را تان روی و زیر هیمخوا می مردم از روز هر که دلیم ساده چه ما و بروند خشونت و خشم سوی

 اینکه به خاطر فقط کشید، می صدا و سر بی و نظام، با محاربه به کنید می محکوم کنند، اغتشاش توانستند می بودند زندانی اینکه به خاطر و داشتند،
 کند؟ خیره را جهانیان و مسلمین چشم بود قرار نورش هاله که مشعشعی نظام آن بود همین .دشون خفه کنند، می فریاد را شان حق که مردمی
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 کشور از را آنان دادید، خشونت درس آنان به کردید، جذب آن به را مخالف دل ساده جوانان از ای عده اید، ساخته خودتان را دروغ تشکیالتی
 همه این جرم هب هم حاال واداشتید، مردم مقابل در دروغ نقشی بازی به را آنان دادید، دروغ وعده و کردید زندانی گرفتید، مرز در و بردید بیرون

 مشکل گفتن؟ دروغ در لوحی ساده همه این و فریب همه این و دروغ همه این ندارید؟ باور حقیقتی هیچ به واقعاً یعنی !کردید شان اعدام همراهی
 مشاوران همه آن اید؟ کرده فرض احمق همه این را ملت یک چرا که است این شان شکلم را، تان های دروغ کنند نمی باور که نیست این مردم این

 خریدید می هم باورکردنی دروغ مشتی الاقل خرید، می آنان از که را بنجل جنس بگویند، دروغ خوب الاقل بودند بلد که روسی و چینی رنگارنگ
 .دنکنن حماقت احساس قدر این مردم که
 

 !ای خامنه آقای
 چیزهایی دوستانم عزیزترین از یکی قبل چندی .دشدی نمی بیدار خواب از هرگز کرد، خواهید چنین که دیدید می خواب قبل سال سی اگر ئنممطم

 فاسد الزاماً است، دیکتاتور که مردی کنم باور خواستم نمی که چرا .دش حقیقت فدای مان رفاقت آمد، نمی جور من عقل به که بود گفته شما درباره
 و تر کریه روز به روز که تان بینم می .دکشیدی لجن به را چیز همه امروز شما .دباش بد دارد واقعیت که قدر همان دشمنم خواستم می هست، هم

 را لقات و قاتل را مقتول خواهد می که صورتی بر است بازی ماسک انگار دیگر حاال بود، خنده زمانی که تان های خنده .دشوی می تر تحمل غیرقابل
 .دده نشان شهید

 ،ننگ و دروغ و رنج و درد گاهی اما کنم، روایت است خورده مان پیشانی بر داغ چون که ننگی و بمانم زنده خواستم می چون آمدم، بیرون زندان از
 و زشتی و خونریزی و ظلم همه این و نماند زنده شد می کاش .کنی تحمل را جهان و زندگی اش نابودی برای بتوانی که است آن از تر بزرگ
 دیدم، را حسین صدام جسد که روزی .دباش زیاد فرصت این دانم می بعید دهد، می فرصت شما به زمانی چه تا خداوند دانم نمی من .دندی را پلیدی
 »!زار؟ شدی کشته تا کشتی، را که کشته ای« که آمد یادم

 دنیا .دکشتی که است چیزی آن از کشید، خواهید چه هر که مرواد یادتان از هرگز اما ند،ما خواهیم سبز ما نویسند، می خون با که گوئی را مان تاریخ
 .ددی خواهید روزها همین در را تان آخرت و است تان آخرت مزرعه

 .ام آورده ایمان آنان به ایران بزرگ ملت خواهانه عدالت مبارزه ماه هفت از بعد و امروز سبز، خیزش این از پیش تا نداشتم، باور را ایران مردم من
 و ترین شجاع و رشیدترین روز آن .گذاشت خواهند تان دست کف را شما حق و آمد، خواهند مردم که روزی شما، با ماست میقات بهمن،
 و ندارد، وستد را ظلم خداوند !دانید می .درون می تان سیاهی با جدال به سبزشان سرهای و سرخ های قلب با که دید خواهید را مردمان ترین پاک

 .دش خواهد تر سنگین تان جرم و تر سیاه روزگارتان بگذرد، روز هر که است همین
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   1388 بهمن 13 ای، به خامنه »سبز خروش« سرگشاده نامه

  
 لطفاً ای خامنه آقای جناب دست به برسد

  
 ای، خامنه آقای جناب
 و نوجوانی دوران تمام در و شما جمهوری ریاست با بود مصادف من کودکی ندورا .چهارم دهه اوایل و زندگی سوم دهه اواخر در هستم جوانی
 حق که بدهید حق من به .است داشته ثیرأت من زندگی کل بر شما گیری جهت و تصمیم ینتر کوچک .دای بوده مملکت رهبر شما کنون تا ام جوانی
 .بگیرم را شما وقت از اندکی و بنویسم نامه شما برای دارم
 سالمت و صحت در انتخابات و باشد درست شما حرف که کنیم فرض بگذار اما ندارم، انتخاباتی بزرگ تقلب در تردیدی ینتر کوچک اینکه با

 .است شده برگزار
 گذر ندهایترف اقسام و انواع به ما همانند است، فیلتر هم اگر و نیست فیلتر هم تان اینترنت و دارید دسترسی اینترنت به شما که کنیم فرض بیا باز
 قرار راهشان سر بر که فیلترهایی اقسام و انواع از کردن گذر خاطر به جوانان امروزه کارگزارانتان سر صدقه از راستش .دداری آگاهی ها فیلتر از
 و نکنند عمل شما به تاطالعا رسیدن برای فیلتری عنوان به خودشان کارگزارانتان و مشاوران که امیدوارم .دان شده فیلترشکن پا یک همه گیرد، می
 .دبرس شمابه دست  مجازی فضای خالل از بتواند نامه این
  

 ای خامنه آقای جناب
 شعار شما از طرفداری به شود می حاضر یا و دارید جلسه کجا هر یا و بینید می تلویزیون در شما که نیستند همانهایی فقط مملکت مردم و جوانان

 منتها است، منوال همین به کماکان وضع نیز حقیقی فضای در و .شما از نفرت از است شده پر مجازی فضای خواهید، می را حقیقت اگر .ددهن می
 .دبچشی را جامعه واقعی طعم که نگذارند و باشند گرفته را شما اطراف که افرادی هستند همیشه
 شماست،به دست  نامه این رسیدن و اطالعات به شما آزاد دسترسی دیگری و انتخاباتی تقلب بودن دروغ یکی که فرض دو این با باری،
 .بزنم حرف شما با خواهم می
 چه حرف این با دانید می هیچ آیا .دکنن می تقلب ادعای سند بدون و ندارند انتخابات در تقلب برای مدرکی و سند هیچ معترضان که گویید می شما

 اند؟ داده شما خورد به را بزرگی اعتراف چه انتانمشاور دانید می آیا اید؟ کرده خودتان علیه بر بزرگی اعتراف
 که اید کرده چه مردم با سال بیست این طول در کنند؟ می قبول شما علیه بر هم را سند بدون ادعای مردم که است شده چه ای خامنه آقای جناب
 کنند؟ می قبول مردم است، کرده تقلب شما دستگاه که بگوید هم سند بدون کسی اگر که اند رسیده جایی به مردم امروز
 دانستند انتخابات ییدأت منزله به را آن همه و نفرستادید تبریک و مردم از تشکر نامه جنابعالی مگر ولی .نیست گونه این که بگویید خواهید می حتماً

 نشدند؟ حاضر صحنه در میلیونی چنان آن خرداد 25 در مردم و
 توسط حجت اتمام شما نظر از خرداد 25 راهپیمایی چرا که پرسم می شما از دانستید؟ مردم توسط حجت اتمام را دی نهم راهپیمایی که شنیدم
 نبود؟ مردم
 حاضر صحنه در انتخابات در تقلب به اعتراض برای خرداد 25 در آمدند، صحنه به عاشورا حرمت هتک کردن محکوم برای دی نهم در مردم اگر

 است؟ تر نزدیک صواب به انتخابات صحت زمینه در کردن حجت اتمام برای راهپیمایی برای انگیزه دو این از یک کدام شدند؟
 روز آن امنیتی مقامات توسط احتماالً که کوپتری هلی که هست یادم خوب، بسیار بود، اندک خرداد 25 در مردم تعداد که بگویید خواهید می حتما
 که بدانید تا دهند نشان برایتان را فیلم آن که بخواهید کارگزارانتان از .است کرده تهیه فیلم راهپیمایی آن از حتما آمد، در پرواز به تهران فراز بر

 نه؟ یا بودند اندک مردم
 از که است کافی است، ساده خیلی .دنکنی باور اند، برگشته هایشان خانه به مردم و کرده فروکش اعتراضات که گویند می شما به مشاورانتان اگر

 چگونه اوضاع که دید خواهید وقت آن و شود داده انتخابات نتیجه به اعتراض در راهپیمایی یک اجازه معترضان به که بخواهید امنیتی مقامات
 دهید نشان شماست اختیار در که تلویزیونی شبکه چندین طریق از معترضان به و بگیرید را آن فیلم که بود کم کنندگان راهپیمایی تعداد اگر .است
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 چگونه شما دستگاه امنیتی کارگزاران دانی می راستی .داشت نخواهند گفتن برای حرفی دیگر شوند تعدادشان بودن کم متوجه اگر هم آنها و
 گاز و باتوم با کنند، می شکنجه اندازند، می زندان به کنند، می را تهدیدها اقسام و انواع است؟ اندک معترضان تعداد که دهند نشان خواهند می

 در که جوانی آن از حمایت در که دانی می هیچ راستی .دندار وجود معترضی که گویند می شما به آنوقت و کنند، می حمله معترضان به آور اشک
 فیلتر حتماً که بدانید ندارید، خبر اگر رفت؟ دانشجویی جوان جامعه بر فضایی چه شود نمی انتقاد شما از چرا که گفت شما به شریف دانشگاه
 .است بدتر نیز ما از هست شما بر که تریفیل و هستید

 علیه بر را سند بدون تقلب ادعای باید مردم چرا که دهید می جواب زمان امام محضر در چگونه سؤال این به .دهستی زمان امام نائب شما گویند می
 چه .اش خوانی می اسالم جهان القرای ام که رانته همین در و ایران شیعه و مسلمان مردم جایی؟ هر مردم نه هم آن کنند؟ قبول زمان امام نائب
 مردم؟ با ای کرده
 در دشمن مگر ولی .قبول حرفت باشد .است نرم جنگ جنگ، گویی می .ماست نابودی برای نقشه کشیدن حال در و کرده طراحی دشمن گویی می

 دارد؟ گریدی چیزهای چیزها، اینگونه و ای ماهواره های تلویزیون و اینترنت از غیر نرم جنگ
 صدها آیا نیست؟ حکومت اختیار در ای ماهواره و تلویزیونی شبکه چندین آیا .هست نیز شما دستگاه اختیار در راحتی به امکانات این تمام

 جمعه نماز بانخطی آیا فیلتر؟ بدون تازه نیست، حکومت اختیار در اینترنت آیا نیست؟ حکومت اختیار در ...و نامه هفته و شبنامه و مجله و روزنامه
 اقامه ستاد اسالمی، تبلیغات سازمان نظیر تبلیغاتی مرکز صدها آیا نیست؟ حکومت اختیار در هستند، حکومت حسنات تبلیغ حال در جمعه هر که

 ست؟نی حکومت اختیار در است مملکت جوان نسل تربیت مسؤول که عالی آموزش و پرورش و آموزش آیا نیست؟ حکومت اختیار در ...و نماز
 تعلیمات کتب مخصوصاً و درسی کتب تدوین و تهیه آیا نیستند؟ حکومت اختیار در صفر و محرم مثل مذهبی های مناسبت و علمیه حوزه آیا

 خیلی البته لیست این نیست؟ حکومت اختیار در هستند حفظ از را ها کتاب آن همه زدن تست برای کنکور 10000 زیر های رتبه که اسالمی
 .اینهاست از تر طوالنی
 خود، ناکارآمدی به اعتراف جز است، شده پیروز دشمن نرم جنگ این در کنیم قبول اینکه است، حکومت اختیار در که امکاناتی این تمام با حال
 اینکه علت به .است کارآمدی عدم به اعتراف نیز خود بزند ضربه ما به طریق این از تواند می دشمن اینکه به اذعانحتا  باشد؟ تواند می دیگری چیز

 او بر .است فارسی سی بی بی کار همه اینها که گفت می حکومت دوستداران از یکی جمعی، در روزی .است حکومت اختیار در زیادی امکانات
 یک ومت،حک برقراری از سال 30 از پس که بزند را حرف این تواند می چگونه ادعا همه این با حکومتی است؟ حرفی چه این آخر که زدم نهیب

 خود خبط متوجه نیز ایشان البته و بکشد رو و زیر حکومت از چنین این بتواند ماه 8 عرض در اندک، مخاطبان با ساعته، 8 ای ماهواره تلویزیون
  .دش
 کسانی ولی اید، گفتهن صریح صورت به شما خود را این البته هستند؟ وابسته اسرائیل و آمریکا به انتخابات نتیجه به معترض کاندیداهای گویند می
 .دهستن شما سخنگویان انگار که زنند می را ها حرف این
  

  ای، خامنه آقای جناب
 این از قبل تا .است بوده دشمن گفتارهایتان تمام در غالب کلمه گفت بتوان جرأت به شاید بودید، رهبر شما شناختم را خودم بنده که زمانی از

 باز کنیم، قبول را سخنگویانتان گونه این حرف اگر .دباش شده نزدیک ما به اینقدر دشمن این که کردم ینم فکر وقت هیچ دشمن، گفتید می وقتی
 خواب در مگر کارگزارانتان و شما پس آخر است؟ کرده نفوذ کجا تا دشمن که ببینید خوب ادعا این صحت فرض با .است ناکارآمدی به اعتراف
 ما دیگر پس باشد، درست این اگر .دکن حکومت بازی وارد جمهوری ریاست کاندیدای عنوان به را خودش نیروی توانست دشمن که بودید
 اشتباهات مرتکب قدر این دیگر جاهای در که معلوم کجا از دهیم؟ قرار کارگزارانتان و شما دستان در را مقدراتمان و کنیم اعتماد شما به چگونه
 نشوید؟ فاحش

  
 ای، خامنه آقای جناب
 هیچ در ماه 8 این طول دراصالً  .دنکنی باورلطفاً  اند، شده قانع انتخابات صحت به مردم که گفتند شما به مشاورانتان و حکومت انکارگزار اگر

 را معترضان صدای شدن شنیده اجازه و کنند می سانسور یا و اند بسته را غیرحکومتی های روزنامه تمام .است نشده شنیده مخالفان صدای جایی
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 شب از زمانی در هم را برنامه آن که زد را معترضان دل حرف »فردا به رو« برنامه در اطاعت دکتر دقیقه 45 فقط شاید ماه 8 این طول در .ددهن نمی
 .ددادن اش ادامه ها برنامه سایر سیاق و سبک با و کردند قطع نیز را برنامه همان البته و ببینید نتوانید و باشید خواب شما احتماالً که بودند گذاشته
 آن از آنقدر است؟ مانده یادتان دوران آن هوای و حال آیا .دبودی مبارزان جزو شاه حکومت علیه بر مبارزات دوران در شما ای، خامنه آقای جناب
 .هست رمانخاط در ما باشد، رفته یادتان دوران آن هوای و حال هم شما اگرحتا  که گفتید و کردید روایت و ساختید فیلم ما برای دوران
 ای؟ کشیده را شکنجه طعم و شده زندانی نیز خود که کرد، می شکنجه و انداخت می زندان به را مخالفان و مبارزان شاه، که هست یادتان
 کرد؟ می محکوم ها جرم انواع به را شما و دانست می خارج و انگلیس به وابسته را شما شاه که هست یادتان
 کردند؟ می رفتار مبارزان و مخالفان با گونهچ شاه ماموران که هست یادتان
 بود؟ شده دیر خیلی دیگر که شنیدم را شما اعتراضات صدای بنده مردم گفت زمانی شاه که هست یادتان
 کرد؟ می تر بیش حکومتش و شاه از را تان نفرت و تر مستحکم مبارزه برای را شما عزم مبارزان، کشتار و شکنجه و زندان چگونه که هست یادتان

  
   ای، خامنه آقای جناب
 .دکردی مبارزه آن علیه بر خود که نشاند می جایگاهی همان در را شما زمانه بازی در دارد کارگزارانتان رفتار نوع خواهید، نمی و دانید نمی خود اگر
 هیچ ضمن در .دکنی نگاه قضایا به نامه ندهنویس فکری فضای از کنید سعی شده که هم ثانیه چند برایحتا  لطفاً ،رسید دستتان هب نامه این اگر
 کرد؟ خواهند او با معامله چه کیست نامه این نویسنده بدانند کارگزارانتان اگر که دانی می
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   1388 بهمن 24 ای، به خامنه کروبی فاطمه سرگشاده نامه

  
  برسید نشان و نام بی جوانان داد به نشده دیر تا
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  رهبری معظم مقام - ای خامنه اهللا آیت حضرت

  احترام و سالم با
  
 کرد بیان آزادی از پس علی فرزندم یا و بودم آن آز کوچکی بخش شاهد شخصاً که آن پیرامون حوادث و امسال بهمن 22 راهپیمائی با ارتباط در
 و صریح دستور که امید این با و است گرفته نشانه را اسالم و نظام تمامیت که سرطانیه غد این درمان نیت به و صادقانه خدا، گرفتن نظر در با

 همسرم کنار در 1357 تا 1341 سال از اینجانبه .رسانم می استحضار به نکاتی شود، منجر آن همیشگی کردن پاک به صالح افراد به جنابعالی قاطع
 در یافتم توفیق متعال خداوند لطف به اسالمی انقالب پیروزی از دبع و گذاشتم سر پشت را هائی نشیب و فراز پهلوی سفاک رژیم علیه مبارزه در

 قرار )ره(امام کتبی تقدیر مورد و نمایم خدمت شهدا معزز های وخانواده مجروحان به درمان و دارو بخش در مقدس دفاع دوران در شهید بنیاد
 طور به مردم به خدمت با کردم سعی داشتم، عهده بر را مجلس در ممرد نمایندگی یا و گرفتم قرار اجرائی یتمسؤول هر در نیز آن از پس .گیرم
 دفاع شهدا و امام های آرمان و نظام انقالب، از همواره نیز تا کنون انقالب بدو از اینجانبه که دانند می همگان .کنم حمایت انقالب و نظام از عملی
 این فرزندان علیه آتی جنایات از پیشگیری برای و دلسوزی سر از تنها را آمده در نگارش به نامه این در که آنچه دارم استدعا .کنم می و کرده

 و گردد می بیان راستا این در تنها زیر توضیحات .دریا این از است کوچکی نمونه یک فقط او بازداشت که علی فرزندم برای نه بدانید، سرزمین
  .الغیر
 به بهمن 22 راهپیمائی در پدرش کنار در بود، کرده تجربه شمیران در را پدر ساله 5 ومیتمحک و دستگیری سالگی 2 سن در که علی ام سوم فرزند
 از و کردند دعوت بزرگ راهپیمائی این در شرکت برای مردم از جریان دو هر های شخصیت و سیاسی های گروه همه .دکر شرکت ساله همه رسم
 اقتصادی و سیاسی حیات که طلبان خشونت سفانهأمت .دکنن شرکت آرام طور به فیزیکی و زبانی خشونت و گرائی افراط از پرهیز با خواستند آنان
 همگان را آن ابعاد که بردند یورش مردم و امام دیرینه یار این همسرم به هویت بی های نظام پیاده به دستور با بینند می بحران و خشونت در را خود
 و شرکت نانوشته جرم به علی موقع، همان در .بودم گذشت آنچه شاهد اندک ای فاصله با بودم رفته راهپیمائی در شرکت برای که اینجانبه .ددانن می

 کتک شدگان بازداشت سایر کنار در االهی امن محل این خدا خانه در و شد برده) ع(منینؤامیرالم مسجد به و دستگیر پدر از حفاظت به کمک
  .دشنی ناسزا و خورد

 ده از پس و بردند پی علی هویت به اند گرفته قرار ضابطان لباس در امروز که هائی اوباش کردند، می یادداشت را شدگان بازداشت اسامی که هنگامی
 امن مکان خبران بی خدا از این .ددادن قرار جرح و ضرب مورد شدت هب و کرده جدا جمع از را او خود، ارشد مسووالن از اجازه کسب و دقیقه
 الفاظ ترین زشت و ترین سخیف کارگیری هب با ،علی فیزیکی شدید جرح و ضرب کنار در آنان .دکردن تبدیل مردم فرزندان هگا شکنجه به را االهی
 تنها نه مسجد، حرمت شکستن و ها اهانت آن به نسبت علی اعتراض قبال در و دادند قرار روحی فشار تحت را او کروبی مهدی و فاطمه به نسبت

 مجازات قانون در فعل آن ارتکاب مجازات - کردند... هب تهدید خدا خانه در را ساله 37 مرد این بلکه دادند افزایش را زبانی و فیزیکی خشونت
  .دآورن می و آورده چه کشور این سال و سن کم جوانان سر بر دارند که بازی دست با وقیح جماعت این داند می خدا .است مرگ اسالمی

  .است ناتوان و قاصر اند شده حاکم بوم و مرز این فرزندان بر روزها این که قوم این گری وحشی انبی از قلم و زبان که راستی به
  

 در .دکردن می شکنجه را او شدگان بازداشت سایر کردن مرعوب برای و افتخار با که بوده هویت بی جماعت این الفتوحات فتح ،علی دستگیری
 آغاز او شکنجه جدید دور که سپارند می فاسدی افراد سرکردگی به ویژه گارد به و کرده جدا جمع زا را علی آنان ،شدگان بازداشت انتقال هنگام
 و کروبی مهدی به الفاظ ترین زشت با است آنان اسارت در کروبی مهدی فرزند اینکه از افتخار با و گرفته فیلم او از شکنجه هنگام در .دگرد می

 سفأت اظهار ضمن شکنجه مورأم رسد، می مطهری شهید خیابان پایگاه به علی آزادی و انتقال دستور که هنگامی .دکنن می توهین او خانواده
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 در آنان تالش و مطهری شهید پایگاه افسران انسانی رفتار از دارد جا البته .دادم می تحویل را ات جنازه بودی اینجا دیگر ساعت 24 اگر گوید می
 قرار بدانید صالح که مقامی هر اختیار در را تر بیش جزئیات دارند آمادگی ایشان شدگان بازداشت ایرس نجات برای .دشو تشکر علی درمان جهت
  .ددهن
 به نشده دیر تا جنابعالی که است آن برای نوشته این .استاش  هخانواد کنار در و درمان تحت امروز او زیرا ،نیست علی برای رنجنامه ینا

 این شکنجه زیر دیگر های محسن و ها کامران آنکه از پیش .دبرسی اخیر جوان دستگیرشدگان ویژه به کشور این نشان و نام بی فرزندان دادخواهی
 و مستقل قضائیه قوه شاهد سفانهأمت امروز .دنمائی تدبیری بکشانند، اساسی چالشی به را نظام و کشور این حیثیت و دهند جان یتمسؤول بی افراد
 از فلذا نیستیم، کند مبادرت مردم حقوق از حمایت به بخواهد که توانمند مجلسی یا و کند رسیدگی مردم هیخوا تظلم به بتواند که مقتدر

 و آمران جنایت به چرا که بخواهید قضائی والنؤمس از و برسید رود می آنان بر که ظلمی و مردم داد هب خواهم می مصرانه و خاضعانه حضرتعالی
 کرده عمل بدرستی کهریزک قبال در جنابعالیجای  به دستور به اگر که کنند نمی رسیدگی ها بازداشتگاه یرسا و کهریزک جنایات اصلی عامالن
  .نبودیم آن مجدد تکرار شاهد قطعاً امروز بودند،
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   1388 اسفند ای، به خامنه ابوترابی محمد نامه
  1389 دی 20 :انتشار تاریخ

  
 :سپاه به رهبری فاش شد در نامه یکی از فرماندهان ارشد نیروی هوایی

 روانی جنگ و جامعه فضای کردن امنیتی در مطلقیه فرقه طرح جزییات
 

 شرائط بررسی ضمن ،اسالمی جمهوری رهبری به ای نامه ارسال با سپاه هوایی نیروی ارشد فرماندهان از یکی :)جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 
 که است خواسته رهبری از و است داده هشدار نظام حامیان میان در جدید ای فرقه ظهور به نسبت گذشته، سال جمهوری ریاست انتخابات از پس

 .دکن بازنگری را کنند، می معرفی فقیه والیت به منتسب را خود که فرااخالقی و فراشرعی فراقانونی، مردان عملکرد
 جرس .دان کرده ارسال »اسالمی انقالب پاسداران پای خاک ،بیابوترا محمد سید« امضای با نامه دو حاوی ای چهارگانه اسناد جرس، خبری منابع
 اسالمی جمهوری رهبر به ابوترابی ای صفحه سه نامه اول نوبت در .دکن می آنها انتشار به مبادرت نوبت دو طی اسناد، این صحت از تحقیق از بعد
  .دشو می منتشر »مجازی فضای در بسیج نرم جنگ نهاد محتوایی و شکلی اجمالی های سرفصل« عنوان با آن ای صفحه ده ضمیمه و
 فرماندهی اعتماد مورد کامالً است، اسالمی انقالب پاسداران سپاه هوائی نیروی ارشد فرماندهان از که وی جرس، خبری منابع گزارش اساس بر
 به ابوترابی سردار نامه دومین این که شود می صمشخ نامه مفاد از .دده تذکر ایشان به ادب کمال با داده اجازه خود به که حدی تا بوده قوا کل

 برای .دبگوی سخن گونه این بار دو نیست مقدور سرباز یک برای« :گوید می سخن اولش نامه به اعتنا عدم از تلخی به ابوترابی است، ای خامنه آقای
  ».دکن اقدام خود فرمانده به دسترسی برای بار دو نیست مقدور سرباز یک
 هاشمی، یاران همه همت نشریه به اشاره بار دو است، بسیج فرمانده نقدی سردار اینکه جمله از( نامه داخل شواهد از اما .است تاریخ دفاق نامه این

 منتشر محدودی شکل به تهران در 1389 آذر اوائل حوالی آن پیوست و نامه این .است 1388 اسفند حوالی نامه تقریبی تاریخ )توحید تونل افتتاح
 رهبر دوستداران از اش نامه شهادت به نویسنده .ددار آن ای صفحه 10 پیوست و ای صفحه 3 نامه بودن معتبر از حکایت ،جرس تحقیات .است شده

 ستوه به به نژاد احمدی محمود دولت هواداران و رهبری افراطی طرفداران شرع خالف اعمال از که است سبز جنبش منتقدان و اسالمی جمهوری
  .دبشو کند می یاد مطلقیه فرقه به آنها از که افراد این قانون و اخالق و شرع خالف اقدامات از مانع که کند می تقاضا ای خامنه آقای از و آمده

 را ملی امنیت بستر از محور پنج آنگاه شمارد، برمی )ایرانی شیعه بنیادگراهای همان( مطلقیه فرقه برای ویژگی هفت ابتدا نامه این در ابوترابی سردار
 از و کند می معرفی ،است قداستی گونه هر فاقد که خبرگان نظارت تحت تغییر قابل قانونی مقام را رهبری ،صراحت با او .دکن می مرور رهبری با

  .دکن طرد را ایشان) ع(هدی ائمه سیره به و بداند غالی کند، می توصیف این از فراتر را او که هر خواهد می وی
 و حقوقی ارکان و نبوده نظام اصول جزء ،تغییر و ییجا جابه مکانیزم وجود دلیله ب فقیه ولی شخص که دارد تصریح خود نامه در وی رابطه این در

  .دنکنن کارشکنی و مقاومت فقیه ولی قانونی تغییر مقابل در که باشند داشته را آمادگی این باید کشور حقیقی افراد
 إعمال احتماال و عملکرد بررسی که بخشد ربانیت و قداست فقیه ولی شخص به قدر آن ندارد حق فردی و ارگان هیچ که افزاید می همچنین وی

  .دگرد پرهزینه یا غیرممکن کشور برای قانون،
 امنظ اصول پایداری و حفظ برای مشخص وظایف با که است قانونی فردی از دفاع رهبری، از دفاع گونه هر که است باور این بر سپاه ارشد سردار

  .است وظیفه انجام حال در ملت منتخب خبرگان نظارت تحت .ا.ا.ج مقدس )نظام اهداف و منافع ها، آرمان(
 را کنند، می معرفی رهبری به منتسب را خود که فرااخالقی و فراشرعی فراقانونی، مردان عملکرد که است شده درخواست ابوترابی سردار نامه در

  .مطلقیه فرقه ظهور از پیشگیری برای ودش ای طلیعه شاید که کند بازنگری
 روانی جنگ روش پنج و بیست »شده تنظیم عملکردها مجموعه از که باشد می جدید های سناریوسازی از ای نمونه که پیوست جزوه« در ابوترابی

 قدری هب روانی جنگ تاکتیک پنج و بیست این .دزن می ملموس مثال سه تا یک کدام هر برای و کند می ترسیم دقت با را سپاه و بسیج به شدهءالقا
  .دکنن می مطالعه را اخیر سال دو روزشمار انگار ،آن خواندن با که آشناست ایران مردم برای

 اعزام کشور از خارج مأموریت به احترام با ابوترابی وی، انکار غیرقابل سوابق به توجه با کنند؟ می چه نامه این ارسال از بعد ابوترابی سردار با
   .نیست دست در خبری وی از هم آن از بعد .دکنن نمی توجهی هیچ هایش توصیه به و !نشود دار مسأله این از بیش تا شود می



 )341(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 خوانندگان اطالع برای الذکر فوق اسناد اسکن سپس و درج، پیوست، و نامه کامل متن آنگاه شود، می مرور آن پیوست و نامه خالصه ابتدا ادامه در
   .دشو می منتشر

  
  

  مطلقیه فرقه های ویژگی
 از گروهی که است کرده کیدأت و پرداخته اسالمی انقالب اندرکاران دست و روحانیون به هتاکی روند به رهبری به اش نامه در ابوترابی سردار
  .ددانن می مباح را آن و کنند نمی خودداری تالشی هیچ از ،مسلمانان کردن خارج صحنه از برای ،نظام حامیان

 رعب، عمالإ برای پناهان بی به حمله حقیقت، کتمان و دروغگویی دانستن مجاز به فرقه این های یژگیو خصوص در ابوترابی سردار نامه این در
حتا  کس هر :نویسد می و کند می اشاره مراجع و علما بیت به حمله قانونی، مجوز بدون گناهان بی نگهداری و دستگیری و منازل بازرسی
  .دگرد می تکفیر ،دشمنان صف در و شده وارد یزید لشکر به ،آورد زبان به میلشان خالف بر ای کلمه فقط اگر انقالب و نظام یاران ترین قدیمی

  
  مطلقیه فرقه جانبه همه نفوذ
 و شخصی لباس با شاناعمال برابر در نبودن پاسخگو برای و پذیرند نمی خود بر را نظارتی هیچ گروه این که است باور این بر سپاه سردار این

  .دنشو اسراف ای گلولهحتا  که کنند می عمل مقید قدر آن و کنند می شلیک مردم سوی به مردمی
 در سفانهأمت فرقه این عناصر :نویسد می دارند، نفوذ همه در که گروه این خطر به اشاره با اسالمی جمهوری رهبری به خود نامه در ابوترابی سردار
 حال در خوبی به ،دارند اختیار در ابالغیه و بخشنامه عمومی، روابط درس، کالس تریبون روزنامه، محراب، و منبر و دهکر رسوخ نظام ارکان

  .دهستن انقالب جوان قشر خصوصاً مختلف اقشار برای خود تفکرات کردن تئوریزه
  

  سپاه سردار هشدارهای
 نظام برای را شماری بی تهدیدات آینده در آنان نشود، گرفته گروه این جلوی اگر هک است کرده بینی پیش خود هشدارگونه نامه در سپاه سردار این
 ...)و بهائیت براندازان، اشرار، منافقین،( استکبار رانمزدو همه از تر کاری و تر عمیق بسیار امنیتی تحلیل در که تهدیداتی .دز خواهد رقم انقالب و

  .دکر خواهد انقالب اصول علیه
 باطن در جدید فرقه این که است باور این بر ،کند می معرفی رهبری به مند عالقه و فقیه والیت نظام به معتقدان از را خود که سپاه ارشد فرمانده

 عنوان به را نیست جور آنها اهداف و اندیشه و فکر با که را رهبری رهنمودهای از بخش آن خود مباحث در و ندارند اعتقادی هم رهبری بهحتا 
  .دگذارن می کنار شما صلحتیم نظرات
 بر تسلط از نامحرمان بازداری برای و داده انجام نظام و انقالب قبال در را خود تکلیف باشد توانسته است امیدوار نامه این نوشتن با سپاه سردار
  .دباش داده امانج کوچک اقدامی حاکمیت، -  ملت شکاف توسعه از ممانعت راه در و برداشته کوچک هرچند گامی نظام، ارکان
 مردم کارگیری هب( )ره(خمینی امام انقالب الگوی از پیروی با مردمی انقالبی ایجاد در نااهالن امید که کند می امیدواری اظهار نامه این خاتمه در وی

 و فساد و فقر با نظام واقعی مبارزه توسعه با و شده تبدیل سأی به )فسادآلود و زا بحران های مدیریت و قوانین ساختارها، اصالح از ناامید و ناراضی
   .دیاب تداوم پیش از بیش جهان مستضعفان و ایران شریف ملت به خدمت فرصت تبعیض،

  
  مجازی فضای در بسیج نرم جنگ

  .است شده آورده اختصار به مجازی فضای در بسیج نرم جنگ نهاد محتوایی و شکلی های سرفصل سپاه، سردار این نامه ضمیمه در
 و آموزان دانش از اعم جوانان شود، می اداره جمهوری ریاست از نیلی و نقدی سردار نظر زیر که مجازی حرکت این در که دارد یحتصر وی

 حکومت حامی افراطی جریان این اهداف برای مناسب فضای بتوان افراد، این آموزش طریق از تا اند شده معرفی ها برنامه اصلی هدف ،دانشجویان
  .دشو فراهم
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 یک راستای در است قرار که تحلیل، کم و جوان مخاطبان مجموعه یک که است این ها فعالیت این مجموعه از هدف واقع در طرح، این اساس رب
 به است، تعارض در انقالب و نظام اصل با که هایی توصیه و غیراخالقی های هدایت و نامشروع لوازم با گاهی کنند، فعالیت مقدس هدف

  .دشو می انحراف خوشدست ،مقدس هدف و کند می عمل خود ضد که شوند یلتبد ای مجموعه
 القای برای تالش قم، علمای و مرجعیت و ها شخصیت خانواده تضعیف و تخریب فضا، دادن جلوه امنیتی و وحشت و رعب فضای القای

 حکم و فتنه سران محاکمه برای بسترسازی و مومیع افکار انحراف خواص، و بزرگان ایشان، نزدیکان خیانت قالب در انقالب رهبری مظلومیت
  .دباش می کشور در فضاسازی برای پروژه این اصلی محورهای از آنها اعدام
 گرا باید ما ،»نکنید اهانت تشخیص، مجمع رئیس به« :گویند می آقا وقتی :است آمده هتاکی و تهمت و دروغ دانستن مباح با طرح، این از بخشی در
  .است »بکنید« ،»نکنید« از است این منظورشان و گویند می برعکس و گفته تاکتیکی دروغ دارند آقا که همیمبف و بگیریم را
  

  !مباح دروغگویی
 که بزنید حرفی شما وقتی که است شده توصیه مخاطبان به و است شده تصریح و کیدأت ،شخصیت تخریب و تکذیب و دروغگویی طرح، این در
 این ،کنند می باورش پس اند، نداشته خبر آنها و بوده طور همین هم اش بقیه که کنند می فکر اند، شنیده و دیده مردم و است راست درصدش 50
 هایش مناظره درجمور  رئیس که کسانی دارد؛ کارایی تر بیش رفته، در بد مردم میان در شان اسم و اند شده بدنام که کسانی مورد در خصوصاً لهأمس

  .دکر نیعل را هایشان پرونده
 و بزند حرفی )نژاد احمدی( دکتر خالف بر کس هر که است شده تأکید ،نژاد احمدی جمهوری ریاست از رهبری حمایت به اشاره با طرح، این در
 اسالم، و حق معیار با نتیجه در و غیبت زمان در معصوم نماینده با ،دارد تعارض فقیه ولی با که هر و داشته تعارض فقیه ولی با باشد، داده یأر

  .است شده تمام ،حجت که چرا .بسته توجیه، باب و است باز توبه باب اکنون کرده، غفلت انتخابات در کسی هم اگر .ددار تعارض
  

  بصیرت بی خواص
 که گانه سه قوای سابق سایؤر رهبری، مشاوران مشهد، و قم علمای تقلید، مراجع :از عبارتند باطل جبهه بصیرت بی خواص گروه، این منظر از

 لیست کردند، سکوت که ثیرگذاریأت های شخصیت نکردند، حمایت بعداً یا و نداده یأر نژاد احمدی دکتر به که دانشگاهی اساتید اند، نشده همراه
  ).»همت« نشریه چاپ( »هاشمی یاران همه«
  

  امنیتی فضای القای
 شناسایی ها، پیامک همه ها، ایمیل همه کردن چک شایعه به گروه ینا کشور، فضای دادن جلوه امنیتی و وحشت و رعب فضای القای خصوص در

 از اخباری با روزه هر را، اینترنت و مجازی فضای کردن رپُ و اند داده یأر نژاد احمدی دکتر از غیر به که کسانی و ها سبزی جنبش همه
  .ددار هاشار )دروغ به و ساختگی حتی( بازجویی و زندان جدید موج و جدید گیرشدگاندست

 حساسند رویشان مردم که نژاد احمدی به منتسبان اخبار که است شده پیشنهاد عمومی افکار انحراف برای طرح، این از دیگری بخش در همچنین
 قضیه نیست، ای چاره دیدیم هم گاه هر شویم، حساس دشمنان روی و شود رد سریع یا و نشود مطرح )کردان و رحیمی و مشایی آقایان امثال(

  .دبرو حاشیه به خود به خود لهأمس تا بیندازیم راه موج و کنیم مطرح چنان آن را ...و کریمی علی و دایی علی دعواهای و ملی تیم و فوتبال
  

  سبز جنبش رهبران محاکمه
 بالیی انقالب که مانیز تا :است افزوده و شده تصریح آنها محاکمه برای بسترسازی به دولت افراطی حامیان در ،سبز جنبش رهبران خصوص در
 موسوی، و خاتمی و کروبی و ناطق و هاشمی آقایان امثال سر را آورد ...و منافقین و ها مذهبی-ملی و آزادی نهضت و بازرگان و صدر بنی سر که

  .دکن می بلند ،سر دوباره لحظه هر و نمرده اژدها این و نشده خاموش فتنه این نیاورد،
  

  سازی پرونده
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 آقای غیررسمی و رسمی حامیان تمامی علیه باید که باورند این بر رابطه این در که ،است سازی پرونده گروه، این های یاستس از دیگر یکی
 آبرویشان ها پرونده آن با ،گرفتند موضعی و زدند حرفی و کردند رو دستی یک، هر که زمان هر تا باشیم داشته آماده هایی پرونده کروبی و موسوی

 باور را آن همه مردم تا باشد، سند ذکر با و موثق اطالعات، نصف است کافی باشد، ساختگی و موثق اطالعات مخلوط که هایی روندهپ بریزیم، را
  .دکنن
  

   نرم جنگ طرح و نامه کامل متن
 زیر شرح به گرفته، قرار جرس اختیار در که حکومت افراطی حامیان اجرای دست در جدیدِ های سناریوسازی از ای نمونه و نامه این کامل متن
  :است

  
***  

  
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  ای خامنه العظمی اهللا آیت حضرت مسلمین امر ولی حضور
  
 که جاری سال ماه خرداد 22 افتخارآمیز روز ،مستحضرید که همچنان اسالمی، البانق معظم ولی بر سالم و) ص(محمد آل و محمد بر صلوات با

 دوستداران برخی جهالت و انقالب خورده قسم دشمنان تالش با باشد، می اسالمی انقالب پیروزی های ماه نخستین در اسالمی جمهوری روز یادآور
  .دکردی یاد عمیق فتنهبه عنوان  آن از حق به حضرتعالی چنانکه گردید، مبدل اسالمی انقالب در ها واقعه ترین تلخ از یکی به نظام، اندرکاران دست و

 در جدید ای فرقه ظهور که شدند اقداماتی شاهد سفانهأمت بودند، امر متولیان برخی غیررسمی و رسمی رفتار و اعمال شاهد که دوستان از برخی
  :که ای قهفر است، ساخته گر جلوه را اسالمی انقالب و نظام حامیان میان

  .دانند می مباح را مسلمانان کردن خارج صحنه از و حرمت هتک برای سناریوسازی و طراحی -
  .دکن نمی فرقی برایشان مسلمین امر ولی و شرع حاکم و قاضی عمل، این در و شمرند می مجاز را حقیقت کتمان و دروغگویی -
  .دکن نمی فرقی برایشان ...و روحانی محجبه، زن پیر، بچه، ،راه این در و دانند می مباح رعب، اصل إعمال برای را پناهان بی به حمله -
  .دشمرن می جایز دشمن و دوست به ها هزینه تفهیم راستای در قاضی، نظر بدون را گناهان بی نگهداری دستگیری، ازل،من از بازرسی -
  .دشمرن می مجاز شان جرم به رسیدگی های راه بستن و نقدها کردن خاموش برای را مراجع و علما بیت به حمله -
 دشمنان صف در و شده وارد یزید لشکر به ،آورد زبان به میلشان خالف بر ای کلمه فقط اگر ،انقالب و نظام یاران ترین قدیمیحتا  کس هر -

  .دگرد می تکفیر
 قدر آن و کنند می شلیک مردم سوی به مردمی و شخصی لباس با ،اعمالشان برابر در نبودن پاسخگو برای و پذیرند نمی برخورد را نظارتی هیچ -

  .دنشو اسراف ای گلولهحتا  که کنند می عمل مقید
  ...و -
  
 ابالغیه و بخشنامه عمومی، روابط درس، کالس تریبون روزنامه، محراب، و منبر و کرده رسوخ نظام ارکان در سفانهأمت فرقه این عناصر که آنجا از
 با امروز اگر که تیتفکرا .دهستن انقالب جوان قشر خصوصاً ،مختلف اقشار برای خود تفکرات کردن تئوریزه حال در خوبی به ،دارند اختیار در

 که تهدیداتی .دز خواهد مقر انقالب و نظام برای را شماری بی تهدیدات آینده در نشود، گرفته جلویش ربانی علمای تالش و شما گونه امام تدبیر
  .دکر خواهد عمل انقالب اصول علیه رب ...)و بهائیت براندازان، اشرار، منافقین،( استکبار مزدوران همه از تر کاری و تر عمیق بسیار ،امنیتی تحلیل در
 ،بینم می عجین خود اعتقادات با را آن و دارم شما حکیمانه تدابیر و )ره(راحل امام رهنمودهای به که اعتمادی به دلیل ،انقالب کوچک سرباز این
 ایثارگران شهدا، آوردهای دست همه زیرا .دنرس یبیآس مملکت این به اینکه امید به نمایم می وظیفه انجام فقیه والیت از پشتیبانی راه در هاست سال
  .دباش می متجلی ملت این مسلمانی آزادگی و لکمُ این سالمت در بزرگوار امام و
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 آالم همه بخش آرام شهدا و امام برابر در روسفیدی و تکلیف و وظیفه به عمل شیرینی همیشه اما شده، متحمل راه این در که هایی سختی همه با
  :نمایم می مرور حضورتان را ملی امنیت بسترهای برخی ،فقیه والیت حرمت و حریم از پاسداری راستای در رو این از .هست و بوده

 گردیده طرح ،نظام اصول سایر کنار در ،اصل عنوان به است الیتغیر ،قانون در چون و است .ا.ا.ج مقدس نظام اصول از فقیه والیت نظام اصل -1
  .است

 را آمادگی این باید کشور حقیقی افراد و حقوقی ارکان و نبوده نظام اصول ءجز ،تغییر و ییجا جابه مکانیزم وجود به دلیل یهفق ولی شخص -2
  .دنکنن کارشکنی و مقاومت ،فقیه ولی قانونی تغییر مقابل در که باشند هتداش

 کشور برای قانون، إعمال احتماالً و عملکرد بررسی که دبخش ربانیت و قداست فقیه ولی شخص به قدر آن ندارد حق فردی و ارگان هیچ -3
  .دگرد پرهزینه یا غیرممکن

 مقدس )نظام اهداف و منافع ها، آرمان( نظام اصول پایداری و حفظ برای مشخص وظایف با که است قانونی فردی از دفاع شما از دفاع هرگونه -4
  .است هوظیف انجام حال در ملت منتخب خبرگان نظارت تحت .ا.ا.ج
 گیری شکل از پیشگیری و بود خواهد و بوده شیعه بزرگوار علمای ایشان، خلف جانشینان و السالم علیهم معصومین سنت غالیان، با برخورد -5
 نیاد منافع از و باشند قدرت در که آنهایی به رسد چه شده، شمرده الزم نداشته، مریدانشان برای زحمت جز چیزی که آنها برای غالیه قرَفِ

  .دبو خواهند امنیت و رفاه در سرمست
  
 و ها پست برق و زرق به فریفتگی و دنیازدگی از پرهیز برای شما های دغدغه و دارم آشنایی شما طلبگی ذیّ و آزادگی مرام با که آنجایی از

 که فرااخالقی و فراشرعی فراقانونی، مردان کردعمل منظر، این از بار یک نمایم درخواست شما از دهم می اجازه خود به لذا دانم، می را آن اتشؤون
  .مطلقیه فرقه ظهور از پیشگیری برای شود ای طلیعه شاید .دکنی بازنگری را کنند می معرفی شما به منتسب را خود
 نیست جور آنها اهداف و اندیشه و فکر با که شما رهنمودهای از بخش آن ،خود مباحث در و ندارند اعتقادی هم شما بهحتا  باطن در که ای فرقه
 کف در .ا.ا.ج مقدس نظام نام به تیزی های تیغ که دارند اختیار در را مستی زنگیان که ای فرقه .دگذارن می کنار شما مصلحتی نظرات عنوان به را

 با تا دهند می باد به را نظام شدن یدتهد غبار ،خود غیرقانونی رفتار و اعمال پوشش برای و بینند می تهدید در را خود دائماً که ای فرقه .دان گرفته
  .دشو گرفته  نادیده آنان غیرقانونی اقدامات ،ینمسؤول ترساندن

  
  اسالمی، انقالب معظم امر ولی

  .دبگوی سخن گونه این بار دو نیست مقدور سرباز یک برای -
  .دکن اقدام خود فرمانده به دسترسی برای بار دو نیست مقدور سرباز یک برای -
  .دکن مقاومت انحطاط سیر این مقابل در این از بیش اش فرمانده پشتیبانی بدون نیست مقدور سرباز یک برای -
  

 عملکردها مجموعه از که باشد می جدید های سناریوسازی از ای نمونه که ،پیوست جزوه در شده اشاره عملکردهای در دقت و بررسی با است امید
 حرکت زشتی یادآوری جهت بارها .دفرمائی پیشگیری غیرحسنه شیوه این تجدید و مسیر این تداوم از نیاز، مورد های بازرسی دستور و ،شده تنظیم

 هنوز اما ،»قبحأ لک ،قبیح حدأ لکل القبیح« که شویم می یادآور را گهربار حدیث این ،مداران والیت اردوگاه به انتسابشان به توجه با عامالن، این به
  .ددهن می ادامه اقداماتشان به توفیق، از مسرورانه آنها و است نداشته اثری
 ،مسلمانان حریم امنیت و .ا.ا.ج مقدس نظام امنیت و ملی امنیت نگاه با ،سرباز یک منظر از ،است وارد آن به که هایی ضعف همه با فوق موارد
  .است گردیده ارائه و تنظیم
 راه در و برداشته کوچک چند هر گامی ،نظام ارکان بر تسلط از نامحرمان بازداری ایبر و بوده موفق ،تکلیف شناخت و وظیفه انجام در است امید

  .باشم داده انجام کوچک اقدامی ،حاکمیت -  ملت شکاف توسعه از ممانعت
 ساختارها، اصالح از امیدنا و ناراضی مردم کارگیری هب() ره(خمینی امام انقالب الگوی از پیروی با مردمی انقالبی ایجاد در نااهالن امید اهللاءشا نإ

 ملت به خدمت فرصت ،تبعیض و فساد و فقر با نظام واقعی مبارزه توسعه با و شده تبدیل سأی به )فسادآلود و زا بحران های مدیریت و قوانین
   .دیاب تداوم پیش از بیش جهان مستضعفان و ایران شریف
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  .ا.ا.ج مقدس نظام پایداری به امید و شما روزافزون توفیق برای دعا و سالمتی آرزوی با
  

  اسالمی انقالب پاسداران پای خاک
  ابوترابی محمد سید

  
***  

  
   ]نامه ضمیمه[
  

  مخالفین کردن بدنام برای شده اجرا و ارائه دولت توسط برنامه این
  الشاهد هو
  الحاکم هو الشاهد نّإ أال
  

  جازیم فضای در بسیج نرم جنگ نهاد محتوایی و شکلی اجمالی های سرفصل
  
 صاحب چندان که مندی دغدغه و پاک جوانان( طالب و التحصیالن فارغ از معدودی آموزان، دانش از اقلیتی دانشجویان، عموماً :مخاطبان .1

  ).گیرند می قرار ثیرأت تحت سادگی به و نبوده تحلیل
  
   های گروه شامل ):درونی ساختار( بندی طبقه نظام .2

  فکر اتاق .2.1
  ریزی نامهبر و طرح .2.2
  رصد .2.3
  تولید .2.4
  بازنشر و نشر .2.5

  
  شده طی مراحل و حرکتی جریان .3

  بسترسازی .3.1
  افراد شناسایی .3.1.1
  الزم افزار نرم و افزار سخت مینأت .3.1.2
  مالی مینأت .3.1.3
  تشکیالتی و فردی های تعامل و انسانی ارتباطات ایجاد .3.1.4

  )جوسازی( فضاسازی .3.2
  کادرسازی .3،3
  )آموزش( توانمندسازی .3 ،4

  سازی شایعه .3.5
  سازی پرونده .3.6
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  )نیلی آقای( جمهوری ریاست دفتر + )نقدی سردار( بسیج ):مخفیانه و غیرعلنی صورت به البته( تشکیالتی و سازمانی انتساب .4
  

  :محتوایی انحرافی مطالب از هایی نمونه
 گاهی کنند، فعالیت مقدس هدف یک راستای در است قرار که تحلیل، کم و جوان مخاطبان مجموعه یک هک است باب این از ها نمونه این اهمیت

 خود ضد که شوند می تبدیل ای مجموعه به ،است تعارض در انقالب و نظام اصل با که هایی توصیه و غیراخالقی های هدایت و نامشروع لوازم با
  .دشو می انحراف خوشدست ،مقدس هدف و کند می عمل
 آموزشی های کالس درحتا  و مدعو های سخنران جانب از و جلسات در ،تأیید مورد مواضع عنوان به همگی مثال، شواهد و مذکور های نمونه
  :است شده مطرح

  .دندار مانعی ،مقام این در دروغ و است تخریب روانی، جنگ الزمه و جنگ شرائط توی اند؛ الغیبت واجب ها بعضی .1
 همفکران، پرده، پشت رهبران حامیان، سران، علیه سازی شایعه و تهمت غیبت، ،است جایز مفسد، و فاجر و فاسق غیبت که آنجایی از :مثال شاهد

  .است الزم، بلکه جایز، اخیر، فتنه حامی های شخصیت و ها جریان کلیه و همراهان
  !کنیم حرکت ولیّ صریح گفته خالف بر که است این تکلیف ها وقت بعضی .2

 به ،ماندند و کرده عمل معصوم امام صریح گفته و امر خالف که کسانی ولی ،بروید که کردند امر اصحاب به) ع(اباعبداهللا عاشورا، شب :مثال شاهد
  .دکردن عمل درست شان تکلیف

  !ایم گرفته یاد) ع(عباس حضرت از را ادبی بی ما نترسید؛ اهانت، و ادبی بی از .3
 ،بود واجب که ،سالم جواب نه آقا کرد؛ سالم و نوشت »اهللا بسم« آن متن در و داد نامه امان) ع(هاشم بنی قمر به شمر عاشورا شب :مثال شاهد
 یاد عباس حضرت از ما را دشمن به ادبی بی و اهانت پس( کردند؛ اهانت شمر به هم بعد و کردند پاره را اهللا بسم حاوی نامه بعد و دادند
  !)گیریم می
  !دهد می خط ما به و گوید می تاکتیکی دروغ ،ولیّ گاهی .4

 و گفته تاکتیکی دروغ دارند آقا که بفهمیم و بگیریم را گرا باید ما ،»نکنید اهانت تشخیص، مجمع رئیس به« :گویند می آقا وقتی :مثال شاهد
  .است »بکنید« ،»نکنید« از است این منظورشان و گویند می برعکس

  !کنیم ملتهب را فضا ت،ماس ضرر به فضا شدن آرام .5
 و افراد شناسایی در اطالعاتی های فعالیت تشدید و تشکیل شایعه مردم، میان در ببندها و بگیر تشدید و گسترش ،سازی شایعه :مثال شاهد
  .سبز جنبش مردمی حامیان و منتقد های جریان

  جمهوری ریاست شخص به باطل و حق معیار تغییر .6
 رأی و بزند حرفی دکتر خالف بر کس هر پس است، بوده دکتر به رأیشان که شد معلوم و کرده حمایت نژاد احمدی کترد از آقا، چون :مثال شاهد
 تعارض اسالم، و حق معیار با نتیجه در و غیبت زمان در معصوم نماینده با ،دارد تعارض فقیه ولی با که هر و داشته تعارض فقیه ولی با باشد، داده
  .است شده تمام ،حجت که چرا بسته، توجیه، باب و است باز توبه باب اکنون کرده، غفلت انتخابات رد کسی هم اگر .ددار
 مانع و انداختن خیرأت همراهی، عدم ینتر کوچک و انتقاد هراینکه  گرفتن نتیجه و فعلی دولت به )عج(الزمان صاحب حضرت ظهور زدن پیوند .7

  .است ظهور مسیر در کردن ایجاد
 دولت و اسالمی دولت و نژاد احمدی دکتر با ،)دولت با غیرهمسو نمایندگان و الریجانی علی دکتر مثل کسانی( شخصیت فالن :مثال شاهد
  .نیست مقایسه قابل خیانتش این با بکند، که هم خدمتی هر کسی چنین .دانداز می خیرأت ظهور امر در دارد پس کند، نمی همکاری ظهور، ساز زمینه

  .کنیم تخریب را شخصیتش و تکذیب بعداً و کرده دروغ نقل ها تشخصی قول از .8
 خبر آنها و بوده طور همین هم اش بقیه که کنند می فکر اند، شنیده و دیده مردم و است راست درصدش 50 که بزنید حرفی شما وقتی :مثال شاهد
 دارد؛ کارایی تر بیش رفته، در بد مردم میان در شان اسم و اند دهش بدنام که کسانی مورد در خصوصاً لهأمس این ،کنند می باورش پس اند، نداشته
  .دکر علنی را هایشان پرونده هایش مناظره درجمور  رئیس که کسانی
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 که چیزی آن ،بعد و کنند می نقل زبان به زبان کنند؛ نمی تحقیق که مردم کنیم؛ درست شایعه و بگوییم دروغ خبر مخالفان، و دشمنان علیه .9
  .دکنن می باور را شود یهمگان
 قالیباف، ناطق، هاشمی، الریجانی، مثل کسانی دست انگلیس، و منافقین با هاشمی آقای ارتباط ناطق؛ آقای به کاال کارخانه انتساب :مثال شاهد
  بودن کاسه یک توی ...و والیتی

 کردن محدود و تقلیل و )سبز جنبش و فتنه جریان( باطل جبهه در موجود مصادیق شدید توسعه و تعمیم :حداقلی جذب و حداکثری دفع .10
  )نژاد احمدی دکتر دولت حامیان( حق جبهه در موجود مصادیق افراطی
  .کردن ملحق و دادن انتساب باطل جبهه به را ها جریان و والنؤمس و افراد ای بهانه هر بهاینکه  برای تالش :مثال شاهد
 که گانه سه قوای سابق سایؤر رهبری، مشاوران مشهد، و قم علمای تقلید، مراجع :از عبارتند اطلب جبهه بصیرت بی خواص امروز :2 مثال شاهد
 لیست کردند، سکوت که ثیرگذاریأت های شخصیت نکردند، حمایت بعداً یا و نداده یأر نژاد احمدی دکتر به که دانشگاهی اساتید اند، نشده همراه

  )...»همت« نشریه چاپ( »هاشمی یاران همه«
  .خواص و بزرگان ایشان، نزدیکان خیانت قالب در انقالب رهبری مظلومیت القای برای تالش .11

  »!گردیم می جهان گرد ما و خانه در گرگ« :مثل عباراتی از حداکثری استفاده :مثال شاهد
 دهی خط صریح، نظر اعالم گیری، موضع در انایش های محدودیت نتیجه در و( انقالب رهبر به نزدیکان میان از و درون از فشار مفهوم القای .12

  )تندروی و افراط و رهبری از افتادن جلو :حرف این عملیاتی ثمره و ...صحیح
 رئیس رهبری، خبرگان مجلس رئیس مثل کسانی :ایشانند نزدیکان فقیه، والیت و رهبری و نظام و انقالب به خائنان ینتر بزرگ امروز :مثال شاهد

 و روحانیون جامعه مثل( انقالبی مبارزات مدعی طایفه و باند نظام، مصلحت تشخیص مجمع اعضای رهبری، عالی انمشاور بیت، بازرسی
  )...»همت« نشریه چاپ( »هاشمی یاران همه« لیست و )مبارز روحانیت

  فضا دادن جلوه امنیتی و وحشت و رعب فضای القای .13
  ....دان داده یأر نژاد احمدی دکتر از غیر به که کسانی و ها سبزی جنبش همه شناسایی ها، امکپی همه ها، ایمیل همه کردن چک شایعه :1مثال شاهد
 )دروغ به و ساختگی حتی( بازجویی و زندان جدید موج و جدید دستگیرشدگان از اخباری با روزه هر را، اینترنت و مجازی فضای :2 مثال شاهد

  .دکنی پر
  مق علمای و مرجعیت تضعیف و تخریب .14

 قرار وقت هر و بوده فتنه ناآگاهانه گردانندگان از خود و انقالب مسیر برخالف همواره آملی، جوادی اهللا آیت مثل بصیرتی بی علمای :1مثال شاهد
  .است داده گندیده یا و کال میوه بدهد، ای میوه عمرشان درخت شده
  .دکنن می تضعیف را فقیه ولی عملی و نظری جایگاه ،مراجع کار؟ چه خواهد می مرجع دارد، فقیه ولی که مملکتی :2 مثال شاهد
 ثمر به مراجع و قم خاطر به ،کنون تا ابتدا از انقالب، های برنامه از بسیاری آقا، هم و داشتند خونی دل مراجع و قم از امام هم :3 مثال شاهد

  .نرسیده
  خودشان به انتساب بعد و ها شخصیت خانواده تضعیف و تخریب .15

 چطور کنند، مدیریت و کنترل را خود خانواده و فرزندان ندارند رضهعُ که کسانی ...و رضایی محسن و ناطق و هاشمی آقایان فرزندان :1مثال شاهد
  بخورند؟ انقالب و نظام درد به توانند می

  .خمینی حسین سید داستان به زدن پیوند + خمینی حسن سید االسالم حجت حکایت :2 مثال شاهد
  مطهری علی دکتر به مربوط های تخریب :3 المث شاهد

  جمور رئیس با راستا غیرهم ینمسؤول و احتمالی رقبای کلیه تخریب .16
 از بخشی بسازید، هجو و طنز کلیپحتا  .ساخت پرونده و انداخت راه جو آنها علیه و زد را دکتر مخالفان و احتمالی رقبای باید :مثال شاهد
 یاران همه« لیست به باید آنها سأر در شوند، خطرساز و کنند پیدا مردمی پایگاه نتوانند تا کنید نقل را نیست پسند دممر که کارهایشان و ها جمله

  .کنیم توجه کرد، چاپ »همت« نشریه که »هاشمی
  مند جهت های مطلوب به مصادره و ناصواب های تمثیل ناروا، های تعمیم .17 
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 امام دست به را ها پروژه افتتاح دراینکه  جای به کند، می تعمیر را روها پیاده کند، آسفالت را ظهور جادهه اینک جای به قالیباف دکتر :مثال شاهد
 زیباسازی پروژه باشد، شهر در داری دین و عمل و نیت کردن زیبا فکر بهاینکه  جای به .دکن می همگانی را توحید تونل افتتاح بسپارد، )عج(زمان

  ...و کند می رنگ را شهر دیوار و در باشد، اسالمی امت یکرنگی فکر بهآنکه  جای به است، انداخته راه شهری
  .است مرزی برون دشمنان برنامه و شده مهندسی کارها این همه که این القای و ها آدم اغراض و اهداف مسیر در انحراف .18

 فرزند چون و دهد می شعار اسالمی دولت علیه دارد و گرفته ار ها انگلیسی پول که است بصیرتی بی خواص از مطهری، علی دکتر :مثال شاهد
  .دندار او به کاری کسی است، مطهری شهید

  .دخشکان می را ها ریشه و برده الؤس زیر را انقالب و حاکمیت و نظام کل دولت، به نسبت نقدی نوع هر اینکه القای و انتقادها نمایی بزرگ .19
 رسد نمی زورش بزند، را آقا خواهد می )است ...و انگلیسی خواران جیره و فتنه اصحاب و هاشمی آقای عوامل زا که( مطهری علی دکتر :مثال شاهد

  .دزن می را نژاد احمدی دکتر کند، نمی تأجر و
  اخیر جریانات در شخصی های منفعت و فامیلی اغراض القای و فتنه سران و اصحاب هزارالیه خاندان و فامیلی های انتساب .20
 های حمایت و ها حکایت( جاسبی آقای و پور عباس آقای مطهری، علی آقای با الریجانی صادق و علی آقایان فامیلی های انتساب :مثال هدشا

  )...آزاد دانشگاه به مربوط
  سازی پرونده .21

 رو دستی یک هر که زمان هر تا باشیم داشته آماده هایی پرونده ،کروبی و موسوی آقای غیررسمی و رسمی حامیان تمامی علیه باید :مثال شاهد
 است کافی باشد، ساختگی و موثق اطالعات مخلوط که هایی پرونده بریزیم، را آبرویشان ها پرونده آن با ،گرفتند موضعی و زدند حرفی و کردند
  .دکنن باور را آن همه مردم تا باشد، سند ذکر با و موثق ،اطالعات نصف

 به اشتباهات سازی برجسته و تقبیح و ها خودی اصطالح به اشتباهات سازی کمرنگ و توجیه( غیرخودی و یخود مفهوم از استفادهءسو .22
  )ها غیرخودی اصطالح
 دست در را او عنان نژاد احمدی دکتر که است راحت خیالمان ولی ،فهمیم نمی را مشایی آقای های حرف و کارها از خیلی حکمت ما :1 مثال شاهد
  !نیست خاصی نگرانی جای پس دارد، هدایت و کنترل تحت را او و دارد
 خودشان و هستند باتقوایی های آدم آنها که اوالً باشد، درست محصولی، و رحیمی آقایان به مربوط مالی های تهمت کنیم فرض :2مثال شاهد

  ثانیاً شود، می سرشان شریعت
  )کافی شواهد و مستندات ادله، بدون( ادثحو و مسائل )متوالی( دومینووار و آمیز اغراق ارتباط ایجاد .23
 و رهبری جایگاه تخریب بعد و نژاد احمدی دکتر کوبیدن وی، منتقدان هدف نخورید، را مشایی آقای علیه شایعات و ها تخریب گول :مثال شاه

  .است) ره(امام حضرت اسالمی نظام سرنگونی و آقا شخص تضعیف
  عمومی افکار انحراف .24

 و شویم رد سریع یا و نشود مطرح )کردان و رحیمی و مشایی آقایان امثال( حساسند رویشان مردم که دکتر به منتسبان اخبار کنید سعی :مثال شاهد
 مطرح چنان آن را ...و کریمی علی و دایی علی دعواهای و ملی تیم و فوتبال قضیه نیست، ای چاره دیدیم هم گاه هر شویم، حساس دشمنان روی
  .دبرو حاشیه به خود به خود لهأمس تا بیندازیم راه موج و کنیم
  آنها اعدام حکم و فتنه سران محاکمه برای بسترسازی .25

 و هاشمی آقایان امثال سر را آورد ...و منافقین و ها مذهبی ملی و آزادی نهضت و بازرگان و صدر بنی سر که بالیی ،انقالب که زمانی تا :مثال شاهد
  .دکن می بلند ،سر دوباره لحظه هر و نمرده اژدها این و نشده خاموش فتنه این ،نیاورد موسوی و خاتمی و کروبی و ناطق

  
  

   ***منبع *** 
  :)جرس( »سبز راه جنبش« سایتوب

http://www.rahesabz.net/story/30594 
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   1389اردیبهشت  1ای،  زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوریچهارمین 

  
  !برم ای پناه می به خدای خامنهای،  من از خود خامنه

  
  رهبری، آن هم بر حداقل مردم، که غرورآفرین نیست. بینم شما، امروز رهبر کدام مردمید؟ من مردم فراوانی برای شما نمی

  
ر جامعه ما، در جوا ؛اند، ترجیح دهید بیایید سخن تلخ و صادقانه مرا، بر شیرینی سخن چاپلوسانه کسانی که شما را احاطه کرده

  یک انفجار بزرگ است
  

  به ضرب زور و اسلحه است ،بینید اگر سکوت و آرامشی در آنان می. ایم مردم خویش را از دست داده ،ما و شما
  

 به نام خالق آزادی
 سالم به رهبر گرامی جمهوری اسالمی ایران

 
شصت و هشت روز از این مدت را در زندان انفرادی به . در زندانم حضرتعالیاین روزها، نزدیک به چهار ماه است که به خاطر نگارش نامه به 

به عنوان رهبری فهیم و آگاه اسم  جنابعالیدر همه این احوال، از . ام توسط بازجوهای خود مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته. ام سر برده
من شخصاً امیدی به . تر و پایدارتر خواهد بود بسیار شدنی که اگر قرار باشد تغییری در اوضاع کشور رخ دهد، این تغییر از ناحیه شما. ام برده
 .شناسید شما نیز نیک و از نزدیک مرا می. به روح بلند شما واقفم. شناسم شما را از نزدیک می. های کشور ندارم آفرینی سایر افراد و دستگاه نقش

ام، دانستم که در  بار، گذرا، با خانواده خویش داشته ر کوتاهی که فقط یکخبر بودم، اما در دیدا های زندان از آنچه در بیرون گذشت بی در این ماه
داشتم خود شما  دانم چرا، اما بسیار دوست می نمی. اند سالم خاتمی و کروبی با خانواده من دیدار کردهاال غیاب من آقای مهندس موسوی و حجج

- فالنی : فرمودید که دادید و به آنان می فرمودید، به آنها دلداری می رنجه می م قدما نیز با آن بزرگواری که از شما سراغ دارم، به دیدار خانواده
هایش، برای منِ رهبر که در معرض تهاجمات طوفانی این و آن قرار  اش، با نوشته های تلویزیونی درست در روزهای بحرانی، با برنامه -زاد نوری

همسر و . او باید در زندان ادب شود! امروز او در زندان است؛ به خاطر انتقاد از من. دگرفته بودم، به میان آمد و از من سخت جانبداری کر
ترین شکل ممکن به ورطه تهدید و تحقیر و ضرب  ادب و تندخو به ناسزا گرفته شوند و خود او به تلخ سواد و بی فرزندانش توسط بازجوهای بی

یا اگر خود به دیدار آنان نروم، . اش سر نزنم های پیشین او را ندانم و به خانواده در زحمتق ،شود که منِ رهبر اما این دلیل نمی. و شتم درافتد
 .ام را نیز به این منظور به سراغشان نفرستم نماینده

  
  !رهبر گرامی

 ،ها، تاریخ مصرف دارند دمدر این گردونه، آ ،البد. یت نماینده شما به جایی نرسیدؤانتظاری خانواده من، برای تماشای جمال مبارک شما و ر چشم
. ای نبوده و نیست اما گرایش من و امثال من به شما، گرایش به شخص خامنه. که اگر به سر رسیدند، مثل دستمال آلوده، باید به دور انداخته شوند

این اواخر، وقتی تالش کردم  یادم هست. دیدیم های گمشده آرزوهای شریف مردم خویش و مردم جهان را می های شما، افق ما، در جمال اندیشه
ای، به  من از خود خامنه: ای به او نوشتم داد، در نامه ها مرا به امروز و فردا وعده می ماه -از دفتر شما -به دیدار شما بیایم و آقای حسین محمدی 

های جاهل، از تماشای افق آرزوهای  صره آدمچرا که دانستم شما از محا! و شما نیز. و دیگر سراغی از شما نگرفتم! برم ای پناه می خدای خامنه
کنندگان شما از صراحت سخن من  اما گویا محاصره. ها را با شما بگویم های احتمالی، همین نگرانی خواستم در آن مالقات من می. اید مردم باز مانده

، که حقیر نیز یکی از آنان بود، به من حضرتعالیا ب »انجمن قلم«همین آقای حسین محمدی، بعد از دیدار اعضای . و از اندیشه من آگاه بودند
مالحظه راجع به اعتیاد گسترده مردم و  ترس او، از همان نشست پا گرفته بود که من، بی. ترسم الی اهللا از شما می ۀقربزاد، من،  آقای نوری: گفت

 .تاده به آشنا سخن گفتمجوانان به مواد مخدر و آشوبی که در ساختار اجتماعی شهرهای کوچک و بزرگمان دراف
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شما : باورم بر این است که. ام هنوز ناباورانه، به شما، آری به شخص شما، امید بستهاینکه  نویسم؟ برای اکنون اما چرا از زندان برای شما نامه می
رهبری، آن هم بر . بینم رای شما نمیشما، امروز رهبر کدام مردمید؟ من مردم فراوانی ب. ای بیندیشید مگر برای این انشقاق بزرگ مردمان چاره

شما اگر به . آیند، بفریبد می جنابعالیمبادا من و شما را ازدحام مردمی که به استقبال یک مسؤول و یا خود . حداقل مردم، که غرورآفرین نیست
گاه قابل  اجتماع فراوان این مردم، هیچ. دیگر افراد مشهور هم اجازه سخنرانی و حضور در کشورتان بدهید، غوغای مردمان ما فزونی خواهد گرفت

های بسیاری گرفتار  کشوری که در گردونه چه کنم. کنید که مردمش از دست رفته است امروز شما بر کشوری رهبری می. استناد نبوده و نیست
دانم  نمی. لیل و تنگ به میدان آمدهاش، به دست خود شما و اطرافیان شما، به حاشیه رفته است و نگرشی ق کشوری که اتحاد و یکپارچگی. است

گذاری، نشان  این نام. ]»همت مضاعف، کار مضاعف«سال [ در آن اشاره شده است ام که به کوشش و تالش شنیده ؛اید امسال را سال چه نامیده
نامیدید و  می »آشتی ملی«امسال را سال  گفتیم که من و همه، آنجا به شما آفرین می. دهد که بعضاً مشاوران شما، افراد صادق و کارآمدی نیستند می

اگر کوشش و تالش برای شما مهم است، از انرژی آن در آشتی ملی باید بهره  .شدید خود برای این پیوند مبارک اما دشوار و سخت، پیشقدم می
 .ببرید

  
   !رهبر گرامی

صادقانه مرا، بر شیرینی سخن چاپلوسانه کسانی که شما را احاطه  اما بیایید سخن تلخ و ؛دانم سخنان ناگوار من چه بسا تلخ و آشوبنده باشد می
صدای بخار آن،  و سر ست که ما به خاطر آزار از خروج پرا دیگ جوشانی. جامعه ما، در جوار یک انفجار بزرگ است ؛اند، ترجیح دهید کرده

: نویسم نوشتم، اکنون نیز در جانبداری از شما می بداری از شما میمن با همه اطمینانی که سابقاً در جان. ایم چوب کبریتی در سوپاپ آن فرو کرده
های ناب و حتمی خدای متعال، ما را از گردونه امتحان به  روزهایی که دست تقدیر، سنت. ایم ما، به روزهای پایانی فرصت آزمون خویش رسیده

اگر سکوت و . ایم مردم خویش را از دست داده ،ما و شما. ده استامتحانی که در این سی سال فرصت، جز خراش و خرابی با ما نبو. برد در می
 به دو کشور ایران و مثالً سوئد یا کانادا یا. اگر باور ندارید به یک آزمون خیالی تن در دهید. به ضرب زور و اسلحه است ،بینید آرامشی در آنان می

ای بر سر نخواهند داشت و آزادند که هرچه  پلیس و بسیج و اسلحه ،روز کنیم که مردم این دو کشور، یک روز، فقط یک مالزی اعالم میحتا 
کشور ما و شما چگونه خواهد بود؟ و کشورهای دیگر چطور؟  ،کنید در پایان این یک روز تصور می ؛فقط طی یک روز ؛خواهند انجام دهند می

واهم به شکنندگی آرامش و سکوت دروغین جامعه خویش اشاره خ بلکه می ،قصد من از این مقایسه، مجیزگویی از غرب یا سایر کشورها نیست
 .کنم

  
  ! رهبر عزیز

ما دوست داریم با رهبری شما به . به رهبری شما بر مقدرات کشور ایمان داریم. من و بسیاری، هنوز دوستدار شما و سرنوشت کشور خویشیم
اند، به شما  بعضاً مشاوران و دوستان ناآگاهی شما را در محاصره خود گرفته. تیداما شما ظاهراً این اشتیاق را طالب نیس. های مبارک دست ببریم افق

که  آنگاه، که اطمینان دارم کیهاندوستانی همچون آقای شریعتمداری . آورند و از زبان شما سخن غیرواقع برمی ؛دهند اطالعات و آمار نادرست می
جانبداری غلیظ از شما، به مخالفت با خود شما برخواهد  ره تنهایی تنها ماندید، او درهمه از اطراف شما پراکنده شدند و شما و او در یک جزی

 !خواست
ما شما را دوست داریم و به پایان خوب سرنوشت : دارم که ام، با صدای بلند و آوازی که همه هستی را درنوردد اعالم می برخالف ظاهر تلخ نوشته

در . ای برای شما ندارد این احتمال هیچ هزینه. گوییم در خیال احتمال دهید که ما درست میحتا  .کنیدمرا و ما را باور . مندیم شما سخت عالقه
خورند و  خیال خود باور کنید که دوستان خوب شما، فراتر از شما، و در صنفی که انگ دشمن بر پیشانی آحادش خورده است، غم شما را می

اند و با شجاعت تمام، شجاعتی که من شخصاً در شما باور دارم، امسال  االهین روزهای پایانی آزمون درخششِ نابِ شما در ای مند عالقهمضطربانه 
خدایی که دست خود و دست مردم را در . کند که خدا شما و ما را کفایت می. اعالم کنید و از مالمت هر مالمتگری نهراسید »آشتی ملی«را سال 

  . نهد دست شما می
 !یا علی

  
  زاد محمد نوری :فرزند شما
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 57سلول  -  240اوین، بند 
  
  

  ***منبع *** 
  »زاد یدکتر محمد نور یرسم یتسا«

http://nurizad.info/?p=153 
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     1389 اردیبهشت 7ای،  زاد به خامنه محمد نوریسرگشاده نامه چهارمین زاده به  پاسخ سرگشاده مهدی کوچک

  
 ینام خالق آزاد به«

 یرانا یاسالم یرجمهو یبه رهبر گرام سالم
  ».در زندانم یبه چهار ماه است که به خاطر نگارش نامه به حضرتعال یکروزها، نزد این
  

دارند و من هم حرف آنها را  یگرید یلاند دال کرده یآنها که تو را زندان یول ی،هست ینگارش نامه زندان یلبه نظر خودت به دل! زاد ینور آقای
پس به من حق ! اند نشده یآنها زندان یسندگانکه نو یمهست یهم به رهبر یگرروزها شاهد نگارش چند نامه د ینکه ا چرا ،یابم یتر از تو م صادقانه
  .یرمنپذ یبودن به خاطر نگارش نامه به رهبر یبر زندان یتو را مبن یبده ادعا

  
 یندر همه ا. ام مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتهخود  یتوسط بازجوها. ام به سر برده یمدت را در زندان انفراد ینو هشت روز از ا شصت«

 ».ام و آگاه اسم برده یمفه یبه عنوان رهبر یاحوال، از جنابعال
  

از تو در  تر منطق یتندتر و ب یانکه زندان ییبودن و توسط بازجوها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن راست بگو یروز انفراد 68در مورد  اگر
بودن رهبر انقالب با رفتار  یمو فه یاست که مگر قرار بوده و هست که آگاه یسؤال باق ینا یتازه جا کنند، یرا انکار مروزها آن  ینا یماجراها
  یابد؟و تحول  ییرمأموران زندان تغ برخی

  
 ینیآفر به نقش یدین شخصاً امم. خواهد بود یدارترو پا تر یشدن یارشما بس یهاز ناح ییرتغ یندر اوضاع کشور رخ دهد، ا ییریاگر قرار باشد تغ که«

 یها ماه یندر ا. شناسید یمرا م یکو از نزد یکن یزشما ن. به روح بلند شما واقفم. شناسم یم یکشما را از نزد. کشور ندارم یها افراد و دستگاه یرسا
 یمن آقا یابام، دانستم که در غ داشته یشده خوگذرا، با خانوا بار، یککه فقط  یکوتاه یداربودم، اما در د خبر یگذشت ب یرونزندان از آنچه در ب

  »چرا؟ دانم ینم. اند کرده یداربا خانواده من د یو کروب یو حجج اسالم خاتم یمهندس موسو
  

 دیبع ی،دار یاسیس یلمسا یلکه در برخورد، فهم و تحل ییهمه ادعا ینبا ا دانی، یات را نم فتنه با خانواده یسران داخل یدارد ییچرا ای گفته
 است یاز مشکالت یبخش یشهکه ر یتیوضع! یبزن یدنخود را به نفهم یدوست دار کنم یو تصور م یکن یابیارز یرا نتوان یدارد ینا یلدل دانستم یم

  .کنی یکه اکنون با آن دست و پنجه نرم م
  
و  دادید یم یبه آنها دلدار فرمودید، یام قدم رنجه م وادهخان یدارکه از شما سراغ دارم، به د یبا آن بزرگوار یزخود شما ن داشتم یدوست م یاربس اما«

که در معرض  هبرمنِ ر یبرا یش،ها با نوشته اش، یزیونیتلو یها با برنامه ی،بحران یدرست در روزها - زاد ینور- یفالن: که فرمودید یبه آنان م
در  یداو با! امروز او در زندان است؛ به خاطر انتقاد از من. کرد یارآمد و از من سخت جانبد یانو آن قرار گرفته بودم، به م ینا یتهاجمات طوفان
شکل ممکن به ورطه  ترین و تندخو به ناسزا گرفته شوند و خود او به تلخ ادب یو ب سواد یب یهمسر و فرزندانش توسط بازجوها. زندان ادب شود

اگر خود  یا. سر نزنماش  او را ندانم و به خانواده یشینپ یها هبر قدر زحمتکه منِ ر شود ینم یلدل یناما ا. و ضرب و شتم درافتد یرو تحق یدتهد
  ».شان نفرستم منظور به سراغ ینبه ا یزرا ن ام یندهآنان نروم، نما یداربه د

  
و آن قرار گرفته  ینا یرهبر که در معرض تهاجمات طوفان یبرا یت،ها با نوشته ات، یزیونیتلو یها با برنامه ی،بحران یکه در روزها یا کرده ادعا

 .یکرد یسخت جانبدار یشانو از ا یآمد یانبود، به م
و هر  یبه رهبر یلیخ ینهاآخر ا! باشد یبحران یطاز رهبر در شرا ات ییادعا یجانبدار ینات هم فتنه با خانواده یسران داخل یدارد یلنکند دل راستی

تو هم . تخدا نخواند، مستوجب عقوبت شرک اس یام آدم اگر نماز را هم برا کرده یقین من یراستش را بخواه! مندند کس به او وفادار باشد عالقه
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و با رانت و  یا زده یاز رهبر قلم یو جانبدار یاریخودت به  یالخدا و البته به خ یحتما برا کنی، یکه ادعا م یهمه استقامت و آزادگ ینبا ا
 یحاال چرا از رهبر ی،ا و نان و نامش را برده یا انداخته یماو به صدا و س یا ساخته لمییف یاسر و ته  یب یالیسر یگرهزار رابطه د دانم ینم

  !ی؟طلبکار
  
 یخها، تار گردونه، آدم ینالبد؛ در ا. یدنرس ییشما به جا یندهنما یتجمال مبارک شما و رؤ یتماشا یخانواده من، برا یانتظار چشم ی،گرام رهبر«

  ».به دور انداخته شوند یدمثل دستمال آلوده، با ند،یدکه اگر به سر رس. مصرف دارند
  

و آگاه است را  یمکه به قول خودت فه یات به رهبر نامه یزآم فراز طعنه یناز تو چرا پنهان بماند که ا یست،راستش از خدا پنهان ن! زاد ینور آقای
 قایلبه اندازه دستمال آلوده هم ارزش  یاگر روز ییمثل تو یبرا یدمقد در برابرم مجسم شد و از خود پرس تمام ییکه خواندم، نفاق و دورو

 یامکه در گذر ا یستن یحرج ینند،افراد را بب یتنداده تا درون و ن یباند البته از آنجا که خداوند به بندگانش علم غ داده یهنگفت ینهاند، چه هز بوده
  !یندلعل بنش یخزف به جا یهر از گاه

  
 یفشر یگمشده آرزوها یها شما، افق های یشهما، در جمال اند. یستنبوده و ن یا به شخص خامنه یشه شما، گرامن و امثال من ب یشگرا اما«

ها  ماه - از دفتر شما- یمحمد ینحس یو آقا یایمشما ب یدارتالش کردم به د یاواخر، وقت ینهست ا یادم. دیدیم یو مردم جهان را م یشمردم خو
و شما . از شما نگرفتم یسراغ یگرو د! برم یپناه م یا خامنه یبه خدا ی،ا من از خود خامنه: به او نوشتم یا در نامه د،دا یامروز و فردا وعده م بهمرا 

  »!یزن
  

که  یو با شناخت یکه تو کرد ینقل یناست و اکنون با ا یزمورد اعتماد رهبر عز یاقتشاست که در حد ل یاز کسان یمحمد ینحس یبودم آقا شنیده
 ینانو به تو اطم کنم یم یشستا یانشدر انتخاب اطراف یاریو هوش یتدرا ینرهبرم را به واسطه ا ام، یافتهروزها در حد کمال  ینا یعقااز تو با و

هم شرک را  یا خامنه یو خدا یستآلودت ن شرک ینشو ب ینیب از خصلت خودبزرگ یو خواهد آمد، جز ناش آید یآنچه بر سرت آمده و م دهم یم
  !نثارت کنند یا تحفه یزها در آن درگاه ن خصلت یننداشته باش که با ا یدیگناهان برشمرده و ام ینتر از بزرگ

  
 ».یدا مردم باز مانده یافق آرزوها یجاهل، از تماشا یها که دانستم شما از محاصره آدم چرا«
  

که  ایم یدهد... یها از آدم یمختلف تو را در محاصره انبوهها و محافل  از همفکرانم بارها و در مجالس و جشنواره یاریمن و بس! زاد ینور آقای
 وجلو آمده  یما رغبت نکرده دیدیم، یکه در اطرافت م یا زده و روشنفکرانه غرب یشده و اطوارها یزیآم رنگ یها و چهره یببا ترک یقتاًحق

که در  ییتو ینکه ا یمکه ادعا کن دهی یبه ما هم حق م یاوصف، آ ینبا ا یم،بازگو کن یتبرا هایت یلمو ف یالها و سر را در مورد نوشته یمانها حرف
که از  یزمردم ن لیخواست فع یدنافق آرزوها بلکه از د یدناند، نه تنها از د که به تو القا کرده یبازان و اوهام هوس یانات در م محاصره خودخواسته

  !ی؟ا است، بازمانده نیاز یب یرتفس
  
من  یشهکنندگان شما از صراحت سخن من و از اند محاصره یااما گو. یمرا با شما بگو ها ینگران ینهم ی،احتمال یها تدر آن مالقا خواستم یم من«

زاد،  ینور یآقا: از آنان بود، به من گفت یکی یزن یرکه حق ی،انجمن قلم با حضرتعال یاعضا یداربعد از د ی،محمد ینحس یآقا ینهم. آگاه بودند
گسترده مردم و جوانان به مواد مخدر و  یادمالحظه راجع به اعت یترس او، از همان نشست پا گرفته بود که من، ب. ترسم یز شما ماهللا ا یال قربۀمن، 
  ».کوچک و بزرگمان درافتاده، به آشنا سخن گفتم یشهرها یکه در ساختار اجتماع یآشوب

  
 !من یناز ا یو وا آه
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شما : است که ینباورم بر ا. ام بسته یدبه شخص شما، ام یهنوز ناباورانه، به شما، آر ینکها یبرا نویسم؟ یشما نامه م یاما چرا از زندان برا اکنون«
آن هم بر  ی،رهبر. بینم یشما نم یبرا یمن مردم فراوان ید؟شما، امروز رهبر کدام مردم. یندیشیدب یا انشقاق بزرگ مردمان چاره ینا یمگر برا

شما اگر به . یبدبفر آیند، یم یخود جنابعال یامسؤول و  یککه به استقبال  یمبادا من و شما را ازدحام مردم. ستین ینحداقل مردم، که غرورآفر
قابل  گاه یچه دم،مر یناجتماع فراوان ا. خواهد گرفت یمردمان ما فزون یغوغا ید،و حضور در کشورتان بده یافراد مشهور هم اجازه سخنران یگرد

گرفتار  یاریبس یها که در گردونه چه کنم یکشور. که مردمش از دست رفته است کنید یم یرهبر یامروز شما بر کشور (!)یستاستناد نبوده و ن
 ».مدهآ یدانو تنگ به م یلقل یرفته است و نگرش یهشما، به حاش یانبه دست خود شما و اطراف اش، یکپارچگیکه اتحاد و  یکشور. است

  
 یجهو نت یا حداقل و حداکثر کشانده یفرا به بحث سخ یرهبر یتخواهانه و آلوده به حسادتت دامنه مقبولاز نگاه تنگ و خود! زاد ینور آقای
 :گفت یاست که م ینیخلف صالح خم یا که خامنه یدیمعلوم شد نفهم! یستن ینآن هم بر حداقل مردم، که غرورآفر ی،که رهبر یا گرفته
 یپرست مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت و تنها هم بماند، به راه خود که راه یکه ینیند که اگر خمها و نوکران آنان مطمئن باش و ابرقدرت ها قدرت

و  انخوارانجه یدگانرا از د  خواب راحت یکتاتورها،مغضوب د یها پابرهنه ینجهان اسالم، ا یجیانخدا در کنار بس یاریو به  دهد یاست، ادامه م
 )319: ، ص20 امام، ج یفهصح(سلب خواهد کرد  نمایند یاصرار م یشتنکه به ستم و ظلم خو یسرسپردگان

در چشم وقلب مردم قرار داشت،  یتبود و چه آنگاه که در اوج محبوب یدچه آن زمان که در غربت تبع ییآن روح خدا یطور که برا همان آری
 یکتاتورهاجهان اسالم و پابرهنگان مغضوب د یجیانبس آنکه رغم یعل یزن یا مطرح نبود، خلف صالح او خامنه یااله یفجز عمل به تکل یزیچ

اند که اهل  و بذل جان اثبات کرده یثارو ا یاعالم نموده و با فداکار یشواال یها را به شخص او و آرمان یشانوفادار یشخو یو هست انبارها با ج
حسن نصراهللا را به خضوع در  یدبزرگ چون س یاهداناست که مج یژگیو یندر سر ندارد و هم یااله یفجز عمل به تکل یزیچ یستند،کوفه ن
گران و  از دست فتنه یحق تعال یتکه مردمش به لطف و عنا کند یم یرهبر یبر کشور یا امروز خامنه ،یآر. دارد یمرد بزرگ وا م ینمقابل ا

فتنه،  یجهت است که سران داخل ین، به هماند پناه گرفته) ص(یاند و در آغوش اسالم ناب محمد رفته یاستکبار جهان یداخل خوردگان یباز
ات  خانواده کنم یو من دعا م یطاننداصحاب ش ینهاشک نکن ا. روند یخانواده تو م یداردو نفر هم که شده، به د یکیجلب  رایو منافقانه ب یاکارانهر

  !یبگذار یشانبرا یاز شر آنها در امان بمانند؛ اگر تو فرصت
  
که بعضاً مشاوران شما،  دهد ینشان م ی،نامگذار ینا. که به کوشش و تالش در آن اشاره شده است ام یدهشن. اید یدهنامامسال را سال چه  دانم نمی«

مبارک اما  یوندپ ینا یو خود برا نامیدید یم یمل یکه امسال را سال آشت گفتیم یم ینمن و همه، آنجا به شما آفر. یستندن یافراد صادق و کارآمد
 ».یدبهره ببر یدبا یمل یآن در آشت یشما مهم است، از انرژ یاگر کوشش و تالش برا. شدید یم قدم شیدشوار و سخت، پ

  
ند و سخت متعجبم که تو چرا با ا مطلع یروناز اخبار ب یا در حبس با امکانات گوناگون رسانه یاندارم که زندان یقمن اطالع دق! زاد ینور آقای

 ایطیشر ،به دروغ یصدد در.) که به کوشش و تالش در آن اشاره شده است ام یدهشن. اید یدهامسال را سال چه نامدانم  ینم(مثل  یاستفاده از عبارات
دنبال  اما به! یهست یماتاهل استقامت در برابر نامال یلیکه خ یخدا کند خودت باور نکن. یبر خالف واقع جلوه ده بری، یرا که در آن به سر م

  :که یا ادامه داده گونه ینو ا یا و ناکارآمد برشمرده یرصادقسال، غ ینا ینامگذار یلدل را به یهبردروغ، مشاوران ر ینا یالقا
  
مبارک اما دشوار و  یوندپ ینا یو خود برا نامیدید یم یمل یکه امسال را سال آشت گفتیم یم ینو همه، من و همه، من و همه آنجا به شما آفر من«

  » .شدید یم قدم یشسخت، پ
  
 یبو. تو موافقند یحترج ینهمه هم با ا کنم یم یدهمه، تأک شد، یم یدهنام یمل یامسال سال آشت دهی یم یحاگر تو ترج کنی یچرا فکر م ستیرا به

  !رسد؟ یبه مشامت نم ینیب و خودبزرگ ینیتعفن خودب
  
که  یسخن چاپلوسانه کسان یرینیو صادقانه مرا، بر ش سخن تلخ یاییداما ب. سخنان ناگوار من چه بسا تلخ و آشوبنده باشد دانم یم ی،گرام رهبر«

  ».یدده یحاند، ترج شما را احاطه کرده
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 یاناطراف یمابق یچاپلوس یصادقانه انگاشتن و مدع یتر است، سخن خود را تلخ ول ات از روز روشن در نوشته ینیاز خودب یگرنشانه د یک باز

جهت که  ینسخنانت تلخ است نه از ا کنم یالبته اعتراف م! زاد ینور یآقا! کنی یون تو ادعا مچ یرند؟خوانندگان نامه تو بپذ یدشدن را چرا با
و انسان تأسف  یخودت را بروز داد یها و خصلت یدرون یاتجهت که منو ینبلکه از ا یاثبات کرد یرهبر یانرا در مورد اطراف حقیقتی

خدا را ! مشهود دور سازد یقتاو را از حق یو خودخواه ینیذهن خود شود و خودب یها تهباف یراس تواند یانسان م یکتا چه حد  ینکهاز ا خورد یم
  .نداده است یحترج یقافراد ال یها سخن امثال تو را بر مشورت یشاکرم که رهبر

  
در سوپاپ آن  یتیبربخار آن، چوب ک یاست که ما به خاطر آزار از خروج پرسروصدا یجوشان یگد. انفجار بزرگ است یکما، در جوار  جامعه«

 رصتف یانیپا یما، به روزها: نویسم یاز شما م یدر جانبدار یزاکنون ن نوشتم، یاز شما م یکه سابقاً در جانبدار ینانیمن با همه اطم. یما فرو کرده
 ینکه در ا یامتحان. برد یدر ممتعال، ما را از گردونه امتحان به  یخدا یناب و حتم یها سنت یر،که دست تقد ییروزها. ایم یدهرس یشآزمون خو

ضرب  هب بینید یدر آنان م یاگر سکوت و آرامش. یما را از دست داده یشما و شما؛ مردم خو. با ما نبوده است یسال فرصت، جز خراش و خراب 30
که مردم  کنیم یاعالم م یمالزحتا  یاادا کان یاو مثالً سوئد  یرانبه دو کشور ا. یدتن در ده یالیآزمون خ یکبه  یداگر باور ندار. زور و اسلحه است

 یک یفقط ط. انجام دهند خواهند یبر سر نخواهند داشت و آزادند که هرچه م یا و اسلحه یجو بس یسروز پل یکروز، فقط  یکدو کشور،  ینا
از  یزگوییمج یسه،مقا ینمن از اقصد  یگرچطور؟د یروز؛ کشور ما و شما چگونه خواهد بود؟ و کشورها یک ینا یاندر پا کنید یتصور م. روز

 ».اشاره کنم یشجامعه خو ینآرامش و سکوت دروغ یبه شکنندگ خواهم یبلکه م. یستکشورها ن یرسا یاغرب 
  

که قلدران  یدشمن همه ینرکن آن است، نخواهند، با ا ترین یاساس ینظام مقدس را که رهبر ینتر است که اگر مردم، ا از روز روشن! زاد ینور آقای
مانده  رجانظام نه تنها پاب ینسال ا 30 یروز هم دوام نخواهد آورد و اگر ط یک کنند، یآن م یهو زورمداران و زراندوزان عالم در داخل و خارج عل

و محرومان و پابرهنگان مغضوب  یجیانخاطر خواست مردم و بس به یقاو دوستدار خود نموده، دق یحام یزاز مردم جهان را ن یاریبلکه بس
 زده ها و روشنفکران هواپرست غرب که بزک کرده یذهن یو فضا یتو را از خودخواه یحبس، اندک یدوارمام! زاد ینور یآقا. بوده است یکتاتورهاد

  .ینیواضح را وارونه نب یقتحق همه ینآورد تا ا یروناند، ب ساخته یتاطرافت برا
  
با  یمما دوست دار. یمدار یمانشما بر مقدرات کشور ا یبه رهبر. یشیمور خوهنوز دوستدار شما و سرنوشت کش یاری،من و بس! یزعز رهبر«

شما را در محاصره خود  یبعضاً مشاوران و دوستان ناآگاه. یستیدرا طالب ن یاقاشت یناما شما ظاهراً ا. یممبارک دست ببر یها شما به افق یرهبر
که  یهان،ک یعتمداریشر یهمچون آقا یدوستان. آورند یبرم یرواقعان شما، سخن غو از زب دهند یبه شما اطالعات و آمار نادرست م اند، فتهگر
از شما، به مخالفت با  یظغل یاو درجانبدار ید،تنها ماند ییتنها یرهجز یکدارم آنگاه که همه از اطراف شما پراکنده شدند و شما و او در  یناناطم

  »!خود شما برخواهد خواست
  
آلوده به حسادت نسبت به  ینهکه همان بغض و ک) ناخواسته یدشا(از نگارش نامه برمال شده  ات یزهبار انگ ینچندم یکه برا ،پاراگراف ینا در

  .یستکه به آن بپردازم، ن یدینکته جد کنند، یشان توجه م نظرات یبه برخ هایشان یاقتل یلبه دل یاست که رهبر یافراد
  
خوب  یانو به پا یمما شما را دوست دار: که دارم یرا درنوردد، اعالم م یکه همه هست یوازبلند و آ یام، با صدا ظاهر تلخ نوشته برخالف«

شما  یبرا ای ینههز یچاحتمال ه ینا. گوییم یکه ما درست م یداحتمال ده یالدر خحتا  .یدمرا و ما را باور کن. یممند سرنوشت شما سخت عالقه
آحادش خورده است، غم شما را  یشانیکه انگ دشمن بر پ یما، فراتر از شما، و در صنفکه دوستان خوب ش یدخود باور کن یالدر خ. داردن
که من شخصاً در شما باور  یو با شجاعت تمام، شجاعت اند یهآزمون اال یانیپا یروزها ینمند درخششِ نابِ شما در ا و مضطربانه عالقه خورند یم

که دست خود و دست  ییخدا. کند یم یتکه خدا شما و ما را کفا. یدنهراس یگر ت هر مالمتو از مالم یداعالم کن یمل یرا سال آشت امسالدارم، 
 »57سلول  -240بند یناو. زاد یمحمد نور: فرزند شما! یعل یا. نهد یمردم را در دست شما م
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مشابه خودت  یکه با لحن یحق را بده نیبه من هم ا یدوارمام یسی،به اقرار خودت نامه تلخ بنو یا طور که به خودت حق داده همان یان،پا در
نکه یا یدخدا باشد نه به ام یرضا یبرا یمانشااهللا دوست که إن( یکه من و همه دوستداران رهبر یباور کن یدوارمو ام! یسمپاسخ سرگشاده بنو یتبرا

رخ دهد، دچار  یو نظام یموعه انساناست در هر مج یعیاشتباه و خطا، که طب یابه حق  یاسالم یناخواسته در نظام حق جمهور یاگر خدا
و شاگردان و  یکه از امام و رهبر مان ینید یها حسب آموزه یزن!) یممان را داشته باش با خانواده یدارانتظار مساعدت و د یاز رهبر یم،شد یمشکل

نجات  یبرا خواهم یو متقابالً از تو م یمندم همه بندگان خدا و از جمله تو عالقه یرخوب و سرنوشت خ یانبه پا یزن یما آموخته یشانهمراهان ا
و واعظ  ینظر کن یدو در کارت تجد ینوشتار را بده ینهم که شده، احتمال صدق در ا یالتدر خحتا  ی،ا که گرفتارش شده یخودت از توهمات

شونده خدا نخواهد بود و خود را به خدا  بر نصرت یا کننده غلبه یچرا نصرت کند، ه یکه اگر خدا بخواهد کس یباور کن یزو خود ن ینباش عمل یب
 !که عزت و ذلت به دست اوست یو بدان یگران نترس و از مالمت مالمت یبسپار

  
 یا و خامنه ینیمند خم عالقه ترین کم

 زاده کوچک مهدی
  
  

  ***منبع *** 
 »یسبز آزاد یندا«وبسایت 

http://www.irangreenvoice.com/article/2010/may/06/3073 
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  1389اردیبهشت  12ای،  خامنه به نصیری امه سرگشاده سمیران

  
 که بداند و زند تکیه محکم استکبار منبر بر و کند صادر را نفر هزاران بازداشت و تجاوز، قتل دستور کسی است ممکن چطور
  بخواند؟ نماز آسوده خیال با و بایستد سجاده سر بر وقت آن، است دنبالش به نفرین و لعن هزاران

  
  !اید داده باد به را علی و محمد و اسالم آبروی که هاست سال

  
 مسلمان را خود دیگر و شده متنفر اسالم ازحتا  شما نابخردانههای  عمل وها  حرف خاطر به که دیدم را مردمی خود چشم با

  !دانند نمی
  
 مهربان بخشاینده خداوند نام به
  

 !ای خامنه علی سید آقای جناب
 ام را نامه نیز من فرستیم؛ می نامه خواننده بر سالمی آن از پس و کنیم می آغاز خدا نام با را خودهای  نامه، است مرسوم ایرانیان ما نمیا که جا آن تا
 ار کشورم روز شرائط کنم، نثارتان نوشتار آغاز در سالمی خواهم می که اکنون تأسف نهایت با اما کنم، می آغاز مهربان و مهرگستر خدای نام با

 خدای ،شوند می سرکوب ممکن شکل ترین وحشیانه به شما سبز چراغ با که افرادی و زندانیان و شدگان کشته کثیر جمعیت دیدن با و بینم می
 :که روم می فرو فکر این به و کنم می یاد را خویش

 »است؟ نبخشیده شما طرفداران و شما به چیزی رحمانگی بی و ناشایستگی جز خویش مودت و مهر از مهربان خدای راستی به آیا«
 که بینم نمی آن خور در را شما ،زند می رقم ایران دفاع بی ملت علیه شما امر تحت رژیم که فجایعی همه این با اما باشد، ادب از دور به شاید

 !بنویسم برایتان سالمی بخواهم
 دادید اجازه آسان چه و کردید فراموش را استبداد و ستم و ظلم با مبارزه در خویش جوانی دوران اهداف آسان چه که کنم می فکر این به وقتی

 جنس ای از وحشیانه و تندهای  پاسخ با »اسالمی شما زعم به حکومت مقابل در گرفتن قرار« بهانه به بودید آنان میان از آمده بر خود که مردمی
 !کنم اشم نثار سالمی توانم نمی ،شوند مواجه تجاوز و انفرادی و سربی گلوله

 80 که حکومتی! دارد؟ عهده بر را استبدادی باطن در اما اسالمی ظاهر به حکومت یک رهبری که بفرستم سالم کسی بر توانم می چگونه راستی به 
 مسیری در »بانقال دادگاه« نام به ابزاری با است مردم همین به متعلق که را انقالبی خواهد می و شناسند نمی رسمیت به را آن ایران مردم درصد
 است؟ مطلوب آن سردمدارن برای فقط که دهد قرار

 افزایش و علمی بزرگ مراکز ساخت جای به کرد، صادر را کشور قابل و برجستههای  شخصیت ترور دستور ،خود والیت آغاز زمان از که رهبری
 به را رفتن فراتر اجازه ،دارد نگاه قبل سال 1400های  افق همان در را افراد ذهن کوشید و پرداخته علمیههای  حوزه ساخت به، مردم دانش و علم
 اوین زندان که ،اش عالقه مورد مکان در یا و رسانده قتل به رفتند فراتر عقایدشان بیان یا اندیشه در نظرش مورد حد از که را کسانی و نداد آنها
 سوء نتایج به توجه بی را ناکارآمد و ناشایست افراد ،دولتی امور در رکشو نخبگان گرفتن کار به جای به که رهبری همان باز و کرد محبوس ،باشد

 .گرفت کار به ملت سرنوشت بر آنها عملکرد
 که گویید نمی اهللا شاء نإ البته اند؛ گرفته قرار شما نظام ستم مورد عقایدشان ابراز خاطر به ایرانی پرست وطن و دلسوز دانشجویان که هاست سال

 :آورید نمی یاد به قبل سال یازده تیر 18 در را جویاندانش اعتراض جریان
 شبی آورید یاد به شاید کنید مراجعه خود خاطرات به تر بیش اگر و بود 1378 سال در دانشگاه کوی جریان ،معروف دانشجویی جریانات از یکی
 آمیزی رنگ خونشان با دانشجویان اتاق دیوارهای که شبی ؛کرد سوراخ را نژاد ابراهیم عزت پیشانی شما فداییان از یکی تفنگ از شده رها تیر که
 ،آن از قبلحتا  و شب آن دنبال به و گذراندند اوین در را عمرشان از بسیاری سالیان و شده بازداشت آن در بسیاری دانشجویان که شبی ؛شد

 .اند رسیده قتل به و شده بازداشت همچنان و پرداخته موجودهای  نابرابری علیه اعتراض به ایران شجاع داشجویان همواره
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 :باشید شنیده تا کنون را افراد این نام شاید
 !شتافت االهی بزم به و رسید شهادت به اوین در شما مالعُ شدیدهای  شکنجه اثر بر که محمدی اکبر -
 !شد متواری نایرا وطنش از آن از پس و برد سر به اوین در را اش جوانی روزهای بهترین که فخرآور امیرعباس - 
 !نداریم او از خبری رسد می اوین از که اوهای  دردنامه جز و برد می سر به اوین در همچنان که جاوید بهروز چون دانشجویانی - 
 اوین به و شده بازداشت خود برحق اعتراضات خاطر به که ،اصفهان دانشگاه حسابداری رشته دانشجوی ،داوودی علیرضا چون دانشجویانی - 

 !سپرد جان خورشید بیمارستان در مشکوکی طرز به اش ماه 3 آزادی از پس و هرفت
 دوستان نگرانی بر روز هر و برد می سر به اوین در همچنان که ،تهران دانشگاه شیمی رشته دانشجوی دیگر ،پورعبداهللا محمد چون دانشجویانی - 
 !شود می افزوده اش خانواده و
 عاملین گلوله اصابت مورد ،باطل علیه مبارزه در و انتخابات از پسهای  درگیری در که ایران عالی نخبگان از کیی آسا کیانوش چون دانشجویانی -

 !رسید شهادت به و گرفته قرار شما
 .سپرد جان کهریزک در فرسا طاقتهای  شکنجه اثر بر که فر جوادی امیر چون دانشجویانی - 
 شناخته محارب آن از پس و اخراج ،شریف دانشگاه از خود بشری حقوق و سیاسیهای  فعالیت یلدل به که گودرزی کوهیار چون دانشجویانی -

 !برد می سر به اوین در اکنون هم و شده
 .دارد قرار شکنجه و بازجویی تحت اوین در که ای دانشجویی فعال و بشر حقوق فعال، ابراهیمیان میالد چون دانشجویانی -
 هفت کردن سپری از پس که ،مرکز تهران آزاد دانشگاه سیاسی علوم دانشکده دانشجوی ،نورمحمدی سعید من هیدانشگا هم چون دانشجویانی -
 خواهد محکوم حبس سال 6 تا 4 حداقل به آن در که دادگاهی: است خود دادگاه انتظار در و شده آزاد تازگی به ،اوین زندان در گذشته سال از ماه
 والیت تحت کشور در بدانند ایرانیان اند تا کرده تقاضا برایش کیفرخواست نویسندگان نیز را تهران از دورهای  شهرستان از یکی به تبعید و شد
 ! کرد قرائت »کمیل دعای« جمعههای  شب نباید دیگر شما

 شرمانه بی و محرمانه طالعاتا دادن بروز و سیاسیهای  عقیده ابراز و بشری حقوقهای  فعالیت دلیل به که ،نصیری سمیرا ،من چون دانشجویانی -
 از و شده شناخته محارب عنوان به عاشورا روز در جمله از انتخابات از پس اعتراضی تجمعات در حضور همچنین و نژاد احمدی منفور دولت
 ! شدم اجباری هجرت به مجبور و کرده ترک را ایران شما فدائیان تجاوز ترس
 که سردی جو با مخالفت دلیل به اام ،شدم دانشگاه به ورود به موفق پی در پی های تالش با تحصیل سال دوازده از پس من بدانید اگر نیست بد

 همان: گرفتم قرار هستند سیاسی علوم دانشکده دانشجویان از که سپاه ثاراهللا قرارگاه نیروهای خشم مورد ،کند حاکم ما دانشکده بر کوشید می بسیج
 همان راندند، بیرون دانشکده از را من شجاعانه و غرورآفرین عملیاتی طی و آیند می شمار به نژاد احمدی معروف دستان به باتوم از که دانشجویانی

 ...شدند من مجازات خواستار و کرده خطاب محارب را من که دستانی به باتوم
 از تر کم سن رغم علی که را کودکانی تا کردم جزم را خویش عزم تمام ،تهران به ورودم بدو از که حالی در دهید می محارب حکم من به چگونه

 ندا چهلم مراسم در حضور جرم به که شما چاکان سینه برایحتا  را مرگ گاه هیچ و برهانم مرگ از شوند می محکوم اعدام به خود سال 18
 !نکردم؟ آرزو داشتند نگه انفرادی در را من روز سه آقاسلطان

 پسندید می چگونه ،کردید دنبال نجف تا مشهد از را فقه فراگیری و علمیه حوزه در تحصیل جوانی در هک شما پرسم می خود از روزها این من و
 : شود بازی اسالمی شریعت احکام و واژگان با ساده اینقدر تان زعامت دوران در که

 نوحه بقیه با همراه و و زده سینه حسینی عزاداران دیگر همراه عاشورا روز ما که حالی در دهید می محارب حکم من همراهان و من به چگونه
 ! خواندیم؟ می

 که بودند گفته شما به گاه هیچ ییزد مدرس میرزا آقا مرحوم یا و یقزوین هاشم شیخ حاج مرحوم آیا مثال برای شما فقه اساتید میان از راستی
 بپیوندد؟ کنندگان تظاهرات جمع به عاشورا روز نام به روزی در آنکه خصوصاًشود؟؟  می محسوب محارب کند ابراز را خود عقاید هرکس
 ام؟ نداده باج ایرانی از غیر به هرگز که حالی در خوانند می جاسوسه مرا خودهای  وبالگ وها  سایت در شما چاکان سینه چگونه

 و سیا برای جاسوسی هموطنانم به سیاسی اخبار رسانی اطالع و مردم بازداشت و کشتار بر مبنی محرمانههای  نامه و شکنجه مراکز افشای اگر
 !هستم جاسوسه یک من که کنم می ییدأت خود، شود می محسوب اسرائیل و انگلیس
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 جا همین در ،است بودن محارب دقیق معنای ،نییمیرحس و حسینی عزاداران کردن همراهی و زدن سینه و عاشورا روز تظاهرات در حضور اگر
 !بالم می خود بودن حاربم به و محاربم یک من که کنم می اعالم
 از را قرآنهای  سوره از تا چند اید و گرفته دست به را قرآن بار چند حال به تا زنید، می علی حضرت و پیامبر و نماز و قرآن و اسالم از دم که شما
 باشید؟ می حفظ

 آرامش با من اندازه به هم رکعت یکحتا  اخیر دوران رد ،اید خوانده دانم می که ،باشید خوانده نماز هم من برابر هزار صد شما اگر هستم مطمئن
 جنایت همه این برای پاسخی تعالی خدای محضر در که چرا ایستید؛ می خود خدای پیشگاه در تکلیف رفع روی از یقیناً و خوانید نمی نماز خاطر

 دستور کسی است ممکن چطور! شد نخواهد و شود نمی و دهنش واقع خدا درگاه قبول مورد نمازهایتان از یکیحتا  که دانید می هم خود و ندارید،
 سر بر وقت آن، است دنبالش به نفرین و لعن هزاران که بداند و زند تکیه محکم استکبار منبر بر و کند صادر را نفر هزاران بازداشت و تجاوز، قتل

 بخواند؟ نماز آسوده خیال با و بایستد سجاده
  

 ای خامنه علی سید آقای جناب
 اید؟ کرده رفتار او مانند هم یکبار آیا، بود گذاشته »علی سید« هم را نامتان پدرتان مرحوم و آورید می خود زبان بر را علی نام که اییشم
 نفر دچن رهبری گرفتن دست به برای اید که شنیده کسی از آیا آنان؟ حقوق و مردم از دفاع برای یا، افتاد ستیز در دیگران با رهبری سر بر علی آیا
  برساند؟ قتل به را

 !باشد نداشته هم مخالف نفر یکحتا  که برسد روزی و باشند راضی او از همگان تا کرد اختیار سکوت که بود آن واقعی علی
 این از ریددا برحذر هم را خود مقلدان و نگیرید اشتباه ناب اسالم علی با را خود گاه هیچ کنم می پیشنهاد اما، است علی نامتان گرچه نیز شما

 ! اید داده باد به را علی و محمد و اسالم آبروی که هاست سال چون بزرگ؛ خطای
  

 !امامت امروز مدعی و دیروز فقیه ولی
 را آن کرده، یاد قسم بدان شمس سوره در خداوند که خود ملهمه نفس و وجدان به اعتنا بی ،مردم ،بیایید جلو اسالم اسم با اگر کنید می فکر راستی

 !پذیرند؟ می را آن بسته گوش و چشم و کنند می خم زانو شماهای  فرمان جلوی و کرده وربا
 به که شما نابخردانههای  عمل وها  حرف خاطر به که دیدم را مردمی خود چشم با ایران در ام زندگی سال هجده طی بگویم شما به باید سفانهأمت اما

 خوران جیره و بسیجی افراد جز! دانند نمی مسلمان را خود دیگر و شده متنفر اسالم ازحتا  ،نیدک می شان مالی ماست ،اسالم اسم با معروف قول
 در است حاضر کسی تر کم! بگذارد مساجد به را پایش نیست حاضر کسیحتا  دیگر ،مادی امتیازات و سهمیه انگیزه به هم آنان که جنابعالی
 !بایستد شما بیست نمره آخوندهای سر پشت و کند شرکت جماعت نمازهای

 چون نبودم؛ مدارسم جماعت نماز آقای با همراه جمعی دسته نماز خواندن به حاضر هرگز، تحصیل سال 12 طی در که دارم یاد به خود من
 !رسیده کجا به حال و بوده کاره چه قبالً نیست معلوم که بایستم کسی سر پشت خواستم نمی

  
 !ای خامنه علی سید آقای جناب

 گیرد می آن در هم نفسشانحتا  که انفرادیهای  سلول در گاه و آور اشک گاز با نابرابری به اعتراض در را خود روز اگر و بیدارند ایران اندانشجوی
 هزینه خواب این رساندن تعبیر به برای حاضرند را خود عمر لحظه لحظه البته صد و بینند می را ایران آزادی خواب نیزها  شب کنند، می سپری
 !کنند
 .کنند می پر را جایش دیگر دانشجوی چند، رفت بند در دانشجو یک اگر بدانید
 .دهند می ادامه را راهش دیگر دانشجویان، رسید شهادت به دانشجو یک اگر
 بدترین تحت روز هر ایران دانشجویی جامعه که دانم می خوب را این و دادم تعلیم نیز را دیگری دانشجویان، گفتم وداع ام را دانشکده من اگر

 من چون نیز بسیاری و گفت خواهند وداع را فانی دار زیادی دانشجویان و شد خواهند کشیده بند به زیادی دانشجویان و گیرد می قرار فشارها
 و داد خواهد امهاد مبارزه به و است ایستاده خود جای بر محکم جامعه این دهم می قول شما به خود سهم به اما شد؛ خواهند وطن ترک به مجبور

 !رسید خواهد روشن سرانجامی به زمین ایران مردم دیگر کمک با، مبارزه این
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! برسید خود اهداف به توانید نمی ایران روشنفکر و شجاع دانشجویان کردن بازداشت و رساندن شهادت به با بدانید است بهتر نیز شما و
 خواهید و هستید اید، بوده خود نظام و دولت به معترض دانشجویان چشمگیر افزایش شاهد وحوض به اما اید، داده ادامه را رویه این که هاست سال
 .بود
 روز که دید خواهید ،کنید باز را خود چشمان اگر و کنند می همراهی راآنها  نیز مردم دیگر و نیستند تنها ایران دلیر دانشجویان که بدانید نیز را این
 که دانیم می ،بودید آن مبارزین جزء که شما هم و هستم 57 انقالب نسل چهارمین از که من هم البته. شود می فزودها شما مخالفان تعداد بر روز به
 دانشجویی مخالفان گسترده موج با خمینی اهللا روح که زمانی: بود شده آغاز اسالمی جمهوری نظام ایجاد زمان همان ازها  بازداشت و کشتارها این
ای  فلههای  اعدام و 60، 58های  سال در ای که گستردههای  قتل. کرد صادر راآنها  بازداشت و قتل دستور و گردیده رو به رو اسالمی جمهوری نظام
 امروز همین تا را آنان اکثر سرنوشت و گرفت صورت معدوم الجوردیِ و خلخالی عالیجنابان چون رژیم ای این حرفه قاتلین توسط... و 67 سال

 و آورید یاد به را شریعتمداری اهللا آیت مرحوم با دیدارتان آخرین اگر ویژه به! بگیرید بزرگیهای  عبرت توانید می ،بنگرید که هم تان حکومت
 !سازد روشن را تان قلب شاید که را ربانی عالم آن پندهای

  
 او ،فرموده بندگانش و او بین است عهدی که قرآن در خداوند که چنان ،خوانم می فرا مهربان خدای پیشگاه در توبه به را شما نوشتار این خاتمه در

 !داند می ،کنید می که را آنچه و گذرد می در گناهان از و پذیرد می توبه بندگانش از که است کسی خود
 بنشسته حق جای رد تعالی خدای که چرا نکنید؛ پایمال را ایران مردم حقوق این از بیش و برداشته هولناک جنایات این از دست که کنم می توصیه
 !فرمایید اقدام آن انجام به نسبت، است نگذشته توبه زمان از تا پس شماست؛ ناشایست اعمال شاهد و است

  
12/2/89 

 نصیری سمیرا: فرستنده
 ایران دانشجویی جامعه اعضای از یکی
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   1389 خرداد 9 ای، به خامنه زاد نوری محمد سرگشاده نامهپنجمین 

  
 گذشت »فتنه«یک سال از ظهور 

  
 است تاریخ طول آسیب از فراتر ایم آورده وارد اسالم به ما که آسیبی

  
دانستند که محدوده آگاهی و دانش آنان، محدود به علومی است که ارتباط چندانی  ای کاش مراجع تقلید ما و روحانیان ما می

  های کشوری و جهانی ندارد با حساسیت
  

  دیده از مفاسد اجتماعی کشور شده است؟ پاک و شایسته بود، بعد از انقالب، اول شهر آسیب چرا شهر قم، که تا پیش از انقالب،
  

  خورده معرکه جوالن تاریخی خویشیم چه نخواهیم، شکست ما امروز، چه بخواهیم و
  

آبروی رفته خویش  از ما طلبکار ،ایم که دزدان گردنه، فردا چنان غارتی درافتاده های پولی سرزمین خویش به آن چرا با سرمایه
  خواهند شد؟

  
کارنابلدی، و  ماندگی و ل این همه عقبوگفتیم که مسؤ می »پاسخ«شما اکنون باید به مردم خود  نبودند، ما و »سران فتنه«اگر 
ی، و خور حرام کننده این همه دروغ و بدیهی ثروت، و به باد دهنده این همه فرصت و لیاقتی، و کیاستی و بی گر این همه بی رواج

  دار شدن قانون، کسی جز خود ما نیست بانی این همه خنده
  

فروش و سرگشته و فرومرده و  زدید، همین است که در چارچوب در خانه جوانان بیکار و معتاد و تن آیا اسالمی که از او دم می
  شود؟ پژمرده و معلق ما ذبح می

  
کم شدن  راز تنهایی ما، و؛ نفرت مردم نتیجه ندارد گریز و و باور مردم، جز خسارت و خرابی اجبار در مواضع فهم و فکر و

  مخاطبان داخلی و جهانی ما، در همین اسالم اجباری و اختراعی ما است
  

به پرونده  کنند، و جا می هزبان مردم را جاب سرانی که میلیارد میلیارد پول بی ؛اند های در سایه سران واقعی فتنه، سران قدرت
  دزنن پول گمشده، پوزخند می مفتوحه میلیاردها

  
  حق خالق نام به

  ایران اسالمی جمهوری گرامی رهبر به سالم
  ای خامنه اهللا آیت حضرت

  
 مضحکه را ما آبروی هم نظام، شاخص های شخصیت و رسمی های رسانه قول به که ای فتنه .دش سپری ما کشور در »فتنه« ظهور از سال یک

  .دکر ایجاد ما حیثیتی و ملی ساختار در هراسناکی شکاف هم و ساخت، تباه را ما وطنان هم از جمعی مال و خون هم و انداخت، در جهانی
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 .ایم برده سود او از اش اساطیری عمر همه قدر به گذشته، سال یک این در که ای واژه .ام آویخته »فتنه« واژه همین از بسیاری، مثل نیز من که بینید می
 ،»منافق« ،»مستکبر« ،»مستضعف« ،»انقالب ضد« ،»انقالب« ،»طاغوتی« ،»طاغوت« :چون واژگانی مطول فهرست به ما، یسیاس ادبیات در که ای واژه

 .دکر اختیار خویش برای ای ویژه معنای و پیوست دست این از دیگری واژگان و »خورده قسم دشمن« ،»شهیدپرور امت« ،»فقیه والیت ضد«
 موسوی از جز را ما بدانند آن، شنیدن محض به نیز ما کودکان تا کوفتیم »فتنه سران« و »فتنه« طبل بر گونه اطافر چنان آن گذشته، سال یک این در
 فرو ما مردمان سر بر را ستم این خسارت که است ای فشرده درهم پلیدی همان فتنه، سران بهمن و آوار، .نیست مقصودی کروبی، و خاتمی و

 .دافزای می خویش آوارگونگی حجم به نیز را خانه این اهل از کسانی و گذرد، می رفسنجانی هاشمی خانه کنار از ،عبور هنگام به که بهمنی .دبار می
  .دارم را آنان های فایده واشکافی قصد من، که اند داشته نیز فوایدی فراوانشان، خسارات از فراتر اما، فتنه سران
 ظاهراً قدرت، سر بر جدال .بپردازم ها فایده این از دورنمایی ترسیم به زادگاهم، محل روستای های دست دور به سفری در بدهید اجازه آن، از پیش
 طایفه دو نیز، ما روستای در ؛مدنی جوامع در چه و بدوی، قبایل در چه است، نبوده مخاطب بی تاریخ، کجای هیچ در که است مکرری ودیعه

 ها آبرویی بی و ناسزاها و ها جراحت تحمل از بعد و کوفتند می هم سر بر خشماگین ی،تکرار ای بهانه به و ضروری، عادت یک طبق خرد، کم
 .دکشی می هاتر بزرگ وساطت و امنیه و پاسگاه به کارشان

 ،کارزار میدان در که پدری یعنی .دگرفتن می سخت خود خانه اهل بر دلیل بی خورده، شکست طایفه مردان که دارم یاد به نیک هرباره، جدال در
 رخ به را خود مخدوش مردانگی و کوفت می خود فرزند و زن سر بر مختصر، خطای یک به خویش، خانه در بود، آمده در پا از حریف توسط

  .دش می یادآور و کشید می
 همان ،من روستایی و ساده مثال این در ،فتنه سران .نیست تاریخی و روانی روال این از خارج نیز فتنه سران و ما حکایت که است این بر باورم
 رخ به خود مخدوش قدرت و کنیم می تخلیه را خود پی در پی های شکست از ناشی عصبیت آنان، زدن کتک با ما که کسانی .دان منزل اهل
 ونچ و چند واکاوی از را آنان فکر که کوفت، می خود فرزند و زن سر بر روی این از دیروز، تحقیرشده و خورده چوب روستایی .کشیم می

 .دکن معطوف خانگی خطای همان به خویش، شکست
 صادق خود با که اگر .ایم نیاراسته انقالب اسالمی های وعده به عمل از درخشانی کارنامه ساله، سی آزمون این در شما، و ما که فرمایید می قبول

 ایم، آورده وارد مردم دینی گرایش به و اسالم به ما که جراحتی و آسیب سفانهأمت .دشنی خواهیم را اقتدارمان های استخوان شکستن صدای باشیم،
 .تاس تاریخ طول همه جراحت و آسیب از فراتر

 ها خرابی ترمیم و بازگشت برای چندانی فرصت را ما که است این بر باورم .است آکنده گزنده و تلخ چنین این صراحتی از من نوشته که ام شرمنده
 .دانم می نیک یش،خو یتر کوچک آداب من وگرنه، ؛نیست
 پیروز ما بزرگان، دستی پاک و پاکی و ادب اال نداشت هیچ اگر و .بودیم پیروز ما انصاف، آوردن صحنه به اال نداشت هیچ ما، ساله سی انقالب اگر

 در تنها اسالم،حتا  یا و .دنبو ارک خود »اختراعی اسالم« با را ما کاش ای کنم می آرزو نگرم، می گذشته به که انقالب سالگی سی بلندای از من .بودیم
 سینه و سر بر هاشم، بنی کوچه در خود اختراعی اسالم انداختن بار جای به ما، و .دش نمی تعریف و محدود ما تاریخی های دوردست به سفر

 .بردیم یم بهره نورشان از و خواندیم می فرا خویش تاریخی امروز به را هاشم بنی کوچه اهالی پشتوانه، بی های کوفتن
 لفظ در خدا، خوبان و خدا با ما دوستی کاش ای .داشتیم خدا داشتیم، ادب :عوض در اما بودیم مانده خویش تاریخی ویرانه همان در کاش ای
 که ستا علومی به محدود آنان، دانش و آگاهی محدوده که دانستند می ما روحانیان و ما تقلید مراجع کاش ای .دگرایی می عمل به و ماند، نمی

 قواعدی و مختصات خود برای ،االهی های سنت و تاریخ، مردم، جامعه، که دانستند می و .دندار جهانی و کشوری های حساسیت با چندانی ارتباط
 .دبر می فرو حتمی آشفتگی به را جامعه آنها، عالمانه سیر در ناشیانه دخالت و ها، حوزه این از یک هر به ناآگاهانه ورود و دارند
 و کند، پا به ای محکمه قم، شهر مردم از جانبداری به که عدالتی ؛باشیم علوی عدالت دلتنگ سخت که ام آموخته شما شریف خود از گرامی، برره

 از دبع بود، شایسته و پاک انقالب، از پیش تا که قم، شهر چرا :بپرسد آنان از و بخواند، فرا را شهر این حکومتی خطاکار النؤومس و دینی بزرگان
 وا دینی مفاهیم شهد تناول به پدرانشان، مثل را، ما های آقازاده که عدالتی است؟ شده کشور اجتماعی مفاسد از دیده آسیب شهر اول انقالب،

 ازب فارس، بیدخت سرخ سنگ معدن چون مواضعی از نیز را پدران این خود که عدالتی ؛داشت می باز شکر واردات شیرینی از را آنان و داشت می
 بهحتا  و حکومتی، نمسؤوال فکری تعادل عدم به که عدالتی ؛دنلرز زانوانش رضوی قدس آستان حسابرسی به ورود برای که عدالتی ؛داشت می
 و بیاویزند او از کسانی و کسی ندهد اجازه و داشته را خود از حیثیته اعاد شهامت که عدالتی ؛دبده منفیه نمر ،جمهور رئیس یک تعادل عدم
 .دگذارن مردم نیاز سبد در را خود دروغین عمطا
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   !گرامی رهبر
 باشد، اسالم که خودمان تخصصی موضوع درحتا  متأسفانه، .خویشیم تاریخی جوالنه معرکه خورد شکست نخواهیم، چه و بخواهیم چه امروز، ما
 در و کنیم اعتراف خود سهم و نقش به و ها، ناهنجاری و ها کاستی یک یک به باید انقالب، سالگی سی این در که است بدیهی .ایم گراییده قهقرا به

 مخاطبان جهانی، مخاطبان طرد بر عالوه که ایم افتاده در روزی به اسالم معرفی در چرا که .باشیم تاریخ و مردم پاسخگوی ول،ؤمس یک جایگاه
 اسالم از نامبارکی و مخوفه چهر چنان چرا و ایم؟ شده رناچا خویش مردم حداقلی نامبارک گزینش به و ایم تارانده نیز را خدا دین داخلی
 غارتی چنان آن به خویش سرزمین پولی های سرمایه با چرا یا و ندارند؟ تمایلی بدان و هراسند می آن از نیز خودمان بالفصل فرزندان که ایم آراسته
 اسالم »رشد« جلوی خویش، اختراعی اسالم آوار با چرا یا و شد؟ دخواهن خویشه رفت آبروی طلبکار ما از ،فردا گردنه، دزدان که ایم درافتاده
 ایم؟ گرفته را خود مردم رشد جلوی و واقعی

  
   !گرامی رهبر
 که است این بر باورم .سرگردانیم سؤال همه این به پاسخگویی از ناگزیر ما و .ماست روی پیش حتمی و توفانی و بزرگ های پرسش که بینید می

 همه این لومسؤ که گفتیم می »پاسخ« خود مردم به باید اکنون شما و ما نبودند، آنان اگر .دشتافتن ما یاری به نیاز، بزنگاه در درست فتنه، سران
 و دروغ همه اینه کنند بدیهی و ثروت، و فرصت همه اینه دهند باد به و لیاقتی، بی و کیاستی بی همه این گر رواج و کارنابلدی، و ماندگی عقب
   .نیست ما خود جز کسی قانون، شدن دار خنده همه این بانی و ری،خو حرام
 فتنه سران سرکوب به روی این از شما و ما .دبرهانن مردم سرانجام بی و رهامانده و مکرر مطالبات به پاسخگویی از را ما تا رسیدند راه از فتنه سران
 ماه ماند زمین بر و آلود خاک های لیتومسؤ و ما تودرتوی کارهای چگونگی از و درافتند انحرافی ای مشغله به ما مردمان تا که ورزیدیم اصرار
 دم او از که اسالمی آیا دادید؟ می نوید اش نورانی های افق از مندی بهره و لمس و درک به را همگان که انقالبی آن بود این آیا نپرسند ما از .دنپرسن
 همین شود؟ می ذبح ما معلق و پژمرده و فرومرده و سرگشته و فروش تن و معتاد و بیکار نجواناه خان در چارچوب در که است همین زدید، می

 دولت، در و گیرند؟ می اش شوخی به قضا دستگاه در و درند؟ می پوستش و خراشند می اش چهره هرروزه اسالمی، شورای مجلس در که است
 سهام روشن، روز در سپاه، چرا که گفتیم می پاسخ خود مردم به هرروزه باید شما و ما نبودند، فتنه سران اگر کنند؟ می خالی را هایش جیب

  اند؟ مردمی و غیور و سلحشور همچنان قاچاق، کاالی میلیاردها واردات با انتظامی، نیروی و سپاه چرا و کشید؟ باال را مخابرات
 و مجلس، استقالل مفهوم که نمایندگانی باشند، داشته ناسزا و پرخاش برای ای هبهان ما باکفایت البته و نترس و شجاع نمایندگان تا آمدند فتنه سران

 و اند محتاج فتنه سران سرکوب به همچنان که نمایندگانی ؛دشو تصویب هایشان نامهاعتبار تا نهند می پا زیر نخست، روز همان در را مردم نمایندگی
 و باشد امور رأس در باید که مجلسی طنز از و شان، فضایله افتاد خاک بر عصارگی زا را مردم نگاه تا کنند می امضاء طومار آنانه محاکم برای

 که نمایندگانی .دبرهانن مردم شماتت تحمل و مردم،ه شد مضمحل امانت سنگینی حمل از را وخود کنند منحرف فتنه سران غوغای به نیست،
 شوخی مردم،ه شد فراموش حقوق واخواهی جای به و مؤثر، تفحص و قیقتح جای به و قانونی، نظارت و قانون جای به هاست سال متأسفانه،

 .دپراکنن می
  

   !گرامی رهبر
 دستگاه اگر و بود، مشت در ای بهره اکنون را ما مردمان بود، شده گرم آبی آن، نظارت و قوانین و مجلس این از اگر که موافقید من با دارم اطمینان

تا  را ما بود، عقالنیتی و برنامه و لیاقت را دولت اگر و بود، نصیبی او درستی و وانصاف عدل برکات از اکنون را ما بود، نسبتی قانون با را قضا
 رفاقت، و رخوت و رکود جز ظاهراً را دبستانی یار سه این اما .دبو برده در به جهانی تحقیرهای و داخلی های ورشکستگیه ورط از کنون

 گذشته های نسل و خارج و داخل مردم پرشماتت و پرسشگر نگاه و نگنجیم پوست در فتنه سران و فتنه ورظه از نباید چرا پس .نیست رویکردی
 نکنیم؟ منحرف آنان رفتار به را آینده و

 مینچند برای غالظ، و شداد برخوردهای چه و .است یافته راه ما دینی بزرگان فهم کانون به بدحجابی با مبارزه دیگر بار که شاهدیم روزها این
 در هیچ هیاهوی این آسیب از پر و خورده شکست عاقبت اکنون همین از توان می نیز بار چندمین برای اما .است انداخته سایه ما جامعه سر بر بار،
 انهخرد بی و دستوری و خام نگرش همین محصول دقیقاً آن، اجتماعی های مفسده و دلخراش های آسیب و قم، شهر که چرا .ددی چشم به را هیچ
 باور و فکر و فهم مواضع در اجبار که پذیریم می نیز را این است، بافایده و ضروری اجتماعی، خشک های کشی خط در اجبار که بپذیریم اگر .است
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 در ،ما جهانی و داخلی مخاطبان شدن کم و ما، تنهایی راز بگویم که ام شرمنده ؛دندار نتیجه مردم نفرت و گریز و خرابی و خسارت جز مردم،
 گزینش بر و است کرده عبور آشکار های حق کنار از خود، عمر سال سی این در اغلب که اسالمی ؛است ما اختراعی و اجباری اسالم همین
 .است ورزیده اصرار آشکار های ناحق
 یک را همه حضوری، مالقات یک در دارم امید که ام دیده خودمان اختراعی اسالم از هایی داستان عمومی، زندان در و اطالعات، وزارت زندان در
  :گذرم درمی بزرگ، شرم این بر توقف از و کنم می اشاره آن مظاهر از یکی به نمونه، باب از اما .گویم باز شما برای یک به
 سال و سن همین با نجوا این .اوست با ها درستی و ها خردمندی از ای مجموعه که هستم بند هم و نشین هم ای هسال نوزده جوان با روزها، این من

 ثبت به خود اسم به و کرده کشف است، بوده دور جهان دانان ریاضی و دانشمندانه هم دسترس از که را ریاضی بدیع فرمول دو خود، اندک
 های زبان به .است خوارزمیه جشنواره برند .است المپیادی .ددار غرورآفرین اختراع چهار خود، اندک سال و سن همین با جوان، این .است رسانده
 .است زندان در که است نیم و ماه پنج نظام، علیه تبلیغ و جمهور رئیس به توهین متداول اتهام به اما جوان این .است مسلط ایتالیایی و انگلیسی
 ادب بی و تند های بازجو وتوسط بوده انفرادی زندان در روز شصت جوان، این .دخندن می غش غش آن ارتفاع میزان به جهان، مردمان که اتهامی
 کشته خود شکاری تفنگه گلول ضرب به را پدرش فارسی، الدین جالل آقای که است همان جوان، این .است شده تهدید و خورده کتک خود
 سیِفار الدین جالل آقای که اسالمی .است ما اختراعی اسالم از عدالت، و حق تراوش راه به چشم که است سال هفده اکنون، جوان، این .است
 به که را او خود و گذارده، آزاد را قاتل فارسیِ الدین جالل آقای که اسالمی .است نکرده ملزم او پدر خون پول از ریال یک پرداخت به را قاتل
  .است انداخته در شتم و ضرب و ناسزا تحمل و انفرادی و زندان به بوده، مشغول اش سیاسی نشاط ابراز
 و .است پروری عوام و یفریبکار و گریزی نخبه و پروری خاصه و گری گزینش های خصلت همین در ما، راعیاخت اسالم شکست راز معتقدم من

 اما قاتل که فارسی الدین جالل آقای امثال از را ما منتقدین نگاه که است بوده این در فتنه، سران سرکوب کارایی .او در باطل و حق غلیظ اختالط
 دولتمردان و ،قضائی دستگاه قضاوت و مجلس، نمایندگان پای رد شما خود حاال .دکن معطوف گناه، بی ماا گستاخ جوان این به است، آزاد

  .دفرمایی رصد جامعه، چنینی این های فرایند تحلیل در را زمان ور عدالت
 چون خوارانی رانت قامت در و صادی،اقت مواضع به ورود در خود، نظامیان و سپاهیان رفتار به حد چه تا قوا، کل فرماندهی مقام در شما راستی
 دهید می اجازه والبته دارید؟ اشراف غیررسمی و رسمی های اسکله و گمرکی مبادی از قاچاق کاالی میلیاردها واردات در و محصولی، صادق آقای
 سپاه آنه چهر تغییر خاطر به شما از و یم؟شو یادآور فرماندهی مقام در نیز را حضرتعالی لیت مسؤ نظامیان، و سپاهیان ناشایست رفتار تقبیح در که
 کنیم؟ گله آرمانی اسالم آن و بسیج آن و
  

   !گرامی رهبر
 حادثه خلق به شما، چشم از دور جماعتی، که کرد خواهیم باور کنیم، اختیار هوشمندی کمی اگر .شویم می نزدیک فتنه ظهور سالروز به کم کم
 است قرار باشد، نیز خونین بسا چه که بحران، این .دببرن فرو شده طراحی بحرانی در خود زعم به را ادخرد دوم نیمه که هایی حادثه .داندیشن می

 تا داد خواهند قرار موضعی در را شما درشت، و ریز های حادثه خلق با بحران، این طراحان .دده سامان فتنه سران علیه را ای تازه انرژی مجدداً
 که هایی فتنه .دباشی ها فتنه مراقب گرامی، رهبر خدا، به را شما .دان مشتاق آنان که کنید اختیار را موضعی همان و .دخواهن می آنان که بگویید همانی
 .است سایه در که بکاوید قدرتی تحرک در را فتنه .دکنن می غلیظ دوستی ادعای و اند یافته آرایش شما اطراف در فتنه، سران از فراتر آن، بانیان
 جای در و خزد، می بیرون ما نامتعادل جمهور رئیسه حنجر از جا یک که قدرتی .ددار مداری و قرار خود برای و نیست شما مطیع هرگز که قدرتی
 واقعی سران .دکن می تحکم قضا دستگاه مرعوب قاضیان به رو، پیش موانع گشودن برای و شود، می جاری ما مجلس نمایندگان امضای از دیگر
 گمشده، پول میلیاردهاه مفتوحه پروند به و کنند، می جا هجاب را مردم زبان بی پول میلیارد میلیارد که سرانی .دان سایه در یها قدرت سران فتنه،

 بهترین سایه، در های قدرت گرفت، در فتنه سران علیه رسمی های تریبون و ها رسانه از که غوغایی با و گذشته، سال یک این در .دزنن می پوزخند
 تحکیم به خود عمر همه قدر به هیاهو،پر و پرآشوب سال یک این در سایه، در ایه قدرت .دکردن بلوکه خود مقاصد برد پیش برای را فرصت
 کدام اما ندارند، احتیاج مردم به سایه، در های قدرت .دپراکندن شما اطراف از را مردم از وسیعی بخش که این از غافل اما پرداختند، خود مواضع
  !کند؟ رهبری و باشد رهبر همچنان مردم، بدون که است رهبر
 طنز، از فراتر .دباش نمانده جا هتاکی کارناوال این ازحتا  نیز او تا تاخت فتنه سران به فارسی، الدین جالل آقای پیش چندی که بگویم طنز، باب از

 بدون و !کنند می این شما با سایه، در های قدرت بله، .خوانم می فرا سپاه توسط مخابرات سهام خرید برگه پای خودتان، امضای تماشای به را شما
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 مراقب خدا به را شما .دنشانن می خود عملکرد پای را شما رضایت امضای باشید، داشته خبر شما و باشید راضی شما و بخواهید شما که این
  .دباشی واقعی های فتنه

  
  ادب و احترام با

  زاد نوری محمد شما، فرزند
  اوین زندان
 نه و هشتاد و سیصد و هزار خرداد نهم

  
  

  ***منبع *** 
  »زاد یدکتر محمد نور یرسم یتسا«

http://nurizad.info/?p=172 
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   1389 خرداد 19 ای، به خامنه کامبیز شبانکارهنامه سرگشاده 

  
 یکین نندهیآفر نام با

  ای خامنه اهللا آیت یآقا جناب
 رانیا یاسالم یجمهور رهبر

  
 کیهای  دغدغه صرفاً نامه نیا. شوم نمی نیتأم هم یدولت چیه و یجاسوس سازمان چیه طرف از. میگو ینم سخن کس چیه جانب از من

 بر که یظلم از سال کی به بیقر سم،ینو می شما به خطاب را نامه نیا که امروز .شناسد می شما از بهتر ظاهراً را رانیا مرم که است نگار روزنامه
 که عجبم در و دیدار باور آن به خود خلوت در د،ینکن اذعان آن بر خود یها یسخنران وها  گفته در اگر شما که یظلم. گذرد یم رفته رانیا مردم

 در و خدا یرضا یبرا صرفاً یزندگ در را قدمتان هر دییگو می شما دهد؟ ینم آزارتان حوادث نیا شدگان کشته ریتصاو چگونه؟ دیخواب یم چگونه
 بر چشم و کرد صادر را گناه یب و ساده مردم کشتار دستور توان می آنبه نام  که است ییخدا کدام نیا و است؟ قتیحق ،نیا ایآ. دیارد می بر او راه
 بست؟ یملت ییدارا بردن غمای به یرو
 و کرده رها را اش خانواده و مملکت ناچار هب که زیناچ محارب نیا از یول. محاربم تان یاطالعات نیمأمور نظر طبق بر و ساده نگار روزنامه کی من
 دیدار اعتقاد آن به که یقرآن یکجا چیه. کند نمی صادر را ایدن به نید فروختن مجوز یندارید از یا گونه چیه د،یریبپذ شده غربت ارید یراه
 . است نشده دانسته مجاز معترضان دهان بستن و گناهان یب کشتار و قتل سیتقد
 محبتش و صداقت کرد محبوب را اسالم امبریپ آنچه. ستی امهربان و رأفت نید ،خود ذات در اسالم که دانم یم یخوب به اما ستم،ین مسلمان من
 اعتقاد سخن نیا به راستی به ایآ. باشد اعمالش یپاسخگو االهی بارگاه در امتیق یفردا دیبا انسان دییگو می شما. ییخودرأ و خشونت نه بود،
 صداقت بر انشیبن که دیباش ینید ندهینما دیخواه می شما که است چگونه کند؟ می ثابت را آن خالف شما اعمال که تاس یاعتقاد چگونه د؟یدار
 چه پاسخ مقام در امتیق یفردا خودتان زعم به یراست به د؟یکن می صادر دروغ و خشونت به را اسالم نام کردن آلوده مجوز شما و است یپاک و

 نمونه اسالم امبریپ که است چگونه لرزند؟ ینم تانیپاها وها  دست -  دیبخوان دل صدق با دیبتوان اگر - دیخوان می زنما که یهنگام گفت؟ دیخواه
 را آنها مگر آورد؟ نمی رحم دشمنانش بر شما امبریپ مگر د؟یبرتر هم اسالم امبریپ از شما که است یمعن بدان نیا تفرعن؟ سمبل شما و بود تواضع
 شما از ساده انتقاد کی صرفاً که را ینگار روزنامه- یدآبادیز احمد شما که است چگونه کرد؟ نمی دعوتشان اسالم به مهربانانه تاررف با و نواخت نمی
 حکومت و نید با محاربه یمعنا شما از ساده انتقاد کی صرفاً که است چگونه د؟یکن می صادر کشتار و شکنجه مجوز و دیانداز می زندان به - کرده
 نیهم با یبگذار کج نید در را تیپا اگر دیگو می او به ساده عرب کی کند یم رادیا خطابه و رود یم منبر بر رعمَ یزمان کهی حال در شود؟ می

 شما اسالم با رسد می نظره ب که گونه آن و بود مروجش اسالم امبریپ که است یاسالم نیا. کند نمی تعرض او به یکس و کنم یم راستت ریشمش
 .دارد یآشکاری ها تفاوت
 تنها. است ییصدا تک لزوماً آن امدیپ که است یانیب یآزاد چگونه نیا. ستین تیواقع در و هست شما زعم به که، دییگو می انیب یآزاد از سخن
 یانیب یآزاد گونهچ نیا. ندیگو می سخن شما مدح در که دارند اتیح حقهایی  رسانه تنها و کنند می دییتأ را شما که دارند گفتن سخن حق یکسان
 که یمتزلزلهای  هیپا چه و است ینظام چه نیا و ند؟یب یم نظامهای  هیپا نمودن متزلزل یبرا یا حربه مثابه به را انتقاد و ندارد انتقاد طاقت که است

 زد؟یر می فرو و شود می متزلزل ،خط چند و مطلب کی با
 و یباستان مسعود ،یدآبادیز احمد ،یباق نیعمادالد امثال چه ینظام نیچن چون د،یبکن منظا سستهای  هیپا حال به یفکر است، نیا شما باور اگر

 نامه به اگر. کند نمی حل را شما مشکل لهأمس صورت کردن پاک. ختیر خواهد فرو یروز ،صورت هره ب ،سندیننو چه سندیبنو یدیشه هنگامه
 هر یاستوار. اند نهفته یمسائل چه در یاسالم یجمهور نظامهای  هیپا یسستهای  شهیر دیگو یم یروشن به د،یکن نگاه دقت با زاد ینور محمد
 نیتأم ینظام چیه در مردم عالقه .دارد میمستق رابطه مردم عالقه زانیم با آن دوام زانیم و کنند یم یزندگ حکومت آن در که هستند یمردم ی،نظام
 بدون یحکومت چیه. بدانند یزیچ هر بر ارجح راآنها  یسعادتمند و را آنهاهای  خواسته و باشند صادق مردم با نظام نیلؤومس آنکه مگر شود ینم

 . داشت نخواهد دوام مردم
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 است منتقد. است منتقد محتاج باشد، محتاج زگویمج به نکهیا از شیپ حکومت کی که چرا. است متداوم حکومت کی یاصل رکن ،انیب یآزاد اما
. دهد یم نشان و آورد می سطح به اند، شده پنهان جامعههای  هیال نیریز سطوح در که ییآنها را،ها  یتینارضا و دهد می نشان را ضعف نقاط که

 .اضمحالل نه است رشد باعث انتقاد. آن مقابل نه است یمدار مردم حکومت هر همراه ،منتقد
 یزندان به یطوالن یها سال یبرا ای و دیکن می اعدامشان محارب حکم با و دیخوان یم جاسوس و گانهیب مزدور شما که یمنتقد نگاران روزنامه
 میا شده ما و دیدار را اش هیداع شما که یزیچ. هستند یکراسودم مهم ارکان است، مبرهن همگان بر تجاوزاتش وها  شکنجه وصف که دیا افکنده
 :موالنا شعر مصداق

   شهر گرد گشت یهم چراغ با خیش ید«
   آرزوست مانسان و ملولم دد و وید کز

   ما میا تهجس نشود می افتی که گفتم
 »آرزوست آنم نشود می افتی آنچه گفت

  
 م،یابی می تر کم میکن می جستجو تر بیش چه هر و میگرد می انیب یوآزاد یکراسودم دنبال به یاسالم یجمهور کیتارهای  کوچه در دست به چراغ
 .میدار آرزو ،یماسال یجمهور نظام در شود ینم افتی که را آنچه که چرا
 سلوک وهیش در توان یم نهیع به را نیا .دارد وجود قاعده نیا انیاد تمام در دارم باور. هست اسالم در یکراسودم شکل نیبهتر دییگو می شما

 یها داستان در کنند؟ نهینهاد جامعه در را عدالت و یبرابر مفهوم بودند آمده امبرانیپ نکهیا نه مگر و. کرد جستجو شانیاهای  آموزه و امبرانیپ
 وجود امامان و فرزندانش و اسالم امبریپ رفتار در بارها و بارها اش نمونه. نمود جستجو را میمفاه نیا توان یم یدیتوح انیاد از یاریبس یمذهب
 رمز است نیا و. کردند معامله خداوند با را آخرتشان و مردمهای  قلب رابا شانیایدن شانیا. شدند شهره صهیخص نیهم به شانیا اصوالً و دارد

 یمعنا. ستین نیمخالف انداختن زندان به و کشتار ن،یمتفکر نزد و یاسیس فلسفه حتا و انیاد ریسا اسالم، در یکراسودم یمعنا اما. یماندگار
 . است گرانید دیعقا به احترام و یریانتقادپذ ی،کراسودم

 که دیده می نشان ایدن به چگونه خشونت؟ به توسل با د؟یکن می ثابت را نیا چگونه اما ،دباش است، ایر و بیفر یغرب یکراسودم دییگو می شما
 یکراسودم شکل در معلمان؟ و نگاران روزنامه و انیدانشجو اعدام با تجاوز؟ و تهمت و شکنجه با د؟یهست یدار مملکت شکل نیبهتر مروج شما
 باعث چقدر دیده می ارائه اسالم از شما که یفیتعر د؟یا داده نشان چه ایدن به شما اما ،دارد وجود معترض و مخالف نظر دنیشن توان حداقل یغرب

 را لهیوس ،هدف دیکن باور. است یکراسودم ،ستین آن ندهینما شما یحکومت وهیش و شما رفتار که یزیچ تنها دیکن باور شده؟ مسلمانان یسربلند
 سوز د؟یکن یم چه را شکستههای  قلب اما ،یانسان شما هدف که رمیگ. کرد استفاده ناصواب ابزار از توان ینم ی،عال هدف کی یبرا. کند ینم هیتوج
 کشتن آن یبها که است یانسان هدف کدام نیا د؟یکن می چه دیا بوده باعثش شما که را میتی کودکان و داده دست از فرزند عزادار مادران دل

 به که است یانسان هدف کدام نیا است؟ خانواده هزاران شدن داغدار و یرانیا هزار صدها فرار و دیتبع و انداختن زندان به و گناه یب یها انسان
 نای کند؟ صادر یقانون لیوک و دفاع حق داشتن بدون و عادالنه یا محکمه بدون را گناه یب یها انسان اعدام حکم دهد می اجازه شما قضائیه قوه
ها  خانوده از تنها نه و کند می دفن نامعلوم ییجا در و دزدانه را آنها و دارد وحشت شدگان کشتههای  زهجنا لیتحو از حتا که است یتیانسان کدام

 نیا کند؟ می سلب شانیا از زین را انشانیزیعز یبرا یسوگوار حق حتا که رد،یگ می -است شانیانسان و یعیطب حق که -را دارید نیآخر فرصت
 گردد؟ می استوار تیجنا و تجاوز و دروغ بر انشیبن که یهنگام بود خواهد یهدف چگونه

 که بر د؟یکرد جهان زندان نیتر میعظ به مبدل را رانیا رمیگ د؟یندازیب زندان به دیتوان یم را معترضان از نفر چند که دیا دهیپرس خود از کنون تا
 با امروز و دینماند وفادار -ینیخم اهللا آیت -یاسالم قالبان ریکب معمار خوتان قول به و خود ملجأ و رهبر به که شما د؟یکن حکومت دیخواه می

 خواهند وفادار شما به اند گرفته را شما گرد که یجماعت نیا دیکن یم فکر کند، نمی نیچن دشمنش خاندان با دشمن که دیکن یم چنان اش خانواده
 ماند؟

 دوام خشونت با یسردمدار چیه. دیریبگ درس گذشتگان از دیشا. دیبخوان خیتار و دییاسایب یلخت تجاوز، و کشتار دستور انیم در کنم می شنهادیپ
 ،اند کرده استوار را خود حکومت انیبن ها ملت ناموس به یتعد و ظلم با که یکسان عمر انیپا شهیهم. است نکرده نیتضم را خود حکومت

 دسته ب شدن کشته او رحمانه یب یکشتارها سرانجام مینیب یم اما بوده، قرآن حافظ ،موریت ندیگو یم. است بوده سخت یمرگ و ییآبرو یب
. دارد وجود هم ییفردا. ستین امروز فقط یزندگ د؟یخواه می خود یبرا که است یسرانجام نیا ایآ .خیتار طول تمام در یبدنام و بوده کانشینزد
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 به بعانه،س حکومت و امروز طمع به که است یکسان از یاریبس یفردا همچون شما یفردا میگو می شما به نانیاطم با د؟ینیب می چگونه را تانیفردا
 او به اعتقاد از دم کالم به که ییخدا از و دیکن باور. ندارد صدا خداوند چوب ندیگو یم .دادند پس یتلخ انتقام و کردند تجاوز مردم تیامن میحر
 یبرا ییدارو چیه رد،یبگ را انسان دامان اگر مظلوم آه. شد توان نمی تصورم آن بر یزیگر راه و است یسخت انتقام ،روزگار انتقام. دیبترس دیزن می

 باشد شما وجود در یخدامدار از یا ذره هنوز اگر. دیندازیب ینگاه ریاخ حوادث شدگان کشته ریتصاو به و دینیبنش یا لحظه .ندارد وجود آن درمان
 .نشود یجار تانیها چشم از اشک ستین ممکن

 و شد کشته داند یم شما دیمر را خود که یجیبس آن توسط ،بود ستادهیا من کنار در و داشت سال 16 ای 15 تنها که یجوان پسر خرداد، 25 شب در
 از شیب که است چگونه شما مورد در. دهم نجات را او نتوانستم که دانم می مقصر را خود هنوز. است شده حرام چشمانم به خواب ،زمان آن از

 یها دروغ نکند است؟ نشده کشته یکس اند گفته شما به نکند د؟یکن نمی فکر آنها به اصالً نکند اند؟ داده دست از را جانشان شما فرمان به نفر صدها
 ست؟ین رهیکب یگناه ،دروغ مگر و د؟یکن می باور را تان یمل رسانه

 به و دیبگذار را مبارکتان وقت از ساعت کی. دیکن نگاه آسا انوشیک و ینیاالم روح محسن ،یسهراب اشکان ،یاعراب سهراب آقاسلطان، ندا چهره به
 یکین به را شما نام بارها و بارها که زاد ینور محمد چه؟ یدآبادیز احمد نگار؟ روزنامه کی جز به ستیک مگر یباق نیعمادالد. دیبزن سر ها زندان

 چه. شوند می شکنجه شما افراد دسته ب روز هر که یانیدانشجو و جوانان ای ؟دیا خوانده را اوهای  نامه قتاًیحق بود، شما دانیمر از و بود کرده ادی
 در ایآ د؟یدان می او از برتر را خود شما ایآ ننده؟یآفر از برتر ستیک رند؟یبگ میتصم گرید یها انسان آخرت یبرا که داده مجوز نانیا به یکس
 خداوند بود؟ دینخواه گو پاسخ -ییایدن چه و یخداوند چه - یدادگاه چیه در دیکن می فکر ایآ است؟ داده شما به یابد عمر خداوند شما شهیاند
 .را امبریپ ونسی ای و دیاوریب به خاطر را وبیا داستان دهد، می قرار خطاب مورد وانیح کی بر ظلم لیدله ب را ینب مانیسل

 را انسان بخواهد و شود تمام صبرش یروز که مباد اما است صبور یزندگ. دیکن امتحان را خدا صبر دینکن یسع. ستین توانمندتر زمانه از کس هیچ
 زمان آن اما گردد، باز زمانه تا بدهند داشتند هرچه بودند حاضر ،آخر لحظه در سرانجام و اند آزموده را صبر نیا یاریبس شما از شیپ. کند بیتأد
 خودتان شما. دینکن باور خودتان دییگو یم دانتانیمر به که را یدروغ. ستین باز همگان یرو به توبه یدرها دیکن باور. ستا رید اریبس توبه یبرا
 و دیردگ باز نشده رید تا هنوز ست؟ین آشنا جمله نیا. است خدا محضر ،عالم. ستین شما روزه و نماز محتاج خداوند که دیدان یم یکس هر از بهتر
 نشده بسته رحمتشان یدرها هنوز و بزرگوارند رانیا مردم. دیکن یعذرخواه دیبود آن باعث یحد تا شما که یجور و ظلم تمام لیدله ب مردم از

 نه و یا شکنجه نه است، کار در یخشونت نه .است عادالنه کانتانینزد و شما توسط شده یطراح محاکمات خالف بر باشد اگر هم یا محاکمه. است
   .اند کرده ظلم نیمروج گرید با مردم گرید که کنند، گونه آن شما با رانیا ممرد که آن از شیپ تا باشد شما فرصت نیآخر نیا دیشا. یتجاوز
 نیا و ؛بازجوها چنگال ریز در و امثالهم و نیاو و زکیکهر در مگر ،شد نخواهد داده دانم می که دارد یپاسخ شما یسو از مطمئناً دمیپرس آنچه
 . ام دهیچش شانیا نوازشگر سرانگشتان از را یماسال رأفت با توأم یها نوازش طعم نیا از شیپ نیتر کم بنده
 انیپا به یتعد و ظلم نیا اگر بود خواهد ییفردا چگونه دیدان یم خودتان که ییفردا دارد؟ را فردا ارزش رفتارها نیا همه دیشیندیب یلخت تنها

 . نرسد
  
 احترام با

 شبانکاره زیکامب
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   1389 خرداد 21 ای، خامنه به مهاجرانی عطاءاهللا سرگشاده نامه

  
   نشیند؟ نمی سیمایتان بر شرم عرق دروغ، همه این از
 
 این در ایشان البته .هست نیز ایشان با سخنم روی نوشته این در رو این از .ستا رهبری محترم مقام شخص سیما و صدا ولؤمس ،اینجانب دید از

 اند، هداد پاسخی هم اگر و اند هبود وحده متکلم یکسره .دان هکرد گفتگو ای هنشری با نه و اند هداد پاسخ ای هنام به نه الیت،و و حکومت دراز های سال
 کشیدند می گلویشان بر تیز تیغ بلکه گفتند، نمی سخن خود مخالفان با فداییان .است بوده اسماعیلی فداییان روایت به قاطع برهان همان شان پاسخ

 ...اوین زندان در زاد نوری محمد درک مثل کنند؛ درک درستی به را قاطع برهان هوممف تا
 ست؛ا رهبری محبوب افراد طراز در که شود می اداره پاسداری توسط که سیمایی .دنامی والیت سیمای را آن توان می که ایشان سیمای در

 :تا است گذشته خوردن سیب از که کلِمَ و والیت مقام کار ...دآور می سر ،بیاورند را کالهی برایش کند اشاره سلطان .رکاب پابه و بوس دست
 .دسوزانن می را باغ او غالمان ،کند می بر ریشه از را درخت خود لکمَ وقتی ...»بیخ از درخت او غالمان برآورند«

 و حکومت به وابسته های سایت در فیلم این .است شده منتشر اینجانب رفتار و منش و اندیشه بارهدر مستندی ظاهر به فیلم ،والیت سیمای در
 از نیز موارد بقیه کنم، می نقل سیما و صدا اول ولؤمس و رهبری مقام برای نمونه باب از فیلم این درباره را نکته چند .است دسترس در نیز سپاه
 .دان مقوله همین

  
 .هستم همراه منافقان با اینجانب که است شده ادعا فیلم در :یکم
 اسالمی جمهوری علیه دارند مخالفان ،دیگر سوی در و کنیم می گفتگو خیابانی کنار در داریم بهنود آقای و بنده که دهند می نشان را فیلمی د؟سن

 .ددهن می شعار
 بودیم، زینگتونکن در ایران کنسولگری جلو در دهندگان یأر صف در بهنود آقای و بنده .است شده گرفته 1388 سال خرداد 22 روز در فیلم این

آنها  !دادند شعار هم بنده علیه اتفاقاً .ددادن می شعار کنسولگری برابر در هم ای عده .دبو دیده ایران انتخابات تاریخ در لندن که صفی ترین طوالنی
 انگلستان در ایرانیان از نفر زاره ده از بیش رهبری مقام اطالع جهت .دکر نمی اعتنایی کسی .دکردن می دعوت انتخابات در مشارکت عدم به را مردم
 مهندس سیما و صدا سیار صندوق در که نسبتی همان .دبودن داده یأر موسوی مهندس به نفر هزار هشت از بیش .دکردن شرکت انتخابات در

 نود هند در داد، بیست نمره ملت سرکوب در رهبری به که شاعری روایت به نسبت این البته .آرا صد در هشتاد یعنی بود؛ کرده احراز موسوی
 .است بوده موسوی مهندس نفع به آرا درصد
 جمع در ما گویی که است شده مونتاژ ای گونه به ندارد، منافقان یا مخالفان به هم ربطی اساساً و است انتخابات در ما حضور نشانه که فیلمی
 .داریم حضور مخالفان و منافقان

  
 .ددهن می نشان را ها روزنامه تیتر ظاهراً .است شده نقل گنجی و سازگارا و سروش آقایان بارهدر اینجانب از قول سه :مدو
 طلب اصالح های روزنامه معنوی پدر سازگارا« یا و »است خرداد دوم ایدیولوگ ،سروش دکتر« :ام گفته من که این .است جعلی ،قول نقل سه هر

 تاریخ خویشند ادعای و سخن درستی مدعی ،کنندگان تهیه اگر .ستا جعلی و دروغ ماًتما »است تر بیش انقالبیون از گنجی انقالبی ثیرأت« و »است
 جنابعالی .دان کرده جعل را تیترها همان بینند می تدارک زندانیان برای جعلی های روزنامه که آقایانی همان واقع در .دکنن اعالم را ها روزنامه انتشار
 و ام نداشته مذکور افراد درباره را اظهاراتی چنان مطلقاً اینجانب .دبیاورن بیرون آرشیو از را وزنامهر و کنند بررسی را تیترها همان دهید دستور
 .نیست و نبوده من سیاق و سبک گفتن سخن گونه این اساساً

  
 که است شده وانمود ،راکبا ایهود کنار در من تصویر دادن قرار با .است )1(انستیتیو واشنگتن اجالس در من شرکت درباره فیلم از بخشی :مسو

 .ام گفته سخن ایشان خوشامد برای من و اند داشته حضور اجالس در هم ایشان
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 سفر درباره »انستیتیو واشنگتن« در هم آن بار اولین برای سخنرانی همان در .دنداشتن حضور اجالس در مطلقاً باراک ایهود شما اطالع جهت
  :گفتم ای هسته پرونده درباره !است؟ شده زده ها یلیئاسرا استقبال برای سخنان این آیا .کردم صحبت ایران اب یلئاسرا قرارداد و ایران به پرز شیمون

 به که هایی هیأت آن واقع در و دارند ای هسته سالح همه آلمان از غیر هستند ای هسته مسأله مورد در ایران با گفتگو طرف که کشورهایی همه«
 مدرن سال به سال را خود ای ههست سالح که هستند اتمی کشورهای همه کنید، محدود را اورانیوم سازی غنی تیبایس که کنند می توصیه ایران
 ای ههست سالح به که کردید می کمک شما شاه رژیم به ...است شناسایی قابل آنها های بودجه در ها هزینه این و دارند بودجه کار این برای و کنند می

 پیش البته .دکشی طول روز 10 از بیش سفرشان و آمدند ایران به فعلی، جمهور رئیس و یلئاسرا دفاع وزیر پرز، شیمون یآقا 1975 سال در و برسد
 دیگران، و گوریون بن مایر، گلدا رابین، اسحاق بگین، مناخیم پرز، شیمون مثل دادند، می انجام ایران به یلیئاسرا مقامات که سفرهایی تمام انقالب از

 امضاء شاه و پرز شیمون بین پیمانی 1975 سال در .دش می انجام که کرد می سازماندهی ایران امنیتی اطالعاتی دستگاه ساواک، که ودندب سفرهایی
 اءامض که بود پیمانی این واقع در .دکن کمک ایران به ای ههست سالح ساخت در مقابل، در یلئاسرا و بدهد یلئاسرا به دالر میلیارد 1.2 ایران که شده
 ».دبو مطرح خودش جای در هم دیگران و ها نیروگاه مورد در فرانسه همکاری .هست ایران حکومت اختیار در اسنادش و شد

 ).دیگرد نقل نیز )2(»جرس«] وبسایت[ در که است شده منتشر »روزآنالین«] وبسایت[ در سخنرانی گزارش .است شده گرفته بر سخنرانی متن از(
  

 ام سخنرانی در برعکس درست .ام هبود اسالمی جمهوری علیه زور از امریکا استفاده طرفدار اینجانب که است شده وانمود ای جمله نقل با :مچهار
 ایران علیه بر زور از آمریکا استفاده - جمله آن .است تصمیم دو این علیه صحبت تمام و کردم صحبت اقتصادی محاصره و ایران به حمله درباره

 گفتند دیگر سوی های افراطی بلکه نگرفت قرار استقبال مورد تنها نه )3(ام سخنرانی خاطر همین به .پرداختم آن رد و نقد به و کردم نقل من را
 !ردیگ ادبیاتی با بود نژاد احمدی های حرف و انقالب سنتی مواضع همان من سخنان

  
 .هستم سسهؤم این پژوهشگران جمله از اینجانب که شود می وانمود »وتانستیتی واشنگتن« سایت دادن نشان با فیلم در :مپنج
 برخالف کامالً هم آن ،مؤسسه آن در سخنرانی یک از غیر اینجانب .است دروغ مطلقاً جعلی، مستند این در مذکور مطالب تمام مثل هم مطلب این

 .ندارم و نداشته مؤسسه آن با همکاری و نسبت گونه هیچ آنان سنتی مواضع
 ایشان که بگوییم اند، کرده سخنرانی »آمریکا خارجی روابط شورای« در نژاد احمدی آقای چون شود گفته که است این لمث درست مطلب این

  .دهستن شورا همان عضو یا وابسته
  

  !مهست رشدی سلمان همشهری لندن در اکنون و ام نوشته رشدی سلمان رد در کتابی که کنم می ادعا من گویند می فیلم در :مشش
 به بار پنج و بیست 1384 سال تا اینجانب )4(»شیطانی آیات نقد« کتاب .دآی می بر حضرتعالی در شدگان ذوب عهده از تنها استداللی چنین انصافاً
 .دمتوقفن ارشاد در من های کتاب تمام که ستا سالی چند .است شده چاپ انگلیسی و عربی زبان به بارها و فارسی
 که استدالل شد هم این !کرد نمی زندگی لندن در دیگر بود سالی جند رشدی سلمان که آمدم لندن به من وقتی .دیا کرده مالحظه را کتاب این شما
 سرکرده با یا و !هستید »فتنه« خودتان زعم به سران همشهری هم جنابعالی شود گفته که این مثل !؟هستم رشدی سلمان همشهری حاال من

  هستند؟ رشدی سلمان همشهری لندن در عظام آیات سایر نماینده و جنابعالی ندهنمای یا و !هستید همشهری خلق مجاهدین
  
 .است آمده میان به سخن بسیار ارشاد و فرهنگ وزارت در ولیتمؤمس بارهدر ،فیلم این در :مهفت
 نشست نخستین در را موضوع این صراحت به شما خود و شدم ارشاد وزیر شما پیشنهاد با اینجانب که نکردند اشاره مهم نکته این به منتها
 از صراحتاً و کنم تعطیل را ها روزنامه خواستید من از که شد تمام وقتی اینجانب وزارت عسل ماه البته .دکردی مطرح وزیران تأهی و جمهور رئیس

 آقای وقتی که چنان .ددار وجود شما با وگفتگ امکان کردم می گمان همیشه البته .دادم ترجیح را ارشاد از گیری کناره من بردید، نام »سالم« روزنامه
 بر ظاهراً و مخالفید جشنواره با جنابعالی گفتند من به »داستانی ادبیات سال بیست« برگزاری ولؤمس و فرهنگی معاون عنوان به مسجدجامعی

 و نویسندگان تک تک درباره کردم؛ بتصح نویسندگان درباره تفصیل به شما با ،شود متوقف جشنواره بودید فرموده رهگذر رضا آقای نامه اساس
 جمعه نماز در را آن بار یک و هستید حساس »کلیدر«] کتاب رمان[ به نسبت شما که آبادی دولت محمود درباره مشخصاً .کردیم بحث کارشان
 که پذیرفتید و شدید راضی نفر 19 درباره خوشبختانه .زدم حرف تفصیل به ...و پور روانی منیرو و دانشور سیمین درباره !خواندید دروغ ،تهران
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 »داستانی ادبیات سال بیست« برگزیده رمان عنوان به قضا از که بود محمود احمد »درجه صفر مدار« رمان شما مقاومت نقطه تنها .مبدهی جایزه
 ستاره »درجه صفر مدار« که دانستند می داوران تأهی همه .برم نمی یاد از را محمود احمد آلود غم و زده بهت نگاه گاه هیچ من و بود شده انتخاب
 .است داستانی ادبیات جشنواره

  ...مالز خیر یک نه و است ناگزیر شر یک جنگ !نیستید؟ جنگ ضد شما مگر گفتم .است جنگ ضد ،رمان این فرمودید دارید یاد به حتماً
 حکومت زوال های نشانه درباره که همان .دای رانده را افاضل و اید دهکر حاکم کشور بر را اراذل ،کالم یک در جنابعالی .است کرده تغییر زمانه اکنون
  :تاس شده نقل )السالم علیه( علی امام توسط

 ؛)7835 شماره ،الکلم غرر( »فاضلاأل خیرأت و راذلاأل تقدیم و بالغرور التمسک و صولاأل تضییع :ربعأب الدول دبارإ علی یستدل«
 .دای کشیده بر را نژاد مدیاح و اید رانده را رفسنجانی هاشمی
 .ستا فیروزآبادی ،اشترتان مالک و دانید می زبیر و طلحه را خاتمی و کروبی و ای خامنه موسویِ
 درست که ،مورد همین به گویید، می سخن عدالت و تقوا از که شما .است خوبی نمونه است، کرده منتشر بنده بارهدر شما سیمای که فیلمی همین

 نشیند؟ نمی سیمایتان بر شرم عرق ،دروغ همه این از ببینید .دکنی رسیدگی ،ماستش وطایف حوزه در
 همین مشابه نیز بقیه و برشمردم را آنها از هایی گوشه که است، شده منتشر شما سیمای در اینجانب منش و اندیشه درباره کهآنچه  دیدید اگر

 برخی به تا گیرد قرار اینجانب اختیار در فرصت همان کم دست و کنید داوری تانخود انصاف و عدالت اساس بر افتراست، و جعل و دروغ ،موارد
  .کنم اشاره ها رسمی بی این از
  

 انتخابات در کنند باور تا ،کند جلب را مردم اعتماد خواهد می افترا و جعل و دروغ همه این با جنابعالی و اسالمی جمهوری سیمای ببینید :مهشت
 است؟ نیفتاده اتفاق تقلبی خرداد 22
 :کالم یک در و شماست سیمای »رخساره رنگ« این

 نفست از زاید خورشید که ،کوش صدق به«
 ]حافظ[ »نخست صبح گشت روی سیه ،دروغ از که
  
  

  ***ها  نوشت پی*** 
1. http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.php?CID=490 
2. http://www.rahesabz.net/story/3817 
3. http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.php?CID=490 
4. http://maktuob.net/book/mohajerani/213.php 
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    1389خرداد  25 نژاد، ای و محمود احمدی پور ازغدی به خامنه سرگشاده حیدر رحیمنامه 

  
 !مسلمانان جهان یآزاده نقشطراح  ینیبر حق خم ینو جانش یول یبزرگ، ا یا خامنه یانقالب، ا امام
به  یعیانو ش یرانا یرمردانکشور دل یاستو ر یریام یستهشا یکه در همه عمر تنها تو را مرد یرانامروز کشور ا یسرئ ی، انژاد احمدیتو  و

 !یافتمپاخاسته در
 .فداکُما یو روح یو جان جسمی

  
فقط پنج بار از  یکنل ام، یستهگر یعهش یتو بر مظلوم یختمورم، اشک غم رکش یاز غصه دردمند یاربس ام یاسیبه خدا که من در عمر س سوگند

 .ام یستهگر یشاد
 یرکردن نفت و کوتاه کردن دست روباه پ یبه خاطر ملّ یدشه یشهو نواب هم یکاشان یهمصدق و فق یبودم و از پ یآن روز که نوجوان یشاد اولین

 یربه تسخ یکاآمر یگاه که النه جاسوس بار آن ینبه وطن برگشت و سوم ینیار آن روز که خمو دگرب ریختم یم یاز دامان پاک مام وطن اشک شاد
مگر : ران فرموده بودضزده به حا بود، ذوق  یدهرا در سازمان ملل د یا که شکوه خامنه یا آن روز که امام انقالب در لحظه یدرآمد و چهارم نقالبا
با  انستیدکه تو یروزبار، د ینشد و آخر یجار ام یدهاشک شوق از د یزگاه ن آن. ترسید یاز مرگ من م دارد که یرانا یرهبر یبرا یچه نقص یدس ینا

را شسته است و  یانمگر یشهلحظه دو مرتبه اشک شوق چشمان هم ینبار تا به ا ینا یکنل. یدو جهان استکبار را به خاک بمال یکاپوز آمر یرتانتدب
 .است یخبر خوش ینا
چقدر  یاآ ییدبفرما یهمجره قو یسرئ یگاه که خدمتتان عرض کردم جناب آقا آن یددار یادبه  یاکه آ ینا یجمهور یاستا رسخن امروزم ب و
 :بود ینو پاسختان ا !کنند یانقالب م ینکه پوست از سر مردم ا دانید یم یاآ کنند؟ یتان با مردم چه م ادارات دانید یم

 یزیچ یگاه اصالحات داخل آن. قدرت و بهانه هجوم دشمن به کشور را قطع کنم یئنان برسم و بازوابتدا خدمت اربابان پشت پرده خا بگذار
از رفتار  یبردار انم مشغول نسخهمأمور اکنون در همه جا هم. کنم یرا هم اصالح م یهمجره شاء اهللا به سه سوت قو إن. یدکه به رقم آ یستن

 .اند نیامجر
 یاسالم یمجلس شورا. است آمده یدهم پد یگرکه در دو قوه د یخوب یطبه خصوص با شرا است،یده رس »سه سوت«فصل همان  ینکا! مرسرو

اصالح  یامام انقالب، سخت در تکاپو یو با پشتبان یستهدالور و شا یمرد یاستبه ر یهو قوه قضائ یامروز ما هماهنگ و تشنه هر گونه اصالحات
 .رانمستکب یو سرکوب یرونیب اسداناندرون و دفع ف

 
 .یمالعظ یال حول و ال قوه اال باهللا العل و

 یازغد پور یمرح حیدر
  
  

  ***منبع *** 
 »معرفت دینی«وبالگ 

http://h-shahed-k.blogfa.com/post-16.aspx 
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   1389 خرداد 29 ای، به خامنه سروش عبدالکریم سرگشاده نامه

  
  »)و عاقله؟( فتور در قوه ناطقه« 

  
 !نیست شما جای دیگر ،والیت بهشت ؛شده صادر هبوط فرمان

  
و دوری از خود تعریف کند و بدین حیله آب رفته مشروعیت را به  حق و باطل را در نزدیکی با کبر تمام،... که کار بدانجا کشید

  جوی خشکیده والیت باز گرداند
  

  تلخ نکند را حنظلی فرو نیفتد و سری را نشکند یا کامی ،روزی نبود که از شجره خبیثه استبداد
  

های جاسوسی و  دید و جرم براندازی می نقدها را توطئه و بازی و ها را دروغ و دغل نصیحت ؛اندیش شده بود بیمار ما خیال
رقیبان را سر  درید و خرید و نقادان را می مداحان را می. کشید تراشید و آنان را به زجر و زنجیر می ناموسی برای ناقدان می

  یافت تر بیشستیزی هم در او قوت  ها باال گرفت مالیخولیای دشمن ه نقد و نصیحتو چندان ک ؛برید می
  

تجاوز، کاله گشاد مشروعیت را عاقبت از سر او برداشت  تراکم تطاول و زوال عدالت و بحران مدیریت و تدبیر و طغیان ستم و ءسو
  لک و تنظیم نظام آشکار کردو درماندگی و ناشایستگی او را در تدبیر مُ

  
در رسد و  »هبوط«فرمان  ایستاده است تا کی پناه، از میوه ممنوعه والیت خورده است و حاال چون آدم در بهشت، برهنه و بی

  راهی زمین شود
  

کلمات توبه  ،و چون آدم ابوالبشر  اندام ریاست را از تن بیرون کند هگویان ردای ناب خود لبیک ،تر آن است که مقام رهبری خوش
  آرام بر زمین رعیت بنشیند ،آرد و از بهشت آسمانی والیت را بر زبان

  
خوردگان والیت، آب به غربال پیمودن و گره بر  اند و رطب که مشاطگان قدرت آیا امید بستن به سردمزاجان گرمخانه خبرگان،

  !باد زدن نیست؟
  
رانند و  س میرَروند و برتر از سلطان، فَ گله می پیشاپیش ،های لنگ زباید پریشان شود و گریبان چاک کند که بُ »ولی امر مسلمین«

جامه و عمامه والیت را هم  ،بداند که دیری نخواهد گذشت که شاخ گستاخ این دشمنان خانگی و. کنند خادمند و مخدومی می
  بدرد و تاج سلطنت را بشکند و روزگار امارت را تباه کند

  
  بهشتی صورت وان جوانی تقوّ آن«
  ؟ بهشتی چون دست از من، از خردتر بی ای 

 کردی زشت افعال ،بود نکو صورتت تا
  ]ناصرخسرو[ »گشتی زشت که اکنون کن نکو را فعل پس
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  ای خامنه آقای
 از نشان .دز می موج آن در زبانی و ذهنی های لغزش .دبو پرخطا ای خطابه .شنیدیم همه را شما نه و هشتاد و سیصد و هزار خرداد چهاردهم نطق 

 سخت ،روز آن بود، گرفته پیشی سخنوران همه از چاالکی به انقالب از پس ساله سی دوران در که ما زبردست خطیب .داشت ناطقه قوه رد فتور
 ستانده او از را ادب پروای غضب، صفرای .صورت جمال نه معنا کمال نه عبارت، شهد نه بود بالغت حرسِ نه سخنش در .دنمو می ناتوان و آشفته

 بر و جستند می بیرون مغز قفس از وقار بی و سرکش ،کلمات .دش نمی رام سخن رکبمَ زد می شالق اش خفته زبان بر آشفته ذهن که نچندا .دبو
 و طلحه با .دافتا می دیگر حفره در برنیامده یکی از خطیب و بود کرده تر افزون را کالم های حفره ،تاریخی باژگونه های داوری .دنشستن می زبان شاخ
 و دید می دشمنان محاصره در علی چون را خود .دآور درد به ،نیاورده دست به را سنت اهل دل .دجنگی می آنان با علی جای به و پیچید می در یرزب

  .پنداشت والیت عهد ناقضان و وصایت مسند غاصبان را خود ریاست و سیاست مخالفان که بود مبتهج چنان باطل قیاس و کج خیال بدین
 سخن خوب نه .منطق هم بود خشکیده ،طقنُ هم .نداشت هم دفاع قوت او اما ،داشتند حمله انتظار او از تماشاچیان .دبو غریبیه مهلک و معرکه 

 کورکورانه که کشید بدانجا کار .دبودن خفته فرو هم با گویی عاقله و ناطقه .عقل به نه کرد می وفا قلنَ به نه .گفت می خوب سخن نه گفت می
 و نهد انحراف هرمُ اجتهادشان بر و دهد مجعول های نقش آنان به و بیازارد و انگیزد بر را خفته های شخصیت و ندکُ تاریخ فرسوده نبانا در دست
 دخو از دوری و نزدیکی در را باطل و حق تمام، کبر با و دبگیر معاصران از را گذشتگان انتقام و سازد دیگران عمل داوری معیار را خود ویژه آیین

  .دگردان باز والیت خشکیده جوی به را مشروعیت رفته آب حیله بدین و کند تعریف
  

  ای خامنه آقای 
 به داند، نمی تفسیر و فلسفه و فقه .است گرفته دست به را سیاست عنان که دیدم می را ای ندیده غرب شریعتی خیال، در آمدید، کار سر بر وقتی 

 ترین نااهل خلدون ابن قول به لذا و دانند نمی تاریخ غالباً فیلسوفان و فقیهان .است نیکو همین گفتم می .است بالغت و هنر و تاریخ اهل ،عوض
 و جوشیدند شما بر متملقان و مداحان و کشاند ستمگری و تدبیر ءسو به را شما عملی، و نظری استبداد و گذشت که زمان .دان ریاست برای کسان

 گناهان بی نفوس و اموال در حرامیان تطاول دست و برآمد بینوایان بانگ و شد پریشان ،لکمُ نظم و افتادند انزند و زنجیر به ناقدان و ناصحان
 کلید تاریک، شبی نیمه در تاریخ آلوده خواب و خسته روح و اند نبریده نیک شما اندام بر را والیت و ریاست جامه که شد آشکار من بر شد، گشوده

 به .دنکن تلخ را کامی یا نشکند را سری و نیفتد فرو حنظلی ،استبداد خبیثه شجره از که نبود روزی .است داده شما دست به ناسنجیده را لکمُ این
 ،گرفت باالتر که اختناق آتش و شد تر سخت که توحش طناب اما برهان، سیاست ءسو از را سلطانی و هالکت از را ایرانی گفتم می خدا با دعا

 بیمار و »فزود صفرا ،سرکنگبین قضا از« اما بستم، ثیرأت به دل امیدوارانه و کردم نصیحت خواهانه نیک ها سال .درو نمی ادع از فقط کار دانستم
 ناموسی و جاسوسی های جرم و دید می براندازی و توطئه را نقدها و بازی دغل و دروغ را ها نصیحت ؛دبو شده اندیش خیال ما بیمار .دش رنجورتر

 و نقد که چندان و ؛دبری می سر را رقیبان و درید می را نقادان و خرید می را مداحان .دکشی می زنجیر و زجر به را آنان و تراشید یم ناقدان برای
  :اینکه نه .یافت تر بیش قوت او در هم ستیزی دشمن مالیخولیای گرفت باال ها نصیحت

 شد اندیش خیال که درونی هر« 
  شد؟ بیش خیالش آری دلیل چون

 شد بسته نصیحت و وعظ در سپ 
  ]مثنوی معنویمولوی، [ »شد پیوسته »عنهم عرضأ« امر
  

  .کردیم اعتراض و کردیم عراضإ خرد، و خدا حکم به پس 
 درماندگی و برداشت او سر از عاقبت را مشروعیت گشاد کاله تجاوز، و تطاول تراکم و مدیریت بحران و عدالت زوال و ستم طغیان و تدبیر ءسو 
 جامه هنوز اما .درباخت انتها در هم را سیاسی والیت نداشت، ابتدا از که معنوی والیت .دکر آشکار نظام تنظیم و لکمُ تدبیر در را او شایستگینا و

 .دخوان می کج هم را تاریخ داند، می کم تفسیر و فلسفه و فقه فقط نه که شد معلوم .درسی اخیر خطابه به نوبت تا داشت، تن بر خطابت جمیل
 فرمان کی تا است ایستاده پناه، بی و برهنه بهشت، در آدم چون حاال و است خورده والیت ممنوعه میوه از .دران نمی بالغت اسلوب به هم را سخن

  .دشو زمین راهی و رسد در »هبوط«
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 .نیست شما جای دیگر ،والیت بهشت .است رسیده زمین به آسمان از و شده صادر ،هبوط فرمان که گویم می شما به من !»معظم رهبر« ای اینک و 
  شنوید؟ نمی را خدا صدای آیا .خداست صدای ،آدمیان صدای

 از و آرد زبان بر را توبه کلمات ،ابوالبشر آدم چون و  کند بیرون تن از را ریاست اندام هناب ردای گویان لبیک خود ،رهبری مقام که است آن تر خوش 
 .دشو تاریخ رازدان و  ببیند را قابیل و هابیل کشیربراد و کند زندگی آسوده ،خود ایحوّ با و بنشیند رعیت نزمی بر آرام ،والیت آسمانی بهشت
 و کرامت با بار دیگر مگر کند، وفا امانت عهد به و بپردازد موعظت و ارشاد به ،ریاست سودای از فارغ تا ماند می باقی خطیبی کم، دست سان، بدین

  .»کند تفقّد را نوا بی درویشان« ،سالمت شکرانه به و کند تردد »امتکر مسجد« در مردم رخصت
 به بستن امید آیا ولی .دآورن سر به را رهئجا والیت روزگار و بشکنند اسارت بند و برآورند غفلت خواب از سر خبرگان مجلس خفتگان یا 

  !نیست؟ زدن باد بر گره و پیمودن غربال به بآ والیت، خوردگان رطب و اند قدرت مشاطگان که خبرگان، گرمخانه سردمزاجان
 از را پا که دانستم شمرد، »مرتد« مرا و کرد خبر جعل وقتی ،]»کیهان«روزنامه [ است رهبری بیت فرمان به گوش که بخت نگون دریده جریده آن اما 

 رهبری که دانستم می چون .دشو صادر »ارتداد ستردادا« فرمان و رود اشارتی والیت بیت از تا نشستم منتظر .است کرده درازتر خویش غصبی گلیم
 به بل ،عدالت خاطر به نه باشند، مراجع و فقیهان اگر حتا والیی امر این در را دیگران بولفضولی و داند می والیت ونؤش از را ارتداد و تکفیر حکم
 دیگر پلیدی به را نخستین پلیدی و انباشتند کذب بر کذب و شدند تکذیب به وادار بختان نگون آن و شد چنین .دکن نمی تحمل والیت، خاطر
  :خواندم می »حافظانه« خود با .دزدن باطله هرمُ ،بودند کرده جعل ابلهانه تقلبی با که تومانی صد هفت اسکناس آن بر و شستند

 برخاست میان کز تکفیر تهمت کرشُ به« 
  بستانی عیش داد لمُ و لگُ کز بکوش

  بود، وریپر دین شیوه نه جفا 
  ]حافظ[ »یزدانی شرع است لطف و کرامت همه

  
 که بلرزند خود بر باید فقیهان .فقیهان از نه ام گرفته عارفان از را خود ایمان چون ،نلرزیدم خود بر و نرنجیدم ابداً مجعول مکررِ نسبتِ آن از من 

 شود پریشان باید »مسلمین امر ولی« .دزنن می آتش سیاست بازار سر بر را شان سرمایه و کنند می فقاهت ریشخند چنین ایمان بی و فضیلت بی جمعی
 نخواهد دیری که بداند و .دکنن می مخدومی و خادمند و رانند می سرَفَ سلطان، از برتر و روند می هگل پیشاپیش ،لنگ های زبُ که کند چاک گریبان و

 را کار تا هال .دکن تباه را امارت روزگار و بشکند را سلطنت تاج و بدرد هم را والیت امهعم و جامه ،خانگی دشمنان این گستاخ شاخ که گذشت
 داری چاره گر صبا« .دبرهان سیاست سوء از را سلطانی و هالکت از را ایرانی و آورد بیرون دستشان از را خود گریبان اند نیاورده بیرون دستش از

  ].حافظ[ »است وقت وقت
  

  نکند کاری و دل نشناسد ار وقت قدر« 
  بریم اوقات حاصل این از که خجالت بس
   برخیز سرنَقَمُ سقف این از بارد می فتنه
  ]حافظ[ »بریم آفات همه از پناه میخانه به تا
  

  .مکن چیره ما بر را رحم بی حاکمان خداوندا :»یرحمنا ال من علینا طتسلّ ال ربنا« 
  سروش عبدالکریم 
   

 خورشیدی نه و هشتاد و سیصد و هزار ماه خرداد
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   1389 خرداد ای، زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوری

  
  یمدار یمانهدوستانه و صم یدارید ی، از شما تقاضایشگران، به همراه سران خو فتنه ما
  

 آغاز سخن از پیش
 ینا .زندان به من برساند یروندر ب شناختمش سپردم تا آنها را یکه نم یبه دوست) پنج مطلب(خود را  یها از نوشته یتعداد ،زندان که بودم در

 .»خاردارها یمها و س لگُ« یو چهار نوشته با عنوان کل ،مان بود یگرام تقاضا از رهبر ینهم یکی ،ها نوشته
با  .یدم رسآن پنج مطلب به دسته هم) 22/5/89( یروزکه د ینتا ا ،یدنرس ییها به جا به آن نوشته یابیدست یتالش من برا ،آمدم یرونزندان که ب از

 از زمان نگارش آن اهم ازدو یشبوده است اما اکنون که ب یم تر ، مطلوبنوشته از داخل زندان ینگرچه طعم ا یدمد ،تقاضا از رهبر: هبه نوشت ینگاه
 .و در خور اعتناست یآن خواستن یبطئ یها هنوز ظرافت ،گذرد می
 

 :گردد می یشانحضرت ا یمدارد که تقد یخود خواستگاه مستقل یبلکه برا .یستن یمن به رهبر یشینپ یها نامه یراستا در ،نوشته این
  
 نام خالق حق به

 .سالم ،گرامی رهبر
  

به سرانجام  یزن یستگیو با شا یدگرد با شکوه تمام برگزار ،گونه که حضرت شما انتظار داشت آن ،یزخوب را که سالروز کوچ امام عز یخدا سپاس
زحمت و  یمنشدند و به  یداروزگار محو و ناپه از صفح یافتاد و جملگ یچبه ه یگر گران را فرصت و مجال فتنه نهکه فت ینا یگرو سپاس د یدرس
 .یوستندو خاطره پ یخها رانده شدند و به تار دست، مفتضحانه به دورمردان کاردان ما یتدرا
معروض دارم و  یشگاهتانبه پ یگردای  هیخود را از زاوه پسندانو خدا یرخواهانهو خ یساده و دوستانه و انسان یمن تقاضا ییداجازه فرما اگر

ن امر یو در ا یددر اجابت آن دستور به شتاب ده ،یدمن مشاهده فرموده ساد یدر تقاضا یریداشته باشم که اگر ثواب و خ یزن ینا یدهمزمان ام
 .ییدنفرما اعتنا ،دارد یدشمن یبنا ،که در لباس دوست ینابکار و مکار یچبه سخن ه یر،خ
  

 ،گرامی رهبر
شرم و  ،فرض گستاخانه ینگذارم و در ا می خبر آنان یو سران از خدا ب ینگران و سرانشان را در کنار منافق فتنه ،یشخو یفرض تقاضا یشدر پ من
 همان ،اند و جناب شما ینهمان منافق ،گران است که فتنه ینا فرض من بر ،پس .دهم می متعال احاله یحضرت خدا یندگیرا به آستان بخشا یاح

 .یزعز ینیامام خم
 یدارمالقات و د یتقاضا ینیاز امام خم ،برند یکور و ناجوانمردانه رو یمسلحانه و ترورها یزبه ست یناز آن که منافق یشپ روز یکهست  یادتان

که  نگاهآ ،در گوش مبارکتان هست ینیسخ امام خمدانم که هنوز زنگ پا می و باز .یددار یادبه  یکآنان را ن یدانم که تقاضا می کردند؟ حضوری
 !شما خواهم آمد یدارخود به د ،ینیمن خم ،یدبگذار ینخود را زم یها اسلحه) ینمجاهد(شما : فرمود

  
 ،چشم ما نور عزیز، رهبر
 قرآن یدست رو ،شما یناناعتماد و اطم یبرا ،از آن یشو پ .یمدار یمانهدوستانه و صم یدارید یاز شما تقاضا ،یشبه همراه سران خو ،گران فتنه ما
 یاهتمام و یو نگران یشهاند ،مبارکه نامخمص ینرفت از ا برون یو جز برا یمهست یاز سالح ته یکه ما جملگ یمخور می و سوگند یمگذار می
بود که از  ینا یداشتباه ما شا .یمو دار داشته را در سر یشنظام خو یفروپاش یو نه بنا یما خط گرفته یکه نه از اجنب یمدار می اعالم ،ما .یمندار

و از خود  .مندند بهره غربینسبت به جوامع  یتر یقتر و عم فراوان یاز آزاد ،مردمان ،که در اسالم ناب یممکرر حضرت شما آموخته بود یها آموزه
که به ما  ییها یگر فارغ از فتنه ،ینا بنا بر .ردآن را تحمل ک یهیبد یها ینههز یدجامعه با یو اجتماع یاسینشاط س یکه برا یمشما آموخته بود
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از  ،فهم مطلق خداه یردر دا که حتماً ،اریخیت یدارد یندر ا یمدوست دار .یمشما را دار یدارد یتقاضا ،از فتنه یته یو با دستان ،اند منتسب کرده
با فرزندان  - امروز یرناپذاز مردمان انکار یو بخش ن دیروزگرا فتنه -و ما ینیدبنش یرهبر یفشر یگاهجا حضرت شما در ،سرشار است یو خوب یرخ

و عدل و  یندهو آ یرانا و یغمبرمهر و خدا و پ و یو پاک یو با هم سخن از درست ینیمدر مقابل شما بنش ،یشو همسران و پدران و مادران خو
 ،ینهمان حاضر ،یانو در پا ،یدرا بشنو ینچند نفر از حاضرسخن  ،یشهو مثل هم یدکن یاراخت یصبور ،خوده گشاده ینشما با آن س .ییمانصاف بگو

 .گوش دل به سخنان شما بسپارند
بدخواهان ما  .است یربه خ یمتعال با هر نشست منته یخدا یحتم ییدأچرا که ت. بود نخواهد یرچه که باشد، جز خ هر ،مالقات ینا یینها محصول

و  یاتح ،یوستهپ یخشده و به تار گران معدوم فتنه ،مالقات ینبا ا: که ،نشست دراندازند ینااز افق نامطلوب  ییو شما چه بسا شما را به مجرا
چه بسا اعتماد گسسته و انشقاق  ،نشست ینپس از ا: یمگو می من ،و نادرست یرهافق ت یناز ا اما فراتر .یافتو فرصت تنفس خواهند  یهروح
اگر  .گذرم یکنم و در م یاشاره م »خوب یخدا یبرکت رضا«اما من به  ،است یرونشماره باز  یدارد ینبرکات ا .یابد یمفرصت ترم ،مردم یحتم
ما در ه شود که رهبر فرزان یمعلوم م ،یمکرد یافتدرحتا  »نه« یکهرچند مختصر در حد  یو پاسخ یدما از اعماق زندان به شما رس یتقاضا یصدا
شما را دور  یدارکه شما را و د یدحق بده ،دانند می »مردم«که خود را  یگران ه همان فتنهو ب ،به ما ،وگرنه .است یشخوه و چون جامع چند یانجر

 !مباد آن روز: که. باور کنند و ینندبب یشاز دسترس خو
  
  احترام و ادب با
  
  

  ***منبع *** 
  »زاد یدکتر محمد نور یرسم یتسا«

http://nurizad.info/?p=806 
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   1389تیر  26ای،  به خامنه گنابادی یالله نعمت دراویشسرگشاده نامه 

  
  عدالت و قانون برای نه و قائلند کشور برای بهایی نه، نظام درد نه و دارند دین درد نه، اینها

  
 خلق به آزاری نه و کنند بیرون رقابت صحنه از را آنها بخواهند قدرت حریصان که بودند مقام و پست طالب نه گنابادی دراویش

  ؟چیست برای بیداد و ظلم همه این پس؛ باشند مجازات مستحقّ که دبودن رسانده خدا
  

 ای  خامنه اهللا آیت حضرت
  ایران اسالمی جمهوری نظام محترم رهبر

  سالم با
  

 مجالس انعقاد از ممانعت و عبادی مراکز پلمپ، اصفهان و بروجرد، قم شهرهای در گنابادی اللهی نعمت سلسله دراویشهای  حسینیه تخریب
 ،بیدخت به مجذوبعلیشاه تابنده نورعلی دکتر حاج آقای جناب طریقه این معزز قطب مسافرت از جلوگیری کشور، مناطق از بسیاری در ویشیدر

 سال 5 طی در طریقت سالکان از نفر هزار سه به قریب شتم و ضرب و تبعید، شالق، حبس مجازات و بازداشت، دستگیری، ایشان زادگاه و موطن
 و خبری بایکوت و واهیهای  بهانه به دینی و عرفانی کتب چاپ از ممانعت، فرهنگی مراکز و دولتی دوایر و ادارات از دراویش اجاخر، گذشته
 از اندکی... و آنها وکالی وکالت پروانه ابطال و قضائی محاکم در دراویش غیرقانونی محکومیتها،  رسانه در طریقه این به مربوط اخبار انتشار عدم
 . است اسالمی جمهوری نظام در عرفانی طریقت این پیروان بر رفته مشقات و ستم بسیار

 عمومی، نارضایتی ایجاد و افراد قانونی حقوق تضییع، سازی بحران و آفرینی تشنج مذهبی، و قومی اختالفات تشدید و تحریک که است پرواضح
 بر اخیر های سال در آنچه جهت بدین و هستند مردم سکوت و آرامش نیازمند هم غیرمردمیهای  نظامحتا  .نماید نمی تأمین را حکومتی هیچ منافع

 و ملت، نظام مصلحت به ماًمسلّ! حوادث گونه این ایجاد و خلق زیرا، نیست پذیر توجیه منطقی و عقل هیچ اند با داشته روا گنابادی دراویش
 خبر بی آن از حکومت رهبران و داشته قرار مستمر ستم و ظلم مورد ردمم از بخشی نیست هم قبول قابل ،دیگر سوی از. بود نخواهد مملکت
 را همه واحدی فرماندهی که کند می ایجاد را ذهنیت این مختلف، مراکز هماهنگی و صدایی هم و آمده پیش حوادث مشترک وجوه. باشند

 و کشیده محاکمه میز به را مظلوم دراویش مهاجمان، اقعه،و هر ادامه در چون، است داده انجام را دراویش سرکوب عملیات و نموده سازماندهی
 نحوه این. اند گرفته قرار تشویق و تمجید مورد و یافته درجه ارتقاء، شده حمایت حوادث آمرین و مسببین اند و کرده محکوم تبعید و زندان به

 ستم به را رعیت خادمان و بگیرد دیانت مدعیان از را معاد روز از ترس و دادستان و قاضی از را وجدان تواند می که قدرت اعمال و ریزی برنامه
 . دهد جلوه آنها بر دیگری گونه به را قضایا یا و دارد نگه دور حوادث این اخبار از یا را نظام بزرگان ها سال که دارد هم را توان این وادارد،

 عملکرد با رابطه در کند می حکم مصلحت نیز گاهی البته. است همین بدانیم غیرقانونی برخوردهای ادامه و سکوت بر دلیل توانیم می که علتی تنها
 افراطیون با تساهل و تسامح که شود می مطرح پرسش این، باشد چنین این اگر. شود مماشات قدرت، صاحب های جناح بعضی و افراطیون

 امنیت دادن قرار المصالحه وجه، سیاسی بندهای و زد در آیا و کنند ختپردا را آن هزینه باید دراویش چرا و گیرد می انجام قیمتی چه به شکن قانون
 اساسی قانون اصول با منطبق و کشور مصلحت به و عادالنه اعتقادی، دالیل به صرفاً هم آن ،مملکت این شهروندان از بخشی اجتماعی حیات و

 درد نه، اینها که سازد تر می قوی را شائبه این گریز قانون جماعتی سرانهخود رفتار و ها سال این در دراویش علیه رخداده وقایع به ما نگاه؟ است
 کذب، گزارشات و اخبار انتقال و الحیل لطایف با جماعت این. عدالت و قانون برای نه و قائلند کشور برای بهایی نه، نظام درد نه و دارند دین

 سیاسی اغراض راستای در که کنند می تدابیری اتخاذ به مجبور و مبتال توطئه متوه به داده، فریب را کشور گیری تصمیم مراکز و ارشد مقامات
 . اند زده هم شاید و زنند می گره نظام کلیت با را خویش سرنوشت وسیله بدین و آنهاست
 و حقوق مدافع و بوده گستر عدالت و دادگر، مدار قانون مردم، اصرار و تمنا بی که ستا آن فرض را مدار دین خصوصاً و ساالر مردم حکومت
های  سیاست و شکنان قانون متأسفانه. باشد اجتماعی مشکالت همه حالل قانون قدرت اساساً و مذهبی و فکری های اقلیت، مردم های آزادی

 تاریخ یفتحر و شیعه حقیقت نفی عمالً و داده قرار نوظهور های عرفان و مستحدثه مذاهب ردیف در را حقه تصوف و عرفان آنها، مغرضانه
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 ولی، باشند داشته سیاسی و اجتماعی فعالیت خویش ایمانی عقل تشخیص به مختارند فردی صورت به دراویش چند هر. کنند می تشیع مذهب
 این و است نداشته خاطر تعلق و توجه ،رایج و متداول های سیاست به ای، ماهیتاً دوره هیچ در تصوف طریقه و مکتب که است آن گواه ،تاریخ

 که ای است دسیسه، دهد تنزل سیاسی حزب یک حد در را تصوف مکتب جایگاه و نأش عمومی اذهان در دارد تالش و سعی که مسموم لیغاتتب
 است سیاسی ریزی برنامه همین. است داشته اسالمی -دینی تفکر و فرهنگ توسعه در بسزایی سهم که کند می ای دنبال طریقه علیه، خاص اغراضی

 در و است گرفته اسارت به شرع قانون و مدنی قوانین از متضاد و متفاوت تفاسیر از محکمی حصار و چنبره در را گنابادی راویشد هاست سال که
 و مسلمان که است حاجت چه اسالمی نظام در ،بگویند سخن خویش مخالفین با بیان و زبان کدامین با دانند نمی درویشان ناخواسته چالش این

 نیست سیاسی گروه و حزب ،درویشی و عرفان مکتب که نمود اثبات باید چگونه؟ باشد خویش ایمان پاسخگوی و نماید خود داعتقا اثبات شیعه
 کنند بیرون رقابت صحنه از را آنها بخواهند قدرت حریصان که بودند مقام و پست طالب نه گنابادی دراویش ندارد؟ دشمنی و نقاضت احدی با و
 ؟ چیست برای بیداد و ظلم همه این پس؛ باشند مجازات مستحقّ که بودند رسانده خدا خلق به آزاری نه و
 و یاری باب از نه جنابعالی برای آن نگارش البته که هاست سال این در دراویش بر رفته جفای ای از گوشه تنها شد بیان آنچه ،تقدیر هر به

 تمنا خلق از احدی به خدا درگاه به جز را درویش، »اللّهِ یإلَ حُزْنِی وَ بَثِّی أَشْکو اإنَّمَ«: مشحون حقیقت شریفه مصداق به که زیرا است خواهی تظلم
 خرمن بر امروز که است آتشی، قانون و شرع خالف و انسانی ضد اعمال این که چرا مشفقانه، و تأثر سر از است تذکری بلکه نیست، زاری و

  . نشان تاک از نه و ماند نشان تاک از نه که پاید نمی دیری یقیناً و همگان کشتزار بر دور چندان نه فردایی و افتاده درویشان
  

 .نماییم می لتأمس حق درگاه اند از گذاشته جنابعالی عهده بر ملت که وظایفی انجام در را شما توفیق
  الهدی اتبع من علی والسالم
 ]نابادیگ اللهی نعمت سلسله دراویش خبری پایگاه[» نور مجذوبان« سایت مدیریت
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  (++)   1390مرداد  1ای،  به خامنه» تبهکار«سرگشاده  سروده

  
 »آقا«تبهکار با  گفتگوی

  
 :یبه آقا گفت روز تبهکاری«

 ینمن بر خود ستم کردم، تو بر د که
 تو یزد ینرا نقاب د سیاست

 ینننگ یاربس یا کرده یکار تو
 ید؟دوست باش ینگفته با چ یند کجا
 ینچ کافرتر از یهروس یا و

 بار باشد یکمصلحت  فشار
 ینسال و چند ینبار و چند ینچند نه

 گفته آزار و شکنجه؟ یند کجا
 ین؟و توه یگفته فحاش یند کجا
 ی؟بساز یزکگفته کهر یند کجا
 ینمردم مظلوم مسک برای
 بازی؟ یلهگفته مکر و ح یند کجا

 یینراه و آ ینکدام ین؟د کدامین
 بترسد از مخالف یند کدامین

 ین؟بگو با ما کدام یلال چرا
 و جهل و سانسور یلترینگف دلیلش
 ینآست یردر ز ینآهن چماق
 مذهب یادو قصه شد بن حدیث
 ینرا زشت و چرک ینکرده د روایت،

 مذهب، بگو جهل و خرافه نگو
 یینآ یدهپوس ینبر چن یند نگو
 یهاست و چف یشاگر ر یند نماد
 !ینکفر، البد پوشش ج نماد
 شد یپرور قکشور، مناف ینا در

 یینشد راه تع یند ینکها برای
 من با توبه پاک است تبهکاری

 یناز تو چرک یاشد هفت در ولی
 یرنگتو سنگ شد آقا ز ن دل
 یاسینمثل  یحتگوش تو نص به
 بنده جاه یا یستین »آقا« تو
 ینتر از ا کوچک ین،تر از ا کوچک تو

 ام من بر تن خود بوده ستمگر
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 یند کبه ص یملت فنا کرد یک تو
 فرستیم یشد بر ما که دائم م چه

 ینو ماچ ینچ یو باج، سو خراج
 بود هر روز یشکه سو یرانا همین
 ینو باج، حاال گشته است ا خراج

 شد سوارت ینکه با د یشاه ینا بر
 یندوست، آم یصد لعنت بگو ا دو
 ترس است و وحشت یهر جا پا نه به
 ینکشور م یران،هست ا ییگو تو

 افسرده هستند؟ ینمردم چن چرا
 ین؟هستند غمگ ی،هر جا پا نه به

 »یهانک«مغز تو پوک از حرف  شده
 ینپوچ و پشم های یلتحل ینا از

 اند؟ یناوباش، د ینگفته ا یک خدا
 دین یبود، رحمت به ب ینا یند اگر
 یآقا ندان یپرور دشمن تو

 یینسر به پا یاحمقان سپاهت
 به ناگاه یخرمگس روز یا بترس

 ینشاه یتو را پرها هم کوبد به
 که مرده یصد لعنت بر آن شاه دو
 دین یآخوند ب ینصد لعنت بر ا دو
 ذات حق قسم افکار آخوند به

 ینباشد از مدفوع و سرگ تر نجس
 برادر؟ یتا ک دهی یم سواری

 ینتو ز یرو یا ینز یبر رو بیا
 برادر یرا گرم کردند ا سرت

 ینکه باشد در فلسط ییدعوا به
 دنبال آقا مانند خر ندو
 !!ینهو، هر، الجرم ه ی،هُش، ها نرو،
 برادر یرا فردا چه تلخ است ا تو
 یریندر اوهام ش یدهخواب یا تو
 ینیاگر از خواب، ب یزیپا خ به

 ینز پرچ یندزد، پاورچ گریزد
 یده به تلخ یانشهد علم، پا به
 ینصبح زر یکنور علم تا  به

 شرک ناب است یکمظهر  والیت،
 یاطینجمع ش اطراف آن بتی

 یستن یناقتدارت آهن چماقا
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 ینظلم، کوتاه است و چوب یپا که
 یاطینعقد دائم با ش یبست تو

 یننفت را هم شرط کاب نهادی
 یااله یاتبه آ یخود کور تو
 یین؟و تب یرتفس کنی یرا م یند تو

 ییگندم نما یجو، ول فروشی
 ینمالم یدار یزر، ول بگویی

 یاز جانب اهللا هست اگر
 !ینبار تضم یککو؟ بده  جوازت
 بر ملت، نباشد یستن مالمت
 یاطینش ینا ینبر جب عالمت

 دشمن، برانداز ی،من مخمل بله
 ینمضام ینهم خورده دلم از ا به

 یردبگ یهار شد، روز سپاهت
 ینامر و تمک یرا پاچه به جا تو

 افتد یتو بساطش بر م نظام
 یننکته تخم ینزدم ا یمن ک ببین

 ل دگر وقتشانزده سا گمانم
 ینتدف یدتا گرد یددار شما

 دوزخ یعاقبت چون سو کشندت
 ینکهنه تسک یها زخم بگیرد

 گند بر ارکان کشور کشیدی
 ینتا قشم، از قم تا ورام یر ز

 انتظار یدارم که دار عجب
 ینعشق، تحس ی،جانفشان اطاعت،

 یاموزب یدار رسم مملکت تو
 ینپوت یمیرآن روبه، والد از

 یمرا ببند گر فلنگت ببندی
 ینها را شمع و آذ کوچه تمام
 تو را نه ید،بخشد مرا شا خدا
 » !ینمن بر خود ستم کردم، تو بر د که
  
  

  ***منبع *** 
 »آلفوس«وبالگ 

http://alfos.wordpress.com 
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   1389 مرداد 20 ای، به خامنه زاد نوری محمد سرگشاده نامهششمین 

  
  متن فارسی 

  
 »آخرین نامه«
  

  گمان سر خواهد رسید، و ما را و شما را به کام خود فرو خواهد کشید مرگ، بی
  

ها حق پنهان و آشکاری است  ای از میلیون شمرم، گزیده مان در محشر عدل خدا بر میه من در اینجا از شکواییه مردمانهر آنچه ک
  ها پاسخ گویید که شما چه بخواهید و چه نخواهید، باید بدان

  
  و خدایی که قاضی منصف این عرصه حساس و حتمی است ؛معترض شما هستید و مردمان

  
 در دوره رهبری سید علی، قانون و تن سپردن مسؤوالن به قانون، خوار و خفیف شد

  
و باز نتیجه این شد که  ؛ت اعتراض و ایراد و پرسش نماندأنقد از رهبری به گناهی نابخشودنی تغییر ماهیت داد و کسی را جر

  س به ساحت رهبری او راه یافتای از تقد هاله
  

  ها را آذین بست ترین دروغ صدا و سیما، خشن: به نحوی که؛ به چهره کلی کشور نقابی از دروغ بسته شد
  

  ای راه را بر هرگونه تغییر بست تا بساط قدرت، همچنان در اختیار او باشد خامنه
  

زترین دشمنان اسالم نیز به واژگونی تشیع در کشور ما اراده تو بالیی بر سر اسالم و شرافت دینی مردم آوردند که اگر کینه
  رسیدند داشتند، هرگز به این سهولت به آرزوی خود نمی

  
  شد در کشور ما، قانون و قضا، به طنزی بدل شد که جز شوخی از آن چیزی مستفاد نمی

  
گرفته شد، و عدالت و علی و اوالد علی، و همه  ، چگونه به هیچقضائیخدایا، ما به چشم خود دیدیم که انسانیت، در آن ژولیدگی 

  های دینی، به اسم دین چگونه به مسلخ برده شدند آموزه
  

  ها، سید علی، فرهنگ شعارگویی و شعارخواری را در جامعه ما به اعال درجه رساند در همه این سال
  

دل و سیره علی نداشت اما مرتب از علی سخن چرا در جامعه ما، علی و اوالد علی، برای حکومتی هزینه شدند که نسبتی با ع
  ؟گفت می
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نژاد، سرنوشت سوزناک ما را به تحریم و تقبیح و تحقیر  های فرد ناالیقی چون احمدی ها و فریبکاری ها و شعارگویی کاری ندانم
  جهانی درانداخت

  
  حکومتی که بر جهل مردمان خویش خانه بسازد، شایسته حتمی فروپاشی است

  
 ای خامنه اهللا آیت حضرت ما گرامی رهبر محضر به وددر و سالم

  
 آغوش به شتاب، با کاریم، و کس بی و ناشناس که را ماه جناز .دکشی خواهد فرو خود کام به را شما و را ما و رسید، خواهد سر گمان بی مرگ،
 صدها چشم جلوی زنان، سر بر و ریزان اشک و برند می دست سر بر شمار، بی مردمان مید،عالَ معروف که را شماه جناز و سپرند، می گور سرد

 و شود، می داغ آفتاب تابش محل و باران و باد گذرگاه ما، مزار .دنهن می تان ابدی آرامگاه در خارجی، میهمان صدها و خبرنگار صدها و دوربین
 و ها فروشگاه با و علمیه، های حوزه و ها دانشگاه و ها تله و ها صحن و ها رواق و ها شبستان و تاالرها با مجلل، بارگاهی و گنبد با شما، مزار

  .یافت خواهد آذین گیاه، و گل از پر هایی بوستان و ها کتابخانه
 دراز روزگاران تا اید، سرزمین این تاریخ از هایی بخش دهندگان سامان از که اما، شما ؛شد خواهیم محو ها خاطره از زود ایم، گشته گم و غریب که ما،
 هم به را شما و را ما مشترک، سرنوشت یک داشت، خواهید شما که آنچهه هم با و داشت، نخواهیم ما که آنچه هر با .دبو خواهید ها زبان سر بر

 :هک این باز و .است باقی سرای در مان دنیاوی اعمال و رفتار به گویی پاسخ و هایمان، جسم شدن مور و مار خوراک و پوسیدن :آن و .دزن می پیوند
 های یتمسؤول خاطر به شما، تکلیف تعیین و کند، می مشخص را نشانان بی ما کالن و ردخُ تکلیف جهش، یک به خدا، مویین و دقیق ترازوی
  .دکشی خواهد درازا به فراوانتان
 و ها اخم و ها خنده و ها نهی و امر و هاامضا ریزریز به تا اما، شما با بود، نخواهد ما عمر ایام کشداری به زمان خدا، الحساب سریع دستگاه در گرچه
  .دکر خواهد گذر مور، های گام کندی به شما بر زمان نشود، رسیدگی هایتان جذب و طردها

 فریاد و کنند شناسایی را شما و را ما ما، مقابل از عبور با ناراضیان و راضیان تا ایستانند می محشر های بلندی بر یک به یک را شما و را ما
 ناراضی شاکیان و راضی، دوستان اما را شما شناخت، نخواهند فراوانی مردمان نیست، ما با ای آوازه که را ما .ددهن سر دادخواهی و اهیهواخو
  .دبو خواهد بسیار

  
  :هک .گفت خواهند شما های نیکی از شما، دوستداران و دوستان
 .دنمو می دعوت االهی تقوای به حال همه در را ما .دبو نفوذ صاحب و رسنت و شجاع سخنوری ای، خامنه علی دسی که بودیم شاهد ما خدایا،
 با دنیا، مردمان چشم جلوی و فشرد یلئاسرا و آمریکا گلوی به دست تنه یک .برنداشت خود برای هیچ دنیا مال از .داشت نماز در خوشی صدای

 برحذر و کرد باخبر کمین در دشمنان از را ما بهانه، هر به و داد عبور ها تنهف هزارتوی از را ما کشور عزیز، سید .ددرافتا خدانشناس زورگویان این
 شلیک به »بنیادین های سلول« از اما همزمان زد، می پا و دست داری ریشه فساد و فقر در گرچه ما کشور او، رهبری دراز زمان در .ساخت
 در لبنان اهللا حزب پیروزی بهحتا  و ،»امیده ماهوار« پرتاب به آنجا از و ،»ماورانیو سازی غنی« به آنجا از و ،»شهاب«ه س و دو و یک های موشک

 و او، از دنیا در که ما خدایا، .رسیدیم نوا به و آمدیم در به فقر انزوای از او، رهبری زمان در خدا، ای ما .یافت دست یلئاسرا بر »روزه 33 جنگ«
ه مرتب و جا خودت بهشت در و بگیر آسان او بر را دنیا کتاب و حساب و باش راضی او از و بیا نیز تو بودیم، خشنود و خوش او رهبری از

  .کن مهیا او برای مناسبی
  

 !گرامی رهبر
 شما، دوستداران و دوستان از فراتر که ام شرمنده اما فرمودید، جاری جامعه روان به را ثریؤم های درایت و ها هوشمندی شما که داریم قبول ماه هم
 برای که نیکی فردای باب از و رفاقت، و دوستی باب از من، .دکر خواهند کوهشِ خدا به شما از نیز جماعتی شمایند، رهبری مندان بهره از اًعمدت که

 مطالبات به گویی پاسخ برای را خود باقیمانده، فرصت این در مگر تا کنم می واگویه شما برای را ها شکوه این از شمارگانی دارم، آرزو شما
 ابراز و است، واقف شما و ما رفتار ذات به خود متعال، خدای حسابگری دستگاه که اشارت، این با .دکنی آماده خدا عدل پیشگاه در مردمه رهاماند
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 ایم شنیده بارها و بارها شما شخص زبان از .دشو تمام شما و ما همگان بر حجت تا او عدالت از است نوریه تراش تنها مردمان، شکایت و رضایت
 و پنهان حق ها میلیون از ای گزیده شمرم، می بر خدا عدل محشر در مانمردمانه یئشکوا از اینجا در من که آنچه هر .دباشی »اسالن حق« مراقب :که

  .دگویی پاسخ ها بدان باید نخواهید، چه و بخواهید چه شما که است آشکاری
 ام آورده شما برای من که هایی پرسشه نمون از مشغولند، وظیفه انجام به امنیتی و یئقضا های دستگاه در که شما حضرته بست چشم دوستان شاید

 چه و نکنید، چه و کنید خاموش را زاد نوری چه :بفرمایید آنها به بزرگوارانه اما شما کنند، می و کرده گناه بی صدها با که کنند آن من با و برآشوبند
 را او .مواجهم ها پرسش همین با خدا نافذ حسابرسی فردای در ای خامنه من دراندازید، اش آوارگی و عیدتب به چه و بسپرید درفش و داغ به را او

 به .برم می محشره عرص به را شما مقدمه، این با پس .است کرده باخبر ام کسی بی فردای از مرا و آوردهجای  به من با را دوستی حق او که کنید رها
 .است حتمی و حساس عرصه این منصف قاضی که خدایی و ؛معترض مردمان و دهستی شما .شرفمُ بلندی همان

  
  :داد خواهند در ندا و کرد خواهند شکوه خدا به شما از شما شاکیان پراضطراب، وادی آن در
 رهبری بدو همان از داد، و ددا می انجام باید که خوبی کارهای با و داشت، و داشت می باید که هایی خوبی کنار در ای، خامنه سید علی خدا، ای -1

 به گاه هیچ وی، .ددا شتاب تر بیش هرچه انشقاق به رو را جامعه ،»غیرخودی و خودی« بیرق کردن ملَعَ با و کوفت مردمان آحاده تفرق طبل بر اما،
 که آن بر عالوه او، که این نه مگر خدایا، .دکر مسدود را ما عبور های راه توانست، تا و نداد نشان خوش روی نبودیم، او کارهای و او موافق که ما

 به را ما بیهوده چرا نکرد؟ ادا مخالفان ماه دربار را رهبری حق چرا بپرس او از بود؟ نیز خود منتقدان و مخالفان ما رهبر بود، خود موافقان رهبر
 حیثیت و بستند ما فرزندان بر و ما بر را راه ،او گران گزینش جا، همه در چرا گرفت؟ هیچ به را ما حقوق چرا انداخت؟ در دشمنی تنگنای

  شدند؟ منکر را ما شهروندی و اجتماعی
 به مردم ما جانب از گاه هیچ - سید علی -  او .دبو ایران مردمان ما همدلی و همراهی مرهون ای، خامنه علی دسی رهبری طوالنیه دور خدایا، -2

 اما .نداشتیم ای دغدغه بود، متمایل بدان و خواست می او که آنچه هر با همراهی جز ایرانیان، ما .دنیفتا در باشد، ما همراهی عدم از ناشی که مشکلی
 و اعتراض ترین کم خاطر به مردمان، از جمعی .دش آلوده هراس و خوف تودرتوی های الیه به جامعه، جو او، رهبری های سال همان در که عجبا
 های خانواده روزهای و ها شب .دشدن می فراوان اجتماعی و روانی های آسیب دچار و افتادند می رد شکنجه و حبس به تحمیلی، بزرگان از نقد

 هم امنیتی .دخراشی را جامعه جان پلیسی، تلخ فضای .دگردی مخدوش جامعه روانی امنیت :که بدانجا تا .دش می سپری اضطراب متن در بسیاری،
  .دنبو هیچ هراس، جز کارآمد، و کاردان و برجسته و نخبه گرچه ،مخالفان نصیب .دبو او موافقان برای بود، اگر

 از رفتن باال برای نردبانی قانون، از خواص، .دش خفیف و خوار قانون، به نمسؤوال سپردن تن و قانون ،سید علی رهبریه دور در خدایا، -3
 اول معاون و او، مطلوب جمهور رئیس اما افتاد، می حکومت زندان به بدهی، میلیون یک به خاطر نشان، بی زده فلک یک .دپرداختن ها فرصت
 و کشیدند می رخ به را گلو بیخ های دکمه مردم، فریب ماراتن در کالشی، و اختالس میلیاردها با او، دولتی مدیران و وزرا از برخی و ،جمهور رئیس

 توسط قضائی دستگاه در تا ؛دش می مجلس بزدل نمایندگان ایپ زیر فرش مجلس، در قانون، همین .دخندیدن می مردم ریش به و قانون ریش به
 آن یغمای به مایملکش، تا و گردد، دریده اطالعات وزارت مورانأم از جمعی دست به پوستش و شود، ذبح خوار رشوه و مرعوب قاضیان از برخی
  .دزدن می رنگ را هیکلش و ایستادند می قانون چارچوب در که ودرَ سپاهیانی از دسته

 از ثریؤم عضو فراوان، مصرف و کاریبی و اعتیاد اما، همه آن با گرفت، صورت فراوانی و خوب کارهای ،سید علی رهبری زمان در خدایا، -4
 و ،سید علی خود هم که بود این علتش .دکر نزول جهان آبروداران جدول انتهای به و کشید فرو جهان، سطح در کشور آبروی .دش کشوره شاکل
 و بود کرده مشغولشان سخت که بودند کرده پیدا هایی مشغله همه، و همه ،خالصه و پاسداران، هم و قاضیان، هم و مجلسیان، هم و ردان،دولتم هم

 کسی بودند، گرفتار متعددی کارهای به اینان از یک هر وقتی .دبپردازن جامعه کلی فضای سازی سالم به تا بود نمانده باقی آنان برای فرصتی
 رسیدگی مکررشان های روی کج به و شان، فراوان گرایی مصرف به و آنان، بیکاری به و کشور، جوانان و زنان و مردانه گسترد اعتیاد به که ندما نمی
   .دکن
 دروغ پیوسته ن،مسؤوال .دش منجر رایج فرهنگی به ن،مسؤوال و مردم ناپذیری یتمسؤول و دروغ و چاپلوسی و ریا خدایا، ،سید علی زمان در -5

 باال را مردم فرصت و پول و گوید می دروغ ،جمهور رئیس چون نامتعادلی فرد که آنجا :آموختند آنان از آنان، به نگاه با مردم، و رفتند، کج و گفتند
 نکنند مصرف و دنخورن آنان چرا پس کند، می تهییج کشور بازگشت بی های فرصت دادن باد به و خواری حرام این در نیز را خود دوستان و کشد می
  .دنرسانن نوا به را خود کیشان هم و دوستان و نگویند دروغ و
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 کشید، می عربده وارونه که امنیتی خاطر به و قانون،ه وجه تخریب دلیل به و ناالیقان، و ناشایستگان بودن کار سر بر دلیل به خدایا، نخبگان، -6
 بر مبتنیه کودنان مدیریت .دمان زمین بر کشور محوری کارهای .ددرافتا نخبگی فقر به روز، به روز کشور، و .دبردن پناه کشور از خارج به ناگزیر
 را ما ما، بزرگان خدایا .دنبو کار در کشور غیرنفتی اقتصاد برای قابلی تحرک هیچ سال، به سال سطحی شعارهای جز که داد نشان خواری، نفت

 با که بود آنانی دست در دربست کشور، و بودند رفته ها نخبه .باشیم نداشته ای دغدغه ،روی کج و کاری کم و مصرف جز که کردند تربیت جوری
 کشور های دارایی و بیفتد سوادان بی و نااهالنبه دست  کارها که شد باعث نخبگی، بی به گرایش و کشی نخبه آفت همین و .دنداشتن نسبتی نخبگی

  .دشو داده باد به
 فرصتی گاه هیچ بودند، برخوردار اعتصاب و اعتراض و انتقاد حق از قانون، طبق که مردمان، او، عمر اواخر در ویژه هب ،سید علی زمان در خدایا، -7

 حرکتی در و شد، می گذارده براندازی و جاسوسی و دشمنی حسابه ب آنان اعتراض و نقد تقالی ترین کم .دنیافتن خود های خواسته ابراز برای
 و سال ده و سال پنج و سال سه به مشخص، پیش از و مضحک احکامی در و افتادند، درمی انفرادی و زندان و شکنجه به معترضانه هم جانبه، همه

  .دشدن می محکوم اعدام،
 در را استصوابی نظارت اسم به ای مقوله اما، اش رهبری تداوم برای داشت، که خوبی های خصلته هم کنار در ای، خامنه که دیدی خدایا، -8

 رهبری خطاهای و او رهبری ساحت به و یابد راه مجلس آن به ی،أر صاحب و منتقد و مستقل ای نماینده مبادا تا کرد باب خبرگان مجلس باتانتخا
 باز و ؛دنمان پرسش و ایراد و اعتراض تأجر را کسی و داد ماهیت تغییر نابخشودنی گناهی به رهبری از نقد که شد این نتیجه .دشو متعرض او

 برد تقدس های دوردست به و کرد جدا مردم ما دسترس از را سید علی کلی هب و یافت راه او رهبری ساحت به تقدس از ای هاله که شد این نتیجه
 شناسی آسیب حریم به وروده اجاز جریانی و کسی به هرگز بود، داده سامان خود برای او که ای مطلقه قدرت .دنشان سروری سریر بر و

 حقه مطالب کسی از نبود کسی و ؛دکر رسوخ کشور اصلی ارکان آلود تب و بیماره بدن به کاری، خالف که شد این نتیجه .دندا ررهب خیرخواهانه
ه هم با و کشید پس و رفت فرو طایفگی سخیف مناسبات تودرتوی روابطه زبال در و کشید فرو گوناگون جهات از سال، به سال کشور .دکن مردم
  .دنرسی نیز جایی به ها، زحمت و ها آسیب و شهیدها و ها هزینه

 بست، آذین را ها دروغ ترین خشن سیما، و صدا :که نحوی به ؛دش بسته دروغ از نقابی کشور کلیه چهر به جانبه، همه های فروپاشی اینه ادام در -9
 چاه از که شدند مانند ای تلمبه به نیز، ها رسانه سایر و .ددا تنزل مشمئزکننده فریبی به گسترده، و سراسیمه سانسوری در را خود بودن ملیه وجه و

  .دنهادن می مردم نیاز قبَطَ بر را آن ارانهجب و کشیدند می بیرون ناک بوی های سرگین آب، جای به آب،
 زعم به تا کرد وا خرج را خود رهبری مستقل سیمای و رفت میدان به نژاد احمدی چون خردی کم فرد از دفاع در رسماً ،سید علی خدایا، -10

 ورشکستگی و فریب و دروغ و پلشتی در گلو تا که نظامی حفظ که، آن حال و .دبخش جامعیت بود، واجبات اوجب از که را نظام حفظ ،خویش
 درست نظام یک به را جایش دروغ، به آلوده نظام آن باید .دبو ما بعدی های نسل و مردم ما به جفا و تو، خداوندگاری مقام به جفا بود، رفته فرو
  .دباش او اختیار در همچنان قدرت، بساط تا بست تغییر هرگونه بر را راه ای خامنه اما ،داد می
 در بپذیرند، یتیمسؤول که آن بی و بردند فرو سر جامعه راتمقد کجای هر به او، روحانی نمایندگان ،سید علی رهبری دراز زمان در خدایا، -11

 .دبردن قهقرا به را کشور اوضاع روند نداشتند، امور آن در تخصصی و آگاهی و سواد چون و .دکردن دخالت کشور کلی حیثیات و نبایدها و بایدها
 او، رهبری انتهای در که آن تا .دکشی فرو فرهنگی، و اجتماعی و حقوقی موازین در رشد و توسعه لحاظ به و علمی، لحاظ به کشور، سال، به سال

 در هم .دش بدل متداول ای رویه به پوشی، حق و سانسور و اختناق .یافت راه جهانی آمار به ورشکسته، کشورهای کنار رد ایران، اسالمی جمهوری
 و انهدمنتق و شورانگیز سخنوری در و بود، اش آزادگی در اش خطابه و منبر جذابیت که روحانیتی .روحانیان میان درحتا  هم و مردم، میان

 این .دنش مشاهده مردمان داغ و درد از مشترکی فصل هیچ او منبر در که افتاد در حکومتی قرمزهای خط و ترس از هتیبُ چنان آن به او،ه روشنگران
 پیدا مستقلی روحانی هیچ .پرداخت مخوف ای چهره او از و یافت راه نیز باشد علمیه های حوزه که روحانیان معنویه خان به ترس، از ناشی بهت
 که روحانیتی .دبگذار حاکمیت و ها حوزه و مراجع نقد بر انگشت و بگوید مردم های درد و ها بغض از سخن و بگذارد پا زیر را ترس که نشد

 و منبر فرصت را مجیزگو روحانیان جز که شد دچار هویتی بی از روزی چنان آن به بود، ها حکومت به اش وابستگی عدم و استقالل در هویتش
 و سطحی مداحان عوض، در .دشدن می گذارده کنار دینی علوم های حوزه و مجامعه گردون از منافق، اسم به منتقد، نروحانیا که چرا .دنمان تبلیغ

 به نیز اسالم دشمنان توزترین کینه اگر که آوردند مردم دینی شرافت و اسالم سر بر بالیی متمادی، های سال طی و یافتند جوالن فرصت فریبکار،
  .درسیدن نمی خود آرزوی به سهولت این به هرگز داشتند، اراده ام کشور در تشیع واژگونی
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 به ما کشور در را قضاوت و قضا حیثیت قضا، دستگاه سأر بر یزدی محمد شیخ چون دانشی بی و سست افراد گماردن با ،سید علی خدایا، -12
 تشخیص محض به و پرداخت می کشور آن بزرگان و دولت و جمهور رئیس بهحتا  قانون، از ناشی عدالت دنیا، کافر کشورهای در .انداخت خاک
 ظاهراً .دش نمی مستفاد چیزی آن از شوخی جز که شد بدل طنزی به قضا، و قانون ما، کشور در اما ؛دکشی می زیر به قدرت بلندای از را آنان خطا،

 گویا که چنان آن .دنداشتن گرفتاری از هراس برای دلیلی و ندبود دریافته خوبی به را قانون زدن دور و گریز های راه بزرگان، ویژه به و همگان،
 صادق قاضیان دست از میان، آن در و .دبودن شده مورأم قضا دستگاه در نکبت انتشار به جمعی و نابخردی، به جمعی و رشوه، به قاضیان از جمعی

 مسند بر سید علی حکم به الریجانی صادق چون الذهنی خالی یروحان که گرفت پا آنجا قضا دستگاه فالکت اوج .دنبو ساخته کاری نیز قلیل و
ه ب هم قضاوت، و قضا کار در که گویند می و گفته کسی به القضات قاضی فهم، دنیای جای همه در و تاریخ طول در .نشست کشور القضاتی قاضی
 دانش ای ذره و تجربه، ای ذره که این بدون شیخ، این اما .دباش بوده قضا دستگاه کارکشتگان و قاضیان کارآمد تجربه، حیث از هم و علمی، لحاظ
 وزارت مورانأم که را هرچه و شد فرمان هب گوش و زد باال را ها آستین نیامده وی، ؛دنبو مستحقش هرگز که نشست مسندی بر باشد، داشته قضائی

 هایی جرم خلق به قضاوت، و قضا تاریخ در بار اولین برای و داد قرار خود کار دستور در فرمودند، دستور او به امنیتی پاسداران و اطالعات
 نکرده قضاوت شیخ این امضای با که شد باعث دار، خنده های جرم همین اما .داشت می وا خنده به نیز را کودکان سستی، فرط از که ورزید مبادرت

 انسانیت، که دیدیم خود چشم به ما خدایا، .دافتادن در شکنجه و رادیانف های زندان به دختر و زن و پیر و جوان مرد صدها ناگهان ندیده، قضاوت و
  .دشدن برده مسلخ به چگونه دین اسم به دینی، های آموزهه هم و علی، اوالد و علی و عدالت و شد، گرفته هیچ به چگونه ،قضائی ژولیدگی آن در
 و تند الفاظی با توانست، تا .درسان درجه اعال به ماه جامع در را رخواریشعا و شعارگویی فرهنگ ،سید علی ها، سال اینه هم در خدا، البته -13

 داخل، در مکررش، های»آمریکا بر مرگ« پای به پا که آن بی .گفت سخن جهان برتر های قدرت با بود، شده سپری اش دوره که ادبیاتی با و گزنده،
 فرد خود، های داراییه گنجین از ادبیات، این .دآور فراهم را بالندگی و توسعه و رشد و معیشت و تولید و کار و انصاف و عدل و درستی مقدمات
 که فالکتیه هم با عوام، شعارخواریه سفر و شود، تر فعال ،شعارگویی بلندگوی تا نشاند مسند بر و برکشید و برگزید را نژاد احمدی چون منطبقی

 ایرانیان ما اسم تا فهم، جهان از نقطه هر در کجا هر .دنشان جهان مردمان نفرت جدول صدر بر را ما کشور شعارها، این .دیاب آذین بودند، گرفتارش
 ما تروریستیه هیمن و عبوسی و تندی شود، متبادر ما فرهنگی و علمی های دارایی و ما،ه سال هزار چند دیرینگی که آن بی خدا، ای شد، می شنیده
  .دش می تبلیغ

ه نویسند برای و برآشوبند نوشته اینه مطالع از است ممکن سید علی مورانأم :داریم می اعالم بلند صدای با حشر،م صحرای همین از ما خدایا، -14
 او برای صرف انتقادحتا  و خیرخواهی سر از را نامه این و بود) ع(علی زمان در زاد نوری اگر که بگو آنان به ؛دببینن تدارک ای برنامه آن صادق

 حکومتی برای علی، اوالد و علی ما،ه جامع در چرا اما .دش نمی او متعرض کسی هرگز و شد می مواجه او یاران و علیه دگشو آغوش با نوشت، می
 عاقبت به نیز را همگان و داشت همراهی انتظار همگان از و گفت می سخن علی از مرتب اما نداشت علیه سیر و عدل با نسبتی که شدند هزینه
  ؟ددا می الهاح کوفه خائنان و کوفیان

 خود که آن بی فردش،ه ب منحصر های ذکاوته هم با و اش، سیاسی شریف شمّ و زیرکیه هم با و اش، علمی مراتبه هم با ،سید علی خدایا، -15
 دور به اطالعاتی و اقتصادی و سیاسی مراودات از باید که را سپاه .دربُ دست پنهانی و مخوف قدرتی برآوردن به بیندیشد، رفتارش عاقبت به
 به است، محتاج کشور سیاسی برجستگان و مردم آحاد روانی سالمت به که را سیاسته دایر مستقیماً و داد نفوذ کشور مواضع کجای هر به بود، می
 ایکاره به نیز او تا واداشت را سپاه اطالعات، وزارت رسمی دستگاه موازات به .دکر آلوده شکنجه و زندان و شتم و ضرب و لتکُ و قمه

 بود فعالی قاچاقچی خود هم پنهان، قدرت این .دبگستران جا همه در را اطالعات وزارت بر شرفمُ و موازی بساط و کند ورود امنیتی و اطالعاتی
 های مناقصه در خود مسلسل و سیم بی و کلت با هم و کرد، می مبادرت کاال واردات به غیررسمی و رسمی مبادی از دالر میلیاردها ساالنه و

 -  خواست می خود که گونه آن - کشور امنیتی روان تنظیم به هم و بود، ها مناقصه این بالمنازعه برند نیز جا همه در و نمود می شرکت اقتصادی
  .دبر می دست
 و .دنیندیش بود، جهانی جدول صدر در که کشورش در مخدر مواد مصرف میزان به هرگز ،سید علی که شد باعث خدا، ای چنینی، این های مشغله

 دست زیر که اسالمی به و مردمش، اقتصادی های فعالیت رایج روال فروپاشی به و سرزمینش، زنان و دخترکان فروشی تن رواج به گاه هیچ همچنین،
  .دنکن توجه طلبید، می استمداد و زد می پرپر ناسالم و مرعوب قاضیان و کفایت، بی نمسؤوال و خرد، بی و قلدر مورانأم پای و

 تحقیر و تقبیح و تحریم به را ما سوزناک سرنوشت نژاد، احمدی چون ناالیقی فرد های فریبکاری و ها شعارگویی و ها کاری ندانماینکه  تا -16
 های سالتما .دشدن متحد ماه جانب همه تحریم در بودند، دیده تدارک ما برای که آواری هر با و نیت هر با جهانیان، خدا، ای بله .درانداخت جهانی
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 برپایی و برقراری کاذب بساط جانبه، همه های تحریم همین با جهانی، متحدان که این تا .دنرسی جایی به ما حال آشفته جمهور رئیس آشکار و پنهان
  .دکوفتن گرممان زمین بر و برچیدند را ما
  

 !ما گرامی رهبر
 چه گر است، صداقت در دوستی :ایم آموخته کودکانمان بهحتا  و همگان، به ما ،است شده تلخ کامتان نوشته اینه مطالع از که، اگر ؛شیرین کامتان
 نیک نام به و دارم دوست را شما هنوز که کنم چه اما .ستودم می مداحانه سراسر و نرم الفاظی با را شما بود، فریب و چاپلوسی بر بنا مرا اگر .تلخ
 .واقفم آن تلخ عاقبت به خود، و .نویسم می شما به رو مستقیم، که است ای نوشته آخرین این پس، .مشتاقم سخت سرزمین، این تاریخه پهن در شما
 ناموسی های فحش و شکنجه با را منتقد و معترض یک چگونه دانند می نیک آنان .داستادن خود کار در ما، فرمان هب گوش قاضیان و مورانأم که چرا
  .برسانم شما حضرت گوش به را خود سخن صدای تا پذیرم می جانه ب را آتی ابتالئات اینه هم من .داندازن در روانی و روحی تنگنای به
 تو فالنی، که آشفتید می من بر و خواندید می فرا مرا نوشتم، جنابعالی برای زندان داخل از چه و زندان بیرون در چه که ای نامه پنج از بعد کاش ای
 فروپاشی و حتمی بست بن از نه شده، واژگون سپاه و بسیج از نه رفته، کف از های فرصت زا نه شما، با من، و چیست؟ مرگت شود؟ می چه را

 راآنها  شما و خورد می شماه خان درِ بر که گفتم می هایی ضربه از بلکه ایران، مردمان جهانی فالکت از نه رفته، کف از مردم از نه قریب، عن
 بله .ایم برده فرو خود دلخواه کار به سر او، به اعتنا بی ما و خورد می شما و ما دله خان بر که است مرگ دست کف های ضربه آن، و .دشنوی نمی
 شتاب، با کاریم، و کس بی و ناشناس که را ماه جناز .دکشان خواهد فرو خود کام به را شما و ما و رسید، خواهد سر گمان بی مرگ، گرامی، رهبر
 چشم جلوی زنان، سر بر و ریزان اشک و برند می دست سر بر شمار، بی مردمان مید،عالَ معروف که را شماه جناز و سپرند، می گور سرد آغوش به

  .دنهن می تان ابدی آرامگاه در خارجی، میهمان صدها و خبرنگار صدها و دوربین صدها
  

 !ما گرامی رهبر
 در دارم آرزو بلکه است، شده سلب کشور امور اصالح و شما از میدما که است روی این از نه ام، داده عنوان نوشته این به را »نامه آخرین« که این
 و نشان بی که ما از مردم فردا، .دآوری باز خویش سامان به را رفته خطاهای و گذارید یادگار به خود از نیکی نام عمر، پایانی روزهای این
 فهیم رهبری ای، خامنه :گفت خواهند غرور با آنان .یافت خواهد راه راوانیف سخنان مردمان، محافل به شما، از اما گفت، نخواهند هیچ ایم، آوازه بی
 به وی اما، بعد های سال در گرفت، باال ها خسارت و رفت در به دستش از کشوره ادار های رشته عمرش، اواخر از مقطعی در گرچه ؛دبو باخرد و

 .درستُ را ها اشک .دگشو آغوش پراکنده ایرانیان برای و آورد باز همدلیه رسف سر بر سو هر از را رمیده های دل .پرداخت روز شبانه مجاهدتی
 کلیدی های منصب از ماندال، نلسون همچون را، خود .دبخشو اقتدار ،مردم نمایندگان به .دکشی زیر به کشور کجای هر از را سایه در های قدرت
 آورد زیر به را مسندها بر کرده خانه خردِ کم های آدم .دبرچی را مخوف های رابطه بساط .ساخت هموار قانون حاکمیت بر را راه و کشاند کنار کشور

 ترمیم را ایرانی و ایران مخدوش شرافت و کرد محو را غیرخودی و خودی میان مضحک مرز .دگمار کارها سر بر را شایستگان و برجستگان و
  .دبرکشی و کرد

  
 !گرامی رهبر آری
 دو در اکنون، شما .کنیم تماشا خویش سرزمین تاریخه همار تارک بر را شما نیک نام و ببینیم سربلندی بلندای بر را شما داریم دوست ماه هم

 بزرگ انشقاقی و تفرقه و آسیب به سایه، در های قدرت همان توسط ما مردمان گذشته، سال یک این در .دای ایستاده مبارکی افق چنین یک قدمی
 این، و .دشو منجر یکتایی به ها جداییه هم و رنگی،یک به ها دورنگیه هم شما، درایت با که ها، نزدیکی همین رد روزی امید به .دان شده دچار
 شما و .است فروپاشی حتمیه شایست بسازد، خانه خویش مردمان جهل بر که حکومتی .مردمان فهم گرفتن بازی به با الإ شد نخواهد ممکن
  .نیست ای چاره مان مردمان خواست به بخشودن اعتنا و ها، فهم بردن فرا به جز را ما :که دانید می ما از تر نیک

  
  !گرامی رهبر
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 خویش عزیزان آغوش به ما گناه بی زندانیانه هم شما شریف دستور یک به :دهم می پاسخ کرد، آغاز توان می کجا از که است این شما پرسش اگر
 نام من، و .دگشو خواهد شما روی پیش خدا خود را راه مابقی .ایم بسته دل شما به را آن بارش یدام که است پربرکتیه بارق همان این .دگردن می باز

  !علی یا .دکنن می مباهات بدان و آورند می زبان بر غرور با ما مردمان که بینم می را شما نیک
  

   :شما فرزند
   زاد نوری محمد
  نه و هشتاد مرداد بیست

  
  

  ***منبع *** 
  »زاد یر محمد نوردکت یرسم یتسا«

http://nurizad.info/?p=548 
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   )English Translation(ترجمه انگلیسی 

  شده توسط سیاوش جلیلی ای، ترجمه زاد به خامنه هائی از نامه ششم محمد نوری ترجمه بخش
  

The Last Letter of Mohammad Nourizad to the Supreme Leader 
 
By Mohammad Nourizad 
Translation Siavosh Jalili for Persian2English 
 
Death shall inevitably arrive and swallow you and I. We, the lost and the unknown, will soon be obliterated from 
memory, but you have played a role in making part of the history of this land and it will be talked about for a long 
time. Despite all that we do not have and all that you have, a common destiny joins us, and that [destiny] is dying and 
rotting and will be held accountable on Judgment Day. 
 
They will have us and you stand on Judgement Day so that those who were happy and those who were discontent may 
voice their grievances. Not many people will know us, but you will have many content friends and discontent 
complainants. 
 
Your friends and followers will talk about your virtues: Oh God, we witnessed that Seyyed Ali Khamenei was a 
courageous, brave, and influential orator. He would always call us to piety. He gathered no worldly possessions and 
single-handedly clashed with the U.S.A. and Israel. He led our country through labyrinths of sedition, and on every 
occasion, warned us against the enemies who are in ambush. During his long leadership, although our country was 
struggling in deep-rooted poverty and corruption, we accomplished stem-cell research, Shahab missiles, uranium 
enrichment, the launch of Omid Satellite, and even gained victory of Hezbollah over Israel in the 33-day war. 
 
Dear leader, 
… aside from your friends and followers who are mostly those who profit from your leadership, there will be those 
who will voice their grievances. Out of friendship, and since I wish you a good future, I will repeat some of these 
grievances… perhaps your friends who have closed their eyes (to all the vices that exist) and who serve in the judicial 
and security system will be enraged at the questions that I have posed here and will do to me what they have done to 
hundreds of innocent people. 
 
On Judgment Day, your complainants will carry grievances from you to God and say: 
 
1) Oh God, Seyyed Ali Khamenei, aside from the virtues that he should have had and did have and the good deeds he 
had to perform and did perform, he beat on the drums of schism from the beginning of his leadership. He raised the 
flags of ”those who belong to the inner circle of the regime” and “those who do not belong to the inner circle”, and thus 
society was led down the path of division and fission… Oh God, why did those who selected and vetted on his behalf 
deny our civil and social dignity and respect? 
 
2) Oh God… during the years of his leadership, some groups of people faced imprisonment and torture for the smallest 
protest and the slightest criticism of senior officials who imposed on them. These groups of people were subjected to 
great psychological and social harms. 
 
3) During his rule, the law and observing the rule of law by officials was looked down upon and belittled… an 
unknown miserable person would be sent to prison for owing $1000, while the leader’s favourite president, the vice 
president, some of the ministers, and his government officials were involved in multi-million dollar embezzlements 
and extortions. They would compete in a marathon of demagogy and mock the people and the law. This very law has 
become the carpet on which the coward deputies of parliament walk. It is slaughtered by the scared and corrupt judges. 
It was skinned and devoured by a group of Ministry of Intelligence agents. And the the law was finally pillaged and 
looted out of its content by the Revolutionary Guards who pretended to be acting within its frame, but instead painted it 
and portrayed it as they wished. 
 
4) … during his reign, addiction, unemployment, and consumerism became the main parts of society. The country’s 
reputation on the world stage was damaged and deteriorated… 
 
5) During the time of Seyyed Ali Khamenei, hypocrisy, flattery, deception, and the lack of accountability on people 
and officials became the common trend and (anti) culture. The officials constantly lied and took the wrong path, and 
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the people, by looking at them, learned and followed suit. In a place where an unbalanced person such as the president 
tells lies, takes away the people’s money, and burns opportunities, why would the people not do the same? 
 
6) The experts and the elite had no choice but to take refuge in foreign lands because those who held no merit and did 
not deserve were at the helm. They took refuge because the rule of law was not observed… puerile management based 
on oil money indicated that shallow words were not the drive for the non-petroleum based economy… the country was 
run by those who had no expertise and knowledge. The ‘plague of eliticide’ resulted in the affairs of the country to be 
run by those without the expertise and the knowledge to do so. Consequently, the wealth and resources of the nation 
were wasted. 
 
7) In the time of Seyyed Ali Khamenei, especially in the last years of his life, people, who according to the law are 
entitled to criticize, protest, and launch strikes, were never given the chance to express their demands. The slightest 
attempt to dissent and protest was deemed as an act of hostility, espionage, and an attempt to overthrow the regime… 
all the protesters were subjected to torture, prison, and solitary confinement. And in ludicrous verdicts, they would 
receive predetermined sentences of imprisonment and execution. 
 
8) Oh Lord, did you see how Khamenei, next to his virtues, introduced and institutionalized a concept called “seeking 
the approval and piety of candidates by the council of religious jurisprudence”… lest an independent and free thinker 
deputy be elected to the parliament and protest against the leader’s mistakes…. this resulted in the leader to be wrapped 
in a halo of sanctity and made Seyyed Ali inaccessible to the people… the absolute power he built for himself does not 
allow anyone or any movement to engage in benevolent pathology of leadership, and as a result, corruption infiltrated 
the pillars of society…. the country, year after year, descended into the trash of contemptible tribal ties… 
 
9) … state television and radio resorted to the most violent lies… and other media turned into a pump which would 
suck sewage instead of clean water from the well… 
 
10) Oh God, Seyyed Ali entered the arena in defense of a dim-wit like Ahmadinejad and damaged the image of an 
impartial leader… Khamenei shut down the roads to any change so that he could continue to control the power. 
 
Our dear leader, 
I wish you would leave a good name after your death and right the wrongs… so that tomorrow people could say: 
“Khamenei was a wise and enlightened leader… Although toward the end of his rule, he lost control and some harms 
were done… he, like Nelson Mandella, gave up key posts and paved the way for the rule of law. 
 
If you ask where you can start, I shall answer: with one noble order from you, all the innocent prisoners can return to 
the arms of their loved ones… 

  
  

 ***منبع *** 
http://en.nurizad.net/?p=19 
http://persian2english.com/?p=13607 
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   1389 مرداد ای، به خامنه مؤمنی عبداهللا سرگشاده نامه

  
  »شماها اعدام خواهید شد«، با این وعده مواجه بودم که »ترک برداشته ،نظام«خواندند که  در حالی که مدام در گوشم می

  
  خواهد بریدن زندانی و اعتراف او به آنچه بازجو می: ها یک هدف داشتها تن بازجویی

  
های رکیک و ضرب و شتم و این  توانم علیه خود به دروغ اعتراف کنم، با فحش گفتم این سخنان درست نیست و من نمی وقتی می

د و بگوید که رابطه نامشروع با تو داشته آوریم تا علیه تو اعتراف کن ای را در دادگاه می فاحشه«شدم که  رو می پاسخ آنها روبه
  »است

  
 ،های ناموسی در استعمال الفاظ رکیک و فحش »سربازان گمان امام زمان«تخصص بازجوی نظام جمهوری اسالمی و به اصطالح 

  برایم تجربه دردناکی بود
  

  توان به عدالت دست یافت؟ می ،آیا با تکیه بر انهدام روانی و شخصیتی زندانیان به عنوان حلقه مکمل شکنجه و سرکوب
  

را نیز آنان  قضائیبازجویان مدعی بودند که احکام حتا  و هر قانونی است، چرا که قضائیگویی اراده بازجو باالتر از دستگاه 
  کنند صادر می

  
عصبانیت مرا  ،خناناین س .»کنیم که حرامزاده و ولدزنا هستی به تو اثبات می«گفتند  ،کاری مفصل و تحقیر و توهین پس از کتک

که  چنان فرو کردن سر من در چاه توالت بود، آن ،نیز برانگیخت و به درگیر شدن من با آنان نیز منجر شد که البته نتیجه آن
  به دهان و حلق من وارد و به مرحله خفگی رسیدم ،های درون توالت کثافت

  
خواستند  از من میحتا  و »ای انی و در کجا و چگونه ارتباط داشتهباید کامالً توضیح دهی که با چه کسی، در چه زم«گفتند که  می

بارها به تجاوز و استعمال بطری و . »ام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ،در دوران کودکی«ام بنویسم که  که در برگه بازجویی
کرد که چوبی را  المی بیان میبازجوی وزارت اطالعات جمهوری اس ،المثل شدم تا جایی که فی شیشه نوشابه و چوب تهدید می

  کنیم که صد تا نجار نتواند آن را در بیاورد استعمال می.... در
  

آوری که حکایت از فروپاشی نظام اخالقی در میان مأموران منتسب به یک حکومت دینی دارد و  در شرح این واقعیت تأسف
  کنم آور است، به همین مقدار بسنده می یادآوری آن نیز برایم عذاب

  
آیا وجود این برخوردها بدین مفهوم نیست که حکمرانان و حاکمان فعلی نظام جمهوری اسالمی در آزمایش عدالت، اخالق و 

  !؟اند انسانیت مردود شده
  

فشردند که ما به پشتوانه رهبری از هرگونه برخوردی برای رسیدن به هدف استفاده  آنان به صورت مداوم بر این نکته پای می
به  ،هیچ خط قرمزی برای رسیدن به اهداف خود نداریم و استفاده از هر روشی برای وادارسازی افراد و منتقدین کنیم و می

  دانستند پذیرش القائات بازجویان در راستای حفظ نظام را مشروع، بلکه واجب می



 )393(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
 تعالی بسمه

 »علیماً سمیعاً اهللا کان و لمظُ من الإ القول من بالسوء الجهر اهللا یحب ال«
 کند دادخواهی و فریاد ظالم، دست از بخواهد و باشد رسیده او به ستمی آنکه مگر کند، صدا بلندی به را خدا خلق عیب کسی ندارد دوست خدا(
  )148 آیه ،نساء سوره( ).دگوی فاش را ظالم عمل زشتی و
  

 ای خامنه اهللا آیت جناب
  ایران اسالمی جمهوری رهبری مقام
 عدالت و انصاف رعایت و ظلم با ضدیت ضرورت در تلویزیون از را شما سخنان تا داد دست فرصتی اوین زندان در داشتباز روزهای از یکی در

 و نرسد شما به ها بازداشتگاه این اخبار شاید که رو آن از بنویسم، شما به خطاب را نامه این تا گرفتم تصمیم که بود روز همان و )2/4/89( بشنوم
 جسمی و روحی فشارهای شدیدترین بلکه نیست، برخوردار حقوق حداقل از تنها نه زندانی یک نیز اوین بازداشتگاه در کهریزک، از غیر که ندانید

 ترین سخت تحت من، امثال و من که ایام همان در شنیدم که آنجا از همچنین .دشو می وارد او بر اجباری اقرار و شخصیتی ترور هدف با نیز
 بگوید خود درباره چه هر متهم« که اید داشته اظهار فطر، سعید عید نماز های خطبه در حضرتعالی بودیم، ناکرده جرایم به اعتراف جهت ها شکنجه

 پرسش، این به تا دهم شرح را خودم بر رفته غیرشرعی غیرقانونی، رفتارهای و ها شکنجه نامه، این طی کردم قصد ،»است حجت این دادگاه، در
 بدین خیر؟ یا است معتبر شما نظر از نیز شود می اخذ غیراخالقی و غیرانسانی های شیوه چنین طریق از که اعترافاتی آیا :که شود داده جدی پاسخ
 جمهوری زندانی یک عنوان به من بر دادگاه و بازجویی بازداشت، دوران طول در آنچه بررسی جهت یاب حقیقت ای کمیته تشکیل امید به و ترتیب
 واقعیت خصوص در تحقیق جای به است، رفته من بر آنچه بازگویی امیدوارم گرچه .کنم می بازگو را است گذشته شما حکومت دوران در اسالمی
  .دنجامنی زندان ایام شدن تر تلخ و فشارها شدن افزون به عدالت، اجرای و ماجرا

  
 رهبری مقام
 طی را خود سیاسی مواضع سطر چند در که دانم نمی مناسبت بی برم، می سره ب اوین زندان در اسالمی جمهوری نظام منتقد یک عنوان به که امروز
 متعاقب و »دانشجویان اسالمی انجمن« عضویت به ابتدایی، سال همان در و شدم دانشگاه وارد 1375 سال در اینجانب .نمایم بیان گذشته دهه یک
 به نمودم، اخذ )ره(طباطبایی عالمه دانشگاه از را خود شناسی جامعه رشدا کارشناسی مدرک که 1384 سال تا و درآمدم »وحدت تحکیم دفتر« آن

 سازمان« مرکزی شورای عضو عنوان به امروز به تا 1384 سال از و کرده فعالیت وحدت، تحکیم دفتر تشکیالت دبیر و مرکزی شورای عضو عنوان
 فعالیت به بشر، حقوق و دموکراسی پیشبرد جهت در قانونی، همجموع آن سخنگوی و »)وحدت تحکیم ادوار( اسالمی ایران آموختگان دانش

 و احزاب و قدرت نهاد از دانشگاه نهاد استقالل بر تأکید همفکرانم، و من اصلی دغدغه دانشجویی، جریان در حضور دوران در .ام پرداخته
 که بودیم معتقد وحدت، تحکیم دفتر مجموعه در دوستانم و من .است بوده ایران ملت با همراهی جهت در حاکمیت نقد و سیاسی جریانات
 و گرایش هرگونه از فارغ شهروندان، حقوق از دفاع و مردم تاریخی و خواهانه آزادی مطالبات طرح برای بسترسازی رسالت دانشجویی جنبش
 نقد به بایست می آن، اصحاب و قدرت وییمجیزگ جای به دانشجویی جریان که هستیم و بودیم معتقد رو این از هم و دارد عهده بر را آنان سلیقه

 دفاع ها قومیت و مذهبی های اقلیت زنان، جمله از ملت آحاد حقوق از پرداخته، خاصی طبقه یا و قشر هر برای امتیازطلبی و خواری ویژه هرگونه
 را انفردای و زندان طعم بار چندین یل،دل همین به و بوده امنیتی نهادهای و قدرت مغضوب همواره گذشته دهه یک طول در رو این از .دنمای

 و فشار از عاری نیز قبلی های زندان چه اگر .ام کرده تجربه را انفرادی سلول روز 200 به قریب اخیر،ه دور احتساب با که ای گونه به ام، چشیده
 داده، رخ جنایات از امر مسؤوالن و عمومی افکار آگاهی و گذاشت نمایش به را متفاوت ای هتجرب اخیر،ه دور که رو این از اما است، نبوده شکنجه
 .پردازم می بدان است، ضروری پیش از بیش امری

  
 رهبری مقام

 آور، اشک گاز که حالی در دستگیری جریان در .دش آغاز من بازداشت اول لحظه همان از غیرقانونی رفتارهای و شتم و ضرب فحاشی، و هتاکی
 مأموران بود، کرده سلب من از را تحرکی هرگونه امکان و انداخته خفگی حالت به مرا بسته فضای در شد، می تفادهاس ها خیابان در آن از پیش تا که
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 به زنجیرشده پاهایی و دستان و خونین هایی دندان و دهان بینی، با که گرفتند لگد و مشت زیر به مرا چنان دشمنی و کینه با و نبوده بردار دست
 که گفتم می شتم و ضرب و فحاشی برابر در بودند، نفر بیست حدود که مأموران، به وقتی آنکه جالب و شدم؛ تحویل اوین زندان در شان نمسؤوال

 بازجویان کار آغاز دستگرمی البته این .شدم می مواجه قاضی و خودم به وقیحانه الفاظ و آنها رکیک های فحش با کنم، می شکایت قاضی به شما از
 بودم مواجه وعده این با ،»برداشته ترک ،نظام« که خواندند می گوشم در مدام که حالی در بازداشت، ابتدای همان از .دبو نم روح و جسم روی بر
 و دیگر سلولی به سلولی از مرا توضیحی هیچ بدون روز شبانه طی در وقتی بارها ها مدت تا وعده این تحقق انتظار .»شد خواهید اعدام شماها« که
 را آسمان وقت هیچ انفرادی، روز 86 طی .ددا می قرار خویش حیات ادامه به نسبت هراس و بیم در مرا کردند، می منتقل دیگر ندیب به بندی از

 پایانحتا  و انفرادی دوران از پس و شدم برخوردار »هواخوری حق« از بار شش تنها 240 و 209 امنیتی بندهای در بازداشت ماه هفت طی و ندیدم
  .داشتم را خانواده با بازجو، حضور با هم آن کوتاهی، تلفنی تماس اجازه بار یک تنها هفته دو هر دادگاه، رگزاریب و بازجویی
 شدم اوین 209 بند 101 سلول در انفرادی روانه فوق، شرح به بازداشت از پس :برگردم خود بازداشت ابتدای روزهای شرح به بگذارید و بگذریم

 .»نیستی این از تر بیش شایسته« که بود این پاسخم کردم، اعتراض و شده سلول موکت زیر در مدفوع دوجو متوجه ،ورود بدو در و
 .دش تر غیرانسانی و تر سخت زندان شرائط گرفتم، قرار اطالعات وزارت اختیار در و کردند منتقل 240 بند به مرا روز دو از پس که نیز 209 بند از

 انفرادی سلول هر اینجا در بشود، سوئیت تا بودند کرده یکی را انفرادی سلول دو هر که شاهرودی اهللا یتآ دستور و ششم مجلس مصوبه برخالف
 امکان وضعیت یک در تنها و بوده تر کوتاه من قد از سلول عرض که شکلی به( متر 20/2 در 60/1 ابعاد با بودند کرده سلول دو به تقسیم را

 همین به سلولی داخل نیز آن باالی در آب شیر یک و بودند گذارده مزاج اجابت جهت توالت چاه سر رب که فلزی سطل یک ).داشتم درازکشیدن
 سلول وضعیت متأسفانه بند، گورستانی سکوت و سلول قبرمانند فضای در .دنشو آورده بیرون سلول از نیز اولیه نیازهای برای زندانی تا بود اندازه
 ساعته 24 هم نورافکنی و بود وجب یک حدود آن با زندانی گاه سجده فاصله و بوده مذکور فلزی سطل تسم به قبله جهت که بود شکلی به نیز

 .دبپرور سر در خواب هوس زندانی مبادا تا بود روشن
 بازجویی جلسات جهنتی در مکرر های خوابی بی انفرادی، کنار در اما .کردم می عادت آن به باید که بود امری طوالنی، های بازجویی و انفرادی تحمل

 از اطاعت عدم از ناشی آزار و فشارها .دبو روزها این بند ترجیع نیز پیاپی های سیلی و شتم و ضرب و پا یک روی بر ایستادن و چندساعته
 .بروم هوش از بازجویی حین در شد می باعث گاهی که بود قدر آن بازجویان خواست
 خفگی حد تا را گلویم پرونده، بازجوی چنان آن بار چندین و شد می چنین آمد، می بیرون بازجو آستین از آهنین مشت باید گویی که نیز گاهی
 از ناشی صدمات البته .دش می زجرآور برایم غذا و آب خوردن گلو، ناحیه در درد شدت از روزها تا و افتادم می زمین بر هوش بی که فشرد می

 از یکی جریان در دارم یاد به که جایی تا رساند می آسیب نیز گر شکنجه و بازجو شخص به هبلک نیست، من چون زندانی یک متوجه تنها شکنجه
 .شدم دستش انگشتان روی بر جرح ایراد متوجه کوبید، می هایم دندان و دهان به دست پشت با که بازجو مکرر و متعدد ضربات از پس ها بازجویی
 شنیدم زندانیان برخی از بعدها که طوری به کردند، می استفاده زندانیان دیگر علیه شتم و ضرب گامهن در نیز من های ناله و فریاد ازحتا  بازجویان

 شکنجه و فشار تحت وسیله بدین نیز را آنها تا اند رسانده می زندانیان سایر گوش به را من های ضجه ،همزمان بازجویی جلسات دادن ترتیب با که
 .ددهن قرار روانی و روحی
 توان می چگونه که پرسیدم می وقتی البته و خواهد می بازجو آنچه به او اعتراف و زندانی بریدن :داشت هدف یک تنها ها بازجویی ،ترتیب بدین
 .»است واجبات اوجب ،نظام حفظ انقالب، بنیانگذار گفته به« که شنیدم می چنین پاسخی زد، رفتارهایی چنین به دست گرفتن اعتراف برای
 و شوید اعدام باید شماها از خیلی و برداشته ترک ،نظام و شده ریخته خونی« که شنیدم می بازجوها زبان از را جمله این مدام ویی،بازج اول ماه در

 یا« که شد می گفته گفتم، نمی پاسخ »نظام مصلحت مطابق« آنها تعبیر به و »بازجو میل مطابق« بازجویی در که نیز بار هر .»است نظام نیز شما شاکی
 رد از پس بلکه نبود، تهدید فقط این و »بدهی قورت و بخوری را بازجویی برگه همین باید یا خواهیم می ما که باشد آنچه مطابق باید وابج

 هنگامی در و رمضان مبارک ماه در بار یکحتا  عمل این آنکه جالب و شد می خورانده من به بازجویی های برگه فشار، و زور با هایشان، خواسته
 مجاز رفتاری هر دیگر باشد، نداشته حرمتی قدر، مبارک های شب در ناموسی های فحش و زدن کتک وقتی البته شد، انجام نیز بودم دار روزه که

 .دبو خواهد
  

 ای خامنه اهللا آیت جناب
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 ،پیاپی های سیلی و شتم و ضرب بر الوهع کردم، مقاومت وقتی و کرده نزدیکان و دوستان علیه نویسی تک به وادار را من ،بازجویی ابتدای همان از
 شخصیتی تحقیر و شدن ردخُ برای و رو همین از شاید .»شود خورد ات کذایی شخصیت تا کنی نویسی تک باید« که شدم مواجه بازجو پاسخ این با

 علیه توانم نمی من و نیست درست سخنان ینا گفتم می وقتی و کنم اعتراف نیز خود ناکرده اخالقی مسائل و روابط به خواستند می مرتباً که بود من
 تو علیه تا آوریم می دادگاه در را ای فاحشه« که شدم می رو روبه آنها پاسخ این و شتم و ضرب و رکیک های فحش با کنم، اعتراف دروغ به خود

 .»است داشته تو با نامشروع رابطه که بگوید و کند اعتراف
 ترین رکیک -  ناموسی های فحش و رکیک الفاظ استعمال در »زمان امام گمان سربازان« اصطالح هب و اسالمی جمهوری نظام بازجوی تخصص
 و بود دردناکی تجربه برایم - خورد می گوشم به عمرم در بار اولین برایحتا  و کرد اشاره آن به توان نمی نامه این در عنوان هیچ به که هایی فحش

 ،»بلرزد بدنت شنیدی را 240 اسم بیرون وقتی که آوریم می سرت بالیی« که شنیدم می خود بازجوی از قتیو ها فحاشی و ها بازجویی همین ادامه در
 هایی روش چنین عاقبت و کند برقرار کشور در را امنیت ،هایی ارعاب و تهدیدها چنین با تواند می امنیتی دستگاه یک چگونه که پرسیدم می خود از
 یافت؟ دست عدالت به توان می ،سرکوب و شکنجه مکمل حلقه عنوان به زندانیان شخصیتی و روانی انهدام بر تکیه با آیا رسید؟ خواهد کجا به

 است؟ سازگار انسانی و شرعی اخالقی، اصول کدام با نباشد، حکفرما قیمت، هر به گیری اعتراف قاعده جز ای ضابطه هیچ ضابطان، رفتار در اینکه
 الفاظ و ناسزا و فحش مورد ممکنه، وجه بدترین با است، شهید مادر و مؤمنه زنی که ام مرحومه مادر به بارها بازجویی، طول تمام در بازجویان

 شهیدم برادر همسر با من دانستند می آنکه با و( است شهید همسر و مؤمنه و مسلمان زنی آنکه رغم هب بارها فداکارم، همسر دادند، می قرار رکیک
 و دشنام مورد ....لقب با ممکن وجه ترین فجیع به مرا نوامیس و خواهران و نامیدند می ]ها در متن است چین نقطه[ ....نعنوا به )ام نموده ازدواج
 را نیهم به ما خانوادهه هدی و شد می نیز شهیدم برادر حال شامل اسالمی، نظام مدافعین از ناشایست الفاظ مکرر ابراز این .ددادن می قرار توهین
 .داندنخو می منافق
 از زننده و زشت الفاظ و فحاشی با که بودم شاهد بارها و نبودند قائل حرمتی هیچ نیز کشور فعلی و سابق نمسؤوال برای که ما، برای تنها نه آنان

 هاشمی اهللا آیت ،)...و »دار مسأله اخالقی نظر از« و ،»زلفمُ بچه« ،»لیگُ لپ« عنوان به( خمینی حسن سید االسالم حجت همچون هایی شخصیت
 محمد سید االسالم حجت ،)...و »اخالقی و مالی فاسد«( کروبی مهدی االسالم حجت ،)...و »دجال«( سویمو میرحسین ،)...و »فاسد«( رفسنجانی

 »مفسد«( ها ینیخوئ موسوی اهللا آیت ،)بودند زنان آن با ایشان رابطه مدعی ،متدین و مسلمان زنان برخی از بردن نام با و »اخالقی فاسد«( خاتمی
 زبان به دادگاه در آنها علیه سخنانی که خواستند می و بودم، ندیده خود زندگی طول در را افراد نای از برخیحتا  که حالی در ؛دکردن می یاد )...و

 اهللا آیت مورد در .آورم نزبا به دادگاه در آنان علیه ناشایستی و سخیفی های واژه خواستند می نوری عبداهللا و کروبی آقایان خصوص در .آورم
 و داشته را محوری و اصلی نقش فتنه، اصطالح به در ایشان بگوید و بیاورید اسم دادگاه در ایشان از باید شما که گفتند می خوئینی موسوی
 ذکر حالت، ترین مؤدبانه در که تاس گفتنی رابطه این در .ام ندیده را ایشان گاه هیچ تا کنون که حالی در است، بوده فتنه اصلی طراح و گردان صحنه

 اراده گویی .آوریم می زندان به را اینها همه که گفتند می و کرده خطاب »اکبرشاه« همیشه را هاشمی آقای جناب المثل فی ها، شخصیت این نام
 نکته این ذکر شاید .دکنن می صادر آنان یزن را قضائی احکام که بودند مدعی بازجویانحتا  که چرا است، قانونی هر و قضائی دستگاه از باالتر بازجو

 مؤید خود این که کنم؛ می آزاد را شما باشند، راضی تو از بازجویان اگر که کرد می مطرح )صلواتی قاضی( من پرونده قاضی که باشد ضروری
 .است خود ضابطین از قضا مقام استقالل میزان

 در خود بازجویی جلسات از یکی تنها شرح باشم، کرده تر دقیق را سخنم آنکه برای اکنون و کردم اشاره خود علیه اخالقی اعتراف برای فشار به
 و انصاف و عدل و اخالق معیارهای با ،من حق در شده عمالإ کثیف نمونه این که باشد کنم، می بازگو را اخالقی مسائل خصوص در سلول، یک
 به را تصمیمت آیا که گفتند و آمدند من سراغ به بازجوها کوچک، سلول یک در اریب :شود داده تطبیق و سنجیده نبوی، و علوی سیره و رفتار

 کن خالص را خودت و بگو داری که اخالقی مسائل همه« گفتند اخالقی، مسائل مورد در گفتند خصوصی؟ چه در که پرسیدم ای؟ گرفته اعتراف
 کردند می ادعا و دانند می نظام سابق نمسؤوال و زندانیان از برخی اخالقی مسائل از خبر دروغ به آنها .»کن بازگو دانی می نیز دیگران از آنچه هر و
 و فشار و زور با یا که دیگران پرونده به مربوط مسائل ،مداومبه صورت  .ایم گرفته اش نامشروع روابط مورد در اعترافاتی ،سیاسی فعال فالن از که

 که شدم متوجه بعدها البته که کردند، می مطرح آنانه چهر تخریب هدف به را بود دروغ و حضم کذب اساساً یا و بود شده اخذ آنان از شکنجه
 خصوص در ،مثال طور به( .است بوده سرشناس های چهره ویژه به انتخابات، از پس سیاسی زندانیان از بازجویی الغزل بیت کثیف، شیوه و حربه این
 ).دکردن می مطرح را شوهردار زنان با ایشان ارتباط خصوص در مسائلی هابار اصالحات، متدین و برجسته های چهره از یکی
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 قسم چه هر داشت، وجود من شدن پاک و کردن خالص اصطالح به جهت دیگران، با نامشروعه رابط داشتن به اعتراف به اصرار که ،شرائط آن در
 نشوید ناروا اتهامات این وارد و کند نمی حل را مشکلی هیچ مسائل، این طرح ما گفته هم تان تیم رئیس به که گفتم و ام بوده پایبند زنم به که خوردم

 در ،کنی اعتراف و بنویسی کاغذ روی اگر و باشد ات همکاری و صداقت نشانه تا کنی اعتراف تو خواهیم می ما که دادند می پاسخ .دکنی بس و
 کند، نمی کمکی ما به تو اعتراف البته که گفتند می همچنین آنها .دش واهدخ تندتر برخوردها صورت، این غیر در و شود می داده تخفیف حکمت
 در و حوصله و فکر با فاصله این در و گردیم برمی و رویم می که گفتند .است خودت به کمکی فقط ،اعتراف این و دانیم می را چیز همه ما چون
 صورتم بر محکمی های سیلی نتیجه در که است، روشن اکنون از جوابم که فتمگ آنها به .بنویس کاغذ روی را است الزم آنچه عواقب، گرفتن نظر
 واقعی خالف چیز هیچ و نیایم کوتاه آنها مقابل در که کردم عهد خود خدای با من و رفتند بیرون سلول از بازجویان مجادله، این از پس ؛آمد فرود

 .»ام نداشته قیغیراخال عمل و رفتار هیچ من« که نوشتم کاغذ بر و نپذیرم را
 نه؟ یا ای نوشته را باید آنچه آیا که پرسیدند و بازگشتند ساعتی، از پس .دبرگردن بازجویان تا ماندم منتظر را مدیدی مدت انتظار، و دلهره فضای در
 هجوم من به بازجویی، کاغذ خواندن از پس .دخواندن و گرفتند من از را کاغذ .نوشتم بودم، گفته هم قبالً شما به که را همان داشتم بیان نیز من و

 و تحقیر و مفصل کاری کتک از پس و کردند فحاشی ممکن جای تا ام خانواده و خود به و افتادند من جان به سیلی و لگد و مشت با و آورده
 شد منجر نیز آنان با من شدن درگیر به و برانگیخت نیز مرا عصبانیت ،سخنان این .»هستی ولدزنا و حرامزاده که کنیم می اثبات تو به« گفتند ،توهین

 .رسیدم خفگی مرحله به و وارد من حلق و دهان به ،توالت درون های کثافت که چنان آن بود، توالت چاه در من سر کردن فرو ،آن نتیجه البته که
 خالص را خودت و اعتراف ات اخالقی مسائل به که داری وقت زمان آن تا تو و گردیم می بر شب تا و رویم می که گفتند و آوردند بیرون را سرم
 برگه در که خواستند می من ازحتا  و »ای داشته ارتباط چگونه و کجا در و زمانی چه در کسی، چه با که دهی توضیح کامالً باید« که گفتند می .کنی

 تهدید چوب و نوشابه شیشه و بطری استعمال و زتجاو به بارها .»ام گرفته قرار جنسی تجاوز مورد ،کودکی دوران در« که بنویسم ام بازجویی
 آن نتواند نجار تا صد که کنیم می استعمال ....در را چوبی که کرد می بیان اسالمی جمهوری اطالعات وزارت بازجوی ،المثل فی که جایی تا شدم می
به صورت  جامعه سطح در زودی به که ایم داده رشسفا ها سایت به شماها اخالقی بودن دار مسأله خصوص در یمسائل گفت می و .دبیاور در را

 حکومت یک به منتسب مأموران میان در اخالقی نظام فروپاشی از حکایت که آوری تأسف واقعیت این شرح در .دشو منتشر دی سی یا بلوتوث
 برای اوین در محبوس سیاسی زندانی یک که شود روشن تا کنم می بسنده مقدار همین به است، آور عذاب برایم نیز آن یادآوری و دارد دینی

 مفهوم بدین برخوردها این وجود آیا که کنم مطرح شما برابر در را پرسش این و .دگیر می قرار فشارهایی چه تحت خود های ناکرده به اعتراف
 نبوده سابقه بی ،وقایع این گرچه !؟اند شده مردود انسانیت و اخالق عدالت، آزمایش در اسالمی جمهوری نظام فعلی حاکمان و حکمرانان که نیست

 جریان اما اند، بوده برده پی بدان پیش، ها سال در ]فهمیه دُرّی نوگورانی[ امامی سعید همسر از بازجویی جریان انتشار با نیز عمومی افکارحتا  و
 کشور در ها قانونی بی این با برخورد برای ای ادهار و نبوده موردی تخلف یک ،واقعه آن که داد نشان ،88 سال در سیاسی زندانیان از ها بازجویی
 کنیم می استفاده هدف به رسیدن برای برخوردی هرگونه از رهبریه پشتوان به ما که فشردند می پای نکته این بر مداومبه صورت  آنان .دندار وجود

 در بازجویان القائات پذیرش به ،منتقدین و افراد سازیوادار برای روشی هر از استفاده و نداریم خود اهداف به رسیدن برای قرمزی خط هیچ و
 .ددانستن می واجب بلکه مشروع، را نظام حفظ راستای

  
 رهبری مقام
 به بازجویی جلسه در بازجو بار یک که کنم می نقل را سخنی نیز باشید داشته اطالع تر بیش آن بر حاکم فضای و بازجویی تیم ذهنیت از آنکه برای
 خودم های دست با پشت از همدان سخنرانی از بعد را آقاجری هاشم گردن بودم حاضر« زد فریاد خشم و نفرت از آکنده بانیز با و گفت من
 را کار این نشود، نوشته نظام پای به آنکه برای و نظام مصلحت خاطر به اما بودم، راضی شدم می اعدام بار هفت آن، از پس اگرحتا  و بریدم می

 را او حکم است نتوانسته که کند می استغفار خدا جانب به نماز قنوت در که گفت می بازجو آن ».است طور همین نیز تو امثال مورد در و نکردم
 .دبفرست جهنم به خود، خیال به را ما امثال و کند اجرا
 و غیررحمانی قرائتی بهحتا  و نداشته اعتقاد وژیایدئول هیچ به واقع در آنان که چرا بود، پایه بی ادعایی ،بازجویان سخنان این من، باور به البته

 انگیزه که است آنان در شده نهادینه نفرت و کینه همچنین و آن منافع از مندی بهره و قدرت در حضور تنها و نیستند پایبند نیز دین از آمیز خشونت
  .دده می تشکیل را شان غیرانسانی های مأموریت در افراد این
  



 )397(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 اسالمی جمهوری رهبر
 حرکت مبنای .است بازجویان کارآمد ابزار نیز زندان داخل در است، گشته حکمرانی ابزار و کرده پیدا رواج جامعه فضای در که همچنان ،دروغ

 به کذب های تحلیل و اخبار کشور، سیاسی وضعیت مورد در آنها ،نمونه طور به است، »فریب و دروغ« ،بازجویی مراحل تمامی در بازجویان
 این در در نفر 50« که گفتند می و آمده ما سراغ به قدس، روز راهپیمایی از پس نمونه، طور به داشتند، آنان روحیه تخریب در سعی و داده انزندانی
 کی که است چنان موسوی از مردم خشم« که گفتند می یا و .»ایم داده نجات را وی ما و زده کتک را خاتمی آقای مردم و آمده ها خیابان به روز

 مخملین انقالب آموزش آلمان، به سفری طی که شد عنوان من، دادگاه در .»نکشند را او مردم که گذاشتیم وی جان از حفاظت برای محافظ گردان
 غربی کشورهای و اروپا به سفری گونه هیچ تا کنون اساساً و شده توقیف اطالعات، وزارت توسط هاست سال من پاسپورت که حالی در ام، دیده
 در کنید تصور گفتند می و کنند تعبیر االهی عدل دادگاه و محشر صحرای به را انفرادی سلول فضای تا داشتند بسیاری تالش بازجویان .ام اشتهند

 انسان جوارح و اعضا ،قیامت در که بود این آن، و گرفتند نمی نظر در را تفاوتی البته ؛دکنی اعتراف خود گناهان همه به باید و هستید قیامت روز
 شود، می نیز خود علیه دروغ اعتراف به مجبور زندانی روحی، و جسمی فشار و بازجویی تحت و انفرادی سلول در اما آیند، می در سخن به او علیه
 و ضرب و ککت مورد را کناری های سلول در متهمین بارها محشری، چنین بازسازی برای .دیاب رهایی آنها آهنین های مشت و بازجو دستان از بلکه
 .دباش کبری محشر در االهی عذاب یادآور مضروبین، دردمندانه های ضجه ما،ه شکنج و روحی فشار بر عالوه تا دادند می قرار شتم
 است گزاره این مؤید این و شود می انجام مخالفان و منتقدان با نظام، حفظ توجیه با و والیی حکومت چارچوب در که رفتارهایی است چنین ،آری

 به پیامبر حکومت اساس که حالی در .دندار هم را قانونی اعتراض و مخالفت نوع هیچ تحمل دینی، حکومت از قرائتی چنین بر مبتنی نظام هک
 :خوانیم می کریم قرآن در که همچنان بود، استوار مردم با مهربانی و مدارا بر دینی، حکومت یک کامل نمونه عنوان

 اللّهِ یعَلَ فَتَوَکَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا األَمْرِ فِی وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِکَ مِنْ الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظّاً کُنتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنتَ هِاللّ مِّنَ رَحْمَۀٍ فَبِمَا«
 پراکنده تو، اطراف از ،یبود سنگدل و خشن اگر و !یشد مهربان و نرم )مردم( آنان بربرا در ،االهی رحمت برکت به( »الْمُتَوَکِّلِینَ یُحِبُّ اللّهَ إِنَّ
 توکل خدا بر و !باش قاطع ،یگرفت تصمیم که یهنگام اما !کن مشورت آنان با کارها، در و !بطلب آمرزش آنها یبرا و ببخش را آنها پس .دشدن یم

 )عمران آل سوره 159 آیه( ).ددار دوست را متوکالن خداوند زیرا !کن
  

 ای خامنه اهللا آیت جناب
 از تر بیش و کردم می همکاری آنها با که سیاسی مجموعه و دوستان خود، علیه دادگاه در تا گرفتم قرار فشار تحت بسیار دادم، توضیح که چنان آن اما

 باید« گفتند می و کنم اعتراف بودم، کرده یتحما ایشان از جمهوری ریاست دهم انتخابات جریان در که کروبی مهدی آقای جناب علیه همه،
  .»بزنی شمشیر اسالم برای ،آن از پس و شوی حُر تا کنی اعتراف

 طرح به منجر که( خانواده با مالقات و تلفن به دسترسی عدم مطلق، خبری بی روز 50 از بعد و انفرادی روز 86 از پس و فشارهایی چنین ادامه در
 دادگاه روانه خود، علیه اعتراف برای بازجویان نظر زیر تمرین انجام از پس ،)است؟ زنده مؤمنی عبداهللا آیا :که بود شده ها رسانه در پرسش این
 و تأیید مورد و تسخیری وکیل - وکیل کردن اختیار باحتا  داشتم، ای عالقه البته نه و کنم اختیار خود برای وکیلی داشتم اجازه نه که حالی در ؛شدم

 گفته من به دروغ به بازجویان .است شده دیکته او به محاکمه از پیش متهمش دفاعیه که بخشم مشروعیت دادگاهی به - ازجویانب با هماهنگ
ه ب اما من .یابی رهایی بند از تا بخوانی را نظر مورد متن دادگاه، در است کافی و شوی می آزاد زندان از حکم بدون )1388( مهرماه از قبل که بودند
 بازجوها روزی شبانه جسمی و روحی فشار از که بودم آن دنبال به تنها بلکه یابم، رهایی زندان از خود، علیه دادگاه در اعتراف با که نبودم نآ دنبال

 یک پذیرش برای تا نشوم، مواجه ام خانواده و خود به خطاب ناموسی و رکیک های فحش با روز هر الاقل تا کنم، پیدا خالصی آنها آهنین مشت و
 و اعدام به مداوم تهدید تا یابم، خالصی بازجو مشت و سیلی و پیاپی های شتم و ضرب از تا نکنند، فرو توالت چاه داخل را سرم دروغ، اعتراف
 با که ودب ترتیب این به .دیاب پایان نداشته، اخالقی انحرافات به کردن اعتراف کثیف داستان مگر تا شود، تمام بازجویی در کثیف های روش اعمال
 از را شده دیکته انشایی باشد مشخص که بخوانم ای گونه به را دفاعیه متن کردم تالش دادگاه، در .رفتم دادگاه به بود، شده آماده برایم که ای دفاعیه

 آنکه بدون خواندم، می فاعیهد عنوان به بود، خود علیه کیفرخواست مثابه به که را شده دیکته متنی و کردم می اعتراف خود علیه باید .خوانم می رو
 .دندار عموم برابر در دادگاه در اعتراف به ای عالقه نیز گناهکار یکحتا  که ندارد وجود تردیدی کنید باور .باشم داشته آن به اعتقادی

 کند اعتراف دادگاه در دروغ، به ودخ علیهحتا  که کشاند می آنجا به را فرد اطالعات، وزارت مأموران پرحاشیه های بازجویی و اوین زندان تجربه اما
 فحاشی با ،بازداشت و بازجویی دوران در بارها من اگرچه .دگیر می قرار نیز قاضی حکم و رأی مبنای دروغ، اعترافات این که است این جالب و
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 ،این و ندارند نظری و تأثیر هیچ حکم، صدور روند در دادستان و قاضی آنها نگاه از که گویی شدم؛ مواجه نیز دادستان و قاضی به خطاب بازجوها
 جلسه اولین به تنها نیز قضائی مقامات و قضا دستگاه استقالل عدم مورد در .دگیرن می تصمیم نظام کل و کشور قضائی دستگاه برای که هستند آنها

 تهران سابق دادستان دوره در من علیه ها شکنجه و فشار اوج گرچه .کنم می اشاره آبادی دولت] جعفری[ آقای یعنی تهران، جدید دادستان با مالقات
 انتظار طبعاً و گرفت می صورت دادگاه برگزاری و بازداشت ماه 5 از پس نیز آبادی دولت جعفری آقای با من مالقات و بود] سعید مرتضوی[

 بگویم دادستان به است رفته من بر آنچه از چیزی نیست نیاز که گفت من به مؤکداً ،مالقات این انجام از پیش مربوطه بازجوی اما نداشتم، چندانی
 در و »خواهم نمی وکیل« بگو دادستان با مالقات در که گفت من به بازجو ؛»هستم من کاره همه و است کاره هیچ دادستان« که داشت تصریح و

 و پذیرفت انجام بود، باورپذیر و ملموس ایمبر چیزی هر از بیش او چندماهه های شکنجه تجربه که بازجویی حضور در نیز مالقات این نهایت،
 .دمان نمی باقی قضائی مقام با گفتن برای سخنی ،شرائط این در که است بدیهی

  
 رهبری مقام
 و مهار و سرکوب روند به مربوط های گیری تصمیم در آنها باالدستی جایگاه و مردم برابر در امنیتی نهادهای نمایی قدرت آیا که داشت توجه باید

 و کند؟ نمی متبادر ذهن به را سرکوب قدرت به حکومت وابستگی و نداشته حاکمیت مشروعیت کاهش از نشان اجتماعی -سیاسی تحوالت کنترل
 پاسخ همچنان اینان آیا و است؟ شده منسوخ حکومت، ادامه برای زور از استفاده حل راه که نشده ایجاد ما حاکمان ذهن در هنوز ،باور این آیا

 دانند؟ می سرکوب را خواهی حق و مخالفت اعتراض، برای مناسب
 کوتاهی مرخصی به و شده آزاد زندان از سنگین ای وثیقه با که نیز نوروز عید از پیش اندکی و گذرد می من بازداشت از روز چهارصد از بیش
 من رسانم می آگاهی به .بازگشتم حبس به زندان، از رجخا در دیگران و خود علیه اعتراف ادامه به بازجویی تیم اراده نپذیرفتن دلیل به آمدم،

 اعتقاد بیان کردم، روخوانی دادگاه در فشار تحت که را سخنانی دادم، توضیح که چنان آن و پایبندم ام داشته بازداشت از پیش که اعتقاداتی به همچنان
 .دانم نمی خود
 نامحدود قدرت خواستیم می و دانیم می روش ترین مناسب را دموکراسی و تاصالحا کشور، شرائط بهبود برای که هست و بوده این ما جرم

 برابر کیفری دموکراسی، به دستیابی برای ایران ملت خواست از حمایت آیا که است این من پرسش .کنیم محدود را دموکراسی بازدارنده نهادهای
 قرار محاکمه موضوع نباید جریانی یا و فرد هیچ باور و بیان بپذیریم که رسیدهن آن زمان هنوز آیا دارد؟ ظالمانه و غیرانسانی رفتارهای تحمیل با

 گیرد؟
 محاکمه هستیم، ظلم رفع و ظالم عملی دفع دنبال به اگر است؟ گزافی انتظار شود، محاکمه گر شکنجه شکنجه، ثبوت صورت در اینکه انتظار آیا و

 تواند می که است استبداد و ظلم از کاستن این و نجامدبی عدالت اجرای برای عملی و مؤثر های راه تشویق به تواند می که است گران شکنجه
 .دگرد قانون و عدالت اجرای ساز زمینه
 و است شده انجام قصدی چه به و منطق چه با شد، روایت آن از هایی گوشه که ام، خانواده و من بر ها شکنجه و ها ظلم این که دانم نمی ،نهایت در

 با نه رفتارهایی چنین که است این دانم می آنچه اما ؛»دانند خسروان ،خویش مملکت صالح« که چرا ،خواهم نمی پرسش این برای نیز پاسخی
 برهاند آشکار های ظلم این از را ما یاب، حقیقت کمیته یک تشکیل که امید .است توجیه قابل شرعی و قانون هیچ با نه و سازگار انصاف و عدالت

 .دبکشان عدالت سوی به ختیلَ و
  
 شما آتش شود یم موجب که ننمایید، تکیه ظالمان بر و(؛ »تُنصَرُونَ الَ ثُمَّ أَوْلِیَاء مِنْ اللّهِ دُونِ مِّن لَکُم مَا وَ النَّارُ فَتَمَسَّکُمُ ظَلَمُواْ الَّذِینَ یإِلَ تَرْکَنُواْ وَالَ«
 )هود سوره 113 آیه ،کریم قرآن( !)شوید ینم ییار و داشت؛ نخواهید خدا جز یسرپرست و یول هیچ حال، آن در و گیرد فرا را
  

 والسالم
 مؤمنی عبداهللا
  اوین زندان، 1389 ماه مرداد
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   1389 تیر ای، به خامنه یکرم حمزه نامه

  
  توضیح

  عباس خسروی فارسانی
  

در ادامه، عالوه بر نامه حمزه مل آن، منتشر نشده است؛ اما ای ارسال گردیده است و متن کا برای آقای خامنه محرمانهنامه حمزه کرمی به صورت 
 شود که به ای است، مطالبی آورده می به خامنه یا همه مطالب نامه قسمتیای، که در واقع بیانگر  کرمی به دادستان کل کشور، آقای محسنی اژه

  .دداراشاره  ای نیز محتوا و حواشی نامه او به خامنههایی از  بخش
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  »فرنگی توالت در سیاسی زندانی یک سر کردن فرو بار 20 از بعد گیری فاعترا«

 1389مرداد  12: تاریخ انتشار
  

خواستند که آنچه را  مرا انواع شکنجه کردند، از جمله بیش از بیست بار، سرم را در کاسه توالت فرنگی پر از کثافت کردند و می
، »یا اهللا«: گفتم وقتی می! کردند دادم، به آن حضرت جسارت می سر می »رایا زه«هرگاه فریاد ! گویند اعتراف کنم آنها می

  !کنیم کاری بخواهیم با تو می خدایت امروز ماییم که هر: گفتند می
  

 در چه ،است بد ای دوره هر و یشرائط هر در جور و ظلم« :گفت ایثارگران از جمعی با خود 89 مرداد 11 سخنان در موسوی میرحسین: جرس
 قبول اسالم آیا .دگیر می صورت اسالم نام به که چرا است، بدتر اتفاقاً اسالمی جمهوری در ظلم .اسالمی جمهوری دوران در چه و پهلوی ندورا
 »شود؟ گرفته اعتراف او از توالت در زندانی یک سر کردن فرو با یا شود حرمت هتک انسان یک از که کند می
 و بوده دفاع دوران در سپاه فرماندهان از وی .است کرمی حمزه ،سیاسی زندانی این نام ،آگاه منابع از قلن به تهران از جرس خبرنگار گزارش به

 سال از و ورامین فرماندار ،1374 تا 1368 سال از کرمی .است بوده تهران استان اسالمی انقالب پاسداران سپاه ستاد رئیس سپاه، در سمتش آخرین
 دوره انتخابات جریان در وی .است بوده خاتمی محمد و رفسنجانی هاشمی اکبر های دولت در یجمور رئیس فترد سیاسی مدیرکل ،1380 تا 1374
 جمهوریت وبسایت مدیریت جمهوری، ریاست انتخابات دوره دهمین در و بود رفسنجانی هاشمی مطبوعاتی ستاد مسؤول جمهوری، ریاست نهم
 .داشت الیتفع موسوی میرحسین ستاد در و داشت عهده بر را

 در 88 ماه شهریور سوم در وکیل بدون و بوده انفرادی سلول در روز هفتاد از بیش .دش دستگیر انتخابات از بعد حوادث جریان در کرمی حمزه
 الیحه رائها با وی .دش محکوم دولتی خدمات از دائم انفصال و حبس سال 16 به تهران، انقالب دادگاه 15 شعبه سوی از کرمی .دش محاکمه دادگاه

 شدید فشارهای تحت اعترافات، این تمامی که است کرده اظهار و تکذیب اولیه دادگاه و ها بازجویی در را خود اعترافات تمامی تجدیدنظرخواهی،
 انفصال و قطعی حبس سال 11 به را کرمی حمزه تهران، تجدیدنظر دادگاه 36 شعبه .است اخالقی و حقوقی ارزش هرگونه فاقد و شده اخذ او از

 .است انتخابات از پس دستگیرشدگان میان در حکم ترین طوالنی رکورددار کرمی حمزه .دکر محکوم دولتی خدمات از دائم
 اوین به اردیبهشت 29 بود، شده آزاد اوین زندان از موقت طور به تومانی میلیارد دو سنگین وثیقه تودیع با 89 ماه اریبهشت 24 در که کرمی حمزه

 به و کرد رد را درخواست این وی اما کند، تلویزیونی مصاحبه رفسنجانی هاشمی علیه که بودند خواسته وی از امنیتی مأموران .دش دهبازگردان
  .دش بازگردانده زندان به و نشد موافقت وی روزه پنج مرخصی تمدید با دلیل همین
 طالقانی بیمارستان یو سی سی بخش در قلبی حمله اثر در بود، آمده روزه جپن مرخصی به بار دومین برای که حالی در جاری مرداد اوایل در کرمی
 یکشنبه صبح خبرگان، مجلس رئیس رفسنجانی هاشمی اهللا آیت از نمایندگی به درمان و بهداشت اسبق وزیر منافی هادی دکتر .دش بستری تهران
 .دان کرده المالقات ممنوع را او پزشکان و دارد قرار هوشیار نیمه حالت در وی که کرد اعالم وی بستگان از یکی .دکر عیادت وی از مردادماه سوم
 را سرم بار، بیست از بیش جمله از کردند، شکنجه انواع مرا :است گفته شده، گوناگون های بیماری دچار زیاد های شکنجه خاطر به که کرمی حمزه

 حضرت آن به دادم، می سر »زهرا یا« فریاد هرگاه !کنم اعتراف گویند می آنها را چهآن که خواستند می و کردند کثافت از پر فرنگی توالت کاسه در
   !کنیم می تو با بخواهیم کاری هر که ماییم امروز خدایت :گفتند می ،»اهللا یا« :گفتم می وقتی !کردند می جسارت

  
  

  ***منبع *** 
 )جرس( »سبز راه جنبش« سایتوب
 

http://www.rahesabz.net/story/20723 
 



 )401(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
   خوانده استای  نامه حمزه کرمی را شخصاً برای خامنه ،رفسنجانی هاشمی

  
 ای خامنه آقای به کرمی حمزه دهنده تکان نامه

 1389مرداد  12: تاریخ انتشار
  

 یک سر رو کردنف بار 20 از بعد گیری اعتراف« عنوان با ستون همین در کرمی حمزه درباره جرس دهنده تکان گزارش انتشار دنبال به :جرس
 ماه چهارده از بعد کرمی حمزه .درسی تهران در جرس خبرنگار به سیاسی زندانی این درباره جدیدی اطالعات »فرنگی توالت در سیاسی زندانی
 .اغماست حال در تهران طالقانی بیمارستان ویژه های مراقبت بخش در اکنون هم شکنجه، شدت دلیل به زندان،
 بر آن از بعد ماه ده و انفرادی زندان روز هفتاد طول در که را هائی شکنجه شرح رهبری مقام به ای صفحه پنج خصوصی ای نامه طی کرمی حمزه
 را -  است ای خامنه آقای زمامداری دوران در بشر حقوق تاریخی اسناد از یکی که -  نامه این شود می موفق وی .است نوشته است آمده وارد وی
 جمهوری ریاست زمان در هاشمی دفتر سیاسی مدیرکل ها سال او که آنجا از .دبرسان رهبری خبرگان مجلس رئیس رفسنجانی هاشمی دست به

 .دافت می گریه به وی نامه خواندن با هاشمی است، بوده وی
 نفر دو و سبز جنبش رهبران ولا طراز بستگان از یکی با نامشروع روابط به اقرار بگیرند، اعتراف خواستند می کرمی از بازجویان که اموری از یکی
 پر فرنگی توالت در را او سر که بیستمی بار در اینکه تا کند، می امتناع بارها کرمی .است بوده بصیرت بی عالیه مقامات از یکی اول طراز بستگان از
 دیگر از .دکن می امضا و نویسد می ستندخوا می را آنچه و دهد می تن بازجویان خواست به اعتراف به خفگی احساس با و کنند می فرو نجاست از

 .است بوده رفسنجانی هاشمی فرزند هاشمی مهدی مالی فساد و اختالس کرمی شکنجه تحت اعتراف موارد
 اریاد های نامه خم و پیچ در مبادا ندادم، شما دفتر به را نامه این گوید می او به و برد می ای خامنه آقای نزد شخصاً را نامه رفسنجانی هاشمی
 به و بدهید بیت کارگزاران از یکی دسته ب یا کنید فراموشش بدهم، دستتان به اگر مبادا تا بخوانم برایتان شخصاً خواهم می شود، فراموش
 ای خامنه آقای از بعد و خواند می اسالمی جمهوری رهبر برای را کرمی حمزه ای صفحه پنج نامه مفاد تمام وی .دشو دچار ها نامه دیگر سرنوشت

 ؟!است نشده اخذ شکنجه زیر اخیر سال یک های اعتراف گوئید می هم باز پرسد می
 شما نمایندگان به من معذرت، عرض با گوید می رفسنجانی هاشمی .دکن رسیدگی گذارم می را یکی بدهید، من به را نامه گوید می ای خامنه آقای
 من اختیار در سریعاً را خود تحقیقات و کند دنبال را مسأله شما نماینده پای هپاب تا نمک تعیین نماینده نفر یک هم من دهید اجازه ندارم، اعتماد
 که دهد می قول ای خامنه آقای .داشت برخواهد انتخابات از بعد دیگر امور از بسیاری از پرده شود بررسی نامه این در مطروحه مباحث اگر .دبگذار
 .دپذیر نمی را رفسنجانی هاشمی پیشنهاد عمالً و کند رسیدگی میکر ادعاهای به طرفی بی کمال با وی نماینده
 ای اژه محسنی .دسپار می اطالعات سابق وزیر و کشور کل دادستان ای اژه محسنی غالمحسین به را کرمی حمزه شکایت به رسیدگی ای خامنه آقای
 دهد می قول و پرسد می را بازجویان نام شود، می جویا وی از ار ها شکنجه جزئیات کرده احضار را وی بار چند کرمی شکایات رسیدگی جریان در
 آنها از ناشی بعدی تألمات و شکنجه شدت دلیل به کرمی حمزه که بود نشده تنظیم هنوز ای اژه محسنی نهائی گزارش .دکن برخورد خاطیان با که
 .دشو می منتقل یو سی سی به ،رفته فرو اغما حالت به

 آقای و کرمی حمزه بر فشار بسا چه مسأله این افشای با چه اگر کرد تصریح داد، قرار تهران در جرس خبرنگار اختیار رد را فوق خبر که منبعی
 گزارش این مفاد فراوان اهمیت اما نیستند، مسأله شدن علنی به راضی نفر دو این از یک هیچ دارم اطمینان اینکه با و یابد افزایش رفسنجانی هاشمی

 گزارش این کامل صحت تحقیق از بعد جرس .دکن می وادار مسأله این افشای به مرا دارد، سیاسی گمنام زندانیان بسیاری سرنوشت رد که ثیریأت و
  .دکن می آن انتشار به اقدام متفاوت، منبع چند از
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  1389 مرداد 11 ،)ای اژه محسنی( کشور کل دادستان به رمیک حمزه نامه

  
من متن مورد نظر بازجوها را نخوانم، خانمی در جلسه علنی دادگاه بلند خواهد شد و علیه تو  ،آنها اعالم کردند اگر روز دادگاه

  !ای و غیره در دادگاه افشاگری خواهد کرد که تو با او رابطه داشته
  

 تعالی بسمه
 ای اژه محسنی آقای جناب المسلمین و االسالم حجت حضرت
  کشور کل محترم دادستان

  
 مسائل سایر و ها بازجویی و بازداشت نحوه مورد در را توضیحاتی وسیله بدین ،حضوری مذاکرات پیرو ،االهی توفیقات آرزوی و احترام و سالم با

  :رساند می استحضار به ام، پرونده به مربوط
 کل محاصره با فجیعی طور به ،شب نصف یک ساعت نزدیک ،بوده استراحت حال در دخترم منزل در که حالی در 27/3/88 تاریخ در اینجانب
 فحاشی و بداخالقی و حکم ارائه بدون و کفش با دخترم آپارتمان به شدن وارد و ساختمان ورودی در شکستن و امنیتی نیروهای سوی از منطقه

 .دنمودن منتقل اوین زندان 240 بند به سپس و 209 بند به و نموده دستگیر ،همسرم و داماد و دختر به
 بازجوی نفر 7 ابتدا از .دش آغاز لگد و مشت و سیلی و کتک با ابتدا همان از ها بازجویی .بردم سره ب انفرادی در ،نیم و ماه چهار یعنی ،روز 138
 .دنمودن می بازجویی اینجانب پرونده پایانی مراحل تاآنها  از نفر سه یا دو اما نیامدند، دیگر ماه، دو یکی از پس آنان از نفر چهار .دبودن من
 آن از بخشی که بود جسمی و روحی های فشار با همراه ها بازجویی .شدم بیهوش آن از پس یا بازجویی حین در بار پانزده ،بازجویی مدت طول در
 :رساند می استحضار به زیر شرح به
 و دانست می مرگ مستحق ها هاشمی با همکاری خاطره ب مرا بنده بازجوی روز هر که بود مرگ و اعدام به بنده تهدید ی،روح فشارهای جمله از -

 بندهای به بنده اعزام و ارسال به تهدید یا .دبو ها بازجو توسط بطری استعمال به تهدید همچنین و تجاوز به تهدید دیگر، مسأله .ددا می را آن نوید
  .دنماین می جنسی تجاوز جدیدالورود افراد به ها بند آن در بازجوها گفته حسب ظاهراً و کنند می سپری آن در خالف افراد هک مخوف عمومی

 صدای روز یک .دنماین می دستگیر بنده شدن زندانی و بازداشت به مزبور مسائل پیگیری دلیل به را دامادم و دختر و همسر اینکه به تهدید -
 زینب شما دختر صدای این که کرد اعالم بازجویم و بود زاری و گریه حال در که آمد می بازجویی حین تر طرف آن سلول ندچ فاصله از خانمی
 و روحی لحاظ به ماه یک تا و دارد خردسال فرزندی دخترم زیرا .دش خراب سرم بر دنیا خبر، این شنیدن با من و شود می شکنجه دارد که است
 که بودم دخترم فرزند نگران ،طرفی از ؟!کردند می چه جوان دختری با نمودند می ...و تجاوز به تهدید را بنده وقتی زیرا .مبود ریخته هم به روانی
 نشده دستگیر دخترم و گفته می دروغ بازجویم شدم متوجه و داشتم منزلم با تلفنی تماس ماه یک از پس کهاین تا .دنمای می سپری چگونه مادر بدون
  .است

 رابطه اند داشته تماس بنده با انتخابات ایام که هایی خانم کلیه با کنم اعتراف اینکه بر مبنی خود مخصوص کاری کتک و فحش با بازجویم اراصر -
  ...و هاشمی فاطمه و فائزه ها خانم یا و داشت تماس من با.... کمدر صحت پیگیری تباب که ]ها در متن است چین نقطه[ ....مخان جمله از ام، داشته

 اعتراف است، شده دستگیر که خبرنگار خانم فالن کردند می اعالم گاهی از هرآنها  شکنجه، و فشار با همراه خصوصی، و شخصی مسائل تفتیش -
 آن الفخ مگر ام داشته رابطه زمان و زمین با بنده ها بازجو نظر از .دکردن می روحی شکنجه مرا ،صورت بدین و است داشته رابطه تو با که کرده
  .دشو ثابت

 دادگاه در تو علیه و شد خواهد بلند دادگاه علنی جلسه در خانمی نخوانم، را بازجوها نظر مورد متن من ،دادگاه روز اگر کردند اعالمآنها  -
 نظرشان مورد متن ام، دگیخانوا آبروی حفظ خاطره ب کردند مجبور مرا هاآن ،صورت بدین !!غیره و ای داشته رابطه او با تو که کرد خواهد افشاگری

 مقام که شنیدم ها بعد که حالی در .دکردن پخش تلویزیون از بود، شده تنظیم خودم و هاشمی مهدی علیه که را آن بالفاصله و بخوانم دادگاه در را
  .دنبودن موافق سیما و صدا از ها دادگاه پخش با رهبری معظم
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 عید خطبه در رهبری معظم مقام فهمیدم ها بعد که داشت وجود اقاریری دیگران علیه آن در ازیر بود، زیادی مشکالت حاوی اشاره مورد متن -
 بازجویان اصرار اساس بر دیگران علیه اعترافات که حالی در ؛است غیرنافذ و غیرشرعی دادگاه در دیگران علیه اعترافات پخش اند کرده اعالم فطر

  .است صادق کامالً ،مطالب این بنده خود مورد در حداقل .گرفت می صورت
 نوشتم، می .دزدن می کتکم نوشتم نمی من وقتی و خواستند می نویس تک دیگران علیه اینجانب ازآنها  .دیگران علیه نویسی تک به بازجوها اصرار -
  .دکردن می بازی من روان و اعصاب با و !ای ننوشته را اش همه ولی ای نوشته تو که زدند می کتکم هم باز
 سیلی، با زدن کاری، کتک .دبو متمادی های ساعت تا ایستادهبه صورت  دیوار کنار در اینجانب نگهداری کردند، می بازجوها که کارهایی جمله از -

 .داشت ادامه ریزی خون روز چندین و شدم ریزی خون دچار مرحله دو در بنده که طوری به ،بدنم اعضای سایر و شکم به مشت و لگد گردنی، پس
 فاقد 240 بند موقع آن( ندارد پزشک 240 بند اینکه بهانه بهآنها  کنند، معاینه تا بدهند نشان دکتر و پزشک به مرا کردم می اصرار چه هر ایام، آن در

  .درفتن می طفره پزشکی رسیدگی از ،)بردند می 209 بند به معاینه برای را بیماران و بود بهداری و پزشک
 اقرار خودم و هاشمی علیه »سوخت مصرف سازی بهینه« مسائل مورد در باید بندهآنها  سناریوی حسب و بودند نوشته سناریویی بازجوها -

 لگد و کتک با و شدم می بیهوش که حدی در فشرد، می مرا گلوی بارها بازجویان از یکی .دکردن می طلب من از شکنجه با را کار این و نمودم می
  .دنمو می شکنجه مرا
  .زمینه این در روحی و جنسی آزار و توالت چاه در سرم کردن فرو -
 دادگاه به که هایی پاسخ و ها متن درآنها  دخالت و تجدیدنظر و دادگاه اول مرحله در قانونی حقوق سایر و وکیل داشتن از بنده کردن محروم -

 بر مبنی طباطبایی علیزاده آقای وکیلم توسط اخالقی نحرافاتا داشتن اتهام .بودم زندانی 240 در هنوز بنده حکم، صدور موقع در زیرا ؛نوشتم می
 وکیل هر و نامبرده توسط بنده وکالت پذیرش از شدن مانع و جنسی انحرافات دچار او اینکه اعالم و !است اخالقی انحرافات دچار وی اینکه
  .دیگر

  .زمینه این در ناروا حکم صدور و تجدیدنظر و اولیه دگاهدا توسط هاشمی مهدی و بنده علیه مالی ادعاهای شدن کارشناسی از جلوگیری -
 بازجوی از بنده ترساندنآنها  همه نقش که کیست؟ شما بازجوی اینکه سؤال و من سلول درب به متفاوت افراد اعزام و بنده با روانی جنگ -

  .است مفصل بسیار بخش این از مسائل که ،بود دارم که بیرحمی و وحشی
 و شخصیت کردن ردخُ و شکستن و بنده نزدآنها  تحقیر و توهین و بودند دیگر های سلول در که دوستانم و بندان هم نزد بنده تحقیر و توهین -

  .سایرین و بنده غرور
  .دگنج نمی نامه این در که دارد مفصلی شرح و داد می عذاب مرا بسیار که دخترانم و همسرم به بستن اتهام و تحقیر و توهین -
 .من نزد در دیگران کاری کتک و دیگران نزد در بنده ریکا کتک -
 جنگ و مقدس دفاع فرماندهان از سال شش بنده حال، هر به ؛اینجانب شخصیت و سوابق بهآنها  توجه عدم و ناموسی و رکیک های فحش دادن -

 سال هفت و ورامین شهرستان فرماندار سال شش دودح همچنین و )10 منطقه ( تهران استان اسالمی انقالب پاسداران سپاه ستاد رئیس و ام بوده
آنها  .داشتم عهده بر را جمهوری ریاست نهاد سیاسی مشاور نیز مدتی .بودم خاتمی و هاشمی آقایان زمان در یجمور رئیس دفتر سیاسی کل مدیر
  .دکردن می رفتار و ادبانه بی و سخیف بسیار بنده، خدمات و سوابق به توجه بدون

 بدون متهمان از دیگر یکی اتفاق به روز 100 مدت به بنده نگهداری ،دوم مرحله در و 240 در روز 138 ،انفرادی در بنده مدت طوالنی نگهداری -
  .دبو انفرادی آن نیم و ماه چهار که ام بوده 240 در بنده دوران از ماه 8 مجموع در .بازجویی ونهگ هر
 !کنید نمی زندگی او با هم روز یک دارید، فاسدی همسر یا و پدر چه بدانید شما اگر اینکه طرح و همسرم و فرزندان نزد در بنده نمودن تحقیر -
  .است انسانی و غیرشرعی کاری که خانوادگی بدبینی و اختالف ایجاد جهت در روش هر به
 آزاد را تو گذارند نمی و اند کرده مصاحبه »سی بی بی« باا آنه ماا کنیم آزاد را تو خواهیم می ما اینکه و ام خانواده مورد در گفتن دروغ و بستن اتهام -

  .سی بی بی و خارجی های رسانه به رسد چه اند، نکرده مصاحبه هم داخلی های رسانه باحتا  بنده خانواده کنون تا که است حالی در این کنیم،
 شهید فرزند بهشتی علیرضا سید آقای جمله از بودند، وییبازج حال در که افرادی و دیگران سلول به بنده بردن طریق از من روحی شکنجه -

  .دش می من روانی و روحی آزار باعث که ...و نوربخش محمدرضا آقایی، اهللا هدایت ابوطالبی، الویری، بهشتی،
 تحقیر و خندیدن و خارجی سینمایی های فیلم های هنرپیشه به بنده کردن تشبیه و هایم سیبیل نگهداری و ریشم تراشیدن طریق از بنده تحقیر -

  .جمعی دسته کردن
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  .غیره و دستگیری بهآنها  تهدید و ها تماس حین در که هایی دخالت و ام خانوده با مکالمه حین در ام خانواده کردن تهدید -
  .ام خانواده و خودم به روحی شکنجه و خانواده با تماس حین در هایم تلفن مکرر کردن قطع -
  .دارم شرم هاآن بیان از که بسیاری های فحاشی -
 معظم مقام دستور به هاشمی اعدام وعده و شوی اعدام باید و هستی هاشمی مهدی سید هم تو و است دوم منتظری هاشمی، اینکه اعالم -

   !!رهبری
 تر بیش اسالمی انقالب های نهصح و مقدس دفاع و جبهه در حضورم سابقه ها،آن همه از که حالی در بنده، به انقالب ضد و برانداز تهمت ایراد -

  .دنامیدن می انقالب ضد و نامحرم را بنده و دیگران و بودند کرده انقالب محرم را خود خواران میراثآنها  ولی بوده،
 و خود دارم می اعالم !نکند صادر اعدام حکم من مورد در دادگاه اگرحتا  کردند، می مرگ به تهدید را بنده بودند، خودسری نیروهای هاآن -

  .هستم االرض فی مفسد بندهآنها  نظر از زیرا !بریم می بین از را تو ما شوی آزاد روزی اگر کردند اعالم هاآن نداریم، امنیتآنها  دست از ام خانواده
 سوی از پیامبر و خدا هب دادن قسم با ،فشارهایشان برابر در هاآن گنجد، نمی مجال این در که است، تأثربرانگیز هم ها بازجویی داستان اما و -

 .دنداشتن ابایی مقدسات، به توهین از و کردند می مسخره را مقدساتآنها  تعجب، کمال در ولی شدند، می برو رو اینجانب
 اقاریر شتننو با همراه بود، مرحله چندین ،اعترافات ؛فحاشی و کتک با و گرفتند می اعتراف زور، با هاآن که بود بنده اعترافات بعدی، مهم موضوع -
  .فیلم تهیه و
 برایآنها  اتفاق به که بودند کرده تعارف دخترانم و همسر به هاشمی آقای همسر وقتی زیرا بود، تأثربرانگیز بسیار خانواده، بهآنها  های توهین -

  !دارند ات خانواده به سوء قصد ....هاشمی پسران که کردند می توهین بازجوها بروند، مشهد به شعبان نیمه
 بیماری بنده که حالی در کردند، محروم پزشک دیدن از مرا هاآن کشید، طول نیم و ماه چهار که انفرادی در بودم، 240 در بنده که دورانی تمام در -

 جدی تأمل محل که شدم بیهوش آن از پس و ها بازجویی حین در زندان مدت در بار پانزده از بیش بودم، پزشک نظر تحت گذشته از و دارم قلبی
  .است
 بعضاً که متهمان سایر از یا و کنم رو در رو بازجوهایم با را ذکرشده مطالب توانیم می ،حقیقت به رسیدن برای خودم ادعاهای اثبات خصوص در
 مورد بنده اندازه به را کس هیچ معتقدم چند هر .دشو مشخص بازجوها رویه که کنم معرفی راآنها  و بگیرم کمک اند دیده آزار و اذیت من مثل
 آقایان شدید شکنجه و فشار مورد هاشمی، آقای با ارتباطم به دلیل بنده و داشتند عداوت رفسنجانی هاشمی آقای باآنها  زیرا ندادند، قرار فشار
  .بودم
  .دپذیر صورت کارشناسی کار دارم، پیشنهاد خود، اتهامات مورد در

 از تهدید و فشار با مگر نکرده، تأیید را آن مالی کارشناس هیچ و است رسمی کارشناسی دفاق اند، کرده صادر برایم حکم سال ده که مالی بخش
  !ندارد ارزشی بیایدبه دست  شکنجه و فشار زیر که اقاریری و اند گرفته اقرار افراد

 آن با امیدوارم که است حقیر اصلی تقاضای ،بنده پرونده با مرتبط متهمین سایر و بنده مورد در 18 ماده عمالإ و غیرسیاسی دادگاه یک تشکیل
  .چنانی آن های داوری پیش با و سیاسی محیطی در نه و شوند رسیدگی بنده پرونده به قانونی و حقوقی محیطی در و فرموده موافقت
 بیهوش گاهی نرسیده، ایانپ به معالجاتم هنوز و ام شده خارج یو سی سی از که است روزی چند دارم، می مرقوم عالی حضوره ب را نامه این که اینک
  !شبانه های کابوس به دلیل شوم، می

 زیرا گردد، موافقت اینجانب مرخصی با ،کامل بهبودی تا فرمائید دستور است خواهشمند لذا هستند، حقیر وضعیت نگران ،روحی لحاظ به پزشکان
  .است آور استرس و کننده نگران برایم زندان محیط
 و نوشته نظر تجدید برای که وکیلم دفاعیه الیجه همچنین و پزشکان نظرات و بودم بیمارستان و یو سی سی در اخیراً که پزشکی مدارک ضمناً
 .دگرد می تقدیم ضمیمه به نشد، مطالعه گاه هیچ

  
  کرمی حمزه

11/5/89 
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   »واقعی های محکومیت ساختگی، های اعتراف«

 آراسته یلدا
 1389مرداد  14: تاریخ انتشار

  
 گویند، می آنها را آنچه که خواستند می و کردند کثافت از پر فرنگی توالت کاسه در را سرم بار بیست از بیش جمله از ...دکردن شکنجه عانوا مرا«

  »!کنم اعتراف
  

 اسالمی جمهوری رهبر ای خامنه آقای برای اش، دستگیری از سال یک از بیش گذشت از بعد کرمی حمزه که است ای صفحه پنج نامه از بخشی این
   .است نوشته ایران
 رهبر دست به رفسنجانی هاشمی اهللا آیت توسط نامه این .است شده آورده اش دستگیری مدت در بازجوهایش های شکنجه شرح آن در که ای نامه
   .است رسیده ایران
 و پهلوی دوران در چه است، بد ای دوره هر و یشرائط هر در جور و ظلم« :گفت ایثارگران از تعدادی جمع در موسوی میرحسین ماه مرداد یازده
 یک از که کند می قبول اسالم آیا .دگیر می صورت اسالم نام به که چرا است، بدتر اتفاقاً اسالمی جمهوری در ظلم .اسالمی جمهوری دوران در چه

   »شود؟ گرفته اعتراف او از توالت، در زندانی یک سر کردن فرو با یا شود حرمت هتک انسان،
 بود، او شکنجه از بخشی تنها این و بودند کرده فرو توالت در را سرش که است شده کسی پرونده به رسیدگی مسؤول ای اژه محسنی محسینغال
 در و است رفته فرو اغما حالت در زندان های شکنجه فشار علت به کرمی حمزه که است نشده نتظیم ای اژه محسنی نهایی گزارش هنوز اما
  .است یبستر یو سی سی

   
  زندان تا »جمهوریت« سایت از

 هاشمی اکبر های دولت در یجمور رئیس دفتر سیاسی مدیرکل ،1380 تا 1374 سال از و ورامین فرماندار ،1374 تا 1368 سال از کرمی حمزه
 دوره دهمین در و بود فسنجانیر هاشمی ستاد مطبوعاتی مسؤول جمهوری، ریاست نهم دوره انتخابات جریان در و بود خاتمی محمد و رفسنجانی
   .داشت عهده بر را »جمهوریت« وبسایت مدیریت جمهوری، ریاست انتخابات

 سالگرد در که ای نوشته دل در ،کرمی همسر ،دانایی حوری .دش دستگیر حکمی هیچ بدون و دخترش منزل در 1388 ماه خرداد 29 در کرمی
 از دروغ با ناخوانده مهمانان ،شب نیمه در .ددرآم صدا به در زنگ ناگهان بودیم؛ مهمان ترماندخ خانه در شب آن« :نوشت کرد منتشر او دستگیری

 مقابل در .دشدن وارد حرمتی بی با و شکستند را خانه درب حکمی هیچ داشتن بدون ناشناس افراد شب آن بگشاید، را در که خواستند می میزبان
   ».دش آغاز ما رسالت و ...دبردن خود با مظلومانه را تو ما، زده بهت چشمان برابر در و کردند کشی عربده ما اعتراض

 شب آن از« :آورد می و کند می اشاره است کرده تحمل بودنش زندانی مدت در همسرش که فشارهایی به تلویح به نوشته، دل این در دانایی خانم
 و رفتی اسارت به آن در که رسالتی .دخور رقم انقالب و میهن به خدمتت قهساب در دیگر رسالتی کردی، کوچ اوین به غریبانه نااهالن، دست به که
 و .شوی آزاده و برداری تزویر و ریا چهره از پرده تا گرفتی، قرار ها ورزی کینه و ها عدالتی بی و ها قانونی بی فشارها، ها، تهمت از ای هجمه مقابل در

 از بود برداری پرده و افشاگری و .ها نامردی و فشارها ها، دورغ تهدیدها، ها، فاصله برابر در بود صبر بود؛ زینبی رسالت عرصه، این در ما رسالت
  ».ها مظلومیت و ها واقعیت و حقایق

  
  ساله ده محکومیت تا کیفرخواست قرائت از

 اساس بر تا یافت حضور هیدادگا در ایران جمهوری ریاست انتخابات از پس حوادث دستگیرشدگان از دیگر جمعی مانند نیز کرمی حمزه
   .دبر می سر به انفرادی در کرمی دادگاه، زمان تا بازداشت زمان از که بود حالی در این .دشو متهم کرد، قرائت تهران دادستان معاون که کیفرخواستی

  .گرفت قرار اهجایگ در کیفرخواست این با بود، شده داده صورت »مخملی کودتای« متهمان برای که چهارمی دادگاه در کرمی
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 و ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام علیه تبلیغی فعالیت عمومی، امنیت زدن برهم قصد به تبانی و اجتماع طریق از کشور امنیت علیه اقدام«
 حرکات و آشوب و بلوا طریق از عمومی نظم در اخالل کشور، رسمی مراجع و حاکمیت به نسبت عمومی اعتماد سلب و انتخابات نتیجه در تقلب

 مقدس نظام رتبه عالی نمسؤوال به افتراء و توهین و عمومی اذهان تشویش قصد به اکاذیب نشر جامعه، در وحشت و ترس ایجاد و غیرمتعارف
 اختالس نامبرده، توسط عمومی اذهان تشویش راستای در موج نامه شب پخش و توزیع و تهیه جمهوریت، سایت طریق از ایران اسالمی جمهوری

  ».است گردیده مصرف انتخابات راستای در که ریال میلیارد 3 سه بر بالغ )سند جعل( سندسازی با سازی بهینه ازمانس از
 همان .دکر ذکر را »پرونده در مطروحه اتهامات ارتکاب به موصوف متهم صریح اقاریر« اتهامات مستندات و دالیل جزو روز آن دادستان، معاون

  .است شده گرفته یشرائط چه تحت که شود می مشخص ای، خامنه آقای به کرمی نامه خالل از سال، یک گذشت با امروز که اقاریری
  
  او علیه اقرار تا هاشمی دفتر سیاسی کل مدیریت از

 قرار دفاع جایگاه در - است نداشته وکیل داشتن به تمایل خودش فارس خبرگزاری از نقل به که -  وکیل حضور بدون روز آن کرمی حمزه
  .گرفت

 انتخابات در پیروزی برای المال بیت از استفاده و مالی های اختالس شرح به رفسنجانی، هاشمی مهدی به بود ای حمله اصل در که کرمی دفاعیات
 نتخاباتا در تقلب القای برای نامه شب انتشار به دست و است کرده می شخصی های استفاده المال بیت از هاشمی مهدی که کرد ادعا کرمی .گذشت
  .است زده دست
 باید که کردند مردم رأی پذیرش عدم به اقدام نتایج، اعالم و انتخابات از پس وی ستاد و موسوی« :گفت نیز موسوی میرحسین خصوص در کرمی
 باعث که بود کشور مقررات و قانون خالف امری ها خیابان به مردم کشاندن .نداشت وی شعارهای با تناسبی هیچ موسوی، اقدام این بگویم

  ».دش نیز نظام چهره شدن مخدوش
 زندان سال 16 به صلواتی، قاضی انقالب، دادگاه 26 شعبه رئیس توسط بدوی دادگاه در وی که بود دفاعیات و اعترافات کیفرخواست، همین با

  .دش تبدیل سال 11 به تجدیدنظر دادگاه در حکم این و شد محکوم
   
  طالقانی بیمارستان یو سی سی ات اوین بهداری در شدن بستری از

  .دش بازگردانده اوین به اردیبهشت 29 و شد آزاد اوین زندان از موقت طور به تومانی میلیارد دو وثیقه تودیع با 89 ماه اریبهشت 24 کرمی حمزه
 با دلیل، همین به و کرد رد را استدرخو این وی اما کند، تلویزیونی مصاحبه رفسنجانی هاشمی علیه که بودند خواسته وی از امنیتی مأموران
  .دش بازگردانده زندان به و نشد موافقت وی روزه پنج مرخصی تمدید
 مشکالت دلیل به« :گفت کلمه خبرگزاری به دانایی حوریه .دش بستری اوین بهداری در تنفسی اختالالت علت به کرمی حمزه ،امسال ماه تیر یازده
 رو روبه مخالفت با اما کرده استعالجی مرخصی درخواست وی برای تهران دادستان از که است هفته دینچن کرمی، حمزه همسرش، تنفسی و قلبی
   ».است شده

 کرمی حمزه به مرخصی هرگونه اعطای با اطالعات وزارت چون کنند، صبر باید فعالً که بود گفته آنها به کرمی خانواده با دیدار در تهران دادستان
   .است مخالف
 تهران طالقانی بیمارستان یو سی سی بخش در قلبی حمله اثر در بود، آمده روزه پنج مرخصی به بار دومین برای که حالی در ،مرداد وایلا در کرمی
   .دش بستری
 از همردادما سوم یکشنبه صبح خبرگان، مجلس رئیس رفسنجانی هاشمی اهللا آیت از نمایندگی به ،درمان و بهداشت اسبق وزیر ،منافی هادی دکتر
  .دان کرده المالقات ممنوع را او پزشکان و دارد قرار هوشیار نیمه حالت در وی که کرد اعالم وی بستگان از یکی .دکر عیادت وی

  
  ها بازجو خدایی ادعای تا مسؤوالن علوی حکومت از
 با بخواهیم هرکاری که ماییم امروز خدایت :گفتند می ،»اهللا یا« :گفتم می وقتی !کردند می جسارت حضرت آن به دادم، می سر »زهرا یا« فریاد هرگاه«
   »!کنیم می تو



 )407(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 احمدی بهمن زیدآبادی، احمد زاد، نوری محمد .است ایران اسالمی جمهوری مقام باالترین اختیار در بازجوها نام با همراه ها شکنجه این شرح
 شده منتشر ها رسانه در بود رفته آنها بر که هایی عدالتی بی و ها شکنجه شرح این از پیش که هستند کسانی دیگر از ...و مفیدی بدرالسادات امویی،

   .دبو
 حکومت این که نکند فراموش کسی تا خواند می زبیر و طلحه را مخالفانش رهبرش و دارد را امیرالمؤمنین عدالت ادعای که حکومتی که دید باید

  کرد؟ خواهد چه حرمتی هتک و عدالتی بی چنین برابر در است، اسالمی
  
  

  ***منبع *** 
  )جرس( »سبز راه جنبش« وبسایت

 
http://www.rahesabz.net/story/20811 
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   1389 شهریور 10 ای، به خامنه کروبی فاطمه سرگشاده نامه

  
 !دانید؟ گونه رفتارهای غیراخالقی را مجاز و مشروع می نام حفظ نظام، تخریب و اینه آیا جنابعالی ب

 
  ای خامنه هللا آیت حضرت

  رهبری معظم مقام
 علیکم سالم

  
 تا) ع(علی ینامیرالمؤمن خوردن ضربت شب با همزمان متوالی، شب سه در سپاه و بسیج نیروهای به متعلق جمعی که رساند می اطالع به احتراماً
 اموال تخریب و همسایگان رنجش و زارآ اهانت، به اقدام دیگر اشخاص و ما به متعلق مسکونی مجتمع مقابل تجمع با امام، آن شهادت شب
 بر آن معنوی اهمیت که القدر ۀلیل و بشریت عالم مرد بزرگ شهادت شب در نامیدند، والیت سرباز را خود که شده دهی سازمان گروه این .دکردن
 و همسایگان و مجتمع دیوار رب شعارنویسی خانواده، و همسرم علیه سخیف الفاظ کارگیری هب با را خود وحشگیری اوج نیست، پوشیده کسی

حتا  نیرو این آنکه جالب و گرفت صورت انتظامی نیروی مقابل در و حضرتعالی از حمایت نامه ب ،مشهود جرایم این .ددادن نشان اموال تخریب
حتا  را صفر و محرم و قدر لیالی رمضان، حرمت گذشته در که دارند یاده ب همگان .نداشت را الحمایه تحت جماعت این به شدن نزدیک تأجر
 با که اند شده تربیت )عامالن و آمران( خبر بی خدا از جماعتی امروزه اما ،شد می رعایت دانستند، نمی دینی تکالیف انجام به مقید را خود که آنان
  .دان بیگانه کلی هب حرمت واژه

   
 رهبری معظم مقام

 مجاهد پدر و ،امام دیرین یار همان ،همسرم رنج، و مبارزه های سال در که دانید می و اسیدشن می را ما ،هویت بی های نوکیسه این خالف بر جنابعالی
 آسایش و آرامش گاه هیچ اما ،شدند تبعید و زندان دستگیر، ساواک توسط بارها و بودند مبارزه اول صف در ،احمد شیخ حاج مرحوم بزرگوارش و

 آن بر همگان که مسائلی در جنابعالی با همسرم اختالف .دنش واقع تعرض مورد رژیم به تعلقم مزدوران سوی از نه و ساواک سوی از نه خانواده
 بابت ای هزینه هر پرداخت آماده که اند گفته بارها کروبی آقای دارد؟ ما همسایگان آرامش و آسایش و خانواده زیستن حق با ارتباطی چه واقفند،

 تحمیل و نیایش و دعا از ما کردن محروم اما ،کردیم تحمل را فراوانی های ظلم فرزندانم و من ،مدت این در .دهستن نگرش در اختالف این
 .نشدم موفق که بیابم دیگر ممالک در مشابه موردی کردم سعی من .است تحمل و قبول قابل غیر امری مبارک، ایام این در همسایگان به اضطراب

 سیاسی مخالفان همسایگان و خانواده با که دارید سراغ گردد نمی لحاظ آن در افراد اولیه حقوق که افتاده عقب ملل میان در را حکومتی جنابعالی آیا
   !دانید؟ می مشروع و مجاز را غیراخالقی رفتارهای گونه این و تخریب نظام، حفظ نامه ب جنابعالی آیا و کنند؟ چنین
 در اسنادی البته و شد فیلمبرداری امنیتی نیروهای و انتظامی نیروی مورینأم توسط وحشیانه تهاجم این که رساند می استحضار به اطالع مزید
  .دگرد می تقدیم صالحدید، صورت در که است اختیار

  
 فراوان سپاس و تشکر با

 کروبی فاطمه
 1389 شهریور 10
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  1389، شهریور یا خامنهبه  یانمحمودنامه مهدی 

  
 .استشده منتشر  1390اردیبهشت  15اما در تاریخ  ،است نگارش یافته 1389ماه سال  یورشهر در ،یا به خامنه یانمحمود یمهد نامه: توضیح

  
 !ماند یها به شهر مردگان م حکومت شما زندان در
  

یک  یخصوص شهدا به یراه آزاد یبه خون تمام شهدا طور یناطهار و هم هبزرگ و ائم یبه خدا ،کامل یامروز در سالمت و آزاد
 یچتحت امر شماست، ه یها داده در زندان رخ یتواقع ینمطالب ع ینا ینکهضمن ا کنم یاعالم م کنم، یم یادسوگند  یراخ سال
  و ندارم داشتهن الملوک یحتاز منکر و نص یامر به معروف و نه یضهطور انجام فر ینهم ،در راه اصالح امور یجز تالش یهدف

  
  !شنیدند یشود م یرملت خود را قبل از آنکه د یکاش حاکمان صدا

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

 )104 یهآ ،آل عمران( »المفلحون هم عن المنکر و اوالئک ینهونبالمعروف و  مرونأیو  یرالخ یلإ یدعون ۀمأمنکم  ولتکن«
  

 یا خامنه اهللا آیت حضرت
 یاز برخوردها ی، گزارش نگار روزنامه یکند و شهرو یککه به عنوان  گردد یبر م 1386که به شما نوشتم به تابستان سال  یا نامه ینو آخر اولین

منتقل شده  ریزکگاه کهبازداشت و به بازداشت ها یابانشده بودند و در خ یدهکه اوباش و اراذل نام یبا افراد یانتظام یروهایبار ن یتو جنا انسانی یرغ
 یروهایاز ن یبرخ یو جنس یو جسم یروح یها ، شکنجه ها هتک حرمت ، ها ی، فحاشها در آن نامه از ضرب و شتم. ردمبودند را خدمتتان عرض ک

که در  یها نفر ده از دم،گزارش داده بو رفتند یمرز و بوم به شمار م ینساله بودند و از فرزندان جوان ا 30تا  20 اًکه غالب ینسبت به جوانان یانتظام
، از  نوشته بودم ، یشانها دادستان وقت با خانواده انسانی یرو نامناسب و غ زشت ی، از رفتارها کشته شده بودند یزکافراد در کهر ینا یدارزمان نگه

، از  هفته ینبه مدت چند یمتر مربع 30 ینرکانت یکنفر در  40از  یشاز جادادن ب ، دیگریکبه برهنه شدن و کابل زدن بر بدن  یانمجبور کردن زندان
 .»...در سحرگاهان و نشین کوپتر یدر حضور مرد هل یانزندان یسخ یها و از کابل زدن بر بدن یانزندان یشکستن دست و پاها

راه به هم) ینیاالم دکتر روح یفرزند آقا( یکتاننزد یاراناز  یکیفرزند  88آن شد که در سال  یجهنت ، یالعمل از هرگونه پاسخ و عکس یغدر اما
 .ییدگاه را صادر فرماآن بازداشت یلیدستور تعط یدافتاد که با ادتانیتازه  ، یدندگاه به شهادت رس که در آن شکنجه یگرد یزجوان عز ینچند
 یزن یها درآمدند و جناب قاض از خجالت آن گزارش ی، بازجوها و نگهبانان به خوببردم یسر م به یدر انفراد 88که در سال  ییدر روزها والبته
 .نمود یلمبه من تح یزکمربوط به کهر مسائل  خاطر افشا سال زندان را به ینچند
دارند و  یفیوظا دیگریکهمه آحاد مردم نسبت به  یجامعه انسان یکام که در  خود آموخته یو انسان یاخالق ، ینید یها اساس آموزه بر ،حال ینا با

د دارد و اصالح امور در من وجو یبرا یدواریام یکه هنوز کم ییجا از منکر است و از آن یاشاعه امر به معروف و نه یف،در صدر آن وظا
 یبر آن شدم گزارش ،نگذاشتند به دست شما برسد یاو  یدباش یدهند یعالمن را حضرت یکه گزارش قبل یدوارمالاقل ام یاو  کنم یفکر م بینانه شخو

حداقل در سه  یرماه اخ 11که در  یانیاسفبار زندان یتوضع طور ینو هم یاسیس یانبا زندان یتیامن یروهاین یانهوحش یشکنجه و رفتارها یتاز وضع
را از دست  یکانتاناز نزد یکه فردقبل از آن این بار یدتا شا ، یمشما بگو یام را برا با پوست و گوشت خود احساس کرده)  گاهبازداشت یکزندان و 

 یتمبه محکوم یزن یگرسال د ینندچ احتماالً ،گزارش ینبعد از گفتن و انتشار ا دانم یکه مبا آن ، یداوضاع را صادر کن ینبه ا یدگیدستور رس ، یدبده
 یلدل را به یعال، حضرت نگهبانان قرار خواهم گرفت یو برخ یانمنتقل و مورد ضرب و جرح بازجو یدوباره به انفراد اضافه خواهد شد و احتماالً

 یو اجرا گیرییبه پ یدرا با ام هنام ینو ا دهم یاست مخاطب قرار م یافته یتجل »ینالمسلم ۀئمأل النصیحۀ«در  ....)5ص ( ....یکه معنا یرخواهیخ
شدن عدالت  یبه جار یدگوناگون و متنوع در زندان به سر برده و ام یها و بزه یمچون ما که با جرا یانیقسط و داد و نه فقط در برخورد با زندان
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و  یجسم یها مورد انواع آزارها و شکنجه ها زندانو حتا پس از صدور احکام در  ها یو دادرس ها ییبازجو یرکه در مس یانیزندان. ام دارند نگاشته
سفانه با توجه به أتو م گیرند یقرار م یانزندان یگربانان و چه از طرف دن چه از طرف زندا ، انسانی یرغ یو انواع و اقسام فشارها یو جنس یروح
شرق و غرب که در  یها مظالم نه در زندان ینه تمام اکنیآور ا و شرم یابند ینم یادرسیفر یچ، ه گاه قضا در زندانو نوع مناسبات دست یستمس

جهان  یریتهر روز دم از مد ینشولؤکه مس یاست، در حکومت یان، در جر حکومت دارد یامام زمان را برا یابتن یکه مدع یاسالم یجمهور
و  یعهمه فجا ینا حداقل دامن اسالم را از ات یمدار یفهوظ یلذا همگ. کنند یکشورها انتقاد م یگردر د یو از حقوق بشر و حقوق انسان زنند یم

 یاسالم یبه عنوان حاکم نظام مدع یعالبر دوش حضرت یو شرع یاسیس یلکه به هر دل یتیولؤبا توجه به مس اًقاعدت یفهوظ ینو ا یمپاک کن یاتجنا
شود و با از  یرد یلیخآنکه  قبل از کهینا ید، به ام دکن یم ینیسنگ تر یشب ،گذاشته شده است خواند یامام زمان م یبکه خود را نا یو به عنوان کس
 :کنم یتان م حضور یمگزارش را تقد ینا ،کشند یچه م ها مرز و بوم در زندان ینکه جوانان ا یدمتوجه شو یکانتاندست دادن نزد

  
 :ینو او شهر ییرجا ، یکچوئ یها زندان یتوضع - 1

  : یادمواد مخدر و اعت:  الف
،  وجود داشته و دارد شد یکه اراده م یزانو به هر م یمشکل یچو بدون ه یکه در آن حضور داشتم، مواد مخدر به راحت یین و بندهاسه زندا یندر ا

کرد و  ینگار ت چند هفته نامهبایس یشهر م ییماه صبر کرد و در زندان رجا 6 بایست یم یندست لباس در زندان او یکورود  یبرا کهی در حال
 یبرا یمزاحمت اینکهو بدون  شود یزندان وارد م یکبه هزار نفر در  یکرا گرفت، اما مواد مخدر در حد مصرف نزد رئیسو  یرمد ینموافقت چند

را  یجلد کتاب آموزش 2ورود  اجازهام  هنوز نتوانسته ،ماه زندان بودن 11است که بعد از حدود  یدر حال ینو ا ،شود یجادا !! دگان مجازکنن وارد
 یاسیدر مق یزن ییکه در زندان کچو ،یستشهر ن  ییقابل ذکر است که ورود روزانه چند صد گرم مواد مخدر مختص زندان رجا. ورمدست آ به

که  یزندانبانتوسط  یقاًدق رصورت که مواد مخد ین، به اتر بود جالب یاربس شرائطکه  350و بند  ینصورت بود و در زندان او ینتر به هم کوچک
نداشتند که از  یفقط مشکل نه !!! افراد خدوم ینو ا شد یم یعارزان توز یمتیبه ق ، خوردند یبا هم غذا م اًاندرزگاه بودند و اکثر رئیسق هر روز در اتا

 .شدند یم یتحما کامالً !! ییطرف عوامل نامر
  
  :لواط: ب

اطالع شما  یبرا کنم یاست که بر دوش خود احساس م یفیلاز باب تک اًصرف یسممطالب را بنو ینمجبورم ا اینکهاز  یبا شرمندگ اهللا آیتحضرت 
 .کنم یبازگو م

تر شدن  کم یزندان برا ینمسؤول اًدر آمده است که ظاهر یرشو قابل پذ یمعمول یامر  صورت عمل لواط به ،شهر ییمختلف زندان رجا یبندها در
و  طرفین یتروابط که با رضا ینها مورد از ا من از صد ، دهند یقرار م یانزندان ریامورد لزوم افراد را آزادانه در اخت یبهداشت یلوسا ،آن های یآلودگ

 ینکه در ا گویم یم یتیمن از وضع گذرم، یم گیرد یمصرف مواد صورت م باریک  یاو  یگارخاطر چند نخ س به اًصرف یدصورت آزادانه و شا به
به  هددر حسابش نداشته باشد که باج بد یپول خوب یادر بازو نداشته باشد و  یزور یاناًدر چهره داشته باشد و اح یباییز یکه کم یزندان هر کس

و  آورد یدست م به یپول ،بابت یندارد و از ا یصاحب یو هر مفعول شود یاتاق گردانده م یکمختلف و هر شب در  یها به زور در سالن ، یگراند
مرتبه تجاوز شده است و  7شب  یکجوان در طول  یکبه  ،یاسیس یزندان یکه طبق مشاهد ؛فروشد یم یگریبعد از چند وقت هم او را به د

حتا مورد  یناز متجاوز کدام یچه اینکهبدون  شود یمنتقل م) یتسوئ ،زندان ینمسؤولبه گفته  یا ( یبه انفراد ،کند یم یتبه زندانبان شکا صبح یوقت
 .ال واقع شوندؤس

و پنجاه هزار تومان اجاره  یستدو یمتشهر تحت امر شما فرزندان و شهروندان کشور تحت امرتان با ق ییدر زندان رجااینجا  ....ینامر مسلم ولی
 .یابند ینم یدادرس یچه یدآن را دار یتمسؤولکه شما  یستمیس ینو در ا شوند یداده م

به صورت مفعول  ،هر به زندان آمده استبه اتهام عدم پرداخت نفقه و م ،ها نمونه از آن قابل مشاهده است که ده یشخص یزندان کچوئ در
 .گرفته است یحکم آزاد یا حرفه

  
  : یان، شتم و جرح زندان ضرب: ج
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هر  دهد به خود اجازه می... ، نگهبان ومسؤولاعم از  یهر کس. یستندقائل ن یانسان نأشگونه  یچاز موارد ه یاریدر بس سفارشی یرغ یانزندان یبرا
 یگرید یلههر وس یاو  یر، زنج ، باتوم را با دست یروا بدارد و هر زمان که الزم بداند زندان یانرا نسبت به زندان یا و هتاکانه یکنوع کلمات رک

مرتبه  3حداقل  ، یگردر مورد د یا، و  آور وجود ندارد جه دردضها و  جز ناله مظلوم به یبرا یدادرس یچمورد ضرب و شتم و حتا جرح قرار دهد و ه
مختلف با باتوم چنان  یلرا به دال یزندان ینچند انزندانبان ،دهند یم یلشهر را تشک ییرجا یاندرصد زندان 10بند که  یکقط در ف ماهیک در طول 

مورد  یکسلب کرده بود، در آنها روز حرکت را از  یندر بر گرفته بود و تا چند یو کبود یاهیمورد ضرب و شتم قرار دادند که تمام بدنشان را س
و باتوم  یرو با زنج یکبا الفاظ رک ،کرده بود یتشکا شتمضرب و  یلزندانبان به دل یکاز  اًرا که ظاهر یزندان ،شنیدم یرا م آن یاکه فقط صد

 یتشداد و از شکا یترضا یاهکبود و س یساعت با بدن یمبعد از ن یزکه البته او ن یردرا پس بگ یتشغلط کردم و شکا یدبگوآنها تا به گفته  زدند یم
 یها از سگ یدمنتقل شد و صد البته خوب است بدان) 11بند ( یتسوئ یاو  یخاطر بر هم زدن نظم زندان به انفراد نصرف شد و سپس بهم

 .شود یاستفاده م یانکردن زندان یارعاب و زخم یبرا ،کشف مواد یجا به یزن یاب مواد
شده است به  یبتصو یانرفاه زندان ینظام و کشور برا ینکه توسط هم یرفاه یناز قوان کدام یچگفت ه توان یت مأبه جر ، یا خامنه یآقا ب جنا

در  نونشده در قا بینی یشاز امکانات پ یگرد کدام یچو نه ه)  نامه یینمطابق آ( یبهداشت یطو نه مح یسالم و کاف  ینه غذا ، شود یاجرا گذاشته نم
 ،قرار دارد) و نه قانون(زندان  ینمسؤولان و زندانبان یاردر اخت یانزندان یبرا یه از مرخصجا که امکان استفادو از آن گیرد یقرار نم یزندان یاراخت
 .کند یاعتراض نم کس یچه
 شوند یو محوطه زندان گمارده م یبهداشت یسسرو یها در سالن ی، کارگر حقوق اندک یابدون حقوق و  های یگاریبه ب یانحکومت شما زندان در

 به یازین یچدارند، ه یلیونیم یآمدهاکه در زندان در یالبته کسان. فقط از آن خارج شد یقیبه هر طر یدکه با ماند یان مها به شهر مردگ و زندان
 .کنند یاستفاده م یاز مرخص یچند روز یزندان و به راحت ینمسؤول یرفتن ندارند و هر زمان که بخواهند با هماهنگ یرونب

  
 :یردارواگ های یماریب یرو سا ایدز: د

و افراد سالم  یمارانب ینب یکیتفک یچمبتال هستند و ه یتو هپات یدزچون اهم هایی یماریبه ب ینمواد مخدر و معتاد یاناز زندان یقابل توجه جمعیت
 .شود یم هودافز یردارواگ های یماریهر روز بر تعداد افراد مبتال به ب ،افراد ینا ینلواط ب یوعوجود ندارد و با توجه به مصرف مواد مخدر و ش

به جامعه و آنها کنترل  و برگشت بدون یانروزافزون زندان یشبا توجه به افزا ،ها توجه نشود زندان یناسفبار ا یتاگر به وضع ،اهللا آیت جناب
 ....افزوده خواهد شد و شوند یمبتال م یو جسم یروان ،یروح های یکه به آلودگ یهر روز به تعداد کسان ،خانواده

  
 :گذشته یک سالحوادث  یاسیس یانبا زندانبرخورد  -2

جا و توسط در آن دانید یبه طور کامل م دانم یچون م ،گویم ینم یزیچ و شهادت برادرانم در آنجا فعالً یزکگاه کهربازداشت یعاز فجا اهللا آیت جناب
 های سکه عک یکه کسان دانید یم یکچرا که شما ن ،گذارم یها بر سر مردم آمد م و کوچه ها یابانکه در خ یعیاز فجا ؛چه گذشته است یچه کسان

 صاحب یب یو قبرها یاناز پدران منتظر فرزند و مادران گر ؛چه آوردند ها یابانو دستشان بود، بر سرخواهران و برادرانم در خ ینهشما بر س
و  یتیامن یکه توسط نهادها یاتیجنا یانبه ب اًفو صر گذرم یم ها یابانوطنم در خهم یزها عز ه شدن د یدهبه خاک و خون کش یاناز ب ؛گذرم یم

 .کنم یاند بسنده م آورده یاندولت و حکومت شما بر سر زندان یانتظام
که پس  یو کسان یاسیس یاننفر از زندان 200از  یششهر بودم، با ب ییدر زندان رجا طور ینو هم 350و در بند  ینکه در زندان او یماه 4مدت  در

نفر  ها است که هر مورد آن از ده هایی یدهاز شن یا گوشه یلام که مطالب ذ بند بوده سلول و هم اند هم مختلف بازداشت شده یلاز انتخابات به دال
 :ام یدهشن یاو  ام یدهد 209در بند  یزرا ن یاریشده است و بس یدهشن
  

  :ها یینحوه بازجو: الف
 یو معرف ییامکان شناسا ،مواقع تر یشلذا در ب گیرد، یصورت م یواربند و رو به د مقانون، با چش یحبر خالف نص صر ها ییتمام بازجو یباًتقر

 یکوتاه یانبا زندان برخورددر  انسانی یربار و غ رفتار و روش خشونت یچشما از ه مانسربازان گم ها ییو در طول بازجو یستن یرپذ امکان یانبازجو
 .است یدگیو رس یصقابل تشخ یموارد به راحت ینا ،وجود نداشته باشد یعمد ،راه یناگر در اگفت  توان یم ،صورت ینکه در ا کنند ینکرده و نم
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 ...و یلفظ یرهایتحق ی،فحاش یک،به کار بردن الفاظ رک: ب
و  یخانوادگو  یجنس یها الفاظ، از فحش ترین یکبارها و بارها با رک ،از جمله خود من ،اند قرار گرفته ییکه مورد بازجو یتمام کسان تقریباً

 هخانواد و یاننثار زندان تری یمانو پر و پ تر ینالفاظ رنگ شود، ینظر سپاه اداره م الف که تحت 2خصوص در بند  اند، به رو شده روبه یاتهامات اخالق
 .شود یاستفاده م یانالفاظ توسط بازجو یناز ا یزندان یرکردنخرد و تحق یو به قول خودشان براآنها 

  
  : یو جنس یوحر یرهایتحق: ج

 ییها در بازجو ساعت ،یربا لباس ز یااند که برهنه شوند و  را مجبور کردهآنها  ها ییکه در زمان بازجو دهد یشهادت م یانحداقل ده نفر از زندان
 هایننفر از ا 2حداقل  اند و هقرار گرفت سیجن یرآن مورد تحق یهشب ای یلهوس یاکه با باتوم و  دهند یافراد شهادت م ینو حداقل سه نفر از ا یستندبا

 .اند هم به شما نداشته یجانشان را نثار کنند و حتا انتقاد یعالجناب یاند برا اند که تا قبل از بازداشت حاضر بوده بوده یکسان
  
 :یریگ پروژه اعتراف یبرا یانزندان یعو تطم یددروغ، تهد: د

 یغدر یریگ اعتراف هجهت به اجرا گذاشتن پروژ دفاع یمتهم ب یبفر یبرا یرنگیو ندروغ  یچشما از ه گمنامسربازان  ،اهللا آیت یآقا جناب
 .کودتا یندروغ یشاعدام و نما ینخانواده تا صدور احکام دروغ یاند، از بازداشت اعضا نکرده
همسرانشان احکام  یها را نخوانند برا هنام اند و به آنان گفته شده اگر اعتراف شده بازداشت یانمورد که شاهد آن بودم همسران زندان 2در  حداقل
پشت  ازفرزندان نوجوان و جوان را احضار نموده و  ،اند، در دو مورد نکرده نموده یمجبور به اعتراف به کارهاآنها  صادر خواهد شد و ینسنگ
 .انجام دهد گویند یمآنها  چه را کهآن نجات فرزندانش یاو مجبور شود برا این کاراند تا با  نشان داده یبه زندان یشهش

خصوص سپاه  شما در وزارت اطالعات و به گمنامتوسط سربازان  ،است یانشما در جر یتیامن یها که در زندان هاینا ههم ،اهللا آیت حضرت
 .رسد یپاسداران به انجام م

  
  : یخانوادگ های یریدرگ یجادو ا ینمتهم یخصوص یمدخالت در حر: هـ

 یزندگ یها حوزه ترین یو شخص ترین یدر خصوص یتیامن ینهادها قانونی یرو غ یقانون های یدنودها و سرک کشبه خاطر شن ،موارد یاریدر بس
مورد  3حداقل در  ،اطالعات ینبا استفاده از هم ؛یتحت فشار قرار دادن زندان یبود برا یا اطالعات، حربه ینبازجوها به ا یرسافراد و دست

متهم تحت  ،خود) یهمهر(با به اجرا گذاشتن مطالبات  یاطالق کنند و  یتماس گرفته شده است که تقاضا ینبا همسران متهم) جمله خودم من(
 .یردقرار بگ تر یشفشار ب
 ییجا تا یرندبه دفعات تماس بگ یانبه همسران جوان زندان دهند یاند که حتا به خود اجازه م رسانده ییت را به جاحوقا ،یانبازجو ،اهللا آیت جناب
 .یابندنجات  ها حرمتی یب ینکنند تا از شر ا یضتعو یاخود را خاموش  یلموبا های یاند گوش ا مجبور شدههکه آن
 یشبا مادر تنها یانمکرر بازجو یها و چند ساله به خاطر تماس یستجوان ب 209که در بند  یدمبا جشمان خودم د ی،ا خامنه اهللا آیت یآقا جناب

 .کرد یچند بار اقدام به خودکش
اند اگر دوست دارد شوهر و برادر  خواسته یاناز زندان یکیکه از همسر جوان  اند یدهرس ییشما به جا یاطالعات ینمورأم ،اهللا آیت یآقا ابجن

 !!!یردمحکوم نشود از شوهرش طالق بگ یبه حبس طوالن یزوخود ن یابدنجات  یاز اعدام احتمال اش یزندان
 .یدمند تر یشسه مورد ب یا، دو 350حوادث را در بند  ینکنم که حداقل از ا می خدا را شکر و
  
  : ضرب و شتم و جرح: و

اند که از  مورد نوازش قرار گرفته!! الزم یزانو هر کدام به م یادز یاام، کم  صحبت کردهآنها  اند و با منتقل شده 350که به بند  یانیتمام زندان یباًتقر
 :کنم یاشاره مها  از انواع ضرب و شتم یو فقط به برخ گذرم یمآنها  از یاریشرح بس

نقاط حساس بدنشان  یرو سا یبا شوکر به آلت تناسل( دهند یقرار م یتمورد آزار و اذ یبرق) shocker(را با شوکر  ینمتهم ،الف 2در بند  -
 .)زنند یم
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ناخن بوده است قرار داده شده  یدنکش یکه برا یگاهبرده شده و دستانشان در دست ینزمیردر ز یبه محل یننفر از متهم 2الف، حداقل  2در بند  -
 .است

 .اند مورد ضرب و شتم و جرح قرار گرفته یاند که با کابل و باتوم به دفعات متوال گفته ،اند بوده ینالف او 2که در بند  یها زندان ده -
خارج کرده است و اثرات آن در  یرا از حالت عادآنها  داده شده که یرنگ یها قرصآنها  به گویند یالف م 2بند  ینحداقل سه نفر از متهم -

 .قابل مشاهد بوده است 350ها در بند  افراد تا مدت یبعض
 یشاز جمله خود من که ب ،کنند یباز رها م یها در فضا ساعت یر،با لباس ز اًزمستان صرف یها شب یدر سرما یهتنب یرا برا ینمتهم ،209در بند  -

 یاست و به مداوا یهنوز آثار آن باق ،باز رها شدم و بعد از گذشت چند ماه یماه در فضا یشب اواسط د یمهدر ن یرزساعت فقط با لباس  6از 
 .دارد یازمدت ن النیطو
ها و  ها، مشت زدن یلیمثل پرونده بر سر و صورت، ضربات مشت به گلو، س یبا اجسام یاند از ضربات ناگهان بوده 209ها نفر که در بند  ده -
و  یروح های یتها مورد شکنجه و آزار و اذ و ده ییو صورت خواباندن متهم در اتاق بازجو ینهبه س یاد،و ز یطوالن یو پاشوها یندها، بشلگ

 .ها قابل مشاهده است افراد هنوز بعد از ماه یاند که اثرات آن در برخ شده یدچار صدمات یجسم
  

 .اند آورده دفاع یب یننام شما بر سر متهماست که سربازان گم یشرائطاز  یا مطالب گفته شده فقط گوشه ،اهللا آیت یجناب آقا
  
 :علنی یرو غ یعلن یها دادگاه ینحوه برگزار - 3

  : علنی یرغ یها دادگاه: الف
منطبق نبوده است و  یلداخ یناز قوان یک یچبا ه ییو نه از لحاظ محتوا ینه از لحاظ ساختار ،موارد اندک یبه جز برخ ،علنی یرغ یها دادگاه اًاساس

 که قبالً یبا صدور همان حکم یتدر نها یال و جواب ساده، قاضؤو با چند س یلدادستان تشک یندهحتا نما یاو  یلبدون حضور وک معموالً
ترساندن از حکم  را با ین، متهم 28شعبه  یجمله قاض از موارد، من یاریاست که در بس البته قابل ذکر. رسد یم یانگفته بودند دادگاه به پا یانبازجو
و متهم را  یداردمستقل خو یاز وکال سیاریب یرشاز پذ 15و قضات شعبه  کنند یمنع م یلدادگاه، از گرفتن وک یافتادن طوالن یقو به تعو ینسنگ

 .یدو دادگاه استفاده نما یقاض های یو سفارش ییدأمورد ت یاند تا از وکال مجبور کرده
توان به عمق  می نقض شده است،ها  دادگاه یننظر، توسط ا یدتجد یها که با تمام فشارها در دادگاه یتعداد و درصد احکاماهللا، از  یتآ یجناب آقا

به  ،دهکه شش سال بو یاند، احکام شده یلکه به سه سال زندان تبد یاحکام اعدام. بردی پ یقو مراحل تحق یبدو یها دادگاه قانونی یفضاحت و ب
 .انقالب هستند یها افتضاحات دادگاه گریاننما یخود به خوب ،اند شده یلتبد سالیک 

  
 : یعلن های دادگاه: ب

 اهللا آیت یآقا جناب
 یزشما ن احتماالً یادارم و  یدبرگزار شد و ام مرتبط یرمرتبط و غ ینمتهم یا با حضور فله یعلن یها دادگاه تحت عنوان دادگاه ینچند 1388سال  در

و آنها  یبرگزار یت در سپاه و وزارت اطالعات در مورد چگونگگمنامو سربازان  ینشسته باشآنها  یبه تماشا یزیونتلو از اًبه مانند ما صرف
نخواهد بود، من  یرشقابل پذ اًنداشتند و حتم یهچون شما توج یفرد یجا که برابا شما سخن نگفته باشند و از آن ها یشنما یساز آماده یچگونگ

مذاکره  نزدیکاز  ،اند ها صحبت کرده که در دادگاه یبا تمام کسان یباًدر زندان بودم و تقر یراخ سالیک نگار که در طول  روزنامه یکبه عنوان 
 .دهم یم هئبه شما ارا یزها را ن به اصطالح دادگاه ینا یلاز مقدمه تشک یام، در ادامه گزارش کرده

  
 :به تن دادن به اعترافات یانکردن زندان نحوه وادار - 1

 :خانواده یاز اعضا یبه بازداشت برخ یدتهد: الف
گفته آنها  نهادها بازداشت شده بودند و به ینصحبت کردند، همسرانشان توسط ا یگرانخود و د یهها عل که در دادگاه یاز افراد ،مورد 2در  حداقل

 ادروز قبل آز یاحضور در دادگاه، همسرانشان شب قبل  یرشکه بعد از پذ شود یصادر م ینهمسرانشان احکام سنگ یبرا ،شده بود اگر قبول نکنند
 .شده بودند
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را در مقابل  یو یشهرا بازداشت و از پشت ش یفرزند نوجوان و شوند، یرو م روبه یبا مقاومت زندان یشما وقت یتیامن ینهادها ،مورد یکدر  -
 بهو  کنند یمواد مخدر بازداشت م!!! یلورزندش را به اتهام فروش چند کف ،نکند یکارهم یکه اگر و کنند یم یدو او را تهد کنند یم ییپدرش بازجو
 .خود بگذرد و در دادگاه صحبت کند یثیتاز آبرو و ح شود یدختر جوانش مجبور م یخاطر آبرو

 مسائل یافشا یقراز ط یانشما با تحت فشار گذاشتن زندان یتیامن ینهادها ،ها صحبت کردند که در دادگاه یدر حداقل سه مورد از کسان -
 اًموفق به گرفتن اعترافات بعض ،قانونی یرغ های یریدست آمده از شنودها و ردگ اطالعات به یاو  ها یلمف یراز جمله تصاو یشان،زندگ یخصوص
 .ندشد یندروغ

  
 :اند کرده یداها حضور پ که در دادگاه یافراد -2

  : یاسیس های یتشخص: الف
و  ها یکه از شاد یزیو آن چ گفتند یافراد سخن م ینکردن ا یربا افتخار از خرد و تحق ها یینام شما در بازجومسربازان گ ،اهللا آیت یجناب آقا

که  شد یشاخشان شکسته م یدباآنها  هتافراد که به گف یناز ا یبرخ یتبود، انتقام از محبوب ییجو تعفن انتقام یبو ،رسید یهاشان به نظر م هلهله
 ،گویم یافراد سخن نم ینکار را انجام دادند که من در مورد ا ینا ،اعمال ترین یانهو وحش ترین انسانی یرشما با استفاده از غ مگمنا سربازان حمداهللاب

صدها جوان  نو ترس خارج شده و به حرمت خو  یطلب ، خود از الک منفعتدها صحبت کردن که در دادگاه یاسیس های یتشخص یدوارمچون ام
 ،کار ینها بر سرشان چه آمده است و با ا در زندان دنیبگو ،شدند یدهبه خاک و خون کش ها یاباندر خآنها  از یتدر حمامملکت که  ینا یدرش

 .دوباره به آغوش مردم باز گردند
  
  : سرشناس یرغ یانزندان - 3

به  شان یه مجبور شده بودند در مورد وابستگبودند ک یافراد اًدشان و جنبش سبز صحبت کردند غالبخو یهها عل که در دادگاه سیاسی یرغ یانزندان
به  ها یابانکه در خ دفاع یو مردم ب ینشما بتوانند به مردم بقبوالنند که معترض گمناممخالف نظام صحبت کنند تا سربازان  یها ها و گروه سازمان

و  ها یابانخود در خ های یتجنا یقطر یناند تا بلکه بد بوده یستیو ترور یانقالب ضد یها شده بودند وابسته به خارج و سازمان یدهخاک و خون کش
 یشنما ینچند نفر در ا ی،انقالب اصطالح ضد بهو  یستیاز هر گروه و سازمان ترور یباًهم تقر ینهم یبرا. کنند یهتوجرا ها  ها و زندان گاهبازداشت

 :کنم یافراد اشاره م یناز ا یحضور داشتند، که من در ادامه به برخ
 یچقبل از انتخابات بازداشت شده بودند و ه اًاساس ،پس از حوادث روز عاشورا اعدام شدند یکه در روزها ینفر 2از جمله  ،نفر 6 حداقل -

 رها را د که آن نوشته یتا روز ؛اعدام قرار دارد یرز یزن ینهااز ا یکیهستند و  یزندان ینکهم اآنها  که سه نفر از ،دندر انتخابات نداشت یتیفعال
گفته بودند که آنها  بازجوها به اینکه یلبه دل اًنداشتند و صرف یاز حوادث پس از انتخابات آگاه ،بودن یدر انفراد یلقابلشان گذاشته بودند به دلم

 .زده بودند یکار یندست به چن ،کنید یم یدانجات پ ییدبگو یزیونتلو یاها را در دادگاه و  حرف یناگر ا
اعتراف  25/3/88 یخبانک در تار یامسجد و  طور ینو هم یوسکاز جمله آتش زدن ک یکه در دادگاه به انجام اقدامات یاقل سه نفر از کسانحد -

 .یرندمورد استفاده قرار گ هایی یشنما ینانجام چن یشما بازداشت شده بودند تا برا یتیامن یروهایخرداد توسط ن 23شب  اًکردند اساس
 ،ها یاباناعتراضات به حق مردم در خ یوابستگ یاثبات ادعا یبرا ،شما در سپاه پاسداران و وزارت اطالعات یتینام ینرموأم ، اهللا آیت یآقا جناب

 .یدکن یرا بررس یشینما یها کنندگان با اظهاراتشان در دادگاه زمان بازداشت اعتراف است شما یدست زدند، کاف یبه هر اقدام
  
  : یشینما یها دادگاهحضور در  یافراد برا یساز مراحل آماده - 3

 یروهاین یعو تطم یدو تا تهد یو فحاش یاز ضرب و جرح قرار گرفته تا هتاک ،یو روح یجسم کننده یرانو یها تحت فشار یانزندان اینکهبعد از 
کردن آن  ینخواندن و تمر تا با گرفت یقرار م یارشانکه در اخت ای شده یپاوراق تا ،یرندها را بپذ حضور در دادگاه شدند یمجبور م ،شما یتیامن

 ن ها خواند تا در دادگاه شد ینوشته م اًمجدد یشده توسط زندان یپامر متون تا ینا یو برا. کنند یتر باز متون در دادگاه نقش خود را بهتر و جذاب
 ،ها و اعترافات ر شود تا دادگاهمنتش یتیامن ینهادها یخبر های یتتوسط سا ها یسنو دست ،جلوه کند و در صورت لزوم تر یعیطبآنها  یاز رو

 .جلوه کند تر یعیطب
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مجبور  ،بهتر نقش یاجرا یقرار گرفتند و برا یشخاص مورد آزما یاناز بازجو یافراد توسط برخ یناز ا یاریقبل بس یاز روزها ، اهللا آیت آقای
مطالب  ،یانحرکت دست و صورت و نحوه ب یرد چگونگدر موآنها  و چند بار مطالب را در حضور بازجوها تکرار کنند و حتا به ینبودند چند

  .تذکرات الزم داده شده بود و یآموزش
  
 یاو  یصلوات یو در حضور قاض شدند یبه محل دادگاه برده م یانها، زندان دادگاه یلروز قبل از تشک: ها در محل دادگاه یینها های ینتمر یبرگزار -

  اجرا ینو در ح کردند یخبرنگاران وابسته اجرا م یو برخ یماصدا و س های ینمتون را در مقابل دورب ،و بازپرس یارداد یانآقا یادادستان وقت و 
برگشته در  بخت یکه زندان ،از موارد یکیکه در  جاستینجالب ا. اند کرده یم یافتشما در گمناماز کارگردانان  ،بهتر شدن نقش یبرا یتذکرات

و  یرتصاو 20:30برنامه  ،کند ینقش خود را خوب باز تواند یو نم کند یخود را گم م یدست و پا ،خاطر حضور تماشاگران به یدادگاه اصل
کننده در  سخنان اعتراف یدر حال ،به اشتباه احتماالً ،یبرنامه خبر ینا یمجر یشمشاد یو آقا کند یروز قبل را پخش م یندر تمر یو یها گفته

 .بود یانزندان یگرماشاگران و داز ت یخال یدادگاه را پخش کرد که پشت سر و
ارشد آن و دادستان وقت  یقاض ،قضائیهمال قوه که توسط عُ گمنامسرباز  ینه توسط تعداد یناتتمر ینکه ا یدتوجه داشته باش ! اهللا آیت یآقا جناب

 .است گرفته یصورت م ،شما بوده است یشگیهم یتتهران که مورد حما
متناسب با نقششان  یا تا چهره شدند یم) سر و صورت(اصالح  ،یندکه قرار است در دادگاه بگو ییها سب با گفتهمتنا یانزندان ،شب قبل از دادگاه -

دو  درنفر  یک ،تان در سپاه و وزارتگمنامسربازان  یعدم هماهنگ یلبود که به دل یها وقت دادگاه ینا یها بخش ینتر از مضحک یکی. داشته باشند
م محترم شما به جرم هر دو اتها یقاضآنکه  تر متضاد انجام داد و جالب یباًدو اعتراف تقر یش،نما یساز تلف در برنامهمخ یشزمان مختلف با دو آرا

در آن روز در  اًاساس یکه و یدر حال ،سال زندان صادر کرده است 10حکم اعدام و  ،مختلف رخ داده بود همتضاد که در دو روز و دو منطق
 .تاس برده یبازداشت به سر م

که در  شوند یدر طبقه سوم دادگاه برده م یمسجد یاو  ینیهبه حس!! ییامتحان نها یکه قرار بود در دادگاه صحبت کنند برا ینفر از افراد 12 -
آن به  نستاو البته داد کنند یآن روز در دادگاه صحبت م یفرداآنها  نفر از 9 ،یشانا ییدأخود را بخوانند و بعد از ت یها متن یضوتمر یدحضور سع
 .که نکرد ،دادگاه آزاد کند یرا فرداآنها  که دهد یم !!قول شرف

  
حقوق  ی،حقوق شهروند ی،دادرس یینحرف از آ شود یم یلتشک شرائط ینکه با ا یمضحک خواهد بود در مورد دادگاه اًحتم ،اهللا آیت یآقا جناب
خود  ینگذاشتند از وکال یمبهتر بگو یاها نتوانستند و  در آن دادگاه ینحاضراز  یک یچکه ه گویم زده شود، اما به جهت اطالع می... و یانسان
 یینشما تع یتیامن ینهادها یادادستان و  یآقا یافروخته که توسط قضات و خود یخود را عزل کردند و از وکال یکنند و به اجبار وکال تفادهاس
به  یرسدست هنداشتند و حتا هرگز اجاز ییوگو مالقات و گفت یانزندان ینبا ا وقت یچه ،یریتسخ یتن بدهند، و صد البته همان وکال کردند یم

 یارهم در اخت یا نامه امضاشده ها حتا وکالتآن از یاریکردند و بس یداها حضور پ لشگر در دادگاه یاهیس یرا نداشتند و فقط برا ینمتهم یها پرونده
 .نداشتند
پا  یرت با زگمنامعادالنه سربازان  یها در دادگاه یدشا دانم یخواهم کرد، نم یداپ ینامه چه سرنوشت ینار ابعد از انتش دانم ینم !اهللا آیت یآقا جناب

و عوامل  یونیستیصه یممدت که در زندان بودم توسط رژ ینر ا کنم و اعتراف کنم د یبرا تکذ یمها ها و نوشته حرف یتگذاشتن شرافت و انسان
 یها انگلستان و فرانسه و رابط سازمان یراعتراف کنم سف یدشا ،دانم ینم یاه نظام مقدس شما توطئه کنم و ام تا نسبت ب شده یکاستکبار تحر

به خون تمام  طور یناطهار و هم هبزرگ و ائم یبه خدا ،کامل ی، اما امروز در سالمت و آزاد اند ها را به من آموزش داده حرف ینا یغرب یجاسوس
 یها داده در زندان رخ یتواقع ینمطالب ع ینا کهینضمن ا کنم یاعالم م کنم، یم یادسوگند  یراخ یک سال یاخصوص شهد به یراه آزاد یشهدا

و  داشتهن الملوک یحتاز منکر و نص یامر به معروف و نه یضهطور انجام فر ینهم ،در راه اصالح امور یجز تالش یهدف یچتحت امر شماست، ه
  .ندارم

  
 ،به حاکمان یشانارساندن صد یها برا تا الزم نبود ملت شنیدند یشود م یرکه دملت خود را قبل از آن یکمان صداکاش حا ،اهللا آیت یآقا جناب

 .را بشکنند ها یشهش
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  ) استفتاء 28( 1389 مهر 18 ای، به خامنه زاد نوری محمد سرگشاده نامههفتمین 

  
  متن فارسی 

  
 »رهبری از سؤال 28! خیریم؟ به عاقبت ما آیا عملکرد، این با«
  

  ای، زبان مردم را از کار انداخته است خفقان گسترده. ای ندارند مردم ما، به هیچ وجه، از آزادی بیان بهره
  

  مند است شخص شما، شاید تنها کسی هستید که از لذت غلیظ آزادی بیان در این سرزمین بهره
  

 ای خامنه اهللا آیت حضرت گرامی رهبر محضر به سالم
  

 به آنان با خیال در و بخواند، فرا خویش سلول به را خود دیرین دوستان تواند می زندانی فرد که است این در زندان، روزهای و ها شب قابلیت
 است داشته را سنحُ این من، تنهایی سلول در شما حضور .دهستی حضرتعالی شخص من، سلول همیشگی نشینان هم از یکی .دپرداز وشنود گفت
 به پاسخ که ام هشد رو روبه هایی پرسش با اما اخیراً .گیرم پاسخ شما از خیال همان در و گذارم، میان در شما با را خویش های ندانسته از بسیاری که
 این شأن متعمدانه من، .دبردار شما و ما پای پیش از را موانع از سیاریب و باشد، راهگشا ما لینومسؤ و مردم برای تواند می شما، جانب از آنها

  .دهم قرار مخاطب توأمان را شما رهبری و مرجعیت تا برم می استفتاء ساحتِ به را ها پرسش
  

  !گرامی رهبر
 از بسیاری پیشگاه در .است قلچماق .است قلدر .ددار طوالنیه سابق کشی  آدم و غارت و قتل در .دزن می غلت فساد در که شناسم می کشوری من

 .است بزرگ شیطان .است شیطان .است فاجر .است فاسد کشور، این .دکنی نمی یاد »دشمن« به جز او از شما .ددار قرار نفرت مدار در جهان، مردم
 که انقالبی .او میل برخالف .گرفت پا ما اسالمی انقالب کنیم، می توصیف »جراره عقرب« را او ما که کشوری این چشم جلوی .آمریکاست
 .دگذار نمایش به بود، افتاده بیرون بشریته دایر از که بشری برای را انسانیت و انسان بود قرار که انقالبی .دبو خورده گره او با فراوانی آرزوهای
 .دنبو هیچ مخالف تحمل و رشد و راستی و عدل رواج جز هایش، وعده در که انقالبی .دبَرَ باز راستینش، وجاهت به را آزادی بود آمده که انقالبی
 .ددی می خود روی پیش را انسانی مرزهایه هم و ورزید، می اصرار بوم و مرز این فرهنگ از صیانت سر بر خویش، قامت تمامی با که انقالبی
 به بنا .است بوده مند بهره شما شخص بریره از را خود عمر از وسیعی بخش که انقالبی .دگذر می انقالب این برپایی از سال دو و سی امروز،

 و کشیده، فریاد .شده متمایل راست به یا رفته، چپ به .است نشسته جای بر ،شما حضرت تشخیص به بنا و برداشته، خیز ،شما هدایت و خواست
 مردمان و یازدهم، رتبه از آمریکا مردمان و زندگی، کیفیت اوله رتب از فنالند، کشور مردمان امروز، که ندارم این به کاری من .است کرده سکوت یا

 بوده ما انقالب محوری گرایش و تخصص که ،»فرهنگی« لحاظ به بدانم خواهم می اما برخوردارند، زندگی کیفیت هفتادونهمه رتب از ما، کشور
 و اورانیوم، سازی غنی دانش و ،»امیده اهوارم« پرتاب سراغ به ها، پرسش این در من .داریم قرار فهم دنیای از مرتبه کدام در ما، امروز است،
 میان نسبتی ترین کم اگر که ؛دبرهانن ورشکستگی از را ما که است چیزی نه چنینی، این دستاوردهای که چرا ؛ام هنرفت کشورمان در بنیادین های سلول

 و ای ههست های موشک و بالمنازعش، ابرقدرتی نآ با سابق، شوروی بود، حکومتی نظام یک بقای و برقراری و دستاوردها، این به دستیابی
 و فرهنگه حوز به که آنجا تنها ما، های نداشته و ها داشته همه .پیوست نمی جهانیان عبرت های موزه به و پاشید نمی فرو پیمایش، مریخ های ماهواره
 و اخالقی و فرهنگی، های پرسش من روی، همین از .دنهن انگشت ما رفتار نادرستی یا درستی بر توانند می است، مربوط ما اجتماعی اخالق

 همان که فرهنگی، لحاظ به آمریکا، کشور ما،ه هم زعم به .کنم می مطرح شما اشارات ثابت پای یعنی ،»دشمن« همان با نسبت در را، خود اجتماعی
 ترین جوانمردانه شاید و ترین درست مقایسه، این .ستا ریخته هم به اش، اجتماعی نظامات بنیان و دریده، هم از باشد، ما انقالب محوری تخصص
  .دساز روشن را ما از بسیاری تکلیف تواند می که است ای مقایسه
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 ها آمریکایی ثروت و رفاه و معیشت و کار و تولید وضعیت و علمی، های پیشرفت و تکنولوژیک، های داشته از سراغی هرگز ها، پرسش این در من
 این .است بوده ما اسالمی انقالبه اولی های وعده و عالیق، مرکزی نقطه در که ام کرده ورود ساحتی همان به فقط .ام فتهنگر خودمان به نسبت در

 را شما شخص پاسخ که است استفتائاتی .پرسم می جهان و ایران مردمان از بسیاری تقلید مرجع از و رهبر، از من، که هایی پرسش این و شما،
 چون و چند با حدودی تا و .ام بوده آمریکا در اسالمی، انقالب پیروزی از پیش من، که بگویم اما ها پرسش این کردن حمطر از پیش .دطلب می

 شستم چیز همه از دست که بود آن آسمانی های وعده و انقالب شوق به .دارم آشنایی آمریکا مردمان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی های حساسیت
 محرومه منطق و ،هرمزگان ،بلوچستان و سیستان :برگزیدم خدمت برای را مناطق ترین محروم کشورم، نقاطه هم از و .شتافتم میهنم آغوش به و

ه دهند نشان »آمریکا از پس جهان« عنوان با اینجانب مقاالت مجموعه .برآوردم هنری آثار و بردم قلم به دست وادی همین در نیز ها سال و .دبشاگر
 کردن مطرح و گزینش از من تنی و غرض پس، .ام داشته چشم ایران اسالمی انقالب درخشش و تجلی به آمریکا، زوال از بیش من که است این
 تا نهم می صدق طَبَق بر اسالمی، انقالب سالگی دو و سی این در که است آشکاری تعارضات .نیست آمریکا به نسبت من شیدایی ها، پرسش این
  :آوَرَد در به هتبُ و ابهام از را بسیاری جمع و مرا، و گوید، پاسخ آنها یک یک به شما، شامخ مقام

  
 تشیع مذهب خصباأل و اسالم، مبین دین ویژه به و ابراهیمی، ادیان حتمی های حساسیت از یکی آن، حدود رعایت و مردمان، خصوصی حریم -1

 .غیرمسلمان چه و مسلمان، چه .دکن می تحکم مردمان خصوصی حریم حفظ به را ما که است هایی توصیه از سرشار ما، دینی های آموزه .است بوده
 قدر آن روند، این .دش بدل بدیهی و رایج امری به حکومتی، مأموران توسط مردم خصوصی حریم به ورود انقالب، پیروزی از پس های سال در

 از بعد سه ساعت در مذهبی، اوباشان هجوم آن،ه نمون ترین فاحش و ترین، تازه .دندار پیگیری و تحقیق به نیازی که است ملموس و آشکار
 صورت انتظامی نیروهای حمایت و همراهی تحت که شده طراحیه هجم این در .است قم شهر در صانعی اهللا آیت شخصی منزل به شب، نیمه

 اموال، تخریب به و بردند هجوم ایشان خانه درونیان به و کندند جا از و دریدند را ایشان منزل و دفتر ورودی درِ دیلم، با مذهبی اوباشان پذیرفت،
 تحت قانون مجریان و قانون توسط شدیداً مردمان، خصوصی حریم شناسیم، می شما و ما که آمریکایی در .دورزیدن همت هراس و رعب ایجاد و

 صورت نیز روال از خارج اتفاقات گرچه، .دشون می مواجه قضا دستگاه شدید العمل عکس با حریم، این به ورودکنندگان و است محافظت
 تروریستی حادثه از پس مردم تلفنی شنودهایحتا  .ددار مردمان خصوصی حریم از سخت و سفت صیانت بر بنا قانون، جاری روح اما پذیرد، می

 با .درو می شمار به حکومتی رانمأمو تفریح ما، کشور در که چیزی همان .دش رو روبه مردم نابخشودنی و معترضانه العمل عکس با سپتامبر، یازده
 مسلمانی و اسالم به آمریکا حاکمه هیأت و قوانین شهروندان، خصوصی حریم از صیانت و حفظ خصوص در که بفرمایید مشخص توصیف، این

  ما؟ خود یا ترند نزدیک
ه هم در دینی، های اقلیت .آمریکا مسیحی مردمان که برخوردارند آزادی همان از پرستان، شیطان و دینان بیحتا  و دینی، های اقلیت آمریکا، در -2

 در .دبرخوردارن ای هویژ جایگاه از مسلمانان، میان، این در .دهستن دارا را خود مخصوص اجتماعی و عبادی بناهای احداثه اجاز ،آمریکا های ایالت
 یازده حادثه متأثرین از ای هعد .دکردن خریداری بزرگ جدیمس احداث برای را زمینی قطعه مسلمانان نیویورک، شده تخریب دوقلوی های برج جوار

 صورت »خودجوش نیروهای« همت با خودمان کشور در که کاری همان .دکنن جلوگیری مسجد این احداث از تا گذاردند اعتراض بر بنا سپتامبر،
 مسجد، این اکنون و داد نیویورک مسلمانان به را حق دار،اقت با اما، آمریکا قضائی دستگاه .نیست آنان سخیف رفتار پاسخگوی هم کسی و پذیرد می
 آزادی از سنتی، شکل به انقالب، از پیش تا انصافاً ما، کشور دینی های اقلیت .است احداث حال در دوقلو، های برج مکان از فاصله کمی با

 آنان اسالمی، انقالب از بعد .درون باال جامعه های یتمسؤول اننردب از و شوند استخدام دولتی دوایره هم در توانستند می .دبودن برخوردار تری بیش
 .دپردازن عبادت به واهمه بی و کنند بنا مسجدی تهران، در ایم نداده اجازه خود، سنت اهل به هرگز ما قلم، یک در مثالً .دشدن محدودتر و محدود

 که کنیم می مجبور ندارند، حجاب به اعتقادی که را کشورمان رسمی دیانا از زنانی .کنیم می تخریب را خود دراویش عبادتگاه ما روشن، روز در
 چشم به زرتشتی یک یهودی، یک مسیحی، یک ،)مجلس نمایندگی از غیر( کشورمان النومسؤه هم میان در .دکنن تن به را ما خود بانوان پوشش
ه هم با ایشان، آیا اینکه، پرسش .دنداشتن را کشور های لیتومسؤ در حضوره اجاز نیز، سنت اهل های کرده تحصیلحتا  اواخر، این تا و .دخور نمی

  ما؟ یا ترند نزدیک االهی پیامبران های آموزه به و خدا، به دارند، که نامناسبی های خصلت
 مواد مصرف هب ما پسران و دختران و زنان و مردان از کثیری جمع اینکه تجسم .است جهان در مخدر مواد پرمصرف کشور اول ما، کشور -3

 از فراتر هم آن ،افیونی مواد مصرف به ما مردم بردن روی .نیست حاکمیتی و حکومت هیچه برازند که اسالمی، انقالبه برازند نه مشغولند، مخدر
  .ددار ماه جامع در انسانی و اجتماعی مناسبات از بسیاری تزلزل از نشان کشورها، همه مردمان
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 یکسره را تکلیفشان و کشیدیم می بطالن خط مفاسدی چنین یک بر ما که بود پسندیده آنگاه کشور، در ماورانیو سازی غنی از گفتن سخن
 در خماری به جوانانش از فراوانی جمعیت که ای جامعه در امید،ه ماهوار پرتاب و بنیادین های سلول و ای هسته دانش به دستیابی .کردیم می

 اینکه تجسم باز و .است دمپایی او افزار پای اما بسته، کراوات و زده، شانه و روغن را خود موهای که دارد شباهت مردی هیبت به تر بیش اند، افتاده
 را خویش انقالب که انجامد می ما فکری آزار به آنجا معتادند، مخدر مواد انواع مصرف به آمریکا مردمان از بیش ما، مردمان جمعیت، نسبت به

 ما از تر بافرهنگ - مخدر مواد خصوص در - ها آمریکایی آیا که است این شما از من پرسش مقدمه، این با .بدانیم بخش رهایی و فرهنگی انقالبی
 خویش مردم به نسبت ما خود حاکمان از دلسوزتر آمریکا، در موجود حاکمیت آیا و داریم؟ سروکار اسالم مغز با ما و کافرند، آنان که نیستند؟
  ناب؟ اسالم ما کشور در و زند می را اول حرف ،سرمایه آنجا در که نیستند؟

 فرهنگ یک صورت به جاری، اخالق این .دمتنفرن دروغگو و دروغ از و گویند، نمی دروغ اغلب که اند شده تربیت ای گونه به آمریکا مردمان -4
 صورت .است بدیهی امری لین،ومسؤ و مردم غگوییدرو جمله نمِ حوزه، هر در استثنایی، موارد .است کرده رخنه نیز حکومتی ارکانه هم در رایج،
 ها، لیتومسؤ این دامنه .دشو می ساقط اش یتیمسؤول جایگاه از بگوید، دروغ اگر آنجا، در حکومتی لومسؤ یک .دآم گفته که است همان اما کلی
 تقریباً آمریکایی، دادستان یک دروغگویی امکان .دشو می تشدید نیز ها گیری سخت رود، می کشور برتر لینومسؤ و هرم رأس سمت به چه هر

 سراسر در را خود دروغ و نویسد، می دروغ آب، جرعه یک کشیدن سر راحتی به ما، دادستان چه؟ ما کشور در .نادر موارد در مگر .است محال
 مننژیت بیماری از متأثر را، کهریزک در جوانانمان سالخی از ناشی مرگ و سکته، را »کاظمی زهرا« قتل حادثه نمونه، باب از .دکن می منتشر کشور
  نیستند؟ تر نزدیک ما دینی های آموزه و خدا به آنها، لین،ومسؤ دروغگویی خصوص همین در شما، حضرت گمان به .دده می بیانیه

 حق دارندگان از یکی ها، اییآمریک .است غیرانسانی و غیرعقالنی و ظالمانه بنایی که .ایم شنیده فراوان »وتو حق« درباره حضرتعالی شخص از -5
 خودی« داستان .است بوده جریان در وتو حق از ای گونه نیز، ما کشور در .دکنن می جفا کشورها سایر به طریق، آن از و .دهستن ملل سازمان در وتو،
 و نشانیم، می ها موقعیت و مسندها بر را خود دوستان بدان، تأسی با ما، که حقی .است نانوشته وتوی حق یک استصوابی، نظارت و »غیرخودی و

 کشورها دیگر و بیگانگان حق در که خود، مردمه دربار نه را وتو حق خوار، جهان های آمریکایی که تفاوت، این با .سازیم می دور آن از را غریبگان
 نظر به .مسلمان ما و کافرند آنها .نهیم یم خویش مردم میان در رنده،بُ ساطوری مثل را خویش وتوی حق شهامت، کمال در ما، و ؛دکنن می عمالإ

  مغایر؟ه آی و حدیث هزارهزار از مند بهره و مسلمانیم که ما یا هستند، دوست مردم و مردمی آیا کافرند، که آنان شما، شرعی
 البته، و .دگوی می و فتهگ سخن شما قدر به رهبری تر کم .است گفته سخن فراوان که است تاریخ رهبران معدود جزو شاید شما، شامخ حضرت -6

 .دبری می لذت بگویید، سخن مفصل و کنید ورود دغدغه بدون موضوع، هر در راحتی، به توانید می اینکه از دارم اطمینان .گون موعظه و نغز سخنان
 از چیزی رسد، می که مردم به .دشو می تر کم و کم لذت، این بگیریم، فاصله که شما خود از .شماست حضرت شخص به محدود اما، لذت این
 واگویه که است دلیل همین به شاید .دتنگناین در و محدود خویش، قلبی مکنونات کردن بازگو در ما، مردم که راستی به .دمان نمی باقی آن طعم
 از را مردم زبان ای، گسترده فقانخ .دندارن ای بهره بیان آزادی از وجه، هیچ به ما، مردم .است گراییده افراط به ما های رسانه در خنثی، مسائل کردن
 .است انداخته کار
 در ضعیف، فرد یک زبان که کند می ترغیب حکومتداری از ای شیوه چنان آن به را او اشتر، مالک به خود شورانگیز فرمان در السالم علیه علی امام
 اجتناب دارند، دل در آنچه هر صریح گفتن از و افتند می لکنت به ا،شم پیشگاه درحتا  و کجا، هر در ما، مردم متأسفانه .دنیفت »لکنت« به حاکم برابر
 لذت از که هستید کسی تنها شاید شما، شخص و .است برده فرو نیام و کام به را ما مردم گویای زبان درفش، و داغ های تجربه از ترس .دورزن می

 و لکنت، بدون مردم، آنجا، در .دان متنعم لذت این از کبیرشان و صغیر که آمریکا، مردم برخالف .است مند بهره سرزمین این در بیان آزادی غلیظ
 اول خلیفه به که القبا، یک عرب آن مثل درست .دکشن می رخ به حضورشان در را آنان مفاسدحتا  و گویند می سخن خود بزرگان با روان، بسیار
 نیز عملی را آن و اند بوده تر راغب ما دینی های آموزه به ها آمریکایی بینیم می نیز باب این در .»کنم می راستت شمشیر این با بروی کج اگر« :گفت
 اینه گسترده سفر کنار در که ما و کند؟ نمی تعبیت ما اسالمی و االهی های سنت از بیان، آزادیه محدود همین در آنان، حکومتیه شیو آیا .دان کرده
  تیم؟نیس آنها از بهره بی آیا داریم، حضور ها آموزه

 .دندارن را کشورشان فرهنگی و اقتصادی و سیاسی امور در دخالته اجاز هرگز آمریکا، نظامیان که دانید می نیک حضرتعالی خود دارم اطمینان -7
 نشان و خط مجلسه نمایند یک برای کند می جرأت آنجا در نظامی کدام .دهستن نظامیان تخطی ینتر کوچک مراقب سخت فعال، های دادگاه

 از هایی کارناوال اندازی راه با و کنند می دخول کشورشان انتخابات باالی و زیر در و زنند می باال را ها آستین رسماً آمریکایی، نظامیان کجا شد؟بک
 تخریب و موم و هرمُ با و برند می هجوم انتخاباتی رقیبان تبلیغاتی ستادهای به آنان، با کامل هماهنگی با البته و خودسر، نیروهای و ها شخصی لباس
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 بها خود خارجی و داخلی امنیت به قدر آن آمریکایی، نظامیان کنند؟ می فراهم خواهند، می خود که کس آن هر پیروزی برای را فضا مردم، اموال
 هایحوزه در هم اکنون، که ما نظامیان برخالف درست .دندارن ربط بی های حوزه سایر یا اقتصادی های حوزه به ورود برای فرصتی هیچ که دهند می

 اشغال کشور سطح در را اجتماعی و فرهنگی های منصب از بسیاری هم و اند، خارجی و داخلی مداخالت محکم پای یک اقتصادی و سیاسی
 ریاست تا شهرداری تا سیما و صدا از که شد خواهید رأی هم ما با نکته این بر بیاندازید، کجا هر در نظامیان اسامی لیست به نگاهی اگر .دان کرده

 همان با .دان خویش قانونی عهد از خروج رکاب در پای نظامیان، جا همه مجلس، نمایندگی و ها وزارتخانه و ها فرمانداری و ها استانداری تا مجلس
 ربط، بیه مداخل هر از نظامیان نگذارد کنار با ها، آمریکایی که دارید قبول کوتاه،ه مقایس این با .است نظامیان ذاتی که تشکیالتی اطاعتِ اخالقِ
  برخوردارند؟ نافذتری و جانبه همه رشد از کنیم، می و کرده مرتفع نظامیان تحکم با را خود جاری مشکالت که ما به نسبت

 باورهای انتشار و مفاسد افشای و ها پیگیری و ها تحلیل در آزادی از را آنان که دادیم وعده خود جمعی های رسانه به ما انقالب، پیروزی با -8
 .است موت به شرفمُ و بار اسف بسیار انقالب، سالگی دو و سی این در ما، مطبوعات فعلی وضعیت .ساخت خواهیم برخوردار عامشان، و خاص
ه انداز به فهم، دنیای کجای هیچ در .ایم گذارده »اطالعات آزاد جریان« را اسمش و ایم افشانده دولتی های رسانه و مطبوعات سر بر مرگ از گردی
 و ،سابق شوروی یا و ،رفته قهقرا به کشورهای مگر .دنیستن و نبوده شدید سانسور و جریمه و تعطیل و تهدید معرض در مطبوعات، ما، کشور

 و فراوان اربسی بسیار آزادی از اما مرز، و حد بی و محض آزادی از نه آمریکا، مطبوعات و ها رسانه اما، عوض در .ما خود با همسان کشورهای
 از ای هواهم و بپردازد، قانون چارچوب در موضوعی، هر به و کس هر به است آزاد محلی،حتا  و سراسری نشریه یک .دنمند بهره گسترده
 یک محلی، نشریه یک در هم آن خبر، یک درج آنجا، در گاه .دباش نداشته نیز قضائی دستگاه و مجلس نمایندگان و او دولت و جمهور رئیس

 برخالف .است سپرده قانون چوب به را او و کشیده زیر به را برجسته لومسؤ یک و را، وزیر یک را، مجلس نماینده یک را، نام صاحب ضیقا
 رعایت تر بیش نظام آن در انسانیت، و انسان و پیغمبر و خدا آیا انصافاً .دکنن می سپری روزگار همیشگی، لرزی و تب در مطبوعات، که ما، کشور
  ایران؟ اسالمی جمهوری در یا ودش می
 به نه آزادی این .دآزادن خوده عقید ابراز در ها کمونیستحتا  که دادیم وعده جهان مردم به و خود، مردم به اسالمی، انقالب پیروزی از پیش ما -9

 شدن دست به دست شاهد ها، دانشگاه در دبتوان او که معنا این به بلکه .هستم کمونیست یک من مردم، آهای :بگوید بتواند یکی که معناست این
 تحمل نیز را انقالب و امام فرزندان احزاب که ایم رسیده جایی به اما امروز .دشو استخدام نیز اداره فالن در زمان، هم و باشد خود فکری فلسفه
 .کنیم نمی

 جریان داشته، روا کشورها سایر به و ما، به گذشته، در او که هایی جنایته هم با اما، آمریکا در .شده سپرده فراموشی به همه ها وعده این خالصه
 کافر ما زعم به که آنان، آیا .دشو آورده پدید جریانی و کسی برای مزاحمتی آنکه بی است، حرکت حال در آزادانه، ها، دانشگاه در اندیشه، از سیالی

سوره [ »کنند می پیروی آنها بهترین از و شنوند می را مختلف اقوال که آنانی ده، تبشار من بندگان به پس« :که قرآن آیه این به اند، برگشته خدا از و
  بکشیم؟ رخ به را خود درستی تا زنیم می پس را االهی ادیانه هم که ما یا کنند، می و کرده عمل ]18- 17زُمَر، آیه 

 مستقل و آزاد سازان فیلم برای نیز امکان این سازند، می را ولتد موردپسند و سفارشی های فیلم که دولتی، سازان فیلم بر عالوه آمریکا، در -10
 بدون و آزادانه نیز فیلمشان و بسازند، فیلم ،دکنن ورود امنیتی های دستگاهحتا  و حکومت، زوایای ترین تاریک و ترین مخفی به که است فراهم

 نقد به را »بوش« های سیاست که »مور مایکل« چون مستقلی ساز فیلم همانند ؛دشو گذارده نمایش به کشور سراسر در محدودیت، ینتر کوچک
 .دش داده نمایش ای هگسترد شکل به کشورها، سایر در و آنجا، در اش، انتقادی فیلم و کشید،

 و زده دربار یا ،حضرتعالی شخص آشکار و پنهان های حساسیته دربار یا ای، هزنجیر های قتله دربار بتواند سازی فیلم گویم نمی من ما، کشور در
 قاضی، یک یا وزیر، یک کفایتی بی مورد در یا ،]فهمیه دُرّی نوگورانی[ امامی سعید همسر از بازجوییه نحوه دربار یا مجلس،ه نمایند یک بندهای

 دوربینش بتواندحتا  وطنی، زسا فیلم این اما هرگز، بسازد، تواند نمی که بسازد، فیلم کالنتری سرباز یک یا مدرسه، مدیر یک یا وزیر، معاون یک یا
 اثری آنان دلتنگی رازهای از و بگیرد تصویر شهر، دیوارهای بر معترض جوانان گاه از هر شعارهای از و بدهد، حرکت شهر های خیابان در را

 ما؟ یا دترن نزیک خدا به آنان که بدهید مرا پرسش پاسخ و کنید، صادر فتوا بدهید، انصاف شما حاال .دآور پدید استغنایی
 بر هایشان فیلم با هم و سودند، پی در هم هالیوود، سازی فیلم پیکر غول های شرکت که دانیم می نیک شما و من .است سازی فیلم من اصلی حرفه
 اطمینان و اعتماد از رشدی چنان آن به جامعه، این اما .خشونت با چه سکس، با چه مفهوم، یکه حقن با چه .دشون می آوار جهان مردمانه اندیش
 آمریکا، این .دکن می فراخ او خالقیت و فکر جوالن برای را فضا بلکه .دکش نمی چهارمیخ به نافذش، نگاه خاطر به را خود ساز فیلم که است رسیده

  ندارد؟ معرفتی و عقالنی و فرهنگی برتری ما، بر آیا دارد، که مفاسدیه هم با
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 عدم نگرشی، چنین یک ذاتی معنای .دمحرومن تلویزیونی مستقل های شبکه داشتن از مردم غیرقانونی، یا قانونی دلیل هر به بنا ما، کشور در -11
 هر را، خبری هر و .دشون ارتزاق دولتی هایشبکه از و بنشینند که است اندازه همین به مردم استحقاق اینکه و .است مردم فهم به اطمینان و اعتماد
 نیز پنهانی معنای یک البته، .دکنن باور :البد و بشنوند و ببینند دولت، دلخواهه زاوی همان از داند، می صالح دولت که را ای روشنگری هر را، تحلیلی

 ؛بست انقالب علیه توطئه بر را راه و کرد کور را آسیب منافذ باید ؛است پذیر آسیب شدت به اسالمی انقالب :اینکه آن و ،است حاکم روند این بر
 را مردم ذهن و بگیرد بازی به را مردم دین و اخالق آزاد، و مستقل شبکه یک نکند ؛است لومسؤ مردم باور و فرهنگ برابر در ،انقالب :حتی یا و

 ؟!برآشوبد
 خصوصی و آزاد شبکه صدها و دولتی، های شبکه از تر پرمخاطب و تر فعال بسیار خصوصی،ه شبک ها ده دولتی، های شبکه کنار در اما، آنجا در

 همان با منطبق کامالً ؛متنوع های برنامه با ؛دمشغولن نادرست و درست نگرش و مرام و عقیده هر انتشار و تبلیغ به روز شبانه که دارند وجود محلی
 پا و تدس آن با که مشکالتی هر با جامعه، این .دکن می ترغیب مرام و عقیده جوراجور میان از ها بهترین گزینش به را بندگانش خدا که قرآن،ه آی
 از که جوامعی .است ساخته مخیّر خویش مطلوب گزینش در را آنان و داده بها خود مردم فهم به :که است رسیده شایستگی از ای مرحله به زند، می

 محضر از من پرسش .مردم روان و فکر از جانبداری اسم به ،دکنن می تحکم دولتی های شبکه همان بر نگرانند، خویش بقای های استوانه استحکام
  ما؟ یا آنان ایم؟ گرفته پیش درست راه یک کدام :شماست

 هاییرسانه که حال عین در .دخور می چشم به تلویزیونی های شبکه و ها رسانه میان درستگویی، و روشنگری برای آشکاری رقابت آمریکا، در -12
 مردم میان در صداقتشان میزان با متناسب ها، رسانه که است این است، غالب که آنچه اما .ددارن مردم فریب و دروغ انتشار بر بنا که هستند نیز

 بخشی این، .نابخشودنی است گناهی آن، انتشار و دروغ که چرا .دگیرن می قرار مردم نفرت مدار در سرعت به دروغگو، های رسانه .ددارن مقبولیت
 ما، تلویزیون ویژه به و ما های رسانه .دکنن می تنگ و تلخ دروغگویان بر را فضا هم و گویند، نمی دروغ خودشان هم .است کشور آن مردم فرهنگ از

 دروغ انتشار و پردازی دروغ و دروغگویی گذشته، ماه چند و سال یک این در .دیازن می دست دروغ انتشار به ممکن، شکل ترین غلیظ به برعکس،
 بدان و بفهمند را او خام دروغ توانستند می نیز تجربه کم مخاطبین که بود برخوردار ای هناآگاهان مهندسی از چنان آن ما، تلویزیون و رادیو توسط
 آن، یسئر که ،است بوده سیما و صدا در رویه این مداوم تأیید در شما شخص اصرار رد،آزُ می را ما ها سال این در که ای هآزاردهند نکته .دبخندن
 آن که شود می متوجه موضوعاتی به آن، کنار در و بیند، نمی را جامعه مشکالت و مسائل از یبسیار ما، تلویزیون .است شده می تعیین شما توسط

 هزار ساعت هر در که ای جامعه در هم آن پراکنی، خنثی و گویی خنثی در ما، تلویزیون و رادیو مهارت راز .نیست مردم مشکل و مسأله موضوعات،
 مشتاقیم بسیار رویه، دو اینه مقایس با .ددار مردم داغ و درد ندیدن و پراکنی دروغ همین از شانن شود، می دست به دست او در نهان و آشکار خبر

  دارد؟ نسبت راستی با و است؟ درست ما از یک کدام راه حقیم؟ بر یک کدام :بدانیم شما نگاه از را آمریکا و ایران رفتاری حقاینت
 ها، رذیله این از یکی .است داده پرهیز رفتاری و فکری های رذیله و ها زشتی از را آنان ی،خوب و خیر به مردمان ترغیب بر عالوه ما، مذهب -13

 در مستمر اخالق و رایج، نهضت یک به اسالمی، انقالب از پس های سال در نیست، اینجا ،آن واگشایی جای که دالیلی به ریا، این .است »ریا«
 استاد مثالً .دبرن نمی روی ریا به دینی، بزرگان و النومسؤ با مواجهه در مردمان، ما، کشور دهمانن کشوری هیچ در شاید .است شده بدل ما کشور

 ریاکاری، این .دپسندی می شما که دهد می نشان شما به گونه آن را خود و پوشد، می ریا از لباسی بالفاصله یابد، می راه شما محضر به که دانشگاهی
 که هستند همانی همه، .دنیستن آشنا آن با ،دفهمن نمی را ریا مردم، یعنی ؛است »تعریف بی« یک آمریکا، در است، یافته راه ما ذیل به تا صدر از که
 را ریا کافرند، ظاهر به که آنان و .ایم آمیخته ریا با هستیم، اسالمی که ما گرامی، رهبر بله .گذریم درمی استثنائات سر از مورد، این در هم باز .دآنن

  تریم؟ نزدیک خدا به آیا ما از یک کدام شما، حضرت فتوای به .دشناسن نمی
 آغوش ما به رو که ای آینده هر با و ایم، داشته که ای گذشته هر با .انقالبیم زمانی این زندانیان ظاهر، صورت دیگربه ای عده و من گرامی، رهبر -14

 این صادق گواه تاریخ، .دکنن می دوستی ابراز شما حضرت اطراف در که انیآن درستی نه و است، حتمی ما زمانی این خطای و جرم نه .است گشوده
 مسلح قوای تنها آمریکا، در داند می که رهبری .دجوین می راه خود رهبر از که دوستانی .است دوستی شما با را ما اما، همه این با .دبو خواهد مدعا
 پناه در و دیگر، مردمی علیه مردم، از ای دسته اغماض، قابل و نادر بسیار مواردجز  هب آنجا، در .است پلیس تنها و تنها اجتماعی، های عرصه در

 .دکنن نمی تخریب .دزنن نمی آتش .دکنن نمی حمله دانشگاه کوی و دانشگاه به ها شخصی لباس .دشون نمی عمل وارد انتظامی، نیروهای حمایت
 تنها و پلیس، .است مهار ،قانون چنگ در اجتماعی، رفتار هر .دکنن نمی حمله کروبی آقای لمث ناراضیان منزل به .دکنن نمی کور و مجروح را دانشجو
 حزب، یک شخصیت، یک کار محل و منزل از ،ناراضی مردم خشم برابر در که است پلیس .دگشای می را ها راه و بندد می را ها راه که است پلیس
 دست آن اجرای به نیز جا همان و کنند حکم جا همان در که ،دندار وجود خیابانی دادگاه ماس به چیزی آنجا در .دکن می محافظت فکری جریان یک
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 قاموس در ها، شخصی لباس آنکه برای .است لومسؤ ،پلیس آفریدند، ای هفاجع ها، شخصی لباس اگر .است اجتماعی نظم لومسؤ پلیس، .دببرن
 این بوده، سیاهان علیه بر دور، های زمان در اگر یا ..دبرن می را مذهب آبروی که اند بیمذه های مخ بی شعبان .دان تعریف بی یک آمریکا، انتظامی
 تسلط است، قانونی و خورد می چشم به که آنچه .دنیستن استناد قابل ،نادر موارد .دان شده مهار شدت به البته و .دخورن می چشم به ندرت به روزها
 تا گدازیم می خود، که .شماییم رهبریِ آسمانِ آتشخوارِ ققنوسِ امروز، زندانیان ما، اکنون، .اجتماعی های حادثه آشکار و پنهان زوایای بر است پلیس
 .کنیم باخبر کمین در خطرهای از را شما
 کاره همه پلیس ما،ه جامع در آیا .دکن می آشکار فهم جهان با و شما با را ما نسبت بود، خواهد صادقه و عالمانه قطعاً که ها، پرسش این به شما پاسخ
 روند باشند، داشته ای هشناسنام آنکه بی خود، و گذارند می پا زیر را پلیس اقتدار ضرورت، وقت به که هستند دیگرانی نه، یا پاسخگو؟ و است؟
 شهرهای سایر و پاریس روز به چه فرانسه، معترض مردمان پیش، سال چند هست یادتان .دگیرن می دست در را حادثه یک یا را، جامعه امور

ه شیو شد؟ شلیک تیری آیا و رفت؟ میدان به تانکی و توپ پلیس، از جز آیا کردند؟ غارت و کردند تخریب و سوختند را جا همه آوردند؟ فرانسه
  کند؟ می تأیید را رویه کدام متعال، خدای است؟ درست یک، کدام داری مردم

 بسیار مواردی مگر .است چنین که آمریکا جامعه کلی روال .دآور نمی در پا از را خود یابانیخ معترضین گرم، سالح با گاه هیچ آمریکا، پلیس -15
 راهپیمایی مجوز گرچه-را تظاهرکننده مردمحتا  یا و .دگیر نمی زیر را کسی و برد نمی یورش مردم سمت به خود، اتومبیل با پلیس، همین .دمعدو
 به دست که است ظلم .ظلم یعنی هایی حادثه چنین یک وقوع .حکومتی جریان هر یا پلیس، یا .دانداز نمی زیر به پل باالی از -باشند نداشته نیز
 از پس های سال این در و ما، کشور در متأسفانه .دپیچ می هم در را حکومت یک برقراری بساط و برد، می ها فداکاری و ها زحمت و ها انقالبه ریش

 خون به نه ها، موج ما، نزد .دکن می ایجاد »موج« آمریکا، در نفر یک دلیل بی مرگ .است نبوده دسترس از دور وقایعی، چنین یکه مشاهد انقالب،
 ما جامعه ارکان اضمحالل به ندارند، خود را حقی امر آنکه دلیل به دروغین، های موج این .است بند امام، از عکسی شدن پاره به مثالً که گناهان، بی
 چاک گریبان عکس، یک شدن پاره خاطر به اما، عوض در شوند، نمی متأثر جامعه بزرگان و شود می ریخته زمین بر ونیخ جا، یک که .دانجامن می
 به ما، از یک کدام شما، نظر به .ماست خود و آمریکا اجتماعی ارکان بندی استخوان تفاوت این .دآورن می لب بر کف خشم، فرط از و کنند می

  ایم؟ کرده پا به حکومت ،اسالم اسم به که ما یا آنها؟ داریم؟ روی پیامبران نهضت به و اسالم، به خدا، به عدل، به انصاف، به درستی،
 بر و اند گفته سخن تلخی به ما با زندان، در گرچه و ؛زندانیم در اکنون گرچه .است صادقانه شما با نظامیم، این سیاسی زندانی که ما، دوستی -16
 در نفاق، که چرا .نفاق نه، و .است صدق سر از زندان، تلخ روزهای این در شما، با ما دوستی .دان نواخته زور و ضرب به را ام و اند باریده ناسزا ما

 پا آنجا نفاق .گوییم می شما با آشکارا خود باطن سخن زندان، همین از که نفاق؟ به چه اما را ما .دیگر ای گونه به باطن در و است ای گونه به ظاهر
 چیست؟ در شماییم، زندانی که ما نفع .دافت مخاطره به نفعی که یردگ می
 و امتیاز، کسب بدون سیاسی، فرد یک که است ستودنی و هموار قدر آن سیاسی، های زیرساخت یعنی .دندار وجود سیاسی زندانی آمریکا، در

 و را اش رادیویی و تلویزیونی، شبکه و را،اش  هروزنام اصله،بالف و کند می مراجعه حقوقی نهاد یک به اش، رسانه ثبت و تأسیس باب از صرفاً
 .دگذار می پای خود فعالیته حوز به و کند می اندازی راه را حزبش

 یا و غیرقانونی، راهپیمایی در شرکت مثالً اش، سیاسی فعالیت دلیل به شهروند، یک باید چرا :اینکه آن و ،ددار وجود جدی سؤال یک آنجا در
 مدنی نهادهای اعتراض و غریو با آمریکا، در سیاسی فرد یک شدن زندانی بیافتد؟ زندان به رهبر، با چرا و چون یا و ،جمهور رئیس یهعل سخنرانی

 از آزادی حق دلیل بی که است این بر باورمان اسالمی، انقالب روزهای این سیاسی زندانیان ما باشد؟ زندانی باید او دلیل چه به و چرا .است همراه
 .ددرآور پا از را السالم علیه علی حکومت و پاشید، فرو را االهی رسوالن نهضتحتا  که است همان ظلم، و .ظلم یعنی این و .است شده سلب ما

 به نسبت و کند، پشت علی عدالت به که ای جامعه .بله گوییم می درآمد؟ پای از که بوده ظلم السالم علیه علی حکومت در آیا بپرسید ما از شاید
 ارث را عمومی اموال و فروکشد، را لمعِ های پرچم و برساند، نوا به را طایفه های عقیل و باشد، تفاوت بی ،یهودی زن پای از شده ربوده خلخال
 و فمصر به و کند، خراب را خدا های نعمت و آورد، صحنه به را تزویر و دروغ و ورزد، اصرار مردمان تحقیر و تحمیق بر و بداند، خود پدری
 خود از خدا، یاوری اسم به و کند، خود خرج را خدا آبروی و شود، دچار جاهالنه زدن درجا به و درافتد، انشقاق و تفرقه به و برد، روی اسراف
 .دپاشی خواهد فرو و شکست خواهد الجرم، نگذارد، جای بر خرابی و خسارت جز و افتد، پیش خدا
 تنگنای به گیریم، قرار اعتنا و تشویق مورد آنکه جای به ما، .زندانیم در اکنون ها، نازیبایی این به اعتراض در سیاسی، زندانیان ما گرامی، رهبر بله

  کاریم؟درست و درست آیا کدام .داریم بسیار ما و ندارند، ما جنس از هایی زندانی ها، آمریکایی .ایم درافتاده زندان
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 .مشفقانه نقد :است خاطر همین به من، چون دیگر ای عده و من، حبس ونیم سال سه از الس دو .است حضرتعالی نقد من، های جرم از یکی -17
 در .است جاری و رایج امری استثناء، بدون حکومتی، بزرگان از انتقاد آمریکا، در .دان کرده ترجمه توهین به را آن ما، معزول و مأمور قضات که

 یک های قانونی بی و روحانی، یک خطاهای و وزیر، یک های دزدی به تواند می هنرمندی، ازی،س فیلم روشنفکری، خطیبی، ای، نویسنده مگر ایران
 یک ظاهراً ما،ه جامع در رهبر نقد و .است کشور آن های رسانه متداول امور از یکی آمریکا، اول شخص نقد شود؟ نزدیک رهبر نقد و قاضی،
 به رشد، به مدنیت، به فهم، به شوند، می مرتکب جهان سراسر در که جنایاتی همه به عنایت با ها، آمریکایی خدا، به را شما !نیافتنی دست رؤیای
  ما؟ یا اند یافته دست درستی به و عقل،

 و رکاب، در پای مردمی و بصیر، چشمی و غلیظ، فهمی و گشاده، ای سینه شما به خدا که .کنیم می آرزو صدر شرح شما برای خدا از ما -18
 دوست .دبنگرن ما روشن های افق به و شده، طی های راه به حسرت با ندارند، ای خامنه که دیگرانی داریم دوست ما .دفرمای نایتع نیکو فردایی
 .باشیم دیگران از تر نزدیک جانبه، همه های درخشندگی به و خیر، به و ها، خوبی به و خدا، به داریم، ای خامنه که ما داریم
 آزادی احساس ما، استادان نباید چرا مثالً، .دگیر قرار شما و ما فهم دسترس در تواند می مردم باور با و دستی، گشاده با و راحتی، به فرایندی، چنین
 حراست به را او کار غیر، سخن شنود محض به تا آنانند مراقب کالس، بیرون در و کالس، در هایی چشم که کنند احساس عوض، در و کنند؟

 محافل در چه آن، های شخصیت و حکومت، نقد به آزادی، کمال در آمریکا، های دانشگاه استادان اندازند؟ در زندان بهتا ح و اخراج، و دانشگاه،
 که انگار فردا، و دوزند می هم به را حاکم دولت باالی و زیر تلویزیون، در امشب .واهمه بی .دپردازن می خود درس کالس سر چه و ای، رسانه
 هراس و هول های عرصه به حکومتی، مسائل به تعریض ترین کم با اما، ما استادان .دشون می حاضر خود دانشگاهی درس سر باشد، نداده رخ چیزی
  ایم؟ ایستاده حق مدار بر ما، از یک کدام شما، حضرت شرعی نظر به .دافتن درمی

 به و آیید فرود رهبری موضع از اگر شما .است یرقانونیغ راهپیمایی در شرکت مثالً اخیر، سال یک این سیاسی زندانیان از بسیاری جرم -19
 انقالب، سال چند و سی این در که چرا .بدانیم دار خنده را خود جرم ،حضرتعالی خود چشم از که داد خواهید حق ما به نهید، پای ما های سلول
 رهبر اصل، در انقالبید، این رهبر که شما باشیم؟ اش دومی ما که است یافته قانونی راهپیمایی امکان مخالف، اجتماع و صنف و گروه و حزب کدام

 تلویزیون .است مخالفین راهپیمایی حق و اعتراض، حق اعتصاب، حق ما، اساسی قانون بندهای از یکی و .دای مردم حق و اساسی قانون از صیانت
 خود، زعم به و دهد می نشان حاکمانشان های سیاست علیه را غربی کشورهای سایر و یلئاسرا و آمریکا مردم تظاهرات و تجمع کرّات، به ما،

 توانند می مخالف، مردمان کشورها، این در که .دکش برمی آنان میان در را آزادی شکوهمند داستان ندانسته، اما .دکش می رخ به را آنان ارکان سستی
 در .دنشو جاری کسی دماغ از خون و بکشند، آتش به را نسهفرا شهرهای و پاریس ماهه، یک اغتشاش درحتا  و کنند، تظاهرات کنند، اعتصاب
 .ددارن تخریبحتا  و اعتراض و راهپیمایی اجازه بخواهد، مجوز آنان از کسی آنکه بی پوش، کفن و خودجوش، جات هدست تنها اما، ما نازنین کشور

 !سیما و صدا و انتظامی، و قضائی های دستگاه و قانون، حمایت تحت هم آن
 آنجا و کنند ورود رفاهی و علمی اماکن و خصوصی های حریم به توانند می قانون، مجریان و قانون از واهمه بی که هایی شخصی لباس و شانپو کفن
 پیش متأسفانه، همه، این .ددرآورن حدقه از نیز را او چشم و بزنند خواب در خفته دانشجوی صورت و سر بر و بکشند آتش به و کنند تخریب را

 حقوق به ما، از یک کدام که دهید پاسخ من پرسش این به رهبر، یک مرجع، یک مقام در خود، حاال .دپذیر می صورت شما ضرتح چشم
  ورزند؟ نمی دریغ کوششی هیچ از آن، اجرای و حفظ در و قائلند احترام خویش مردم شهروندی

 باید چرا :ایم گفته که است بوده این ما های جرم از یکی .ایم شدهن مرتکب که هایی جرم بابت .شماییم زندانی اکنون ما گرامی، رهبر -20
 !فرمایید دقت ،نژاد احمدی آقای جناب اخیر رفتار به نمونه، باب از یازد؟ دست غیرعقالنی گاه و مشکوک، رفتاری به کشور، یک جمهور رئیس
 و مواجهند، جدی کاستی و مشکل هزار با خویش، لیتیومسؤ جایگاه در اتفاقاً خود، و ندارند، جهانی دیپلماسی روند با نسبتی هیچ که را ای عده

 موازی و جدید لیتیومسؤ به جمهور رئیس توسط باشند، ها حوزه آن در جمهور یسئره ویژه نمایند تا ندارند مغایر های حوزه به ورود برای فرصتی
 برای وگرنه، .است ورزیده مبادرت مشکوک ای حلقه تشکیل به وی، اینکه مگر نیست هیچ ،جمهور رئیس آقای حرکت این .دشون می فراخوانده

 جمهور یسئر یک شود می مگر است؟ برگزیده را او ،خود که است وزیری از مهیاتر و تر فرادست مشاور، کدام و نماینده کدام ،جمهور رئیس یک
 اگر حاال نکند؟ تمکین را او خارجه، وزارت و باشد داشته ای برنامه و طرح و ای خواسته مرزی، برون انفعاالت و فعل و دیپلماسی حوزه در

 قانون به و خود، مردم فهم به آشکارا، خود، که یجمهور رئیس کشید؟ بند به را او باید کند، اعتراض جمهور رئیس این مشکوک رفتار به دانشجویی
 دارند؟ بازمی اش رفتاری های بالهت از را او که منتقدینی یا است قانونی برخورد مستحق آیا ،کند می توهین کشورش جاری
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 و کشور آبروی آنکه از بعد و شود متذکر کشور رهبر را او تخطی داستان تا ندارد را قانون از تخطی جرأت جمهور، یسئر یک اوالً آمریکا، در
 قانون، از جمهور یسئر یک تخطی ثانیاً .دبازگردان اول جای به را او رهبر تحکم درانداخت، داخلی و جهانی چالش به را آن ،جاری عقالنیت
 بر را راه منتقدین، راه کردن فراخ با ها، آمریکایی یعنی .دانگیز برمی را کشور سیاسی نشاط و اندازد درمی سیاسیون میان به را انتقادها از غوغایی
 گرفته صورت ما کشور در که کاری .دکنن پر آنان منتقدین از ار ها زندان اینکه نه .دکنن می ناهموار را آن و بندند می خود النومسؤ غیرقانونی رفتار

 حزب دفتر در او، حزب که بود روی این از نه نیکسون، عزل آیا آنها؟ یا مردمیم حق و قانون و فهم اهل ما بفرمایید، خود شما حال، .دگیر می و
 و غرورانگیز منظر، صد از اما است، بار خفت منظر، یک از که حال نعی در ها، آمریکایی برای ،»واترگیت« داستان بود؟ گذاشته کار شنود رقیب،
 های حاجت خرج را آن حیثیت و را، قانون که ما برعکس .دکن می سرفرازی و آورد برمی سر قانون، آمریکا، در حوادث، این با .است تقدیر قابل

  برتریم؟ کدام .اندازیم درمی جامعه جان به و پردازیم می آتش از ای گلوله خود، دست به و کنیم می خود گروهی و صنفی
 قطعاً بود، داده رخ آمریکا در ما، کشور گذشته سال حادثه اگر .دگذر درنمی شده ریخته ناحق به های خون از وجه هیچ به قانون، آمریکا، در -21

 یک دلیل بی شدن کشته که .دخواه می رسول و قرآن و خدا که همانی درست .دشدن می کشیده زیر به متعددی های شخصیت و کشید می فرو دولت
 و حساس حد بدین تا خود، گناهان بی خون قبال در کهآنها  آیا ؛]32سوره مائده، آیه [ !بالعکس و داند می مردمه هم شدن کشته مثابه به را انسان
 در آن گاه از هر های حادثه سر از آنجا، داخلی اوضاع سبهمحا در که کنم می اشاره مجدداً باز ما؟ یا اند، سپرده تن خدا فرامین به دررکابند، پای

  .کنم می تأکید آمریکاه جامع جاری روال به و گذشته
 این در آمارها، .انکارناپذیر است واقعیتی ؛است آمیخته تلخی با که است حقیقتی اما .دانم می .است تلخ شما برای کمی من بعدی پرسش -22

 طبق .کشورهاه هم در که آنجا، در نه .دکن می رشد سال به سال آمریکا، در اسالم خوشبختانه، یا متأسفانه رامی،گ رهبر .دگوین نمی دروغ مورد،
 نیازی .افغانستان در دیگری ما، کشور در یکی ؛ددار افول به رو اسالم، که است کشور دو در تنها ،داشت اذعان نیز آنها درستی بر توان می که آمارها

 را این سواد و قابلیت ،حضرتعالی جمعه امامان واقعاً آیا .کنیم رصد توانیم می را اسالم به گرایش میزان اطرافمان، به نگاه با .یستن میدانی آمار به
 دسوا میزان به خردورز، کشور یک رهبر چشم با که علی، و محمد چشم با نه و بیایید بیافزایند؟ اسالم موافقین آمار به نفر، یک که دارند و داشته
 نبود و بود تأثیره انداز و ،دفرمایی ارزیابی شناسی مردم و سیاسی و اجتماعی های حوزه در را آنان سواد و ،دبنگری خویش نمایندگان و جمعه امامان
 با شما .است ندهآشوب و بار زیان بسیار نتیجه، ؛دبسپری جمعی خرد همان ترازوی به کشور، جاری امور در را آنان غیرقانونی های دخالت و را، آنان

 شمارگان افول راز .دای داده کف از را اسالم مخاطبین و جمعه، نماز مخاطبین و خود، مخاطبین از وسیعی بخش جمعه، امامان این گماردن
 نیستند، صادق و کارآمد اغلب که دولتمردانی و خورد، نمی چشم به چندان ما قضائی دستگاه در که عدالتی نیست؟ همین در آیا جمعه، نمازگزاران

 اسالم رشد برای را عرصه هم باید آمده، پدید مردمان معیشتی و علمی های حوزه در که هایی آشفتگی و گیرند، نمک و بزدل عمدتاً که نمایندگانی و
 اسالمیم به رساندن آسیب مسیر در ما آیا بفرمایید، خود شما حاال .دبو تردید جای بود، رشد به رو ما کشور در اسالم اگر .دساز تنگ لکمُ این در
 هایی دشمنی شما، مکرر های گفته به بنا و .دندارن آنان که ادعایی و داریم، ما که ادعایی همه این با آنها؟ یا ایم برده را اسالم آبروی ما آیا و ها؟آن یا
  دارند؟ می روا مسلمین و اسالم به نسبت آنان که
 ایران، در .دهستن دارا را حکومتی زوایای از بسیاری در نفوذ و ها، حوزه اغلب در فعالیت امکان غیردولتی، و مردمی هایN.G.O آمریکا، در -23
 و نکند طلب چیزی ما از کسی ما، خود جز تا ،کنیم می تعطیل انقالب، دشمنان به وابستگی اسم به شتاب، با نیز را خود مخالف حزب دو یکی ما

 »رشد« اهل ما، از یک کدام .دنکن برمال را ما پیکر و در بی های برخورداری و نبرد ما مناسبات ناندرو به دست و نکشد رخ به را ما خطاهای
  هستیم؟

 مثل ،یک هیچ در و ،دبو ها غیرآمریکایی برای زندان دو این اوالً .دانیم می منفور »نتانامواگو« و »ریبابوغُ« زندان خاطر به را ها آمریکایی ما -24
 ما، کشور در .دبرن نمی دست سیاسی فعاالن کشتن به امنیتی، های دستگاه آمریکا، در .دنگردی سالخی نیز کسی و نشد، وزتجا کسی به ،»کهریزک«
 نبوده ای فاجعه چنین یک جریان در کشور، یک بزرگان شود می مگر .دنش کشیده زیر به حکومتی مؤثر مسؤول هیچ و داد رخ »ای زنجیره های قتل«

 قضاوت شما خود حاال درآورند؟ پای از یک به یک را ما سیاسیون و کنند ورود ما امنیتی دستگاه ترین حساس به ها یلیئسراا شود می مگر باشند؟
  ایشان؟ دست یا است تر آلوده سیاسیون خون به ما دست ،خصوص به مورد این در دهد، می رخ آنجا در که هایی جنایته هم با بفرمایید،

 قضائی دستگاه این من، گمان به .دکر مفتضح دنیا چشم جلوی دروغ، یک خاطر به را کلینتون چون یجمهور رئیس آمریکا، قضائی دستگاه -25
 دستگاه و نشاند می دروغ بر دروغ مرتب، ما، جمهور یسئر اما، ما کشور در .دانگیز برمی نیز را االهی عدل دستگاه غرورحتا  نفوذناپذیر، و مستقل
 جاری آنجا در که آنچه است؟ تر خدایی قضاوت، کدام عدل، کدام انصاف، کدام خدا وکیلی .دآور نمی زبان بر یزن »گفت؟ چه« یک ما، قضائی
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 سپتامبر، یازده واقعه از بعد ها، آمریکایی که دارم قبول هم را این من ایم؟ گذارده اسالمی جمهوری در عدل را نامش شوخی به ما که آنچه یا است؟
 خود اول جای به اوضاع، شدن آرام با بالفاصله اما .سانسور تا و نگاری انگشت تا شنود از .دگرفتن سخت ها خارجی و خود مردم بر را عرصه

  .دبرن می اسم سیاه دوران عنوان به »کارتی مک«ه دور و دوره، آن از و بازرفتند
 برای تریبون نهادن اختیار در که دارند باور خود اجتماعی و فرهنگی های استوانه و ها زیرساخت به و اند مطمئن خود از قدر آن ها آمریکایی -26

 پیروزی از حسی با او، و گذارند می نژاد احمدی آقای اختیار در را خود رسمی تریبون صدها که چنان آن .ددانن می تفریح زنگ یک را خود مخالفین
 از یئجز را خود مخالفین سخنان شنودن که اند رسیده رشدی چنان به هک آنانند پیروز .دکن می پا به پیروزی جشن خود برای و گردد بازمی وطن به

 تحمل هیچ، که تلویزیونی های شبکه و ها دانشگاه در اوباما سخنان شنودن تحمل راستی به ما آیا .ددانن می خود سیاسی و اجتماعی فهم شاکله
 برانگیزتریم؟ احترام ما از یک کدام :بفرمایید داوری داریم؟ خود های تریبون هزاران از یکی در را خاتمی محمد سید آقای صحبت ربع یک شنودن

  عمل؟ در که شعار، در نه
 و استعفا به مجبور را خطاکار نمسؤوال از بسیاری مردم، معترضه چهر تماشای از شرمندگی که دارد اهمیت قدر آن آمریکا در عمومی افکار -27

 رهبر پاپ، سفر در ؟!رایج امر یک ما، کشور در مردم، فکر فریب و .است شوخی یک ما، کشور در عمومی افکار .دکن می نشینشان خانه سپس
 خود اعتراض صدای تا ریختند ها خیابان به بودند، معترض کاتولیک کشیشان زشت رفتار به و او به که مردمانی انگلستان، به ،جهان های کاتولیک

 برای و رسماً، وی که داد قرار خویش روحانیان آبرویی بی تنگنای در را پاپ چنان آن عمومی، افکار از ناشی فشار .دبرسانن جهانیان به و پاپ به را
 را، زشتی که ،مردم آشکار اعتراض خاصیت است این بله، .دبخواه پوزش مردم از و گیرد قرار جهان های رسانه مقابل در شد مجبور ،بار چندمین

 محفل یک در و خفا، در پاپ، عذرخواهیحتا  یا و نبود، مردم اعتراض اگر ؛دکن نمی تحمل نیز مسیحی متعصبین کلیسای پستوهای درحتا 
 ما که چیزی همان ؛عمومی افکار اهمیت و خاصیت است این و .نشست نمی جامعه جان به »تربیت« اسم به چیزی پذیرفت، می صورت خصوصی

 نعمت این از ما .ایم ساخته محروم بزرگ شایستگی این از را خود جامعه نظام، تضعیف عدم و نظام، حفظ اسم به و .ایم بهره بی او نعمت از
 گزینش بر بنا اگر خوب، خدای آیا .درسن می کهنسالی به و شوند می بزرگ و شوند می زاده بستری چنین یک در سرزمین، آن مردمان اما ایم، بهره بی

 و ها دولت نه و شما، حضرت نه اما ،است شده دیده ما کشور اساسی قانون در زمانی، نای بزرگ نعمت این را؟ آنان یا گزیند برمی را ما باشد،
 .دش خواهد منجر آنان زوال به حاکمان، توسط مردم حقوق از آشکار حق یک حذف که نیافتاد این صرافت به یک هیچ ،قضائی دستگاه و ها مجلس

 که هایی پول و ،»مستضعفان بنیاد« ،»رضوی قدس آستان« مالی وضعیت از رهبر، از پرسش امروز، که ایم نرفته شایسته اصل این سراغ به ما
 جلوه لرز و تب با همراه و سنگین و ثقیل ما برای کرده، جا جابه اخیر های سال در چه و شهرداری در چه خود یتمسؤول مدت در جمهور رئیس
 ادعای که است برده روی کسانی به و برگردانده، روی ایم، داده سر بسیاری رهایشعا او اسم به که ما، از که بینم می را خوب خدای من، و .دکن می

  .دان درانداخته خویشه جامع جان به را مسلمانی روح اما ندارند، مسلمانی
 تحمل، اخالق، دب،ا ما، میان در باید حساب، این با .است سکوالر که ها آمریکایی فکری نظام با متفاوت بسیار .است دینی نظام یک ما، نظام -28

 ناب های خصلت از بسیاری و فداکاری، مخالف، به احترام مخالف، تحمل پاکدستی، پاکدامنی، صداقت، محبت، احترام، گذشت، بزرگواری، مدارا،
 ماه چند و الس یک همین در ملی و دولتی های رسانه یات»ادب« به نگاهی یک کنم می پیشنهاد .دباش سکوالره جامع یک از تر فراوان ،انسانی
 شده جاری جامعه روان به آنها در سخیف ناسزاهای از ای محموله چه بلکه نه، تبعیض، عدم و مساوات و عدل و انصاف :بدانید تا بیاندازید گذشته
 و را او منزل و کنند نمی توهین غیرمسیحی، چند هر دینی، عالم یک به هرگز آنها .است شده دست به دست شما چشمان مقابل در اینهاه هم .است
 و ینمسؤول عکس افتخار، با ایشان، .شدیم مرتکب خویش، روحانی عالمان با ما، که کاری همان .دسپرن نمی حکومتی اوباشان دست به را او حریم

 حال و .دگذارن می همگان چشم جلوی مربوطه، اماکن در و مختلف، های مناسبت به اند، داشته که ای گذشته هر با را، خود سابق جمهوری رؤسای
 .دهیم می قرار خود نفرتحتا  و فراموشی مدار در متعمدانه را خود سابق ینمسؤول آمدن، کار سر بر محض به ما، آنکه

  
   !گرامی رهبر
 حقیقی یگاهجا چه، .ابداً .شویم متصور الگو یکه مثاب به را آمریکا فرهنگ و جامعه مختصات ناکرده، خدای که نبود این بر نوشته این بدیهی فرض
 که بود این ،فرسایی قلم این از نیت و هدف تنها بلکه .است متفاوت و دور آید، برمی غرب از امروز که چهآن با ها فرسنگ ما، موعوده فاضله مدین
  .بیندازیم دوباره نگاهی خود ذهنیه فرسود و مکرر های شده تثبیت بر و بازبشکافیم را بازنگری و ملأت راه ملموس، و عینیه مقایس چند با مگر
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 ما رفتار از بسیاری به و پرداخت خواهند ما اطوار داوری به دور، چندان نه زمانی در آیندگان، که رسید خواهد زمانی .است عجیبی روزگار
 ....دخور خواهند افسوس ما، توسط شده داده باد به های فرصت بر و خندید خواهند
 خیریم؟ به عاقبت ما ماست، با که ای آوازه همه نای به توجه با آیا شما، شخص دید از حال،

  
  ادب و احترام با

  زاد نوری محمد
 اوین زندان

  
  

  ***منبع *** 
  »زاد یدکتر محمد نور یرسم یتسا«

http://nurizad.info/?p=1018 
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   )English Translation(ترجمه انگلیسی 

  ای زاد به خامنه هائی از نامه هفتم محمد نوری ترجمه بخش
  

A letter of Nourizad to Iran’s Khamenei (28 Questions) 
 
Which regime is really more ethical, Islamic Iran or Secular US? 
 
In the name of intellect’s GOD 
 
Hello to the respected leader, great Ayatollah Khamenei. 
 
A characteristic of days and nights in prison, is that the prisoner can recall his/her old friends into his prison ward, and 
have an imaginative talk to them. One of my continual companions here is YOU. Your presence here in my solitude 
ward, gave me a sense to share lots of my questions with you and in that imaginary conversation, get my answers. But 
recently, questions arise that your answers to them could help people and authorities and clear the road ahead of us and 
you. Deliberately, I ask this questions as a religious questionnaire to address both your religious premiership and your 
political leadership. 
 
Dear Leader! 
I know a country in the world that is entangled in immorality. That country has a long history in murder and havoc. It’s 
haughty. Most of people around the world hate it. You always call it “enemy”. That country is the big evil. It’s US. To 
confront that country as we call it “the dangerous scorpion”, an Islamic revolution has emerged. A revolution objectant 
to that country. A revolution with lots of wishes. A revolution that was supposed to demonstrate real human and 
humanity and return the global community to the correct path. A revolution for true freedom. A revolution that 
promised nothing but justice, rectitude, growth and opposition toleration. A revolution that focused on Iranian culture 
and targeted all human borders. Today, 32 years has passed from that revolution. Most of this period, you’ve been the 
leader of this revolution. A revolution that started by your help, has been set up by you, turned left and right by your 
orders, shouted or kept silent by your order. I don’t care that today, people in Finland, are the first in quality of life, US 
is 11th and Iranian people are 79th in this rating. But I want to know that from “CULTURAL” point of view, as the 
central trend of our revolution, where on intellect’s world we stand now. 
 
A revolution that promised nothing but justice, rectitude, growth and opposition toleration. A revolution that focused 
on Iranian culture and targeted all human borders. Today, 32 years has passed from that revolution. Most of this period, 
you’ve been the leader of this revolution. A revolution that started by your help, has been set up by you, turned left and 
right by your orders, shouted or kept silent by your order. 
 
I don’t care that today, people in Finland, are the first in quality of life, US is 11th and Iranian people are 79th in this 
rating. But I want to know that from “CULTURAL” point of view, as the central trend of our revolution, where on 
intellect’s world we stand now. In this questions, I don’t ask about sending Omid Satellite onto orbit of the earth, or 
uranium enrichment or stem cells cause such achievements can’t prevent our bankruptcy. If such achievements could 
have even a little effect on perpetuity of a political regime, the soviet republics of Russia, wouldn’t collapse and go to 
history museums. Among our possessions, only those related to culture and social morality, affect our legitimacy. 
 
Therefore, I make all my questions in cultural, moral and social fields compared with the country that you frequently 
talk about and call it “enemy”. We all say that US is culturally disordered and its social systems are messy. This 
comparison is the best and the very fair comparison that can assist many of us clarify our ambiguities. In these 
questions, I’ve never compared technological, scientific, economic issues. I’ve just discussed the central value and 
central wish of our revolution, (i.e. cultural growth). 
 
Now, here are my questions asking from the leader, and religious premier of many Iranian and non-Iranian people. The 
questions need your direct answers. Before raising the questions, let’s say that I was in US prior to the Islamic 
revolution in Iran and I’m familiar with Americans’ cultural, social and political considerations. I’ve relocated from US 
back to Iran cause of the interesting wishes and promises of the revolution. Around my country, I’ve decided to work 
in most poor and outlying regions like Sistan & Baluchestan, Hormozgan and bashagerd. I’ve been an author in my 
country. My papers on “the world after US” clearly shows that I eyed Iran Islamic revolution to shine in the world 
rather that staring on US extermination. According to this, my intention is not enthusiasm to US. The reason for asking 
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these questions is the discrepancies that I see. I ask the questions is a sincerely manner to receive your answers so that 
me and many others get out of this serious ambiguity and amazement. 
 
Question 1: Privacy 
It’s highly emphasized in Islam and other religions to respect people’s privacy. After the revolution, it’s easily ignored 
and government forces enter private areas so frequently. It’s so obvious and very common. Just recently, Ayatollah 
Sane’ee ‘s house is attacked by religious gangsters under full support umbrella of police. In US, privacy is strongly 
recognized and respected by the government and judiciary system. Now, please let us know your opinion. which one is 
closer to our Islamic religious beliefs? 
 
Question 2: Rights of minorities 
In US, religious minorities and even irreligious groups and evil worshippers enjoy the same level of freedom as 
Christians. They all have the right to build their own worshipping houses. Muslims are building a mosque close to 
September 11th attacks and when opposed by some families of victims, US judiciary system strongly supported 
Muslim’s rights. But in here, after the revolution minorities situation got worse and worse and we even don’t let Sunni 
Muslims to build their own mosque in Tehran. We destroy Muslim Darvishs’ Mosque and force non-Muslim women to 
wear Islamic Hijab, to which they don’t believe religiously. Now, which government is acting closer to religious 
beliefs, Iran or US? 
 
Question 3: Narcotic & drug consumption 
Iran is rated the first country in the world in narcotic and drug use. This shows social and humanity values disorders in 
our country. Talking about Uranium enrichment and stem cells technologies and sending satellite to the earth’s orbit 
while lots of young people are heavy users of drugs, is like a well-dressed man with oiled beautiful hair and tie but 
wearing slippers. This is a real shame for a cultural revolution. So, which government is better considering its people, 
Capitalist US or deeply Islamic Iran? 
 
Question 4: Lying 
Americans are trained and abetted so that most of them do not lie and hate lying. The higher the post, the more 
important is this value. It’s almost impossible or very rare for an American prosecutor to lie. What about our country? 
Our prosecutor writes lies, broadcast his lies, as easy as drinking a glass of water. Here are few examples. Our 
prosecutor reports Zahra Kazemi’s murder as caesura, writes our young boys killing in Kahrizak as meningitis. So, 
dear Aytollah Khamenei, what do you think? Regarding authorities lying, which one is acting more Islamic? Iran or 
US? 
 
Question 5: Veto-like right by Iran government against Iranians 
We’ve heard a lot from you talking about Veto right, which is an unjust and unreasonable right. Americans are one of 
the countries having Veto right in the UN and abuse it against other countries. And here in my country, there’s a right 
much the same as Veto right. The story of “insiders” and “outsiders” and unregulated and unlimited supervision by 
guardian council is actually a non-written Veto right. This power or unjust right is abused to give opportunities to 
“insiders” and exclude “outsiders”. So, US government and Iran government both use some sort of Veto right but 
there’s still a difference. Americans use it against other countries but, bravely and shamelessly, we use it against 
Iranians and claim being religious, Muslim and god proponent. According to your religious opinions, which one is 
ungodly? Iran or US? 
 
Question 6: Freedom of speech 
Glorious and great Leader! 
You are one of the few leaders in history who spoke so much. And of course your speeches are homiletics and pearl-
like. I’m absolutely sure that you enjoy and revel such a level of freedom to speak so comfortably and unlimited about 
everything. But this joy is limited to you. The more distance a person has from you, the less joy and more limitations 
exist regarding freedom of speech and when it comes down to normal people, nothing exist. For sure, Iranian people 
have zero freedom of speech, totally against our religious beliefs and documents. And you, only you, are the single 
individual who enjoys freedom of speech deeply over this land. And over there in the US, every one, young and old 
enjoy this freedom to speak to authorities end express their corruption and penalties very fluently and without any 
stammer. Again in this matter, we see that Americans are more interested in our religious values and implement it in 
their actions. Now, which regime is more Islamic and religious and godly? Iran or US? 
 
Question 7: Military forces meddling in politics 
Certainly you are well aware that American military forces are never permitted to meddle in political, economic and 
cultural affairs. In fact, US army forces are so concerned and busy about their own business, internal and international 
security, that have no free time to get involved in economic or other non-related affairs. This attitude is wholly against 
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our military forces here in Iran, where military forces have undisguised influence on lawmakers, meddling in 
everything, organize gangsters gangs to attack opposition figures, and do every crime to get their own candidates out of 
polls. So, what’s your word on this? Which is the correct system? Iran or US? 
 
Question 8: Freedom of media & press 
One of the promises and wishes behind the revolution was freedom of media and press to speak, analyze and unfold 
corruptions. Now 32 years later, our media is almost dead. Nowhere is as bad as Iran expect very few dictatorship 
regimes like us. And at the other side in US, there’s lots of freedom, although it’s not totally unlimited. A pieces of text 
on a national or even local magazine in US can start a serious prosecution against a top ranging authority and here in 
Iran, reporters are always afraid of the heavy threats. Now, honestly, which is ethical and godly? 
 
Question 9: Freedom of media & press 
During the years of revolution, we aimed to establish a regime in which, all have freedom of ideology and equal social 
facilities, even communists. And now, even some founders of the revolution, some revolutionary parties, and close 
allies and kindred of Imam Khomeini are not tolerated. There in US, such a level of freedom exists at universities and 
in here, we suppress all religions and ideologies to bolden ourselves. 
 
Question 10: Freedom of film making 
In us, in addition to government-supported film makers, who produce ordered movies, independent film makers also 
have the opportunity to create their own movies and even on governmental and security topics. An example is Michael 
Moore who seriously criticized Bush administration policies. On this side, there’s no freedom not only for making 
movies for example about chained murders, or about your personality, or about lawmakers corruption, prosecution file 
of Saeed Imami’s wife, incompetence of a minister, a school manager or a simple soldier. All these are impossible and 
even worse, it’s not possible to make a documentary film from Iran streets and the written slogans and appositive 
sentences on the walls written by people. 
 
Question 11: Tribunes and TVs 
In Iran, the worst and heaviest ban is imposed on TV and it’s limited to the government. This means that the regime 
doesn’t trust the people and their intellect and people are forced just to see, read and hear what the regime says and 
believe it without any question. A hidden meaning behind this restrictions is that the regime is seriously fragile and 
weakened. That side of the river, in US, we see lots of free and independent TV channels. Let’s tell you that this is 
exactly according to our holy book, Quran, where says, God has given freedom to people to see different ways and 
choose the best as per their own conclusions. 
 
Question 12: State-run media repeat lying 
State-run TV in Iran is very busy with producing and broadcasting lies and lies under your direct supervision and 
leadership. Most of these lies are so stupidly fabricated that even inexperienced young people find it out. In US lying is 
socially and culturally prevented and media cant’s lie so easy. 
 
Question 13: Hiporisy 
This is very common in our regime. You know that it’s against our religion and our religion goes far beyond that and 
says avoid evil and bad behaviors. For example, when a university instructor comes to you, he or she expresses a 
totally different personality from the reality. Just note that this is an undefined term in US. 
 
Question 14: Police attacks on opposition, normal people and student dorms 
In US, police protects every one against violence and here our police creates and organizes violence against people and 
attacks opposition figures like Mr. Karroubi. 
 
Question 15: Police opening fire to unarmed people in the streets 
In US, police doesn’t shoot bullets to normal people in the streets, doesn’t throw them down from the bridges, and 
doesn’t run vehicles onto people in the streets. So frequent bloodsheds are ignored but tearing a photo of Imam 
Khomeini is a top important issue. Which regime is more respecting humanity? 
 
Question 16: We are political prisoners imprisoned by you 
No political prisoners in US. Where is the real freedom? 
 
Question 17: I’m one of prisoners who are jailed just for speaking or writing letters 
Free speech and writing public letters and criticizing the authorities is being done in US frequently on a daily basis. 
 
Question 18: We hope better intellect and understanding for you 



 )430(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

Your regime is openly banning instructor to speak as per their scientific knowledge and understanding in universities 
because of presence of intelligent service members inside almost every university and school class and every office. 
 
Question 19: Gathering ban in Iran 
Many people like me are imprisoned just for attending in rallies. If you just get out of leadership chair and come to our 
prison wards, you will laugh at our files and guilt. Please let us know which opposition party or group could have a 
coordinated and government permitted rally during the past thirty years that you expect us to be the second? 
 
Question 20: We are empoisoned just for asking questions about the president 
Is criticizing a president who openly speaks offensively to his own country people, so costly? 
 
Question 21: If last year’s election events happen in US, government will soon collapse 
So much bloodshed and crimes happened by the regime in Iran last year. If that was the case in US, many top ranking 
authorities would be dismissed and prosecuted for their crimes. 
 
Question 22: Islam is downfallen in Iran & Afghanistan only 
Who is causing people to hate Islam? Is it you or US regime? 
 
Question 23: NGOs are suppressed in Iran 
In US NGOs are performing valuable assistance to social groups and help in corruption detection. 
 
Question 24: In Abu-Quraib prison, no one was raped or killed 
Here in kahrizak, so much tortures, rape and murder happened just for rallying. These crimes are not done by Israili 
agents, it’s by Islamic regieme. 
 
Question 25: Clinton’s only one lie caused so much judiciary reaction 
Our president is always lying and nothing happen to him. 
 
Question 26: US provides tribunes for Ahmadinejad 
The reason is that they are confident to their social and cultural systems. In Iran, not Obama’s speech in an Iranian 
university, not even Mr. Khatami, our previous president, is not tolerated. 
 
Question 27: Reputation and public opinions 
Public pressure caused Pope to oppologize for the crimes in churches. This is valuable in training future generations on 
how important are social values. In Iran, do you ever considered public acceptance or satisfaction? 
 
Question 28: We claim we have a religious regime and US doesn’t claim so 
As we are religious, our actions must be full of justice, honesty, kindness, peace, forgiveness, toleration, freedom, etc. 
Now, where are these important values respected, considered and implemented? Iran or US? 
 
Future will soon clarify everything. 
Sincerely yours 
Mohammad Nourizad 
Evin Prison 

  
  

  ***منبع *** 
 »زاد ر محمد نوریسایت رسمی دکت«

http://nurizad.info/?p=1030 
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    1389مهر  23، »!زاد از رهبر انقالب محمد نوری پوزش«
  

 یننفر اول، جناب حاج حس. ها دارند مفرط بهره یانب یهستند در کل کشور، که از آزاد ینفر »یندوم«که  ین،ما، نه اول رهبر
  است »یهانک«] روزنامه[ یعتمداریشر
  

اما . ام البته نداشته یغرض و قصدم؛ ا شده یاشتباه سهو یکمرتکب  ،هفتم خود به محضر رهبرمانه دارم که در نام می اعالم زاد، نوری محمد من،
 نوشته بودم که شخص شما، در یشانآن نامه، من به حضرت ا در. رفع و رجوع نخواهد شد ،من یخواه جز با پوزش ،قبول دارم که اشتباه من

بود که  ینا ،آن نامه اشاره در اینمنظورم از . یدآن برخوردار یحد اعال در یان،ب یاز آزاد یعنی. یدسهم را دار ترین یشب یان،ب یز آزادا یمند بهره
البته  ینکه ا ؛اند متنعم یزن یمند بهره ینبه تناول مکرر لذت ا و ،برخوردارند یانب یآزاد ترین یشهستند که از ب یکل مملکت، اول کس رهبرمان در

 .خواهم می بابت عذر یناشتباه است و من از ا
که  ین،ما، نه اول رهبر: کنم می شکل اصالح ینپس سخنم را به ا. یستسخن ن یجز فرا بردن درستای  هسهو بزرگ، مرا چار یناصالح ا جهت در
من،  و. است »یهانک«] روزنامه[ یعتمداریشر یناج حسنفر اول، جناب ح. دارندها  مفرط بهره یانب یدر کل کشور، که از آزاد هستند ینفر »یندوم«

 .یستن یکم یالبته جفا ینکه ا ؛گرفتم یدهاش را ناد ن و مرتبهأکنم که ش می یخواه پوزش یزن یداریعتمشر یاز آقا
به  یداست که با ینباتنقل و  ،مردم یآبرو ،قلم او یشگاهپ در. مرتبه سبک است و هم صاحب هم صاحب ،سخنه اشاع در ،یعتمداریشر ینحس حاج

ملتمس  ی،کل هست و اساساً یت،اسالم و انسان یشان،قلم ا یشگاهپ در. گذر، بر آن کوفت سر هر بر یداست که با یطبل. یختجامعه ر سر هر بهانه بر
د و فالن فالن دانشمن یخصوص یمحرحتا  ،یو مملکت یثیتیو ح یخصوصهای  یمحرحتا  یمی،حر یچه. است یشاننوع نگاه حضرت ا هب

 .بگردانند یترش کنند و رو یرو، یاجازه ندارند در برابر قلم و ،فالن کشور دور جمهور رئیس
و کل نظام خلقت از  یکل کشور و کل هست در یعتمداریجناب شر یبرتر یگاهو هم به جا ،هم به محضر رهبرمان جفا شده ،آن نامه در یدمد من

 یتو انسان یو البته همزمان دم از مسلمان یسدبنو یزیو چ یدبگو یزیچ یخاکه کر ینا قرار است بر یشرکجا که ب آدم ابوالبشر تا هر یدایشبدو پ
 !ییدمرا ببخشا !العفواالهی  !العفو: دارم می اعالم ،خلوص و ادب پس از سر. براند یزو انقالب ن

  
  

  ***منبع *** 
 »زاد سایت رسمی دکتر محمد نوری«

http://nurizad.info/?p=4990 
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   1389مهر  24 ،ای به خامنه زاد ینامه محمد نور ینسهراب آقاپور به هفتم یدپاسخ فرزند شه

  
  شعور ینام خدا به
 
 »نویسند یمها  پروانه«سالم خدمت کارگردان محترم  با
  

   !زاد ینور یآقا جناب
و  یا نامه یا یرو هر بار در حوادث پس از انتخابات، خبر یناز ا موضوع را کتمان کنم، ینتوانم ا نمی شما عالقه داشتم و یانقالب یهمن به چهره اول
 .نداشتم یا چاره یگرانخودم و د یریخ هعاقبت ب یجز حسرت و اندوه و دعا برا خواندم، یم یا رسید یبه گوشم م یثان زاد نوریاز  یثیحرف و حد

توانم بگذرم، نه  نمی تان یقبلهای  در نامه ی،ا الخامنه ینیالحس یعل یدس یاهللا العظم یتو رهبر و مرجعمان حضرت آ یدشما نسبت به س یادب یب از
 18 یخبه تار. یستن تان یشینپهای  شما در نامه یذهن ]وهمیات[ یاتپاسخ وهن ،نوشته یناما مقصود من از ا. یهفق یتمن و نه تمام سربازان وال

 ،که پدر دانم یم یچون خود را سرباز کوچک ینکهو ا ،و البته از محضر رهبرمان ید،درا مطرح کرده بو یاالتؤاز شما منتشر شد که سای  هنام ماهمهر
بنده نقش  ،پرسش و پاسخ یندهم که در ا می حفاظت از خون خود را، به خود اجازه یتولؤنهاد و بر دوشم مس بر سر یتوال ییو فدا یتاج بندگ

هستند که  ینامه تمام کسان یننامه نه فقط خطاب به شما بلکه مخاطب ا ینته االب. شما باشم یکرده و در حد توانم پاسخگو یرا باز وابج
 .پردازم یبه اصل مطلب م ،ینگار یهپس بدون حاش دانند، یحق مها را بر گونه حرف ینا

  
 یام، چرا که فقط کس دروغ گفته ،کنم یکه درکتان م یمبوده و اگر بگو یسخت یاربس یاما که قطعاً ید،گفت تان ییتان از زندان و تنها نامه یابتدا در
و اگر  ارد،د یخو توب یهرنجش است که جنبه تنب یناما زندان به هم. باشد یدهرا در زندان کش ییو رنج تنها یادعا را کند که خود سخت ینا تواند یم

ه حضرت بود که ب یاراناز  یکی یتتان، روا»یسندنو یمها  پروانه«مجموعه های  از قسمت یکیدر  یدآ می یادماما . نبود که زندان، زندان نبود ینچن
 القهکار ناخشنود بودند، بلکه هنوز به حضرت ابراز ع یننه از ا یشانانگشتان دستش توسط حضرت قطع شده بود و ا ،یخاطر ارتکاب عمل

 ....کردند یم
انتظار  یکه از جنابعال یو با قدرت استنتاج ،رت را داردعصر آن حض یخبا تار یکاف ییآشنا که قطعاً ،مجموعه ینسازنده ا کردم یگاه فکر نم هیچ

خالص به همه  یرت ،در بازداشت بوده یکه همراه اغتشاشگران ساعات ،برخورد با پسرش یلبه دل یز،با دوران حاضر را ن یسهتوان مقا ،رود یم
راه  ،یرتاهل علم و بص یبرا یخو توب یهتنب. ثر بودهؤرفتنتان مکج  تر یشدر ب بعد از آن در بند شدن خودتان هم احتماالًحتا  بزند، و نه یششعارها

و تنها . یتهدا یرغ یرشده در مس یدهلو بازگرداندن شخص ه یتهدا یردر مس یهاست اال یماست، بلکه سنت یننه سنت ب ینا نجات است و اصالً
گونه که  را آن یتببندد و واقع یتاشد و چشم را بر واقعدور به ب یرتعلم و بص یرکه آن شخص از مس شود یتر شدن م موجب گمراه رتیدر صو
 .یدنما یرتفس خواهد یخود م
روزن،  یناز ا توانم یو بنده م یمهست یدهعق هم ،موضع با هم ینو استبدادش، خدا را شکر که هنوز در ا یخوارگ و از جهان یدگفت یکااز امر سپس

 ینیدبب یدنبود ،»نویسند یمها  پروانه« زاد یجناب محمد نور یز،برادر عز. یاندازمذهن و تفکرتان ب را در ییاز روشناهایی  جرقه ،یدو باز هم شا ید،شا
اش چگونه  یو خارج یال داخلمّو عُها  و شبکه ها یتو سا یدتان وصف رذالتش را کرد گونه در نامه که آن یکاییامر ینکه هم ینیدبب یدنخواست یاو 
 یقین نهاحد به ناحق بودن آ یناگر تا ا دانند، یو چگونه شما را از خود م زنند یو و م زدند یان سوت و کف مگفتارتان، کردارتان و قلمت یبرا
خود قرار دهند و لباس ضد انقالب بر  ریبونشما را در پشت ت ،اهللا ناخواستهءشا نإ یاخواسته  یدچرا با بینید؟ یرا نمها  صحنه ینپس چرا ا ید،دار

 ییدجو رائتآشامان ب خون ینکنم از ا یم یهترتان توص به عنوان برادر کوچک ،انقالب است یبرا یتان دلسوز دغدغه واقعاً تن شما بپوشانند؟ اگر
نفرمودند که حق و باطل را از طرفدارانشان ) ع(یعل یمان،مگر همان امام و موال. شود یرتاندامنگ ،خون مظلومان عالم یناز ا یشاز آنکه ب یشپ

 داریرا گرفتند و طرف یاسیحرکت س یا یفکر یانپشت جر ،یتکارجنا یکایامر یژهبه و ،که اگر جهان غرب یمو بشناس یداسپس بشن یم؟بشناس
 .از کفر و ظلم ونفاق را داراستهایی  حالت رگه ینتر ینانهآن حرکت در خوشب حتماً ،کردند
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که در  یسانگل یرکه در پاسخ به سف یاهللا دکتر بهشت یتمظلوم آ یداز شه مخواند یم یداستان ییجا ؛و رتبه اولش »یزندگ یفیتک«و  یدالند گفتفن از
ما ... «: مکن یاز ان را بازگو م ییها داده بود که امروز دوباره قسمت یپاسخ یبهشت یدانذار داده بود و شه یو محاصره اقتصاد یممورد فشار و تحر
بود که  ینقرارمان بر ا ،از همان اول ...ها یتبه واقع یمهاست نه انقالب تسل انقالب آرمان انقالب ما. یمطلبانه با مسائل برخورد کن قرار است آرمان

اگر حتا  است که ینبر ا ما یاستشاءاهللا س نإ... یمخور می یدآ می مملکت به دست ینهم یخودمان که تو یربرود و ما همان نان و پن یشانقالب پ
که اگر همه مشکالت و معضالت  یمبگذر. »....بجنگند یکابا آمر یول] کار را بکنند ینهم[کنند،  نوش جان یهمه مردم، نان خال یقرار شود روز

 یمفشار و تحر یلمخالف، به دلهای  رسانه یآموخته رشته مرتبط، به آنها واقف هستم و نه البته از بوق و کرنا دانش یککه بنده به عنوان  یاقتصاد
. گردد یبرمها  فشار ینمشکالت به هم یناز ا یخوردار هستند، قسمت نه چندان کوچکبر یمطلوب »یزندگ فیتیک«از  نباشد که احتماالً یهمان دول

 ینمان به دست هم ابرمردانو اگر  افتی ینم یلتقل ،شد یلکه به ما تحم یما در هشت سال جنگ یو ماد یانسان یهسرما از یمیکه اگر بخش عظ
آنها را بسان  یگراناندازه نبودند که د ینمشکالت امروز به ا یدشا شدند، یترور نم ،کنند یم یتحما مخالف یاناتکه امروز از جر ییها گروهک

 ،ینو معاند یند مغرضیکه به ظاهر و در د یو فشار اقتصاد یمجنگ و تحر ینبکوبند، گرچه ا یانقالب یهو توسعه روح یشرفتبر سر راه پ یگرز
 .یستنبوده و ن یدهپوش یرتآن بر چشم اهل بص یو معنو یمرات مادداشته و دارد، ث یقابل توجه یانضرر و ز

منطقه در رکاب مرحوم  ینام خدمت به مردم ا یزندگ یها از مدال یکیمردم بشاگرد را دارم و  یبنده افتخار نوکر ید،بشاگرد و هرمزگان گفت از
و  یرسان برق ینید،بب یدنتوانست یا یدکه شما نخواست یدمد هایییزچ ،آمد داشتمو مناطق رفت  ینکه به ا یسال 10 یدر ط است؛ یعبداهللا وال

هللا مردم، دولت و نظام مقدس ابحمد... و یسازو سد یساز راه یه،ساخت درمانگاه و مدرسه و حوزه علم ی،عمران یو نوساز یو بهساز نیرسا آب
درست  یادارند، بشاگرد اول انقالب کجا و بشاگرد امروز کجا؟ آ منطقه داشتند و ینبه مردم ا یها خدمات قابل توجه سال یندر ا یاسالم یجمهور

 ،مناطق است ینو حل مشکالت ا یدگیرا که همان رس یتعدرست است که واق یاآ ید؟منطقه به نفع خودتان استفاده کن یک یتمحروم ازاست که 
 .مان هستند نعمتان یول مردمش ،کرد که در اصل یبه بشاگرد نوکر یدو صد البته که هنوز با یرید؟بگ یدهند
 یدوستان مذهب یشهنداشته و ندارد، که هم یهفق یتوال ینراست یروانبا پ یارتباط یچحرکات ه ینا قطعاً ؛و تجاوز به آن یدگفت یخصوص یمحر از
که ینتر ا اشند و از همه مهماوباش داشته ب یلقب ینرا به خاطر برخورد نادرست ا »...و یکالرو و رادتند« ینتحت عناوهایی  یزن تحمل انگ یدبا

را دادند، که در اکثر حوادث  یدگیو رس یگیریفرمان پ شخصاً یکرده و در موارد حیتقب و عمالً حرکات را کالماً گونه ینا یشههم یزمانرهبر عز
 .صورت گرفته و خواهد گرفت یدگیرس ،بعد از انتخابات چنینی ینا

شده  فاضله گم ینهآنجا مد ییکه گو گویید یم یکاو مردم امر یزندگ یطاز شرا یشن است، اما طورمن رو یبرا یکاشما در مقابل دولت امر موضع
و در  یکادر امر تان یزندگ یها همان سال یاگو پرورانید؟ یهمچون سروش و مخملباف م یبه آن را همانند افراد یدنرس یهم آرزو یدشماست؟ شا

 یزآن بود که دست از همه چ یآسمانهای  به شوق انقالب و وعده«که  یدالبته فرمود! کرده یغرب یاز انقالب شما را مدهوش سبک زندگ یشپ
و در ذهن  گشتم یشما م ای درجه 180چرخش  ینا یلدنبال دل یشههم. یدیددست کش! یزتانکه از همه چ ینآفر. »شتافتم یهنمشستم و به آغوش م

حقوق گرفتن  یداثر سوء را گذاشته و شا ینتان ا»چهل سرباز«المال در  یتپول ب تومان یلیاردم 4 یلو م یفح یدشا... کردم یخود مرور م
شما  ست،ا یگرید یزچ یهقض یدمامروز فهم یول. شده یگمراه ینباعث ا ،بدون خدمت به آن وزارت ی،تان از وزارت جهاد کشاورز ساله یس

و  یکش جز فساد و فحشا و حقه ب یزیآن چ یبایوسته به ظاهر زکه از قلب پ یفرهنگ ید،شد ییایکامر یمست و مدهوش فرهنگ و سبک زندگ
 .یدآ نمی یرونب یخور حق
بلکه تجارت انسان، سکس  ،هستند، نه فقط مواد مخدر یکو پخش آن شر یتتا خرخره در ترانز یکه دولتمردان غرب یونیاف ید،مواد مخدر گفت از

 یست،مهم ن ،یمتیکه مهم سود است و از کجا و به چه ق ید؟دار یگریلت نفع مگر انتظار دمکتب اصا یرواناز پ ید،اضافه کن یزو قاچاق اسلحه را ن
 یلو تحص یاکبا کشت تر یبرخورد یچه زند، یدست و پا م یکاهاست در بند امر که چرا در کشور افغانستان که سال یدا یدهبه حال از خود پرس ات

 ینچند طور ینهم ینید،را بب ینهاا یدو نخواست یدیدشما ند شود؟ یم یریگارع مواد مخدر جلواز سوزاندن مزحتا  یشود و در موارد نمی مواد مخدر
 .یدیدنها را هم ندآشما  کنند، یرا فدا م یشمواد مخدر در کشور جان خو یتکه هر ساله در مبارزه با ترانز شهیدی

را به  یمسند مهم مملکت ینمحترم جمهور، که دوم یسبه رئ یفحاشتا ح یاو  ینسابقه توه یکه آمار ب یطیدر شرا! یستن ینکهو ا یدگفت یآزاد از
که سران اغتشاشات و  یطیدر شرا گذارد، یقبل و بعد از انتخابات سر به فلک م یها یتینگو مها  یو سخنرانها  و رونامه ینترنتدست گرفته، در ا

 یو برا نهند یم یدنام شه یزکشدگان کهر که به کشته یطیند، در شراا نرفته یدکه از آن حرف زد یسقف زندان یرسال گذشته هنوز ز یها آشوب
که در برخورد با  یو مردم یجیبس یکس سراغ شهدا یچه ،طرف و از آن کنند یم ینگار فالن نامه یدنام کوچه محل سکونتشان به نام شه ییرتغ
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همانند شما  ینکند انتظار کسان. زدن به نظر من مضحک است اتورییکتحرف از خفقان و د گیرد، یکردند نم ینشاند یجانشان را فدا ،ناغتشاشگرا
کردند و به  یکاهداف شومشان تحر یگناه را برا یکه مردم ب یبله، همه کسان !به جان و مال و ناموس مردم برخورد نشود یناست که با متعرض ینا
 یچو ه دانستند یمردم نفوذ دادند، و آنها م یانترور را در م های یمت یساز و کشته یریگ کشته یشرمانه برا یو سردمدارانشان ب یدندکش یابانخ

محرک شورش و آشوب بودند و به گفته رهبر  یشاگر با سخن خوحتا  اگر با قلم وحتا  .نگفتند، متعرض به جان و مال و ناموس مردم هستند
 .پاسخگو باشند یدبا یان دنو آ یادن ینشده هستند و در ا یختهر یها خون یممستق ولؤمس ها ینهم ،انقالب

. مور یکلچون ما یلمسازانیف یو آزاد یدآور می یکااز امر ینهزم ینجالب است که شاهد خود را در ا ؛ها در رسانه یانب یو آزاد یدنقد گفت یآزاد از
 حابشهروندان و اص شناسم یت که مسپتامبر اس یازدهصحبت من حوادث  ینیبپردازد؟ شاهد عای  هیشقادر است به نقد ر یکاییامر یلمسازکدام ف

که به  یلدل یندر فرانسه از کشورش اخراج شد، فقط به اای  هروزنام یرمدحتا  به مرگ شدند و یدشده، تهد یفرا که اموالشان توق یکاییرسانه امر
 یرتصو بهت أدر غرب جر یلمسازند، کدام فداشت یپافشار ،بار بود واقعه مرگ یندر ا یکاکه همان دست داشتن دولت امر ،سپتامبر یازدهاصل واقعه 

 یو غرب فقط از گلو یراندر ا یآزاد ینب یسهلوکاست؟ صحبت از مقاودر باره ه یقحق تحق ،نگار را دارد و کدام روزنامه یلاسرائ یاتجنا یدنکش
 یآزاد... و چه با قلم و یلمکند، چه با ف الیمهر کس بخواهد خون شهدا را پا ،بله، در کشور من. و نه دلسوزان انقالب یدآ می یرونغربزدگان ب
 یو حرف یاینداجازه دهند که ب یافراد ینبه چن یروز ،ینولؤاگر دولت و مسحتا  نه،. شده پدرانمان است یختهخون ر ،یآزاد ینسلب ا یندارد، بها

 یلاسرائ و یکاامر یسوار آن موج یجهکنند که نت یجادا یدشمنان انقالب باشد و موج یندبزنند که خوشا یمخالف جهت حرکت انقالب بزنند، حرف
 .یستیما می و یستادهبا تمام توان در مقابلشان ا یهفق یتوال ییباشد، من و همه دوستان و هموطنان فدا

اما ! ستا یگ غرباز فرهن یرثأهمان ت یجهگونه سخن گفتن فقط نت ینا ،من یدهکه به عق یمبگذر ؛یکادر امر ییو راستگو یو از راست ید،دروغ گفت از
ازده یدروغ  یبرا یکاییبهانه دروغ جنگ با عراق محاکمه شد؟ کدام مقام امر یبرا یکاییمفتضح شد، کدام دولتمرد امر ،دروغ یک یبرا ینتوناگر کل

 یامروز جامعه جهانا حت است؟ که یلاسرائ ینلفادر مقابله با مخ یکابزرگ امر یها دروغ یپاسخگو یشد و چه کس یدهمحاکمه کش یزسپتامبر به م
 ندارد؟ یاتشاز جنا یریجلوگ یبرا یزآور را ن الزام یرقطعنامه غ یک یبتوان تصو

  
  !یزاد کنون یمحمد نور جناب

. را موجب شده یتهمه ظلم و جنا ینا یدنپر شده و خواب غفلت شما ند گناه یانسان ب ها یونلیاز خون هزاران و م یدکه بر آن سر نهاد یبالش 
داشتم که شما  یدیاندک ام اکاش تنه یا ید،مخالف یکاکه گفته بودم شما حداقل با دولتمردان امر ،گیرم یپس م ،نامه زدم ینا یکه در ابتدا حرفم را

ن هه شده و چناشما اال یبرا یاما چنان بت بزرگ غربزدگ ،یددشمنان اسالم و انقالب گام ننهاد یردر مس ید،انقالب خارج شد یرالاقل اگر از مس
ذهنتان، که با  یباشم برا یتم تلنگرخواس یو فقط م دانم یاثر م یبر شما ب یرثأرا در ت ینگار نامه ینکه من ا زند یدر کالمتان موج م یتغفلت از واقع

 !بود؟ یدخواه یامن در آن دن یدپدر شه یچگونه پاسخگو ،نفاق یاناز جر یتو حما یقتحق یدنپوشان یدست و پا زدن و تالش برا ینا
  
 »نوره و لو کره الکافرون فواهم و اهللا متمّأنور اهللا ب یطفئوال یریدون«
  

  8 والفجر فاو، :شهادت - سهراب آقاپور یدفرزند شه
  
  

   ***منبع *** 
 »تبیان«؛ وبسایت »شعر سبز«وبالگ 

http://greenpoems.blogfa.com/post-113.aspx 
http://www.tebyan.net/weblog/qalamejang/post.aspx?PostID=152459 
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  1389مهر  22ای،  خامنه به )متقن(» نجف و قم طالب و مدرسین« سرگشاده نامه

  
 هستید مراجع فقهأ و فقها علمأ از تقلید به موظف شرعیه امور در و نیستید مطلق مجتهد که دانید می خود شما

  
 تعالی باسمه
 ! ایران شریف ملت

  
 ای به خامنه علی سید آقای الوقوع قریب سفر با رابطه در شهر اینهای  ورودی و قم بر حاکم امنیتی شدید ضایف و منتشرشده خبرهای به توجه با

 مراجع از اجتهاد اجازه گرفتن خویش، مرجعیت ییدأت مخالفان، داشتن نگه راضی برای ایشان تالش و ،بلندپایه تأهی با همراه قم، مقدس شهر
 ای منتشر خامنه آقای به را خویش سرگشادهه نام خود، مخالفان دادن قرار تنگنا و فشار در همیشه چون ای و خامنه مجتبی سید خود فرزند برای
 مراجع، فقها، علما، به ثانی در و شویم یادآور را است پیوسته وقوع به ایشان مستقیم فرمان با یا و ایشان نظر زیر که جنایاتی تمامی اوالً تا کنیم می

 را او خداوند کند، یاری ظلمش در را ظالم هرکس( »علیه اهللا سلطه ظلمه یعل ظالماً أعان من« که کنیم اعالم قم طالب و مدرسین روحانیون،
 این که است دردناکی اتفاقات و جنایات تمامی تصدیق و ییدأت تنها ای نه خامنه آقای با دیدار شویم می متذکر). دهد می قرار ظالم سلطه تحت

 را ظالمان بارها قرآن زیرا است، قرآنی عمیق مفاهیم و اسالمی تعابیر تمامی دادن جلوه دروغ و تکذیب بلکه است، شده مرتکب حکومت
 مأمن و ظالمان حقیقی دشمنان و مخالفان ناصحان، را پرهیزگاران و ابریاء دینی، عالمان و است کرده معرفی آخرت و دنیا عرصه خوردگان شکست

 رهبر رفتار بر تأثیری بتواند نامه این کنیم می دعا که شویم می یادآور ،پایان در. است نموده معرفی ظالمان و طاغوتیان یان،طاغ مقابل در مردم پناه و
 متقیان موالی فرمان چون را مردم و کند عذرخواهی ایران شریف ملت از نماید، توبه خویش گناهان از مردم، پیشگاه در ایشان و گذارد ایران

 .بداند خویش نعمت ولی ،)السالم علیه( امیرالمؤمنین
  

 :نامه کامل متن
  

 ای خامنه علی سید به نجف و قم طالب و مدرسین سرگشاده نامه
  

 الرحیم الرحمن اهللا بسم
  !ای خامنه علی سید آقای جناب ایران، اسالمی جمهوری حکومت رهبری مقام حضور
 علیکم سالم

  
 وَأُوْلَئِک اللَهُ هَدَاهُمُ الَذِینَ أُوْلَئِک أَحْسَنَهُ عُونَفَیتَّبِ الْقَوْلَ سْتَمِعُونَیَ الَذِینَ، عِبَادِ رْفَبَشِّ یالْبُشْرَ لَهُمُ اللَهِ یإِلَ وَأَنَابُوا یعْبُدُوهَا أَن الطَاغُوتَ اجْتَنَبُوا وَالَذِینَ«

 )18 و 17 الزمر،( »الْأَلْبَابِ أُوْلُوا هُمْ
، که من بندگان آن به ده بشارت پس باد مژده را آنان اند بازگشته خدا یسو به و بپرستند را او مبادا تا دارند یم ورد به طاغوت از را خود که آنان و(
 ).خردمندان همان اینانند و نموده راه خدایشان که اینانند کنند یم یپیرو را آن بهترین و دهند یفرام گوش سخن به
  

 حضرت که کنیم ذکر را )سلم و آله و علیه اهللا صل( اسالم مکرم رسول از روایتی شما، با بار لیناو برای مستقیممان سخن ابتدای در است الزم
 با اصحاب ؛)کن یاری مظلوم، چه و باشد ظالم چه را خود برادر( »مظلوماً او ظالماً اخاک نصراُ«: فرمودند اصحاب جمع در )علیه اهللا صلوات(

 بکفه«: فرمودند پاسخ در )علیه اهللا صلوات( حضرت »باشیم؟ یاور گونهچ را ظالم لیک هستیم، مظلوم یاری وجوب به عالم ما«: که پرسیدند تعجب
 ). ظلم از او بازداشتن با( »الظلم عن
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 با نفرمایید سعی است خواهشمند لذا. هستیم ایران استقالل و ملی امنیت نگران شدت به و باشیم نمی بیگانه عامل ما که شویم متذکر ما
 به امر تکلیف و شرعی وظیفه انجام دلیل به فقط نامه این که است ذکر به الزم. سپارید فراموشی به را نامه این تکراری و همیشگیهای  برچسب
 قرآن آیات به استناد با مقدس شرع و اسالمی فقه مطابق کامالً که نامه این مهم مطالب است امید و شود می نوشته شما به منکر از نهی و معروف

 دفاع قابل غیر رفتار تغییر آن نتیجه و باشد اثرگذار شما بر باشد می )السالم علیهم( بیت اهل و اسالم مکرم رسول از شریف احادیث و ریمک
 امور کردن سهل والیان وظیفه و هستند والیان نعمت ولی همیشه مردم که باشد، مردم با تعامل در و مملکت جاری اتفاقات و وقایع در حضرتعالی

 .است مردم معیشت
  

 !ای خامنه علی سید آقای جناب
 رسیده حکومتتان ساله 22 دوران در خود حد ینتر بیش به گذشته سال انتخاباتی کودتای و اسفبار وقایع از پس و روزها این شما رفتار از انتقادات

 شریف مردم ایران، به بزرگ خیانت و جنایت این ستقیمم لؤومس را شما ،اسناد این و شود می رو آن از جدیدی اسناد روز هر که کودتایی. است
 . کند می اعالم اسالم مقدس شرع و اسالم ایران،
 نقض به مردم اعتراضات رد در شما صریح گیری موضع و واقعی چهره که بود 1388 خرداد 29 روز تاریخی جمعه نماز از پس نقدها این شروع
 را خویش سخن جز سخنی هر بانهĤدیکتاتورم کامالً لحنی با شما جمعه نماز آن در. گشت نمایان انتخابات، شده مهندسی تخلف و تقلب و قانون

 ساز زمینه شما سخنان این. دادید را معترضان سرکوب به امر ،»هستند معترضان رهبران شده ریختههای  خون لؤومس« :اعالم با و کردید محکوم
 . گشت گسترده بسیارهای  ستگیرید و معترضان کشتار خرداد، 30 روز ننگین فجایع

  
 ! ای خامنه علی سید آقای جناب
های  خوردکرده استخوان و دلسوزان مکرر حرمت هتک سریالی، و نمایشی های دادگاه اوین، و کهریزک فجایع توانند نمی هرگز ایران تاریخ و مردم
 مکررهای  تحریم و اقتصادی شدید رکود با همراه المللی بین و خلدا سطح در سیاسی عدیده مشکالت و زنید می سینه به را سنگش شما که نظامی

 . سپارند فراموشی باد به و نکنند حک خود ذهن در را شما منتخب جمهور رئیس و شما غلطهای  ماسیدیپل دلیل به
  

 !ای خامنه آقای جناب
 نیز را علمیههای  حوزه دامن سفانهأمت که را موجود سیاسی نبحرا شاید تا شویم یادآورتان مجدداً را گذشته سال یک از بیش وقایع دهید اجازه
. اید نموده اعالم حساس را کشور شرائط که دهد می نشان کامالً را شدیدتان خطر احساس شما جدید سخنان که حالی در. کنید درک است گرفته
 ظاهر به از اندکی طیف و علمیههای  حوزه کردن دولتی و متیحکو با نیز راها  حوزه استقالل که اید آورده وجود به بحرانی شما همراهان و شما

های  ظلم جمله از زیادی اتفاقات که است ذکر به الزم. است برده الؤس زیر باشند ها می حوزه گردانندگان و سردمداران سفانهأمت که روحانیونی
 مرحوم و شیرازی محمد سید مرحوم روحانی، محمد سید مرحوم شریعتمداری، مرحوم عظام آیات همچون مستقل مراجع حضرات به فراوان
 سیاه شدت به کند تحمیل را خود بودن جمهوری جهانیان به تا است این بر و کشد می یدک را اسالم اسم که را نظام دامن خود خودی به منتظری
 اسالم مقدس شرع و فقه صریح نصوص هرگز انفراو سفأت با و کردید حکومت اسالم اسم به ها سال این طول در همراهانتان و شما. است نموده

 مردم بین در روحانیت وجهه رفتن بین از امر این نتیجه. هستند آن خواهان شیعه و اسالم دشمنان که ریختید نفاقی آتش به هیزم و نکردید اجرا را
 از یکی خود امر این که شناسند می را آنان شما حانمدا و شهر قلدران چشم به تر بیش و دانند نمی خود مأمن را مراجع دیگر اینک مردم. است شده

 یصل( محمدی ناب و رحمانی اسالم همان که راستین اسالم به ،جمهوری به مسمی و اسالمی ظاهر به رژیم که است بزرگیهای  ظلم و گناهان
 .است داشته روا است )سلم و آله و علیه اهللا
  

 !ای خامنه آقای
 در شما، جانب از منتخب جمهور رئیس نژاد احمدی محمود که آنجا. شد شروع 1388 سال جمهوری ریاست انتخابات قبل از اخیر اتفاقات و وقایع
 در را است رسیده پیروزی به اسالمی جمهوری آزادی، استقالل، شعار با که انقالبی ارکان موسوی، میرحسین مهندس آقای جناب با خویش مناظره
. کرد معرفی اقتصادی مفاسد اصلی عامل و المال بیت از دزدی به بینندهها  میلیون حضور در و باشد ملی کامالً بایست می قانون طبق ای که رسانه
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 به شما معنادار سکوت آن از پس مردم ناراحتی اوج لیک کرد، تر بیش شما منتخب کاندیدای از را مردم عصبانیت ایشان ساختگی و دروغهای  آمار
. شود خارج صندوق از آنها آرای که داشتند انتخابات به امید چشم مردم همچنان لیک. آمد وجود به سنجانیرف هاشمی آقای سرگشاده نامه

 طلبان، اصالح گسترده دستگیری به و شد شروع جمعی ارتباط وسایل شدن قطع با که ،1388 خرداد 22 باشکوه انتخابات حین گسترده تخلفات
 روز مسخره نمایش و انتخابات نتایج ساختن وارونه نگهبان، شورای رسمی اعالم از قبل نظرتان دمور کاندیدای به حضرتعالی عجوالنه تبریک
 به المال بیت هزینه با دولتی، لوازم وها  اتوبوس با قلیلی محل آن در حاضر مردم و کسبه اذعان به که عصر ولی میدان در 1388 خرداد 24 یکشنیه

 که نژاد احمدی آقای ناشیانه سخنان. نمود ورتر شعله داشتند نظام جمهوریت به امید که را مردم یتعصبان آتش بودند، شده آورده نمایش این
 تهران در مردم 1388 خرداد 25 دوشنبه روز آمیز مسالمت کامالً و شور پر مجدد، حضور بر دلیلی نیز خواند خاشاک و خس اندکی را معترضان

 خیابان به معترضان از نفر ها میلیون که کرد، خواهد یاد ایران شریف مردم فکری بلوغ و سیاسی نبوغ عنوان به آن از ایران تاریخ که حضوری. بود
 که نمودند اعالم شما عالقه مورد جمهور رئیس آمیز اهانت سخنان و انتخابات نتایج به را خویش اعتراضات ،آرامش و سلم کمال در و آمدند

 خاک به را آمیز مسالمت و آرام اعتراضات این باشند، می شما بیت و شما مستقیم فرمان به گوش که یشخص لباس و بسیج نظامی نیروهای سفانهأمت
 در خرداد 25 روز شدگان کشته ختم مراسم برگزاری و 1388 خرداد 27 چهارشنبه تاریخ در مردم سکوت تظاهرات آن از پس. کشیدند خون و

 شهدا خانواده با مطلق، سکوت در است، عزاداری نماد که مشکی لباس به ملبس مردم چگونه دیدیم و دیدیم را 1388 خرداد 28 پنجشنبه تاریخ
 .نمودند محکوم را وحشیانه کشتار آن و نمودند همدردی

  
 !ای خامنه آقای
. گرفتید 1388 ادخرد 29 روز جمعه نماز در حضور به تصمیم که بود آور هراس همراهانتان و شما برای قدری به انتخابات از بعد هفته وقایع
 شما که ایران خشمگین و داغدار مردم های دل در اندک بسیار ولو امیدی داشت، خواهید عهده بر را جمعه نماز امامت شما شد مشخص که زمانی

 اسالمی ملی، وظیفه بقمطا را خود و دهید خاتمه مردم نفع به را قائله این خویش تدبیر با شما شاید تا آمد پدید دانستند، می خویش پدر و رهبر را
 را سنگین سرکوب فرمان و نمودید تبدیل تاریخی معضل یک به را تاریخی فرصت این شما لیک. نمایید اعالم مردم همراه دارید، که شرعی و

 ای منفور، رهچه به داشتند، مدبر و مدیر عادل، رهبری زعامت به گمان که خود طرفدارانحتا  و مردم اذهان در همیشه برای و نمودید صادر
 . گشتید مبدل ظالم و دیکتاتور

  
 !ای خامنه آقای
های  زمزمه و آمد وجود به کشیدند، می یدک را بسیج مقدس نام که شما به وفاداران جانب از عظیمی کشتار 1388 خرداد 30 شنبه روز آن، از پس

 اسالم، تاریخ که گیرد، می قرار صفحه یک در العباس بنی و امیه یبن خالفت با مقایسه مقام در که حکومتی. رسید گوش به اسالمی ظاهر به حکومت
 ترس کهریزک، فجایع ،1388 آذر 16 ،1388 آبان 13 ،1388 قدس روز وقایع گذرا، صورت به. است نموده عجین آنها نام با را ظلم و استبداد

 کشتار و سابقه بی حرمت هتک ،)علیه تعالی اهللا رضوان( تظریمن العظمی اهللا آیت حضرت مرحوم عالیقدر مرجع فاتحه مراسم برگزاری از حکومت
  .شویم می یادآورتان را غیره و 1388 عاشورا روز وحشیانه و خونبار

 
 !ای خامنه آقای
 با ه،بیگا و گاه شما، همراهان و شما که حکومتی( علوی حکومت کار دستور خود که اشتر مالک به )السالم علیه( علی حضرت متقیان موالی نامه
 مالک به )السالم علیه( علی حضرت منانؤم موالی که اید خوانده آیا اید؟ خوانده آیا را است) کنید می مقایسه خویش حکومت با دلیل بی و دلیل
 این در )السالم یهعل( منینؤامیرالم ؟».یکسانند تو با خلقت نظر از یا و تواند برادر دینی نظر از یا که کنی می حکومت کسانی بر«: است فرموده اشتر
 تو درباره و کنند، می تأمل کنی می نظر پیشین فرمانروایان کارهای در تو که طور همان تو کارهای در مردم«: شوند می متذکر اشتر مالک به نامه

  ».گویی می سخن پیشینیان درباره تو که کنند می صحبت طور همان
  

 !ای خامنه آقای
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 عنک عدلأ و بعذرک لهم فأصحر حیفاً بک الرعیۀ ظنت نإ و«: فرمایند می مالک به خطاب نامه این در )المالس علیه( متقیان و عارفان موالی
 در که بردند گمان مردم اگر( »الحق علی تقویمهم من حاجتک به تبلغ عذاراإ و برعیتک رفقاً و لنفسک منک ریاضۀ ذلک فی نإف صحارکأب ظنونهم
 را خود هم شیوه این با یقیناً ببر، بین از را آنان سوء ظن خویش شفاف بیان با و کن، مطرح آنان با راآشکا را خود دلیل کنی، می ستم کاری
 باشد، حق طریق در مردم دادن رشد و داشتن برپا تو هدف اگر که داشت خواهی خداوند نزد یعذر هم و ای، نموده مدارا مردم با هم و ای، ساخته
 .)شد خواهد برآورده

  
 !ای خامنه آقای
 که طوری به دانستند می پاسخگویی به موظف را خود )السالم علیه( علی حضرت که دید خواهید باشید خوانده را البالغه نهج 50 شماره نامه اگر
 بِهِ أَقِفَ الَ وَ مَحَلِهِ عَنْ حَقاً لَکمْ أُؤَخِرَ الَ وَ حُکمٍ فِی الَإِ أَمْراً دُونَکمْ أَطْوِی الَ وَ حَرْبٍ فِی إِالَ سِراً دُونَکمْ أَحْتَجِزَ أَالَ عِنْدِی لَکمْ إِنَ وَ أَالَ«: فرمایند می
 ینا من، گردن بر شما حق، بدانید( »اَلطَاعَۀُ عَلَیکمُ لِی وَ اَلنِعْمَۀُ عَلَیکمُ لِلَهِ وَجَبَتْ ذَلِک فَعَلْتُ فَإِذَا سَوَاءً اَلْحَقِ فِی عِنْدِی تَکونُوا أَنْ وَ مَقْطَعِهِ دُونَ
 موعد از را شما حق و ندهم انجام شما مشورت بدون را یکار خدا، حکم یاجرا جز و ندارم، یمخف شما از را یچیز جنگ، اسرار جز که است
 بر خود نعمت که خداست بر کردم، چنین چون. دهم یتساو به را شما حق و ننشینم یپا از نرسانم انجامش به تا و نیاندازم تأخیر به خود مقرر
 .)ببرید فرمان من از که شماست بر و کند عنایت شما

  
 !ای خامنه آقای جناب
 موال که اید نموده برخورد 216 خطبه به البالغه نهج در آیا دهید، می قرار )السالم علیه( امیر حضرت با مقایسه مقام در را خود دائماً که شما

 وَالتَعَاوُنُ جُهْدِهِمْ، بِمَبْلَغِ النَصِیحَۀُ العِبَادِ یعَل اهللاِ حُقُوقِ وَاجِبِ مِنْ وَلکنْ... عَلَیهِ، التَعَاوُنِ وَحُسْنِ لِک،ذ فِی بِالتَنَاصُحِ فَعَلَیکمْ«: فرمایند می )السالم علیه(
 ـ امْرُؤٌ وَالَ. حَقِهِ مِنْ اهللاُ حَمَلَهُ مَا یعَلَ یعَانَ أَنْ بِفَوْقِ ـ ضِیلَتُهُفَ الدِینِ فِی تَقَدَمَتْ وَ مَنْزِلَتُهُ، الْحَقِ فِی عَظُمَتْ وَإنْ ـ امْرُؤٌ وَلَیسَ. بَینَهُمْ الْحَقِ إقَامَۀِ یعَلَ

 نصیحت حقوق این اداء بر را یکدیگر که است الزم شما بر پس( »عَلَیهِ یعَانَ أَوْ ذلِک یعَل یعِینَ أَنْ بِدُونِ ـ الْعُیونُ وَاقْتَحَمَتْهُ النُفُوسُ، صَغَرَتْهُ وَإِنْ
  نصیحت و یخیرخواه در خود توان اندازه به که است  این بندگان بر خداوند واجب حقوق از آری.... نمائید یهمکار آن انجام در  یخوب به و کنید

 و بزرگ منزلت، و مقام در چند هر( یافت را یکس  توان ینم گاه هیچ. نمایند یهمکار خود، میان در حق یبرقرار  راه در و نمایند تالش بندگانش
 را او  مردم چند هر( یافت توان نمی را یکس هرگز همچنین و باشد نداشته مساعدت به نیاز دارد عهده به  که یحق انجام در) باشد دار سابقه دین در

 .باشند نیاز یب او از حق، انجام در او  به کمک یا حق، به کردن کمک در که) بنگرند یو به حقارت چشم با و شمارند کوچک
  

 ! ای خامنه علی سید قایآ جناب
 خوبی به شما و حوزه اهالی ما که حالی در ،نمایید می متهم اسالم وهن و نظام براندازی به ،هستند وطن عاشقان و مخلصان که را ایران مردم شما
 صالحیت که دید خواهید کنید، رجوع خویش نفس به اگر که حالی در نمایید می مرجعیت ادعای شما. دانیم می را شما حوزوی تحصیالت میزان
. هستید مراجع فقهأ و فقها علمأ از تقلید به موظف شرعیه امور در و نیستید نیز مطلق مجتهد که دانید می خود شما. ندارید را دادن فتوا و ادعا این
 مردم به بزرگی ظلم تنها نه ،کار این با و اید نموده بدل بالمنازع خالفت یک به باشد، می علما اکثر اجماع به حسبیه امور در که را فقیه والیت شما
 نظام براندازی و اسالم وهن باعث که شمایید این الواقع فی. اید کرده آغاز اسالمی فقه و مقدس شرع در نیز عظیمی بدعت بلکه ،اید نموده ایران

 .باشید می بزرگ شکن قانون شما شخص و هستید
  

 !ای خامنه آقای جناب
 ای کامالً قوه به را باشد ظالم از مظلوم شکایات پیگیر و عدالت قوه بایست می که قضا دستگاه القضات، قاضی و قضات اللاستق آشکار نقض با شما

 ظلم، استبداد، این شما. اید نموده محقق باشد می »جائر والیت« که را خویش والیت خویش، منتقدان به ظلم به امر با و اید نموده مبدل سیاسی
 علیهم اهللا سالم( ائمه ،)سلم و آله و علیه اهللا صلی( اهللا رسول جانشینی ،)السالم علیهم( بیت اهل مذهب اسالم، نامه ب را اندازیبر و شکنی قانون

 با و کرده وارد )اجمعین علیهم اهللا صلوات( اطهار ائمه و پیامبر تشیع، اسالم، به را ضربه ترین بزرگ. اید شده مرتکب اسالمی حکومت و )اجمعین
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 تعالی اهللا عج( زمان امام برحق نایب را فقیه ولی شما. اید شده مردم میان در روحانیت وجهه رفتن بین از و اسالم وهن مایه دین، کردن یاسیس
 زندان به ملی امنیت علیه اقدام ای چون مسخره و واهیهای  بهانه به ندارد اعتقاد فقیه والیت به که را کس هر شما. اید نموده عنوان )الشریف فرجه

 حضرت والیت ورثه را فقیه ولی) ندارید را آن به پاسخگویی علمی صالحیت که( استفتایی جواب در شما. اید نموده حصر را او یا و اید انداخته
 از فقیه والیت که اید داده رواج جامعه در شما را بدعت این و اید خوانده )اجمعین علیهم اهللا سالم( اطهار ائمه و )سلم و وآله علیه اهللا صل( رسول
 .است دین اصول

  
 !ای خامنه آقای جناب
 اسالم دشمنان خویش بیان فن با چگونه که داریم یاد به همچنان مطهری شهید استاد پیکر تشییع مراسمدر  را شما سخنان. بودید توانا خطیبی شما
 شما. است معصوم امام آن از فقط که والیتی. اید گرفته اشتباه والیت را خطابت شما. اید گرفته اشتباه فقاهت با را خطابت شما. دادید قرار خطاب را
 ائمه و )سلم و آله و علیه اهللا یصل( رسول حضرت که والیتی. اید نموده طرح را مطلقه والیت بحث و اید نکرده بسنده خالی فقیهِ والیت به

 .نبودند ربرخوردا آن از عصمت ضمانت با ،)اجمعین علیهم اهللا سالم( معصومین
  

 !ای خامنه آقای جناب
 جزا روز در شاید تا دهید تغییر وقت اسرع در را خویش رویه و کنید تأمل نامه این در مذکور مطالب در که کنیم می نصیحت شما به برادرانه
. شد خواهد برگزار شما برای زودی هب خلق دادگاه معتقدیم که حالی در. باشید داشته مخلوق پیشگاه در خالق دادگاه در خود از دفاع برای مطلبی
 در جاری امور ترین کوچک در طبعاً باشید، دیده را )السالم علیه( علی امیرالمؤمین داری کومتح نوع و باشید داشته اسالمی مطالعات اگر شما

 در روزی شویم، یادآور است الزم. نیددا می خلق پاسخگویی به موظف را خود ،حاکم عنوان به و بینید می مسؤول را خود اتفاقات تمامی و مملکت
 به غیرمسلمان زن پای از خلخال حضرت، آن خالفت تحت شهرهای از یکی والی که دآوردن خبر ،)السالم علیه( علی حضرت خالفت مرکز ،کوفه
 را والی آن عزل فرمان و کشیدند بیرون غالف از شمشیر ،خشم شدت از )السالم علیه( موال است، شده جاری ای خون قطره و است کنده ناحق
 هتک و تجاوز مورد ها زندان در کردند، اعدام کشیدند، خون و خاک به ناحق به را مسلمانان شما، حکومت در که است حالی در این. نمودند صادر

 و اسالم حریت، انسانیت، خالف کل به امور این خویش معنادار سکوت با بلکه نشدید، خشمگین تنها نه شما و کردند شکنجه دادند، قرار حرمت
 آن از بخشی در )علی و جل( حق حضرت که اید کرده برخورد مائده همبارک سوره از 32 شریفه آیه به هرگز شما آیا. نمودید ییدأت را شرع
 به جز را یکس ،کس هر( »اًجَمِیع النَاسَ أَحْیا فَکأَنَمَا أَحْیاهَا مَنْ وَ اًجَمِیع النَاسَ قَتَلَ فَکأَنَمَا األَرْضِ فِی فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیرِ نَفْسًا قَتَلَ مَن«: فرماید می

 یگوی که است چنان ،بدارد زنده را یکس ،کس هر و باشد کشته را مردم همه یگوی که است چنان ،بکشد زمین در یفساد] کیفر به[ یا قتل قصاص
  ؟)است داشته زنده را مردم تمام

  
 !ای خامنه علی سید آقای جناب

 خاطرنشان دیگر بار و نماییم می دعوت شرع مسلمیات و فقه ضرویات اقل مجدد بازخوانی به را شما ،)متقن(نجف و قم طالب و مدرسین ما
 شما و باشید می شما روزگار، این در مردم معیشتی شدید تنگنای وها  ظلم ها، حرمت هتک تجاوزها، کشتار، اتفاقات، تمام لؤومس که کنیم می
 .باشید شده ریختههای  خون پاسخگوی ستبای می
  

 ! ای خامنه آقای جناب
 صلوت( اسالم مکرم نبی شریف حدیث و است نمانده باقی ظلم با حکومتی هرگز که دید خواهید باشید، خوانده قرآن و کنید سیر ،تاریخ در اگر
 .است امر این بارز مصداق ،)ماند نمی ظلم با و ماند می کفر با حکومت( »مالظل مع یبقی ال و الکفر مع یبقی لکالمُ«: فرماید می که )علیه سالمه و اهللا
  

 شیء بکل عالم واهللا
  )متقن( نجف و قم طالب و مدرسین
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   1389 مهر 27 ای، به خامنه محمدحسین کاظمینی بروجردینامه سرگشاده 

  
 و جمهوریت آزادی، استقالل، رژیم، این یربنایز که نمود خیال و خورد که بزرگی فریب وجود با ایران ملت قبل، سال سی اگر

  ندارد آن ادامه به تمایلی گونه هیچ اکنون کرد، پیدا سیاسی سیستم چنین به میل و است خداجویی
  

  است فقیه والیت تخت و تاج نگهبان نگهبان، شورای
  

 را عمرم ایام بهترین از سال سی از بیش ای معتبر، نامه شجره با برجسته خاندانی از شکنجه زیر بندیِ بروجردی، کاظمینی حسین سید اینجانب،
 :پرسم می هستید حکومت رأس در که شما از اینک نمودم، االهی اخالق رواج و معنوی فرهنگ اعتالی صرف

 کرد؟ مؤمن را آنها نظام این بانی و بودند دین بی ایران ملت قبل، دهه سه آیا
 نمود؟ ثروتمند را آنها کنونی انقالب و بودند فقیر مملکت، این مردم آیا
 است؟ یکسان ایران، دیروز با ها زندان تعداد آیا

 نید؟ک می افتخار آن به که اید داده چه مردم این به شما
 میراث حراج اعتقادی، مرج و هرج طبیعی، منابع تاراج کمرشکن، گرانی گاز، و برق و آب قطع بیکاری، است، جوانان انگیزگی بی انقالب، سوغات

 .باشد می موجود که ارقام بسیاری و ملی
 تا گردد می عملی حکومت به غیروابسته سیاسیون و مذهبیون بر صدمات انواع فقیه، مطلقه والیت بقای خاطر به و شما نام به زندان در نونکا

 از را) قنطار سمیر( لبنانی سرشناس ندانیز سال، سی از بعد که روزی. است مانده باقی اسکلتی تنها دیکتاتوری، زنجیر گرفتاران این از که حدی
 از قبل های عکس ولی شد، رها روح، امنیت و جسم عافیت و نیکو روز و حال و توانمندی با چگونه که دیدیم کردند، می آزاد اسرائیل های زندان
 !نمائید مقایسه و مشاهده را باقیمانده که کالبدی و ببینید را ما زندان
 فریب وجود با ایران ملت ،قبل سال سی اگر. اند کرده مشاهده فعلی انقالب عمر در را آن کار بیالن و اند آزموده را سیاسی الماس مردم، عامه امروز،
 اکنون کرد، پیدا سیاسی سیستم چنین به میل و است خداجویی و جمهوریت آزادی، استقالل، رژیم، این زیربنای که نمود خیال و خورد که بزرگی
 وزارت تا است، فقیه والیت تخت و تاج نگهبان که نگهبان، شورای فیلتر از رأی صندوق که وقتی است بدیهی. ندارد آن ادامه به یلیتما گونه هیچ

 هیأت میزان اگر یابد؟ می تحقق ایرانی نفوس میلیون هفتاد آرزوی و ایده چگونه گذرد، می است، درباری روحانیون دست به تسبیح که کشور،
 مدارک و اسناد به بنا امور، ینمسؤول چون و گردد برگزار حکومت تحمیلیهای  گزینه بدون و آزاد رفراندومی باید باشد، مردم آراء فعلی، حاکمه
 مشخص تبعیدها وها  گورستان ها، زندان ها، ویرانی کشتارها، در آن آثار و اند کرده خیانت ملت و اسالم و ایران به کرات به و هستند مجرم موجود،

  .پذیرد انجام متحد ملل سازمان ناظرین و ها بان دیده مستقیم نظر زیر گیری رأی باید لهذا باشد، می معلوم و
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   1389 مهر ای، به خامنه الریجانی صادقمنسوب به  نامه

  
  توضیح

  عباس خسروی فارسانی
  

ای، نیز پس از  ود او و سخنگوی قوه قضائیه، آقای محسنی اژهمنسوب به آقای صادق الریجانی، رئیس قوه قضائیه، انتشار نیافته است و خنامه متن 
ها  ها، آن را تکذیب نمودند، اما برخی سایت و دیگر سایت) جرس(» جنبش راه سبز«هایی در مورد این نامه توسط وبسایت  انتشار اخبار و گزارش

بخشی، در دو مطلب بعدی، برخی مطالب  صرفاً به منظور آگاهیاند؛ در هر صورت،  آن دست یافته ند که به بخشی از محتوا و مضموندمدعی گردی
  .شود نهائی بر عهده خوانندگان محترم گذاشته می داوریها پیرامون این نامه آورده شده است و  و تحلیل
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 » رهبری مقام به قضائیه قوه رئیس مهم نامه«

 1389مهر  16: تاریخ انتشار
 

 رهبر ای خامنه علی سید به مهمی بسیار نامه الریجانی صادق شیخ گذشته هفته تهران، در جرس رنگارخب های شنیده اساس بر :»جرس«وبسایت 
  .است نوشته اسالمی جمهوری
 عمل« :است شرح این به - دارد سال یک از بعد الریجانی صادق شیخ وجدان خوردن تکان از حکایت که - ای خامنه به تاریخی نامه این مضمون

 و انفرادی شکنجه، باالخص سیاسی زندانیان امور در ویژه به نقدی و طایب آقایان جمله از شما با مرتبط نظامی مورانأم و الیجنابع دستورات به
 در پذیرید می را ایشان دستورات شرعی یتمسؤول حضرتعالی اگر تنها بعد به این از اینجانب .ددار شرعی یتمسؤول دروغ اطالعات پخش

  ».دبو خواهم خدمتتان
 مشکالت با قضائیه قوه صدر در مدیریتی و قضائی و حقوقی تجربه ترین کم داشتن بدون اسالمی جمهوری برهه ترین بحرانی در الریجانی دقصا

  .دکن می نرم پنجه و دست فراوانی
 های  دروغ و زندانیان شکنجه و سپاه بازجویان شرع خالف و قانون خالف اعمال ویژه به قضائیه قوه عملکرد از ها نارضایتی عظیم حجم سو یک از

 مشروع ،اعمال این آیا :شده مطرح وی برای خرهباأل مهم الؤس این .است کرده مواجه دینی جدی مشکل با را الریجانی نظام، نمسؤوال مکرر
  ؟!است
 هم نقدی و طائب قبیل از گذارند می پا زیر را قضائی ضوابط مهابا بی و وصلند رهبری با مستقیم که افرادی وقت بی و وقت دخالت شود می گفته
  .است بریده را الریجانی امان

  .است بوده مؤثر نامه این نگارش در خراسانی وحید اهللا آیت یعنی الریجانی همسر پدر مکرر تحذیرهای و تذکرات ستا حاکی ها شنیده
  
  

  ***منبع *** 
  )جرس( »سبز راه جنبش« سایتوب

www.rahesabz.net/story/24952 
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 » رهبری به قضائیه قوه رئیس مهم پیشنهاد سه«

   نقدی و طائب ای، خامنه مجتبی حصر و حد بی های دخالت از الریجانی صادق شکایت پی در
 1389مهر  20: تاریخ انتشار

 
 ها زندان و ها دادگاه کار در رهبری بیت متنفذ اعضای برخی های دخالت از ای نامه طی قضائیه قوه رئیس تهران، از موثق منابع گزارش به بنا :جرس

 غیر در شده رهبری مقام توسط آنها شرعی یتمسؤول قبول و قضائیه قوه از سیاسی امنیتی های دادگاه کردن جدا خواستار کرده شکایت تلخی به
  .دبپذیر را وی استعفای خواسته رهبر از صورت این

  .دکر منتشر پیش روز چهار را تاریخی نامه این از ای خالصه جرس
 :داشت اظهار و تکذیب را یادشده خبر خود ماه مهر 19 خبری نشست در قضائیه قوه سخنگوی و کشور کل دادستان ای اژه محسنی غالمحسین

 قوه سخنگوی .است روانی جنگ اندازی راه و اختالف ایجاد جامعه، روان ریختن هم بر واقعاً آنها فعالیت از بخشی چیست؟ انقالب ضد کار
 سر که داشتم یقین و دیدم را خبر این شخصاً :کرد نشان خاطر کنند، می پمپاژ را آنها و ساخته دروغ مرتب نظام ضد های رسانه اینکه نبیا با قضائیه

 .نیست راست هم آن کلمه یک که اند کرده اعالم ایشان که شدم، جویا قضائیه قوه رئیس از را ای نامه چنین وجود اما .است دروغ نامه این پای تا
  .نیست درست آن از بخشی هیچ که گیرد می صورت جعلی یک اوقات اهیگ

 .دگوی می دروغ رسماً نظام، حفظ برای و کرده کتمان را واقعیت ای اژه محسنی غالمحسین که است حاکی جرس خبرنگار گزارش
  

 الریجانی 89 شهریور تاریخی نامه زمینه
 قبول به راضی را وی تا رود می خراسانی وحید اهللا آیت خود همسر پدر نزد ریجانیال صادق 89 شهریور اواسط در جرس، خبرنگار گزارش به

  .دکن قم به سفر در اسالمی جمهوری رهبر ای خامنه آقای با مالقات
 دنیا به را دینت نکند که دهد می قرار مالمت مورد را دامادش شدت به بلکه پذیرد، نمی را مالقات این تنها نه وحید اهللا آیت افزاید می گزارش این

  .داشت نخواهی جهنم عذاب جز عاقبتی نکنی اصالح را مظالم این اگر شده، انجام ملت بر قضائیه قوهبه نام  که ظلمی به توجه با ؟!ای فروخته
 اسالمی جمهوری هبرر ای خامنه علی سید برای نیم و صفحه چهار در ای نامه قضائیه قوه رئیس الریجانی صادق شیخ استاد، جدی انتقاد این پی در

 روشن را1388 خرداد انتخابات از پس حوادث تاریک زوایای از بسیاری است، اسالمی جمهوری اسناد ترین مهم از یکی که نامه این .نوشت
 شهریورماه اواخر نامه این و شده منصوب قضائیه قوه رئیس عنوان به اسالمی جمهوری رهبر سوی از 1388 مرداد 24 در الریجانی صادق .دکن می
  .است شده نوشته 89
  :است زیر شرحه ب گرفته قرار جرس اختیار در که نامه این از ای خالصه .دآور می خود مافوق یاد به را الزم نکات برخی نامه ابتدائی سطور در وی
 ساله ده ریاست اتمام از بعد که دیدفرمو مشخص تدریج به و کنم کارآموزی قضائیه قوه حوزه در که کردید تکلیف من به 1387 سال اوائل از شما
 شورای مجلس رئیس الریجانی علی دکتر[ علی برادرم .دای گرفته نظر در قضائیه قوه ریاست برای مرا شاهرودی هاشمی محمود سید اهللا آیت

 علی نصیحت به تا کردید اصرار شما و گذاشتم، میان در شما با را مطلب این من بود، مخالف قضائیه قوه بر من ریاست با ابتدا همان از ]اسالمی
 .نکنم گوش

  
 یتمسؤول قبول چهارگانه شرائط

  :کردم شرط چند قبول بر متوقف را جنابعالی فرمان اجابت مشورت، و ملأت از بعد من
  .دشو کوتاه قضائیه قوه از ]رازینی علی شیخ رئیسی، ابراهیم سید[ حقانی مدرسه گروه دست .اول
  .دشو عزل ]تهران وقت تاندادس[ مرتضوی سعید .دوم
 خود با مستقیماً اینجانب و نکنند، دخالت من وظایف و قضائیه قوه امور در ]حجازی اصغر سید و ای خامنه مجتبی سید[ حضرتعالی دفتر .سوم

  .کنم کار جنابعالی
  .باشم داشته برخورد امکان ای مالحظه گونه هر بدون اقتصادی درشت های پرونده با .چهارم



 )444(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 ابالغ شما به مرا های پیغام حجازی و مجتبی سید :فرمودید اضافه سوم شرط درباره تنها فرمودید، قبول به تلقی مرا شرائط بزرگواری با لیجنابعا
 .تر بیش نه کرد، خواهند

  
  رهبری 1388 خرداد 21 شبانه حکم لغو درخواست

 به ورود از اکیداً مرا که خراسانی وحید اهللا آیت حضرت ابوزوجه، و استاد باعاالت الزم های توصیه به توجه با 88 خرداد انتخابات برگزاری از پس
 از کردن خالی شانه و دارد احتیاج من به نظام که فرمودید امر کداًؤم شما بفرمائید، عفو مرا کردم درخواست بنده این فرمودند، نهی قضا دستگاه

  .دندانستی مجاز را یتمسؤول بار زیر
 176 اصل 3 و 2 بندهای به استناداً شاهرودی هاشمی اهللا آیت ریاست های ماه آخرین در حضرتعالی .کردم مطرح خدمتتان جدیدی درخواست من

 ملی امنیت شورای به و عزل قضائیه قوه از را نظام معاندان تحرک گونه هر از جلوگیری در مطلق اختیار 1388 خرداد 21 شب در اساسی قانون
 .دنمو حضرتعالی فرمان اجرای مسؤول را تهران دادستان مرتضوی سعید قاضی االجل ضرببه صورت  نیز ملی منیتا شورای فرمودید، تفویض

 صادر امضا سفید صورت به و قضائی مراحل طی بدون را سیاسی فعاالن کلیه بازداشت مجوز خود ضابطان کلیه به فوراً وقت فوت بدون نیز وی
  .دبو کرده
 سه از متشکل فرعی شورائی اساسی قانون 176 اصل ذیل به عمل در و پذیرفتید شما .کردم درخواست را حکم این غول حضرتعالی از صراحتاً من
 امور نفره سه کمیته این امر تحت تهران دادستان و شود، متکفل را ملی امنیت عالی شورای به شما سوی از محوله پیشین وظایف تا شد تشکیل نفر

 در ملی امنیت شورای مقام قائم یادشده، کمیته اعضای عنوان به ذیل افراد جنابعالی با مشورت با و کند مدیریت قضائی لحاظ به را فتنه با مرتبط
 تاریخ از قضائیه قوه ریاست حوزه رئیس و قضات انتظامی سابق دادستان[ خَلَفی علی شیخ االسالم حجت آقایان :باشد فتنه رسیدگی قضائی حوزه

 و اطالعات سابق وزیر[ ای اژه محسنی غالمحسین شیخ االسالم حجت و ]قضائیه قوه اول معاون[ رئیسی ابراهیم سید السالما حجت ،] 88 مرداد 29
 ].کشور کل دادستان

  
 قضائی امور در نقدی و طائب ای، خامنه مجتبی دخالت

 تصمیمات عملی مصدر کمیته این سفانهأمت اما کند، وظیفه انجام قضائیه قوه رئیس مستقیم نظر زیر کمیته این که پذیرفتید حضرتعالی چه اگر
 وقت فرمانده[ طائب حسین سردار االسالم حجت مجتبی، آقاسید محترم آقازاده توسط ]رهبری معظم مقام[ شما دفتر در قضائی احکام .دنبو قضائی
 .دش می ابالغ کمیته این عضو رئیسی آقای به و ادرص ]بسیج فعلی فرمانده[ نقدی محمدرضا سردار و ]سپاه اطالعات سازمان کنونی رئیس و بسیج
  .دندا اجازه سیدمجتبی آقا کنم، عزل را رئیسی آقای خواستم بار چند من
 استحضار به .دکن می صادر قضائی حکم رئیسی ابراهیم طریق از که شماست فرزند این واقع در اما هستم، قضائیه قوه رئیس بنده ظاهراً چه اگر
 .برسانم شما عرض به خود یتمسؤول زمان در را ها عدالتی بی این اهم دهید اجازه .باشم ها عدالتی بی این شاهد توانم نمی دیگر که رسانم می شما

  
 قضائی حوزه در عدالتی بی مصادیق

 .است شده صادر قضائیه قوه از خارج قوانین رعایت بدون سیاسی و امنیتی متهمین دستگیری و بازداشت احکام .اول
 .دشو می اداره ها زندان سازمان نامه آئین خالف بر ها بازداشتگاه و ها زندان .دوم
 .دندارن سیاسی امنیتی زندانیان بر نظارتی و دخالت هیچ ها بازداشتگاه و ها زندان سایؤر .سوم

 .دگیر می انجام ]رهبری بیت عضایا از[ وحید آقای ابالغ و مجتبی سید آقا ییدأت با تنها زندانیان گونه این مرخصی و آزادیحتا  .چهارم
 .است بوده المدت طویل انفرای سلول شکنجه، ینتر کم ها زندان در .پنجم
 شما دفتر گروگان عمالً تا نشده ابالغ آنها به رهبری عفو این اند، شده واقع حضرتعالی عفو مشمول که زندانیانیحتا  که است ذکر به الزم .ششم
 .دباشن
 من .است شده ابالغ مربوطه قضات به رئیسی آقای سوی از و شده صادر قضائیه قوه از خارج گروهی توسط ها دادگاه احکام تر مهم همه از .هفتم

 .ام درمانده حقیقتاً قضائیه قوه شریف مستقل قضات به پاسخ در کنم می عرض شرمندگی با
 .دان شده واقع آزار و اذیت مورد زندانیان گناه بی خانواده .هشتم



 )445(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 همه این از شنود قانونی مسؤول .است شده شنود مردم های تلفن باشند، کرده صادر مجوزی قضائیه قوه در قانونی مراجع سوی از اینکه دونب .نهم
 .است گرفته قرار غیره و سیاسی اقتصادی، استفاده سوء مورد شنودها این از بسیاری که رساند می عرض به .است بوده خبر بی شده انجام شنود
 از نامه این در بار چندین که افرادی جانب از است، گرفته قرار اعتراض مورد دادگستری شریف مستقل قضات سوی از فوق موارد چون رهخباأل
 کلیه لذا است، واجبات اوجب ،نظام حفظ و گرفته صورت نظام حفظ راستای در امور این کلیه که است شده توجیه گونه این شد، یاد آنها

 .است مشروع یادشده تصمیمات
  

 قضائیه قوه رئیس مهم پیشنهاد سه
 را مشخص پیشنهاد سه شماست، دست به شرعاً نیز نظام مصلحت تشخیص و هستید امر مطلقه والیت صاحب و نظام رهبر حضرتعالی که آنجا از

  :دارم تکلیف تعیین تقاضای کرده مطرح خدمتتان
 در .دشو اداره امر مطلقه والیت نظر زیر مستقیماً روحانیت ویژه دادگاه همانند شده، جدا ئیهقضا قوه از سیاسی -  امنیتی های دادگاه .اول پیشنهاد

  .دشو می پیشنهاد خدمتتان سیاسی امنیتی های دادگاه رئیس عنوان به ]قضائیه قوه اول معاون[ رئیسی آقای جناب صورت این
 به آن از ای شمه که - سیاسی امنیتی زندانیان با مرتبط امور کلیه شرعی یتؤولمس دارم استدعا افتد، نمی مقبول اول پیشنهاد اگر .دوم پیشنهاد
  .باشم داشته شرعی حجت عنداهللا تا فرمائید ابالغ من به را مهم این و بپذیرید خودتان شفاهی ولو - رسید عرضتان
 .دفرمائی موافقت بنده این ایاستعف با جسارتاً افتد، نمی مقبول الذکر فوق پیشنهاد دو از یک هیچ اگر .سوم پیشنهاد

  
 الریجانی نامه تاریخی اهمیت

 اعتراض در کشور قضائی مقام باالترین سند ترین مهم نامه این .است اسالمی جمهوری رهبر به الریجانی صادق تاریخی نامه مضمون گذشت آنچه
  .است ایران اخیر نیم و سال یک قضائی تخلفات به
 و یزدی محمد شیخ( قضائیه قوه پیشین سایؤر به را مطبوعاتی و سیاسی امنیتی، های دادگاه زمام هرگز وی ای هخامن علی سید زمامداری زمان در

  .داشت عهده به را قضائی کار ،خود عمالً مرتضوی سعید مانند مطیعی افراد گماشتن با و نسپرد )شاهرودی هاشمی محمود سید
 این در .است اختیار هرگونه فاقد روحانیت حوزه همانند سیاسی امنیتی حوزه در قضائیه قوه سرئی که دریافته وضوح به ماه 14 این در الریجانی

  .ددار قضائیه قوه رئیس از تر بیش مراتب به اختیاراتی رئیسی ابراهیم عاملشان و نقدی و طائب سپاه سردار دو و مجتبی سید رهبر فرزند حوزه
 همگانی اعتراض دلیل به الریجانی دوره تخلفات حجم اما بودند، ناراضی سیاسی امنیتی حوزه در یاختیار بی این از نیز شاهرودی و یزدی چه اگر

 گرفتن عهده به خواستار و بگشاید اعتراض به زبان الریجانی که است طبیعی رو این از است، زیادتر العاده فوق 88 سال انتخابات از پس مردم
 دادگاه توسط منتقدان و معترضان محاکمه که انقالب از قبل همانند واقع در .دگرد وی استعفای قبول یا رهبری جانب از امور شرعی یتمسؤول
 -  امنیتی های دادگاه کردن جدا با که است رسیده نتیجه این به نیز قضائیه قوه رئیس گرفت، می صورت همایونی اراده مستقیم نظر زیر و نظامی
  .ددار نگاه پاک عدالتی بی و فرمایشی مورا از را دادگستری ساحت قضائیه قوه از سیاسی

 علی سید مستقیم دخالت انکارناپذیر سند - دهیم قرار عمومی افکار اختیار در بزودی نیز را آن کلیشه و کامل متن امیدواریم که -  نامه این
 و طائب قبیل از سپاه سرداران غیرقانونی دخالت ای، خامنه مجتبی سید وی فرزند بودن مایشاء فعال امنیتی، سیاسی های دادگاه احکام در ای خامنه
  .است اسالمی جمهوری رهبر خودکامگی و استبداد ،کالم یک در و قضائیه قوه کار در نقدی

 قرار فشار تحت الریجانی صادق شیخ اهللا آیت آن نویسنده نامه، این مضمون انتشار با شود می بینی پیش که ستا حاکی جرس خبرنگار گزارش
  .دکن انتخاب را یکی است نوشته آنچه تکذیب و ریاست ادامه بین بود خواهد ناگزیر او .فتگر خواهد
 .دش انداخته جریان به سپاه اطالعات سازمان توسط )فاضل و محمدجواد( وی برادر دو پرونده نامه این ارسال از بعد بالفاصله که است گفتنی

  
  ***منبع *** 

 )جرس( »سبز راه جنبش« وبسایت
http://www.rahesabz.net/story/25253 
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  1389آبان  25 ای، به خامنهمحمد مصطفایی نامه سرگشاده 

  
 و دست قطع و است وحشیانه عملی ها انسان سنگسار که زدم می فریاد. کرد اعدام را سال 18 زیر کودکان نباید که زدم می فریاد

 ضربه اسالمی جمهوری اصالح به نظام به اشخاص غیرقانونی ردنک زندانی و خودسرانه بازداشت دستورهای صدور و شالق و پا
  زند می

  
  پذیرفتم می را او وکالت است شده محکوم سنگسار به احدی که شنیدم می جا هر داشتم سنگسار مجازات با که مخالفتی دلیل به
  

 زندان خصوص به اسالمی مهوریج های زندان و دادگستری در های جنایت چه ببینید که عزیز، ای خامنه آقای کجایید شما
 ها جنایت این تمام اصلی عامل که دانم می خوبی به و دانم می چند هر !است؟ دادن رخ حال در اوین امنیتی 209 گوانتانموی

  نمایید می صادر باشد الزم که دستوری هر قدرت حفظ برای و اید بسته را خود چشم که شمایی. شمایید
  

 عهده به بود تبریز در زندان محصنه زنای ناکرده جرم به که را محمدی سکینه نام به زنی وکالت گذشته، سال در وظیفه برحسب
  گرفتم

  
  نیست کهریزک بازداشتگاه شدگان کشته و نداها وها  سهراب از تر رنگین من خون

  
 و اعدام ،اسالم نام به. یدئننما آنها رب نارواهای  تبعض و نکنید برده را زنان اسالم، نام به. نکنید جنایت اسالم نام به این از بیش

  نکنید گیری گروگان ،اسالم حفظ و اسالم نام به و نکنید سنگسار
  

  ندارید و نداشته عنوان هیچ به را حکمرانی و حکومت لیاقت هستند، گمنامها  برخی و نام باها  برخی که شما سربازان و شما
  

 که دارم اعتقاد که چرا داد؛ خواهم قرار خود خطاب را شما که بود خواهد هم بار آخرین و سمنو می نامه شما به خطاب که است باری اولین این
 در را رهبری سکان ریا و تزویر و دروغ و اغفال با که دانید می خود و نداشته را دموکراتیک و مردمی نظام یک رهبری شایستگی ،عنوان هیچ به

 که است چنین تقدیر حال، هر به. شدید رهبر ناحق به خمینی امام فوت از بعد و شده اهللا آیت تسامهات، و مسامحات و توصیه با و گرفته دست
 آواره ،دیکتاتوری و غیرمردمی نظامی ایجاد و شما ناالیقی دلیل به مردمانش از نفر میلیون هشت حدود که هستید کشوری رهبر شما امروز

 سربازان اگر یا و بخوانید را زمین ایران زجرکشیده فرزندان از یکی نامه این امیدوارم اما ،دندارن را ایران به بازگشت توان و شده دیگر کشورهای
 .برسانند نیز شما مبارک دست به ،خواندند شما زمان امام گمنام

  
 ای خامنه آقای
 سالگی هفت از. بود شما قدرتمند دسته و دار و شما مثل افرادی و خمینی حکومت با شروعش ای که جامعه شدم جامعه وارد که بودم ساله هفت

 تن بر زمستان در و خریده گرمی لباس تا زنمب دری هر به بودم ناچار و بودند کار مشغول سرسختانه نیز مادرم و پدر کردم، کار مالی فقر دلیل به
 دراز ناکسی و کس هر به یاری دست و زدم یم دری هر به نانی لقمه دنبال به تهرانهای  خیابان در روزهایی که برد نخواهم یاد از وقت هیچ. کنم
 تا که روزهایی رود نمی یادم. مکن تحمل نانی لقمه برای بودم ناچار که اجباری و خوردم می افراد برخی از که راهایی  سیلی رود نمی یادم. کردم می

 جمله از آور زیان کار به اشتغال دلیل به دستانم بر کههایی  تورم وها  پیله. کشیدم می زجر و کردم می کار پدرم و مادر همراه به شب نیمه دو ساعات
 برای وقت نبود دلیل به که را معلممهای  سیلی وها  کتک رود نمی یادم. کنم نمی فراموش هرگز را شد می ایجاد داغ،های  کوره آن با پزی کاشی
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ای  دوچرخه خرید حسرت کودکی، دوران در رود، نمی یادم و. نمک خفه گلو در را صدایم بودم ناچار و مدآ می صورتم بر خواندن درس و تحصیل
 که را سیدم مادر رود نمی یادم. کردم می گریهها  ساعت و خوردم می غصه ،کنم بازی خودمهای  سالی و سن هم با توانستم نمی اینکه برای و داشته را
 .کشید سختی سال سالیان و کرد تحمل را بسیاری های مشقت نیز او

. مشو حقوق دانشکده راهی گرفتم تصمیم ،سربازی خدمت از پس و دهم تغییر را ام زندگی مسیر تا شد باعث رفت مادرم و من بر کههایی  مصیبت
 کار دلیل به و ،اجتماعی حقوق از محروم ،من امثال و من و بودید صنایع و نفتی غنیهای  سرمایه با خود جبیب کردن پر دنبال به شما آنکه دلیل به
 در قبول به موفق ،بسیار شداید با و روزی شبانه های تالش با ؛بودم دبیرستان و راهنمایی و دبستان دوران شاگردان ترین ناموفق از یکی کودکی در

 حقوق مدافع خورد قسم که وکیلی. شدم دادگستری وکیل ها سال از پس و شده تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده حقوق رشته
 .باشد مستضعفین و مظلومین

  
 ای خامنه آقای
 و شما حکومت دوران در سال سی من. آورم دست به بودم عاشقش که را شغلی توانستم راحتی به نکنید گمان که گفتم را خود سرگذشت کوتاه
 که کردم می افتخار و کنم ایجاد دخو برای مناسبی بسیار اجتماعی جایگاه توانستم و کردم تالش و کردم تالش و کشیدم زجر شما مثل ناالیقی افراد
 به که کسانی اغلب. کردم می تالش روز شبانه ،کنم احقاق را شان رفته دست از حقوق آنکه برای من و شده ضایع حقوقشان که هستم کسانی مدافع
 که قضاتی. بود کرده تضییع ضائیق دستگاه وحشی و وجدان بی دادگستری قضات از برخی را حقوقشان که بودند کسانی کردند می رجوع کارم دفتر
 .نبودند بلد دیگر عملی ،مدت طوالنی های زندان و اعدام ،سنگسار جمله از غیرانسانی احکام صدور و خشونت اعمال جز
  

 ای خامنه آقای
 کارم دفتر به که شدم یکسان ناله و زجر شاهد شدم دادگستری وکیل که بعد و بوده خود بدبختی و دری به در و زجر شاهد بودم کودک که زمانی

 زجر چون. نکند التماس گناهش بی فرزند نجات برای پدری و نجوید استمداد و نیاید کارم دفتر در گریان مادری که نبود روزی. کردند می مراجعه
 آورده سرشان بر شما زانسربا و شما که بود ظلمی و ستم از دردشان آنان. کشند می دردی چه کنندگان مراجعه دانستم می بودم، کشیده سختی و

 .بودید
  

 ای خامنه آقای
 دست در که هایی انسان جان نجات برای ،را خود کودک فرزند روزها. کردم کار روز و شب. زدم خود خانواده و زندگی از وکالتم، دوران طول در

 مرگ از را نفر پنجاه جان توانستم خدا لطف به ،مدت ینا در. نمود می تحمل هایم آرمان احترام به نیز همسرم و دیدم نمی ،بودند اسیر شما شیادان
 .کنم آزاد زندان از را گناهان بی از نفر ها ده و داده نجات

  
 ای خامنه آقای
 کشور گوشه هر مختلفهای  زندان به و گرفتم می عهده به را وکالتش ،است شده ضایع فردی حق شنیدم می که جایی هر پیش سال هفت از
 وحشیانه عملی ها انسان سنگسار که زدم می فریاد. کرد اعدام را سال 18 زیر کودکان نباید که زدم می فریاد. بستانم را مظلومی حق انمبتو تا رفتم، می

 اسالمی جمهوری اصالح به نظام به اشخاص غیرقانونی کردن زندانی و خودسرانه بازداشت دستورهای صدور و شالق و پا و دست قطع و است
 با خارجی و ایرانی خیرین از بسیاری کمک با و کردم می صرف خود شخصی درآمد از زدم می دری هر به ،کودکان جان نجات برای .زند می ضربه

 کردم می یاری را بودند زندان در خودسرانه صورت به ها سال که کسانی و دادم می نجات را نبودند اعدام مستحق که هایی انسان جان ،دیه پرداخت
 باز نداشتم عهده به را او وکالت من اگر و بود زندان در گناه بی سال دو که را افغان تبعه زن همفاط رود نمی یادم. یابند نجات مورد بی حبس از که
 ها هما و گرفت می قرار زندان مورانأم تجاوز مورد روز هر که دوجنسیتی زندانی رود نمی یادم. گردید می اعدام حال تا شاید و ماند می زندان در هم
. بود شتهگ متواری و بود پاشیده اسید صورتش بر رحمش بی همسر که را زنی رود نمی یادم. کنم آزادش زندان از توانستم و بود انفرادی زندان در

 رابطه اماته به که را ساله 14 دختر هدیه رود نمی یادم. کنم فراهم پزشکی و رفاهی امکانات او برای توانستم و بگیرد را دستش نبود کس هیچ
 توسط ،نهایت در و گیرد می قرار خطرناک زندانیان میان در و تبعید ،شهر رجایی زندان به مدتی از بعد و شود می اوین زندان راهی ،نامشروع



 )448(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 زمینه و اشتندد زنش به چشم شما دولتی مأمورین که را تبریز اهل جوان ،رحیم رود نمی میاد. رسد می قتل به اند بوده سلول هم وی با که قاتالنی
 کههایی  التماس رود نمی یادم. نمود اعدام هناجوانمردان را رحیم و کرد محکوم سنگسار به قضائی دستگاه را همسرش و کرده فراهم را وی اعدام
 تلخ خاطرات رود نمی یادم. کردند اعدام چشمانم مقابل در ناجوانمردانه را او شما جالدان و کردم ساله 17 نوجوان شجاعی بهنود جان نجات برای

 .بودند داده انجام اطالعات و آگاهی مأمورین که را موکلینم شکنجه
  

 ای خامنه آقای
 و جنتی جمله از نزدیکتان دوستان و شما اجازه با و شما قضائی و امنیتی مراجع توسط حقوقشان کهام  هگرفت عهده به را پرونده صدها وکالت

 جا هر داشتم سنگسار مجازات با که مخالفتی دلیل به. بودند کرده دراز من سوی به یاری دست و بود دهش تضییع نژاد، احمدی و ها الریجانی
 شده معرفی کسی چه توسط پرونده این که کرد نمی فرقی من برای و پذیرفتم می را او وکالت است شده محکوم سنگسار به احدی که شنیدم می

 نبود احدی و داشتند را پناه بی زندانیان کشتن قصد وار تشنه دادگستری جالدان لحظه هر و شده محکوم سنگسار به شخصی که بود این مهم. است
 زندان خصوص به اسالمی جمهوری های زندان و دادگستری در های جنایت چه ببینید که عزیز، ای خامنه آقای کجایید شما اما. کند یاریشان که

 که شمایی. شمایید ها جنایت این تمام اصلی عامل که دانم می خوبی به و دانم می چند هر !؟است دادن رخ حال در اوین امنیتی 209 گوانتانموی
 .نمایید می صادر باشد الزم که دستوری هر قدرت حفظ برای و اید بسته را خود چشم

  
 ای خامنه آقای
 و نیست مهم برایم چون ،گرفتم قرار بازخواست و بازجویی مورد بار چندین و شدم امنیتی و قضائی دستگاه سوی از تهدیدهایی چه گویم نمی
 جرم به که را محمدی سکینه نام به زنی وکالت گذشته، سال در وظیفه برحسب. داشت خواهم پیش در را سختی شرائط که بودم پذیرفته خود

 تمام. داد من به بود تبریز زندان در که موکلینم از یکی را پناه بی زن این بودن زندانی خبر ،گرفتم عهده به بود تبریز در زندان محصنه زنای ناکرده
 الوقوع قریب سنگسار خبر شدم ناچار. بود بسته زدم می دردی هر به ،نرسید نتیجه به نجاتش برای هایم تالش و بود شده فراهم سنگسار مقدمات

 ناشنوای مسؤولین گوش به را موکلم گناهیِ بی صدای تا مده اطالع خارجی و داخلی خبرنگاران از بسیاری به و کرده منتشر موبسایت در را زن این
 و نخواسته گاه هیچ و هرگز ولی ،کردند اعالم را خود حمایت ،سیاستمداران از بسیاری ،شد منتشر خبر این اینکه از پس. برسانند اسالمی جمهوری

 .شد جهانی و گرفت خود به المللی بین حساسیت و جنبه ه،پروند این اما. کنم ای سوءاستفاده پرونده از که دهم جرأت خود به توانستم نمی
 باز خانه به دیگر که بود این گمانم احضار روز. گرفتم قرار بازپرسی دوم شعبه ساعته چهار بازجویی مورد و شدم احضار که بود ماجرا این از پس

 است، داده رخ اتفاقاتی چه بدانم آنکه بدون ساعت چند. کرد دآزا مرا اوین زندان بازپرسی دوم شعبه بازپرس ،هیاال لطف به اما ،گشت نخواهم
 مأمورین از نفر ها ده اما ،بودند رفته نبودم با و آورده هجوم دفترم به من بازداشت برای امنیتی مأمورین که شدم متوجه و رفتم کارم دفتر به بعد

 امنیتی مأموران شدم متوجه ،بعد ساعت چند. ندیدند دفترم به مرا ورود و بود کور چشمشان آنها ولی ،بودند من کمین در دفتر از بیرون امنیتی
های  خواسته به گرفتم تصمیم که شد این. کرد نخواهند آزاد را او نکنم معرفی را خود که زمانی تا گویند می و اند گرفته گروکان را همسرم

 و شوم خارج ایران مرز از که دیدم این در تنها را چاره و گذشت روزی چند ،نکنم معرفی را خود و نکنم تمکین قضائی و امنیتی مرجع غیرقانونی
. کردم معرفی پلیس به را خود آنجا در و رفتم ترکیه به مرز از خروج از پس. شود آزاد شما سربازان امنیتی بازداشت از همسرم ،صورت این به

 جهت مذاکره برای خارجه امور و اطالعات وزارت مأمورین از تیمی که بود این و شد منتشر ترکیه یها روزنامه از یکی در بازداشتم خبر
 .نرسد من به امنیت نیروی مأمورین دست شد باعث غیره و آمریکا و اروپاییهای  دولتی همین حمایت اما و آمدند ترکیه به برگرداندنم،

  
 ای خامنه آقای
 امام سربازان دست. سوزند می کنند بازداشت مرا همسرم گیری گروگان باحتا  نستندنتوا اینکه از حال و نرسید من به شما زمان امام سربازان دست
 شکنجه تحت ،سکینه خود و ،سکینه دیگر وکیل ،کیان هوتن محمدی، سکینه پسر ،قادرزاده سجاد همچون نیز من از تا نرسیدمن  به شما زمان
 و زندانیان کودکان و زنان مظلومیت صدای بتوانم تا نرسید من به شما مانز امام سربازان دست. کنند تبلیغاتی سوءاستفاده و گرفته اقرار

 .برسانم جهانیان گوش به را اید کرده بشریت علیه شما که هایی جنایت
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 ای خامنه آقای
 دهه در که زندانیانی از نفر هزاران از تر رنگین من خون که چرا ،نداشتم باکی و واهمه هم باز ،رسید می من به شما زمان امام سربازان دست هم اگر
 تهران های  خیایان در که مردانی و زنان و نوجوانان و جوانان از نفر ها ده از تر رنگین من خون. نیست شدند اعدام خودسرانه صورت به 70 و 60

 خانواده و فرزندان با مالقات حق که یسیاس زندانیان از تر رنگین من خون. نیست رسیدند قتل به و گرفته قرار شما زمان امام سربازان حمله مورد
 .نیست کهریزک بازداشتگاه شدگان کشته و نداها وها  سهراب از تر رنگین من خون. نیست ندارند را خود

  
 ای خامنه آقای
 روز یک. ندخواند کالهبردار را من روز یک من، شخیصت تخریب به کردند شروع ،نرسید من به دستشان شما زمان امام مأموران اینکه از پس
 خواستند ،نروژ در ایران سفارت از جمله ،مختلف طرق از بارها ها، زنی تهمت این کنار در و خواندند غرب مزدور روز یک. خواندند فراری وکیل
 ارگریک کمونیست حزب به منتسب و غرب مزدور مرا ،دیروز »دقیقه سی و هشت« برنامه در نیز حال. برسند شومشان اهداف به تا برگردم که

 .نمودند
  

 ای خامنه آقای
 در که کسانی همه. ام ننموده تخلف نیز کنم فعالیت گروهی با هم اگر ،هستم مستقل وکیلی و نمایم نمی همکاری گروهی هیچ با که ام گفته بارها من

 مرتکب شما امثال و شما که اند دهش هایی جنایت قربانی همه ،غیره ای و توده و مجاهدین و کمونیست از اعم ،کنند می زندگی کشور از خارج
 .بشر حقوق ناقض شما و بشرند حقوق مدافع آنها اکثریت امروز خوشبختانه و هستند حق احقاق دنبال به حال و اید شده

  
 ای خامنه آقای

 و دروغینهای  برنامه پخش و شما غلطهای  سیاست به معترضان سرکوب و افراد کردن زندانی و اجبار و زور و شکنجه با هستم مطمئن
 و نکنید برده را زنان ،اسالم نام به. نکنید جنایت اسالم نام به این از بیش کنم می توصیه و برد نخواهید جایی به راه سمیا، و صدا در کننده اغفال
 اخذ جای به کنم می توصیه. نکنید ریگی گروگان ،اسالم حفظ و اسالم نام به و نکنید سنگسار و اعدام ،اسالم نام به. یدئننما آنها بر نارواهای  تبعض
 هستند، گمنامها  برخی و نام باها  برخی که شما سربازان و شما چند هر ،باشید قوانین از غیرانسانیهای  مجازات زدودن فکر به ،جهنشک با اقرار
 .ندارید و نداشته عنوان هیچ به را حکمرانی و حکومت لیاقت

  
  هبرکات و اهللا رحمت و علیکم والسالم
  مصطفایی محمد
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     1389زاد، آبان  ای و محمد نوری نامه سرگشاده عبدالحسین طوطیایی به خامنه

  
 یجهادگر کشاورز یک یدمشکالت از د یانو ب یوزارت جهاد کشاوز یها از بازنشسته یکی نامه

  
 یدرا آفر ینشکه جانش ییخدا نامه ب

 زاد یمحمد نور یآقا جناب
  

 یو گذر درست به سو یکشت ینغرق نشدن ا یمآنان که از ب. یدمشترک هست یها با دغدغه یکشورمان همسفران یر کشتکه د به شما و آنان درود
 ینطن یهست یکرانشان در ب یزده و سرود همبستگ یوندپ یگرکاذب، دستان مهر و عشق در همد های یبندبه مرز یتعنا یب ی،ساحل رستگار
 .انداخته است

اجازه . مان را ستانده است آرامش ینتاناما خواب را آشفته و ناله حز یراست که هر چند د یامثال من همچون زنگ ساعت یتان برا دردمندانه قلم
 یا نامه 1389 نهم در آبا ینجانبا. یمنما یاند اشارات تر به آن پرداخته تا کنون کم یشهو صاحبان قلم و اند بینند یم یزکه امثال من ن یا از پنجره یدده

 کشورمان گفتم و یعتطب یها و عرصه یکشاورز یدمنابع تول یرو به نابود یطنظام نوشتم و در آن از شرا یبه عنوان رهبر یدآ یم یلذکه در 
 بلند سکوت را بشکنم؟ یوارکه د یدبا یزمچرا من با توان و دانش ناچ یواد ینا یانافسوس خوردم که در انبوه دانا

 یکوچک یماه یدص یتا برا زنند یبه فراخور بر ته آن م یک هر یما که بر آن نشسته ینیسرزم یکشت ینسافرامثال من، م ینگاه نگران و تخصص از
بد  ازکه اکنون  یزن یگناه کسان یب یها همه نسل. یستندکه در خطرند تنها من و شما و فرزندانمان ن آنان. فروتر برند یرا در ورطه نابود یکشت ینا

 یماندر پ ینمانسرزم ینندهآفر یدگانهست که آفر یدام ینربوده شود ا یاز پول عموم ها یلیارداگر م. اند هستند ستانده یزآرامش از شما ن یدحادثه شا
در جنگ با دشمن  راخود یاتگوهر ح یلیهر دله ب ینسرزم یناگر جوانان ا. فزایندیب یرکه افزون بر آن را به ذخا یابندمجال  یشانبا خدا ینیجانش
اما همه . شد گونه ینساله ا 8طور که بعد از جنگ  همان. خواهند نمود را پر شان یخال یجا ییخطه اهورا ینز دست دهند باز مادران اا....و یخارج

 ینابود ینا های یامدپ. میمسرگر یما بن شاخه که بر آن نشسته یدنبه بر یمکه در دست دار یغیخود و به تناسب ت یهبر عل یزارکار ما اکنون در
 .مردم کشورمان جبران نخواهد شد یبراهرگز 
مورد  تواند یم ینگرچه از نظر قوان یاراض ینا. غذا دارد یدتول یتقابل یزهکتار ناچ یلیونما تنها در چند م یرانکشور ا پذیر یبخشک و آس طبیعت
 یرد یتمالک هومغلط از مف یمتأسفانه با تلق. گذارند فرو یدبرداران حق ندارند که آن را از چرخه تول اما هرگز بهره یردمالکانش قرار گ یبردار بهره
نقش . یمرا رقم بزن یبرگشت یب یشتا چرخه فرسا نوازیم یدرآن م یخود ساز ییبه تناسب توانا یاز نابود یاست که همه ما در ارکستر یزمان

نا  یهمبستگ یکدر ) نسبت به هم یظاهر یها ندل و گرچه با غر( یریتینظام مد یقوا یگرد یو با همراه یرساله اخ 6ها به خصوص در  دولت
هاست آغاز شده  سال ینسرزم ینچرخه مرگ ا. سوزان بر آن بدمند یبله ینمهار ا یجاه ب یاردر اخت یها ابزار و اهرم یبوده که با تمام یننوشته ا
دود و غبار  یردر ز ین،آالت سنگ ینماش یگرر و دبولدوزهزار  ینکه اکنون رخ نداده است؟ چند یدنگران یندهآ یزاز چه چ یتانها شما در نامه. است
هستند که ما و قرار است  یا شاخه یدنروز درحال بر واردات شبانه یها کشت ها و صد گونه سوت صدجغد یرو با نف یمانها کارخانه س ده یزا مرگ

وجود او  یمنبه  هاکه تن گوید یسخن م یکاذب یها از پنجره یناستا های یاز سخنران یرناپذ یریس یدولت دهم در شاد یسرئ. ینیمبر آن بنش یندگانآ
همه ما را در کانون خود  یشهوا یآلودگ یمکه اگر آن را نبند ییها پنجره. اند آب و خاک و مردمش گشوده ینا یبهروز یبرا شا یکار یمو ت

باغ  یفامسبز یشینهپ ینبود در چن یکردنباور یاآ. نشینند یمبه جشن  یرا به بزرگداشت درختکار یهزاران سال است که مردم ما روز. خواهد فسرد
 یبارابه تخر یربه ز یو انتظام ینظام یرویاز ن یریگ فرماندار منطقه و بهره یدنوشهر با تهد یقاتمرکز تحق یجنگل یابکم یها گونه یونکلکس

 !و بوم نشسته است مرز ینا یاتکه بر تارک بستر ح یگرد یزانگ از صدها رخداد غم یمبرود؟ و چه گو
 غاز نشده است؟ مگر حتماًآ یشها پ جنگ از سال ینا یاآ ینیدتا بب یدکن یبه شمال کشور مسافرت ید؟در هراس یاز بروز چه جنگ! زاد ینور آقای

بر  سوزجنگ خانمان ینارکات ادولتمردان و صاحبان امضا و ابزار تد تر یش؟ ما و ب.یمتا جنگ را باور کن ینیمبب.... و یجنگ یمایتانک و هواپ یستیبا
که ما تا  کرد یاز آن م یشب آمد یها م مرز یاز فراسو یاگر دشمن قدرتمند یاآ. یما نهاده یخودمان را به عهده گرفته و نام آن را رشد اقتصاد یهعل

 است؟ هینددفاع آ یب یها حق مسلم ما و نسل ترین یشکه ب یما کرده یاتیبر بستر ح یندگانمانکنون با خود و آ
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از آن در  ییکه رها یاسارت. تن آهن و بتن در آمده است ها یلیاردم یدر خطه شمال به اسارت ابد یژهدر همه جا و به و بدیل یب یها کشتزار اکنون
 ینا عمده یها انتدارکات رس یلاز خ....و ینفت، بازرگان یرو،ن یها وزارت. نابرابر کماکان ادامه دارد یکارپ یناما ا یستمقدور ن یآتش بس یچه

تا هر جا  یدهپوش ینوارونه د ینپوست ها یخود اسبکه در ل یدشمنان. گسترانند یب و خاک فرش قرمز مآ یندشمنان ا یهجوم ستمکارانه، فرا رو
در  یعیع طبو مناب یمفلوک بخش کشاورز یریتامان مد یو هجوم ب یاهوه ینشگفتا که در ا. بسازند یباشد بر آن سنگر نابود یاتیکه جلوه ح

 یدکه با یو سازمان زند یمقابل به دروازه خود گل م یمها متخصص و کارشناس به نفع ت صد یافزار با اسارت نرم یریتمد یزم یوسوسه چند صباح
 .برده است یفراموش یبانبه تناول حلوا سر در گر یانتابوت قربان یردر ز ،را حفاظت کند یستز

با گاز دادن ) یعروس یاچه در عزا و (که  ینیعمق مسافر کم یبار نه با شاد ینا خوانم یو همه را فرا م پرهیزم یمگفتار  یاریاز بس ،زاد ینور آقای
آن  یانکه ز یکاریپ. اند شده یدرون یکارپ ینا یانکه قربان یمبرو یعتیطب یها به عرصه ،پراکنند یافزوده و بذر مرگ م یها آلودگ در جاده هدف یب

آلوده و  یاگر از آن هواحتا  ،ینیمپنجره هم بحران را بب ینهم که شده از ا یا لحظه یلطفاً برا. نخواهد بود یهجوم خارج یچتر از ه هرگز کم
 .ییماگر که پنجره هم نگشاحتا  یدآ یهاست که م سال ؛یایدبه درون ب ییزا مرگ

  
 یاییطوط ینعبدالحس: احترام با

 1390ماه آذر
  
  
 بخش یهست یدگارنام آفر به
 یرانا یاسالم یمحترم جمهور برره
 سالم و احترام، با
  
 ینا یبرا تری یشسخن ب یرو یمکه به عنوان مسؤول دار یاز ما به سهم یکالبته هر . هستند یزمردم کشورمان ن یمخاطبم تمام یادداشت ینا در

 ترین یاصل ،یدکشور دارا هست یریتعرصه مد را بر یتمسؤول ینگذارتریرثأآنکه ت یلبه دل یاست حضرتعال یهیداشت و بد یمدردنامه خواه
 یریتسال گذشته مد یطول س در. خواهند داد یشان به نظام هسته نسل حاضر از مردم به تناسب اثرکه هم یبود و البته پاسخ خواهیدمخاطب آن 

 یمقاطع اگر هم در. اند داشتهکشورمان ن یبخش کشاورز یبرا یداریمنسجم، درست و پا یاستهرگز س یاسالم یمجلس شورا یزو ن ییاجرا
 یها ثر در بخشؤم یها نهاد یگرآنان با د یدرست بودند عدم هماهنگ یها روش یو اجرا ها یاستس یحتصح الشدر ت ییبخش اجرا یرانمد

 .تنم استالبته فرصت شما مغ و یارباره بس ینسخن در ا. اصالحات خودرا تحقق بخشند یجمانع ازآن بود که بتوانند نتا.. و یاقتصاد
 یبخش نگران یننادرست در ا یها و روش ییکشورمان تحت حفاظت باشند دغدغه ناکارا یدر بخش کشاورز یدناپذیراگر منابع تجد گمان بی
که درد جانکاه واردات  یوهنگام یندهدرآ ینظران وجود خواهد داشت که روز صاحب یها دل در یدام ینا ،هر حاله ب. نماید ینم یجادا یقیعم

از  یبرخوردار یو برا یایندو تجربه گرد هم ب یشهکاهش درآمد نفت به استخوان برسد چه بسا صاحبان خرد، اند شرایط در ییب مواد غذامخر
 .یندنما یطراح یابندهو رشد یدارپا یستمیس یمنابع خداداد

رفتن  ینشتاب گرفته است ازب یرو در چند سال اخ یجاداگذشته  یها نظر در آنچه از سال گران صاحب از نظاره یاریسطور مانند بس ینراقم ا اندوه
 نمورد محدوده استا ینمثال برجسته در ا. است یعیمنابع طب یها عرصه یگرها و د مراتع، جنگل ی،کشاورز یاراض ینبهتر یرناپذ مداوم و برگشت

 و برخوردار یکشاورز یدتول یعمده برا یکه به عنوان کانونگرمسار و رودهن است  ین،ساوه، ورام ین،آن تا ارتفاعات البرز، قزو یرامونتهران و پ
 .خارج شده است یداز چرخه تول یشههم یآب ارتفاعات البرز که برا یاز منابع غن

در  یزبزرگ و کوچک ن یها شهر یرامونپ یکشاورز یاراض ینتر و مازندران و همزمان مطلوب یالنگ یها خصوص استان به یرانشمال ا اکنون
 یآب و هوا یباز ترک یبا برخوردار یکشاورز یدمنبع تول ینتر با ارزش یقتشمال کشور در حق یکنوار بار. قرار دارند یزآم فاجعه یبیمعرض تخر

 های یدرآمد خالص در هر هکتار را دارند و هرگز در خشکسال تر یشب یاهزار دالر و  5ساالنه حدود  یدبالقوه توان تول یاراض ینا. است ییاستثنا
 یضابط قاطع، از جمله قربان ییاجرا یها شفاف بازدارنده و نهاد ینلحاظ فقدان قوانه متأسفانه ب. یرندگ ینم قرار یکشور در مخاطره جد یانبحر
و  یهرو یب یبا دادن مجوز ساخت و سازها ها یشهردار ینا. اند خطه چون قارچ رشد نموده یناند که درا شده یمتعدد های یشهردار ییاتکاخود
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نقاط کشور  یگرتهران و د یناز ساکن یچند روز جمع یخواران تنها عامل استراحت ماه ینبا زم یآب، برق، گاز و تلفن در هماهنگ یعس توزسپ
 . اند شده
 یها از برنامه یاریبس یبآهنگ تخر ینبه موازات ا. کوچک و بزرگ کشور بوده و همچنان هست یها اکثر شهر یرامونمبتال به پ یرخداد چنین

با  یها ماه هاست که جنگل. شود یم شده و فرد کشوره منحصر ب یاتیح یها ها و کانون جنگل یبمنجر به تخر یزن یتحت عنوان توسعه دولت
کشور ما . باشد ینوشتار م ینا یشاز گنجا یشها ب البته مثال. است یخصوص کردستان در حال سوختن و نابود غرب کشور به های ارزش در استان

هکتار  یلیونم 8حاضر را حد اکثر به  یآب یهکتار اراض یلیونم 7موجود  یها آب با مهار یمبتوان یدشا ینیب قرار دارد و با خوش یآب ه کمدر منطق
. نفر را داشت یلیونم 35-40یغذا ینمأانتظار ت توان یحداکثر م یدارپا یکشاورز یستمس یکمطلوب و در  یلیخ انداز چشم ایندر . یمبرسان

گندم که  ییکفابه خود یدنرس یکه جلب توجه برا دهد ینشان م... و یوهم یهتوج یبرنج و متأسفانه واردات ب ،به واردات روغن، شکر های یوابستگ
 .منجر شود ینمردم و مسؤول یواقع یتبه رضا یدشده است نبا ینهنهاد یستمیو نه س یسمانآبه نزوالت  یشکننده و متک یاربس

 یدزگشت منابع تولبا یب یببرداشته است که با روند تخر یزخدور یلیونیم یکصد یتیبه جمع یدنرس یما برا ینفر یلیونم 75جامعه حدود  اکنون
 دارآهنگ شتاب ینا در برابر یکشاورز یاراض و یستز یطمح یعی،طب یعمسؤول منا های یریتمتأسفانه مد. نماید یکننده م نگران یارانداز بس چشم ینا

خاموش  ینابود. دهند یقرار م یقرا با پرداخت پاداش مورد تشو یدآمدن هر نوزاد جد یعلم یهتوج یچاند بلکه بدون ه ت کردهنه تنها سکو یبتخر
ه به یو اروم یستانهامون س های یاچهخود را درخشک شدن در یادفر یصدا یمکوتاه که شاهد آن هست یزمان یها در دورهحتا  منابع گرانبها، ینا

کوچک  یها امان کشاورزان به شهر یطور مستمر در هجوم به گلستان و ب یها شده جنگل مخرب محدوده حفاظت یلگاه در سو  رسانند یگوش م
 .دهند یبازده فاجعه را نشان م کم یو بزرگ همراه با رها کردن اراض

درصد در سال  2/21درصد به  7/24از  یسهم اشتغال کشور از بخش کشاورز 1388تا  1384تنها از سال  یراناستناد گزارشات مرکز آمار ا به
در کشورمان  یدبالقوه تول های ییتوانا رغم یعل یو محصوالت کشاورز ییمواد غذا یاریبس یهرو یواردات ب یشافزا. کرده است یداکاهش پ 1388
ها، گزارشات و  مصاحبه یزو ن یاسالم یبه شرح فشرده فوق، متأسفانه در گفتمان غالب در مجلس شورا یتبا عنا .است ینابود ینا یها دیااز فر
 یندگاناز نما یدبا. شود یاز آن حس نم یناش های یزنگ خطر و نگران ینا یصدا ی،خصوص در بخش کشاورز به ییاجرا ینمسؤول یها برنامه

برابر مرگ خاموش و  اما در دهند ینشان م یادز ییها واکنش ،ارزش کم یاربس ینمود که گاه در بروز خبر یرتهم ح میاسال یمجلس شورا
در مشهد اظهار داشتند که  1385نهم و دهم در سال  یها دولت یسآنکه رئ یزترانگ شگفت. اند کرده یشهکشور سکوت پ یعیمنابع طب یرناپذ جبران

 !توسعه است یها با برنامه یرمغا ،یستز یطحفاظت از مح
از آنکه  یشاند که ب شده یدمانچ یو شکل یسنت یا به گونه یهاد کشاورزدر وزارت ج یو خدمات یقاتیتحق ی،کارشناس یرویهزار ن 140 وجود

و رتق و فتق  یتنها صرف نگهدار ها یریتمد یرویاز ن یاریباشند بار خاطر آنان هستند و بس یگان بخش کشاورزکنندیدو تول یدغار تول یار یتاًنها
 یشافزا یجتنها به نتا یمیقد یبه راهبردها یدکأوزارت با ت ینا یقاتتحقبخش  ینانهب خوش یدر نگاه. شود یم یمرگمجموعه در حالت روز این

 .نداده است یقتطب یدارپا یو راهبرد کشاورز یدتول های ینهخود را بر کاهش هز های یعملکرد توجه دارد و بررس
. آنان است یشتیمع های یازدرآمد با ن یبرابر یطرفدر هکتار و از  یدتول ینهدارد کاهش هز یازکشاورزان کشورمان به آن ن یماندهکه اکنون باق آنچه
است که  ینا وناتوان بوده  یاند اما در رقابت با محصوالت واردات بهره جسته... سوخت و ینسنگ های یارانهکشاورزان تا کنون از  ینآنکه ا رغم یعل

خود به جمع بزرگ  یاراض یکاربر ییروانند با فروش و تغآنان اجرا و بت یدر جوار اراض یعمران یا تا پروژه مانند یتنها به انتظار آن م
 .یوندندکنندگان بپ مصرف

 ای یتهکم یینبا تع نمایم ینگرانم درخواست م تر یشجامعه ب یانگینلحاظ حرفه و تخصصم از مه کشور که ب ینشهروند ا ها یلیوناز م یکیعنوان  به
دهد  مانسا یا را به گونه یکشاورز یدمنابع و تول یداریگذار بر پایرثأت یها د بتواند نهادموجو یزآم مخاطره یمایس یمنخبه و قدرتمند تا ضمن ترس

 6خصوص در  ها به که دولت یمشورو  روبه تر یشب ،تلخ یقتحق ینبا ا یبررس یندر ا یدشا. یابدنجات  یبموجود از گزند روند تخر یایکه بقا
 حقرا از  ینههز ترین یشب یلبد یمنابع ب ینا از ییزا بهانه گرم نگاه داشتن رونق کاذب اشتغال نقش حافظ و بازدارنده، به یجاه خود ب یرساله اخ

زمان ما  ینا یناما از مردم و مسؤول یندحق خود دفاع نماتا از منافع بر یستندکه در حال حاضر ن ییها نسل. اند پرداخته ینسرزم ینا یندهآ یها نسل
را به  راضیآن ا یننمود اما بهتر یمتقد ینشدفاع از سرزم یها هزار نفر از جوانان خودرا برا که صد یا خرده خواهند گرفت که شگفتا جامعه

 !فرو نهاده است یدتول یتاز قابل یشههم یگذران موقت خود برا یو برا یزیناچ
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 یابه کند شدن و  یدام تواند یجا مانده است مه ب کشور ینا یآنچه برا یایحراست از بقا یبرا یدارپا یستمیو استقرار س یرانهگیپ یداتکأت یدترد بی
 .یدمحتوم زنده نما یندهآ یننگران از ا یها را در دل یبتوقف روند تخرحتا 

  
 یاییطوط عبدالحسین
  یوزارت جهاد کشاورز بازنشسته

 1389ماه  آبان
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=399 
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   1389 آذر 27 ای، به خامنه زاد نوری محمد خانواده سرگشاده نامه

  
   متن فارسی

  
» یا زینب«در حالی که زمزمه زیر لبش  است زمین رویبر  مادرمان بدن شدن کشیده  صحنه مانده، در خاطرمان که چیزی تنها
 بود

  
   خوبی هرچه مهربانی؛ هرچه خدای نام به

  ایران میاسال جمهوری معظم رهبر
  
 طی را مرتبط مجراهای و قانونی های راه تمام که است خاطر این به تنها ایم، برده قلم به دست شما به خطاب حادثه، همه این پسِ از امروز کهاین

 بر که بحرانی شرائط این در اما ،کردیم می خطاب »پدر« را شما واهمه بی و پرده بی داشتیم دوست .ایم مانده پاسخ بی و دیده زخم و سرگردان و کرده
   .دیاب تسکینی اندک ما، پایان بی درد این که مگر بنویسیم؛ شما برای ای نامه جامعه، عضو ترین معمولی چونهم دادیم  ترجیح رود، می و رفته ما
  

 شما به ،لرزان دستی با ،سال و سن کم دختری برادران، هرپرمِ نگاه و مدار والیت جمعیتِ انبوه میان در پیش، ها سال هست یادتان ای خامنه آقای
 آن و خواند می »مقتدا و دسی« را شما دیگری کند، می خطاب »من موالی« را شما یکی .بزنم صدا چه را شما دانم نمی من !آقا« :گفت و شد نزدیک
 و بخوانید را نامه این خودتان خواهم می ولی ،رمدا انتقاد شما از من ای، خامنه آقای« :گفت دخترک ؛»!ای خامنه بگو« :گفتید شما و !؟»»رهبر« :یکی
 و رفتید شما .دگذاشتی عبا زیر و گرفتید را اش تاشده کاغذ هر،مِ با شما ؛»!کند انتقاد شما از کسی خواهند نمی آنها چون .دندهی آقا دو این به

 جواب و الؤس و گریست می و لرزید می دخترک .دکردن ذهاخؤم بسیار بود، سال و سن کم که آن با را دخترک برادران، و مورانأم که ندانستید
 راهپیمایی روز در ...« :بود گفته اش نامه در دخترک !ای خامنه آقای .دخوان می را نامه است گفته ای خامنه آقای که بود خوشحال دلش در اما شد، می
 عبادات که کسانی از .دگفتی سخن ،»صحیفه« قلم صاحبِ و علی زا شما است یادم .کردم می مشاهده سیما و صدا از را شما سخنرانیِ قدس، روز

 هست یادم ،میان این در... دشکستن نمی را کسی دل و کردند می نوازی یتیم انزوا، تلخ لحظات در و قدرت، اوج در آمد، نمی نظرشان به شان طوالنی
 .بزنم شما بر تهمتی اگر ببخشد را من خدا .دشکاندی هزار هزاران نظارأ در را او تلخ چقدر شما و داشت؛ ای نامه اینکه مثل شد، ندبل مردی که

 والیت، از را خود عمر، آخر تا فرد آن اما اید، بوده بدی شرائط در شخص آن یا شما شاید که درست این ؛است الؤس یک نیست؛ توهین قصدم
 که آنجا و بود اسالمی والیت مقام در اشتباهتان شما اما ،ببخشید امر بود؛ جا بی برخاستن و بلند صدای یک اشتباهش مرد آن .ددان می طردشده
 تردف به شماره، فالن به نامه اصل« :بود نوشته »!دانم نمی زمان علی را شما من« :بود نوشته دلیل بی نامه،ه ادام درحتا  و ...ترف می )ع(علی از سخن
   »!نیست شما هب ها نامه گونه این رساندن بر روال، ولی ،شد ارسال رهبری

  
   !ای خامنه آقای
 از باشد توانسته که ستا کسی تر کم ولی شود، می پست دعا التماس و ناله و شکایت و گله وفور به شما برای .دنویسن می نامه زیاد شما برای

 .دبو کرده واسطه بی و پروا بی و حصری انتقادی او .دکر ثبت خودش نام به را تاریخی معدود اتفاق این اما دخترک .دکن دریافت پاسخی شما شخص
 و متشکرم و خرسند شما تذکر از عزیزم، دختر« :بود چنین این شما پاسخ بود؛ پذیرفته را آن مخاطب، که عجیب و شد داده پاسخ که انتقادی
 هیچ اید، کرده یادآوری شما آنچه باب در من .ددرگذر نیستند، هم کم که ما بزرگ و کوچک خطاهای از و ببخشد را ماه هم خداوند امیدوارم
 گوینده آن که بخواهند متعال خداوند از باید همه موارد، این در و شود نمی آگاه شنونده قدر به خود، لحن تلخی از گوینده گاهی کنم؛ نمی دفاعی

  .»...مکن می مسألت متعال خداوند از را شما توفیق .ددهن تذکر او به شود ممکن اگر و کند اصالح و متوجه را
  

   !ای خامنه آقای
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 حدود اکنون ؛»!دارم انتقاد شما از من !ای خامنه آقای« :کند صدایتان ،ترس بی و بگذرد عزیزان رصد از تا ندارد را گذشته اقبال دیگر امروز دختر، آن
 .دندارن را او صدای شنیدن و اردید حق اش خانواده .است زندان در شما از انتقاد خاطر به دخترک، آن پدر زاد، نوری محمد که است یک سال

 محکوم را او بار چندین .دتاب برنمی را ماوقعشان شرح قلم، حریم که اند داده قرار الطافی مورد را او فرزندان و همسر عزیز، و شریف مورانأم
   .دخواندن »اجنبی مزدور« را او ،آخر در و کنند بررسی را سخنانشحتا  آنکه بی اند، کرده

  
   !ای خامنه آقای
 شاید جاآن در .دای ریخته اشک خود عزیزان دوری از و لرزیده خود بر جاآن سرمای از .دای گذرانده زندان در را زیادی روزهای شما که ایم شنیده
 ؛دبر می سر به خشک غذای اعتصاب در که است هفته یک از تر بیش زاد نوری محمد حاال، .دباش خورده گوشتان به »خشک غذای اعتصاب« عنوان
 به که را مسیری هر بینند، می خطر در را عزیزشان سالمتی که کسانیه هم چونهم روزها، این تمام ما .دخور می غذایی نه و نوشد می آبی نه یعنی

 کسی شاید تا رفتیم دینی علمای دیدار به و نوشتیم نامه مربوطه، ینمسؤول به .درس ما دست به خبری او حال از مگر تا پیمودیم رسید،  ذهنمان
   .دبرهان نگرانی و خبری بی همه این از را ما و کند فراهم ما برای را او صدای شنیدن امکان بتواند

  
   !ای خامنه آقای
 -مورانأمه توصی بهحتا  - و نشستیم اوین مقابل ،خورده ترک قلبی و تشنه لبی با عاشورا ظهر نیز ما .»صبوری« و فراخواندند »توسل« به را ما علما

 هیچ بی شخصی، لباس بزرگوار و شریف برادران انتظامی، مورانأم زده حیرت چشمان مقابل در ناگهان .خواندیم عاشورا زیارت ،آرام صدای اب
 کردند چه عاشورا، ظهر در که است شاهد خدا تنها و نواختند توانستند، تا ما دست و سر بر و کشیدند ما سر از حجاب و ربودند ما از دعا کالمی،

   ....دبو »زینب یا« لبش زیره زمزم که حالی در است، زمین روی بر مادرمان بدن شدنکشیده ه صحن مانده، خاطرمان در که چیزی تنها ...ام با
  

   !ای خامنه آقای
 نه و داشت مادر نه حاال که ای خانواده ما، و .دش بستری ویژه های مراقبت بخش در بالفاصله عزیزان،ه ناجوانمردان و شنیع برخورد اثر بر ما مادر
   .کردیم مرهم را دیگریک زخم و ریختیم  اشک را غریبان شام پدر،

  
   !ای خامنه آقای
 شبانه که زمانیحتا  یا و کردند، می بازجویی آنها از که وقتی یا بردند، می و زدند می را زاد نوری محمد خواهران و فرزندان و همسر که زمانی کاش

   .دکردن می معرفی را گویی پاسخ مرجع و نهاد یا دادند می اش خانواده به وی روز و حال از خبری کم دست کردند، رهایشان
  

   !ای خامنه آقای
 زحمتکش، و پیر پدری و مادره شکست دل به و خوانیم، می نام به خودتانه اجاز با را شما .کنیم نمی خطاب »پدر« زاد، نوری محمد مثل را شما ما

 گناهِ کدام و است مسؤول کسی چه دانند نمیحتا  امروز که دهیم می ارجاع پناه بی و سرگردان فرزندانی و بیمار و زخمی مسریه جانباز، برادری
   .است کرده کبود را روحشان و جسم نکرده،

  
   آزادی خدای پناه در

  زاد نوری محمده خانواد
 89 آذر 27 شنبه
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   )English Translation(ترجمه انگلیسی 

 
Mohammad Nourizad’s Family Address the Supreme Leader in a Bold Letter 
 
In the name of the loving and merciful God, 
 
To the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, 
 
We write to you today because even though we have exhausted all legal avenues and procedures with regards to the 
arrest and detention of Mohammad Nourizad, we are wounded at a loss for words, our questions still unanswered. We 
would have liked to have addressed you as “father”, but given the difficult circumstances we have endured and 
continue to endure, we come to you like all ordinary citizens, hoping to find some relief for our endless pain. 
 
Mr. Khamenei, do you recall a young girl with trembling hands who approached you so many years ago amidst a large 
crowd of citizens who looked at you lovingly? She said: “Sir, I’m not sure how to address you. Some refer to you as 
my as my Imam Ali, others call you Seyed, Moghtada or Supreme Leader. How should I address you?” You 
responded: “Call me Khamenei” The young girl said: “Mr. Khamenei, I am here to criticize you, but I wish for you to 
read this letter yourself rather than give it to the two men present here, because they don’t want anyone to criticize 
you.” You looked at her endearingly, took the folded letter from her hand and placed it under your cloak. You left 
without realizing what the security agents and the brothers present did to this young girl. She shivered and cried while 
being interrogated, but in her heart she was glad because Mr. Khamenei had said he would read her letter. 
 
Mr. Khamenei, the young girl had written the following in her letter: “… On the day of the Qods demonstrations, I 
heard your speech on the national television station [Seda Sima]. I recall you speaking of Imam Ali, of those who were 
never phased by long periods of worship, those whom at the peak of power and bitter moments of isolation were 
hospitable to the orphans and never broke anyone’s heart. I recall a man standing up. It looked as though he had a letter 
for you and yet you bitterly ignored him in front of thousands of people. May God forgive me if I insult you in any 
way. My intention is not to insult, but rather to ask one question. Perhaps it was not the best of circumstances for this 
person to approach you, but he will for ever feel as though he has been excluded and ignored by the Supreme Leader 
and the Islamic government. This man’s only error was his bad timing and loud voice. Please excuse me for saying 
this, but you erred in your role as the Guardian of the Islamic Jurist and while speaking of Imam Ali…” The young girl 
then stated without any particular reason at the end of her letter: ” I don’t view you as Mehdi, the last Imam. Even 
though my letter was addressed to the Office of the Supreme Leader, there is no procedure in place to make sure that 
letters actually reach you…” 
 
Mr. Khamenei, we realize that you receive many letters. We are aware that you frequently receive complaints, cries 
and pleadings by post, but only a few have actually succeeded in receiving responses to their letters. With her 
courageous act, however, this young lady became a part of our history. She had presented a simple, direct and bold 
criticism that was surprisingly answered. Your response to her was as follows: ” My dear young girl, I thank you for 
your note and hope that God will forgive all of us for our numerous small and large mistakes. I provide no defense 
against the issues you have reminded me of in your letter. At times, because of their bitter tone, the narrators become 
less aware than those who are listening to them speak. In this case, we must all ask almighty God to correct the speaker 
of these words and if possible point her in the right direction. As such, I too ask almighty God for your happiness and 
success”. 
 
Mr. Khamenei, that young girl no longer has the opportunity to boldly address you as she did in the past and say: “Mr. 
Khamenei, I would like to criticize you. A year has past since Mohammad Nourizad, the father of that young girl, was 
incarcerated as a result of criticizing you. His family have been deprived of the right to see him and the right to hear his 
voice. The honorable and beloved security agents have treated his wife and children with such grace and kindness 
showing no respect for the words they expressed in their numerous letters describing their difficult circumstances. 
 
Mr. Khamenei, we have been told that you too have spent many days in prison; that you too have shivered in the cold 
prison cells and cried as a result of being alienated from your family. Perhaps when you were in prison you heard about 
dry hunger strikes. Mohammad Nourizad has been on one of these dry hunger strikes for more than a week. He has not 
eaten nor has he drank anything in one week. Like every other family experiencing such a nightmare, we have done 
everything in our power to find out about his well being. We have written to the judicial authorities and visited 



 )457(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

religious scholars, all with the hope that someone will provide us with the opportunity to hear his voice and relieve us 
from our never ending worry and pain. 
 
Mr. Khamenei, the religious scholars asked us to resort to patience. At noon on Ashura, with dry lips and broken hearts 
we sat in front of Evin prison and as per the request of security agents quietly prayed on the sacred day of Ashura. 
Suddenly out of no where our honorable plain clothes brothers showed up, interrupted our prayers, removed our hejab 
and began beating us. Only God is witness to what they did to us and what happened at noon on Ashura! The image of 
our mother being dragged on the street while whispering “hail to Zeynab” remains vivid in our minds. 
 
Mr. Khamenei, our mother was admitted to the ICU as a result of these heinous and cowardly acts and our family who 
was now without a mother and a father mourned the night of Ashura in tears, consoling each other and mending our 
wounds. 
 
Mr. Khamenei, we only wish that when they beat and arrested the wife and children of Mohammad Nourizad, when 
they interrogated them and finally released them, that they had at least provided them with information on his 
condition, or at lease referred them to an entity or individual accountable for responding to their unanswered questions. 
 
Mr. Khamenei, we will not address you as “father” like we address our own father Mohammad Nourizad. With your 
permission we will address you by your name and refer you to a heart broken mother, an old and hard working father, a 
veteran brother, a wounded spouse in poor health and children that have been left wondering and without answers. 
They still don’t know who to turn to nor do they know who is responsible for their bruised and battered bodies and 
souls. 
 
We seek refuge in the God of freedom, 
 
The Nourizad Family 
 
Saturday 18th December, 2010  

  
  

  ***منبع *** 
 »زاد سایت رسمی دکتر محمد نوری«

http://nurizad.info/?p=2269 
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   1389 آذر 30 ای، به خامنه حسن مخملبافمنامه سرگشاده 

 
  !دزدیدند مرا شعر دفتر

  
 !شعردوست رهبر ای ای، خامنه
 دست روی از را فقیه ولی حکم تنها بیچاره قاضی. اند بریده را جعفر حکم مبارکت، قلم به و حضرتت بیت در. خبری بی که نگو. دانی نمی که نگو
 .است خوانده تو خط

  
 !ردوستشع ای، رهبر خامنه
 نه. نخوابید بود، خوانده عمرش در شعر بیت یک که هر دیشب. شدی موفق بود، ما کردن بدخواب منظورت اگر. نخوابیدیم صبح به تا دیشب
 .گفتن سخن سال 20 از محرومیتش برای. است کرده خو کوچکت و بزرگ زندان به پناهی جعفر که زندان، سال 6 برای

  
 !شعردوست رهبر ای

 را قناری منقار ای که کرده حکم تو! کن نگاه. نمایی می تر غریب بیدل شعر از قضاوت در تو. غریب بسیار. است غریب فرزانه رهبر تو احکام
 .باشد بوده تو مدح در که است نرفته گمان آوازش که چرا بدوزند،

  
 !رهبری بیت قفس در خود رهبر ای
 !بزرگ اسیر ای .مالزمانت محاصره در اسارتت برای. نسرودی و توانستی می که شعرهایی برای. سوزد می برایت دلم

 تویی. محرومی واقعیت از که تویی این اکنون .است ثروتمندتر آزادی در تو از بزند، پرسه شهر در مهابا بی تواند می که این از شهر گدای گداترین
  !خوش آواز بی قناری خود ای کنند، می بزک برایت را واقعیت کنی، سفر کجا هر به که آن از پیش که
  

 او از اگر که دارم آن بیم لیک. است مرده اکنون شاعر. بگویم را شاعر نام که نخواه اما.کنم فاش را سرزمینت شاعر یک از ای واقعی خاطره بگذار
  .بکشند آتش به را او قبر مریدانت ببرم، نام
 را آن و این. چرخد می شهر مردم دهان در که .است شده گفته نابی شعرهای او هعلی که بود شنیده شهر فرماندار. ساختیم می فیلم شهرستانی در

 که شهر بزرگ شاعر بر گمان که این تا. نیافتند و کردند دستگیر را داشت شعر طبع که هر. بیابند را ناب شعرهای این شاعر تا بود کرده مأمور
 .رفت بود تکیده پیرمردی

 من علیه که شعری قدرت بود گفته حاکم اما .بودند نیافته باشد حاکم خالف که شعری هیچ و بودند ربوده را شاعر شعر دفتر شهر، حاکم حکم به
 شاعر. ربودند بود عمرش حاصل که را او منتشرنشده شعرهای دفتر شاعر، عذاب برای پس. است شهر بزرگ شاعر شعر قدرت به شده، گفته

 علیه که شعری از تو بودند گفته و. بودند نداده پس. بدهید پس را شعرم دفتر اما. بزنید شالق. کنید جیرزن و قل. کنید زندانی مرا که کرد می التماس
  .بگردیم تا بگرد. در آن به این .تو شعرهای دفتر از ما و خبری بی شده، گفته شهر حاکم
 خویش، غزل در به در حافظی چون. خویش لیالی پی در نیمجنو چو. نبود بیش تکیده و ای ژولیده دیوانه دیگر شاعر. شدیم شهر آن وارد ما وقتی
 :نالید می بیابان و کوی در سر
  
 وای ای
 وای ای
  !دزدیدند مرا شعر دفتر

 !شعردوست رهبر ای، ای خامنه
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 !بده پس او به را پناهی شعر دفتر
 

  2010 دسامبر 21
 مخملباف محسن
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  1389آذر / بان آ ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نورهشتمین 

  1390خرداد  16: تاریخ انتشار
  

  توضیح
  عباس خسروی فارسانی

  
ای  ، که مقایسه»ما و رژیم پهلوی«با عنوان  ای است، به آقای خامنهخطاب زاد  محمد نوری نجواهای نجیبانه آقاییکی دیگر از آید،  آنچه در پی می

عنوان  او ب زاد رسمی محمد نوریدر وبسایت  1390خرداد  16در تاریخ  ین نامها جمهوری اسالمی؛ رژیمپهلوی و  رژیماست میان کارنامه 
در  یش،ها پ نامه را ماه این« :گوید می ای، ، با مخاطب قرار دادن آقای خامنهزاد در آغاز این نامه آقای نوری ؛منتشر گردیده است او »هشتمین نامه«

؛ هرچند در انتهای نامه، تاریخ »یانقالب اسالم یو سه سالگ یبه بهانه ورود ما به س یا مهنا. آذرماه سال گذشته و در داخل زندان نوشته بودم
آبان یا آذر  -این نامه را با توجه به تاریخ نگارش آن  ، بر اساس روش این کتاب،در هر حال، من. شده است درج» 1389آبان ماه «نگارش آن، 

 بعضیها و نوشتارهای این کتاب،  همچنین مثل برخی دیگر از نامه. ام ، در این قسمت قرار داده1390نه بر اساس تاریخ انتشار آن، خرداد و ، 1389
زیادتر  این بارد؛ البته تیترهای انتخابی، الی از مطالب نامه را ارائه دهنام تا شمایی اجم جمالت شاخص و مهم متن را در آغاز، به صورت تیتر آورده

متین،  صمیمی، از نگاه یک انقالبی پشیمان و شرمنده، و در عین حال، صادق، ای مه کامل این نامه، مطالعه گردد؛ ناکنم متن  ؛ هرچند توصیه میشدند
  .نجیب و دلسوز

  
یافته برخی افکار،  های رسوخ رسوب زاد آن را مطالعه نمودم، اما به نظرم رسید که هنوز در وبسایت آقای نوریمن یک روز پس از انتشار این نامه، 

به صورت  زاد آقای نوری ضمیر و ذهن از سنگسار و اعدام، غیرانسانی و نیز احکامو ساختار ارباب و رعیتی ز جمله اندیشه والیت و قیمومت ا
، »آزموده را آزمودن خطاست«و با عنوان خطاب به او  با نگاهی انتقادی ای را چند جمله ،خود رایانهبنا بر این، بر لوح ؛ است نشده زدودهکامل 

از  نیزاز او را پاسخی کوتاه . نمودم نیز ای که متن نامه او قرار داشت، منتشر نمودم و برای او ایمیل زاد، در صفحه نگاشتم و در وبسایت آقای نوری
  .ام آورده ،ای امنههشتم او به آقای خنامه متن نیز پس از  رازاد  و پاسخ آقای نوری کوتاه متن این نامه. دریافت کردم طریق ایمیل و وبسایت او،

  
  »!؟ مسأله این استیپهلو یمرژ یا ما«
  

. بود چمن از نرمی بستر. داشت »ابراز« از سفره سالمی بود، که چه هر اما نبود، زاده زیبایی و زالل اسالمی انقالب، از پیش اسالمِ
 بود سرشار، »اختیار« از البته و. نبود آوار. بود آرام اقیانوسی. نبود چماق

  
  ایم کرده جفا راستین، اسالم به هم و راه، به چشم آرزوهای آن به هم خویش، مردم به مه ما،
  

 وقت به و شود، ما راهِ هزینه همواری بزنگاه، هر در که ایم  ساخته خود صنفی های  خواسته آموز دست چنان را راستین اسالم
  کند عوض شکل ما میل به بنا و پذیرد، رنگ ضرورت،

  
  بردیم دست مصادره اموالشان و متخلفین حذف به سراسیمه، روبانِ  غنیمت مثل گون،  گرسنه نقالب،ا پیروزی با ما
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 شهیدپرور امت و متشخص و آگاه و فهیم مردمی ما، خود تثبیت وتأیید  و رأی اخذ و جنگ و بحران های    بحبوحه در تنها مردم،
 درانداخت کامشان به ذره ذره را شان  حق و بُرد انش راه به باید که ای  گله: مقاطع سایر در و. شدند  می

  
 خود که قدری  به و اند  برده مردم فهم گلوی به دست چگونه که بیاندازید؛ ما های  رسانه سایر و سیما و صدا وضعیت به نگاهی یک

  !دهند  می بها مردم به دانند  می صالح
  

 ما، خود با اش  فکری سنخیت دلیل به صرفاً جوشد، برمی دنیا و دین هب او نگرش نوع از که همه خساراتی با خاتمی، احمد سید
 ما نفرت از چالی  سیاه به باشد، داشته خود همنام با نسبتی آنکه  بی مخاطب، ها  میلیون با خاتمی، محمد سید و شود،  می برکشیده

  افتد  درمی
  
 این اختراعی اسالم که گسترشی و گرایش و نفوذ دلیل به و داشت، انقالب از پیش اسالم که گسترشی و گرایش و نفوذ دلیل به

  گیرد  می تعلق ما عملکرد و ما به نمره منفی ندارد، ما انقالب های  سال
  

 و سالیق و عقاید از چهره مخوفی و ایم؛ زده ضربه راستین اسالم به پهلوی، رژیم از تر  افزون و بیش ها،  کرده   اسالمی انقالب ما،
 و ها  ظرفیت و ها  زیبایی به نسبت را جهان و ایران مردم از بسیاری و ایم؛ زده جا علی و محمد اسالم اسم به ار خود منافع
  ایم  درانداخته انزجار و تردید به تشیع، های  کشش

  
پنجه  از ناشی از خراش که داغ؛ هوای و گرما و آبی  بی از نه شود؛  می آب بیفشاند، نوری آنکه بی که است شمعی ما، امروز قم

  ما خود های  نابخردی
  

  است برخوردار تری بیش اجتماعی و اخالقی های  مفسده و ها  آسیب از ایران، اسالمی جمهوری شهرهای سایر با نسبت در قم، شهر
  

 هم آن هقرا؟ق به را ما معکوس شتاب نه، که درماندگی یا کنند، باور را ما جهانی هدایتگریِ و مدیریت ادعاهای آیا جهان مردمان
  !قم در
  

  است ساخته مبتال روز، و حال این به را ما که است ما های  کاری  ندانم توجیه در هم آن دینی، شعائر و دین از استفاده ابزاری
  

أیید ت انگشت جانکاه، ای  مقایسه در و شده انقالب، سپری افق بر ام  نشسته انقالب، سالگی وسه  آستانه سی در که من سرِ بر خاک ای
 !گذارم  می کشورم دور های  گذشته در مردم تر  خالص و تر  مطلوب ایمان بر
  

  است افتاده فرو مردم، از وسیعی قشرهای دل و چشم از چشمگیری، طرز به ما، اختراعی اسالم برکت به ما، امروز روحانیت
  

 این. است کرده سقوط روزها این در اش بیهودگی هگا و دلمردگی جایگاه به شاه، زمان در اش  برازندگی جایگاه از ما، روحانیت
  است بوده ما خود روی  کج ها  سال اسفبار دستاورد سقوط،
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 آنها توجیه به یا کند، سکوت مشفقانه، نقد جای  به و ببیند را خود جامعه اطراف های  پلشتی و ها  نازیبایی و ها  کاستی که روحانیتی

 هنوز باید چرا باشد، نداشته مردم که روحانیتی. داشت نخواهد، شده آن گرفتار امروز که این جز سرنوشتی و نصیب بَرَد، روی
  بگیرد؟ جا مردم دل در
  

  !ما نامتعادل جمهور  رئیس سخنان در »جهان بر مدیریت« این است ای شده کودکانه بند  ترجیع عجب
  

  اید؟ گریسته صبح به تا شب جهانیانیم، پیشتاز مخدر، مواد مصرف در اسالمی، جمهوری ایرانیان مااینکه  در آیا هیچ
  

 یک. بریم  می در به ها  پنجره از سر گاه از هر که پرمدعا ایم  شده مردمی گویی. است شده دار  خنده خیلی ما روزهای چهره این
  !رویم  بازمی خود وافور و منقل وقت سر به مجدداً و گوییم  می یی»آمریکا بر مرگ«
  

  بردارد تَرَک شان  وجهه ظاهرالصالحی مبادا تا دارند  می بسته تقوا سر از را گلو بیخ های  دکمه ما، برجستگان و نبزرگا از جماعتی
  
  است گرفته فزونی ما دینی اطوار و ادا و ریاکاری، فروکشیده، ما دینی محافل علمی وزن ها،  سال این در چه هر
  

  ندارد علوم کهکشان ذات به یسرکش بنای ما، دینی مسؤوالن و بزرگان نگاه افق
  

  دانیم می نیز خدا دین ناب نماینده حتمی را خود برسلطنت، عالوه ما و داشت، سلطنت سودای به سر تنها پهلوی، رژیم
  

  کنند پیدا برآوردن سر فرصت فکر،  کوته های  آدم تا شود، کشیده زیر به باید ما فرهیخته استادان علمی مراتب ظاهراً
  

 به جز باشد، شده دریغ او از سخن آزادی که منبری. کنند می سپری را خود عمر دورانترین  تلخ یکی ما روزهای این منبرهای
  محتاجیم همین به ظاهراً ما و آید، نمی مردمان تحمیق کار

  
  نیاراستند دکان خود برای دین از و نیاویختند دین از اما هرگزها  پهلوی

  
  ایم کرده گذر انسانی قرمزهای  خط ترین  دست  دم از نه، که اسالم قرمزهای  خط از اسالم، اسم به ما
  
 اعتراض هرگونه و کرد، باب را »شرعی کاله« اسم به چیزی اسالمی، پسوندهای کارگیری  به با شود  می که آموختیم زود خیلی ما

  نمود تفسیر اسالم صریح نص با مخالفت و دشمنی به نیز را مردم
  

 نشوند، شاد »نظام دشمنان« که این برای و ،»نظام تضعیف عدم«: و »نظام مصلحت« خاطر  به که ایم کرده تربیت جوری را مردم
  برنیاورند دم و بشنوند و ببینند را ما های  گویی  دروغ و ها  دزدی
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 لذت خود لوح   ساده مردمان فریب از سال های  سال و ایم،  کشانده پیش را اسالم پای جهش، یک به ایم،  مانده گِل در کجا هر
  ایم  برده

  
 به راآنها  یک به یک خودمان سپس و ایم کرده اعالم ورشکسته ابتدا سازی،   خصوصی اسم به را شده دولتی مصادره های  کارخانه
  ایم کشیده باال هیچ قیمت

  
 در تا بود رسیده ثمر به ایمانی و انسانی های  زیبایی درآوردن تجلی به برای شهید، هزاران تقدیم و زحمت هزار با که انقالبی

 افتاده در »خواری  اسالم« از وسعتی چنان به کند، کن  ریشه را خواری  ویژه و بازی  پارتی چون هایی  پلشتی اش،   اصلی اهداف کنار
 و را، شکر داتوار امتیاز آنجا، سرپرست هواداری خریداری برای البته و مدرسه دینی، فالن به مساعدت اسم به ما خود که است
 سهام سپاه، سرداران ناز شست برای و را، فارس بیدخت سرخ سنگ معدن اهللا،  آیت فالن توسط معلول چند سرپرستی اسم به

 خود رفیق آن و خویش آشنای این قباله شخصی به مفت، به را عمومی اموال و فرصت و امتیاز صدها و صدها و را، مخابرات
   ایم  دوخته ضد انقالب انگ با پرخاشگرانه نیز را زده  فلک رضانمعت دهان و ایم  کرده ضمیمه

  
  !ایم   نیاورده تو دین سر بر که بالهایی چه تو، اسم به ما سلمان، و ابوذر و علی خدای ای
  

 مردمان به قیحقی اسالم اسم به نیز را خود دینی اختراعات ما نیست؛ محدود هایمان   ولیس  لِفت نهضت به ما »خواری  اسالم«دامنه 
  ایم کرده قالب خود

  
  !»اسالمی حکومت اختیارات«: گذاریم  می را اسمش و بریم،  می دست اموالشان به شویم،  می وارد مردم خصوصی حریم به
  
 مکشی  برمی »استصوابی نظارت« نام به بلندی دیوار و. »ناخودی« ای را عده و خوانیم  می »خودی« را ای  عده خدا، خودِ جانب از
  شود  نمی پیدا خدا دین حقانیت و چنته عقالنیت کجای هیچ در اش  نمونه که
  

 تحکم فتنه و براندازی و جاسوسی به را خود رقیب مدنی فعالیت و) ای   زنجیره های  قتل( شمریم  می ناچیز را خودمان فجایع
  )88 انتخابات از پس و پیش وقایع( فرماییم  می

  
 بساط آن بر و کنیم  می پهنش باشد، ما خود صالح به که در هر کجا ضرورت، به بنا که است ای شده سفره ما، اسالمی اختراعات

  آراییم  می خویش کاسبی
  
 به را کاسبی این پول که شگرد این با منتها ایم؛ انداخته راه به هایی  کاسبی ایم،  کرده عَلَم آن بام بر را اسالم پرچم که دکانی با ما

  کنیم  می واریز اسالم خود حساب به را هرروزه آن های  خسارت و ن،خودما مبارک جیب
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 اسالم. ایم  وانهاده خود شادخواری تماشای به توجهی  پنجره بی پس در را نوا  بی اسالم و ایم  لمیده ها  موقعیت و ها  فرصت کرسی بر
 مبارکمان پوست زیر به جور جور به های  کیفوری دندوان به شومینه لذت، کنار در ما، و لرزد،  می سرما از بیرون، زمستان در

  مشغولیم
  
 نشان تا خوردیم اما ما است؛ بوده بار  خفت و کریه حتی، جهان مفسدان از بسیاری برای خوردن، دین اسم به نان تاریخ، دیرباز از

  خورد توان می نیز بسیار خورد؛ شود  می که بدهیم تاریخ نشان و جهانیان،
  

 که خودمان کنیم، سقوط اگر ما وانهادند؛ ما برای اش،   چهره ترین  خواستنی در را اسالم شان، سقوط با اما. کردند وطسق ها  پهلوی
  بریم  می اعماق به مُلک این در اوست، با آرزو هزارهزار هنوز که را اسالمی هیچ،

  
 الریجانی، را اولی باید پخمه، ظاهر  به مردمان ما اما! باشد باید یکی شهرتشان ظاهراً باشند، که تعداد هر اگر الریجانی، برادران
  ...را و چهارمی بنامیم الریجانی آملی را سومی و الریجانی، اردشیر را دومی

  
 بریم،   می گوش تا گوش را گناه  بی یک دارد؛ سر درازا بشر، تاریخی های  همه افسوس قدر به متأسفانه ما های  فریبکاری داستان
 آنان و کنیم،  می لِه خود انتظامی اتومبیل چرخ زیر و کنیم،  می ترور را مردم عاشورا روز در کنیم،  می سالخی را ردمم های  جوان

. جوشاند  برنمی را ما غیرت کوه و کند  نمی خطور ما مبارک خاطر به اما گزشی ترین  کوچک اندازیم،  می زیر به پل باالی از را
 کشور کل لب، به کف و گیرد  می جوشیدن و آشوبد   برمی امام عکس یک شدن پاره با اما ناگهان غیرت، کوه و مبارک خاطر همین

  نوردد  درمی را ما
  

 اما، زمان  هم کشیم،  می عذاب برنامگی  بی و بیکاری و اعتیاد و اسراف و فراوان مصرف و آلودگی و دود مستمر رنج از ما، خود
  رانیم  می خودمان درایت و محوریت با جهان مدیریت از سخن نامتعادل، و پخمه های  آدم مثل

  
  !است االطراف  جامع ما های  یفریبکارگستره  که درد و دریغ

  
  نیستند راضی زمان امام سربازی از تر کم به اما ما دوستان دانست،  می رژیم مأمور را خود ساواک،

  
 »منتظرقائم مهدی دکتر االسالم حجت« و »کرمی حمزه« و »مؤمنی عبداهللا« آقایان ای که سرگشاده و محرمانه های  مطالعه نامه

 ها  چه و اند  نگفته که ها  چه آنان با ما اسالمی نظام بازجویاناینکه  اند؛ بزرگ خفت این حتمی سندهای اند، نوشته حضرتعالی برای
  بارد   نمی ما جان و روان بر شرم، جز اند،   نکرده که
  

فهمیه [ امامی سعید همسر از نحوه بازجویی ماند، خواهد باقی ما اطالعاتی سیستم و ما نظام پیشانی بر ابد تا که آشکاری لکه ننگ
 و ها  فحش از ای  منگنه چنان به است، بوده شما حضرتِ خودِ شریف بیت راز مَحرم دیروز، تا که زن، این است؛ ]دُرّی نوگورانی

 بودن سنگ در نشود، متالشیها آن شنیدن از اگر سنگ که افتد،  درمی انسانی ضد تحقیرهای از بمبارانی و جگرخراش، ناسزاهای
 کرد شک باید او
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هرروزه  تماشای بفرمایید؛ مشاهده نماز، از بعد صبح، روز هر را امامی سعید همسر از بازجویی فیلم متعمدانه، کنم  می پیشنهاد

 دست او انسانی کرامت و زن، مقام و زن، ای از تازه تعریف به ما که است این در خاصیتش ترین  ابتدایی دهشتناک، خفت این
  !یابیم می

  
ای  نمره چه و این، ای به نمره چه خودمان؛ اطالعاتی پرونده سیستم هم این و پهلوی، منحوس رژیم اطالعاتی پرونده سیستم این،
  !بدهیم؟ آن به
  

  نکشید پیش را فاطمه و علی و محمد و اسالم و خدا پای، کرد که چه هر، شاه ساواک
  

 و قرآن و خدا انقالب، از پیش«: گویند  می متفقاً اند،  کرده درک را انقالب از پیش که مردمی جمیع جمع بلکه فقط، نه که آمار
  »داشتند نافذتری و تر  پررنگ حضور ایران، مردم میان در ائمه،

  
  ایم کرده همت مذهبی مفاهیم بمباران به ای سهمگین اندازه در انقالب، از پس ما
  

های  سلول در و درند  می را تقوا پیراهن و کوبند  می انصاف و عدل صورت به لگد با اهللا، لیإ قربۀ ما، اطالعاتی و قضائی دستگاه
  کنند  می اش  مومیایی دیگران عبرت برای ناب، الفاظ با و کشند  می چهارمیخش به انفرادی

  
 از کرده، نفوذ شان شعوریهای  همه سلول تا که ترسی با و اند، فروکشیده که زبانی با ا،پخمه م عمدتاً نمایندگان مجلس، در

  آیند درمی قرآن گویی  حق آیات خجالتِ
  
 خلوت به چون«: خودمان حال، همان در اما ایم،  کرده دعوت خداباوری به را خود مردمان و ایم  گفته خدا از مکرر در مکرر ما

  »ایم کرده دیگر کار آن ایم،  رفته
  
 به فوتبال بازی در که آنگاه استیلی، آقای درباره ضربه سر) هرندی صفار آقای( خودتانتأیید  مورد و سابق ارشاد وزیر سخن به

 ضربت مثل بالتشبیه بازی، آن در استیلی آقای ضربه سر«: گفت مصاحبه تلویزیونی یک در وی فرمایید، توجه زد، گل ها  آمریکایی
  »!بود خندق زرو در) ع(علی

  
 از پیش در حالل روزی کسب و بازار مناسبات حاال؟ یا بود تر  کیفیت با و تر بیش انقالب از پیش ما مردمان رفتن مسجد خدا وکیلی،

 دختران روزها؟ این یا بود بسیارسابقاً  مصرف، در اسراف و افراط و گرایی  تجمل اکنون؟ یا بود متمایل درستی و انصاف به انقالب
  روزها؟ این یا داشت فزونی ها  سال آن در گری  روسپی و الکلی مشروبات مصرف و اریفر
  

  گویند  می را این آمار و انصاف بدهیم؛ خودمان به را نمره مردودی باید که ام  شرمنده
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  ببینید را دوستی خدا،  به را شما عزیز، ای من، قلم با
  

  است آمده سر به هادرب  بزن و پرخاشگر و عبوسهای  چهره فرصت و فصل
  

 زمان در .فرمود می تحکم کشور مقدرات بر را نفر یک خواست و فرمان تنها، و تنها: که بود این در پهلوی رژیم مشکل ترین  اساسی
 و دادند  می تطبیق شاهنشاهی خواست یک و فرمان یک همان با را خود کشور، انتظامات سایر و گذار  قانون های  دستگاه شاه،
  شود   می تکرار نیز جامعه ما در متأسفانه که چیزی. نداشتند خود ای از هاراد

  
  است مفلوک و محقر موجودی تقریباً ما، کشور در قانون

  
 دنیای فهم، دنیای آیا بروید، کروبی و خاتمی محمد سید اسالم حجج دیدن به و موسوی، میرحسین آقای دیدن به سرزده اگر شما

 نه، یا !گرفتید؟ دست در را فتنه دست و رفتید زیر به بصیرت دژ از چرا که گیرند  می ایراد شما به پیغمبر و خدا و اسالم دنیای عقل،
  !گفت؟ خواهند آفرین شما بینی  نیک و هوشمندی و درایت و فهم به دنیا همه مردمان و ها  همه پدیده و همه کائنات

  
 غارتگران برای جز را ها  زندان. کنید شروع خود از کنید، وحدت به تشویق ار دیگراناینکه  جای  به. بگسلید را تفرقه زنجیرهای

  مخواهید قاچاقچیان و قاتالن و مردم اموال
  

  کنند تازه نفس مردم، بدهید اجازه بربچینید؛ را دینی احکام تحکم و تحمیل بساط
  

محکمه  پای تا را او ما، و دارم؛ دوست را ایران من،: فتهگ که جوانی !اند؟   زندانی شما و ما های  زندان در جوانانی چه بدانید اگر
  !ایم رانده پیش اعدام و ارتداد

  
  ایم برده دست بدیهی و روان بسیار بدان ما اسالمی، انقالبهای  سال این در که چیزی! ظلم: یعنی »مردم آبروی با بازی«
  

  !هد؟د قرار خویش حکومت الگوی را ما حکومتی سیستم است حاضر ملت کدام
  

  داد تغییر اعدام به را سنگسار توان  می
  

 اعتماد و بردید دست نژاد احمدی آقای سست ریسمان به دلیل، همین به بودید، نگران طلبان دوباره اصالح سر برآوردن شما از
  دارد و داشته باد در ریشه که کسی به کردید

  
 که است مردمی آن حماقت تجلی و تمثیل است، انداخته ما رکشو بنیادین مقدرات بر او که چنگی و نژاد، احمدی آقای ظهور
  بخشید نخواهند را او البته نیز و خندید؛ خواهند او فهم ارتفاع به اش، بعدیهای  نسل
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 خواهد »عبور« شما از ضرورت، وقت به نژاد احمدی آقای: دارم می اعالم ام، زندانی آن در که سلولی همین از اطمینان با من
  نمود خواهد عریان را خود نامتعادل ذات و زد خواهد کنار را خود دروغینهای  خاکساری همه و کرد

  
 رو روز، یک او،. دارد خود دزدی اسرار داشتن نگاه مخفی در سعی سازی، پرونده به بردن روی با که است نژاد، نابکاری احمدی

 کاری من اطرافیان و منهای  دزدی به است، من پیش اپرونده همه شم: گفت خواهد شما به و ایستاد خواهد شما خود روی در
  باشم نداشته کاری شماهای  دزدی به تا باشید نداشته

  
  !کنیم شتاب خود محتوم سرنوشت پایانی روزهای سمت به مخوف، انشقاق همین با ما مبادا

  
 و عمرها و ها  وقت و انسانی و پولی های  مایهسر و ها  آسیب و ها  خون و ها  مجاهدت و ها  زحمت وها  همه رنج ساده، آزمون یک در

 در که ام،  شرمنده معادله انقالبی، این کفه دوم در بگردانید؛ چشم ترازو این کفه دوم به حاال و بگذارید، کفه یک در را ها  عاطفه
  است شده لنبارت جانبه همه های  خسارت و ها  آلودگی و ها  غصه و دردها از کوهی ها،  شایستگی از مختصری کنار

  
 از فراوانی های  آسیب امروزه، که افسوس صد و دریغ. بگشاییم نور از هایی  دریچه بشر، روی به انقالب، این با ما بود قرار روز  یک

  است آویخته گوژپشت و قامت خمیده کهنسال این قامت
  
 فهم ینام خدا به

 یا  خامنه اهللا یتما، حضرت آ یرهبر گرام یفبه محضر شر سالم
  

 از آغاز سخن پیش
که  ی،انقالب اسالم یو سه سالگ یبه بهانه ورود ما به س یا نامه. در آذرماه سال گذشته و در داخل زندان نوشته بودم یش،ها پ نامه را ماه این
 یشگاهمن است به پ یهنامه، هد ینا. کردم یزمختلف، شخصاً از انتشار آن پره یلاما به دال ،منتشر شود یزدر همان آذرماه سال گذشته ن توانست یم

 .حضرت شما
  
. بردند - یآباد دولت یجعفر یآقا - به دفتر دادستان تهران  یناز آن که آزاد شوم، مرا از سلولم در زندان او یشاواخر، درست چند روز پ ینهم در

من به دادستان تهران، در همان . بودند یزن یگرنفر دو دو  ،قضائیرابط سازمان اطالعات سپاه و دستگاه  ی،نبو یآقا یشان،جز شخص ا در آنجا، به
 ینتنگ هم یها در سلول ی،کس: است که ینو من درست در مقابل شما، ا یدا دراز نشسته یزم ینا یسو که شما، در آن ینعلت ا: جلسه گفتم

 .یدشستن یکه در کنار من م یز،م ینا یسو نه در آنوگرنه، شما امروز، . شما را کتک نزده است یز،ن یو کس. زندان، به ناموس شما فحش نداده است
در پاسخ به  یشانکه ا. پرواز نکن: ییدبگو توانید یپرنده نم یکشما به . یسمننو یزیکه چ یداز من نخواه ؛و منتقدم یسندهنو یکمن : گفتم یو به
 ید؟وح اهللا یتآ یدنبه د روی یاما چرا م. ندارد یبا تو کار یکس. یسبنو: سخن من گفت ینا

 اهللا یتمن به آ دانست یتفاوت که او م ینبا ا. هست یزن یدهپسند یست،رفتن من، نه که جرم ن یدوح اهللا یتآ یدنبه د: دانست یم یکتهران ن دادستان
گزنده و  ی،دیهوزن آن  یشده از پا شما علما به قدر آن خلخال ربوده یتا برا ینندبب یبکنند و آس ینههز یدمردم ما چه اندازه با: ام گفته یدوح

 یااست  یختار یها مدفون شدن در کتاب یتنها برا یر،حضرت ام یدار مملکت یوهو ش یامبر،پ یمردمدار یرهس یاآ: گفتم یشانآشوبنده باشد؟ و به ا
خودش کشاند  کمها به محر یعل یگر،د یهودی یک یتبا شکا یا. یدو از او جز ادب ند یختخاکروبه ر ،یامبربود و بر سر پ یهودی توان یکه نه، م

 آمد؟ یروناز آن ب یروزو پ
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سر  یا با چهره ،که سابقاً در داخل زندان یو. به تلفن همراه من زنگ زد ی،نبو ی، آقا»شلم شوربا«تحت عنوان  یبعد از انتشار مطلب یش،پ چندی
 ینچن یکنه : گفتم یشانبه ا یسید؟ننو یزیمگر قرار نبود چ: آلود و عبوسانه گفت آن روز اما، عتاب گفت، یبه شرم با من سخن م یختهو آم یربه ز
 .روم یم یقرار ینچن یک یربوده و نه من به ز یقرار
و » آمدن من یبه مرخص«: به ی،ا در مصاحبه یراًاخ یزدادستان تهران ن. را قطع کرد یو آن مکالمه کوتاه تلفن یدکش یمن خط و نشان یبرا ینبو آقای

 الیهم به دستور شخص حضرتع شدن من، آن» آزاد«: اطالعات سپاه در داخل سلول، به یناز مسؤول یکیو حال آن که . کردمن اشاره  »یآزاد«نه 
 .یدورز یدتأک
 یکسخن بدون لکنت «نامه هشتم خود را، از باب  ی،فرا بخوانند، از سر ناچار ینمرا مجدداً به زندان او یحوال ینآنجا که احتمال دارد در هم از

اثر،  ینا. اما هزار شهد صادقانه و مشفقانه با اوست نماید، یتلخ م یکم ،نامه، به صورت ظاهر ینا. دارم یشما م یمتقد» ترش تر به بزرگ کوچک
که از  یا اصالح جامعه یرشود و در مس یدهبرکش یسنده،نو یرخواهیکه از کلمه به کلمه آن، صداقت و خ یدام ینبا ا. به حضرت شما یمتقد
 :و اکنون، آغاز کالم. یدبه کار آ برد، یرنج م ها یو نادرست اه یکاست

  
 یپهلو یمو رژ ما
  
دراز، با هزار زحمت، گفتند و نوشتند و مبارزه کردند و به  یانسال یدل اشاره کنم که ط  آرزو به  یهر سخن، به مردمان یاناز ب یشخوب که پ چه

و همه  ی،تر از همه آزاد کم یزیبه چ یران،ما، مردمان ا: یندبگو یپهلو یمدند، تا به رژشدند و کشته ش یدخوردند و تبع یلیزندان رفتند و س
 .یستیمن یراض یتر از همه سرفراز کم یزیو رشد، و به چ یو درست یتاستقالل، و همه عدالت، و همه انسان

و اراده خود و فرزندان خود را به ما سپردند، گمانشان  یندهال و آما اعتماد و اعتنا کردند، و بخت و اقب یِبه مسلمان یران،ما، اگر مردم ا یگرام رهبر
از آنان،  یندگیِخود را به ما سپردند تا ما به نما یناراده سرزم یران،مردم ا. را استشمام کنند یمحمد و عل یاز ما و رفتار ما بو توانند  یبود که م ینا

 شان یکبختیهمه ن آن یاز تماشا یانکه جهان یمفرابر یگاهیو آنان را به جا. یممند ساز  بهره یماناوج او از  یبایی،ز ینترا، از ز گانشان  یندهآنان را، و آ
 یستگیرا از رشد و شا ینسرزم ینسال، مردم ا پنجاه ی،تندخو و خودمحور و وابسته پهلو یماگر رژ: بدانند یانتا جهان. دچار بهت و رشک شوند

 .یمآور یرو یشرا پ ها یستگیو شا یمرا بروب ها یماندگ تا عقب یمما، آمده بود ینبازداشت، اکنون، ا
و  یو مرحوم منتظر یو مرحوم طالقان یمطهر یدو شه ینیچون امام خم یبرجسته و مسلمان یها  به انسان یران،انقالب، مردم ا یدر غوغا خالصه

و  یدتیسکنار با ید،بشر را به راه سعادت رهنمون شو یستیداگر بلد ن: ندبفهمان یانکه آمده بودند تا به جهان یبه کسان. اعتماد کردند یبهشت یدشه
 .یدتماشا کن

سرشار از صداقت و خلوص امام و همراهان  یرهچرا که س. درست بود یصشانتشخ. چون امام راحل اشتباه نکردند یدر اعتماد به برجستگان مردم
 .گفت  یم ینا یز،آنان ن یِنوران یها  وعده. گرفت  یخدا نور م های  یباییاو، از آسمان ز

عدد  یِاز مردم ما، در رازوارگ یجماعت یستن یدبع یچو ه. یشیمانقالبِ خو یسالگ وسه  یو ما اکنون در آستانه س. سال ودو  یس. زمان گذشت و،
اهللا  سبحان: کنند یهرا را تداعحضرت ز یحاتِشمارگان تسب یگر،د یو برخ یفتند،پل اصفهان ب وسه  یس یادبه  یجمع. درنگ کنند وسه،  یس
 ).مرتبه وچهار  یس(اهللا اکبر  -) مرتبه وسه  یس(الحمدهللا ( -) مرتبه وسه  یس(

 یبله، چند. که نه خردسال و خام است، و نه فرسوده و از پا درآمده. ساله وسه  یکامله موجودِ س ینبه ا. پردازم  یخود اما به خودِ انقالب م من
از شخصِ  متأثر یرانی،هر ا یرموجود، امروز فراتر از اطوار و تأث ینا. گذارد  یعمر خود م یسالگ وسه  یبه س یما، پا یِب اسالمموجودِ انقال یگرد

 .داند  یشما م شده یتخود را ترب یراست  او، به . حضرت شماست
شما  ینا. نمود یلشما مستح یبود، در نظام فکر یافتهه از امام را ک یا  کم، قوام و شاکله  و کم. ساله بود که دست به دستِ شما سپرد موجود، ده این
 .یدافشاند یستناز چگونه ز یو در کام او، شهد و شربت. یدکه آدابِ چگونه بودن را به قامتِ او لباس کرد یدبود

انقالب ما، به هر کجا که . داند  یر مو مؤث یمشما را سه یصساله امروز ما، در هر چه که دارد و در هر چه که ندارد، شخص شخ وسه  یس انقالب
اش را   یباییاز ز یعیبخشِ وس یباست،موجود، امروز اگر ز ینا. شد   یلمتما یز،به کج و راست، و به افت و خ فرمود،  یو اراده شما تحکم م یلم

 .طور  ینهم یزن یباست،و اگر ناز. حضرت شماست یونمد
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 ما، یگرام رهبر
انقالب ما، سر به : که یاسالم. آورم یشانقالب را پ» اسالم« یِدارم که نه انقالب، که پا یننوشته، قصد ا یندر ا. ا نبرمبه دراز یشسخن خو مبتدای
به  -خواهد  یم دو الب -  خواست  یکه م یانقالب. جز فرابردن نام و راه و جاه او نداشته و ندارد یدأب یچاست که ه یو مدع. او داشته و دارد یسودا

نائل آمد، و از آنجا به  اش یمراتب انسان ترین  یمند شد، و به عال  بهره یمیابراه یند ینبرکات آخر ینتر  از ناب توان یم: جهان نشان بدهدمردمان 
 .یازیددست  یسالمت و سرفراز یها  عرصه ترین  یعال

خودمان، و  یاقتصاد یبنا ندارم به تنگناها. خودمان یها  ا نداشتهو نه ب یگران،د یها  نه با داشته. یستکار ن یگرنامه، به مقوالت د ینمرا در ا پس،
 ین،و دانشمندتر ترین،  و مرفه ین،تر  خوشبخت یران،ا یکه مردمان و مسؤوالن فعل گذارم  یم یناصالً بنا را بر ا. اشاره کنم یگانمانهمسا های یشرفتپ

 یا؟باالتر آ یناز ا. اند   ینزم یافراد رو ترین یرکو ز ین،و ثروتمندتر
 .ام  یپرسش محور یکاز مطرح کردن  یرناگز یل،دل ینو به هم. اسالم است ینمب ینِمن اما همچنان بر د تأکید
در  یاو  یران؟ا یاسالم یاسالم موجود در جمهور یا یزتر،بود، و نزدِ مردم ما عز تر  یکنزد یاز انقالب، به خدا و اسالمِ واقع یشاسالمِ پ: که این

 خود ما؟ یاضربه زد،  تر یشعالمانه و آگاهانه به اسالم ب ی،پهلو یمرژ یاآ: سورانهج یپرسش
  
تا قبل از : اینکه. ارائه دهم یم،رفته به ابداع و اختراعش دست برد انقالب، رفته یروزیرا که ما با پ یاز اسالم یریتصو خواهم  یدر آغاز، اجازه م     -1

اما،  همه ینبا ا. و نو زهتا یمیو هم از مفاه یرین،دست به دستِ د یها  هم از سنت کرد،  ینه خرافات ارتزاق مهم از خزا یران،انقالب، اسالم در ا
زمان،   چرا که هم. شد  یم یزن تر  یروز، خواستن  روزبه گمارد،  یشاه بر او م یمکه رژ یو با هر مانع. داشت تر  یافتنیدست یاز انقالب، آسمان یشاسالمِ پ

و هر کس . شدند  یم یهتغذ یزارشاد ن ینیهچون حس ای تازه های  یبوناز تر ی،وه بر خرافه و جادو و جنبل، و اضافه بر منبرها و محافل سنتمردم عال
 .برد   یم یشمطلوب خو ینشِکه داشت، دست به گز یشیبه تناسب هر فهم و گرا یان،م یندر ا

. چماق نبود. از چمن بود یبستر نرم. داشت» ابراز«از  ینبود، اما هر چه که بود، سفره سالم یباییزالل و زاده ز یاز انقالب، اسالم یشپ اسالمِ
 .سرشار بود ،»یاراخت«و البته از . آوار نبود. آرام بود یانوسیاق
  

 ما، یگرام رهبر
مرا با شما و انقالب و . یدمن آگاه یاز خُلق و خو یکیشما به ن. یستن یاسیس یبرق یک های  یریگ  نامه، هرگز از جنس مچ ینمن در ا سخنان

من از بابِ مصداق، به چند وجه  یم؟استقبال نکن یشخو یِباطن یتنگناها یشیِاند پس چرا از چاره. یستن یچه یراندیشیو خ یرخواهینظام، جز خ
چند به چند دچار  هایی  یبه کاست یابر او بار شده، و  هایی  یرایهکه به دستِ مبارکِ خودِ ما، پ یاسالم. کنم  یانقالبمان اشاره م یروزها یناسالمِ ا زا

 .است یدهگرد
از  های یینآ یادراندازند، و  یامبرانو نهضت پ یتا ما را به راه محمد و عل اند یافتهما راه  ینبه ساحت د ینه از آن رو یبا،ناز های  یدگرگشتگ این
 .یانجامندخود ما ب یِکه به استحکام چهار ستون برقرار ی،ور یننابِ خدا و قرآن بر ما باز بتابانند، بل از ا یلِتما
عمر، به  یرگاهِد ینکه اگر در ا. را بر سرِ مردم ما آوار کرده است ینراست یینِاز آ یشوربختانه، شترگاوپلنگ یختگی،و در هم آم یشدگ  در هم این

 یانبن هبود ک یمخواه یخود، شاهد گسستن، و شکستن، و فرو نشستن کاخخود به چشم  یم،همت نورز یکریپ  کج ینا ییِسو  آثار همه یشیاند  چاره
 .آن بر اعوجاج است

چشم  یمردم به کنار، آرزوها. یما جفا کرده ،ینچشم به راه، و هم به اسالم راست یهم به آن آرزوها یش،که ما، هم به مردم خو یمچه بگو یز،عز ای
راهِ ما شود، و به وقت  یهموار ینهکه در هر بزنگاه، هز یما  خود ساخته یصنف یها  آموز خواسته سترا اما چنان د ینبه راه به کنار، اسالم راست

و از آنان . برجسته شود یها  آدم یفِرا داشته باشد تا خوار و خف ینا یتکه قابل یاسالم. ما شکل عوض کند یلو بنا به م یرد،رنگ پذ ،ضرورت
 :یداشد که بگونداشته ب یزرا ن ینو شهامت ا. بهراسد

ارزش  یز،مردمان، چه مسلمان و چه نامسلمان و چه کافران خداگر یخصوص یمجان و مال و ناموس و حر یالناس، من در همه حال برا أیها«
 .»یدمکن ینخدا با مردم ا  شما را به. یرتمندمقائلم و نسبت بدان غ

  
 ما، یگرام رهبر
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 یمترم یبرا یامروز، پل یها  از عبرت: اگر که. دارد یما را در پ یفردا یِامروز ما، گوارانوش یِنوش  تلخ. یدسخن تلخ مرا تحمل کن مندانه  سخاوت
و مصادره  ینبه حذف متخلف یمه،سراس روبانِ  یمتگون، مثل غن  انقالب، گرسنه یروزیکه ما با پ یستیدن یرأ   هم یابا من آ. یمخود برآور یفردا

بزرگان انقالب، در من،  یا«: گفت  یو با ما م گداخت  یو م سوخت  یکه م یم؛نه یوَقع یه گدازشِ اسالم واقعب آنکه  یب یم؟اموالشان دست برد
 ؟»پردازید  ینم یمل یو آشت یعموم یشاز بخشا یو تنش، خاستگاه یتند یجا  چرا به. هست یزن یشبخشا

که ما را اجابت کند، و ما را از . و خصلتِ خودمان یمتناسب با خو. یمبود یا  چرا که سخت، سرگرم اختراع اسالم تازه. یماما به او بها نداد ما
: گفت  یو م کرد  میکه به ما التماس  ینیاسالم راست. بُرد یناسالم راست یکه قلندرانه دست به گلو یمپرداخت یاسالم. در ببرد  به یمانها عقده یتنگناها

 .»یزیدکوچک بپره یها  بزرگ به آدم یهاکار یِو از واگذار یدبسپر یستگانکارها را به شا«
و مؤمن را هم البته . »مؤمن شود یبنص یدلقمه با یکلقمه باشد، آن  یکاگر  یادن! خاموش«: که افروختیم  یاو، برم یها  اما در واکنش به استغاثه ما

 .تپاندیم  یفرو م او یلقمه را به گلو یکاز آن  یو متعمدانه بخش جستیم  یو دوستانِ خود م یشانخو یاندر م
 القضاتی  یبر مسند قاض یزدیمحمد  یخچون ش یو با گماردن دوستان. یمکرد یفو اوالد او، که از نوع دلخواه خودمان تعر یگونه عل را نه به عدالت

 تینسب یچجُست که ه نییگراد یخاش را مگر در تار  که نمونه یمحق مردم پراکند یو واکاو یبر سر عدل و انصاف و وارس یکشور، چنان خاکستر
 .نداشته وندارند یبا درست

خدا مراقب وِجهه من در داخل و خارج و پهنه   مسلمان، شما را به یونانقالب یا«: که درید  یم یبانو گر کوفت  یبر سر خود م یچه اسالم واقع هر
به ! »مزن رفح«: که بردیم  یما دست به دهانش م ،»یدمردم نبارو به اسم من، بال بر سر  یدخود را بر من بار نکن ینفسان یها  و حاجت یدباش یختار

و بر طَبَق  دریدیم  یآنان را م ییدارا یو رگ و پ بردیم  یو خود، فارغ از سوز و گداز او، دست به اعماق حق مردم م کردیم  یپرتابش م یا  گوشه
 .نشاندیم  یم یشخو یفگیمنافع طا

موجود  یها  گوناگون را بشنوند و راه یها  ها و سخنان مکتب  ام که گفته در قرآنِ خود به بندگان خدا بشارت دادهمن «: گفت  یم نوا  یچه اسالم ب هر
 یجا   که ما خود به یرزبان به کام بگ«: که کوفتیم  ی، ما بر سرش م]18-17 یاتسوره زمر، آ[ »ینندرا برگز ها  ینرا مطالعه کنند و بهتر االهیو  یبشر

به همان قانع . یما  اند، ساده و سهل فرموده گفته یکه به خود ما آر یو کارِ کاوش را بر مردم جاهل ایم  یدهبرگز یم،را که خودمان باش ها  ینمردم، بهتر
 .»کند  یم یناست و هم بهشتشان را تضم یادشوند که هم از سرشان ز

 
 ما، یفشر رهبر
که  یم؛از مردم بگو. تلخ اما شفابخش، به مدار مداوا درنخواهد افتاد یِنوش  شربت ینما، جز با ا یماریب. تلخ اما صادقانه من، هنوز ادامه دارد سخن

 یرو در سا. شدند  یم یدپرورو آگاه و متشخص و امت شه یمفه یخود ما، مردم یتو تثب ییدو تأ یبحران و جنگ و اخذ رأ یها    تنها در بحبوحه
 .ذره به کامشان درانداخت شان را ذره  رد و حقشان بُ به راه یدکه با یا  گله: مقاطع
که خود  یقدر  اند و به  فهم مردم برده یکه چگونه دست به گلو ؛یاندازیدما ب یها  رسانه یرو سا یماصدا و س یتبه وضع ینگاه یکخدا   را به شما

مردم،  یهمه برا ینو به اسم من، ا یاییدخدا ب شما را به«: که کوبد  یبر سر خود م یهر چه اسالم محمد و عل! دهند  یبه مردم بها م دانند  یصالح م
چگونه زنان و مردان  یمما خود بلد! ینو به تماشا بنش یرآرام بگ«: که بردیم  ی، ما قلدرمĤبانه خنجر به کمرش فروم»!یاوریدو تنگنا فراهم ن یتمحدود

 ».یمکن یقتزر نبه آخرتشا یا،دن ینا یها  شت خدا را از دوردستو به یمرا با اسالم ناب آشنا کن ینسرزم ینو جوانان و کودکان ا
چهره نامتجانس آن، رنگ  یاز تماشا یقیکه اسالم حق یم،از اسالمِ دلخواه دست برد یا  چنان گونه یلرهبر خوب، به اختراع و تحم یا خالصه

 .باخت و ضربان قلبش به شماره افتاد
 یروزها، بر کل رو ینکه ا یاسالم. یداز اسالم انقالب تالش فرمود یمختصات یمهر قم، به ترسدرست روز تولد حضرت رضا در ش حضرتعالی،

روزها  یندر ا یراناز مردم ا یبرخ یشسفر قم، گرا یسخنران ینخود شما در اول یشبنا به فرما. به آن است یدنمشتاق گرو یتر انسان کم ین،کره زم
 .شما گشوده بود یفشر یرا به رو یاز نگران یا  دروازه -بوده سابقه  یب یعاسالم و تش یخول تارکه در ط یزیچ یعنی - »یخانگ یساهایکل«به 
 یرا که فرد یکیدو نفر،  یانکه از م. خودمان اشاره کنم یاسالم اختراع گری  ینشاز گز یا  و به نمونه یمسخن بگو تر  یحاجازه حضرت شما، صر با

با  وستیحضور در گردونه د اش  یکه تنها برجستگ یگریفرد د ینشو به گز یم،ا  مد اما منتقد است، وانهادهسخن و کارآ و باسواد و صاحب یختهفره
 یگری،و به د یم؛ا و خدمت را از او بازستانده یتجل های  یبونو همه تر یما  جانبه درانداخته  همه های  یقهرا به مض یکی. یما  خود ما است، دست برده

 .یما  فرموده یتعنا یو نفوذ فراوان اتیارو اخت ها  یبونتر
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و  شود،  یم یدهبا خود ما، برکش اش  یفکر یتسنخ یلصرفاً به دل جوشد، یبرم یاو دن ینکه از نوع نگرش او به د یبا همه خسارات ی،احمد خاتم سید
 .افتد  یاز نفرت ما درم چالی  یاهبا همنام خود داشته باشد، به س ینسبت آنکه  یمخاطب، ب ها  یلیونبا م ی،محمد خاتم یدس

محمد  یدو س شود،  یما م یپرتوان اسالم اختراع یندارد، بازو یشفراتر از روند معکوس نمازگزاران خو یمخاطب یچکه ه یاحمد خاتم سید
ش ا  یلیونیه، از گردونه حضور مکرد یاربا ما اخت -یو اساس یو نه اصل - یفرع مسائلکه در  ای  یهزاو یلمخاطب، صرفاً به دل ها  یلیونبا م ی،خاتم

 .ماند  یبرکنار م
را به امضا و سخن و  ها یهو سرما ها یبونها و تر از فرصت یا و گستره کشیم یآن را که با ما همراه است، برم ،»یمجتهد شبستر«از برادران  یا و

ر اما منتقد است، به ت یادیدهو دن تر یتر و روحان و مشفق تر یمتر و فهتر و دلسوز تر و دانشمند تر و آگاه را که باسواد یگریو د کنیم، یخواست او بند م
 .رانیم یفرو م یشخو های ییاز تندخو ییقهقرا
هر کدام سفره فهم و اعتقاد  ینهاا یدقرآن، اجازه بده های  یهطبق آ! بزرگان انقالب یآها«: که آورد  یفغان برم یهر چه اسالم محمد و عل یزن ینجاا در

که امروزه در  یدرست همان کار یعنی. ینندسخن و مشاورت آنان را برگز ینتا مردم خود بهتر یندخِرَد مردم بگشا یخود را به رو یها  تو برداش
 .»دانیم  یم تر یکن یشخو یِما صالح خسروان! مباد«: که زنیم   یاسالم م ینما بالفاصله به دهان ا. »پذیرد  یغربِ کافر صورت م یهر کجا

  
 رهبر محترم، یا پس
انقالب  یها  سال ینا یکه اسالم اختراع یو گسترش یشنفوذ و گرا یلاز انقالب داشت، و به دل یشکه اسالم پ یو گسترش یشنفوذ و گرا یلدل به

 ماقبرآمده از اع ییکج و صدا یبا گردن یدبا یم،باش یو درست یو اگر منصف و اهل راست. گیرد  یبه ما و عملکرد ما تعلق م یما ندارد، نمره منف
و  یداز عقا یو چهره مخوف ؛یما ضربه زده ینبه اسالم راست ی،پهلو یمتر از رژ  و افزون یشها، ب  کرده   یما، انقالب اسالم«: یماعالم کن ی،ورشکستگ

 یها  و کشش ها  یتو ظرف ها  ایییبو جهان را نسبت به ز یراناز مردم ا یاریو بس یم؛ا جا زده یو منافع خود را به اسم اسالم محمد و عل یقسال
 ».یما  و انزجار درانداخته یدبه ترد یع،تش
  
سالم و درود  یف،شهر شر ینا دررکاب  یو از آنجا به مردم خوب و پا رویم  یمُشرف بر شهر مقدس قم باال م یبلند یکما و شما، از  -2
 .فرستیم  یم

چهره،  ینکه ا. دارد یزن یگریچهره د یانش،مراجع و کثرت روحان یوتو ب یو حوزو یارتیز و ینیو د یمراکز علم یاهویسوتر از ه قم اما، آن این
 آبی  یب زنه ا شود؛  یآب م یفشاند،ب یآنکه نور یاست که ب یمتأسفانه، قم امروز ما، شمع. ظاهر پرآوازه، سر به کار فرسودن خود دارد ینا یدر ورا

 .خود ما های  ینجه نابخرداز پ یخراش ناش داغ؛ که از یو گرما و هوا
مبتال شده است که انکار و  یدردناک ینچنان به طن  بانگِ بلند رنج قم، آن. یستچندان ن یبه ژرفکاو یازین ها،  ینابخرد ینخراش و ا ینا یلتحل در

 .کند  یشهر قم دوا م یاز دردها یموجه و عاقالنه است، و نه درد یچکتمان آن، نه ه
آمار،  ینگذرا به ذات و روح ا یشهر منتشر کردند که نگاه یناز ا یاستان قم، آمار دردناک یرسم یها  دستگاه ها، یکینزد نیدر هم یش،سال پ چند

و  ها  یباز آس یران،ا یاسالم یجمهور یشهرها یرشهر قم، در نسبت با سا«: که ینا. ساید  یرا به خاک م یفراز  صورتِ هر مسلمانِ گردن
 .»برخوردار است تری یشب یاجتماع و یاخالق های  مفسده

قم، نه برتر از همه شهرها، : که یم؛از انقالب وابکاو یشنه چندان دور پ یها  قم را در سال ینکه ما چند و چون هم نشیند  یآمار، آنجا به درد م این
 .مسأله بوده است پاک و سالم و کم یکه شهر
دشمن  یچو درشتش با خود ما بوده، و ه یزهر ر یارکه اخت یشهر یم؟ا  سر شهر مقدس قم آورده به ییچه بال یاها، ما آ  سال یندر ا ی،گرام رهبر
 .او نبسته بوده است یفوِجهه شر یبچه آشکار و چه پنهان، جز خود ما، کمر به تخر ی،غدار

 ییدر جا !هم در قم معکوس ما را به قهقرا؟ آن که نه، شتاب یدرماندگ یاما را باور کنند،  یجهان یتگریِو هدا یریتمد یادعاها یاجهان آ مردمان
و  تبه سالم یاآ یپهلو یزست  مستبد و اسالم یمدرخصوص شهر قم، رژ: است یناما، پرسش من ا همه ینبا ا. ما است یعیمعارف ش یظکه کانون غل

 یم؟ا فهم خود پر کرده یظاز گستره غل خود ما؟ که گوش فلک را یاضربه زد،  تر یششهر ب ینمردم ا یو اخالق ینید یو باورها یتاسالم
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انقالب را خرج حجاب  یها وآبروها و آرزوها و فرصت ها  یهسرما ینتر  سال، ما عمده وسه  یس ینکه در ا یمرا بگو یندرباره حجاب، تنها ا   -3
مخاطبان  یزدگ  انزجار و رنج مردمان خود، و بر دلو بر  یما درخشان و جذاب انقالب کاسته یثیاتبانوان، از ح یبا اصرار بر حجاب اجبار. یما کرده
 .یما افزوده یشخو یجهان
 ینها، و با مراقبت و تحکم خشماگ  رسانه ناپذیر یخستگ یها و مسجدها و منبرها، و از گلو از آسمان دودآلود شهرها و روستاها، و مدرسه ما
 ه،را ینو در ا. یما فرو بارانده یشبه اسم حجاب را بر سر بانوان خو یسرگردان یها سنگ ینی،آلود مراجع د اخم یو با فتاوا ی،انتظام یروهاین

 .یمکرده باش یانتانقالب ص یها  تا به زعم خود، از خون شهدا و آرمان یما کار بسته  جانبه به  همه یمجاهدت
است که  ینباورم بر ا ی،فالن«: مشهد به خود من گفت بود، در اجالس نماز یافتهن ی، آن روزها که هنوز با شما نسبت»حداد عادل« یهست آقا یادم

و  یمدر آور  به حجابی  یرا از ب یشجامعه خو حجاب  یبه اجبار، زنان ب توانیم  یم یزاگر رضاشاه توانست به اجبار از سرِ مادران ما چادر بردارد، ما ن
ما، بالفاصله دست به  یچرا که همان اسالم اختراع. را ندارد یروزشست دباور در ینحداد عادل، امروز اما شهامت ابراز ا یآقا. »یمباحجابشان کن

 .دده یو دودمان پاکش را به باد م چیند یرا برم اش یکه با شما دارد، بساط برقرار یتوجه به نسبت یو ب برد یاو م یگلو
او جلو  یند یتدر انتشار و حاکم یزاست که ما از خود خدا ن هم آشفته  ما را به یانسان یبچنان ترک ما، گاه آن یرعقالنیو غ یردینیرفتار غلط و غ

نه : شده عثما که از سرِ گشاد فهم ناقص ما برآمده و گوش مردم ما و مردم جهان را آزرده، با ینیِد یسُرنانواز ینکه اکنون، هم یجور. یما زده
 .مُلک به چالش درافتد ینبه خود خدا هم در ا یاقبه حجاب، که اشت یاقِاشت
آگاهانه حجاب  یرشدر پذ یشتازاز بانوان مسلمان ما، پ یبخش قابل توجه ی،مقامات پهلو ینیضد د یها  حال آنکه در زمان شاه، و به رغم تالش و

 .بودند
 رویم  یمقابله مبه  یمحو شرارت، با کار فرهنگ یمگر ما برا«: فرماید  یم یخشونت عامالن انتظام یعما، در جهت تشج یهقوه قضائ یساما، رئ امروز
 »یم؟متوسل شو یبه کار فرهنگ ی،محو بدحجاب یکه برا
ما با هر توپ : یعنیو . شرور قمه به دست ندارد یکبا  یتفاوت یچبدحجاب، ه یبانو یک: یعنیچه؟  یعنیپشتوانه  یسخن پوک و سست و ب این

 !یمبانوان بدحجابمان بجنگ یِبا بدحجاب یدبا یزن جنگیم،  یکه با شرارت شروران م یو تانک و ضرب و زور
جهان اسالم، رغبت  یمانهفروشده است که طبق آمار فه یما به چنان سرنوشت غمبار یشگیامروزه کارِ حجاب در آسمان اند ی،رهبر گرام خالصه

 !ما یِاسالم ینرو به گسترش است إال در سرزم ،ینکره زم یدر اروپا، و در هر کجا یکا،به حجاب، در آمر
سال، با پتک اسالم بر سر اسالم  یها  خود ما؟ که سال یابه اسالم ضربه زد،  یشترب یدر باب حجاب، محمدرضا پهلو یاآ ییدبفرماشما  خود
 .یما   درانداخته یمارگونهب یاز مردمان خود را به لجاجت و انشقاق یاریو بس یما  کوفته
و  گذاردیم  ینم یشانقالب، ما سر به سر بانوان خو یروزیاگر بالفاصله بعد از پکه  گویم  یحضرت شما م یفخود به محضر شر ینانبا همه اطم من

 .یممند بود  بهره تری یمانهتر و فه  تر و مطلوب امروز، از حجاب برتر و گسترده نهادیم،  یآنان را به حال خود وام
 .حال و روز، مبتال ساخته است ینما است که ما را به ا ایه  یکار  ندانم یههم در توج آن ینی،و شعائر د یناز د یاستفاده ابزار ینا بله،

باور متقاعد خواهد کرد که پوشش بانوان در آن دوران، از  ینشما را و ما را بر ا ی،پهلو یمپوشش بانوان در اواخر عمر رژ یفیتو ک یزانم مطالعه
 .برخوردار بوده است یباالتر ینمره قبول

از  یبلند، نماد یشطالبان، ر یچرا؟ چون در نظام فکر. در افغانستان شلوغ شد یسلمان یها  و مغازه ها یشگاهآراطالبان که سقوط کرد، : گویند  می
 .یختندها ر  و به خاکروبه یدندرا تراش یلیاز مردم، آن نماد تحم یاریبا سقوط طالبان، بس. اسالم ناب بود

 یسالگ وسه  یخاک بر سرِ من که در آستانه س یا یم؟ببر یبشر یامدهبرن یآرزوها یبه تجل انقالب، ما قرار بود دست یروزیکه با پ فرمایید   یم قبول
دور کشورم  های  هتر مردم در گذشت  تر و خالص  مطلوب یمانبر ا ییدجانکاه، انگشت تأ ای  یسهانقالب، و در مقا شده یام بر افق سپر  انقالب، نشسته

 !گذارم  یم
  
 یتروحان: که یمرا بگو یننه؟ فقط ا یا یدخودمان اشراف دار یانروحان یروزها ینبار ا  رقت یتبه وضع یار اوضاع، آفراتر از ظاه دانم  ینم -4

باشد اال  تواند  یچه م یلشدل. از مردم، فرو افتاده است یعیوس یاز چشم و دل قشرها یری،ما، به طرز چشمگ یامروز ما، به برکت اسالم اختراع
 است؟ یدهکه عمدتاً به خسارت انجام ییدخالت آنان در کارها: که در اندازه و شأن آنان نبوده است؟ و یقفبه موا یاندخول روحان
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. کرد  یم یجابوارد شده بود که تخصصش ا ییچرا؟ چون به جا! در دانشگاه معترض بود؟ هرگز یبه حضور استاد مطهر یاز انقالب، مگر کس قبل
چند  یا یکامروز چه؟ ما به هر اداره و نهاد و دستگاه و وزارتخانه، . درس خود نبود یِبر کرس] یلیطف ینی،سنگ[لّ کَ یا ی،در دانشگاه، اضاف یو

 .آنجا مراقبت کنند یتا مثالً از مناسبات اسالم یم،ا  کرده یقتزر یروحان
مندان و نمازگزارانشان در   ان، و شمار عالقهآن ینیو افول سال به سال وجهه د ی،دولت یها  در ادارات و دستگاه یهمه روحان یننادرست ا حضور

 .اجتماع اشاره دارد یدر شاکله کل یترو به افول روحان یگاهبه تکرار جا یقاًها، دق همان دستگاه
تاورد سقوط، دس ینا. روزها سقوط کرده است یندر ا اش یهودگیو گاه ب یدلمردگ یگاهدر زمان شاه، به جا اش  یبرازندگ یگاهما، از جا روحانیت

 .خود ما بوده است یرو  ها کج  اسفبار سال
چرا؟ . سخت در فشار و در تنگناست ی،اسالم اختراع یناو، از جانب هم. خود ندارد یابراز آزادگ یبرا یمنبر یچامروز ما، ه یتکه روحان دردا

 زج یو راه. یما نظام ترسانده شناسی  یبو نقد و آسو توپ و تشرها، او را از هرگونه اظهار نظر درست،  ها  یدنچون خود ما، با خط و نشان کش
 .یما  او نگشوده یرو یشاز نظام، پ یفو تعر یتو تهن یکتبر

 یببَرَد، نص یآنها رو یهبه توج یانقد مشفقانه، سکوت کند،  یجا  و به یندجامعه اطراف خود را بب های  یو پلشت ها  یباییو ناز ها  یکه کاست روحانیتی
 رد؟یهنوز در دل مردم جا بگ یدکه مردم نداشته باشد، چرا با یتیروحان. که امروز گرفتار آن شده، نخواهد داشت ینا جز یو سرنوشت

 یمردم تر یشدر آن زمان از اعتبار و اعتنا و اقبال ب یت،روحان: یدکه زمان شاه را درک کرده اگر بپرس یا افسرده ینه از من، بلکه از هر روحان
که ما، نسبت به آن دوران، ضربه  فرمایید  یپس قبول م. پاسخ، آشکارتر از آشکار است یران؟ا یاسالم یامروز در جمهور یابرخوردار بود 

کجاست،  یستدور که معلوم ن ییمألوف و مطلوبش که دل مردمان باشد، به جا یگاهو او را از جا یم؛ا  وارد آورده یتبه ساحت روحان یتر  هولناک
 .یما  پرتاب کرده

  
درافتاده  یدالوصفیروزها، به تالطم زا ینکه دردمندانه ا یزیچ. مند بود  بهره یشآحاد خو یکپارچگیِاز انسجام و  ی،زمان پهلو یرانِخانواده در ا -5

آمار  که. شده است یواد ینچند در ا  چندبه ییها  منجر به بروز نکبت یران،ا یاسالم یخانواده در جمهور یتهو ینلنگ زدن چرخ چوب. است
 .سخن است ینا یخصوص، خود نشانگر درست ینجهان در ا یاز کشورها یاریما نسبت به بس یشتازیروزافزون طالق، و پ

 ینا یکل یبرخوردارند، اما اعتنا یشتریب یاز کشورها، هنوز از قوام خانوادگ یاریبا بس یسهدر مقا شان،   یمقوّم فرهنگ های  یشهبنا به ر یرانیانا گرچه
 .دارد یدو پس از انقالب تأک یشخانواده در پ تر یشانسجام ب یسهنوشته، به مقا بخش از

شوربختانه، در . و نه لق زدن و زوال و اضمحالل آن. است  خانواده  یو معرفت یتیهو یها  اسالم، استحکام استوانه ینمب یند های  یتاز حساس یکی
کانون  رما، ابتدا د یروزها ینا یزیِگر و اسالم یزدگ چرا که اسالم. یمخود هست یع کنونبه وض یاز دادن نمره منف یرما ناگز یزبحث خانواده ن

 .زند  یم یلیو سپس در مقام واکنش، به صورت جامعه س شود،  یمزه م   خانواده مزه
 االهیو بضاعتشان از آسمان معارف  یلاو به تناسب تم بردند  یکه خودشان دست م یلدل ینبه ا. تر بودند  از انقالب، مسلمان یشما، پ های خانواده

 ختیارو محدوده ا یمبار   یفروم یاسالم یها  روزها که ما از چهار طرف، بر جامعه و بر آحاد خانواده، تحکم ینبرخالف ا. چیدند  یخوشه برم
 .اندازیم  یدرم یو عُرف یانسان های  یقهخانواده را به مض

به : تا! یاربه اخت: ارتزاق کنند؛ اما یمانیو ا یمأکوالت انسان ینمعمول خود، از گواراتر یها  ما در کنار سفره یها  انقالب، قرار بود خانواده یروزیپ با
ما عاجز مانده است، چه  دخو یها  خانواده یِمعرفت یآن کرده است، در ارتقا یغرا که انقالب ما قصد تبل یاسالم یمام که بگو شرمنده. ینددرآ یتجل

 !نامتعادل ما جمهور  رئیسدر سخنان » بر جهان یریتمد« ینشده است ا یا کودکانه بند  یععجب ترج. مرزها یسو آن یها  ادهبرسد به خانو
  
 یم،انقالب یسالگ وسه  یما که در آستانه س یروزها ینا ینیمحافل د یبا مراتب علم یاسقابل ق یاما، آ ینیِاز انقالب محافل د یشپ یِوزنِ علم -6

قد  دمتعال خو ینِنرانده، متأسفانه نه در ابراز د یشبر ذهن و زبان خو» و دشمن یند«سال جز دو واژه  همه ینکه در ا یانقالب! هست؟ هرگز
 های  ییو مصرف فراوان و هدر دادن دارا یادچون اعت یآبروبر یها  توانسته خود را از نکبت هایش،»یکامرگ برآمر«برافراشته، و نه به موازات 

 اید؟ یستهشب تا به صبح گر یانیم،جهان یشتازدر مصرف مواد مخدر، پ ی،اسالم یجمهور یرانیانما ااینکه  در یاآ یچه. برهاند ششمار  یب
  

 ی،گرام رهبر



 )474(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یی»یکامرمرگ بر آ« یک. بریم  یها به در م  پرمدعا که هر از گاه سر از پنجره یما  شده یمردم ییگو. دار شده است  خنده یلیما خ یروزها ینا چهره
و  دهیم  یسر م ی»ییلمرگ بر اسرا« یک. گشاییم  یها را م  بعد، دوباره پنجره یساعت! رویم  یو مجدداً به سر وقت منقل و وافور خود بازم گوییم  یم

 یخب یها  گان ما، دکمهاز بزرگان و برجست یالبته، جماعت یزاحوال ن ینو در همه ا! بریم یخود فرو م های  یروزمرگ یصانهدوباره سر به مصرف حر
 .تَرَک بردارد شان  یتا مبادا وجهه ظاهرالصالح دارند  یگلو را از سر تقوا بسته م

و  ینکه جز از فرا بردن د یانقالب. گرفته است یما فزون ینیو ادا و اطوار د یاکاری،ر یده،ما فروکش ینیمحافل د یها، وزن علم  سال ینچه در ا هر
 یانروحان هچرا؟ چون عمد. برآورد یعتیو شر یفراتر از آثار مطهر یو کتاب یا  داشته، هنوز که هنوز است نتوانسته مقالهن یگریسخن د ین،رواج د
بلکه آثار  ؛دارد یمردمان برم یپا یشاز پ یو نه سنگ کند  یدوا م یناز د یکه نه درد کنند  یکرده و م ییخود را مصروف کارها یلو پتانس یما، انرژ

حضرت  یصشخص شخ گرجوشانده که م ها  یو خراب ها  یباز آس یناگوار یها  چشمه اند،  یرفتهکه پذ هایی  یتمسؤول یآنان در نابجاسوء حضور 
 .یندفائق آ ییهمه ناروا ینا یدنو به روب یایندصاحب ب
امروز ما  یانچه داشت که روحان یمگر مطهر ؟یامدهن یرونب یمطهر یککه نه،  یدراز، صدها مطهر یها  سال ینما، در ا یها  چرا از حوزه راستی

 امروز یاندر دسترس روحان یراحت  ها، به  خصلت ینتکرار ا. و هوش و ذکاوت بود یرتمندیو پشتکار و غ یزهاز اراده و انگ یقیتلف ی،ندارند؟ مطهر
به ذات  یسرکش یما، بنا ینیه بزرگان و مسؤوالن دافق نگا: که یلدل ینصرفاً به ا یم؟بگو شود؟   یتکرار نشده و نم یاما چرا مطهر. ما است

هرچه : کرد یاست که به او تحکم م یپرورده دوران دست ی،مطهر. اند   یدهدم دست قناعت ورز های  یزهر ینکهکشان علوم ندارد؛ که آنها به هم
خود  یو علما یانرا به روحان ینروزها، درست هم نیو ما ا! سلطنت ما بر مردم جاهل مگو و نفهمان یفیتاما از ک یزیبگو و بفهم، چ خواهی یم

 یزن اخد ینناب د یحتم یندهسلطنت داشت، و ما عالوه برسلطنت، خود را نما یتنها سر به سودا ی،پهلو یمرژ: تفاوت که ینبا ا. کنیم یتحکم م
 .دانیم یم

حسادت سخنوران حتا  که یکرده است؟ به نحو یداپ یتمظهر درق ینا ی،و مبتذل مجالس مذهب یسطح یکه چرا مداح یدا یشیدهاند ینبه ا یاآ هیچ
 یندرافتد؟ راز رونق بساط مداحان در ا یو بازار ما به کساد یردهمه گرما بگ ینبازار مداحان ا یدچرا بااینکه  از جنس یحسادت یخته؟ما را برانگ

 چه؟ یاود دارد، در منبر سخنوران ما آوج یو احساس یوجوش سطح  و جنب یقی،موس یکحداقل  ی،است که در مجالس مداح
 یلبه دل شود؟  یمشاهده نم یگرد کردند،  یارتزاق م ینمب یند یناز آسمان هم یکه جملگ یعتی،شر های  یبونو امثال تر ی،مطهر یامثال منبرها چرا

: چون ستادانیوگرنه ا. اند مسدود کرده یکمات حکومترا با تح ینو راه ورود به ناب د. اند   یراض یعلم یاتابتدائ ینما، به هم ینیرهبران داینکه 
و رشد را از آسمان  یافتند  یم ینظرند، فرصت درس و بحث و مجادله علم  و مبدع و صاحب یشمندکه عالم و محقق و اند ی،محمد مجتهد شبستر

 .نهادند یو در سفره فهم مردمان م کشیدند یم یینعلم، پا
 یها  در سالاینکه  اصل سخن. کنند یدافکر، فرصت سر برآوردن پ  کوته یها  شود، تا آدم یدهکش یربه ز یدما با ختهیاستادان فره یمراتب علم ظاهراً

 یددکتر س ونچ یفکر و عالمان فراخ ی،جعفر یو محمدتق ییو طباطبا ینیدر اندازه عالمگان ام هایی  یشهاند یپس از انقالب، ما هرگز به بازپرور
 یهنامردمانه به حاش های  یبها و آس  با انگ یزمتداول خود را ن های  ییبلکه همان دارا یم،ا  دست موفق که نبوده یناز ا یگرد ییارو بس یدی،جعفر شه

 .رخ ما بکشند بهخود را  یتر علم  افزون های  ییسر فراتر برند و دارا یم،العلم  تا مبادا آنان، از خود ما که متوسط یما  رانده
ما اسفبار و  یعلم یداوضاع بازتول یزعلوم ن یردر سا. یستما محدود ن ینیتنها به علوم د یر،اخ یها  در سال یژهو  کشور ما، به علم در فروخزیدن

 .اندوهناک است
  

 ی،گرام رهبر
 یحکومت یقرمزها  خطما، چگونه در چنبره  یمنبرها ییدتا مشاهده فرما ید،خود بزن یفشر یتاز مساجد همجوار ب یکیبه  یمقدورتان بود، سر اگر

و  اه  جرأت. جویند  یاز منکر نم یامر به معروف و نهحتا  و ها یبکردن آس یهو نقد و واگو یشگیدست بردن به آسمان اند یبرا یگرفتارند و راه
که  یدما، باورکن یهاروز ینا یمنبرها. محدود شده است یحکومت یها  شدت در منگنه چارچوب  انقالب، به یها  سال یندر ا یعلم یها  شهامت

به  و ما ظاهراً آید، یمردمان نم یقشده باشد، جز به کار تحم یغسخن از او در یکه آزاد یمنبر. کنند یم یدوران عمر خود را سپر ینتر تلخ یکی
 .یممحتاج ینهم
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 همه ینا یدمبتال باشد؟ ما با یپور ازغد   میو رح یانو پناه یقرائت یانآقا یاز سخنان تکرار یا  به محدوده یدما چرا با ینیمحافل د یعلم سطح
 ینو افسوس که ا یغدر. متبحر بودند یبه جوالن علم ها،  یعتیو شر ها  یکه فراتر از مطهر سپردیم  یم ینظر  را به برجستگان صاحب یغفرصت تبل

 .کند  یم دایو آشکارتر پ تر  ینیع یصورت رسد،   یجمعه که م نماز های یبونبه تر ی،علم های  یتمحدود
 یها  مخاطبان سال یازاز امامان جمعه در کل کشور، به قدر ن یاریبس یاو  یکاشان یو امام یجنت ی،خاتم یقی،صد یانآقا یمثال، مراتب علم طور  به

 توانند یاو م ثالو ام یجنت یاکجا آق. هستند یزندارند، بلکه آزاردهنده ن یچآنها، نه که ه یکه برا ی،چه برسد به مخاطبان فعل یست،ن یزدور انقالب ن
 !کنار به ییجوان رهگذر اروپا یند؟برآ یرانیجوان رهگذر ا یک یرگونو شمش ینشدن تمام یها از پس پرسش

  
: ه وشا یداستان کمربستگ. برد  سود  یزمردم، از خرافه ن یبفر یدر افتاد؛ البته برا ینکه مأمورش بود، با مقوله د یلیبنا به هر دل یپهلو یمرژ -7
با . مردم کوفت یاعتقاد های  یتبر سر حساس گونه   یظکشف حجاب، غل یدر ماجرا یزپدر شاه ن. محدوده بگنجد یندر هم یدشا» السلطان ظل اهللا«
 .یاراستندخود دکان ن یبرا ینو از د یاویختندن ینهرگز اما از د ها یپهلو همه، ینا
 یآرزوها یباترینکه پرچمدار ز یانقالب. یما گذر کرده یانسان یقرمزها  خط ینتر  دست  از دم اسالم که نه، یقرمزها  به اسم اسالم، از خط ما

دانست،   ینم یخود کاف های ییانتشار و جوالن دارا یبرا یزاطراف خود را ن یاییجغراف یمرزهاحتا  بود، و یرمسلمانمسلمان و غ یرانیانفروخورده ا
کرده  یزدورخ یزن یافق ینچن یک ینبود، و برا یها در همه جهان راض  همه انسان یِو معرفت یروان- یروح های  یکاست یمتر از اصالح و ترم و به کم
 .باال رفت ینید یثیاتبه ح یبآمد، و از نردبان آس یینکه به مردم خود داده بود پا ییها  رفته از نردبان وعده  بود، رفته

  
به  یزرا باب کرد، و هرگونه اعتراض مردم را ن »یکاله شرع«به اسم  یزیچ ی،اسالم یپسوندها رییکارگ  با به شود  یکه م یمزود آموخت یلیخ ما

شهر و استان خودمان، از طرف ما  یک یاکشور  یکسفر شاه به  ینهمثالً هز یروز،اگر تا د. نمود یراسالم تفس یحو مخالفت با نص صر یدشمن
و  یما  کرده یشرع» شأن و ضرورت نظام«خودمان را، تحت عنوان  یسفرها ینجوم های ینه هزحاال شد،  یچماق م یپهلو یمبر سر رژ نقالبیون،ا

را  ییها  و پاش یختدم و دستگاه و ر ینچن یکنظام است که  زمانی ینشأن ما و ضرورت ا ینا! خاموش«: یعنیکه . یما  دهان همه را بسته
 .»طلبد  یم

خاطر   که به یما کرده یتترب یمردم را جور ینما، هم یخت،انگ   یاز نفرت ما را برم یته، موجگذش یممسؤول در رژ یک ییو دروغگو یاگر دزد
 .نیاورندو بشنوند و دم بر ینندما را بب های  ییگو  و دروغ ها  یشاد نشوند، دزد» دشمنان نظام«که  ینا ی، و برا»نظام یفعدم تضع«: و» مصلحت نظام«

اسالم  یبر آبرو -یمبخش دور یککج   که مثالً بخشدار دست - خود ما  یمصلحت نظام، بر مصلحت اسالم، و آبروکه  یما   کشانده ییرا به جا کار
را  سالما یجهش، پا یکبه  یم،ا  هر کجا در گِل مانده. یما  خود کرده های  یخدا را خرج روزمرگ یند یثیتروز، ح  مرتب و روزبه. کند یداپ یتارجح

 .یما  لوح خود لذت برده   مردمان ساده یبسال از فر یها  و سال یم،ا  کشانده یشپ
و به عدد هزارِ  یم،ا آورده یشحاال با پا پ یم،پس رانده بود یشجان جوانان خو یمزمان شاه را که با هزارمشقت و با تقد یلهزارفام های ولیس  لِفت

 .یما  زودهصنف خود اف و دوستان هم یشاز قوم و خو ییچند هزارتا یک یل،آن هزارفام
باال  یچه یمترا به قآنها  یکبه  یکو سپس خودمان  یما ابتدا ورشکسته اعالم کرده سازی،   یرا به اسم خصوص یشده دولت مصادره های  کارخانه

 .ایم یدهکش
 اش،   یبود تا در کنار اهداف اصل دهیبه ثمر رس یمانیو ا یانسان های  یباییدرآوردن ز یبه تجل یبرا ید،هزاران شه یمکه با هزار زحمت و تقد انقالبی
در افتاده است که خود ما به اسم مساعدت به فالن  »یخوار  اسالم«از  یکند، به چنان وسعت کن  یشهرا ر خواری  یژهو و بازی  یچون پارت هایی  یپلشت

معدن  اهللا،  یتچند معلول توسط فالن آ یسرپرست واردات شکر را، و به اسم یازسرپرست آنجا، امت یهوادار یداریخر یو البته برا ینی،مدرسه د
را به مفت، به  ومیو فرصت و اموال عم یازناز شست سرداران سپاه، سهام مخابرات را، و صدها و صدها امت یفارس را، و برا یدختسنگ سرخ ب
 یا. یما  انقالب دوخته پرخاشگرانه با انگ ضد یززده را ن  و دهان معترضان فلک یما  کرده یمهخود ضم یقو آن رف یشخو یآشنا ینا یقباله شخص

 !ایم   یاوردهتو ن ینکه بر سر د ییو ابوذر و سلمان، ما به اسم تو، چه بالها یعل یخدا
 القبا  یکپاسدار  یک ی،صادق محصول یآقا ینا«: گفت  یو م گداخت  یو م سوخت  یبودم که م یلیاردب ینجوان نازن یکخود شاهد پرپر زدن  من
 ؟»یافتثروت مفت دست  یلیاردداد، ناگهان به صدها م یلاستاندار آن زمان اردب نژاد،  یاحمد یکه به دست آقا یچطور با دست. نبود یشب
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به مردمان خود قالب  یقیبه اسم اسالم حق یزخود را ن ینیما اختراعات د یست؛محدود ن هایمان   یسول  ما به نهضت لِفت »یخوار  اسالم« دامنه
بدون حکم ! »یحکومت اسالم یاراتاخت«: گذاریم  یو اسمش را م بریم،  یبه اموالشان دست م شویم،  یمردم وارد م یخصوص یمبه حر. یما کرده
 وازیمشانن  یو م بریم  یرا باال م یگرد یا  و در مقابل، عده خوابانیم،  یگوششان م یرو ز کشیم  یم یینرا پا یا  قانون، عده یشبا خنده به رحتا  و قانون

 .گذاریم  یم »یحکومت اسالم یاقتضا«و اسمش را 
 یچاش در ه  که نمونه کشیم  یبرم »ینظارت استصواب«به نام  یبلند یوارو د. »یناخود«را  یا و عده خوانیم  یم »یخود«را  یا  جانب خودِ خدا، عده از

 .شود  ینم یداخدا پ یند یتو حقان یتچنته عقالن یکجا
 یشپ یعوقا( فرماییم  یو فتنه تحکم م یو برانداز یخود را به جاسوس یبرق یمدن یتو فعال) ای   یرهزنج یها  قتل( شمریم  یم یزناچ خودمان را فجایع

 ). 88و پس از انتخابات 
و بر آن  کنیم  یشده است که بنا به ضرورت، در هر کجا که به صالح خود ما باشد، پهنش م یا ما، سفره یاختراعات اسالم ی،رهبر گرام خالصه

 .آراییم  یم یشخو یبساط کاسب
شگرد  ینمنتها با ا یم؛ا به راه انداخته هایی  یکاسب یم،ا  که پرچم اسالم را بر بام آن عَلَم کرده یکه ما با دکان یدسخن با من موافق یندر ا یاآ دانم  نمی

است که اسالم  یلدل ینبه هم کنیم؟  یم یزرا به حساب خود اسالم وارهرروزه آن  یها  مبارک خودمان، و خسارت یبرا به ج یکاسب ینکه پول ا
مسلمان،  یو اگر مردمان. یستاسالم ن ینرا رغبت مراجعه به ا یکس. مردم خود ما افتاده استحتا  و یان،از جهان یاریما، از چشم و دل بس ینسرزم

سرنوشت  ترها،  یرکز د،از جنس انقالب ما دست ببرن ی،انقالب اسالم یک بخواهند به ین،مثل لبنان و فلسط ییدر جاهاحتا  یگر،د ینیدر سرزم
 !یدو پشت دستتان را داغ کن ینیدبب یفعل یرانبار اسالم را در ا رقت یتوضع: یعنیکه . دهند  یما را هشدارشان م یغمبار فعل

  
 ی،گرام رهبر
شستند و رفتند،  یادن ینچون ما، دست از ا یجاماندگان یدکه به ام ییاشد، و خون شهد یمُلک جار یندر ا یباییدرخشش ز یکه برا ییشهدا خون
را در پس  نوا  یو اسالم ب ایم  یدهلم ها  یتها و موقع  فرصت یاز خود ما؛ که بر کرس یجماعت یبرخوردار یها  باغچه یاریآب یشده است برا یباریجو

لذت، به دواندن  ینهو ما، در کنار شوم لرزد،  یاز سرما م یرون،الم در زمستان باس. یما  خود وانهاده یشادخوار یبه تماشا توجهی  یپنجره ب
 .یمپوست مبارکمان مشغول یرجور به جور به ز های  یفوریک

در  مردم. کرد  یم یبحضرت صاحب ترغ یالددر سالروز م یارع  تمام یجشن ییاز انقالب، مردم ما را به برپا یشرشد در پ  مشعشع اسالمِ روبه چهره
ان را یو برق آن چشم حکومت نواخت  یآن، چشم دوست را م یکه رنگارنگ پرداختند   یو ابراز احساسات صادقانه م یها، چنان به چراغان  جشن ینا

مام ا یک یالددر روز م یاست که اگر به ضرب و خرج دولت، چراغ یدهرس ییما به جا یلیو تحم یروزها، کار اسالم اختراع ینا. نمود  یکور م
 .افتد  یآن روز پرشکوه م یادبه  یچشمک نزند، کمتر کس

و نشان  یان،تا نشان جهان یمبار بوده است؛ ما اما خورد  و خفت یهکر ی،از مفسدان جهان حت یاریبس یخوردن، برا یننان به اسم د یخ،تار یربازد از
که فراتر  یمداد انما اما نش برند،  یمردم سود م یفاسد، از اعتقادات مذهب یاه  تنها حکومت. خورد توان یم یزن یارخورد؛ بس شود  یکه م یمبده یختار

 یستصف به صف نگر یامبرو هزارهزار پ یاء،و اول یااوص یلزده خ  اسالم را خرج خود کرد، و همزمان به چهره غم توان  یم ینی،از همه سوداگران د
 !یدغش خند   شان غش و به شاکله نهضت

  
 ی،گرام رهبر
را که  یاسالم یچ،خودمان که ه یم،ما وانهادند؛ ما اگر سقوط کن یاش، برا   چهره ترین  یشان، اسالم را در خواستن اما با سقوط. سقوط کردند ها  ویپهل

 .بریم  یمُلک به اعماق م ینهنوز هزارهزار آرزو با اوست، در ا
شکر و معدن و کارخانه و سهام  یازما چه؟ پول نفت و امت. نکردند »ینحس ینحس«زمان اما هرگز   هم. یدنددزد -اش  در شکل عمده - ها  پهلوی

 .کوبیم  یم ینهو بر سر و س گوییم  یم یزن »ینحس ینحس«زمان   و هم کشیم  یمخابرات را باال م
 های  یبآس یندر ا رمستقیمیو غ یمکه مستق یو با هر مشارکت یم،ا که مرتکب شده ییشاهد باش که من و امثال من، با هر خطا ین،حس یخدا ای

 .یمدر زندان ها  یرو  کج ینکردن هم یهامروز، به جرم انتقاد و واگو یم،ا  کوچک و بزرگ داشته
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به  اند،   یدهبر ما بار یاما ینرا که در ا ییها و ناسزاها  زندان ما را، و ضرب و شتم یروزها ینو ا. یرشرم و پوزش ما را بپذ ها،  یخوب یخدا ای
 .فاره گناهان ما بگذارحساب ک

  
 یفتند،که چرا مردم را فر ها  یخرده گرفتن بر پهلو. را به نفع خود مصادره کردند یختارحتا  رفتند؛ آنان یشمردم، فراوان پ یبدر فر ها  یپهلو -8

آنان  یاریبکبه فر شان، یتده مجرمدر همان محدو یدندارند؛ که البته با ینید یو رهبر یمسلمان یاست که زشتکارند، اما ادعا یخرده بر جماعت
که به صورت و  یغاخسارتش، در شود،  یبر فکر و ذهن آحاد جامعه بار شده و م ینیما اما نه که از موضع حکومت د های  یبکاریفر. پرداخت
 .نشیند  ینشسته و م ینساحت د
را  یاول یدظاهر پخمه، با  اما ما مردمان به! باشد یدبا یکیشهرتشان اگر هر تعداد که باشند، ظاهراً  ینانا یاورید؛را در نظر ب یجانیالر برادران

 ....را یو چهارم یمبنام یجانیالر یرا آمل یو سوم یجانی،الر یررا اردش یدوم یجانی،الر
 یباش ترغ   مورد عالقه یدایاز کاند یتو او را به حما نشیند  یبه مذاکره م یسیانگل براون یکدر لندن با ن یجانی،الر یرمحمدجواد اردش یآقا همین

 .داد  یمقابل ما رخ م یفهاگر که در طا یالو ممنوع، واو یررسمیمذاکره به ظاهر غ ینا. کند  یم
مردم را  یها  جوان بریم،   یرا گوش تا گوش م گناه  یب یکبشر، درازا دارد؛ سر  یخیتار یها  ما متأسفانه به قدر همه افسوس های  یبکاریفر داستان
 اندازیم،  یم یرز بهپل  یو آنان را از باال کنیم،  یخود لِه م یانتظام یلچرخ اتومب یرو ز کنیم،  یدر روز عاشورا مردم را ترور م کنیم،  یم یخسال

ا با پاره ناگهان ام یرت،خاطر مبارک و کوه غ ینهم. جوشاند  یما را برنم یرتو کوه غ کند  یاما به خاطر مبارک ما خطور نم یگزش ینتر  کوچک
 .نوردد  یو کف به لب، کل کشور ما را درم گیرد  یم یدنو جوش آشوبد   یعکس امام برم یکشدن 
پخمه و  یها  زمان اما، مثل آدم  هم کشیم،  یعذاب م برنامگی  یو ب یکاریو ب یادو مصرف فراوان و اسراف و اعت یما، از رنج مستمر دود و آلودگ خود

 .رانیم  یخودمان م یتو درا یتجهان با محور یریتنامتعادل، سخن از مد
و درد که  یغدر. تهران راه ندادند یۀاهللابق یمارستانکه حجاب داشت اما چادر نداشت، به ب ینا یلرا به دل یرزنیکه پ یدمخود به چشم خود د من

 یرکیز نهو  -  یبکاریمند از فر   آنجا را بهره یم،زنکشور سر ب یپلماسیو د یاسیکه اگر به حوزه س! االطراف است  ما جامع های  یفریبکارگستره 
 .بینیم  یبرقرار م یزرا در آنجاها ن یبکاریمختصات فر یم،سر بزن ینظامحتا  اقتصاد و فرهنگ و یها  اگر به حوزه. یافت یمخواه -یپلماتیکد

در زمان  اند؛ رانده  یو دستگاه او م یانسلطان و اطراف یزگوییجمردم را به سمت م یشین،پ یها  ها و حکومت  در همه زمان ها  یبکاریفر ینکه ا عجبا
نمازها و  متشرعانه،ظاهرالصالح، الفاظ  یها چهره: گلو، تا یخب یها  از دکمه یمتنوع های  یاکاریمردم را به ر ی،حکومت یجرا های  یبکاریما اما، فر

و  یاخالق یفروزمره، و هزار درد و مرض سخ یمخرب، افتراها یها  زورانه، حسادتم یها  نفاق یانه،گرا  کُرنش های  یچاپلوس ین،دروغ یها  روزه
 .درانداخته است یجار
 یسلطنت یمرژ یبه کجا یش،انقالب خو یفعل یتام که در رجحان وضع من مانده. یما  شاه ربوده یمسبقت از رژ یما گو یز،ن یبکاریبه لحاظ فر پس

 های  تیها و زش  از ضعف یاریمن منصفانه، بس یم،درانداخت؛ از استقالل کشور که درگذر یل کشور را به اسفبارشاه، قبول، استقال یمانتقاد کنم؟ رژ
اسالم و  یآنجا، در آن دوره، پا: که ؛یلدل یکچرا؟ تنها به . بینم  یم یشروزگار خو ینا یها  از ضعف تر  یفوابسته و نامبارک را خف یمآن رژ
 .ورزیم  یخالف خود، اصرار م یو کارها ها  یشیاند  خدا، به خالف ینبه اسم خدا و د ینجا،ما انبود؛ و  یاندر م یمسلمان
 یو مجبورم انقالب نوران دهم؛  ینمره م یو اسالم یسلطنت یمام و به عملکرد دو رژ  عمر خود، نشسته یها  سال ینشرم بر من، که در زندان ا خدایا

 .به او بدهم نه به خود ینمره قبول یر،با او بود؛ و ناگز یاز انواع آلودگ ینکنم که انبا یسهمقا یمیخود را با رژ
  
و تا اعدام  ید،از فحش تا کتک تا شکنجه تا تبع یاسی،س یزندان یکداشت؛ و در مواجهه با  یتلخ یخود برخوردها ینبا مخالف یپهلو یمرژ -9
شما با  یان،دانشجو یا یان،روحان یا یاسیون،س یا: یعنیکه . زد  یدور م یسلطنت یمساواک اما، تنها در محدوده رژ یقرمزها  خط . رفت  یم یشپ

 .یستن یبا شما کار یزما را ن ید،نداشته باش یکار یسلطنت یمرژ یبقا
ان، به سر بازداشت و زند یرا بعد از اتمام روزها یاسیس یدانشجو یاسیون،و اعدام س یدساواک، در کنار فحش و کتک و شکنجه و تبع ینهم اما

او  ود،ب یافتهدست  یزن ای یهبه بورس اش،   یلیتحص های  یاقتخاطر ل  از زندان برگشته، به  یاسیس یدانشجو یناگر احتا  و فرستاد؛  یکالس درسش م
 .کرد  یم یزو بعد از بازگشت، او را استخدام ن فرستاد؛   یدولت به خارج م ینهرا با هز
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اش را   نان او و خانواده گرداند؛  یرا، به محض خروج از زندان، به سر کارش بازم یاسیهر کارگزار س یا، و پزشک یکمهندس،  یککارمند،  یک
در همان دانشگاه،  ی،محکمه آسمان یکنوشته، در  یکعکس و  یکخاطر چسباندن   خود را درجا، به یبرعکس خود ما، که دانشجو. کرد  یآجر نم

 یریگ جبهه یککارمند را با  یکمنتقد و  یک یا کنیم؛ یاخراجش م کنیم،  یمعلقش م داریم،  یبازم یلاز ادامه تحص ی،دادگاه رسم یک ییبا برپا هو ن
و  یمستان  یبا خفت، از او بازم یر،صحبت مختصر مغا یکخاطر   استاد دانشگاه را به یک یستدر یکرس. کنیم  یم یکارخطا، از کار ب یچه یب یاسی،س

 .کنیم  یم یشبه امان خدا رها
  

 ی،گرام رهبر
آنگاه که همسر و دختر و پسرم  ی،آنگاه که به ضرب و شتم من پرداخت، و سوم یگری،گفت، و د یناموس یبه من ناسزا یکودن من وقت بازجوی

 هانداخت؛ ک یساواک پهلو یادنکند بر زبان آورد، مرا بالفاصله به  یکافر یچه یبکه خدا نص یستیفراخواند و با آنان سخنان ناشا ینرا به زندان او
 .و ما به اسم اسالم کرد،  یم ینهاا یسلطنت یماو، به اسم رژ

 یانکه آقا یا سرگشاده و محرمانه یها  مطالعه نامه. یستندن یامام زمان راض یتر از سرباز دوستان ما اما به کم دانست،  یم یمخود را مأمور رژ ساواک،
اینکه  اند؛ خفت بزرگ ینا یحتم یاند، سندها نوشته یحضرتعال یبرا »منتظرقائم یاالسالم دکتر مهد تحج«و  »یحمزه کرم«و  »یعبداهللا مؤمن«

 .بارد   یاند، جز شرم، بر روان و جان ما نم   ها که نکرده  اند و چه  ها که نگفته  ما با آنان چه ینظام اسالم یانبازجو
] فهمیه دُرّی نوگورانی[ یامام یداز همسر سع ییخواهد ماند، نحوه بازجو یما باق یاطالعات میستنظام ما و س یشانیکه تا ابد بر پ یننگ آشکار لکه

 یجگرخراش، و بمباران یها و ناسزاها  از فحش یا  خودِ حضرتِ شما بوده است، به چنان منگنه یفشر یتمَحرم راز ب یروز،زن، که تا د یناست؛ ا
 .شک کرد یدنشود، در سنگ بودن او با یآنها متالش یدناگر از شن که سنگ افتد،  یدرم یضد انسان یرهایاز تحق
خفت دهشتناک،  ینهرروزه ا یتماشا یید؛را هر روز صبح، بعد از نماز، مشاهده بفرما یامام یداز همسر سع ییبازجو یلممتعمدانه، ف کنم  یم پیشنهاد

خواهد  یندومش در ا یتخاص! یابیم یاو دست م یو مقام زن، و کرامت انساناز زن،  یا تازه یفاست که ما به تعر یندر ا یتشخاص ترین  ییابتدا
که خودمان چگونه و با چه  یایدب یادمان یم،زوج باشکوه اشارت ده ینرا به ا یگرانو د یاوریمو فاطمه سند ب یاز عل یمبود که هر کجا خواست

 .یما ادعا برآمده یناز پس ا یدیتمه
  

 ی،گرام رهبر
! یم؟به آن بده یا و چه نمره ین،به ا یا خودمان؛ چه نمره یاطالعات یستمهم پرونده س ینو ا ی،منحوس پهلو یمرژ یاطالعات ستمیپرونده س این،

 سالماال حجت. اسم ببرم، که از خانواده معزز شهداست یانسالو م یلکردهتحص یروحان یکاز  یداز آن اما اجازه بده یشپ! ییدبفرما یخود حضرتعال
دوستان . یددر طبس به شهادت رس یکاییآمر کوپترهای  یبمباران هل یانکه در جر یزدبرادر همان منتظرقائم فرمانده سپاه  ،منتظرقائم یدکتر مهد
 یارآبش یردر زندان نامعلوم، ابتدا او را ز کنند؛  یدر مسجد قبا بازداشت م یبهشت یدرا بعد از مجلس بزرگداشت شه یشانما، ا یزمان و امام یاطالعات

پلشت به او  یها  نسبت ترین  ییشروع و تا جز» زاده حرام«از  یزمان محترم امام یانفحش آقا ینتر که به قول خودش، کم شویند،  یاز لجنِ ناسزا تن م
 یر،با تحق ناسزا همراه اربا آبش یغسل مخصوص و. کند  یم یداادامه پ یکروب یو مهد یموسو یرحسینم ی،رفسنجان یهاشم یانو بستگانش و آقا

کرده  یااز صبح تا شب مه ییِبازجو یرا برا یتا و کند یم یداصبح ادامه پ یکیو کتک، با چشم و دست بسته، از بدو ورود به زندان تا نزد یدتهد
ساواک شاه، . کرده استاشاره  یجار عهفاج یناز ا یاتیمقام شامخ حضرت شما نوشته و ارسال داشته، به ذکر کل یکه برا یا  نامه یالبته او ط. باشند

افزون بر راه و رسم  یتی،امن یها و ما، عالوه بر آنکه در حوزه ید؛نکش یشو فاطمه را پ یخدا و اسالم و محمد و عل یهر چه که کرد، پا
 .یما ذبح کرده یشنظام خو قایحفظ و ب یپا یشو فاطمه را پ یهم خدا را، هم اسالم را، هم محمد و عل یم،ا گون ساواک سر برآورده  شقاوت

  
اما آمار که نه ! اکنون: ییدبالفاصله بفرما یداکنون؟ شا یاداشتند  یشتریاز انقالب اعتبار ب یشپ یها  در سال یاخدا و قرآن و ائمه آ! پرسش یک -10

حضور  یران،ان مردم این و ائمه، در ماز انقالب، خدا و قرآ یشپ«: گویند  یاند، متفقاً م  از انقالب را درک کرده یشکه پ یمردم یعفقط، بلکه جمع جم
 .»داشتند یتر و نافذتر  پررنگ
 یها  برخالف سال ی،دولت یها  و مساجد و محافل و نهادها و دستگاه یماگرفته تا صدا و س یدرس یها  امروز، از همه جا، از کتاب: ییدبفرما شاید

از  یشپ: ییدبفرما یدشا شد؟  یاز انقالب، کجا در ادارات ما نماز اقامه م یشپ: ییدفرماب یدشا. شود  یاز انقالب، اسم خدا و ائمه بر زبان آورده م یشپ
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حضور خدا و قرآن و ائمه، در : ییدبفرما یدداشتند؟ شا ینید یغسال فرصت تبل ودو  یبه قدر س ی،از رسانه مل یان،چون روحان یانقالب، کجا افراد
سراسر کشور را به زمزمه و حفظ و  اچند هزارگانه م یها  محدود بود، اکنون اما، دارالقرآن یمحافل مذهب ها و  از انقالب، تنها به خانه یشپ یها  سال

 یروحان یک یشنمازشاننماز جماعت داشتند و پ یان،از انقالب، کجا زندان یشپ: ییدبفرما یدشا یا. اند  قرآن معطر کرده یرتالوت و صوت و تفس
ندبه پخش  یو دعا یلکم یو دعا یزن  ینهپشت به پشت و همزمان، اذان و نماز و مناجات و س یزیونی،و تلو یییوها شبکه راد بود؟ و کجا از ده

در باب  یزگردهاییم. یزگردهاها و م  ها و نکوداشت  و بزرگداشت ها  یشو هما یمذهب یها  مثل مسابقه یگر؛د یمذهب یها  و احتماالً نمونه شد؟  یم
 ).یچادر یها  البته با حضور خانم(حجاب بانوان ازجمله  ینی،همه مسائل د

و  یندما، با برآ یغاما نه که تبل یم؛ا همت کرده یمذهب یمبه بمباران مفاه ینسهمگ یا ما پس از انقالب، در اندازه. است گونه   یناز منظر آمار، هم بله،
 .است یدهما بدل گرد تهبه عکس خواس اش   یجهنت یاباد هوا شده،  غاتمانینداشته و ندارد، عمده تبل ینسبت یغ،و کارشناسانه تبل یاصول حتم یندفرا
با آنچه که در جامعه،  ،االهی یاتآ یفشر یاند، اما از آنجا که محتوا  همراه بوده یمجالس و محافل انس با قرآن، که در صورت ظاهر، با فزون مثل

 .اند   یافتهن یزن یکاربرد ینداشته و ندارند، کارکرد یمطابقت ین،در مجلس، در دولت، و در عملکرد مسؤول ،قضائیدر دستگاه 
و تقوا و  یعدل و قسط و درست یاتو چه در هر کجا، آ یو چه در محافل مذهب یچه در محضر خود حضرتعال یان،از قار یریکث یتجمع مثالً
صرف و نحو، و با  یداصول کهن و جد یتو با رعا ین،حز یوتقرآن را با ص »ینالد یال إکراه ف«نکردن و  یو دروغ نگفتن و دزد یو پاکدست یپاک
 یلإ قربۀما،  یو اطالعات قضائیشما، دستگاه  یفسوتر از مساجد و محافل و حضور شر اما آن کنند،  یها و مدها، تالوت کرده و م  وقف مهه یترعا

 یو با الفاظ ناب، برا کشند  یم یخشبه چهارم یانفراد یها در سلولو  درند  یتقوا را م یراهنو پ کوبند  یاهللا، با لگد به صورت عدل و انصاف م
 .کنند  یم اش  یاییموم یگرانعبرت د

و  یپاکدست یاتاموال مردم، به آ یدنحساس، و باال کش یبر مسندها یعکوچک و مط یها با گماردن آدم یح،ما از سر تفر یندولت چه؟ مسؤول در
 همهکه تا  یو با ترس اند، یدهکه فروکش یعمدتاً پخمه ما، با زبان یندگاننما یز،در مجلس ن. خندند  یغش م  قرآن غش یداتتأک یگردروغ نگفتن و د

خودشان تمام شود، و  یانبه زحتا  :بنا بوده ها ییگو حق یناگر چه ا. آیند یقرآن درم ییگو  حق یاتآ نفوذ کرده، از خجالتِ شان یشعور یها سلول
البته دور از چشم خدا، به  یندگان،نما ینچرا ا ی،آر. تمام شود یشاوندانشانخو یانبه زحتا  یادرشان تمام شود، و پدر و ما یانبه زحتا  یا

 خود مشغول نباشند؟ یجرا یزدوبندها
 ،یما  ن به خلوت رفتهچو«: اما در همان حال، خودمان یم،ا  دعوت کرده یو مردمان خود را به خداباور یما  ما مکرر در مکرر از خدا گفتهاینکه  نتیجه

 .»یما کرده یگرآن کار د
خود، اشک  یها  و عباس گفتن ینبو ز ینو فاطمه و حس یو از عل یما شکل ممکن، سوز و گداز برآورده ترین  یبه سطح ی،مجالس مذهب در

 های  یهو گوش تا گوش، سر از تن توص یما هو عباس پشت کرد ینبو ز ینو فاطمه و حس یسوتر، به عل اما دو قدم آن یم،ا کرده یراهللا را سراز خلق
 .ایم یدهآنان بر یو ابد نیانسا

فوتبال به  یآنگاه که در باز یلی،است یدرباره ضربه سر آقا) یصفار هرند یآقا(خودتان  ییدارشاد سابق و مورد تأ یربه سخن وز کنم  یم پیشنهاد
در روز ) ع(یمثل ضربت عل یهبالتشب ی،آن باز در یلیاست یضربه سر آقا«: گفت زیونییمصاحبه تلو یکدر  یو یید،گل زد، توجه فرما ها  یکاییآمر

 »!خندق بود
  

که انقالب ما به حال خود وانهاده نشد تا به راه رشد مطلوب خود  ییدفرما یدنکته تأک ینبر ا ،»یتهاجم فرهنگ«با انگشت نهادن بر  یدشا -11
خودمان را،  یریتیغلط مد های  یوهش ییداجازه بفرما ی،اما فراتر از تهاجم فرهنگ. با انقالب ما کم نبوده است ها  یدشمن. کنیم  یرا قبول م ینا. درافتد

 .یمبدان یلدر ناموفق بودن انقالب دخ یزن یما  را که ما به مردم خود تحکم فرموده یو نوع اسالم
 تر یشپ یاردور، بس یها  از سال بارد،  یم یو آسمان بر او هجمه فرهنگ ینزم و یوارکه از در و د شناسم   یم یخودمان، کشور یگیمن در همسا وگرنه
 .کنند  یکرده و م یداپ تری یشب یشروز، و سال به سال، به اسالم گرا  کشور اما روزبه ینما؛ مردمان ا یانقالب اسالم یروزیاز پ

 اش  یفرهنگ یها  اروپا، با باز گذاردن دروازه یهدر اتحاد یهترک یتعضو. استاروپا به کار بسته  یهبه اتحاد یوستنپ یبرا یاریتالش بس یه،ترک کشور
و تجارت؛ اما چرا  یاستسکس و مشروب و قمار، در کنار س یبا چاشن ی،و جمع یفرد یالتگرفته تا تما یاز جامعه باز جنس. خواهد بود یسرم

مته بر مغز  ین،باشد که در آنجا، حکومت به اسم د ینجز ا تواند  یچه م یلشاست؟ دل یروز رو به فزون  روزبه ین،سرزم ینبه اسالم در ا یشگرا
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درست  یعنید؛ کن  ینم یمجامعه را به عوام و خواص تقس ین،و به اسم د کند؛  ینم یرا خال یبشانمغزشان را و ج ین،و به اسم د کند؛  یمردم فرو نم
 .گیریم  یآنها درس نگرفته و نم درپی  یاز عوارض سوء و پ یزن گاه  یچو ه یم،که ما به انجامشان مفتخر ییهمان کارها

ما، پرورده آن دوران پرتهاجم  یاز ما و شما و همه رزمندگان و شهدا یاریبس. مگر کم بود؟ فراوان بود یپهلو یمرژ یتهاجم فرهنگ راستی،
 یاز انقالب، کس یشپ ینکهباشد إال ا تواند  یچه م یلشم امروز ما بود؟ دلتر از اسال  و زالل تر  یچرا اسالم آن زمان، خواستن یداما اگر فرمود یم؛ا بوده

از  یا و خوشه برد   یم اش االهی یخود، دست به آسمانِ باورها یلهر کس متناسب فهم و تما. نبود ینید یتحکم یها  چارچوب یتبه رعا» مجبور«
 .کرد  یو تناول م کرد یو بو م گرفت  یخرمن آن برم

از انقالب به  یشحالل در پ یحاال؟ مناسبات بازار و کسب روز یابود  تر  یفیتو با ک تر یشاز انقالب ب یشمسجد رفتن مردمان ما پ ،یلیوک خدا
و مصرف  یروزها؟ دختران فرار ینا یابود  یارو افراط و اسراف در مصرف، سابقاً بس ییگرا  اکنون؟ تجمل یابود  یلمتما یانصاف و درست

: فرمایند  یاست که م ینشدن فراموش یزدیمصباح  یسخن جناب آقا ینروزها؟ ا ینا یاداشت  یها فزون  در آن سال گری  یو روسپ یالکل وباتمشر
 .گویند  میرا  ینانصاف و آمار ا یم؛را به خودمان بده ینمره مردود یدبا یزن ینجاام که در ا  شرمنده» .بهتر از امروز بود ی،زمان شاه، به لحاظ فرهنگ«
  

متنوع،  یو محتواها ینام، با عناو سپرده ینترنتو به حافظه ا شما نوشته  یبرا یزن یگرید یها  نامه، نامه یناز ا یرمن با اجازه حضرت شما، غ -12
 یش؛خو تر  رگزترند با ب  کوچک یک یها  نامهسخن با حضرت شما دارند؛ رنج یرو یها همگ  نامه ینا. منتشر خواهند شد یجتدر  و به یکبه  یککه 
 یتر من هنوز در فهم کوچک. است یو هنوز مرا با شما مِهر و صدق و درست! دانم  یم یشتر خو من در زندان شما، هنوز شما را بزرگ بینید؟  می

 یروزها ینا در ار ها  یرو  از کج یاریبس توانید  یکه م ییدشما ینا. بینم  یاز مشکالت کشور را در دست مبارک شما م یاریحل بس یدخود، کل
را  یخدا، دوست  شما را به یز،عز یبا قلم من، ا. یدکن یکمتفرق ما را به هم نزد یها  دل توانید  یکه م ییدشما ینا. ییداصالح فرما مانده  یپرشتاب باق

 .ینیدبب
فصل و فرصت . غم همه را بخورد و یدهمه آغوش بگشا یکه به رو یکس. خواهد بود یسرم »یگاند«همچون  یا کشور ما با ظهور چهره نجات
اگر  ییدمرا ببخشا. یدانقالب خود باش یروزها ینا یو گاند یاییدخدا، ب  شما را به. بهادر به سر آمده است  عبوس و پرخاشگر و بزن یها چهره

 یندر ا یپهلو یممشکل رژ ترین  یاساس دانیم  یوگرنه همه م. است گونه  یو خصلت گاند یقصدم، خو. دهم  یارجاع م یرا به گاند احضرت شم
 یرگذار و سا  قانون یها  در زمان شاه، دستگاه ی،رو یناز هم. فرمود ینفر را بر مقدرات کشور تحکم م یکتنها و تنها، فرمان و خواست : بود که
که متأسفانه در جامعه ما  یزیچ. شتنداز خود ندا یا و اراده دادند  یم یقتطب یخواست شاهنشاه یکفرمان و  یککشور، خود را با همان  اتانتظام

 .شود   یتکرار م یزن
محاسبات  یوانکل کشور و د یو تفحص در سازمان بازرس یقتحق یها  به کوه کوه پرونده. محقر و مفلوک است یموجود یباًدر کشور ما، تقر قانون
 .گیرند  یگرفته و م یجا ییگانبا یها  فرموده، در قفسه و به یمکه بنا به گفته مسؤوالنشان، مستق یدبنگر

  
 ی،گرام رهبر
اما مردم و رهبرانِ اهل . کوبند  یاست که مرتب بر طبل تفرقه م ینبه ا یافتهشاخصه مردمان رشدنا. یما  را پشت سر گذارده ها  یتها و عصب  جنگ ما

 یهودیآن  یادتاسالم به ع یامبرفتن پر یتحکا یاآ. گشایند  یآغوش م یگرانحق د یتو رعا یو دلسوز یگذشت و مهربان یرشد، به رو
 خورد؟  یها م  تنها به درد دفن در کتاب ریز  روبهخاک
 یایعقل، دن یایفهم، دن یایدن یاآ ید،برو یو کروب یمحمد خاتم یدحجج اسالم س یدنو به د ی،موسو یرحسینم یآقا یدناگر سرزده به د شما

نه، همه کائنات و همه  یا! ید؟و دست فتنه را در دست گرفت یدرفت یربه ز یرتچرا از دژ بص که گیرند  یم یرادبه شما ا یغمبراسالم و خدا و پ
 !خواهند گفت؟ ینشما آفر بینی  یکو ن یو هوشمند یتبه فهم و درا یاو همه مردمان دن ها  یدهپد

من . پذیرد  یحضرت شما صورت م یتا و تنها به دست باکفاتنه اند،   یدهما تار نکبت و تفرقه تن یکه امروزه به دست و پا ییها  از مخمصه رفت  برون
 یرو به«: است که ینو جهان هم یرانا یمو همه مردم فه یاو اوص یاءبزرگ و همه انب یکه خواست شهدا و امام و خدا کنم  یعرض م ینانبا اطم

 ».یدوا کن یشهمه مردمان خو یخود را به رو یتبسته ب یدرهاو  یزیدخدا برخ  شما را به. یدو قهرکرده را بازآور یدهمردم رم. ییدهمه آغوش بگشا
 یدبه همه نشان بده. که اساس حکومتشان بر عقل و انصاف و رحمت بنا نشده است یدوابگذار هایی  یمرژ یرا برا ها  یانداز  و فاصله ها  گری  گزینش

و بدحجاب و  یاز چادر ید؛که شما رهبر همه هست یدشان بدهبه همه ن. هست یزو تحمل و مدارا ن یهست؛ صبور یزکه در اسالم، لبخند ن
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به حتا  و خورید؛  یرهامانده و منحرف را م یبانو یکحتا  از همه، غم یشکه ب یدنشان بده. و کافر یو کراوات ریش  یو ب یالله  حجاب تا حزب  یب
و  کسی  بی یدر تنگنا ی،روسپ یکحتا  که یدنشان بده. اندیشید   یره مرفت آنان چا  برون یو برا گشایید  یفروش، چهره م  معتاد و تن یجوانان یرو
 .شما را داشته باشد یاوریانتظار  یر،ز  درِ خانه شما را به صدا درآورد و شرمنده و سر به  تواند  یم ی،چارگیب

غارتگران  یها را جز برا  زندان. یداز خود شروع کن ید،به وحدت کن یقرا تشو یگرانداینکه  یجا  به. یدتفرقه را بگسل یرهایخدا زنج  را به  شما
 .یدمخواه یاناموال مردم و قاتالن و قاچاقچ

مختلف،  یها  و خودشان با تماشا و مطالعه راه. مردم، نفس تازه کنند یداجازه بده ینید؛را بربچ ینیو تحکم احکام د یلخدا بساط تحم  را به شما
 یزندان یک یقهخدا قسم هر دق  به یامت،ق یفردا. آزاد کنند اند،  یزندان دلیل  یرا که ب یاسیس یانزندان یدن بدهاشاره، فرما یکبه . ینندرا برگز یکی

 .خود را خواهد کرد شده ییعاز ما مطالبه حقوق تض گناه،  یب
 یشمحکمه ارتداد و اعدام پ یارم؛ و ما، او را تا پارا دوست د یرانمن، ا: که گفته یجوان! اند؟   یما و شما زندان یها  در زندان یچه جوانان یدبدان اگر

 !یما رانده
 یماییراهپ یکمجلس دعا،  یکمجلس ختم،  یکدر آنجا به جرم شرکت در  یکس یاآ. ییدمردم فرانسه دقت بفرما یروزها ینا یظتظاهرات غل به

 !شود؟  یبه زندان و داغ و درفش محکوم م ی،خشن حت
 یم،کن یهمخالفان خود را به خوارج تشباینکه  یبه جا. یدبه سر مردم خود بکش یو دست یدو واژه خواص و عوام بردارخدا دست از سر د  را به شما

 یمل تیاز آش یبزرگ یو شادمان یمکن یشو از آنان طلب بخشا. ییمهمه را ببخشا. یمدر روز فتح مکه مواجه شو یامبر،چه بهتر که با آنان همچون پ
 .یمبه راه انداز

 توانند   یم یرانا یاسالم یو غرب کافر، بهتر از جمهور یکاخود را در آمر یمانامروز، معتقدند که ا یناز مردمان ما، هم یارید افسوس که بسص ای
از کشور ما،  رت  خرا، فرا ها یرا، پاکدامن ها  یباییرا، ز ها یو خوب. بینند  یتر م  و در دسترس تر یچرا؟ چون در آنجاها، خدا را خواستن. حفظ کنند
 .یستن یزن یرکه در غرب وجود دارد و انکارپذ یآشکار و پنهان یها  هم با همه مفسده آن. کنند  یمشاهده م

و ظلم، . یما دست برده یهیروان و بد یارما بدان بس ی،انقالب اسالم یها سال ینکه در ا یزیچ! ظلم: یعنی» مردم یبا آبرو یباز«نگاه ما و شما،  از
 ترین  ملموس. است یختهو فرور یدهجور را جو های  یتاز حاکم یاریبس یبرقرار یها  است که استوانه ای  یانهمور دانید، یاز همه ما م خود بهتر

 .شکست خورد و از پا درافتاد اش،  یداخل یتکه از ظلم حاکم ی،عامل خارج یچسابق است، که نه از ه یشاهد سخن من، شورو
  

 ی،گرام رهبر
اسالم، حضور مردم  یایو حال آنکه در تمام دن یاندازید،به روند معکوس شمارگان نمازگزاران جمعه و مساجد خودمان ب ینگاه یکخدا   را به شما

و اصالح امور بر ما و بر انقالب ما بسته نشده  ییهنوز راه دلجو: که کنم   یعرض م ینانمن عاشقانه و با اطم. است یدر صفوف نماز، رو به فزون
 :دهد  یسوق م یانیمرا به سمت پرسش پا ی،حضرتعال یواال یروح یتام تلخ باشد، اما ظرف نوشته یانپا خواهم  ینم .است
 یتتثب یدر پ) ییلو اسرا یکاآمر(دشمن : یدا   بوده است که به کرات فرموده ینا ی،رهبر یها  سال ینگون حضرت شما در ا  دغدغه یاز محورها یکی

بله، ما . ضد اخالق و ضد حقوق بشر است ینو د یلزور و تحم یناسالم، د. خشونت است یناسالم، د: است که یانحرافنکته  یندروغ و ا ینا
اسالم،  یت،از اسالم، سراسر دروغ و تهمت و افترا است؛ چرا که در باور ما و در واقع یبرداشت ینچن یکاست که  ینچون شما باورمان بر ا یزن
 یناست؛ د یکتاپرستیو  یددعوت به توح یناست؛ د یدعوت به خداباور یناست؛ د یو برابر یرشد و برادررحمت و گذشت و عقل و  یند

 ینو د ها؛  یو زشت ها  یدیاز پل یزپره یناز جهل؛ و د یزگر یندعوت به فهم است؛ و د یناست؛ د یو غن یرو فق یدو سف یاهس شدن یکیدعوت به 
 .است یگراند یداحترام به حقوق و عقا

و  ها یکاییآمر«: ییددشمنان در سخن خود دقت بفرما یبه دروغ و نکته انحراف یگربار د یک کنم  یهمه، از محضر حضرت شما درخواست م ینا با
شما را «: است ینپرسش من ا» .کنند  یم یغضد اخالق و ضد حقوق بشر تبل ینو د یل،زور و تحم ینخشونت، د یناسالم را د ها،  یونیستصه
پوشانده  یو عمل ینیجامه ع ها  یونیستو صه ها یکاییآمر یسخن دروغ و انحراف ینبه ا یا،و کدام حکومت در دن یانیو چه جر یچه کس ،خدا  به

 »!گذشته؟ یمسال و ن یک یندر ا خصوص بهخودِ ما؟  یاجز آ: ام   است؟ جز طالبان؟ و شرمنده
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حاضر  یستانیس اهللا یتآ یاآ! قرار دهد؟ یشحکومت خو یما را الگو یحکومت یستمکدام ملت حاضر است س«: است ینا یزمن ن یجانب پرسش
اهللا لبنان و  کند؟ حزب یمتعارف اسالم را اجبار یما قرار دهد؟ و احکام فقه یقانون اساس یمطلوب خود را در عراق، بر مبنا یاسیاست نظام س
 .است یکه پاسخ منف دانیم  یبرخوردار بوده و هستند؟ همه م جانبه ما همه های  یتحما ترین یشچطور؟ که از ب فلسطینحماس در 

معادل آنها وجود  یها  قطع دست دزدان و سنگسار زنان زناکار اصرار ورزد؟ و حال آنکه مجازات: که بر شود  یم یداپ یحکومت ی،در عصر کنون آیا
و  ودی؟سع های  یطالبان افغانستان؟ و وهاب یاجز آ. آن کاست یجهان و یداد و از فضاحت روان ییرسنگسار را به اعدام تغ توان  یدارد و مثالً م

و ضمن انکار آن، . دفاع کند تواند  ینم یویورکدر ن نژاد  یاحمد یآقا ی،محمد ینهاز حکم سنگسار خانم سکاینکه  جز خودِ ما؟ جالب: ام  شرمنده
 .خواند  یدشمنان م »یعهشا« یران،ا یاسالم یجمهور یها  را در دادگاه یحکم ینصدور چن

  
 من یانیپا سخن

که  یندر ا. یدمند  عالقه یاربس کند،  یم یرو تحق دهد   یرا دشنام م یکاو آمر یلآنگاه که اسرائ نژاد،  یاحمد یآقا های  ییبه شعارها و تندگو حضرتعالی
دو را  ینا های  شمنیما خود د. یستن یدیو زشتکارند، ترد در چشم مسلمانان، منفور یژهو  از مردمان جهان و به یاریدر چشم بس یلو اسرائ یکاآمر

دو، درشت  ینکرنش، به ا یشود که به جا یداپ یدو دارند، اگر کس ینکه مسلمانان از ا ینفرت ینپس بنا به هم. یما  خود لمس کرده یبا رگ و پ
 .گیرد  یرد اعتنا قرار ممو ین،از عوام مسلم یریجمع کث یانکند، حداقل در م یرشانفحش بدهد، تحق ید،بگو

مثل  یا. کسب کرد یتخود محبوب یبرا یدر مقطع یو،آو  مثل صدام، که در بحران و غرقابِ غرق، با پرتاب چند موشک بدون کالهک به تل درست
 ممرد یاناست، که در م نژاد  یاحمد یآقا ی،نفر بعد. از مسلمانان تندرو، محبوب شد یجمع یاندر م ها،  یکاییالدن، که با درافتادن با آمر  بن 
 .جمع افزود ینبه ا توان  یم یزچون هوگو چاوز را ن یدارد، البته افراد یوامانده، طرفداران یکشورها یانو در م یرشده،تحق
را  یرشدهو تحق یدهد لمظ یها  گرفته ملت و جگر آتش دهند،   یدشنام م یلو اسرائ یکابه آمر یااند،    درافتاده یکاکه با آمر ینانیمشترک همه ا فصل

 یکابه آمر ییگو  با دشنام دادن و درشت ینانا یقت،در حق. گرفتارند یخود آنان، در فالکت و نکبت داخل یاست که کشورها یندر ا کنند،  یخنک م
سرکوب مخالفان خود، و نقض  ها، ینفرافک ینو با هم کنند  یخود را پنهان م یاساس یها  ضعف یشان،ها  زدن چاک  ینهها و س  و با پرخاش یل،و اسرائ

 .کنند  یم یهتوج یا یآنان را مخف یحقوق شهروند
که  یبه کس یدو اعتماد کرد یددست برد نژاد یاحمد یسست آقا یسمانبه ر یل،دل ینبه هم ید،طلبان نگران بود از سر برآوردن دوباره اصالح شما
 یزیدرست همان چ. سالمتشان آشکار و مطمئن است های یشهما و شما بوده و هستند، اما رطلبان، گرچه منتقد  اصالح. در باد داشته و دارد یشهر

حماقت  یو تجل یلکشور ما انداخته است، تمث یادینکه او بر مقدرات بن یو چنگ نژاد، یاحمد یظهور آقا. است بهره یاز آن ب نژاد یاحمد یکه آقا
 .یدالبته او را نخواهند بخش یزو ن ید؛او خواهند خند به ارتفاع فهم اش، یبعد یها است که نسل یآن مردم

خواهد کرد و همه » عبور«به وقت ضرورت، از شما  نژاد یاحمد یآقا: دارم یاعالم م ام، یکه در آن زندان یسلول یناز هم ینانبا اطم من
او  یانسالمت اطراف یزاناز م توان یفرد را م یکمت سال. خواهد نمود یانخود را کنار خواهد زد و ذات نامتعادل خود را عر یندروغ های یخاکسار

است که با  ینابکار -نژاد یاحمد -او . دارد ینشان از دزد بودن خود و نژاد، یدر اطراف احمد یمیچون محمدرضا رح یحضور دزدان. کرد درص
و به شما خواهد  یستادخود شما خواهد ا یو در روروز، ر یکاو، . خود دارد ینگاه داشتن اسرار دزد یدر مخف یسع ی،ساز بردن به پرونده یرو

 .نداشته باشم یشما کار های یتا به دزد یدنداشته باش یمن کار یانمن و اطراف های یمن است، به دزد یشهمه شما پ روندهپ: گفت
 یاتقه شماست؛ و دانست در ادبرا سر بدهد که مورد عال ییجاکردن خود در دل شما، شعارها یبود که دانست برا یندر ا نژاد یاحمد زیرکی
 وواقف آمده بود که با پرتاب نگاه و فهم  یزنکته ن ینبه ا یکاو ن. برخوردار است ای یژه، از اعتنا و اعتبار و»دشمن«شما، واژه  یرهبر یها  سال

 .کاله گذاردو حقوق تباه شده مردم،  ها  یکار  و ندانم ها  یبر سر کاست توان  یها، م  مطالبات مردم به دوردست
نمونه دفاع درست و مؤثر از حقوق  ین، بهتر»اردوغان«مورد عالقه شما متوقف است،  یشعارها یینکه در سطح رو نژاد یاحمد یآقا برخالف

که این جالب. عرصه است ینمتفاوت، هوشمند، و موفق در ا یتیاردوغان شخص. یکاستو آمر یلاسرائ یرانسانیغ یها  اقدام یو افشا ینیانفلسط
امکان را فراهم آورده که  یندرست، ا های  یاستدارد، و هم با اتخاذ س ینظامحتا  و یو اقتصاد یاسیمراوده س یلو اسرائ یکادولت او، هم با آمر

 .مردم خود واگشوده است یبه رو یزرا ن یکو مناسبات دموکرات یآزاد یاو، درها. در ببرد  مردمش را از فقر و جهل به
 یادفر یزن یافتهو رشد یدهملت فهم یک. گوید  یم» دشمن«که سخن از  یستنفر ن یک یننفر، و تنها ا یک ینا یگرحاال د ی،ربست ینچن یک در
را  وغانمن، ارد. کنند  یتکرار م یو مابق دهد   یشعار م یکیدر کشور ما، . دارد یابراز م یلو اسرائ یکاآمر یرانسانیو نفرتش را از رفتار غ کشد  یم
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 یشبر گرا یزروز ن  و روزبه. برد  یسود م ینشموجود در جهان به نفع مردم سرزم های  یتاو، از همه ظرف دانم؛  یتر از خودمان م  موفق یاربس یاربس
 .شود   یمردمش به اسالم افزوده م

اما متفاوت، بشارت و هشدار  یک نزددو افق کامالً یخواهم کرد، شما را به تماشا یاحضرت شما منتشر کرده و  یکه برا ییها نامه یدر تمام من
 همینکه مبادا ما با  یافتد؛ و هشدار، از آن رو یبمعدود که همه مردم کشورمان را از لبخند شما بهره و نص یام؛ بشارت، آنجا که نه جمع  داده

 !یمسرنوشت محتوم خود شتاب کن یانیپا یانشقاق مخوف، به سمت روزها
و  یبهمن را به شادمان ودو  یستبرآمده از متن انقالب، سالروز ب یسرفراز ینما، به کدام یانما، دولتمردان ما، مجلس یمایاست امسال، صدا و س قرار

 ینند؟غوغا بنش
ها و   و وقت یو انسان یپول های  یهو سرما ها  یبها و آس  ها و خون  ها و مجاهدت  ها و زحمت آزمون ساده، همه رنج یکحضرت شما، در  خود

کنار  درام، که   شرمنده ی،معادله انقالب یندر کفه دوم ا ید؛ترازو چشم بگردان ینو حاال به کفه دوم ا ید،کفه بگذار یکها را در   و عاطفه عمرها
بهت  ترازو، درست همسنگ ینبُهت ا. جانبه تلنبار شده است همه یها  و خسارت ها  یها و آلودگ  از دردها و غصه یکوه ها،  یستگیاز شا یمختصر

 یم؟ا  آورده دست  ها به و چه یما ها داده  چه یم؟کن یکوبیو پا یستیمبر سر پا با ی،انقالب اسالم یروزیدر سالروز پ یدخود ما و شماست که چرا با
 یانگیزد؟و فهم آنان را به طنز برن یردکه در باور مردمان ما جا بگ یدما قرار است از چه بگو یمایامسال، صدا و س

 یناز قامت ا یفراوان های  یبو صد افسوس که امروزه، آس یغدر. ییماز نور بگشا هایی  یچهبشر، در یانقالب، به رو ینرار بود ما با اق روز  یک
 .است یختهو گوژپشت آو قامت یدهکهنسال خم

  
و همگان مردم  یدخود بگستران ین، بر سرزمو فاطمه یبه وسعت لبخند، از جنس لبخند محمد و عل یا  و سفره یدهمت باال بزن ینخدا آست  را به شما
و به  ،به با هم بودن ،االهیآسمان معرفت  سوی ینکه ما خداباوران ا. یدفرا بخوان یکرنگیو  یکدلیاز  یخوشگوار های  یرا به تناول خوردن یشخو

 .یما  دعوت شده ییاز نفرت و ترشرو یشلبخند، ب
 ییانقالب، هر چه که ندارد، الاقل گوهرها یسالگ وسه  یکه س یدبکن یخدا کار  شما را به. یدرفته را بازآور یو لبخندها ید،ها را بتاران  و نفرت بیایید

به  قریب عن ی،واقع یروزیپ ید،شاهوار همت کن یگوهرها ینا یداگر حضرت شما به ص. گشوده داشته باشد یها و از آغوش ی،از لبخند، از آشت
 !ما یگرام رهبر یدباش برقرار. ما آغوش خواهد گشود یرو
 
 احترام با

  زاد یمحمد نور: شما فرزند
 ینحفاظت اطالعات زندان او قرنطینه

 1389ماه  آبان
  

  *** 1391بهمن  19، )بعد از تحریر(نوشت  پی*** 
از  یته یرو یناز ا یروزی،روز پ ینا انبان. یاوردبا خود ب یاز شادمان باری کوله آنکه یب. رسد یو دوم بهمن ماه امسال، با شتاب سر م یستب آری

 یاز جا یدداند چرا در روز تولدش، با یو چند ساله، نم یس کهنسال ینا. به کهولت برده است یاش رو یوچند سالگ یسرور است که در سن س
پرسش  ینبه ا چنان بایداو هم. گرفتار آمده است ای و چند ساله، امروز در بد مخمصه یکهنسال س ینا. بپردازد یکوبیجهد و به رقص و پابر

از  بارش از آزادی، اش شده است، چرا کوله یداریو پا یروزیکه صرف پ ای یهآن همه زحمت و مجاهدت و سرما یپاسخ بدهد که به ازا ینسهمگ
د ساله، بر پشت خود وچن یکهنسال س ینا یدو چرا با ؛است یاز آرامش، از عدل و از قانون ته یت،از فهم، از امن ید،از ام یکپارچگی،علم، از 

انقالب  بدیل یب های یهو از هدر دادن سرما کیاستی یاز ب ،یقانون یاز ب ،یراز تحق ،ماندگی از عقب یا،از مصرف، از دروغ، از ر یاد،از اعت یگوژ
 باشد؟ یاندهرو
  

 یسهمقا یپهلو یرانرا با ا یاسالم یراننامه، من ا ینادر . یانقالب اسالم یو سه سالگ یسه در آستان. ام نامه را در داخل زندان نوشته ینمن ا: اشاره
مظان اتهام و  درزندان را  رئیسچهارم و پنجم و هفتم من از داخل زندان، های  نامه انتشار. ام کرده یواشکاف را مختصراً یکهر یتو ظرفام  هکرد
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هم در اتاق بود تا با  یاطالعات مأمور یک. زندان بردند رئیسبه دفتر  بردم می سره که در آنجا بای  هینهست مرا از قرنط یادم. قرارداده بود یهمکار
ه نگاه کرد و صفح نپر از التماس به صورت م یزندان با چشمان رئیس. دهم می داده و یرونرا بها  نامه ینگوش خود بشنود من چگونه ا دو
نامه را چگونه از داخل  ینما بگو اه ب. هفتم تو منتشر شدهه است که نام ، امروز دو روززاد نوری یآقا: یدرا نشانم داد و پرس یوترشکامپ یتورمون

 رئیس ینبه نقش برادر هم واستمنخحتا  ؛مواد مخدر به داخل زندان اشاره کنم یلوک یلوورود ک یراستش نخواستم به چگونگ ی؟ا داده یرونزندان ب
صورتش را از من پنهان کند و در همه  یکرد پهنا می که سعی -اطالعات ه مأمورفیاق. زندان بپردازمه زندان در قاچاق جور واجور مواد در محدود

در : گفتم. دادم می را نجات خودمزندان را و البته  رئیس یدمن با. است یختههم ره داد سخت ب می عبوس بود و نشان - داشت  یرحال سر به ز
که  ینا. منتشر خواهند شد یکبه  یکها  نامه ینا. ام سپرده یوترکامپه و به حافظ تعداد نامه نوشته یکرفته بودم، من  یکه به مرخص یماه یکهمان 

که  ؛تکان داد تأییداطالعات سر به  مأمور .یدندبه راحت کش یرا که گفتم، هردو نفس ینا. یدمن هم باش یستمبه هفتم است، شما منتظر نامه نام
هشتم هم ه بندش نام پشتاحتماالً شده و  هفتم من منتشره نام: زاده گفتم تاج یبندم آقا زندان که بازگشتم، به همه ینبه قرنط. است ینهم: یعنی

خفت را ه و نمرها  یکاییرا به آمر یو نمره قبولام  ها اشاره کردیکو آمر یرانا یو فرهنگ یوجه انسان یسههفتم به مقاه من در نام. منتشر خواهد شد
از نظر ها حتا  یپهلو یمرژام  هنامه نشان داد یندر ا. ام پرداخته یو پهلو یاسالم یممقوالت در دو رژ نیهشتم به همه در نام. ام به خودمان داده

نامه را به مناسبت سالروز انقالب  ینا. ما آراسته بودند یبراتر  سالمای  هجامع -علماست  که تخصص آقایان -  یو ادب اجتماع یو اخالق یاسالم
 :یمده می بازنشر یاسالم
  زاد نوری محمد

 یکبهمن ماه سال نود و 
  
  

 *** منبع *** 
 »زاد یمحمد نوردکتر  رسمی سایت«

http://nurizad.info/?p=4605 
http://nurizad.info/?p=21149 
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   1390خرداد  17ای،  زاد به خامنه نامه سرگشاده محمد نوریهشتمین به  عباس خسروی فارسانینقد 

  
 استوار نجیب زاد، نوری محمد با نجوایی

  
 »!خطاست آزمودن را آزموده«
  

  !؟»داد تغییر اعدام به را سنگسار توان  می«: که ای داده پیشنهاد ات، نامه پایان در چرا دانم نمی
  

 و! باش گر اصالح! نباش گر توجیه است؛ نشده زدوده تو ضمیر و ذهن از خطاکارش رهبران و انقالب و اسالم های رسوبمتأسفم که 
 چیز، هیچ و کس هیچ! »براندازی« از نترس! برانداز آری! باش »برانداز« شود، نمی اصالح پلیدکردار، و نامقدس منظا این اگر

  نیست براندازنه نقد ورای و مقدس
  

 سالم عزیز، زاد نوری محمد آقای
  
 شایسته متقن، متین، زیبا، بسیار و ای گفته بسیار ،)1390 خرداد 16: انتشار تاریخ( »پهلوی رژیم و ما« عنوان با ای خامنه آقای به خود هشتم نامه در
 میان از که اما حیف صد را؛ تو مشفقانه و منصفانه نجیبانه، نجوای و را تو بزرگی و اندیشه و فهم و بیان و را تو کنم می تحسین ای؛ گفته جا هب و

 دو این به نیز من کوتاه نقد و سازند؛ نمی نامه این زیبای اندام به تو جای هناب و نافاخر نامتناسب، جمله دو که آمد نظرم به تو، زیبای سخنان همه
/  سوز انسان مهیب، جمله، دو این خطای من، نظر به زیرا، کنم؛ می نظاره نقد نگاه با را جمله دو این که مگیری خرده من بر امیدوارم است؛ جمله
 :بگویم جمله دو آن از اما. گرفت نادیده را آن توان نمی و است سوز سرنوشت/  ساز سرنوشت و ساز انسان

  
 »ترش بزرگ به تر کوچک یک لکنت بدون سخن« باب از را، خود هشتم نامه«: ای گفته چنین خویش، ای خامنه با ات نجیبانه نجوای آغاز در) 1

  ».دارم می شما تقدیم
  

 که مباش حقیری و صغیر افتاده است؛ ای خامنه »ترش بزرگ« که مباش »تری کوچک«! باش بزرگ خودت و باش خویش نور زاده عزیز، زاد نوری
 مقابل در خودت دانستن »تر کوچک« همین نیست؛ اخالق بایسته و انسان مقام شایسته ای، خامنه آقای به خطاب تو سخن این دارد؛ ای ولیّ و مقیّ
 یا پدر اگرحتا  برابری؛ او با اخالق، و انسانیت در تو. رددا تناقض و است ناسنجیده و ناسره تو سخن این آور؛ لکنت و است لکنت ،»تر بزرگ«

 خرمن. است سوز اندیشه و استبدادساز سازی، مقدس و مقدس و »تر بزرگ« و »تر کوچک« سیاست، نقد و سیاست وادی در البته و باشد؛ برادرت
 !نیفراز بر و نساز را استبداد و نسوز را اندیشه
 و صغیر« ،»محقر و معظم و عظمی« ،»رعیت و ارباب« ،»گله و رمه و چوپان« ،»امت و امام« ،»مأموم و امام« ،»تر بزرگ و تر کوچک« نگاه همین
 استبداد! بزرگوار عزیز است؛ رسانده سرا، ویرانه بدین جا، بدین را ما ...و »غیرخودی و خودی« ،»خاص و عام« ،»الشیطان آیت و اهللا آیت« ،»کبیر
 کس هیچ سیاست، و جامعه در و! برابریم همه! انسانیم همه ما. شود نمی فاخر ظاهر، جامه با حقیر استبداد! مپوشان زیبا و نو جامه ما برای را حقیر

 !مفروش استبداد خروش به را خویش انسانی شأن و! باش بزرگ نیز تو. برابر و هستند بزرگ همه نیست؛ »تر کوچک« و »تر بزرگ«
 و مأموم رمه، گله، حقیر، رعیت، تر، کوچک« خواهی می تو اگر که گویم می اندوه با و شوربختانه اما هستی؛ نانسا تو نیستی، ای خامنه رعیت تو

 مخلفات با( العالی ظله مد و الشریف ظله اهللا أدام تعالی، اهللا حفظه بزرگ ای خامنه امام آقا چوپان، پادشاه ارباب العظمی اهللا آیت معظم مقام« »امت
 .خواهند نمی و نیستند چنین دیگر نیستند؛ چنین ایران، مردم که بدان اما خواهد، نمی درونت و دل دانم می البته که باشی،» )صلوات سه
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 ارزش! بس و همین ؛»انسان« شمارش واحد با هستیم انسان یک فقط ها انسان همه و من و ،زاد نوری محمد فقط تو و است ای خامنه فقط ای، خامنه
 و بزرگ خطاهای همه این با ای، خامنه علی تو، تر بزرگ تو، مقتدای و پیشوا تو، رهبر اساس، این بر و اوست؛ اندیشه و ارگفت کردار، به کس هر

 .»!نیست تدبیر را خودکرده« و! است شده زمین ایران بزرگ مردم ضمیر و ذهن در حقیرترین و ترین کوچک مهیب،
  

 !عزیز زاد نوری
 خواب از کنون تا داشت، تو چون مشفقانی نصیحت برای شنوایی گوش رهبرت اگر که رهبرت؛ با نه بگو، نسخ مردمت با هستی، مردم با اگر

 اما ؛»!خطاست آزمودن را آزموده« عقل، و فهم حکم به کرد؛ بیدار را او توان نمی و است زده خواب به را خود نیست؛ خواب او اما بود؛ برخاسته
 خونین زخم بر! بگذر و بگذار خودشان حال به ناسورشان، های زخم و دردها با را، فرسوده و فسرده دالن وتهس این را، مردم هستی، رهبرت با اگر
 ! مپاش نمک آنها

  
 !؟»داد تغییر اعدام به را سنگسار توان  می«: که ای داده پیشنهاد ات، نامه پایان در چرا دانم نمی) 2
  
 گرفتن از چرا! چرا؟! گویی؟ می »اعدام« از هم باز چرا! عزیز زاد نوری آخر! ما زاد نوری نگاه از درخشانی نور چه! وه! مشعشعی پیشنهاد چه! به به

 تبختر دچار که هان! کیستی؟ تو مگر! پاشی؟ می نفرت و مرگ گرد چرا! کنی؟ می صادر مرگ مجوز چرا! گویی؟ می سخن ها انسان جان
 !...اگر تو رب وای و اعدام بر ننگ و نفرین! نشوی گونه ای خامنه
 و ذهن از خطاکارش رهبران و انقالب و اسالم های رسوب که متأسفم! گویی می ناقص اما! گویی می خوب! گویی می زیبا! مگیر بازی به را ما لطفاً

! برانداز آری! باش »برانداز« شود، نمی اصالح پلیدکردار، و نامقدس نظام این اگر و! باش گر اصالح! نباش گر توجیه است؛ نشده زدوده تو ضمیر
 دارد، را خود استوار و درست شیوه و سیره و سیر هم براندازی البته نیست؛ براندازنه نقد ورای و مقدس چیز، هیچ و کس هیچ! »براندازی« از نترس

 را ظالم و ظلم ؛»!خطاست زمودنآ را آزموده« آری چشیم؛ می و بینیم می که ما برای ماند این و رفت و شد رانده ها پهلوی حکومت که طریق بدان نه
 این که نخواه! تو محبوب ،»ایران اسالمی جمهوری«حتا  !تو »تر بزرگ« و عزیز رهبر ای، خامنهحتا  !باشد خواهد می هرکه و هرجا! برانداخت باید
 ! ستنی تو زیبنده! نیست انسانی و اخالقی تو خواسته این که نخواه،! کنی حفظ قیمتی هر به را رهبرش و نظام

  
 !نفرست پرتگاه حضیض قعر به را ما دیگر بار کنی، کمک توانی نمی اگر پرتگاه، و گردنه این فراز بر! عزیز ای

 او به را مردمت بی رهبر شمار بی خطاهای که گونه همان! دهم می هشدار تو به را خطایت پس! خطاکار و هستی انسان البته نیز تو اما! بزرگی! خوبی
 ! هستی باعمل معالِ و نیستی غیرمتعظ واعظ اگر! کن اصالحش و بپذیر را خطایت این اما! گویی می بایسته و شایسته البته و! دهی می هشدار

  
 سپاس با

 ایرانیان همه و شما دوستدار
 )مستعار اسم( آزاده آزاد
 .سازد می مستعار و مگ را ها نام استبداد، که چرا بگویم؛ سخن شما با حقیقی نام با نتوانستم اینکه از پوزش با

 1390 خرداد 17
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   1390تیر  3، عباس خسروی فارسانینقد به زاد  محمد نوریپاسخ 

  
 یزست عزدو سالم

  
 ینچن یک یخته،مرا به هم آم یفط که من و دوستان هم یا یشهقاموس اند ام و در کرده یاراست که من اخت یا یوهش ینا یمگو می ،نخسته نکت درباره
 صیارات شخاز اعتب یشنودن، از بخش ینتوان به نفع هم می که عادت به شنودن ندارد، یجلب نگاه مخاطب یبرا. یستدهنده نچندان آزار ینگرش
 ینع در. دارد یتابند، مخاطبان فراوان یرا برنم یاتیادب ینچن یکچون تو که  یسوتر از دوستان به تجربه به من آموخته که آن یوهش ینا. گرفت کنار

 .یستن کار در یو چاپلوس یچاکر یبنا حال که ابداً
  
 یضاگر غ: بوده است که ینمقصودم ا یم،ها اعدام را کنار بگذار یکینزد نیهم در یدارم روز یدحال که با شما موافقم و ام ینع دوم را دره نکت
 اما، یدخود برسه به خواست و یدطرف را اعدام کن ،یتنه انسان و یت،، شما را به سمت سنگسار متقاعد کرده است، الاقل از باب عقالنشما
به  یابی دست یبرا ،ضمن در. کند می یفخوار و خف یانم جهانچش ا درر مردمان ماه که هم ،، نه حکومت راسنگسار ینا. یدنکن گسارشسن

را که  یشما کس. کنند می خاص خود را اعدام یناکنون مجرم ،جهان یاغلب کشورها. کرد یزپره ییگوصبور بود و از شعار یدبا ،درست یآرزوها
 .اما به مرور ،کرد یجادا یلتعد یناز قوان یبخش شود در می بله. یدو خشکش کن شصت سال در زندان تر یدتوان یتجاوز کرده نم ربه چهل زن به زو

  
  تشکر از شما هم باز

 زاد ینور محمد
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   1389دی  4ای،  خامنه به شناسی باستانفلسفه و  اساتید از جمعی هسرگشاد نامه

  
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  )92، یونس( »اتِنَا لَغَافِلُونَیرًا منَ النَّاسِ عَنْ آیثِکَإِنَّ  وَ ۀًیآ کَونَ لِمَنْ خَلْفَکُلِتَ کَبِبَدَنِ یکَوْمَ نُنَجیفَالْ«
از مردم از  یاریگمان بس یباشد و ب یند عبرتیآ یتو م یه از پک یسانک یم تا براینکاف یم )ساحل( یدت به بلندخو )نیزر(پس امروز تو را با زره [

  ]ما غافلند یها نشانه
  

 ای  خامنه اهللا آیت حضرت رهبری، معظم مقام مبارک محضر
  علیکم سالم

  
 آیندههای  نسل برای تاریخیه حافظ و تذکر هکران در بایست می را نیفرعو افعال و اعمال میراث و فرعون جسدحتا  که آموخته ما به شریف قرآن
 و صریح موضع این،. نشود غرق نسیان و غفلت »نیل« در آدمی تاریخیه اندیش تا آموخت عبرت گذشتههای  کرده و رخدادها از و داشت پاس

 و بودن ایرانی منش و هویت شخصیت، تاریخی، تقدیر در هکنند تعیین و بدیل بی نقش اخیر نیم وه هزار یک در که است کتابی و کالم روشن
 . است داشته جهانی تاریخه عرص در معنوی و مدنی عظیمه قار و مسلمان تمل یک عنوان به ما زیستن ایرانی
 ه ایرانشان به شانه خیتاریه ابنی و باستانیهای  محوطه معنوی، و مدنی مواریث غنای و تنوع تراکم، وسعت، حجم، لحاظ به کههایی  سرزمین شمار
 بر را سنگینی و خطیر مسؤولیت معنوی، و مدنی مواریث تداوم و تراکم تنوع، این. گذرد نمی فرا دست یک انگشتان از اغراق اند، بی ساییده بزرگ
 . نهد می مذهبی و طایفه هر به متعلق و صنف و طبقه هر از ایرانی هره شان

 احساس و تاریخی آگاهی از بهره بی جماعتی تحقیر و تخریب تهاجم، معرض در فرهنگی عظیم جغرافیای وها  ریشه سرزمینِ این اینک متأسفانه
 . است گرفته قرار بودن ایرانی
 حفاظت، صیانت، سنگین مسؤولیت هاست دهه که است کشور رسمی سازمان و نهاد تنها] گردشگری و دستی صنایع ،[فرهنگی  میراث سازمان
 نهاد این سنگربانان و سربازان. است گرفته شانه بر را کشور معنوی و مدنی مواریث المللی بین و یمل معرفی و ثبت و ساندنشنا شناسایی، مرمت،
 . اند کرده هزینه را خویشه اندیش و عمر و سرمایه ،سنگر این در که هاست دهه مهم بسیار فرهنگی
 دانسته- ای انگیزه هر با کشور معنوی و مدنی مواریث سنگربانان و سربازان کردن تفرقم و فرهنگی عظیم نهاد و استوار سنگر این انهدام و انحالل

 چنین با کشوری رفت می انتظار. نهاد خواهد ما یمل وحدت و اقتدار اعتبار، و تعز بر ناپذیری جبران و منفی بسیار تبعات و اثرات -نادانسته یا
 مشاهده متأسفانه اما بود، می آفاقه شهر خود معنوی و مدنی مواریث و فرهنگ و تاریخ هایسنگر از صیانت در فرهنگی-تاریخی اعتبار و موقعیت

 شهره تاریخیه ابنی و باستانیهای  محوطه و آثار از صیانت و فرهنگی مواریث به توجهی بی در اینک که ایم نهاده راهی به گام عمالً که کنیم می
 و باستانیهای  محوطه تخریب فرهنگی، مواریث غارت در را سوداگران و متجاوزان دست تنها هن ناکارشناسانه و ناموجه تصمیم این. ایم شده

 شدت به تاریخی،های  چالش با مواجهه در را ما میهن نهایتاً بلکه کند تر می گشوده سودا و سوده مکار بازار در کشور میراث یوسف فروختن
 ترین مهم از یکی تضعیف معنای به چیز هر از بیش نیز سرزمین این فرهنگ و میراث شدن پذیر آسیب و تضعیف. کرد خواهد پذیر آسیب و شکننده

 . است بشری فرهنگه بالندهای  کانونترین  غنی و
 در هاآنهای  برنامه و روند می شمار به نهادها وها  سازمان تأثیرگذارترین و ترین مهم از جهان سراسر در فرهنگی میراثهای  سازمان و مراکز امروزه،
 و صیانته زمین در فقط نه کشور فرهنگی میراث سازمان که رفت می انتظار. شود می اجرا و تدوین و تنظیم هوشمندی و دقت نظم، نهایت

 سترگ میراث پاسداری و شناخت در بلکه بردارد بلندیهای  گام کشور کنونی مرزهای درون در ما اسالمی-ایرانی میراث شناخت و پاسداری
 دارد نمی بر گام اهداف این تحقق راستای در سازمان این تنها نه اکنون. باشد داشته پویا و فعال مشارکت نیز اسالمیهای  سرزمین و نیایرا جهان
 فراهم نیز بشری و اسالمی و یمل فرهنگ سترگ مواریث پذیری آسیب و تخریبهای  زمینه است، گرفته پیش در که اقداماتی وها  تصمیم با بلکه
 مدیریت گریبانگیر اخیرهای  سال طی خصوصاً که استهایی  آفت جمله از غیرمتخصص مدیران انتصاب و سازمان این کردن چندپاره. تاس شده

 و تسامح. نیست ارزیابی قابل کنونی شرائط در آن بار خسارت زوایای و ابعاد که است آورده وارد بدان راهایی  آسیب و شده کشور فرهنگی میراث



 )489(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 را ما مدنی و یمل اتفاق و اقتدار و آورد خواهد دنبال به را کشوره سال هزاران میراث شدن زایل و تخریب تنها نه خطیر امر این صحیحت در تساهل
 گرفتن پایان با نزدیکه آیند در که شد خواهدهایی  سرمایه رفتن دست از سبب بلکه دهد می جلوه ناموجه و دار خدشه جهانیه جامع سطح در

 به ایران فرهنگی میراثه عرص در ناصواب های استدالل مبنای بر جدیدی تصمیمات اینک. شود آنها جایگزین بایست می زیرزمینی، خایرذ و منابع
 در را ما تاریخیهای  یادمان و باستانیهای  محوطه و معنوی و مدنی مواریث وضعیت به رسیدگی تنهانه  آن تبعات که شده گذاشته اجراه مرحل
 قرار تهدید معرض در را کشور یمل هویت و ارضی تمامیت بسا چه درازمدت در بلکه نمود، خواهد مختل یا تضعیف این از بیش مدت کوتاه

 . داد خواهد
 و افولحتا  وها  جامعه انحالل وها  فرهنگ وها  تمل فروپاشی خطر زنگ که باشد آموخته ما به را واقعیت این بایست می ما تاریخی تقدیر و تجربه

 تخریب و تجاوز دست و گرفته نشانه را خودهای  ارزش و هویت و اصالتهای  ریشه درون، ای، از جامعه که شده شنیده هنگامیها  تمدن نحطاطا
 است آموخته ما به تاریخیه تجرب اما نیست، شمشیر و تیغ سنگر چند هر فرهنگ، و تاریخ سنگر. است گشوده اش معنوی و مدنی مواریث سوی به
 اقتدار یت،مل حیثیت، مرزهای از صیانت و تاریخیهای  چالش با رویارویی در پیروزمندتر و مرزگشاتر بغایت عمل میدان در سنگر این ازانسرب که
 . اند بوده ما »اسالمی انسجام و یمل اتحاد« و

 و نکنیم سکوت برانگیخته را ما شدید گرانین و عمیق تأثر و تأسف که ویرانگر تصمیم و ناآگاهانه حرکت این برابر در ایم دانسته خود هوظیف
 فروپاشی از کشور منافع و مصالح راستای در دهند دستور امر متولیان و مسؤوالن به تا برسانیم رهبری معظم مقام استحضار به را خود ناخرسندی

 . نمایند جلوگیری فرهنگی میراث سازمان
 . شد خواهد ارایه ،لزوم صورت در که است محفوظ »هنر« خبری پایگاه در اساتید امضاء است ذکر به الزم

 
  اردکانی داوری رضا دکتر -
  احمدی احمد دکتر -
  دینانی غالمحسین دکتر -
  اعوانی غالمرضا دکتر -
  صفری قوام مهدی دکتر -
  مالصالحی اهللا حکمت دکتر -
  صراف محمدرحیم دکتر -
  نیکنامی الدین کمال دکتر -
  الله هایده دکتر -
  عبدی کامیار دکتر -
  شهیدی خطیب حمید دکتر -
  خانیکی لباف رجبعلی -
  رهبر مهدی -
  ندیمی هادی دکتر -
  مجدالدین اکبر دکتر -
  غفاری علی دکتر -
  وثوقی محمدباقر دکتر -
  گل صفت منصور دکتر -
  آذرشب محمدعلی دکتر -
  دهقی جعفری محمود دکتر -
 ...و
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   1389دی  20ای،  دار به خامنهنامه سرگشاده فرخ نگه

  
 سازند می آریامهر شما از دارند ها فردوست! ای خامنه آقای

  
 شما با دارند حاال کردند، استالین و تونگ مائوتسه و سونگ ایل کیم با که کاری همان آوردند، شاه سر بر که را بالیی همان
  کنند می

  
 گناهان بی اسارت و مظلومان کشتار کهریزک، فجایع مسؤولیت بار وها  شکنی قانون همه که است قانع امروز ما جامعه وجدان
  است حاکمیت عهده بر تماماً

  
  دارد ارزش مردم رأی از بیش برایشان مردم ترس که آنهایند براندازان

  
 بکن کاری رسد می دستت که ای«

 ]سعدی[ »!کار هیچ نیاید تو کز آن از پیش
  

 نشد شنیده که سخنی
 دگرگون، را حکومت ماهیت یابد ادامه اگر اید که نهاده قدم راهی به که نوشتم شما برای ،88 ماه خرداد 29 جمعه نماز پرخطای های خطبه از پس

 تنزل حکومت از جناح یک رهبری سطح به را خود مقام ،روز آن در شما. برد خواهد دیگر پرتگاهی سوی به را کشور و معلق را اساسی قانون
 . خواندید مقابله به را دیگر جناح و دادید
 از را خود کنید، جبران را سیاسی خطای این: نوشتم نگران دل روز آن. اید رفته تند نظام تحمل از بیش که دادم هشدار شهروند، یک زبان از روز، آن

 مداخله که کردم اصرار. است دهنها شما عهده بر ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون که گردید باز یتیمسؤول به سازید، رها جناح یک اسارت
 . کند می ناگزیر را، سیاسی قدرت یابی شکل در بحران و شقه، دو را ایران اسالمی جمهوری جناح، یک سود به رهبر

 یافته بسط رفسنجانی، آقای با اخیراً و خاتمی کروبی، موسوی، آقایان با ضدیت تدریج به بلکه نشد، شنیده تنها نه سخن این روز آن ،سفأت کمال با
اند  شده جسور آنجا تا آنها. زنند می طلبان اصالح سازی خاموش و پاکسازی از حرف ،اند زده صورت به »پرستی ای خامنه« ماسک که براندازانی. است
 . کند صادر را »فتنه سران« دستگیری فرمان که آورند می فشار »رهبری مقام« به علناً که

 در رهبر عکس هزاران دادن تکانهای  صحنه. خوردم سفأت و کردم تماشا اسالمی جمهوری سیمای از را 88 ماه دی 9 تظاهرات سالگرد مراسم
 همان آوردند، شاه سر بر که را بالیی همان. داشت خود در تاریخ تکرار تلخ بوی همه. بود جاری دهانشان بر »ستایی ای خامنه« و جمعیت دست
 . کنند می شما با دارند حاال کردند، استالین و تونگ مائوتسه و سونگ ایل کیم با که کاری
 کردن تحقیر از هراسیدندن و بردند اعالش عرش به. کردند همین هم محمدرضا با. انسان یک] برای[ است سرنوشتترین  تلخ. است فاجعه این
 درد همین هم را فرزندش دومین. شود مین پاک هم قرن یک به که کاشت خاندان آن جان در دردی چنان و شد انقالب هیزم ،تفرعن این. مردم
 . کرد نخواهد رها هم را هایش نواده روان و روح ،درد این. کشت

  
 است؟ ممکن رهبری رفتار تغییر آیا

: گویند می دیگری کسان. برداشت را رژیم باید اول نیست؛ ممکن کشور امور در اصالحی هیچ ،هست حکومت این تا :گویند می که هستند کسانی
 تجربه به من و. شود میسر امور اصالح مسیر در اول گام برداشتن تا برداشت را او باید اول چرخد؛ می پاشنه همین بر در ،هست رهبری ینا تا

 . بشمارند ممکن را سیاسی رهبران رویه تغییر که اند طلب اصالح کسانی ام که دریافته
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 و »ذات« گویند می آنها. شود تعدیل حکومت مخالفان و منقدان قبال در کشور رهبری رفتار کنم می تالش بیهوده که گیرند می خرده من بر برخی
 سیاسی رجال. کنم می قبول. »رهبری« این طینت و منتظری آقای طینت میان است فرق گویند می آنها. دهد نمی تعدیل اجازه کسان این »فطرت«

 »رهبری« آن بر قدرتهای  بلوک سوی از که است فشاری نیست؛ها  تفاوت این یاسیس رهبران رفتار کننده تنظیم عامل مؤثرترین اما. اند متفاوت
. خویش یتمسؤول میزان به هرکس اما ،مسؤولیم همه. گذارم نمی نظام رهبری عهده بر تنها را دهد می رخ که فجایعی همه گناه من. شود می اعمال

 . ام گفته ام و نوشته صراحت به بارها من را این و
 راه که است این سخن این رسالت. است خاص سیاسی اهداف حامل ،شده مرتکب معترضان علیه توانسته هرچه فقیه ولی :گویند می که سخن این
 از را جامعه نیازهای با رهبری ساختن همگام نوع هر و اصالح برایها  تالش موفقیت به امید و کنند مسدود را رهبری رفتار بر ثیرگذاریأت برای را

 . است سیاسی قدرت حفظ یا و کسبها  حرف این هدف. است ملی آشتی هرگونه راه بستن ،سخن این رسالت. دایندبز میان
 و کر ،گوششان خبیث، ،حاکمان طینت که بباورانند همگان به که است این اندیشند نمی دیگر چیز به سیاسی قدرت کسب به جز که کسانی کار

 . شاه مثل درست. است گذشته کار از کار که افتند می خود رفتار اصالح فکر به وقتی فقط آنها .ناپذیرند اصالح ،سر یک و کور ،چشمشان
 از کار که بکشد آنجا به کار نگذاشت توان می که بباورانند همگان به که است آن اندیشند نمی ملی آشتی راه هموارسازی به جز که کسانی کار و

 هاشمی آقای سلوک در اخیراً و خاتمی و کروبی و موسوی آقایان رفتار در را دغدغه این برق وضوح به من. شود مسدود اصالح راه و بگذرد کار
 . نیست طلب اصالح ،نیست معتقد رهبران رفتار اصالح امکان به که کسی. پسندم می و بینم می
  

 کیست؟ شکن قانون
 سمت شده، جدا نظام از آنها که زنند می اتهام همفکران و کروبی و موسوی آقایان ای بر عده ،دانید تر می نزدیک آنان به را خود شما که جناحی در
 از معترض رهبران. کنند نمی صحبت صادقانه ،عناصر این. است حقیقت از دور ،سخنان این. اند کرده »جویی فتنه« و رفته »نرم براندازی«

 و خرد پشتوانه به آنها، ؛نیست آنان کارنامه در اساسی قانون به اعتنایی بی. اند نظام این اصلی صاحبان از و ایران اسالمی جمهوری برپادارندگان
 . اند کرده خنثی را خناسان تحریکات تجربه،

ای  چاره سرکوب جز که کنند قانع را مردم از وسیعی اقشار داد فرصت حاکمیت درها  افراطی به ،معترض رهبران رفتار ،1360 سال تلخ وقایع در
 همه که است قانع امروز ما جامعه وجدان. نکرد فراهم بدخواهان برای فرصتیترین  کوچک ،سبز رهبران رفتار ،1388 سال تلخ وقایع در اما. نیست
 . است حاکمیت عهده بر تماماً گناهان بی اسارت و مظلومان کشتار کهریزک، فجایع یتمسؤول بار وها  شکنی قانون
 متوسل بیگانگان به نه و کردند خشونت و نفرت ترویج نه شکستند، قانون نه آنها. شناختند را ترفند ،توجه قابل مهارتی با کروبی و موسوی آقایان
 آقای. باشد قانون تابع باید نظام رهبری. است حق ،سخن این و خوانند می فرا اساسی قانون به تنازل بدون اجرای به را کشور نمسؤوال آنها. شدند
 اعتراض شما و کنند می شما با دارند هم حاال و. کردند شاه با را کار همین. نظام آن حال به وای. داند می فراقانون را نظام رهبری یزدی محمد
 . کنید نمی
 نادر بس ،اصالحات رهبران سابقه در و وافر بس بینید، تر می نزدیک خود به را آنان شما که جناحی همان حاکم، جناح سران پرونده در قانون نقض
 و سهراب و ندا قاتالن کهریزکیان،. اند مفتوح هنوز آن از قبل ای و زنجیرههای  قتل پرونده. هاست نمونه آخرین از دانشگاه کوی و کهریزک. است

. جنایت به را زادها نوری و برند والیت دخل زنان رطل. اند شده سپرده عدالت دست به نه و شده رانده درگاه از نه امروز تا قربانیان دیگر و محسن
 تبعیت نام تحت لیسی، کاسه هوای به کسانی باز امروز و. نشاندند سیاه خاک به را او و کردند نام خدا فرمان را شاه فرمان پهلوی دربار زگویانِمجی
 . کوبند می قانون تغار بر سنگ دارند والیت، از
  
 »!ای خامنه توایم فرمان به گوش«

 به نه را، همگان روز شبانه هر قضائیه و مقننه رؤسای. آرایند می شعار این با را صحنه آئید می صحنه به شما که فرصتی هر در پرستان ای خامنه
 . باشد مطاع باید و دارد قانون حکم ،رهبر حکم که است این غالب باور ،حکومت در. خوانند می فرا رهبری از تبعیت به که قانون، از تبعیت
 آنها. نیست مطاع باشد، حق خالف و قانون خالف هرگاه رهبری، فرمان از تبعیت اند که داده نشان عمل در کرده شهامت کروبی و موسوی آقایان
 اصالً و است درستی کار این. اند خوانده فرا »اساسی قانون تنازل بدون اجرای« به اساسی، قانون تبعیت به را، »رهبری مقام« جمله نم را، همگان

 و گرفته پناه حکومت سالحِ پشت که آنهایند جویان فتنه. دهند التزام قانون به باید همه. نیست رهبری و نظام با مقابله ،کار این. نیست جویی فتنه
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 را ایشان صاحبان وها  شخصی لباس. زنند می دستبرد اساسی، قانون سوم فصل اصول به ملت، حقوق به، مردم ناموس و مال و جان به مدام
 . دارد ارزش مردم یأر از بیش برایشان مردم ترس که آنهایند براندازان. گویم می

 . دهند می بادش بر انگارانه سهل بسها این و است »ملی اعتماد« ،نظام سرمایه
 برخی در و رفت فراتر »کجاست من رأی« از پیش سال در مردمی اعترضاتِ برخی. اند کرده عمل نهمسؤوال و یکسان همه معترضان گویم نمی

 خواست و تصمیم از ناشی وجه هیچ به موضوع این اما. شد کشیده نیز، خشونت به جاها برخی در و رهبری، و نظام علیه تند شعارهای به مقاطع
 جمعه نماز از پس خصوص به - شما جانبدارانه گیری موضع اثر در همه، از بیشها  تندروی این که بپذیریم صادقانه. است نبوده معترض رهبران

 وجه هیچ به آنها تصمیم زیرا. اندازم نمی طلب سرنگونیهای  سازمان عهده بر را براندازانه شعارهای یتمسؤولا حت من. است داده رخ -  خرداد 29
 . چرخاند و بچرخاند را اوضاع بود قادر شما جانبه یک گیری موضع اما. بگرداند را فضا نبود قادر

  
 »بصیرت بی خواص« و »فتنه سران«
 تا جناح یک از شما آشکار جانبداری که است درک قابل. اید داده تن شما ،اند خواستهها  طائب هرچه که دهد نمی گواهی وجدانم ،وجود این با

 البته عمومی افکار. باشید صرمُ »فتنه سران« مثابه به آنان پیگرد و رفسنجانی و خاتمی و کروبی موسوی آقایان حذف بر شما که است نبوده آنجا
 این ایرانی خاص روانشناسی و شما رفتار. اید داشته نگاه دست اجتماعی تندهای  واکنش بیم از شما که است ینا غالب تصور. کند می فکر این جز

 شما و گیرند قرار پیگرد تحت کروبی و موسوی آقایان که است بوده شما بر سنگینی فشار که است این حقیقت. است داده شکل را باصره خطای
 . اید نداده تن امروز تا

 بر را کالن و ردخُ از ها، تصمیم همه یتمسؤول شما خواهند می تهران، موقت جمعه امام خاتمی، احمد یا تهران، دادستان آبادی، دولت ثلم عناصری
 ای را ورزیده و نظر صاحب مدار سیاست هر که برند می جایی به را شما آنها. شوند ملوکانه اوامر مجری همه حکومتی نهادهای و بگیرید خود عهده

 که است شومی سرنوشت همان این. شوید معرفی داری ممکلت مشکالت وها  همه سیاست مسؤول شما که بپندارید؛ خود رقیب و شمند
 . زدند رقم شاه برایها  فردوست

 خواص« و اند اسرائیل و انگلیس و امریکا »فتنه اصلی سران« :گوئید می شما: آورم می نمونه یک. نرسیده انتها به تسلیم هنوز که است این راست اما
 سنگ به را سرشان. اند خواص همین »فتنه اصلی سران«: گوید می یهودا و. کردند گناه و افتادند دام در دهند، تشخیص را فتنه نتوانستند »بصیرت بی

 . نخورند فریب بصیرت بی عوام تا بکوبید
  
 اند ریشه بیها این

 قدرتشان و ندارند اجتماعی ریشه اصیل، گرایان اصول و طلبان اصالح برخالف صفتان، ستفردو که است آن از حاکی شناختی جامعههای  تحلیل
های  ریشه دو هر اصیل گرایان اصول و طلبان اصالح. است دولتی مالی منابع به دسترسی و نظامی - امنیتیهای  دستگاه بر تسلط از ناشی تر بیش

 اجتماعیِ و فرهنگی تاریخی، پیوندهای. کنند می تکیه ما کشور در عمده فرهنگی و اجتماعی تاریخی، رویکرد دو بر و دارند قوی اجتماعی
 گرایان اصول با روستایی و شهریتر  قدیمیهای  بخش و بوده گرا سنت اقشار ارتباط وتر  گسترده تجددگرا و شهری نوظهورهای  الیه با طلبان اصالح
 و ثیرأت زیر همه از بیش دو آن انتخاباتیهای  رقابت و ایران اسالمی جمهوری بخش دو هر های سیاست وها  برنامه انتخاب. استتر  گسترده اصیل
 و طلبان اصالح. است گرفته صورت جامعه در) بازار و روحانیت( گرایانه سنت یا و) روشنفکران وها  دانشگاه( تجددخواهانه تمایالت فشار
 یا آنان قدرت گاه تکیه. اند پایگاه نوع این فاقد ،دولت حامیان. اند بوده متکی شده اختهشن اجتماعیهای  بلوک یأر بر همواره اصیل گرایان اصول
 . ای منطقه و جهانیهای  قدرت مستقیم حمایت یا و شد خواهد نفت پول و امنیت سازمان

 و یأر التین امریکای در. هست بنیادین تیتفاو التین امریکای کشورهای برخی بر حاکم پوپولیستیهای  بندی گروه و ایران در »ها دولتی جناح« بین
. است تاریخی ،فرهنگی، اجتماعی پایگاه نوع این فاقد ،ایران در نژاد احمدی دولت. است حاکمهای  بندی گروه قدرتِ منبعِترین  مهم مردمی حمایت
 شمار کاهش و اجتماعی ضعف دنبال به گرایان، اصول. است طلبان اصالح و گرایان اصول میان شکاف رشد محصول ،جریان این گیری قدرت

 »جویی چاره« این نیز شما و آورده روی نظامی و امنیتی نهادهای بر تر بیش تکیه به گرا اصالح جریان با رقابت امکان حفظ و خود به دهندگان یأر
 اقشار تمام ارتباط قطع به بار هر و شد تجربه همنظق کشورهای برخی در بارها و ایران در کودتایی صورت به بار دو که ای»چاره«. یافتید کارساز را
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 مشارکت از طلبان اصالح سازی محروم. کرد خواهد بهره بی ملت اعتماد از و پایه بی را نظام که است مسیری این. شد منجر حاکمیت با اجتماعی
 . کند نمی جبران را گرایان اصول اجتماعی ضعف وجه هیچ به سیاسی

  
 طلبان اصالح حذف آمد پی
 حضور به« بعدی انتخابات در که است این پیامش ،حرف این. نیست نیازی ،انتخابات در طلبان اصالح حضور به است گفته جنتی آقای
 »کو من رأی« شعار. است مردم رأی قدرت از اسالمی جمهوری کردن محروم ،»جویی چاره« این معنای. »نیست نیازی انتخابات در گرایان اصول
 و گرایان اصول مشترک شعار به را »کو من رأی« ،نشود متوقف هرگاه پیماید، می اسالمی جمهوری که راهی. بود طلبان حاصال حامیان شعار

 . کرد خواهد بدل فراجناحی و همگانی واقعاً جنبشی به را سبز جنبش و ملی، فراگیر شعار به طلیان، اصالح
  

 است؟ گذشته کار از کار آیا
 از حاکی کشور اوضاع جدی تحلیل اما ،است فراگیر کامالً بزرگ شهرهای در شهروندان بزرگ اکثریت میان در شما رفتار تصحیح از یأس گرچه

 و سو یک از »والیت چاکان سینه«. است اصالحات راه بستن ،کنند می تحلیل این جز که کسانی هدف. نیست روندها شدن ناپذیر بازگشت
 تنها که است بزرگی دروغ ،این و. »ردمُ اصالحات«: زنند می نعره دو هر. اند برخاسته طلبی اصالح یهعل ،دیگر سوی از »خشمگین طلبان سرنگونی«

 . است آن پشتوانه قدرت ولع
 باشند قادر تر بیش چه هر کشور قانونی نهادهای و نکند دخالت سیاسی رقابت در ایران اسالمی جمهوری رهبر هرگاه است باز اصالح راه هنوز

 جناح یک اهداف اجرای اهرم به را خود قانونی قدرت شما هرگاه است باز یأرهای  صندوق پای به مردم بازگشت راه. کنند گیری یمتصم مستقالً
 از اند که افتاده ای دوره عده که کشیده جایی به کار امروز. فرستادید »حکومتی حکم« مجلس به شما که شد نهاده روز آن کج خشتِ. نکنید تبدیل
 .اید نداده تن) سر آوردن به( هنوز شما و بگیرند »حکومتی حکم« خود انتخاباتی رقبای سر آوردن برای شما

ای  مداخله هر از دوره ب و کوتاه را شکنان قانون دست شود قادر که هست برخوردار مردمی حمایت چنان از یقین به جاری طلبانه اصالح جنبش
 ترین بزرگ ،کشور بر حاکم قانون و حقوقی نظام کارآیی از مردم سأی و دلسردی. دهد تشکیل آزادنه یأر به مجلس و جمهوری ریاست نهادهای

 صندوق به بازگشت راه و فراگیر نفرت که نکشد جایی به کار کنند می تالش چنان هم خواهند می را ملت این خیر که آنها. است کشور برای خطر
 برافتادن تا انتخابات نهاد برانداختن فاصله. است ملت دلسوزان همه حرف است فتهگ جمله سه در خاتمی محمد آقایآنچه  .شود بسته یأر

 . ندارد پلیسی حکومت تحمل ،ایران. است دهان به تا لب فاصله اسالمی، جمهوری
  
 آخر سخن و

 گذشته کار از کار که شنید، وقتی. نشنید شاه و کرد نصیحت ابتدا خمینی اهللا آیت. نبود ناگزیر همه ،کرد سابق شاه با ملت و ملت با سابق شاه آنچه
 ؛نشده دیر هنوز. کنند می تکرار دارند را بهمن 22 تا خرداد پانزده مسیر. سازند می »آریامهر« یک شما از دارند وضوح به. بود شده فراگیر ،نفرت و
 است آن دهشتناک خطای. است همگانی مصلحت کی ،این. شود درمان دیده ملت آسیب اعتماد باید نخست ،نشود دیر ،زود خیلی بخواهیم اگر و
 همه و ماست سرزمین ،ایران. است دروغترین  بزرگ این. ندارند مشترک درد هیچ مشترک، وجه هیچ ،مخالفان با حکومت طرفداران شود تصور که
 سخن روح. بازگشت انتخابات پرامید و پرشور روزهای به ی،أر صندوق پای به باز باید و توان می آن سرنوشت تعیین برای. داریم دوست را آن
 . نیز شما برای همه، برای. است خواهی نیک به سرشته خندان سیدِ آن
  

 نگهدار فرخ
 1389 ماه دی بیستم - لندن

http://www.negahdar.net 
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  1389بهمن  7نگهدار،  نامه سرگشاده فرخ ، به)ای از زبان خامنه(صفایی . طنز ی پاسخ

  
 !بودی کنارم در کاش ای پسرم جان، فرخ

  
 ....بخوانم تا بگیرد) کپی( پرینت را آن ای، گفتم کرده ای ارسال نامه برایم که داد اطالع من به آقامجتبی امروز
. کنم می دنبال اینترنت در و »آمریکا صدای« ،»سی بی بی« طریق از را هایت تحلیل من. دادی قرار خود لطف مورد مرا هم باز همیشه مثل جان، فرخ
های  دست چون. ام، برگردم کرده انتخاب که مسیری از توانم نمی دیگر من ولی ،خوشحالم خودم شخص به نیز حال و نظام این به تو باورمندی از
 ها طائب هرچه که دهد نمی گواهی وجدانت که بودی گفته حال، این با. است نمانده برایم بازگشتی راه و شده آلوده گران فتنه خون به من

 . ندارد را تو آگاه و بیدار وجدان کسی هر چون ،جان فرخ نگذار دلم روی دست! باشم داده تن اند من خواسته
 را »اسالمی جمهوری شکوفایی تز« شعار هرگز من. شدم می مند بهره توده حزب و مشاوره تو از همیشه منها  سال آن در که دانی می بهتر خودت
 اینها که گفتم و زدم زمین بر ام را عمامه و خمینی امام پیش رفتم من کردند، بازداشت راها  ای توده که زمانی« شدبا یادت اگر ام و نکرده فراموش
 و کردی می دفاع نظام از وجود تمام با تو که دانم می من. دانی می بهتر خودت که مسائل باقی و) 1(»کنید اعدام نباید را کیانوری و نیستند کودتاگر

 حال این با خوب ولی. بود راهگشا ما برای و شایسته بسیار که »کنید مسلح سنگین سالح به را پاسداران« شعار باها  سال آن در مثال برای. کنی می
 که هستی اکنون و دادی نجات را خودت جان که شد خوب چه و کردی فرار تو. کنیم دور سیاست میدان از را شما حتا که کرد می ایجاب سیاست
 .بگذاری ردمد بر مرهمی

 مورد در نیز اکنون هم البته. بردم می بهره نظام این ماندگاری جهت در تو سیاسی روش و راه و استعداد از و بودی کنارم در کاش ای جان، فرخ
 دهم می قرار تعمق ردمو گویی می من به لفافه در که را آنچه هر که باش داشته یقین و کنیم می گفتگو و بحث آقامجتبی با هایت تحلیل وها  مصاحبه

 . هستی بدان فائق خودت که است معذوراتی دلیل به کنم نمی دفاع ات حزبی رفقای و تو از آشکار در اگر و
 از بسیاری ای، بلکه نکرده پشیمانی و شرمساری و تأسف ابراز« نظام از حمایت مورد در اعمالت و گذشته به نسبت تنها نه که خوشحالم بسیار من
 تو فعالیت روند این). 2(».کنید می ترویج و تبلیغ و تکرار کشور از خارج در تازه حجابی و پوشش در را پیشین رفتار وها  سیاست مانه هنوز شما
 !ریزد نمی دور را استخوانش ولی خورد می را برادر گوشت برادر: اندازد می خودمان المثل ضرب آن یاد به مرا اپوزسیون در
 خالی را میدان ولی کنند می پرخاش تو به هم ات قدیمی دوستان حتا کنی، می تعریف ما از وقت هر اینکه وجود با آید، می خوشم تو شهامت از من
 هر اید و داده تشکیل »فکر اتاق« ام که شنیده. کند می نظام حفظ به بزرگی کمک کشور، خارج در همفکرانت و توهای  حمایت که میدانی. کنی نمی
 همه فجایعی گناه در را !!دیگران و خود که قدر همین. نیست مهم ولی است »سبز فتنه« نام به که چند هر کنی می تالش ما ایبق برای شده که طور
 »بصیرت بی خواص« و »فتنه سران« این که بینیم می این در را مصلحت حاضر حال در اما. است کافی من برای دانی می شریک من با دهد می رخ که
 . است تر مهم چیز همه از نظام حفظ چون ،بمانند حاشیه در
 ولی ،است حل قابل نیز آن که هست سلیقه اختالف مشکل شده، یکدست من حکومتاآلن  که گفتم باشی داده گوش من اخیر سخنرانی به اگر
 شما که فرصتی هر در پرستان ای هخامن که بودی کرده اشاره ات نامه در. کنند می جانبداری منهای  سیاست از نوعی به همه و است راحت من فکر
 از تبعیت به نه را، همگان روز شبانه هر قضائیه و مقننه رؤسای و آرایند می »ای خامنه توایم فرمان به گوش« شعار با را صحنه آیید می صحنه به

 که یقین به. باشد مطاع باید و دارد ونقان حکم رهبر، حکم که است این غالب باور حکومت، در و خوانند می فرا رهبری از تبعیت به که قانون،
 کنی سعی من از پس که است این دارم تو از که خواهشی. اند نداده من به »امام« لقب جهت بی چون ندارم انتظار هم این جز و کردی اشاره درست
 وجود کمی ات آتیهای  نامه وها  گفتمان در که نیست بد. دریابی نیز را ایشان کنی می گوشزد من به که طور همان و باشی داشته را آقامجتبی هوای

 شعارهای گران فتنه که کنی ای عمل گونه به همواره کن سعی. شود مطرح کشور صحنه سیاسی در کم کم تا کنی مطرح را آقامجتبی حضور و
 یاران و تو وجود سال چندین این ولط در! بیاید ما سر آمد »علی بن« سر که بالیی مبادا. شوند من بیت فروپاشی باعث تا ندهند ساختارشکن

 حرکت مانع همیشه و بدهید ادامه طور همین گرفته، قرار ما مقابل در قوی آلترناتیو یک تشکیل راه سر بر که بوده موانعی از یکی همفکرت
 . شوید ما علیه بر واقعی اپوزیسیون

 ! آمد خوشمان بودی، کرده ات ضمیمه نامه ای هم انهمظلوم عکس و بود احساس با خیلی ،خواندم نیز را ات نامه بعدی ضمن در
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 آن و سازمان در و بروی ای پیش داشته کنون تا که سیاستی همان با باید تو نترس کنند، اخراجت سازمانت از رفقایت مبادا ای که شده دلگیر
 پس. است »ملی اعتماد« اسالمی جمهوری سرمایه نظام که برسانی باور این به خودت همچون نیز را آنها و بمانی »خواهان جمهوری اتحاد« دیگری
 هر را اپوزیسیون در پراکندگی باید دوستانت و تو. کنی بیرون دو هر از را بصیرت بی خواص من مثل کن سعی و است الزم دو هر در تو وجود
 .اندازد می خطر به را نظام حفظ همه اینها اتحاد که چه بزنید، دامن تر بیش چه

های  مهره اینها چون گذارم، نمی دیگران و اوهای  نامه به وقعی من ولی ،شکست را نمکدان و خورد نمک »زاد نوری« که دانی می بهتر خودت
 درستی به که طور همان و هستند من بیت و من نابودی خواهان و کردند خیانت من به همه اینها. دانم می همه اینها ازتر  پاک را تو و هستند سوخته
 ،است سلطنت، سلطنت عمامه، با هم آن باشم، آریامهر هم من که ندارد اشکالی هیچ جان فرخ ضمن در. »بسیارند من کنار درها  ردوستف« گفتی
 .آید نمی بدمان که ما! عمامه با چه و تاج با چه
 پسر خودکشی علت نیز و ایرانی خاص باصره درباره خطای استادانه چه و است تحسین قابل هم ات روانشناسی علم که کنم اضافه باید ضمن در
 !کردی نظر اظهار شاه
 کن ایجاد خودت طرفدار نیروهای از دیگری تشیکالت بالفاصله ،شد چنین اگر هم فرض به ،کنی نمی خالی را میدان که دانم می !پسرم جان، فرخ
 و حکومتیان چه است، مشترک همه ما درد ،کردی اشاره درستی به که طور همان چون. باشی مطرح اپوزیسیون سطح در همیشه که کن سعی و

 . ای نبینی صدمه اهللاءشا نإ و ناکرده خدای که باشند مواظبت رادوردو که کردم سفارش. مخالفان چه و حکومت طرفداران
 :دارم دعا التماس و کنم می تقدیم خودت به بودی نوشته ات نامه باالی در که را زیبایی شعر که است این دارم گفتن برای پایان در که آنچه

  
 بکن کاری رسد می دستت که ای«

 ]سعدی[ »کار هیچ نیاید تو کز آن از پیش
  

 دوستدارت
 ای خامنه علی سید

  
 صفایی. ی
 2011 ژانویه 27
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   1389بهمن  6ای،  نفر از روشنفکران و نویسندگان جهان به خامنه 132نامه سرگشاده 

  
   )English Text( متن انگلیسی

  
132 Intellectuals Call on Supreme Leader to Release Ebrahim Yazdi and Prisoners of Conscience 
 
The Supreme Leader, Ayatollah Sayed Ali Khamenei, 
 
January 24, 2011 
 
We are writing to appeal to you for the immediate and unconditional release of Dr. Ebrahim Yazdi and all prisoners of 
conscience in the Islamic Republic of Iran whose sole offense is to speak out peacefully against the policies of your 
government. Their detention and abuse is an unjustifiable violation of internationally accepted norms of human rights 
and international law and is surely an affront to all religions that are based on the principles of justice, legality, and 
compassion. Furthermore, the detention of these prisoners of conscience is in violation of Iran’s own constitution and 
laws as well as Iran’s international obligations under the Universal Declaration of Human Rights and the International 
Covenant of Civil and Political Rights, both of which the Islamic Republic of Iran has formally endorsed. 
 
Ebrahim Yazdi is a man of honor who has for over 60 years devoted his life to democratic reforms in Iran and the 
promotion of respect for human rights throughout the Muslim world. Before the revolution, for two decades, he lived 
in exile where he worked tirelessly to expose the abusive rule of the Pahlavi monarchy. After the 1979 Revolution, he 
served with dignity and loyalty as Iran’s Foreign Minister under Prime Minister Mehdi Bazargan. While in office, 
these two exceptional political leaders, opposed on principle the summary and arbitrary executions of enemies of the 
Iranian regime being carried out at that time. They later resigned in protest against the seizure of the US embassy in 
November 1979. Ebrahim Yazdi is today the Secretary-General of the Freedom Movement of Iran (Nehzat-e Azadi 
Iran). He and the Freedom Movement have unequivocally insisted that their activities rely only on legal and non-
violent methods of political opposition. He opposed the continuation of the war with Iraq after the expulsion of Iraqi 
forces from Iranian territory in 1982. As a believer in national reconciliation he has devoted himself to dialogue and 
mutual respect between Iran’s various political and social groups and has championed social and political reform and 
minority rights. For over thirty years, Ebrahim Yazdi has been a voice for moderation inside Iran, rejecting all 
initiatives by Iran’s governing elites that lead to violence, cause enmity within the society, and involve denials of 
human dignity. He has bravely criticized illegal government actions and the concentration of power in the hands of a 
few. 
 
Dr. Yazdi has been arrested three times since the 2009 presidential election in Iran. At the time of his most recent arrest 
on October 1, 2010, he was attending a prayer service in a private house in the city of Isfahan. Police violently attacked 
the home and took him and several others into custody under the pretext that this was “an unauthorized prayer service”. 
Ebrahim Yazdi is now 80 years of age and in poor health. Indeed, at the age of 80, Dr. Yazdi is the oldest political 
prisoner in Iran and one of the oldest captives held anywhere in the world. Your government has subjected him to 
repeated and lengthy imprisonment as well as debilitating interrogations, definitely contributing to his need for 
emergency open heart surgery. Continued imprisonment may result in further severe deterioration in his health. 
 
We respectfully appeal to you to instruct your government to release Ebrahim Yazdi and all other non-violent prisoners 
of conscience in Iran, including Nasrin Sotoodeh, Mohammad Nourizad, Mostafa Tajzadeh, Abdullah Momeni, Majid 
Tavakkoli, Farid Taheri, Emad Bahavar, Bahareh Hedayat, Jafar Panahi, Leila Tavassoli, Mahdiyeh Golroo, Mohsen 
Mirdamadi, Feizullah Arab Sorkhi, Emaddedin Baghi, Mansour Osanloo, Issa Saharkhiz, Masoud Bastani, Ahmad 
Zeidabadi, Hoda Saber, Nazanin Khosravani, Mohsen Safaii Farahani, Reihaneh Tabatabai, Sajedeh Kinoush Rad, 
Mohsen Aminzadeh, Abdollah Ramazanzadeh, Farzaneh Roustaii, Mehdi Mahmoodian, Zhila Bani Yaghoob, Bahman 
Ahmadi Amoui, and Fariborz Rais Dana. 
 
We appeal to you to end this disregard for human rights that will eventually destroy all trust between your government 
and Iran’s citizens and block national dialogue and reform through reliance on the democratic institutions and practices 
of civil society. Wherever normal political activities of citizens is prevented and punished, other less peaceful means of 
change become inevitable. The regime of the late Shah of Iran is a telling example of the political consequences of 
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such a degeneration of the Iranian governing process. Against all odds, with admirable courage, and at great human 
sacrifice, the people of Iran were ultimately successful in removing Shah’s powerful, yet abusive regime. The goal of 
the Iranian Revolution was to realize its inspiring vision of independence, freedom, constitutional governance, and 
popular sovereignty. Again, we appeal to you to release all prisoners of conscience in your prisons and to start a 
forthright dialogue with the Iranian people to bring that noble vision back to life and turn it finally into a reality. The 
people of Iran deserve nothing less. 
 
Richard Falk 
 
Albert G. Milbank Professor of International Law Emeritus, Princeton University 
 
Research Professor, Global Studies, University of California-Santa Barbara 
 
A copy was sent to: 
 
Ayatullah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, Head of the Assembly of Experts and Expediency Council, Islamic Republic 
of Iran 
 
Ayatullah Sadeqh Larijani, Head of Judiciary, Islamic Republic of Iran 
 
Dr. Mahmood Ahmadinejad, President, Islamic Republic of Iran 
 
Dr. Ali Larijani, Speaker of the Majlis, Islamic Republic of Iran 
 
Mr. Mohammad Khazaee, Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran in the United Nations 
 
Appeal’s Supporting Names and Signatures: 
 
 
Douglas Allen 
Professor of Philosophy, University of Maine 
 
Alice Amsden 
Barton L. Weller Professor of Development Economics, MIT 
 
Abdullahi Ahmed An-Na’im (from Sudan) 
Charles Howard Candler Professor of Law, Emory University School of Law 
 
Kwame Anthony Appiah 
Laurance S Rockefeller University Professor of Philosophy and the University Center for Human Values, 
Princeton University; President, PEN American Center; Chair, Board of Officers, American Philosophical Association 
 
Sibylle Appuhn-Radtke 
Professor for the History of Arts, University of Erlangen, Germany 
 
Andrew Arato 
Professor in Political and Social Theory, New School for Social Research 
 
Stanley Aronowitz 
Distinguished Professor of Sociology, CUNY Graduate Center 
 
Talal Asad 
Distinguished Professor of Anthropology, Graduate Center, City University of New York 
 
Anthony Barnett 
Founder, Open Democracy 
 
Robert N. Bellah 
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Professor of Sociology, Emeritus, University of California, Berkeley 
 
Ronald Beiner 
Professor of Political Science, University of Toronto 
 
Seyla Benhabib 
Eugene Meyer Professor of Political Science and Philosophy Yale University 
 
Richard J. Bernstein 
Vera List Professor of Philosophy, New School for Social Research 
 
Michael Bérubé 
Paterno Family Professor in Literature, Director, Institute for the Arts and Humanities, 
The Pennsylvania State University 
 
Michael Bordt 
President of the Munich School of Philosophy, Germany 
 
Rony Brauman 
Professeur at Sciences Po (Paris), former president of MSF (France) 
 
Stephen Eric Bronner 
Distinguished Professor of Political Science, Rutgers University 
 
Rainer Brunner 
Directeur de recherche, CNRS, Paris, France 
 
Ian Buruma 
Henry R. Luce Professor, at Bard College, New York 
 
Charles E. Butterworth 
Emeritus Professor, University of Maryland 
 
Craig Calhoun 
University Professor of the Social Sciences, Director, Institute for Public Knowledge, New York University 
 
Craig Campbell 
Director and Professor, Public Safety Management Program, St. Edward’s University 
 
Richard Caplan 
Professor of International Relations 
Director, Centre for International Studies, Department of Politics and International Relations, University of Oxford 
 
Jose Casanova 
Professor of Sociology and Senior Fellow Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, at Georgetown 
University 
 
Peter Chelkowski 
University Professor 
 
Partha Chatterjee 
Professor of anthropology, Columbia University, New York 
 
Noam Chomsky 
Institute Professor (retired), MIT, Cambridge MA, USA 
 
Simon Critchley  
Chair Department of philosophy, New School for Social Research, New York 
 
Fred Dallmayr 
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Chair and Professor of Philosophy and Political Science, Senior Fellow of the Kroc Institute for International Peace 
Studies, University of Notre Dame 
 
Joyce Davis, 
President of the World Affairs Council of Harrisburg and an independent journalist and media consultant 
 
Ariel Dorfman 
Author, Distinguished Professor, Duke University 
 
Shadia Drury 
Professor of Philosophy, University of Regina 
 
Martín Espada 
Professor of English, University of Massachusetts-Amherst 
 
John L. Esposito 
University Professor and Founding Director, Prince Alwaleed Bin Talal Center for Christian-Muslim Understanding, 
George Town University 
 
Roxanne L. Euben  
Ralph Emerson and Alice Freeman Palmer Professor of Political Science, Wellesley College 
 
Michel Feher 
Writer 
 
Patrick Franke 
Professor of Islamic Studies, University of Bamberg, Germany 
 
Edward Friedman 
Professor, Department of Political Science, University of Wisconsin, Madison 
 
Johan Galtung 
Founder TRANSCEND, Professor of Peace Studies 
 
Robert Gassmann 
Prof. em. of Chinese Studies, University of Zurich, Switzerland 
 
Todd Gitlin 
Professor of Journalism and Sociology, Chair, Ph. D. Program in Communications, Columbia University 
 
Jürgen Habermas 
Philosopher and Social Thinker 
 
Gerd Haeffner 
Professor of Philosophy, Munich School of Philosophy, Germany 
 
Michael Hainz 
Institute of Societal Politics, Munich School of Philosophy, Germany 
 
Thomas Harrison 
Co-Director, Campaign for Peace and Democracy 
 
W. D. Hart 
Professor of Philosophy, University of Illinois at Chicago 
 
Seamus Heaney 
Professor, Previously Teaching at Harvard 
 
Sonja Hegasy 
Vice-Director of the Center of the Modern Orient, Berlin, Germany 
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David Held 
Graham Wallas Professor of Political Science, LSE, United Kingdom 
 
Dick Howard 
Distinguished Professor of Philosophy, SUNY at Stony Brook 
 
Elizabeth Shakman Hurd 
Assistant Professor, Department of Political Science, Northwestern University 
 
David B. Ingram 
Professor of Philosophy, Loyola University Chicago 
 
Mark Juergensmeyer 
Director Orfalea Center for Global and International Studies University of California, Santa Barbara 
 
M.H. Kaldor 
Prof. of Global Governance, London School of Economics 
 
Otto Kallscheuer 
Political Philosopher, University of Sassari, Italy 
 
John Keane 
Professor of Politics at the University of Sydney and the Wissenschaftszentrum Berlin (WZB( 
 
Thomas Keenan 
Professor, Bard College 
 
Rashid Khalidi 
Edward Said Professor of Arab Studies Department of History, Columbia University 
 
Anke von Kügelgen 
Professor of Islamic Studies, University of Bern, Switzerland 
 
Mirjam Künkler 
Assistant Professor in Near Eastern Studies, Princeton University 
 
Timur Kuran 
Professor of Economics and Political Science and Gorter Family Professor of Islamic Studies, Duke University 
 
Ernesto Laclau 
Emeritus Professor at Essex University, UK 
 
Joanne Landy 
Co-Director, Campaign for Peace and Democracy 
 
Robert D. Lee 
Professor of Political Science, Colorado College 
 
Jesse Lemisch 
Professor Emeritus, History, John Jay Coll of Criminal Justice, CUNY 
 
Zachary Lockman 
Professor of Middle Eastern and Islamic Studies and of History, New York University 
 
Claudio Lomnitz 
Campbell Family Professor of Anthropology, Columbia University 
 
Steven Lukes 
Professor of Sociology at New York University 
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Cecelia Lynch 
Professor of Political Science, and Director, Center for Global Peace and Conflict Studies, UC Irvine 
 
Alan Macfarlane, F.B.A . 
Professor of Anthropological Science, Emeritus, University of Cambridge 
 
Mahmood Mamdani 
Professor and Director, Makerere Institute of Social Research, Makerere University, Kampala, Uganda and Herbert 
Lehman Professor of Government, Columbia University, New York 
 
Ulrika Mårtensson 
Associate professor, Religious studies, The Norwegian University of Science and Technology 
 
Brinkley Messick 
Professor of Anthropology, Columbia University 
 
Pankaj Mishra 
Writer 
 
Tariq Modood, MBE, AcSS 
Professor of Sociology, Politics and Public Policy, Director, University Research Centre for the Study of Ethnicity and 
Citizenship and Founding Co-editor of Ethnicities (Sage), University of Bristol, UK 
 
Ebrahim Moosa 
Associate Professor of Islamic Studies, Department of Religion, Duke University 
 
Rosalind Morris 
Professor, Anthropology, Columbia University 
 
Chantal Mouffe  
Professor and Director of the Centre for the Study of Democracy, University of Westminster, London 
 
Johannes Müller 
Prof. Dr., Institute for Social and Development Studies (Institut für Gesellschaftspolitik) at the Munich School 
ofPhilosophy, Germany 
 
Anne Norton 
Professor of Political Science, University of Pennsylvania 
 
Claus Offe 
Dr. rer. pol. Dr. h. c. Claus Offe, Dipl.-Soz., Professor em. of Political Science Hertie School of Governance, Berlin, 
Germany 
 
Friederike Pannewick 
Professor of Arab Studies, Center for Near and Middle Eastern Studies, Universität Marburg, Germany 
 
Philip Pettit 
L.S.Rockefeller University Professor of Politics and Human Values, Princeton University 
 
Philip Pettit 
Center for Advanced Study in Behavioral Sciences, Stanford University 
 
Katha Pollitt 
Writer 
 
Noah Porter 
Professor Emeritus of Philosophical Theology, Yale University, Senior Fellow, Institute for Advanced Studies in 
Culture, University of Virginia 
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Hilary Putnam 
University Professor Emeritus, Harvard University 
 
Joanne Rappaport 
Professor, Department of Anthropology, Georgetown University 
 
Joseph Raz 
Thomas M. Macioce Professor of Law at Columbia Law School 
 
Stefan Reichmuth 
Professor of Islamic Studies, University of Bochum, Germany 
 
David Rieff 
Writer 
 
Maurus Reinkowski 
Professor of Islamic Studies and the History of the Islamic Peoples, University of Basel, Switzerland 
 
Friedo Ricken 
Professor em. of Philosophy at Munich School of Philosophy and University of Salzburg 
 
William R. Roff 
Professor Emeritus of History, Columbia University, New York 
Hon. Professorial Fellow, Islamic & Middle Eastern Studies, University of Edinburgh 
 
Jonathan Rosenbaum 
Visiting Professor at Virginia Commonwealth University 
 
Stephan Rosiny 
German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Institute of Middle East Studies, Hamburg, Germany 
 
Sara Roy 
Senior Research Scholar, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University 
 
Sharon Stanton Russell, BA, MA, MPA, PHD 
Research Affiliate at Center for International Studies, Massachusetts Institute of Technology, and, in 1974-1975 
 
Academic Year, Consultant for Manpower Policy, Planning and Evaluation of the Kavar Village Health Worker 
Project, from the Department of Community Medicine, Pahlavi University School of Medicine, Shiraz, Iran 
 
Alfred Stepan 
Wallace Sayre Professor of Government, Columbia University 
 
Malise Ruthven, Ph.D. 
independent researcher and writer based in London UK 
 
Joe Sacco 
Cartoonist 
 
Saskia Sassen 
Robert S. Lynd Professor of Sociology, Department of Sociology, Columbia University 
 
Reinhard Schulze 
Professor of Islamic Studies, University of Bern, Switzerland 
 
Christoph Schumann 
Professor for Politics and Contemporary History of the Middle East, University of Erlangen, Germany 
 
Jillian Schwedler 
Associate Professor and Honors Program Director Department of Political Science, University of Massachusetts 
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Richard Sennett 
School Professor of Sociology, emeritus, The London School of Economics 
 
Martin Shaw 
Professorial Fellow in International Relations and Human Rights, Roehampton University, London 
 
Research Professor of International Relations, Sussex University 
 
Samer S. Shehata 
Assistant Professor of Arab Politics, Center for Contemporary Arab Studies 
 
Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University 
 
David Schweickart 
Professor of Philosophy, Loyola University Chicago 
 
Tamara Sonn 
Wm. R. Kenan Professor of Humanities, Department of Religious Studies, College of William & Mary 
 
Gayatri Chakravorty Spivak, 
University Professor in the Humanities, Columbia University 
 
Christian Steineck 
Professor of Japanese Studies, University of Zürich, Switzerland 
 
Alfred Stepan 
Wallace Sayre Professor of Government, Columbia University 
 
Jeffrey Stout 
Professor of Religion, Princeton University 
 
Charles Taylor  
Professor Emeritus of Philosophy at McGill University 
 
Mary Ann Tetreault 
Cox Distinguished Professor of International Affairs, Trinity University 
 
Justin Tiwald 
Assistant Professor of Philosophy, San Francisco State University 
 
Chris Toensing 
Executive Director, Middle East Research and Information Project 
 
Michael J. Thompson 
Professor, William Paterson University 
 
Andreas Trampota 
Munich School of Philosophy, Germany 
 
Stephen Van Evera 
Ford International professor of Political Science, MIT 
 
Johannes Wallacher 
Professor for Social Sciences, Economics and Ethics, Munich School of Philosophy, Germany 
 
Michael Walzer 
Professor (emeritus) of Social Science at the Institute for Advanced Study, Princeton, co-editor of Dissent magazine 
 
Wolfram Weisse 
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Director of the Academy of World Religions, University of Hamburg, Germany 
 
Cornell West 
Professor of Sociology, Princeton University 
 
Stefan Wild 
Professor em. of Semitic Languages and Islamic Studies, University of Bonn, Germany 
 
Nicholas Wolterstorff 
Noah Porter Professor Emeritus of Philosophical Theology, Yale University; and Senior Fellow, Institute for Advanced 
Studies in Culture, University of Virginia 
 
Reinhard Zintl 
Professor of Political Studies, University of Bamberg, Germany 
 
Michael Zirinsky 
Professor of History, Boise State University 
 
Slavoj Zizek 
Co-Director, International Institute for Humanities, Birkbeck School of Law, University of London 
 
Sami Zubaida 
Emeritus Professor of Politics and Sociology, Birkbeck, University of London 

  
  

  ***منبع *** 
http://persian2english.com/?p=19458 
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   فارسی ترجمه
  »تحول سبز« وبسایتشده توسط  ترجمه

  
 !کنید آزاد را سیاسی زندانیان همه و یزدی ابراهیم دکتر

  
 ملت و دولت بین اعتماد رفتن بین از باعث ،نهایت در که بشر حقوق اصول شدن گرفته نادیده به دادن پایان درخواست شما از ما

 داریم را شد، خواهد مدنی جامعه در کراتیکودمهای  سازمان و نهادها به اتکا طریق از اصالح و ملی گفتمان شدن مسدود و ایران
 

 ای خامنه علی سید اهللا آیت، رهبری مقام
  
 جمهوری در عقیدتی و سیاسی زندانیان همه و یزدی ابراهیم دکتر شرط و قید بی و فوری آزادی برای نظر تجدید درخواست وسیله بدین ما

 غیر نقض آنها حقوق به تجاوز و بازداشت. داریم را است بوده شما دولتهای  سیاست برابر در آمیز صلح اعتراض آنها جرم تنها که ایران اسالمی
 اساس بر که است ادیانی همه به حرمتی بی قطعاً و است المللی بین قوانین و بشر قوقح طرف از المللی بین شده پذیرفته روابط و اصول توجیه قابل

 تعهدات همچنین و اساسی قانون آشکار نقض ،عقیدتی زندانیان این بازداشت ادامه، این بر عالوه. هستند شفقت و قوانین، رعایت عدالت، اصول
 به ایران اسالمی جمهوری طرف از دو هر که است، سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق و بشر حقوق جهانی اعالمیه تحت ایران المللی بین

 .اند شده شناخته رسمیت
 سراسر در بشر حقوق به احترام ترویج و ایران در دموکراتیک اصالحات به را خود زندگی سال 60 از بیش که ستا واالیی انسان یزدی، ابراهیم
 سلطنتی ستمگر حکومت مورد در افشاگری وقف را خود زندگی تبعید، در یزدی ابراهیم انقالب، از قبل هده دو. است داده اختصاص اسالم جهان
 وفاداری و عزت با بازرگان مهدی وزیری نخست کابینه در ایران خارجه امور وزیر عنوان به ایشان 1979 سال انقالب از پس. است کرده پهلوی
 ایران وقت رژیم مخالفان شتابزده و خودسرانههای  اعدام با را خود اصولی مخالفت سیاسی، رهبر ود این خدمت، زمان در. کردند خدمت فراوان

 .داشتند اعالم را خود یاستعفا 1979 نوامبر در متحده ایاالت سفارت اشغال از پس نهایتاً و .کردند مطرح را زمان آن در
های  فعالیت که دارند باور ایران زادیآ نهضت حزب اعضای و ایشان. تاس ایران آزادی نهضت حزب کل دبیر یزدی ابراهیم حاضر حال در

 با جنگ ادامه با 1982 سال در یزدی دکتر و آزادی نهضت. است بوده آمیز مسالمتهای  منش و قانون چهارچوب در شرط و قید بدون شان سیاسی
 را خود وقت تمام او ستا ملی آشتی به معتقد که فرد یک عنوانه ب. کرد ابراز را خود مخالفت ایران خاک از عراقی نیروهای خروج از پس عراق
 و اجتماعی سیاسی اصالحات از دفاع و اجتماعی و سیاسی از اعم ایران مختلفهای  گروه میان در متقابل احترام و گفتگو شرائط ایجاد صرف
 اقدامات به نسبت را خود مخالفت پیوسته و بوده ایران داخل رد اعتدال مظهر، یزدی ابراهیم که است سال سی از بیش. است کردهها  اقلیت حقوق

 اقدامات منتفد شجاعت با او. است داشته اعالم گردد می انسانی کرامت نقض و، جامعه در دشمنی به منجر که دولتمردان از بعضی آمیز خشونت
 .است ای محدود عده دست در اجرایی قدرت تمرکز و دولت غیرقانونی

 حالی در 2010 اکتبر اول تاریخ در ایشان اخیر دستگیری. شد دستگیر ایران در بار سه 2009 سال جمهوری ریاست انتخابات از پس یزدی دکتر
 انهوحشی یورش با امنیتی نیروهای. بود کرده شرکت اصفهان شهر در دوستان از یکی شخصی زلنم در نماز مراسم انجام برای او که گرفت صورت

 شرائط در سن سال 80 داشتن با یزدی ابراهیم. کردند بازداشت نماز مراسم بودن غیرقانونی بهانه به را مهمانان از نفر دنچ و ایشان منزل، به
 دولت. است جهان درحتا  و ایران در سیاسی زندانیترین  مسن یزدی دکتر سالگی، 80 سن در واقع در. برد می سره ب باری سفأت و وخیم جسمانی

 شرائط این که است داده قرار شده، شان جسمانی ناتوانی باعث که متعددهای  بازجویی طور همین و طوالنی و مکررهای  سحب به را ایشان شما
 .شد خواهد منجر وی سالمتی تر بیش وخامت به قطعاً بازداشت این ادامه. تسا شده باز قلب جراحی عمل برای ایشان نیاز به منجر قطعاً ناگوار
 محمد ستوده، نسرین جمله از ،است نبوده آمیز خشونت اعتراضاتشان که زندانیانی کلیه و یزدی ابراهیم آزادی دستور داریم ضاتقا شما از احتراماً
 محسن گلرو، مهدیه توسلی، لیال پناهی، جعفر، هدایت بهاره بهاور، عماد طاهری، فرید توکلی، مجید منی،ؤم عبداهللا زاده، تاج مصطفی زاد، نوری

، خسروانی نازنین صابر،هدی  زیدآبادی، احمد باستانی، مسعود سحرخیز، عیسی، اسانلو منصور باقی، عمادالدین سرخی، عرب اهللا فیض میردامادی،
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 بهمن، محمودیان مهدی روستایی، فرزانه زاده، رمضان عبداهللا، زاده امین محسن راد، کیانوش ساجده طباطبایی، ریحانه فراهانی، صفایی محسن
 .کنید صادر را امویی احمدی

  
 مسدود و ایران ملت و دولت بین اعتماد رفتن بین از باعث نهایت در که بشر حقوق اصول شدن گرفته نادیده به دادن پایان درخواست شما از ما

های  فعالیت از هک زمان هر. داریم را شد، خواهد مدنی جامعه در کراتیکودمهای  سازمان و نهادها به اتکا طریق از اصالح و ملی گفتمان شدن
 از بارزی نمونه ایران شاهنشاهی قبلی رژیم. بود ناپذیرخواهد اجتناب امیز خشونتهای  روش آید، عمل به جلوگیری شهروندان سیاسی عادی

های  اریفداک و برانگیز تحسین شجاعت با، مشکالت تمام رغم علی 1979 انقالب در. است ایران بر حاکم فعلی روند عاقبت و استبداد انحطاط
 به بخشیدن تحقق ایران انقالب اصلی هدف. آورند در پای از را شاه سرکوبگر و قدرتمند رژیم که شدند موفق نهایت در ایران مردم بسیار،
 یآزاد درخواست شما از ما مجدداً. است بوده مردمی حاکمیت و اساسی قانون بر مبتنی حکومت و آزادی،، استقالل ،خود بخش الهامهای  آرمان
 رساندن حقیقت به و انقالبهای  آرمان رساندن تحقق به برای مردمی، ارتباطات در نوین فصلی آغاز وها  زندان در عقیدتی سیاسی زندانیان تمامی
 .باشند نمی این از تر کم چیزی سزاوار ایران مردم. خواستاریم را اسالمی انقالب جهانیهای  بینش

  
 جی آلبرت فالک ریچارد
 کالیفرنیا باربارا سانتا دانشگاه جهانی مطالعات تحقیقات، پرینستون دانشگاه استاد میلبنک، المللی بین قوانین ستهبازنش استاد

  
 :به شده ارسال کپی
 ایران اسالمی جمهوری نظام، مصلحت تشخیص مجمع و خبرگان مجلس رئیس رفسنجانی، هاشمی اکبر علی اهللا آیت
 ایران اسالمی جمهوری قضائیه قوه رئیس الریجانی، صادق اهللا آیت
 ایران اسالمی جمهوری جمهور، رئیس نژاد، احمدی محمود دکتر،
 ایران اسالمی جمهوری مجلس، رئیس الریجانی، علی دکتر
 متحد ملل سازمان در ایران اسالمی جمهوری دائم نماینده خزاعی، محمد آقای

  
 :نامه این کنندگانءامضا جمله از
 

Noam Chomsky 
Institute Professor (retired), MIT, Cambridge MA, USA 

 چامسکی نوام
 امریکا متحده ایاالت ماساچوست، کمریج، تی ای ام، مؤسسه) بازنشسته( استاد

 
Sara Roy 
Senior Research Scholar, Center for Middle Eastern Studies, Harvard University 

 روی سارا
 هاروارد دانشگاه میانه،خاور مطالعات مرکز ارشد پژوهشگر

 
William R. Roff 
Professor Emeritus of History, Columbia University, New York 
Hon. Professorial Fellow, Islamic & Middle Eastern Studies, University of Edinburgh 

 رف ار ویلیام
 نیویورک کلمبیا، دانشگاه تاریخ، ممتاز استاد

 ادینبورگ دانشگاه خاورمیانه، و اسالمی مطالعات هبرگزید استادیار
 

Kwame Anthony Appiah 
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Laurance S Rockefeller University Professor of Philosophy and the University Center for Human Values, Princeton 
University; President, PEN American Center; Chair, Board of Officers, American Philosophical Association 

 آپپیا انتونی کوامه
 پرینستون، دانشگاه انسانی،های  ارزش مرکز و راکفلر اس لورنس دانشگاه فلسفه استاد
 امریکائیان فلسفی انجمن اجرایی هیأت رئیس ان؛ ایی پی امریکایی مرکز رئیس

  
Robert N. Bellah 
Professor of Sociology, Emeritus, University of California, Berkeley 

 بال ان رابرت
 برکلی کالیفرنیا، دانشگاه بازنشسته، ی،شناس جامعه استاد

  
Ronald Beiner 
Professor of Political Science, University of Toronto 

 بینر رونالد
 تورنتو دانشگاه سیاسی، علوم استاد

  
Seyla Benhabib 
Eugene Meyer Professor of Political Science and Philosophy Yale University 

 حبیب بن سیال
 ییل دانشگاه فلسفه و سیاسی علوم از یر مه یوجین پروفسور

  
Richard Caplan 
Professor of International Relations 
Director, Centre for International Studies, Department of Politics and International Relations, University of Oxford 

 کپلن ریپارد
 الملل بین روابط استاد
 آکسفورد دانشگاه الملل، بین روابط و سیاست گروه، الملل بین مطالعات مرکز مدیر

 
Jose Casanova 
Professor of Sociology and Senior Fellow Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, at Georgetown 
University 

 کاسانووا خوزه
 تاون جورج دانشگاه در جهانی، امور و صلح ادیان، همکاری برکلی مرکز ارشد کارشناس و یشناس جامعه استاد

  
Ariel Dorfman 
Author, Distinguished Professor, Duke University 

 دورفمن آریل
 دوک دانشگاه ممتاز، استاد نویسنده،

  
Johan Galtung 
Founder TRANSCEND, Professor of Peace Studies 

 گالتنگ جان
 صلح مطالعات استاد ترنسند، بینانگذار و موسس

  
Mirjam Künkler 
Assistant Professor in Near Eastern Studies, Princeton University 
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 کونکلر میرجام
 پرینستون دانشگاه نزدیک خاور مطالعات رشته در استادیار

  
Ebrahim Moosa 
Associate Professor of Islamic Studies, Department of Religion, Duke University 

 موسی ابراهیم
 دوک دانشگاه ادیان، بخش اسالمی، مطالعات دانشیار

  
Philip Pettit 
L.S.Rockefeller University Professor of Politics and Human Values, Princeton University 

 پِتیت فیلیپ
 پرینستون دانشگاه راکفکر،. ای.ال انسانیهای  ارزش و سیاست دانشگاه استاد

  
Philip Pettit 
Center for Advanced Study in Behavioral Sciences, Stanford University 

 پِتیت فیلیپ
 استنفورد دانشگاه رفتاری، علوم در پیشرفته مطالعات مرکز

  
Hilary Putnam 
University Professor Emeritus, Harvard University 

 پوتنام هیالری
 هاروارد دانشگاه دانشگاه، بازنشسته ممتاز استاد

  
Jeffrey Stout Professor of Religion, Princeton University 

 استوت جفری
 پرینستون دانشگاه ادیان، استاد

 
Christian Steineck 
Professor of Japanese Studies, University of Zürich, Switzerland 

 سوئیس زوریخ، دانشگاه ژاپن، مطالعات استاد
  

Christoph Schumann 
Professor for Politics and Contemporary History of the Middle East, University of Erlangen, Germany 

 اسچومن کریستف
 آلمان ارلنگن، دانشگاه، خاورمیانه معاصر تاریخ و سیاست استاد

  
Reinhard Schulze 
Professor of Islamic Studies, University of Bern, Switzerland 

 ایچولز هارد رین
 سوئیس، برن دانشگاه اسالمی، مطالعات استاد

 
Noah Porter 
Professor Emeritus of Philosophical Theology, Yale University, Senior Fellow, Institute for Advanced Studies in 
Culture, University of Virginia 

 پورتر نوح
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 ویرجینیا دانشگاه فرهنگ، در پیشرفته مطالعات مؤسسه ارشد، عضو ییل، دانشگاه اسالمی، معارف و اتاالهی فلسفه بازنشسته استاد
  

  ]نامه متن انگلیسیبه  شود رجوع[ :نامه این کنندگانءامضا کامل لیست
  
 

  ***بع من*** 
  »سبزتحول «وبسایت 

http://tahavolesabz.com/item/13074 
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   1389 بهمن 12ای،  به خامنه لیمحمد علی کِنامه 

  1389اسفند  25: تاریخ انتشار
  

  )English Text(متن انگلیسی 
  

 
Muhammad Ali appeals for release of two hikers  
 
March 16, 2011 
 
Your Excellency and dear brother, 
As Salaam Aliakum. 
Inshallah, I pray this letter finds you in good health. 
 
I write you today to ask your mercy for the two men, Josh Fattal and Shane Bauer, who are currently being held by 
Iranian authorities. I am humbled by the compassion you gave to their young female friend Sarah Shourd, by allowing 
her to return to her family. I ask the same mercy and compassion be given to them as well. 
My last visit to Tehran was some years ago but I remember it as if it were yesterday. The people were so kind and 
beautiful. Most Americans don’t know how warm and welcoming the Iranian people can be. One day, I hope I am able 
to return to Tehran to stand, greet and be among my Iranian brothers and sisters once again. Perhaps that day will come 
soon. 
Please show the world the compassion I know you have in your heart. Allah is most merciful. I remain your brother in 
Islam, always. 
 
With much love and respect, 
Muhammad Ali 

  
  
 ***منبع ** *

http://fredfelleman.wordpress.com/2011/03/16/here-is-the-text-of-the-letter-sent-by-muhammad-ali-to-ayatollah-ali-
khamenei-in-iran/ 
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  ترجمه فارسی

  عباس خسروی فارسانیط شده توس ترجمه
  

  2011مارس  16
  عالیجناب و برادر عزیز

 سالم علیکم
 .اورم این نامه در صحت و سالمتی به دست شما برسدشاءاهللا امید إن
  

 اند، یزندان یرانیا یها باوئر، که اکنون توسط مقام یندو مرد، جاشوا فتال و ش ینشما درباره ا رأفتتا خواستار  نویسم یمنامه من امروز به شما 
من . کنم اش برگردد، اظهار فروتنی می ازه دادید نزد خانوادهمن در مقابل رأفت شما نسبت به دوست جوان آنان، سارا شورد، که به او اج. گردم

 .تقاضای همان شفقت و رأفت را نسبت به این دو نفر نیز دارم
 تر بیش. مردم، بسیار مهربان و نیکو بودند. آخرین سفر من به تهران، چندین سال پیش بود، اما آن را چنان در یاد دارم که گویا همین دیروز بود

امیدوارم یک بار دیگر بتوانم به تهران بازگردم و به برادران و . نواز باشند توانند مهربان و مهمان دانند که مردم ایران تا چه حد می ا نمیه آمریکائی
 . زودی فرا رسد شاید آن روز به. ام ادای احترام کنم خواهران ایرانی

من برای همیشه برادر شما در اسالم خواهم . ترین بخشنده است خداوند، بزرگ. ددانم در دل دارید، به جهانیان نشان دهی لطفاً عطوفتی را که می
 . ماند

  
 با نهایت عشق و احترام

 محمد علی
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  1389 بهمن 30 ای، به خامنه فراهانی جاللی احمدسرگشاده  نامه

  
 »!رهبری دست به برسد«
  

دزدیدن  ؛حقیقت این روزهای تو گلوله است ست؛ا غل و زنجیر و سندان ؛زندان است ؛حقیقت این روزهای تو آهن است
  بلعد و جنونی که مغز جوانان امیدوار را می ؛حقیقت این روهای تو خون است ؛های جوان زندگی است جنازه

  
  رحم توست های بی ترسی و ترست دلیل تمام تیرگی تو می

  
  دانی کاشف فروتن شوکران آزادی است ترسی، چه می تو از میرحسین می

  
  ای هاست که مرده ترسی بی آنکه بدانی سال ز مردن میتو ا

  
  تو همان روزی مردی که آن رسوایی خرداد را خلق کردی

  
  ای، هرگز به جاودانگی نخواهد نشست سان که تو زنده گذرد که مرگی از این ها از مرگ تو می اینک قرن

  
 ؛سپید است ؛فردایی که سبز است ؛آید و فردایی که می ؛یدترسی تا بیا از فردایی که می ؛ترسی تو از فردا می! آری مقام معظم

بی  ؛فردایی که همین نزدیکی است ؛به خون محمد مختاری و کشتگان کهریزک ؛به خون سهراب ؛به خون صانع ژاله ؛سرخ است
  !باش تا فردا برسد. آهن و گلوله

  
 زندگی جوان های جنازه دزدیدن ؛است گلوله تو روزهای این حقیقت است؛ سندان و زنجیر و غل ؛است زندان ؛است آهن تو روزهای این حقیقت
 ترسیدن روزها این تو حقیقت .را مختاری محمد ،را ژاله مغز ؛دبلع می را امیدوار جوانان مغز که جنونی و ؛است خون تو روهای این حقیقت ؛است
 .ددا کشتن به را او که بود تو ترس این .دباش آورده در پا از تو های لهگلو را ژاله صانع که ندارم گمان !ترس هم باز و ،ترس ،ترس !ترسیدن ؛است
 ما از تو .ترسی می ما صدای از .ترسی می ما خورده گلوله پیکرهای از .ترسی می ما از تو .ترسی می تو که ربود، را اش جنازه که ترسی همان
 ما از تو .االمینی روح محسن و ندا و سهراب که چونان ؛مختاری محمد که چونان ؛ژاله که چونان ؛جاودان و بیدارند که ؛هایمان جنازه و ترسی می
  .بیشماریم ما که دانی می و ترسی می
 ترسیده بهمن 25 از تو .ماست روزهای این مصیبت تو ترسیدن و ترسی می ما از تو .نیست هم هایت ترس تسکین هایت رذالت تمام و ترسی می تو

 تابوت برای و سپردی خاک به مادرش و پدر اجازه بی را اش جنازه که بودی ترسیده بهمن 25 از تو .کشتی گلوله هب را مختاری محمد که بودی
 تو .نیست هایت ترس تسکین هم هایت سالخی تمام و ترسی می تو .دگری می کوچکی قناری خاموشی به که قصابی چونان .کردی گریه اش خالی
 .لشگرت بی فرماندهان ها نقدی و ها طائب و هستند قلمت دار طالیه ها شریعتمداری که تو .توست رحم بی یها تیرگی تمام دلیل ترست و ترسی می
 هم یارانت ترین صمیمی از که تو .دگردن برمال هایت ترس مبادا تا کشی می بر را نژادها احمدی و خوانی می خود ذوالفقار را ها مرتضوی سعید که تو
 کس همه و چیز همه از معظم، مقام ای تو .ترسی می تو .کنی می سالخی قدرت، جنون مسلخ در را ها هاشمی با تا ساله 60 رفاقت و ترسی می
 چه که دانی می چه .ستا مردی کوه شیرآهن چه که دانی می چه .تر بیش موسوی میرحسین از و ترسی می کس همه و چیز همه از تو .ترسی می

 تندر برابر در دانی می چه ،ترسی می ما میر از تو .است آزادی شوکران فروتن کاشف دانی می چه ترسی، می میرحسین از تو .است انسانی استوار
  .دمیر می ایستاده و کند می روشن را سرزمینم خانه چراغ و ایستد می هایت آدمک
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 دیوار و در به هایت کشیدن آهن و ترسی می موسوی میرحسین از تو .توست روزهای این حقیقت تمام این و ترسی می موسوی میرحسین از تو
 های ترس از که است ناپایداری های دیوارک ،قساوتت و جالدت تمام و ترسی می ما میر از تو .نیست تو ترسیدن همه این عالج هم اش خانه

 تو .ای مرده که هاست سال بدانی هآنک بی ترسی می مردن از تو .ترسی می تو .کنی نمی باور را هایت ترس و ترسی می تو .دکنن می محافظت ناپیدایت
 روزی همان تو .کشاندی حصر به را منتظری که ردیمُ روزی همان تو .ای شده تشییع جائر دیکتاتوری ناپیدای های ترس از بستری در و ای مرده
 روزی همان تو .ای سپرده منامتگ جالدان دست به را مختاری و پوینده که مردی روزی همان تو .کردی آجین شمع چاقو با را فروهرها که مردی
 زندان به را ها نوری عبداهللا که مردی روزی همان تو .کردی مکافات تراشی ریش شدن دزدیده به تنها را 1378 تیرماه هجدهم جنایت که مردی
 تو .گذاشت ما سیاست نسرزمی هستی به پا تو اضطراب طوفان از ناهمگون یجمور رئیس که مردی روزی همان تو .کردی بند در تکبرت و غرور
 و غرور رحم بی های تاریکی تمام به سهراب و ندا دهان از خون که مردی روزی همان تو .کردی خلق را خرداد رسوایی آن که مردی روزی همان
  .دشدن ستنی به سر هایت خداوندگاری قربانگاه در کهریزک کشتگان که مردی روز همان تو .دز ]ترشح: شتک[ شتک ات فروخورده های ترس

 را تو سرنوشت و ای مرده تو اینک و .نشست نخواهد جاودانگی به هرگز ای، زنده تو که سان این از مرگی که گذرد می تو مرگ از ها قرن اینک و
 و زده ترس های بش الالیی که است آوری تهوع های تملق افتخارشان مدال که لیسانی کاسه .دکشن می را ما تو، فرمان به که زنند می رقم فرومایگانی

 خود اندیشه به که آهن از است دیواری هنرشان تمام و ترسند می ما میر و ما از تو، چون که قامتی کوتاه فرومایگان .دان گشته ات خوابی بی از پر
  .باشی هدید را ترست از پر خورده هراس حقیقت مبادا تا کشند می تو چشمان به که است بندی چشم آهنی، دیوار این که کشند می

 سیاهی ؛است الریجانی صادق ؛است تباهی ؛است جنتی های جمعه نماز تو روزهای این حقیقت !معظم مقام است آهن تو روزهای این حقیقت
 ؛یزدی مصباح های بالهت و ؛است حیرانی ؛است یزدی و الهدی علم های گویی گنده ؛است ویرانی ؛است خاتمی احمد های فحاشی ؛است

  .است سرگردانی
 خون به ؛است سرخ ؛است سپید ؛است سبز که فردایی ؛دآی می که فردایی و ؛دبیای تا ترسی می که فردایی از ؛ترسی می فردا از تو !معظم مقام آری
  !برسد فردا تا باش .گلوله و آهن بی ؛است نزدیکی همین که فردایی ؛کهریزک کشتگان و مختاری محمد خون به ؛سهراب خون به ؛ژاله صانع
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  1389 اسفند 4 ای، به خامنه جعفری فرهادسرگشاده  نامه

  
  .ار گرفته، جزء خود متن نامه است، قر] [مطالبی که در این نامه در کروشه، : توضیح

  
  »!راه نجات بشریت است؟ ،آیا این«
  
 و دردآور تیوضع نیچن با هرگز ،یرانیشوند، جامعه ا حاکم کشورمان بر یمذهب ساالران اشراف آنکه از قبل و انقالب از شیپ در
 تیوضع نیچن و نبوده رو روبه ،هست زین گرید یاخالق و یفرهنگ و یاقتصاد یها  بحران یاریبس مولد و موجد که، یبار سفأت

  است نکرده تجربه را یزیانگ غم
  
 آنان به متعلق زین »یروح و یافسردگ یداروها مصرف زانیم نیباالتر« از یکی و بوده جهان مردمان نیتر افسرده جزو ان،یرانیا

  است
  
 و مسؤول یا»رمنصفانهیغ یحقوق ساختار« د، آنیباش مسؤول »موجود ریناپذ تحمل و تلخ وضع«باره  در یحضرتعال آنکه از شیب

 یباق »کیگارشیال اراده نظم و خواست منافع،« از) یگرید ولی فقیه هر و( شما تیتبع جز یا چاره راه چیه عمالً، که است مقصر
  گذارد ینم و گذاشت یمن

  
  است »انیطغ« ،سپس و »تمرد« ،آورنده نخست فراهم ،»موجود شکل در رانیا یاسالم یجمهور یحقوق ساختار«
  
  بود دیخواه و بوده »یخانوادگ ـ یصنف یحقوق ساختار نیا هیعل مردمان جمهور تر ندهیفرا دم به دم انیطغ« پس، شاهد نیا از
  
 از استفاده سوء با که نبود بزرگ اندازه نیا به کرد، هرگز ما حق در که هم یستم و ظلم هر ،»ادگانز یروحان و ونیروحان نظام«

 که کند اعتبار یب و بیتخر چنان را »ینه فاضله اسالمیمد« چون یبزرگ  یاؤیر خودش، به اعتمادمان و مذهب، به اعتقادمان
  باشد ناممکن عمالً اش، یبازساز

  
 مگر! د؟ینما لیتعط را »هیفق تیوال« نتواند چرا ،دینما لیتعط را »دیتوح«مرتبه  که باشد داشته اریاخت و بتواند »ولی فقیه« اگر

 باشد قائل نهاد نیا یبرا »خداوند  تیوحدان« از شیب یمرتبت و شأن آنکه
 
  
 هک ستا تابیک با همخوان هکبل. ستین برساخته سخنی ، کتاب نیا و هست خردمندان برای عبرتی هیما ،شانیا داستان انیب در هک راستی به«
 )111 هیآ ،وسفیسوره ( » .است مانیا اهل برای رحمتی و رهنمود و ز،یچ همه روشنگر و آن شیشاپیپ

  
 یا خامنه اهللا آیت حضرت

 احترام و سالم با
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 از پس ،1375 سال اسفند در ،بود شیپ لسا 15 به کینزد ،»بار نینخست«. ام نوشته یحضرتعال به خطاب کنون، تا که ستی اا نامه نیسوم ،نیا
 مرا ،یقانون و یحقوق نیمواز تمام برخالف شهر، نیا در شما ندگانینما آنکه از پس و ،»ه مشهدیحوزه انتخاب در پنجم مجلس یریگ أیر« یبرگزار

 مردم آراء نیتر شیب واجد ،یریگ أیر روز در سپس و داشته مشارکت ،یغاتیتبل فرصت انیجر در بود، دهیرس نگهبان یشورا دأییت به تمیصالح که
  .کردند یریگ کناره و انصراف به مجبور ،]بگذارد پا ریز را عدالت و حق نخواهد که یمنصف فرد هر شهادت به[ بودم شده مشهد
 واجد مرا که مشهد ممرد از یریکث جمع حق در بلکه من، شخص حق در فقط نه[ فاحش ظلم و یعدالت یب نیا به یدگیرس دیام به ،بعد روز چند
 به و کرده میتنظ یحضرتعال به خطاب را ینامه کوتاه گر،ید همه مقامات یدگیرس از دیناام و آمدم تهران به ،]بودند افتهی خود یندگینما یستگیشا

  .ام نکرده افتیدر یخپاس جمله، کی و خط کی در حتا ،تا کنون و گذرد یم سال 15 به بیقر ،هنگام آن از. سپردم تهران در یجنابعال دفتر
 از ییها نشانه ،کشورم یاجتماع ـ یاسیصحنه س ناظر کی مقام در که یهنگام. نگاشتم شما به خطاب ش،یپ مین  و سال سه نیهم را »هنام نیدوم«
 بر یمتک ران،یا یساز باتث یب یبرا ها برنامه و طرح یبرخ« زین و »رانیجامعه ا شدن یدوقطب و دیتزا به رو شکاف« ،»یمردم عیوس یها یتینارضا«

 آنان از »نظام یها استوانه« عنوان تحت که شد یم بیتعق یاشخاص توسط ،یجالب طرز به که ،کردم مشاهده را »ییها شکاف چنان و ها یتینارضا چنان
  !شود یم ادی

 لیدل به بلکه و نامعمول یا هیرو »خطاهاشان و اشتباهات کردن گوشزد« و »رانیا در حاکمان با مهربانانه و محترمانه گفتن سخن« آنکه رغم به پس
 گفتن سخن« شان،یا به واردشده یها ستم لیدل به که یمردمان آن یسو از چه[ است نهیپرهز اریبس »انیرانیا مناسبات بر حاکم ینامهربان و نفرت«

 در ،]تابند یبرنم ،باشد محترمانه که هرچند را، »اهاتشاناشتب و خطاها کردن گوشزد« که حاکمان یسو از چه و تابند یبرنم را »حاکمان با محترمانه
  :که خواستم شما از  خود، مشاهدات به استناد با و دادم قرار خطاب را یحضرتعال ،محترمانه ممکن حد تا یا نامه
 »خود سرنوشت نییتع در ثرؤم و یواقع مشارکت به آنان دیام« و گذشته سالی س در »مردمان جمهور حقوق با یاسیس تیحاکم ه نادرستیرو« در

 لیدل به کشورمان، که ژهیو به. دیآور فراهم را »یمل یآشت و وحدت«نه یزم ،»منصفانه و سالم آزاد، قتاًیحق یانتخابات« یبرگزار با و کرده نظر دیتجد
 لیتکم و یریگیپ و دارد قرار یخارج یها دولت نیسنگ یاسیس و یغاتیتبل فشار تحت ،یا برنامه هسته در خصوص خود یهیبد حقوق یریگیپ

 در افتنی اجازه« قیطر از ،»انیرانیا جمهور« آنکه مگر شد نخواهد ممکن ،نیا و. ستا »نیهمگا و یعموم یتیحما و توافق« مستلزم ،یا پروژه نیچن
  .نندیبب کیشر و لیدخ آن منافع در را خود ،»فرزندانشان و خود سرنوشت نییتع حق
 یمبتن ،یاسیس تیحاکم دل در ییها جناح و ها انیجر اشخاص، که کردم ینیب شیپ نامه همان در باشم، داشته خاطر به تدرس و نکنم اشتباه اگر و
 و یصنف منافع« یقربان را »یمل منافع« بود خواهند حاضر حتا آنکه از هیکنا[ هستند »اوضاع کردن یائینکِ« یپ در ،»یانیجر و یشخص منافع حفظ« بر

 به را »رانیا ثبات و تیامن« و »شهروندان جان« که سازند مبدل یا گسترده یاسیس صحنه کشاکش به را ندهیآ یریگ أیر و کنند »شیخو یگروه
  ].انداخت خواهد مخاطره

 خذأم که یاصالح ییراهبردها اتخاذ« و) هشتم مجلس خصوص در( »آزاد انتخابات  مثابه به آزاد انتخابات کی یبرگزار« که دادم شنهادیپ پس
 که آمد خواهد گرفتار »شندهفروکِ یها  بحران از یگرداب« در ،وگرنه. ردیگ قرار حاکم نظم کار دستور در ،»رندیگ قرار انیرانیا یمل وحدت و یآشت
 که شد خواهد یسخت یها تالطم دستخوش زین مان»کشور یاسیس ثبات« آن، تبع به و دیکش فروخواهد خود در را آن تر شیب و تر شیب وسته،یپ
  .بود نخواهد نهیهز کم ،نیطرف از کی چیه یبرا آن، از آمدن رونیب

 :که است آشکار
 در من و بود حاکم کشورمان بر »ریت سوم از شیپ تا« که ینظم مثابه آن به[ »حاکم نظام تیامن و ثبات« نگران گاه چینک، هیا نه و زمان آن نه

 ادآوری و نوشته ،یکتمان و یپوش پرده چیهی ب خود، مطالب در بارها که چرا ؛ستمین و  بودهن] برم یم نام »کی نظام« عنوان تحت آن از میها نوشته
  :که ام شده

 ـ یخود( یاسیس یها هینظر نیزتریرآمیتحق از یکی تحت[ دهه گذشته سه یط که باشم ینظام تیامن و ثبات نگران ستیبا یم چرا«
 جزء به جزء شاعمُ مالک که خودم، کشور در مرا همواره] اند داشته شرم آن به توسل از زین یستیمارکس یها نظام حتا که) شهروندان کردن یرخودیغ
 توسط امضاءشده یاساس قانون مطابق که ییها یآزاد و همه حقوق از ان،یرانیا از گرید یاریبس شمار مانند و کرده فرض »یرخودیغ« هستم، آن

 به شرافتمندانه و صادقانه خدمت« یبرا میآرزوها و اهاؤیهمه ر که چنان آن! است؟ ساخته محروم ،ام بوده یم برخوردار آن از ستیبا یم خودش
 یزندگ حتا که چنان آن! است؟ گرفته ازم م،یرمستقیغ و میمستق را، عمرم یها سال نیدتریمف و نیبهتر و کرده خاکستر و سوزانده را »کشورم
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 یا پاره دستخوش ـ انیرانیا از گرید یاریبس مانند به ـ مطلق باًیتقر یحق یجه بینت در و ،ییها تیمحروم و تنگناها نیجه چنینت در ،ام یخصوص
  .»است شده یمتالش عمالً و ها، ینابسامان
 :که مطمئنم و دانم یم که هستم و بوده »رانیا یا برنامه هسته« خصوص به و م»کشور تیامن و ثبات« نگران بلکه

 توسط نه،یپرهز یا وقفه از پس نکیا و شد نهاده ادیبن ،)یپهلو یرمذهبیغ یساالر اشراف( نیشیپ نظم توسط که[ آرزو و دیام ها دهه از پس چنانچه
 و یا منطقه تیامن و شرفتیپ توسعه،« در یمانند یب نقش ،برسد ندیخوشا و خوش یسرانجام به] شود یم بیتعق مجدداً پرورده او، دست نسل

 یانرژ صاحب همزمان که جهان در ییکشورها تنها« فهرست در زین را زیعز رانیا تواند یم ناگاه، به باًیقرت و داشت خواهد »کشورمان یالملل نیب
 بر یرگذاریثأت« زین و »کشورها آن تیامن و قدرت« از یبزرگ بخش که دهد قرار) هیروس و متحده االتیا( »هستند یا هسته  یانرژ و یلیفس

 و هوشمند کارآمد، یاسیس نظم« خدمت در چنانچه که ؛ستی افرد منحصربه یبرخوردار نیچن از یناش ،»جهان و منطقه سرنوشت
 نیتر کم بدون ،اندازد کار به سرانجام یب و خام یاهاؤیر نه و »یمل مصالح و منافع« جهت در را یا برنامه چنان که ،ردیگ قرار یا» شهیپ  دموکرات

  .بود خواهد »آزاد و برخوردار آباد، مرفه، یرانیا« ساز نهیزم ،یدیترد
 :که است بوده نیا همواره ،88 انتخابات از پس عیوقا خصوص در ام ینگران از یبزرگ بخش که همچنان

برنامه  و دندیرس قدرت به زمان آن در که یونیانقالب یدل ساده و یخام و[ 57 انقالب همانند گونه یانقالب یتیوضع تحت و گر،ید بار کی مبادا
 کشورمان یا برنامه هسته تازه، ونیانقالب یلوح ساده و یه خامیسا در و گر،یدهه د چند یبرا هم باز ،کشاندند مطلق یلیتعط به ار کشورمان یا هسته

  :که ابندیدر نوبه خود به هم »دیجد ونیانقالب« تا باشد الزم گریدهه د سه تا دو گذشت هم باز و دیآ گرفتار »لیتعط و قیتعو« محاق به
 و مجد نتواند رانیا که است آن یبرا فقط و فقط ،شود یم و شده زده دامن انمانیم در تعمداً که یا نهیک و همه نفرت و ،دیآ یم مانسر بر همه آنچه
 تحت و بار، کی دهه سه هر مردمانش، که بماند یباق »یسوم جهان و زده محنت ف،یضع ر،یفق یکشور« همواره و ابدیباز را خود یخیتار شوکت
 جهت نیچن در و  .رانند یم تر عقب و عقب به همواره را، کشورشان و خود و شورند یم گریکدی هیعل ،گانگانیزننده ب دامن و کننده  عیتسر اقدامات
 انحاکم ز،یبرانگ شک یا گونه به!] دارند بدان هم یعالقه وافر که سابق نظام کارگزاران با حساب هیتسو از قبل حتا و[ گرید کار هر از قبل ی،نادرست
 و اعدام به تازه آنگاه و »کنند یم باطل را ینظام و یحاتیتسل یهمه قراردادها سپس و ل،یتعط را رانیا یا برنامه هسته« نخست ،دهیرس قدرت به تازه

  !پردازند یم گرانید طرد و حذف
 :88 انتخابات از پس در یمذهب ساالران فهیطا توسط شده یسازمانده عیوقا در که میبگو حتا ،وگرنه
ی ب و جهت، همه از و داده أیر او به ،88 خرداد در م،یتحر سال دوازده از پس که ستمین و نبوده) نژاد یاحمد یآقا( هم یکس سرنوشت نگران

 انیم از برآمده یشخص« که لیدل نیا به جمله از و »ستی اا برنامه هسته یریگیپ به معتقد« که لیدل آن به جمله از[ او یپا ی،چشمداشت نیتر کم
 از یکیبرآورنده « که لیدل آن به جمله از و ستین متصل »دهه گذشته سه یحکومت یها خاندان و ها سلسله خانواده« به و است »مردمان جمهور

 و کیگارشیال نظم کردن یمتالش و فیتضع« حال در که لیدل آن به جمله از و ستا )یواقع یها متیق کردن حاکم( »من یاهاؤیر نیتر نهیرید
  .ستادمیا] است »آن از یناش باتمناس

 26 در حاکم یساالر اشراف اسالم« برخالف که ی استاسالم اسالمش، یگوئ اما ،)ییگرا اسالم( دیآ یم یگرید یفکر جهان از اگرچه که یشخص
 بنا بر این، و انگاشته »یرخودیغ« شد،یاند ینم او مانند که را گرید یرانیا شهروند چیه که دهد ینم و نداده یو به را اجازه نی، ا»نخست سال

 شهروند« به ،یا»ظالمانه و غلط ادیبن از یها مالک« چنان یمبنا بر را کشورش سپس، شهروندان و ؛بداند »ها یآزاد و حقوق یاریبس از محروم«
) ها یآزاد و همه حقوق از محروم: عوام به معروف( »دو درجه شهروند« و) ها یآزاد و همه حقوق از برخوردار: خواص به معروف( »کی درجه
  .کند میتقس
 و ینید یها آموزه برخالف« که یکسان »یاجتماع فریک« و سزا که ندیب یم هم چشم به و داند یم که چرا ،کرد نخواهد نیچن ،هم گاه چیه گمانم، به و

 اساس بر و »دب و کین« به شیشاپیپ ،»خود به یکینزد و یدور« اساس بر بلکه شان،»یدرستکار و صداقت« اساس بر نه را مردمان ،»یقرآن
 ای یبرخوردار« مالک را یا منشانه طاغوت و  سنجه ظالمانه چنان سپس کنند، و یم یبند میتقس »خاص و عام« به ،یخانوادگ و یخاندان یوابستگ
ذره  ذره به او، باور و اعتقاد به که ،»گرید جهان« به رسد چه تا ،بود خواهد چه جهان نیهم دهند، در یم قرار »ها یآزاد و حقوق از یبرخوردار عدم

  .شد خواهد یدگیرس) اتشین حتا و( کردار و اعمال
 تراز در هرگز« که دارد اذعان آن به زین خود اش، نهیکاب یبرا اعتماد یأر کسب از پس سخنانش به مستند که[ دولتش ژهیو به و حال، او نیا با
 یا ساالرانه ستهیشا و عادالنه نحو به کشورمان یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس مناسبات اگر و »ستین رانیا ملت یواقع یها تیظرف و ها یستگیشا
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 در یتیاهم چه] کرد خواهند دایپ را یریخط و مهم یها سمت نیچن یتصد فرصت ندرت به او، دولت یوزار  اتفاق به بیقر اغلب شود، حیتصح
  !دارد؟ »نیزم رانیا یمل منافع« و ،»ما از پس یها نسل« ،»نیسرزم نینده ایآ« قبال
 دل از یادیص« به ،»آزاد قتاًیحق انتخابات کی یبرگزار« با که خواستم محترمانه و دادم شنهادیپ یحضرتعال به خود نامه دوم در اگر: نکهیا کما
 انتخاب تیموقع کسب« خواهان هرگز د،یده مشارکت اداره کشور در را »ملت یها نیتر ستهیشا از یجمع« و دیبپرداز »مردمان جمهور انوسیاق

 در خواسته من نیا دیکن یم گمان اگر«: ام نوشته که هست هم مطلب نیا گواه هنگام، همان در مطالبم از یبرخ که چرا. نبودم »خود یبرا شدن
  .»داشت نخواهم یاعتراض نیتر کم. دیکن تیصالح رد مرا شخص همه، از شی، پی استشخص یآرزوها و منافع جهت

 یتیرد، وضعیگ یم یجد را آنها و کند یم توجه آن به یکس تر کم ظهور، و بروز وقت در سفانهأمت که ینامحسوس اما مهم اتیمشاهده جزئ با که راچ
 زین رمانکشو مردم ریدامنگ ، بلکهیاسیس تیحاکم ریبانگیگر فقط نه آن، فرجام که دانستم یم و دمید یم نهیع به دیا گرفته قرار آن در اکنون که را

  .شد خواهد
 کی هم باز که چنان آن. نداشت »یاسیس تیحاکم کردیرو رییتغ« در یریثأت نیتر کم و نگرفت یپاسخ هم مشفقانه و نامه محترمانه آن حتا اما
 »کشور و ملت بر ها انخاند و ها خانواده حکومت کننده تداوم نیتضم«آنکه  یبرا ،»یا مرحله دو« شهیهم مانند و[ »یفاتیتشر و یتکرار یریگ یأر«

 از شیب شده، متراکم یها یتینارضا و ها شکاف بر نشد، بلکه »یمل یآشت و تعامل تفاهم، یفضا« یریگ شکل به منجر فقط هن که کرد برگزار] باشد
  .افزود شیپ

 هم بر: جهینت در و ،»هیقوه مجر و یجمهور استیر منصب دادن دست از« یازا در[ »ها خانواده و ها خاندان« یشرویپ معکوس، یریمس در حتا
 معاصر یحکومت یها نظام تمام در رینظ یب یدادیرو در که افتی وسعت بدانجا تا] یمذهب ساالران فهیطا انیز به قوا توازن شیپ از شیب خوردن

قوه  بتوانند بلکه کردند دایپ را »ورقوه کش سه از قوه دو بر الیاست و حکومت« فرصت ،»خانواده کی از برادر دو«، !)آنها نیتر یخاندان در حتا(
 مصالح و منافع« که شوند یاصالحات انجام مانع ،یانتصاب ینهادها ریسا یهمدست با و باشند داشته منگنه خود تحت و مهار در را آن سیرئ و هیمجر

  .کند یم و کرده دیتهد را »ها خاندان و ها خانواده
 ،»یمرکز بانک کل سیرئ نییتع« زین و!) دالر اردیلیم 250 ارزش به( »نیواقف یقیحق تیشخص نفع به ادآز دانشگاه پروژه وقف« در آنها نیبارزتر که
 و ،»انیرانیا از یتر شیب جمع یمل یداریب« و »یمذهب ساالران اشراف تر بیش هرچه ییرسوا« موجب ،»خدا خواست« به اما ،دیرس منصه ظهور به
 ثروت« ،ییها زمیمکان چه  تحت و چگونه ،یمذهب ساالران اشراف داد نشان آنان به که شد »طلب عدالت انیااسالمگر یبدنه اجتماع« انیم در ژهیو به
  !دارند یپافشار و اصرار زین مانده آن یباق دنیبلع در و دهیبلع دهه گذشته سه در را »انیرانیا یمل
: گفت هیکنا به و آمد فغان به ،)نگهبان یشورا نیشیپ حقوقدان عضو( زین »الهام نیغالمحس« یآقا چون ییچهره اسالمگرا که دیرس آنجا  به حتا کار

ی خصوص« به و کرده دایپ یقیعم یمفهوم رییتغ ،یتازگ به ایگو اما ،شد یم اطالق »یخصوص اموال کردنی عموم« به شرع، وقف و فقه در تا کنون
  !شود یم اطالق »یعموم اموال کردن

 چیه و یسخن چیه ها، سال یبرا که گرفت قرار »یمل سوزدل و رخواهیخ یروهاین« همه آن کنار در: که بود ظهلح نیا در و هنگام نیا در تازه و
 آن اصل با کس چیه. کند یم حکومت ما بر که است »نید از یا شده فیتحر و یجعل صورت« بلکه  ،»نید اصل« نه نیا: که نداشتند نیا جز یانتقاد

 عیتوز و تیتثب«له یوس دهه، سه به کینزد یبرا و تنها، و تنها که ،است مخالف که است »آن از  شده فیتحرنسخه « نیا با بلکه ،ستین مخالف
 یها پاره کردن نیبدب و انداختن شکاف« قیطر از را یهدف نیچن و ،است گرفته قرار »آقازادگان و انیآقا از یا شبکه نیب در ها ثروت و ها فرصت
  .کند یم بیتعق »آنان انیم یهمگرائ و یهمکار از ممانعت« و »هم از آنان انزجار و نفرت« ،»گریکدی به یرانیجامعه ا مختلف

 قرار یکسان »ریتحق و انزوا و طرد و له سرکوبیوس«ها،  سال نیا تمام در: که افتندیدر ،)شانیا مانند یاریبس و( شانیا که بود هنگام نیا در تازه و
 نیچن یجه اجراینت: زدند یم ادیفر که نداشتند نیا جز یجرم و! بودند افتهیدر شیپ ها دهه و ها سال را، آنان امروز افتیدر و درک که بودند گرفته

 .شود یم مشاهده وضوح به شیها نشانه نک،یا که یندیفرا. است »آن اصل دارشدن خدشه« ،ناخواسته ای خواسته ،نید از ینسخه محرّف
  

 !اهللا آیت حضرت
 :که است شده آزموده بارها یامر ن،یا

 آشکار، ای خفا در اما دارند کیدموکرات یظاهر فقط نادموکرات، که ،»ونیروحان یاسالم یجمهور« مانند ای[ یاستبداد یکل به یها تیحاکم و ها نظام
 پس در شده یمخف یاندهسازم« و آورد وارد آن کیردموکراتیغ تیماه به یخلل نتواند گاه چیه ،»مردم جمهور أیر« که اند شده یسازمانده ینحو به
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 که لیدل هر به و علت هر به که غایدر اما. »ستیچ قتیحق« که دانند یم یشخص هر از بهتر و ،یخوب به] زند برهم آنان انیز به را »تیجمهور نقاب
  .ستندین آن دنیشن و دنید به لیناتوانم، ما آن درک از

 برجا ییها نظام چنان حاکمان رفتار و کردار در یریثأت احتماالً که جهت آن از ،شوند یم مرتکب که یی»خطاها و اشتباهات کردن گوشزد« ،پس
 کی خواه، یآزاد کی که باشد کننده آن هیتوج تواند ینم ، هرگزیا شده تجربه بارها تیواقع نیچن اما ؛شود یم دیناام اغلب که ی استدیبگذارد، ام

 در حتا و ،»یدرصد کی یاحتمال« حتا ستیبا یم بلکه ؛نکند عمل آن به و بگذارد کنار را دخو »یاخالق فیتکل« مردمان، رخواهیخ ای طلب، یبرابر
 یحاکمان چنان باشند، به هم ندیناخوشا و تلخ که هرچند را، اتیاست، واقع ممکن که هرجا تا و ردیبگ نظر در زین را »لحظات و قیدقا نیآخر«

 »بخش یبهبود یرییتغ« به و افتد ثرؤم که دوارمیام و نگارم یم را یحضرتعال به خطاب خود »هنام نیسوم« که است جهت نیهم از. کند گوشزد
 .باشد آن در »همگان صالح و ریخ« که چنان آن. شود یمنته

  
 !اهللا آیت حضرت
 یبازنگر نیدرح که یاترییتغ از پس ژهیو به[ »رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون« یبررس باشد، با داشته حقوق علم از یدرک نیتر کم که هرکس

 »مردمان جمهور« انیم از ینخبگان چنان که ینحو به ،»نخبگان چرخش« یبرا ها راه یتمام: که شد خواهد متوجه ،]گرفت صورت 1367 سال در آن
  .باشد شده مهیب و نیتضم) یمذهب ساالران اشراف حکومت( »کیگارشیال نظم« یبقا و له، تداومیوس نیبد تا. است شده مسدود باشند، استهبرخ
 انیم در ،»قدرت تمام« ،]است شده متمرکز »شخص کی« دستان در »همه قدرت« کنند یم گمان که یعموم برداشت و تصور برخالف[ که چنان آن
 که ؛»یرهبر خبرگان مجلس« تاًینها و »یاساس قانون نگهبان یشورا« ،»نظام مصلحت صیتشخ مجمع« ،»ولی فقیه«: است شده عیتوز »نهاد چهار«

  .کنند یم نظارت یگرید آن بر هم و انتخاب را گریکدی ، هم»متدوام دور« کی انیجر در
 :ی»متداوم دور« و  دهیتن درهم ژه،یو ساختار نیچن در که یبیترت به
 و قوه مقننه« نقش ،»نظام مصلحت صیتشخ مجمع«، )گرید نهاد  کننده سه هماهنگ البته و( »هیقوه مجر و جمهور سیرئ« نقش ،»ولی فقیه«

 بر عهده را) کنندگان انتخاب( »مردم نقش« یفایا ،»یرهبر خبرگان مجلس« ، و»داور و هیقوه قضائ« نقش ،»یاساس قانون نگهبان یشورا«، »قانونگذار
  !دارند

 ،130 ،121 ،117 ،112 ،111 ،110 ،109 ،107 ،106 ،98 ،97 ،92 ،90 ،88 ،71 ،56 ،11 ،4 ،1: اصول[ یاساس قانون اصول شهادت به که یساختار
 و »دارند عهده بر خود را خود خصوص در یداخل نیقوان وضع اریاخت« نکهیا بر عالوه] 176 و 175 ،174 ،173 ،172 ،163 ،161 ،160 ،159 ،156

، »است شده سپرده آنان به مردم منتخب ینهادها یتمام بر نظارت حق« آنکه بر عالوه ، و»ندینما وضع خود نفع به را یقانون ای قاعده هر توانند یم«
 و توانند یم که یینهادها از کی چیه یسو از آنها، بر ینظارت چیه باًیتقر و هستند مسؤول »گرید مزبور یانتصاب نهاد سه از یکی« برابر در تنها

  !ندارد وجود ،»کنند یندگینما را مردمان جمهور خواست و اراده« یرمحتملیغ و خاص اریبس شرائط در »است ممکن«
 را »کیگارشیال تیوضع یبقا و تداوم« است ممکن و تواند یم »رمنصفانهیغ و ناسالم رآزاد،یغ یها یریگ یأر یبرگزار« کمک به اگرچه که یتیوضع
 و متمرکز بسته، تارساخ نیچن برابر در تا دارد یم وا را) آنها از یا پاره ای( »مردمان جمهور« تاًینها اما کند، نیتضم!) سال 26 مثالً( یمدت یبرا
 :شندیندیب را ریز »ریتدب« دو از یکی، یعبور رقابلیغ
 
 :»مردمان از یا پاره«) 1
، قلعه »حوصله و پرصبر یندیفرا در خود مانانیپ هم و خود دنیکش باال« و »یحکومت ساختار در شده یزیر برنامه و گسترده، رسوخ و نفوذ« با

 یتیوضع تحت سپس و[ شانفرزندان و خوده ب مرحله نخست، در و کرده، خارج »آقازادگان و انیآقا مطلق انحصار« از را ساالران اشراف یحکومت
  .دهند اختصاص] زین »مردم جمهور فرزندان گرید« شود، به یم آن موجب ناخواه خواه ،یدادیرو نیچن که

) انینظام( مردم فرزندان از یگروه دست به ،یقلعه حکومت و ردگذا شینما به را آن یآشکارتر صورت به ،»ریت سوم دادیرو« که یتیوضع آن همانند
 در کیگارشیال نظم سپر« ،یدوران چنان تر شیب در حتا و داشتند قرار حاکمان جوار ، دریمذهب ساالران  فهیطا حکومت سال 26 تمام در که. افتاد
فرزندانشان،  نه و خود نه ،»یکیدموکرات و یقانون بیترت چیه به«حال،  نیا با یول شدند یم محسوب) مردم جمهور( »اریغأ حمالت برابر
 .ابندی دست یحکومت مناصب و ها فرصت به توانستند ینم
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 :»مردمان جمهور«) 2
 یا پاره به و داد رخ» 88 انتخابات در انینظام هیعل یمذهب ساالران فهیطا ینیچ توطئه« پسِ از آنچه همانند ؛»بگذارند انیطغ به سر و بشورند آن هیعل«
 که یمعبر و گذاشت یم ارشانیاخت در »یساالر نشانده اشراف دست نامزد از تیحما« که یامکان از استفاده با تا داد فرصت) سکوالر سبز( مردمان از
 با سپس و »اکمح دولت« کرد، نخست یم باز شانیبرا) خود به مخصوص یاجتماع گاهیپا فقدان سر از و »اضطراراً« اما( »ناخواسته و اکراهاً« او

 آن از و خوانده را »ینید سبز« دست و شده قائل زیتما »تیحاکم« و »دولت« انیم سکوالر، سبز که اکنون[ یاسیصحنه س تر شیب چه هر شدن شفاف
 .بکشند چالش به را »کیگارشیال نظم تیتمام« ،]است کرده عبور

  
 !اهللا آیت حضرت

 و یاصل موانع بر غلبه« یعنی خود مشترک خواست به دو هر آنکه یبرا »گریکدی به دو نیا یجبر ازین« رب یمبتن و[ ریناپذ اجتناب یطرز به و لزوماً
 »تفکر طرز دو از ندهینما دو« مثابه به ،)2 بند( »مردمان آن« و) 1 بند( »مردمان از پاره آن« ،]ابندی دست »نیادیبن تحول و رییتغ هرگونه یقیحق

  .بود خواهند یگرید آن یاهایؤر شدن برآورده ساز نهیزم ک،ی هر و دیرس خواهند گریکدی  به یزود هب) یخواه یآزاد و یطلب عدالت(
 حکومت«: اند گذاشته »ینافرمان و تمرّد« به سر خود، به  مخصوص نحو به کی هر آشکارا، و دهیشور »زیچ کی هیعل« قتیحق دو، در هر که چرا

 اند  کرده یسازمانده یجمهور دل در یمذهب ساالران فهیطا که یا دهیچیپ یحقوق نظم هیعل: قتیدرحق و... !»مردمان جمهور بر ها خاندان و ها خانواده
  .کنند نیتضم را »شان فرزندان و خود دستان در قدرت و ثروت تداوم« بد،األ یلإ و شهیهم یبرا تا

 »آن هیعل ها توده انیطغ« به زود، ای رید و) دارد و( داشت »کیردموکراتیغ یتیماه« اما »کیدموکرات یظاهر« که یا رمنصفانهیغ یحقوق نظم
 وارد) یشیگرا هر با حال( »مردم جمهور فرزندان از یکی« و شود جادیا اشراف یقلعه حکومت در یا رخنه نخست، که بود آن مستلزم اما. دیانجام یم

 .دیبگشا »همگان یرو به« را در] یاصل اناننگهب با کشاکش و خورد و زد از پس که است معلوم و[ یمقتض وقت در و شود آن
  

 !اهللا آیت حضرت
نمازجمعه  نیآخر در شما توسط اظهارشده جمالت از یکیساخت،  مصمم نامه نیا نگارش به مرا آنچه م،یبگذر که یطوالن مقدمه نسبتاً نیا از

 نجات راه که کرد میخواه ثابت ایدن به ما«: دیفرمود ،گذرد یم یانه عربیخاورم در آنچه به اشاره در و خود یها خطبه از یفراز در. بود تهران
 ستیبا یبود، م یاسالم یجمهور چون ینظام ت،یبشر نجات راه قتاًیحق اگر«: که دیرس ذهنم به لحظه همان. »است) یاسالم یجمهور( نیا تیبشر
 !است؟ نیا ،قتیحق ایآ اما. »شد یم رهنمون یرستگار و فالح به را خود شهروندان همه، از شیپ که
  

 !اهللا آیت حضرت
 و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ستمیس بودن کارآمد« و ،»نیقوان بودن مناسب« بر یشاهد که »جامعه سالم کی« یها مالک نیتر یاصل از یکی

: داستیپ ناگفته که ؛است »جامعه کی در ها خانواده یفروپاش و طالق نرخ« ،است »حاکم کارگزاران تیکفا و یستگیشا« و »آن بر حاکم یاقتصاد
، باشد باالتر که هرچه و ،»جامعه آن در یفرهنگ و یاخالق و یاجتماع مناسبات ماندن سالم و بودن سالم«دهنده  نشان باشد، تر نیپائ و تر کم هرچه
  .بود خواهد »جامعه آن سقوط و انحطاط ،یماریب«دهنده  نشان
 هشتصدهزار« فقط که کنند یم یزندگ رانیا یاسالم یجمهور در »مطلقه زن ونیلیم شش« اکنون هم ،یحکومت مقامات اذعان و اقرار به بنا آنکه حال
 تهران کل تیجمع از را دختران و همه زنان و سال 18 ریز پسران و سال 50 یباال مردان اگر که چنان آن. برند یم سر به تهران شهر در »آنان از نفر
  .کند یم یزندگ شهر نیا در وهیب زن کی جوان، مرد سه هر یازا م، بهیکن کم

 گرید جزو زین »طالق فرزند ونیلیم دوازده« کم دست و »مطلقه مرد ونیلیم شش«، »مطلقه زن ونیلیم شش« ازاء در که است روشن ناگفته
 و ها همه فرصت« که یالح در و شان،  بالمنازع یحکمران دهه سه یط در[ »ونیروحان نظام یدستاوردها« از که هستند یا جامعه یها تیواقع
  .شوند یم محسوب ،]است بوده ارشانیاخت و انحصار در »یمل همه ثروت« زین و کشور، یتیترب و یآموزش و یغیتبل یها بونیتر
 یعنی ،»نفر ونیلیم 25« کم دست ،]نندیب یم بیآس »خانواده کی یفروپاش« و »طالق«ده یپد از که یکسان گرید همه آن احتساب بدون و[ بیترت نیبد
 و ؛است گرید یفسادها و ها ینابهنجار و ها بحران یاریبس أسرمنش خود که هستند یاجتماع یبال نیا دگانید بی، آس»!کشور کل تیجمع سوم کی«
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 یها غتمفار« و »یعاطف یها طالق« و هستند »یرسم محاضر در شده ثبت و یرسم یها طالق« به ناظر مزبور، فقط آمار: که ی استوقت در تازه نیا
  .شوند ینم شامل را »یجسمان

 ادیبن یفروپاش«، »رانیا بر زادگان یروحان و ونیروحان حکومت یها ارمغان و رهاوردها« نیتر برجسته از یکی: که شود یم روشن ،بیترت نیبد
 در طالق زانیم خبر، کی به بنا که نچنا آن ؛هست هم تر شیب هرچه گسترش درحال کننده، نگران اریبس و ندهیفزا ینحو به که است بوده »خانواده

 لیآستانه تشک در« یرانیا جوان ونیلیم 24: که ی استحال در نیا و. است داشته شیافزا درصد 68 گذشته سال به نسبت کردستان، چون یاستان
 !برند یم سر به »خانواده

  
 !اهللا آیت حضرت

 در یکاریب نرخ یواقع زانیم« از. است جامعه آن در »یکاریب نرخ بودن نیپائ« جامعه، کی یاجتماع اتیح یها نشانه و عالئم از گرید یکی
 نمسؤوال توسط شده ارائه یآمارها. نشست یابیارز و لیتحل به ،آن به یاتکا با بتوان که ستین دست در یآمار و یخبر »رانیا یاسالم یجمهور

  !برد یپ آن ینادرست به توان یم زین رمسلحیغ چشم با حتا مان، رامونیپ به ینگاه با و است »واقع خالف« آشکارا که است نیپائ قدر آن زین
: که گرفت جهینت توان یم ،بیترت نیبد. »است درصد 16.3 عربستان در یکاریب نرخ« ،شده ارائه یجهان بانک توسط که یرسم یآمارها مطابق اما
 »تیجمع رانیا سوم کی« و »درآمد رانیا برابر سه« باًیتقر که[ اشدب »کشور آن کل تیجمع درصد 16« عربستان چون یکشور در یکاریب نرخ اگر
 و بوده »یخصوص بخش دست در و آزاد نسبتاً یاقتصاد« ،کشور آن اقتصاد بوده، حاکم رانیا در »یدولت ناکارآمد اقتصاد« که یمدت تمام در و دارد
 برجا آن یاجتماع و یاقتصاد یادهایبن بر یمخرب اریبس ریثأت تا نگذاشته سر پشت زین را ساله خانمانسوز هشت  جنگ کی ران،یا همچون کشور، آن

 یاسالم یجمهور در یکاریب نرخ« ، آنگاه!]دارد بها دالر کی رانیا الیر 11000 هر و دالر کی عربستان الیر 5.7 هر اکنون هم که آنچنان ،بگذارد
 و طالق« مشکل دچار که رانیا تیجمع از یرقم همان باًیتقر یعنی[ بود هدخوا »درصد 30 کم دست« نباشد، »درصد 50« به کینزد اگر »رانیا

 ب، ازیترت نیبد!]... »نفر ونیلیم 25«: داد یم لیتشک زین را »خانواده لیآستانه تشک در جوانان« که یرقم همان باًیتقر یعنی. بود زین »خانواده یفروپاش
 نجات یالگو« مستند و گواه بتواند که ستین موجه و درخشان چندان) یاسیس اسالم(  »دگانزا یروحان و ونیروحان کارنامه حکومت« زین ثیح نیا

  .ردیگ قرار »تیبشر
 یجمهور النؤومس توسط شده ارائه آمار زین باره نیا در. است »جامعه آن در   ادیاعت نرخ« جامعه، کی در یاجتماع یائیپو و اتیح گرِید شاخص اما

 در که را آنچه توانند یم و برخوردارند هیاول صیتشخ و ینائیب قدرت از که ردیگ یم قرار یهمه کسان دیترد مورد که است نیپائ یقدر به یاسالم
  !نندیبب یخوب به گذرد، یم رانیا امروز اجتماع

 در افغانستان در دشدهیتول مخدر مواد مصرف زانیم« از ست، اماین دست در یموثق خبر »یاسالم یجمهور در معتادان کل تعداد« از که حال نیا با
  .ردیگ قرار لیتحل و نیتخم یمبنا بتواند که هست دست در یموثق اطالعات ،»گرید یکشورها

 رقم. »شود یم مصرف رانیا در افغانستان، صرفاً در دشدهیتول مخدر مواد درصد 48«: که است نیا متحد ملل سازمان توسط شده ارائه آمار نیتر تازه
 را افغانستان در دشدهیتول مخدر مواد درصد 52 جهان، کل تیجمع اردیلیم هفت حالی که در: که ستین نیا جز یزیچ آن یمعنا که یهولناک
 که کند یم یگواه ،گزارش همان! [»است مانده آنیباق درصد 48کننده  مصرف  ران،یا یاسالم یجمهور ینفر ونیلیم 75 تیکنند، جمع یم مصرف

 مصرف مواد نیا درصد 7 دارد، فقط قرار »افغانستان یگیهمسا« در زین آن که ت،یجمع نفر اردیلیم دو به کینزد با ،»قاره هند شبه« تمام در
  !].شوند یم
 جامعه کی در »ادیاعت نرخ« زین و »ها خانواده یفروپاش و طالق نرخ« ،»یکاریب نرخ« انیم یمستحکم و قی، رابطه وثیاجتماع ناظر کی عنوان به

 فروش و عیتوز قاچاق، اد،یده اعتیپد با ستیبا یم ران،یا تیجمع از حدود همان در یزیالجرم، چ: شوم یمدع توانم یم که چنان نآ ؛کنم یم مشاهده
  .»باشند ریدرگ ماًیمستق و رو روبه ،مخدر مواد
 عدد از را موصوف یونیلیم 25 تیجمع از یمین به کینزد و باشم نیب خوش ی استکنم، کاف دایپ دست »معتادان کل تعداد« به فقط بخواهم اگر اما
  .دارند وجود »معتاد نفر ونیلیم دوازده تا ده« به کینزد یزیچ ران،یا یاسالم یجمهور ب، دریترت نیبد. کنم کسر کل

 رانیا مردم و جامعه یبرا »آنان توسط شده هیتوص یفرهنگ و یاجتماع ستمیس« و »ونیروحان حکومت یها ارمغان گرید«زمره  از هم آن که یتیوضع
شوند،  حاکم کشورمان بر یمذهب ساالران اشراف آنکه از قبل و انقالب از شیپ در: که کنند یم یگواه زین ها انسان نیتر انصاف یب حتا که چرا. است



 )521(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 گرید یاخالق و یهنگفر و یاقتصاد یها  بحران یاریبس مولد و موجد نوبه خود، به که[ یبار سفأت و دردآور تیوضع نیچن با هرگز ،یرانیجامعه ا
  .است نکرده تجربه را یزیانگ غم تیوضع نیچن و نبوده رو روبه] هست زین

 » نیمستعدتر و نیتر خالق ن،یتر باهوش ن،یتر نخبه جزو« من برآورد به که همکارانم و انیآشنا و دوستان از دسته آن نیب از: که دیبدان است جالب
کردند،  یم یزندگ »یساالر ستهیشا« بر یمبتن و »عادالنه و درست مناسبات با سالم، ،یجامعه انسان« کی در نانچهچ که[ ام دهید که اند بوده ییها  انسان

 و مردم به را خدمات نیتر شیب ،یا حوزه هر در و ستندیبا آنان از باالتر اند توانسته یم حتا بلکه اند نداشته ییاروپا و یکائیامر یها نخبه از کم چیه
 اند، نبوده سه هر یمبتال اگر که چنان آن. ام افتهی گرفتارتر »ادیاعت و طالق ،یکاریب« منجالب در را آنها ،یبار تاسف نحو به] دهند امانج خود کشور
  .اند بوده مبتال آنها از یکی به کم اند، دست نبوده آنها یتا دو یمبتال اگر و  دو، یمبتال

 کردن مستغرق« یبرا ،»شده حساب کامالً یا توطئه و سهیدس« حاصل بلکه!... هرگز! باشد »لیدل نبدو« و »ساده اتفاق کی« حاصل تواند ینم نیا و
 سر ها، دهه و ها سال یبرا نتوانند که چنان آن ،است بوده »آنان از یمختلف یها نسل کردن نابود« و »متعدد یها بحران از یمنجالب در ،یرانیا و رانیا

  .کنند بلند
 حوزه اجتماع، در خود برانداز خانمان و غلط یها استیس یاجرا با که است ، آن»یفاجعه مل نیا در حاکم ونیروحان تیلمسؤو و سهم« نیتر کم
 مردمان یزندگ در را خود یها استیس و ماتیتصم بار فاجعه یامدهایپ وضوح به کهی حال در[ آن بر یپافشار و اصرار و فرهنگ، و استیس

 به که یتیمسؤول ؛نمودند فراهم »مردمان جمهور فرزندان« یبرا یبار فاجعه تیوضع نیچن یریگ شکل یبرا یاعدنه مسیزم ،!]کردند  یم مشاهده
 .دیرس خواهد فرا یزمان چنان خدا، خواست به و باشند پاسخگو آن برابر در ستیبا یخود، م وقت

  
 !اهللا آیت حضرت

 نیبود، چن) زادگان یروحان و ونیروحان نظام( »یاسالم یجمهور مانند یتحکوم ستمیس کی از یبرخوردار« ت،یبشر نجات راه یراست به اگر
 سال دو و یس در توانست یم که ستیبا یم ،»یجذاب و رایگ ستمیس نیچن« بلکه ؛شود اعالم آن کارگزاران و نمسؤوال توسط ستیبا ینم یا مسأله

 را »شوند یم محسوب رانیا یاسالم یه جمهوریهمسا که یکشور  چند و ستیب جمع« از »یرانیرایخانواده غ کی«) بار کی فقط بله،( بار کیگذشته، 
  .نمود یم جذب خود به] دارند قرار آن یکینزد در ای[

 یاسالم یجمهور از ،است شده آنان مرگ به منجر گاه که ،یمشقات و ها یسخت تحمل با گذشته، سال دو و یس در که انیرانیا از یاریبس همانند
 هر به تا زد یم آتش و آب به را خود ،»کشورها گرید شهروندان از نفر کی کم دست« ستیبا یاند، م برده پناه گرید یکشورها به و ختهیگر رانیا
  !ابدی نجات تا برساند »یاسیس اسالم ونیروحان یحکمران تحت« یایجغراف به را فرزندانش و خود شده، که متیق

 :که است بوده اماجر نیا شاهد یکس و شده نیچن هرگز ایآ اما
 یاسالم یجمهور« به اش خانواده با تا باشد ختهیگر کشورش از) بنگالدش و پاکستان اهل حتا ای( جانیآذربا اهل ای ه،یترک اهل شهروند کی مثالً

 و افغانستان« یعنی »انیرانیا سرنوشت هم و همطراز کشور دو شهروندان« جز یکشور شهروند که است دهیشن یکس ایآ و! باشد؟ آورده پناه »رانیا
 صدام توسط جه اخراجینت در« فقط و ،»یمذهب یادگراهایبن تیحاکم اهیس روزگار« در فقط و »یشورو با جنگ روزگار« در فقط هم آن[ »عراق
  !باشد؟ افتهی »آن در یزندگ« ای »رانیا یاسالم یجمهور تیتابع اخذ« در را اش خانواده و خود نجات راه!] »نیحس
 :که ستین نیا تیواقع ایآ
 یکشورها گرید به مهاجرفرست کشور نیتر بزرگ« دهه گذشته، سه تمام است، در »تیبشر نجات راه« شود یم ادعا که »رانیا یاسالم یجمهور«
 ،»هگذشت سال  دو و یس ظرف یبشر چیه« که ی است»تیبشر نجات راه تنها« چه نیا یراست به!... هست؟ زین کماکان انه،تأسفم و بوده »ایدن

  !است؟ نزده آتش و آب به آن، به دنیرس یبرا را خود و نشده آن مدهوش و جذب ده،یند را آن یتابناک و درخشش
 رانیا به را خود کشور از خارج هموطن ها ونیلیم] مردمان با کیگارشیال نظم ینامهربان و خشونت دهه سه از پس[ دشیجد حاکمان یوقت حتا و
 ، اما»شد خواهد برخورد یمهربان و احترام با شما با و ستین برقرار سابق وضع گرید« که دهند یم نیتضم گونه همه آنها به و خوانند یم فرا

  !ستند؟ین خود کشور به بازگشت به حاضر همچنان
 فرار به ناچار را خود هموطنان از »نفر ونیلیم 6 به کینزد« ،یحکمران دههه س یط در فقط که دیدار سراغ را گرید یونیلیم 35 کشور کدام یراست به
 به حاضر حتا شان، ها  نیمعتقدتر از یبرخ که چنان آن! باشند؟ داشته قرار آن از خروج صف در گروه، گروه همچنان، و باشد کرده خود کشور ترک ای
 نیا »راز« یراست به! شوند؟ خارج کشور از بتوانند و شده برخوردار یغرب یکشورها در یمذهب یونرهایسیم تیحما از تا شوند »خود نید رییتغ«
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 صاحب ز،ین خود یریگ شکل آغاز در تیجمع نفر ونیلیم کصدی به کینزد با ،»یشورو ریجماه اتحاد« حتا که! [کجاست؟ در و ستیچ در مسأله
  !].است نبوده یرکورد نیچن
  

 !اهللا آیت حضرت
 زین و »نیجن سقط نرخ«باشد،  دهینگرائ انحطاط و سقوط به آن در یاخالق مناسبات و فرهنگ که »یانسان و جامعه سالم کی« یها شاخص گرید از
باشد،  تر شیب یدوم هرچه و باشد تر کم یاول هرچه که ؛است) »جامعه آن دختران و زنان بر حاکم فرهنگ« زین و( جامعه آن در »نیجن سقط سن«

  .است تر یانسان و یاخالق سازنده، انه،منصف عادالنه، ،»جامعه آن بر حاکم مناسبات و نیقوان« که است آن از یحاک
 و قیحقا از »یکوچک بخش« فقط که کرده منتشر را آن) تابناک( تیحاکمتأیید  مورد یحکومت یها تیسا از یکی که ی استگزارش نیا اما

: کند یم گزارش را) »معاصر جهان در یعیش ـ یمذهب حکومت تنها«منزله  به( »یاسالم یجمهور نیقوان تحت یزندگ« دردناک و تلخ یها تیواقع
ی رانیا پزشکان روز یکارها و کسب نیتر پررونق از یکی پرده بکارت، میترم و افتهی کاهش سال 19 و سال 18 به ن،یجن سقط و یباردار سن«

 هستند، نسبت دزیا به مبتال که ییها نیجن سقط زانیم« که بود آن از یحاک گر،ید یحکومت تیسا کی در گذشته، سال در یخبر که همچنان! [»است
 یشیآرا کننده لوازم مصرف نیتر بزرگ ،یرانیا دختران و زنان«: که است دهنده آن نشان گر،ید یآمار ای. »است افتهی شیافزا برابر هفت قبل، سال به
  !].شود یم محسوب یکائیآمر و ییاروپا یها کارخانه شیآرا لوازم یبرا جهان بازار نیتر داغ ،یاسالم یجمهور بازار و »هستند جهان در

 کی در و باشد »یالکل مشروبات فروش و ساز و ساخت« کار در ،»یرانیا زن« که دیبود دهیشن هرگز ،یاسالم انقالب از شیپ در ایآن، آ از گذشته
 و سطح نیا در هرگز ل،یقب نیا از و »ادیاعت« ،»یباز همجنس« چون ییها  دهیپد ای! شود؟ کشف مشروب تریل 5000 نفر، کی همان از فقط قلم،
  !بود؟ شده کند، مشاهده ینگران اظهار »دانشجو دختران یها خوابگاه در آن وعیش« از تا واداشته را یحکومت تیسا کی که اندازه

 نفس تعز و سالمت ای ،یخیتار تیثیح و حرمت و کرده مبتال خود به ناخواسته را »یرانیا بینج و فیشر دختران و زنان« که یگرید موارد به
 یراهبردها بودن میعق«جه ینت در آنها، اتفاق به بیقر که یابتالئات. است تر دردناک هم نیا از وضع، که پردازم ینم است ساخته مخدوش را آنان

 زین و »یتیترب و یپرورش و یآموزش ستمیس نه بودورشکست« ،»نهند یم عکس اثر که یا محدودکننده نیقوان یاجرا« ،»کشور بر حاکم یفرهنگ
 .است بوده »مردمان عموم بر ونیعالقه روحان مورد یزندگ سبک لیتحم«
  

 !اهللا آیت حضرت
 نیبهتر حتا: نکهیا بار تأسف اما. ی استجهان یبند رده یها فهرست در کشور، یها دانشگاه داشتن شرفت، قراریپ و توسعه یها شاخص گرید از

 در باًیتقر] اروپاست و متحده االتیا به ینخبه کشور چند و نیفرستنده چند ساله هر که فیشر یصنعت دانشگاه جمله از و[ کشور یها دانشگاه
  !ندارند قرار) نخست دانشگاه هزار در گاه و پانصد انیم در حتا( یجهان یبند رده چیه
توسعه،  یها شاخص به مربوط جداول اغلب در ،»کیموزامب و افغانستان و عراق و منی« کنار در ،»رانیا یاسالم یجمهور« نام: عوض در اما

 مرکز سیرئ« و بهارستان رحقیغ نمِ ساکنان از یکی[ »یتوکل احمد« یش، آقایپ سال سه نیهم که قدر آن. دارد قرار »رتبه آخر چهار سه« در همواره
  :دیکن توجه آنها از یبرخ به. دانست »یاسالم یجمهور یسرشکستگ و یه سرافکندگیما« را آنها و کرد اعتراف  بدان] »آن یها پژوهش

 
 جهان رتبه سوم: زنان یشکخود
 رتبه اول ت،یجمع نسبت به/ نیچ از بعد جهان رتبه دوم: اعدام

  جهان رتبه اول: شورک 91 انیم از نخبگان مهاجرت
 شورک 175 از 172رتبه : مطبوعات یآزاد
 146رتبه : یدولت یوانساالرید فساد

 88رتبه : یانسان توسعه شاخص
 یجهان جدول قعر در: گذرنامه ارزش و اعتبار

 یجهان 123رتبه : مردم سالمت نیمأت و بهداشت
 جدول یانتها در آنگوال از باالتر رانیا: یتجار یها جاذبه
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 شورک 120 انیم 101رتبه : تیریمد در رانیا زنان سهم
 144رتبه : جهان ارک و سبک یفضا

 )افغانستان و نافاسویبورک از تر نیپائ( 186رتبه : نترنتیا سرعت
 !»ایدن ارزش یب پول نیسوم« رانیا الیر: یمل پول ارزش

  
 !اهللا آیت حضرت
 را) »رانیا در حاکم زادگان یروحان و ونیروحان نظام« جمله از و( یاسیس نظام کی یکارآمد و تیفیک آن، به استناد با توان یم که یگرید شاخص

باشد،  تر کم هرچه که ؛است آن تیریمد جامعه تحت در »یطبقات شکاف« خواند، نرخ »تیبشر نجات راه تنها« را آن آنگاه و دیسنج له آنیوس به
  .است جامعه آن در یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس یها زمیمکان و نیقوان بودن نشانه درست

 و یخصوص بخش دست در امور مطلق باًیتقر و ستا »ایدن یاسیس ـ یاقتصاد یها نظام نیتر یستیتالیکاپ از یکی« یدارا که ژاپن کشور در نرخ، نیا
 نسبت به نرخ نیا زادگان، یروحان و ونیروحان امر تحت کشور در اما. است» 4 به 1« است، فقط جامعه آن در برخوردار و ثروتمند طبقات

 آمار یبرخ به بنا که ینرخ ؛است شده اذعان آن به ح،یتلو به محترم، جمهور سیرئ سخنان در بارها، و بارها که است دهیرس »یس به کی«کننده  رهیخ
 دکننده بزرگیتول نیسوم« ،رانیا که ستین یادآوری به الزم! [جست آن یبرا یمشابه توان یم »یقائیزده آفر یقحط کشور چند در« ارقام، تنها و

  ].ستا »یمعدن ریذخا ثیح از یغن یکشورها«زمره  از و »جهان گاز ریدارنده ذخا نیدوم« و »نفت
 مناسب، نیقوان«دهنده  نشان زین و »کشور آن بر حاکم یتیریمد و یاسیس ستمیس یکارآمد«نشانه  تواند یم که ییها شاخص از گرید یکی که همچنان
 از صنعت، تا گرفته وکار  کسب از آموزش، تا گرفته فرهنگ از است،یس تا گرفته اجتماع از[ باشد »ها بخش و ها  همه حوزه در یمترق و عادالنه

  .است »کشور آن »یقضائ محاکم به یورود یها پرونده شمار« ،]یاقتصاد نیقوان تا گرفته یجزائ نیقوان
 ی استکاف ،»ییتنها به« خود که یزیانگ رتیح رقم! است »سال در پرونده ونیلیم 12« به کی، نزدیقضائ دستگاه نمسؤوال از یبرخ اذعان به بنا که
 یعنی گرفته، قرار ینظام نیچن یمتکا که یا نگره و[ »کشور اداره امور در ونیروحان جانبه نظام همه و اریع امتم  شکست« بر یمستند و گواه تا
  .باشد ها حوزه و ها همه بخش در] »یاسیس اسالم«

 تیجمع« و »هند تیجمع« انیم نسبت و میده قرار سهیمقا مالک را آن هند، کشور ینژاد و یحقوق و یفرهنگ یکینزد به توجه با اگر که چرا
 لطفاً! [»است هند کشور برابر 36 ان،یرانیا انیم یجزائ و یحقوق اختالفات زانیم«: که میرس یم جهینت نیا به م، آنگاهیریبگ نظر در زین را »رانیا

 و آور سفأزه تاندا چه تا عدد، نیرند، ایگ قرار سهیمقا مالک »دانمارک و نروژ س،یسوئ سوئد،« چون ییکشورها چنانچه که دیبزن حدس
  ].رفت خواهد باال یا دهنده تکان

 و اختالف همه نیا مولد و موجب که است بشر نوع یبرا ینجات راه چه نیا«: که ندارد وجود جهان و رانیا مردمان یبرا پرسش نیا یجا ایآ
 .»!است؟ شده یرانیا شهروندان نیب تفرقه،

  
 !اهللا آیت حضرت

 متسامحاً که[ »زادگان یروحان و ونیروحان نظام«: گنجد ینم نامه نیحوصله ا در که گوناگون قرائن و شواهد و مدارک یگواه به نه، ای دیریبپذ
 ،دیبا که چنان آن نه و یاسالم نه ،یجمهور نه اش یفعل یقیحق و یحقوق ساختار با نگارنده، دید از وگرنه شود یم خوانده »رانیا یاسالم یجمهور«
 و مرفه آزاد، ،یاخالق جامعه سالم، کی« یسو به است نتوانسته زین را خود شهروندان حتا بلکه ستین »تیبشر نجات راه« فقط نه ،]ی استرانیا

  .شود رهنمون »عادالنه
 نیتر یراخالقیغ« از یکی در ستنیز به مجبور که برساند »یاخالق ـ یاجتماع تکامل« از یا مرحله چنان به را خود مردمان است نتوانسته فقط نه و

 شهروندان و کرده ناممکن باًیتقر را »خود امر جامعه تحت در مهربانانه و شاد شرافتمندانه، ستیز امکان« که جهت آن از نباشند، بلکه »ایدن جوامع
 و نیمواز« از یاریبس ،»قبول قابل یزندگ کی از ییها کم دست نیمأت« یبرا خود، ینید و یانسان فطرت و لیم رغم یعل تا است واداشته را یاریبس

 آن از و] است جهان در 146رتبه  یدارا ،یادار و یمال فساد ثیح از ون،یروحان نظام یوانساالرید که چنان آن[ بگذارند پا ریز را »یاخالق یایسجا
 جهت آن از واست،  کرده منزجر و نیبدب گریکدی به نسبت را مردم یها گروه که است »شده یبند بخش شدت جامعه به کی«دآورنده یپد که جهت
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 نیتر افسرده جزو ان،یرانیا که چنان آن[ است شده »یاجتماع ییایپو« مانع و نموده سلب ملت عموم از را »طراوت و یسرزندگ و نشاط و یشاد« که
  :که است تیواقع نیا رشیپذ از ناچار ،]است آنان به متعلق زین »یروح و یافسردگ یداروها مصرف زانیم نیباالتر« از یکی و بوده جهان مردمان

 انحطاط و مرحله سقوط به را کشورمان وگرنه اند شده  یالزام که یراتییتغ« برابر در ،»نید و ملت و لکمُ« یبرا بار خسارت و هودهیب مقاومت با
نه، همه مسؤوالریغ. زند باز سر ،آورده ارمغان به یرانیجامعه ا یبرا خود که یتلخ جینتا رشیپذ از تا کوشد ی، م»داد خواهد سوق مطلق
 ندازدیب قیتعو به تر شیب هرچه را تیواقع نیا رشیپذ ،یانتظام قدرت بر هیتک با و دهد نسبت توطئه دشمنان به را شیها یناکارآمد و ها یستگیناشا
 .»است شده خارج خود شهروندان انتخاب مدار از کارآمد، و عادالنه یتیفیک فقدان لیدل به«: که
  

 !اهللا آیت حضرت
 که ،]شوند یم محسوب شما یرقبا از ظاهراً اکنون که تان نیشیپ فکران هم و صنفان هم ژهیو به و[ رانیا استیصحنه س ناظران از یاریبس فبرخال

همه « و باشند کرده ریتحق و فیتضع را شما تا رندیگ یم سنگر »ینیخم اهللا آیت« پشت در خود، به مخصوص یا زهیانگ و لیدل به کدام هر
 ،یحضرتعال: است معتقد باشند، نگارنده کرده تیمسؤول سلب خود از تا بگذارند یعهده جنابعال بر را »مردمانش و رانیا موجود ضعو تیمسؤول
. است شده گذاشته بنا یاسالم انقالب دهه نخست از آن، یادهایبن و ها هیپا که دیا بوده یا ناعادالنه و رمنصفانهیغ تیوضع »بر راثیم« تنها، و تنها
 و ؛است رسانده یریناپذ تحمل تیوضع به را آنان و افزوده انیرانیا جمهور انیم در »ضیتبع و فساد فقر،« بر روز به روز که یغلط هیپا از یادهایبن
 که است مقصر و مسؤول یا»رمنصفانهیغ یحقوق ساختار« د، آنیباش مسؤول »موجود ریناپذ تحمل و تلخ وضع«باره  در یحضرتعال آنکه از شیب

  .گذارد ینم و گذاشت ینم یباق »کیگارشیال اراده نظم و خواست منافع،« از) یگرید ولی فقیه هر و( شما تیتبع جز یا چاره راه چیه عمالً،
 که تداسیپ) یجاسب یآقا اظهارات ژهیو به و( »آزاد دانشگاه یامنا  هیأت مذاکرات« از شده افشاء راًیاخ بخش نیا از هیاول برداشت حتا که چنان آن
  :برد یم و برده انتظار را آن از »یکارکرد« چه ،قتیحق در و والیت فقیه مفهوم از »یبرداشت« چه آن، کارگزاران و موصوف نظم

 در ستین معلوم هک دارند یمالحظات یسر کی یرهبر ،یرهبر نظر ریز برود یوقت چون ،ندک رییتغ طور نیهم میگو یم هم من بله،«: یهاشم[
 .»شود یم لوث تیمسؤول اصالً ،مینکن نصب را یسک چه و مینکب نصب را یسک چه هکنیا مثل ،مینک عمالإ را آن میانبتو ها دانشگاه
 م،یدار نظر ما هک ییآنجاها و بدهند نظر نند،ک نگاه یا خامنه یآقا میبده م،ینک وقف هکنیا از قبل« ما... هستم یهاشم یآقا موافق هم من«: یجاسب

 تا ،»میبفرست صلوات و میبخوان را غهیص و دشیاوریب نجایا« بعد ؛»نندکن یارکدست و اورندیدرن دبّه یعال یشورا بعداً« مثالً هک ،»نندکب دییتأ شانیا
  ]!»ندک یارکدست تواند ینم سک چیه گریند، دک یم وقف واقف هک یتین آن با چون. بزنند دست را قسمت آن نتوانند آنها گرید

 یها یخواه ادهیز برابر در که است رسانده  یا مرحله به را مردمان منتخب جمهور سی، رئ»یصنف ـ یا فهیطا« و »کیگارشیال ساختار« همان نکهیا کما
 که کند منتشر یا نامه سرگشاده و ستدیبا ،»یا مهیب و یبانک اصالحات از یریشگیپ یبرا خود امر تحت ینهادها از آنان یها استفاده سوء« و آنان

 ییها نشانه آن، در زین معمول فاتیتشر و تعارفات از که هرچند ؛شود یم محسوب »یصنف ـ یخانوادگ نظم نیا تیتمام گرفتن الشچ به« آشکارا،
  .شود افتی

 یروزگار یروز بود ممکن که را یی»ها چهیدر و همه منافذ« و شد هم تر ناعادالنه ،1367 سال در »یاساس قانون اصالح« با که یا ناعادالنه نظم
 قرار »یاسیس اسالم ونیروحان انحصار و ولیت در« شیپ از شیب را »یاسالم یجمهور« و بست ،ردیگ قرار »مردمان جمهور از یفرد وزنه ورودر«

 یکارآمد و تیفیک از یسطح به و دهد ارتقاء وستهیپ را خود بتواند ،»مردمان جمهور انیم از شهروندان نیتر تیفیباک جذب« با تا شد آن مانع و داد
 .ستندین اما ،باشند برخوردار آن از ستیبا یم که ؛است »منصفانه و عادالنه یحکومت نظام کی از انیرانیا جمهور انتظار« و »حق« که برساند

  
 !اهللا آیت حضرت

 :دیرس عرض به نامه نیمقدمه ا در که چنان هم
 چهار در را »یچیسرپ و تمرد«. است »انیطغ« ،سپس و »تمرد« ،آورنده نخست فراهم ،»موجود شکل در رانیا یاسالم یجمهور یحقوق ساختار«

 با که طلبانه عدالت یگفتمان بر یمتک و دندیشور »یعدالت یب« بر افته،ی سازمان ینحو به که دیبود شاهد انینظام دنیرس قدرت به نخست سال
 یچیسرپ آنگاه، و کردند خارج زادگان یروحان و ونیروحان دستان از را مناصب شد، اغلب رو روبه نینش هیحاش و محروم یها توده عیوس استقبال
  .گذاشتند شینما به یآشکارتر نحو به را آنان از خود
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 و بوده »یخانوادگ ـ یصنف یحقوق ساختار نیا هیعل مردمان جمهور تر ندهیفرا دم به دم انیطغ« پس، شاهد نیا از ژهیو به و ریاخ سال دو سپس، در
 درحال که چنان آن. کند یم دیتهد را »شان فرزندان و آنان یانسان کرامت و شرافت« و »ندهیآ«بحث،  مورد ساختار تداوم که یمردمان. بود دیخواه

 آن، نماد نیتر شده خالصه در را حاکم یاسیس ساخت تیتمام ،یفرصت هر کسب با و ،یا بهانه هر به تا است ساخته ناچار را آنان از یبخش حاضر،
 به خطاب) هانیک یسسه فرهنگؤم در نده شماینما( یحضرتعال ندگانینما از یکی: که شود یم دیتشد یحال در یندیفرا نیچن .بکشند چالش به

 هم را اش نهیهز کند، انقالب دیخواهد، با ینم کس هر ،هست که است نیهم«: که شد متذکر خود شیپ یچند یها سرمقاله از یکی در ن،یمعترض
 ).مضمون به نقل(» !بپردازد

  
 !اهللا آیت حضرت
 از یبزرگ بخش که چرا[ چدیپ یم »مردمان جمهور« یبرا ،قتیحق در و »معترضان« یبرا هانیکسسه ؤم در ینده حضرتعالینما اکنون که یا نسخه

 به ران، آشکاراساال نشانده اشراف دست نامزد با مناظره خود انیجر در چون ،دادند اختصاص نژاد یاحمد  یآقا به را خود یأر ،یناراض شهروندان
 صورت ،]است رفته اشاره زین شما به یرفسنجان یهاشم ینامه آقا در حتا موضوع، نیا به و بود استهبرخ نخست سال 26همه  و محاکمه آنان

 انینرایا یبرا شده، مشاهده تر کم یتبختر و تکبر با ،یسرنگون از شیپ سال کی فقط ،»یپهلو محمدرضا« که ی استا نسخه همان از یگرید
  !خواند فرا »شان یاجداد و آباء کشور ترک« به ای و »هنگام آن در موجود وضع تحمل« به ای را مردمان و دیچیپ هنگام آن
خواهد،  ینم هرکس ،هست که است نیهم«: گفت »معترض و منتقد انیرانیا« به تر، تمام هرچه یگستاخ با و دوخت شان چشم در چشم که چنان آن

 اما. »!شما نه است من نیسرزم و کشور نجایا«: گفت »مردمان جمهور« واقع، به به و !»میده یم قرار ارشیاخت در هم دالر هزار نجپ و پاسپورت. برود
 سخنان مخاطب که یمردمان نه بود »یونیهما اعالحضرت« ،شد کشور از خارج رهسپار و بست را چمدانش که کس بعد، آن سال کی از تر کم
 دن،یرس قدرت به از پس و کرد تمام یتر نه کمیهز با را او تمام مهین ، کار»زادگان یروحان و ونیروحان نظام« که میبگذر[ !بودند او زیرآمیتحق
 !].شدند خود کشور از فرار ای ترک به ناچار ،یمبلغ چیه افتیدر بدون شاه، نیمخالف و نیمنتقد از یبزرگ بخش که آورد دیپد را یشرائط جیتدر به
  

 !هللا آیت حضرت
 ارتش تا گرفته اش یتیامن یروهاین و انیسپاه از یبزرگ بخش از[ کشور نیا سربازان و انینظام که دیهست مطلع ،من از شیپ و من از شیب
 ورجمه فرزندان«، یگرید کشور هر مانند به ،]اند کرده فدا »شان هنیم یسربلند و عزت از حفاظت« یبرا را خود یجوان و همه جان که ن،یزم رانیا

 اند دهیشور رمنصفانه موجودیغ وضع بر ،یناچار و اضطرار سر از و حق،  به که داد نخواهند قرار یمردمان یارویرو را خود هرگز و هستند »مردمان
 خاطر به هم آن .باشند زده رقم »شانفرزندان یبرا یانسان نسبتاً و منصفانه یا ندهیآ« و کرده دفاع »شان یمل تیهو و تیشخص ،یانسان شرافت« از تا
 به تا اند شده ، ناچار»آنان یناکارآمد و فساد« به اعتراض در ز،ین خود که است سال ده به بیقر که!... »یمذهب ساالران فهیطا و ساالران اشراف«

 ،»کیگارشیال نظم فساد و یتیکفا یب ،یناکارآمد« که شوند »یمل ثبات و تیامن« بر ییها بحران تر شیب هرچه یاثرگذار مانع و آمده صحنه
  .است بوده دآورنده آنیپد

 یجا »رمنصفانه موجودیغ وضع مدافعان« صف در کسرهی را »انیهمه نظام« که مطالبم خوانندگان یبرخ به خطاب و خود، مطالب در بارها و بارها
 چرا. باشد تر گرفته و تر خون ما دل از بارها و رهابا) جنگ یخانواده شهدا: همه از شیب و( هاشان خانواده و آنان دل بسای ا: که ام نوشته ،دهند یم

 به اعتقادمان از استفاده سوء با که نبود بزرگ اندازه نیا به کرد، هرگز ما حق در که هم یستم و ظلم هر ،»زادگان یروحان و ونیروحان نظام« که
 اما. باشد ناممکن عمالً اش، یبازساز که کند اعتبار یب و بیخرت چنان را »ینه فاضله اسالمیمد« چون یبزرگ  یایؤر خودش، به اعتمادمان و مذهب،

  .است کرده نیچن داشت، شان زانیعز جان چون ییفرسا طاقت و نیسنگ یبها که »آنها یایؤر با« و »آنها با«
 رمنصفانهیغ نظام کی از تا ستندیبا »دخو کشور مردم اراده عموم و خواست« برابر در ،یرانیا انینظام که ستین و نبوده نیا من ینیب شیپ: نیا بر بنا

 در حاکم یها یگارشیال به ینظام یروهاین نیوفادارتر« که میبود شاهد زین یانه عربیخاورم یکشورها عیوقا در که همچنان ؛باشند کرده دفاع
 از و ستندیبا مظلومان کنار در که دادند حیترج بود، »خودشان فرزندان و خواهران و برادران با ییارویرو« مستلزم آنان، از دفاع که آنگاه ،»کشورشان

 !باشند »رمنصفانه موجودیغ وضع پاسدار« آنکه نه ،کنند تیحما خود ده کشوریستمد و مظلوم مردم یطلب حق و یخواه تحول
  

 !اهللا آیت حضرت
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 که یونیروحان عموسّ یرهایتفس« لطف به است، و نهاده ارتانیاخت در »یاسالم یجمهور یفعل یاساس قانون« که یا» مطلقه قدرت« لطف به
 که بدانجاست تا ولی فقیه قدرت: بودند گفته راًیاخ که یزدی محمد اهللا آیت جمله از[ »شوند یم محسوب یاسیس اسالم ونیروحان نظام پرداز هینظر
 رییتغ ینحو به را یاسیس نظم یحقوق ساختار که دیهست برخوردار امکان و قدرت نیا از ،]دهد رییتغ زین را ستمیس تواند یم حتا دهد، صیتشخ اگر
گر، ید زیچ هر از تر یاتیح و ارزشمندتر که چنان آن[ رندیپذ صورت یزتریآم مسالمت و تر خردمندانه نحو به ،»رشدهیناپذ اجتناب راتییتغ« که دیده
 ییفضا یریگ شکل تحت( ،آن خاطر به ریاخ قرن  مین در شده انجام یتیامن و یمال و یجان یها یگذار هیهمه سرما و »کشورمان یا برنامه هسته«
 ،»یدار نید و نید« که همچنان ؛نرود قیتعل محاق به هم باز سال، یها سال یبرا و نرفته دست از گرید بار) میهست شاهدش نکیا آنچه از تر ثبات  یب

 و محسوس روند و نشده »اعتبارتر یب و تر مخدوش« هم کمان، بازنامهربانانه حا و رمنصفانهیغ عملکرد لیدل به آن، به انیرانیا عموم ینیبدب تحت
  ].نشود تر ندهیفزا هم نیا ، از»جوانان ژهیو به و شهروندان عموم یزیگر نید« مشهود

 از ،یزدی مدمح اهللا آیت یادعا به که یحاکم عنوان به[ شما از ،یرانیا شهروند کی عنوان به من کشورمان، انتظار یاسیس تکامل از مرحله نیا در
 در بلکه »نظام تیکننده اسالم  نیتضم« نه ،عمل در که را یینهادها نخست ،یحکم صدور با: که است آن ،]است برخوردار زین آن قدرت و امکان
 مجلس« :از عبارتند که[ شوند یم محسوب »مردمان جمهور بر یاسیس اسالم ونیروحان یها خاندان و ها خانواده کننده حکومت نیتضم« ،قتیحق

 یشورا لیتشک« به حکم سپس و نموده منحل] ولی فقیه یندگینما ینهادها زین و/  »نگهبان یشورا« و »نظام مصلحت صیتشخ مجمع« ،»خبرگان
 :که ینحو به؛ دیده »یاساس قانون یبازنگر
: اًیثان و ؛شود  دهیبرگز متسِ نیا به ونیروحان و مراجع فقها، توسط: اوالً که شود لیتبد یی»یمذهب یرهبر« به »یاسیس یرهبر« از ولی فقیه،) الف
 یسرپرست تحت تأیه ای( شانیعهده ا بر ،»یمشورت یأر صدور« و »اسالم احکام با مطابقت ثیح از شده وضع نیقوان بر یاستطالع نظارت« کار
 ؛باشد) شانیا

 ؛شود لیتبد »مملکت نخست شخص« ، بهیگرید یمترق یاسیس نظم هر در که همچنان جمهور، سیرئ) ب
 ؛شود اعاده ملت جمهور به شده، خارج ونیروحان انحصار و اریاخت از ه،یقوه قضائ) ج
 .شود ریپذ امکان ،یونیزیتلو و یوئیراد یخصوص یها شبکه یانداز راه و سیسأت) د
  

 !اهللا آیت حضرت
ولی « اند گفته شانیا که چرا ؛دیکن نیچن دیتوان یم زین رانیا در فقیهوالیت ه ینظر ارذانگیبن ،»ینیخم اهللا آیت« یسو از صادره احکام به استناد با حتا

 در شانیا نکهیا کما[ دینما لیتعط را »دیتوح«مرتبه  که باشد داشته اریاخت و بتواند »ولی فقیه« اگر پس ؛»کند لیتعط را دیتوح تواند یم فقیه، حتا
 و ناکرده، شأن یخدا آنکه مگر! د؟ینما لیتعط را »هیفق تیوال« نتواند چرا] مودندن لیتعط یمدت یبرا را »حج چون یواجب امر« حتا خود، زمان
 .مباد و ستین نیچن که. باشد قائل نهاد نیا یبرا »خداوند  تیوحدان« از شیب یمرتبت

  
 !اهللا آیت حضرت

 بر باًیدهه گذشته، تقر سه در »یاجتماع مناسبات بر یاسیس اسالم تیحاکم«تجربه  که چرا ؛دیکن لیتعط را هیفق تیخود، وال اراتیاخت از استفاده با
 و همگان یبرا »رفاه و توسعه« و »عدالت و یآزاد« یسو به ،یرانیبرنده جامعه ا شیپ تواند ی، نمیاسیس نگره اسالم: که است کرده اثبات همگان

 .باشد »مردمان جمهور یبرا« ژهیو به
  
 به را باشد، آن دانه خردلی سنگ هم  عملی اگر و. نرود ستمی چیه سک چیه بر و. مینه انیم در امتیق روز در را درست و راست ترازوهای و«

 )اءیسوره انب 47 هیآ( ». مینک تیفاک را حسابرسی خود ما و. میآور حساب
  
  یجعفر فرهاد، مجدد احترام با

  89 اسفند
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  1389 اسفند 4 ای، به خامنه .)م مهدی( شهید فرزند یکسرگشاده  نامه

  
  العادل هو

 سالم ای خامنه آقای
 

 دارد، فرق نامه این اینکه خصوصاً .کنم بیان را مطلبم بعد تا بگویم ای مقدمه و کنم آغاز چطور را نامه اینکه ام، داشته مشکل ها نامه شروع در همیشه
 از بنویسم بنویسم، و کنم شروع باید که کنم چه اما باشد ام زندگیه نام آخرین شاید که ای نامه بنویسم، نامه مملکتم مقام ترین عالی برای خواهم می

  .کشیم می که دردی از کشم می که دردی
 روز آن .بودیم مهمانتان افطاری »رهبری معظم مقام با دانشجویان دیدار« شدیم مزاحمتان که بود 86 یا 85 رمضان ماه هست؟ یادتان ای خامنه آقای
 از بعد داشتم، هم دوستتان داشتم، قبولتان تنها نه روزها آن چرا، دروغ ما، برای زدید مهمی های حرف شما که روزی آن برم، نمی یاد از وقت هیچ را

 انتقاد فقیه ولی از توان می آیا :پرسید شما از که بود دانشجویی عدالتخواه جنبشه نمایند کنم می فکر .دبو شده هم تر بیش شما به ام عالقه سخنرانی
 به توان نمی گفتید شما نیست، فقیه والیت ضد معنای به فقیه والیت با مخالفت گفتید شما کرد، انتقاد رهبری مقام از توان می گفتید شما کرد؟
  ...دگفتی شما خواند، فقیه والیت ضد را کسی فقیه والیت با مخالفت و فقیه ولی از انتقادی خاطر
 آمد؟ یادتان هست؟ یادتان ای خامنه آقای
 مخالفان اند فرموده که بس همین رهبری درستی در گفتم می مخالفانتان برابر در دانشگاه در و بود شده تر بیش شما به منه عالق که بود روز آن آری
  ...حق دارند، اعتراض حق دارند، انتقاد حق ایشان

 و دادید نشان خود از انتقادی قابل رفتار اتانتخاب از بعد و انتخابات زمان در شما ای خامنه آقای .برگشت هم بدی طرز به ورق برگشت، ورق اما
 بزرگان از هستند کسانی خب و کرد انتقاد شما از توان می که گفتم خودم با شما سخنان به توجه با داشتم، دوست هم هنوز را شما که دل ساده من

 آقای کالمم بارز مثال بود، شما فرمایشات خالف و تفکرم خالف دیدم آنچه اما .دش خواهد اصالح رفتار احتماالً و کنند نقد را شما که سیاسی
 !ورزید می عشق شما به بلکه داشت، عالقه شما به تنها نه که کسی زد، می صدا آقا حضرت را شما که کسی شماست، دیرین یار ،زاد نوری محمد
 شاید ،ندارد اشکال نویسم، می نامه شما برای امیدوارانه که ام ساده چه من باشید، نخوانده اگر وای( نه یا اید خوانده را زاد نوری های نامه دانم نمی

 در شد، شکنجه شد، محکوم حبس سال سه به ؛دبو کرده انتقاد شما از فقط بینم، نمی آن در توهینی ،خوانم می را زاد نوری های نامه هرچه )خواندید
  .دش بستری بیمارستان

 این هم ما خدا به !شد؟ می شنیده نباید ما حرف آیا ولی بود، استکبار ایادی و اجانب کار همه اباتانتخ از بعد اتفاقات این که گیرم ،ای خامنه آقای
 برای درد، سرِ از دلسوزی، سر از داریم هایی حرف که بفرمایید قبول حداقل پس ،)شما از تر کم ولو( ایم داده هزینه برایش داریم، دوست را نظام
 .دآم پیش که مشکالتی حل

 
 !ای منهخا آقای

 88ه فتن الخطاب فصل را دی 9 که هم شما و خوانند می الخطاب فصل را شما کالم آقایان گذرد، می 88 دی 9 از ماه 14 و 88 عاشورای از ماه 14
 .فتگر را فتنه جای بصیرت، دیگر که معنا بدین شد؛ واکسینه سیاسی های میکروب به نسبت جامعه فرمودید قم شهر به سفرتان در .دخواندی
 با کاش ای .نه یا اند رسانده عرضتان به کاست و کم بی و درست را خبرش امنیتی و اطالعاتی مشاوران نه، یا دارید خبر بهمن 25 از دانم نمی

 .معترضان خیل آزادی، تا )ع(حسین امام میدان از را جمعیتی خیل باشند گفته صداقت
 

 !ای خامنه آقای
 یا و ها اکبر اهللا جز به .دنبو نظام از هم حرفیحتا  نبود، انتخابات از حرفی نبود، نژاد احمدی از حرفی دیگر بار این منتقدان، سکوت ماه 14 از بعد

 خشم با همراه اعتراضی جان، عمق از اعتراضی بود، گرفته اعتراض بوی که شعارهایی .گشت برمی شما سمت به شعارهاه هم ها میرحسین حسین،
 ...اعتراضی
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 به کردند، می له باتوم زیر را ملت این فرزندان چگونه شما نام به کشند می دوش به را بسیجی نام فقط که بسیجیانی که برسانند عرضتان به کاش
 که روایتی و آوردم یاد به را علی موال( آوردند در سرش از را روسری و کشیدند معترضی دخترخانم سر از چادر که بسیجیانی دیدم خود چشم

 ..).دبودن کشیده یهودی زن پای از خلخال
 

 !ای خامنه آقای
 به اعتراضی تجمع در قم فیضیهه مدرس در تهران موقته جمع امام و شماه نمایند خاتمی احمد سید آقای پیش روز چند .برسم اینجا به که گفتم

 .دهستن انقالب از بعد های میاعدا های خانواده بودند، کرده شرکت بهمن 25 راهپیمایی در که کسانی :گفتند بهمن 25 راهپیمایی
 

 !ای خامنه آقای
 اعدامی را پدرم که این از شکست دلم دانید می بودیم، کرده شرکت راهپیمایی این در هستیم، شهید فرزند که دوستانم از نفر پنج حداقل و من

 .دنامن می نظام این اعدامی را آنها حال ،شدند شهید انقالب این برای و کشور این برای دوستانم پدران و من پدر آخر خواندند، انقالب
 خواهد وجود به راهپیمایی در حاضر شاهد فرزندان و من برای شائبه این وگرنه بفرمایید، اعالم هستید، ایشان نظر مخالف اگر لطفاً ای خامنه آقای
 !اند؟ شده اعدام گناه کدامین به :بفرمایید است چنین این اگر که دانید می نظام اعدامی را شهدا و دارید قبول را نظر این هم شما که آمد

 
 !ای خامنه آقای
 امید شما به خوشبینانه هم هنوز بنده نیستند، انقالب و نظام مخالفان شما منتقدان و مخالفان که بگویم را این خواستم می فقط نیست، حرفی زیاده
  .دباشی الخطاب فصل کلمه واقعی معنای به امور حاصال در سعی و انتقادات پذیرش با که کنم می خواهش شما از و دارم
 بابت دوم، و نباشد نظام رهبر شأن در دوستانتان قول به شاید که نامهه ساد و ضعیف نگارش بابت اول، کنم، می عذرخواهی چیز دو بابت پایان، در

 نامم اعالم از کند، معرفی اوین به را خود باید بنویسد، نامه ماش به هرکه اینکهه تجرب با و تنهاست مادرم چون کنم، معرفی را خودم توانم نمی اینکه
 .معذورم

 عدم از اطمینان با که روزی امید به حداقل یا کنم بیان بتوانم دارم شما به که را انتقاداتیه هم شما رودرروی تا شود توفیق که روزی امید به
 .کنم بیان شما از نام، با را خود اداتانتق دیگر ای نامه در شما، امر تحت امنیتی نیروهای برخورد

   
  محفوظ ،ءامضا
  )!اعدامی؟( شهید فرزند یک
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  1389 اسفند 7 ای، به خامنه منتظری احمد سرگشاده نامه

  
  تعالی بسمه

  
   ایران اسالمی جمهوری محترم رهبر )عزه زید( ای خامنه آقای اهللا آیت حضرت خدمت

  
 حَظٍّ ذُو إِلَّا یلَقَّاهَا مَا وَ صَبَرُوا الَّذِینَ إِلَّا یلَقَّاهَا مَا وَ .حَمِیمٌ وَلِی أَنَّهُک عَدَاوَۀٌ بَینَهُ وَ کبَینَ الَّذِی فَإِذَا أَحْسَنُ هِی بِالَّتِی دْفَعْإ« :تعالی و تبارک اهللا قال

  ]35-34فصلت، [ »عَظِیمٍ
  

  :برسانم عرض به را مواردی دانم می الزم خود بر شرعی، وظیفه حساسا بر بنا اینجانب اخیر، جریانات و حوادث مورد در سالم، عرض از پس
  
 گونه هیچ سیاسی زندانیان است شده تصریح آن در قلم آزادی و بیان آزادی که اسالمی جمهوری اساسی قانون 24 و 23 و 9 و 8 اصول طبق -1

 سلب است خدادادی حقی که آنان آزادی این از بیش که نخواهید و ندهید اجازه .دباشن  محکومیت و زندان مستحق تا اند نشده مرتکب گناهی
 زندانیان از بسیاری اقدامات و دارند تخلفاتی و نیستند معصوم کشور ینمسؤول که دارید قبول جنابعالی .درو سؤال زیر اسالمی قضاوت و شود

 که انتقاداتی است بدیهی .است منکر از نهی و معروف به امر بارز قمصادی از و بوده امور اصالح برای  راه پیشنهاد و تخلفات آن از انتقاد سیاسی،
  .دندار پیگرد قانون و شرع و عقل نظر از نباشد هم مقبول و وارد

 حضرت و نداشت وجود سیاسی زندانی بسیار، مخالفان وجود با )ع(علی حضرت و )ص(اکرم پیامبر های حکومت در که دارید توجه جنابعالی
  .دفرمودن مخالفت خوارج نمودن زندانی بر مبنی بعضی اصرار و پیشنهاد باحتا  )ع(علی

 همدلی موجب اند داده دست از اخیر جریانات در را خود عزیزان که هایی خانواده تمامی و آنان خانواده از دلجویی و سیاسی زندانیان همه آزادی
  .دش خواهد ملت آحاد

  
 نظام و جنابعالی واقعی دوستان و قدیمی همکاران و همفکران از کروبی مهدی المسلمین و سالماال حجت و موسوی حسین میر مهندس آقایان -2

 را رفتار و اخالق این .است تقدیر قابل بسیار دهند انجام عملی یا و بزنند حرفی خود عقیده برخالف نیستند حاضر آقایان این اینکه .دهستن و بوده
 فقط و نیستند شما خیرخواه و دوست ،واقع در ولی دهند می جلوه جنابعالی مطیع و مند عالقه را خود اهرظ در که فرمایید مقایسه کسانی شیوه با

 قابل و ارزشمند کنند فدا خود مرام و عقیده جهت در را خویش خانواده و خود آسایش حاضرند که کسانی .دگیرن می نظر در را خود منافع
 از پیروی و بودن اسالمی که کشوری در است، نشده ثابت قانوناً و شرعاً تا کنون که مواردی به آنان نمودن متهم و آزادی سلب و حصر .داحترامن

 حل به هم کمکی هیچ و نیست توجیه قابل شود، می مردم از وسیعی قشر نارضایتی موجب که این بر عالوه داند، می خود افتخار را )ع( علی امام
  .دکن نمی موجود مسائل

  
  .دگردی مردم مختلف اقشار همدلی موجب و نمایید حل را مسأله این تاریخی تصمیم یک با توانید می راحتی به دارید، ید بسط نوناک که جنابعالی
 تشکیل .دای بودهجمور  رئیس و مجلس رئیس و وزیر نخست سال سی این طی حضرتعالی و رفسنجانی هاشمی و خاتمی و کروبی و موسوی آقایان
 و قدرت اقدام این .دافکن می ملت همه قلب در امیدی نور و کند می حل را مسائل از بسیاری دوستانه و مستقیم تگویگف و نفره 5 جلسه یک

 برخوردهای اثر بر که دارید استحضار البد .دساز می تر مساعد بسیار اسالمی حاکم یک به نسبت نیز را دیگران نظر و برده باال را شما موقعیت
 و گریزی دین و شده سست جوانان خصوص به و مردم از بسیاری اعتقادات شود می انجام اسالمی جمهوری و اسالم نام به که ای عده ناشایست

 .دنمو خواهید امید به تبدیل را دینی حاکمیت و اسالم از سرخوردگی و یأس ،انقالبی تصمیم یک با جنابعالی .است افزایش به رو ستیزی دینحتا 
 از عمل ابتکار آینده در بسا چه و شد خواهد تندرو و رادیکال نیروهای آمدن باال و متعادل نیروهای تر بیش ریزش باعث دیاب ادامه کنونی روند اگر

  .دشو خارج نیز جنابعالی دست
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 شما از را تقاضا نای اینجانب ایشان، فقدان در اکنون و بودند نگران نظام و انقالب سرنوشت به نسبت همواره )علیه تعالی اهللا رضوان( والد مرحوم
  .دگردانی ایرانیان همه برای امید و شادی از پر عیدی را 1390 نوروز آن، قبول با امیدوارم .دارم

  
 برکاته و اهللا رحمۀ و علیکم والسالم

7/12/1389 
  منتظری احمد
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  1389 اسفند 10 ای، به خامنه کشور از خارج دانشجویی تشکل چهار سرگشاده نامه

  
 !نکنید حد بی ظلم این از بیش و بترسید است خودکامگان و استبدادیان انتظار در که یئوس عاقبت از
 

 حسینی ای خامنه علی سید آقای اهللا آیت جناب
 تحیت و سالم

  
 )82 انعام،( »مُّهْتَدُونَ وَهُم الْأَمْنُ لَهُمُ کئأُول بِظُلْمٍ إِیمَانَهُم یلْبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَّذِینَ«
 ).دنا گانیافت هدایتآنها  و هاستآن از تنها ایمنی ، نیالودند ستم با را خود ایمان و آوردند ایمان که هاآن(
 

 از( زید و عمر کردنِ خطاب از و ایم کرده خطاب مستقیم را شما .شما به اند، غربت بند تخته که وطن، دلسوزان از جمعی سوی از است ای نامه این،
 از( را ایران در حکومتی نیروهای توسط داده رخ اتفاقات تمام یتمسؤول اوالً زیرا پوشیدیم، چشم )خبرگان سرئی تا گرفته القضات قاضی

 متوجه کامالً )ملته حق حقوق کردن ضایع ،کالم یک در و جمهوری  ریاسته پرمسأل و مشکوک انتخابات تا گرفته ها شکنجه و ها دستگیری
 ،)هستید متأسفانه که( نباشید هم آنان مشوق که فرض به نیز و نباشید، هم جنایات این آمر بعید، بسیار ضفر به اگرحتا  زیرا دانیم، می شما شخص

 قومی کردار به که کس آن( »منهم فهو قومٍ بفعلِ الراضی« :فرمود مؤمنان امیر چهچنان و یدساکت جنایات این مقابل در که است این شماه سیئ ترین کم
 غربی مسموم تبلیغات با نیز و جنایات این خواندن دروغ با و یدجنایات این منکر کهآن باالتره خطیئ و )شود می بمحسو آنان از دهد، رضایت
  .دای کرده هموار تضییعاتی چنینه ادام برای را راه ملت، اساسی حقوقه نهادین تضییع خواندنِ

 شهدا، های خانواده نیستند کم اکنون .است گشته آشکار ایران مردم از یتر بیش بسیار جمع بر خوشبختانه شما مظالم گذشته، سال دو تقریباً در
 .دان عظیم خیل اینه نمایند و نمود باکری، و همت زمین، ایران سرفراز شهید دوه خانواد و شمایند منتقدان از که پاسدارانی و آزادگان جانبازان،

ه نام متعاقب وطن، دلسوزان و آزادی راه مبارزان از جمعی دستگیری آن، شکارآ نمود اولین .دگرد نمی باز اخیر سال چند به البته شما مظالم
به  خواهان ایران ینفر از آزاد 90 سرگشادهنامه .: ک.هاشمی رفسنجانی؛ ر ،وقت جمهور طاب به رئیسخ[ 1369 سال در آنان انتقادآمیز و محترمانه

 دهان به و بودید گرفته جدی را مشفقانه انتقادات آن اگر روزگار همان .دبو] »نجواهای نجیبانه«جلد سوم ، 1369بهشت یارد ی،رفسنجان یهاشم
 شخص غضب اثر بر که سیرجانی سعیدی یاد زنده کشتن .دبو این از به چیزی مانوطن امروز روزگار کوبیدید، نمی درفش و داغ ،دلسوز منتقدان

 .دبو خورشیدی هفتاده ده آغازین های سال در شما ظلم آشکار نمودهای زا دیگر یکی شد، کشته اطالعات وزارت در تانمأموران دست به شما
 را برهان جای گفتار، درشتی و دستار کلفتی که بود نوشته شما به خطاب تاریخی ای نامه در او، بر شما غضب به پاسخ در شجاعانه که او هم
 رواج را خویش از سازی تقدس صنعت و اید داده میدان را متملقان اید وانستهت تا ها سال این در .ددادی شکردن خاموش با نیز را او پاسخ .دگیر نمی
 اهللا آیت یاران و انقالب مبارزان از بسیاری تنها نه که اید رفته پیش چنان راه این در و .دای زده خاموشی مهر منتقدان و مخالفان دهان بر و اید داده

 از -علن در نیز برخی و خفا در شان بسیاری گرچه - نیز شما سببی و نسبی بستگان از میعظی بخشحتا  که شمایند منتقدان از اکنون خمینی،
 خواهر، شما، های برادرزاده از برخی و برادران از یکی شما، های زاده دایی و ها دایی تمام از توان می خروار،ه نمون مشت باب از .دشماین مخالفان

 و ماند خواهد القصه، علی،« باری، .دبر نام شمایند، منتقدان از اکنون که تانهای زاده خاله از یبرخ و شما های خواهرزاده تمام و شوهرخواهر
 خدعه شغل به و دوزد،  می را شمخالفان دهان که کسی اگر .دکنن می شما مظلومیت بر حمل را هااین شما یارانه ماند اندک .»تنهایی حوض شحوض

 در را ظالم و مظلوم واژگان جای باید گاهآن دارد، نام مظلوم است، کرده تأسیس پروری لوسچاپ و مداحی صنعت و است، مشغول خشونت و
  .دکر عوض ها قاموس

 کروبی مهدی و موسوی میرحسین آقایان علیه توانستند تا ، سازی اسطوره و پراکنی دروغ های بنگاه دفترتان، و شما اشارت به سال، دو قریب این در
 شما موافقت و دستور به پروری، متملق و منتقدستیزی باطل سریاله ادام در نیز، اکنون .دنوشتن و گفتند زمین ایران دلسوز منتقدان از عظیمی جمع و

 قانونِ و شرع خالف و وسطایی قرون و زشت بدعت این .دان»خانگی بازداشت و حبس« در رهنورد و کروبی ها خانم و کروبی و موسوی آقایان
 سخنرانی در که منتظری اهللا آیت تعبیر این از خاص طور به که شما .گشت آغاز منتظری اهللا آیت حبس با شما زعامت دوران در »خانگی حبس«
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 حبس این .دکنن حبس شمنزل در را او دادید دستور بودید، آمده خشم به سخت »است شده بازی بچه مرجعیت« :بود گفته خود معروف انتقادی
 آقای سالمتی وضعیت از خبرها اساس بر نیز و( آوردند فشار شما به تقلید مراجع از ای پاره که داشت دامها زمانی تا غیرشرعی و غیرقانونی
 شد، شکسته گوی حق و نستوه مرد اینه نیم و سال پنج حبس که بود گونه این و ).است مردن حال در وی که افتادید باطل خیال این به منتظری،
 زشت کار آن از که پیداست چنین .داشت ادامه مختلف انحای به ششاگردان و طرفداران و خانواده و یو حقوق کردن ضایع و ها مضیقه گرچه
 فقد برأیه استبدّ من« :که اند برده یاد از را شریف حدیث این و گیرند نمی درس )اصالً یا و( سادگی به ظالمان و مستبدان انگاری اید، نگرفته درس
  ).گردد می کهال گردد، خودرأی که کس آن( »هلک

 و است هالکت آن پایان اید گرفته قرار آن در که مسیری که دهیم می تنبّه را شما جائر، سلطان نزد است حقیه کلم که الجهاد، افضل باب از ما
 شما اساس، همین بر .ددار وا توبه به را شما ها تنبه همین و بکند کاری و آید برون آستین از کار، سرانجام در حق، رحمت دست آنکه مگر بدنامی،

 نئین خانه که را آن« :زیرا نکنید بازی آگاه، و مظلوم ایرانیان خشم آتش با استبداد،ه شکنند و چوبیه اریک فراز از که دهیم می انذار و هشدار را
 انتقادگری و آزاد زیستن برایها آن حق و دهید پایان کروبی و موسوی آقایان )خانگی( بازداشت و حبس به نشده دیر تا .»است این نه بازی / است

 برای سُمعه، و ریا سرِ از را،آنچه  و بشناسید رسمیت به را راهپیمائی و گردآمدن و حکومت در مشارکت انتقاد، برای ایرانیانه هم حق نیز و
 خودکامگان و استبدادیان انتظار در که سوئی عاقبت از و بخواهید نیز خود مردم برای خواهید، می ها لیبیایی و ها بحرینی و ها مصری و ها تونسی
  .دنکنی حد بی ظلم این از بیش و بترسید است
 )خانگی( حبس رفع تا کشور، داخل ایرانیان به گرمپشت و پشتیبان کشور، از خارج ایرانیان ما که کنیم می اعالم هشدارنامه- اندرز همین انتهای در

 نیز ما براندازند، را شاهنشاهان استبداد توانستند مانپدران اگر و نشست نخواهیم پای از ،کروبی و رهنورد ها خانم و کروبی و موسوی آقایان
 .براندازیم را کاتوزیان استبداد توانیم می
  
 بریتانیا ایرانیان سبز راه

 )پرسا( ایرانی آموزان دانش و آموختگان دانش سبز راه پویش
Students for Iranian Green Movement Association (SIGMA), Univerity of Victoria, Bc, Canada. 

 اتاوا ایرانیان سبز راه
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  1389اسفند  22ای،  خامنه به» کهف اصحاب«نامه سرگشاده 

  
  است نبوده شما خصوصیات تمام جامع کسی عباسیان در نه و امویان در نه که فردید به منحصر معجونی شما

  
 الرجیم الشیطان من باهللا عوذأ

 الرحیم الرحمن اهللا بسم
بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسنَا النَّارُ إِالَّ  کَذَلِ؛ هُم معْرِضُونَ قٌ منْهُمْ وَیفَرِ یتَوَلَّیَنَهُمْ ثُم یْمَ بَحْکُیَتَابِ اللّهِ لِکِ یدْعَوْنَ إِلَیُتَابِ کِبًا منَ الْینَ أُوْتُواْ نَصِیالَّذِ یأَلَمْ تَرَ إِلَ«
قُلِ اللَّهُم ؛ ظْلَمُونَیُهُمْ الَ  سَبَتْ وَکَلُّ نَفْسٍ ما کُتْ یَوُفِّ هِ وَیبَ فِیْوْمٍ الَّ رَیَفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِیکَفَ؛ فْتَرُونَیَانُواْ کَنِهِم ما یدِ یغَرَّهُمْ فِ ا معْدُودَاتٍ وَامًیّأَ

-23آل عمران، [» رٌیءٍ قَدِیْلِّ شَکُ یعَلَ کَرُ إِنَّیْالْخَ دِکَیَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِ تُعِزُّ مَن تَشَاء وَ مِمن تَشَاء وَ کَنزِعُ الْمُلْتَ مَن تَشَاء وَ کَالْمُلْ یتُؤْتِ کِالْمُلْ کَمَالِ
26[  

ند آنگه کم کانشان حیند تا مشو یتاب خدا فرا خوانده مک یه چون به سوک یا اند ندانسته افتهی )تورات(تاب کاز  یا ه بهرهکرا  یسانکان ا داستیآ[
د و یبه ما نخواهد رس یگفتند هرگز آتش جز چند روز )به پندار خود(ه آنان کن بدان سبب بود یا؛ تابند یبرم یاز آنان به حال اعراض رو یگروه

ست گرد یدر آن ن یکچ شیه هک یوزه آنان را در رکآنگاه ] حالشان[پس چگونه خواهد بود ؛ رده استکفته ینشان فریشان آنان را در دیها برساخته
ه کس را کهر آن  ییه فرمانفرماک ییا تویبگو بار خدا؛ داده شود و به آنان ستم نرسد )مالکو (دستاوردش به تمام  )پاداش(س کم و به هر یآور

همه  یخوار گردان یرا خواهه کو هر  یعزت بخش یه را خواهکو هر  یرا باز ستان ییفرمانروا یه خواهکو از هر  یبخش ییفرمانروا یخواه
  ]ییز توانایها به دست توست و تو بر هر چ یخوب

  
 ای خامنه جناب
 یا که شما شخص برای ستا بزرگی آزمون نامه این. کنید رفتار آن اند با نشنیده هیچ گویی که آنان مانند و شمارید حقیر را نامه این نکند خدا

 .انداخت خواهد بر شما نفاق از نقاب و گرفت خواهد را تان تتمه مشروعیت گریبان که ستا الییب یا و است بخش نجات و مبارک بسیار برایتان
 معترضان و منتقدان به روزها این که دیگری انگ و نام هر نه و خورده فریب نه و منافقند نه ،برانداز نه مزدورند نه نامه این نویسندگان بدانید

 خطور ذهنتان به البته. ایم کرده رشد و گشوده چشم اسالمی جمهوری استقرار دوران و زمین ایران خاک در که هستیم جوانانی ما .شود می چسبانده
 که جوانانی بودند شده مدعی پیشین خانواده پادشاه که چنان کنید مطلوبمان به مصادره و آورید حساب به خود افتخارات از را ما که نکند هم

 و شما به شایستگی و قابلیت این اما افتخاریم و ستایش قابل راستی به ما آری .اند بوده آنان حکومت راندو اند محصول جنگیده و کرده انقالب
 .»ادبان بی از آموختی که از ادب«قاعده  به مگر ندارد ربطی هیچ شما حکومت

 ما .نیست والیت از دیگری جنس هر یا و عارف یا فیلسوف یا فقیه والیت با ما مشکل .نداریم و نداشته مشکلی اسالمی جمهوری نظام با ما
 والیت تجاهل یا تساهل به گویا شما .دانیم نمی والیت جنس از را شما شیوه حکومت که نیست این جز ما مسأله و کاملیم انسان والیت گان تشنه
 .باشد پوشیده شما بر نباید قاعدتاً والیت تعریف وگرنه .اید گرفته سلطنت معنای به را
  

 ای خامنه آقای
 استوارتر معنی دو اند، گفته ما برای »والیت« از که مختلفی معانی میان از علم، اهل فروشی فضل و گویی قلمبه بازار برق و زرق وها  لفاظی از گذشته

 طرفدارانی کدام هر لغت، این سیاسی -دینی تاریخ طول در که معنا دو .سرپرستی و تولیت دیگر و دوستی و تولی یکی: است تر نشین جا به و
 .دارد ادامه هم هنوز دوگانگی این و دارند

 بخواهیم آنکه از پیش یعنی: یابد می قوام و گیرد می شکل معنایی طیف دو هر همزمان تلفیق از »والیت«، اجتماعی مفهوم در که ستا این حقیقت
 روح خود این، کنیم پا و دست زدن اولیا جای بر تکیه جهت ننظرما مورد مصداق ای برای پیشینه تبارپژوهانههای  بافی تئوری و پردازی نظریه با

 با را او سرپرستی و شناسند می را خود ولی کم کم مردم و شود می جاری خلق دل در محبتش و آید می فرود جسمترین  شایسته در که است والیت
 .دارند می روا خود بر احترام و عالقه
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 نیز خود بزرگوار رسول به که چنان است، نداده قرار کسی مقیّ ،زور به را کس هیچ خداوند اند که دانسته همیشه سبحان خداوند حقیقی اولیاء
 .»کرد؟ توانی منؤم زور به را مردم تو آیا پس آوردند می ایمان زمین اهل تمام خواست می تو خدای اگر«: فرماید می

 دلیلی هر به فرزندی روزی اگر و ندارد فرزند درست تربیت جز نیأش پدر، هم ستا فرزندی و رابطه پدری که رابطه والیت نسبی تجلی در حتی
 لحظه مرگ تا است ممکن و برسد نتیجه دلخواه به روزی است ممکن که صبری. صبر جز نیست ساخته پدر از کاری شود تفاوت بی پدر به نسبت
 .یابد ادامه
 بندگان »آزمون«، االهی سنت اما. بود آسان او بر البته آورد راه به را مردم ،جبر و زور هب تا بود آن بر خداوند اگر که دانند می سبحان خداوند اولیاء
 و ناپسند نیز آنان راستین اوصیاء و پیامبرانحتا  ،کسی هر سوی از بشر اختیار امر در دخالتی گونه هر و ،اختیار داشتن، آزمون نیاز پیش و است

 و ناقص را آنان بسیاری که بینند می کم دست نیستند واقف خویش نواقص به خود هم اگر که هایی انسان به رسد چه ؛ستا االهی قانون مخالف
 .دانند می گناهکار
 حکومت سایه آن ظاهری حکومت که چنان آن اند، بوده مردمهای  دل بر حکومت دنبال به پیوسته خود االهی مکرم رسول حقیقی اوصیاء و اولیاء
 و رنگ تنها »والیت« لفافه نام در که است طاغوت سلطنت همان ندارد ظاهر حکومت جز مرادی ،»والیت« از که کومتیح ،این بر بنا ؛باشد باطنی
 .نشیندها  دل تخت بر که کس آن خوش حاصل؟ چه نشستن ریاست تخت به. گیرد می خود به دینی لعاب

  
 ای خامنه آقای
 باید که است کسی ،»مسؤول« و بیند می مسؤول خدا خلق و خدا پیشگاه در را خود که است کسی» ولی« ،است امیرالمؤمنین ،مجسم والیت اگر

 نشود مطمئن که زمانی تا و بیند می اجزاء تمام همچون و جامعه از جزئی را خود که است کسی »ولی« .باشد بازخواستی و سؤال هر پاسخگوی
 .ندارد راحت خواب برند می سر به آرامش و آسایش در مردمش

 جامعه تمام »ولی« حوزه مسؤولیت ؛»داند قلندری بتراشد سر که هر نه« اما ،ستا »ولی« جمله من ،مؤمنی هر مشخصات از یکی زیستی ساده چه گر
 »ولی«خانه  .است کرده فتح را آخرت و دنیا و شکسته را غولی شاخ که بزند توهم بود زیست ساده اگر که خود خانه مرمرین فقط نه ستا اسالمی
 و مردم غم از شبی که است شده ای هیچ خامنه آقای راستی .کرد لمس و دید آن در باید را »ولی« عدالت که اوست والیت تحتجامعه 

 بود چنین راستی به اگر که ،آری نگوئید کنید؟ مرگ آرزوی همنوعتان زنی پای از خلخال آوردن در از که است شده آیا نبرد؟ خوابتان هایشان رنج
 این ای با جامعه وجود با شما اما .بیاورد گشایشی برایتان خداوند تا خواندیم می فاتحه شما مزار سر بر امروز ما و مردید می بار رانهزا ساعتی باید
 .رسید می نظر بهتر  شاداب وتر  شکفته و اندازد می گل تر بیش صورتتان شوید می پیرتر چه هر ،بیداد و فساد و بیکاری و بدبختی و فقر همه
پایه  بر که دانیم می مذهبی سلطنتی را شما حکومت و بینیم نمی» ولی« را شما ما شود معلوم تا گفتیم را همه این که سخنان این از بگذریم آه

 و ربط با مناسبت هر به و روزه هر دانید می راستی .است نیفتادن و ماندن تر بیش و خود به بخشیدن مشروعیت پی در لحظه به لحظه وسیع تبلیغات
 در شما از زیبا و برجستههای  روکش و ها چاپترین  پیشرفته با کاغذها ترین گران و ترین مرغوب بر رنگارنگ پوستر و عکس میلیون چند ربط بی

 و شود می وارد کشور از خارج از فقیر مردم این جیب از جوهرها و کاغذها این دانید می نبینند؟ را شما های زشتی مردم تا است شدن چاپ حال
 با دانید می آیا کرد؟ فرش را ایران تمام توان می شود می چاپ مختلف فیگورهای در شما از که بنرهایی با دانید می آیا شود؟ می شما پوستر به تبدیل
 خانه بخت به انندتو می دختر چند شوند؟ سرپناه صاحب توانند می خانمان بی چند بروند؟ مدرسه به توانند می کودک چند گانه هبچ تبلیغات این پول

 از توانند می تهیدست مرد چند بایستند؟ خود پای روی توانند می جوان چند شد؟ خواهد استوار دوباره آستانه فروپاشی در زندگی چند روند؟
 ردند؟برگ جامعه آغوش به ناامید و شکسته و خسته معتاد چند و شوند درمان فقیر بیمار چند بیایند؟ بیرون فرزندشان و زن شرمندگی

 چاپ امروز تا شما رهبری اول روز از که بنرهایی و پوسترها تمام سفید اندازه پشت به باید دهیم ادامه باشد بنا اگر ای که خامنه آقای وای وای
 حرام شما های عکس چاپ برای کههایی  جوهر اندازه تمام به و کنیم سیاه کاغذ ،کشید می نفس و هستید همچنان شما که نرود یادشان مردم تا شده
 .بنویسیم را کاغذ من میلیون هفتاد مثنوی این تا کنیم تر ،قلم ،شود می

 ،میلیاردی میلیارد تبلیغات شیپور از و کشید می یدک را »ولی« واالی عنوان که کشید نمی خجالت خودتان از آیا ای، خامنه آقای دهید انصاف خود
 هزار روزی بودیم شما جای به ما اگر سوگند خدا به ؟کور را هایتان همبازی چشم و کنید می رک را فلک گوش و زنید می جار را خود زیستی ساده
 .کردیم می دق بار
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 ،سفیان ابی بن معاویۀ سلطان از عذرخواهی با ،ندهید را ما پاسخ و شوید رد هم آزمون این در اگر که خشمگینیم شما از حدی ای به خامنه آقای
 خود امپراتوری قلمرو گسترش پی در و داد می جلوه خوب را خود و بد را همه تبلیغات فریب با نیز او که چرا .دانست خواهیم یکی او با را شما
 .است نبوده شما خصوصیات تمام جامع کسی عباسیان در نه و امویان در نه که فردید به منحصر معجونی شما چند هر. بود
  

 :بپردازیم سخن اصل به و گذریم در ادامه آن از نشده تر طوالنی سخن اصل از مقدمه تا بگذارید
 .کنیم می ارائه مستقلتان القضات قاضی به هم و رهبری خبرگان مجلس در نمایندگانتان به هم را آن که شکایتی .کنیم شکایت شما از داریم قصد ما

 اصالً که این یا ،اید نتوانسته کنون تا و باشید» ولی« تهخواس می دلتان شما بدانیم که شما با حجت اتمام برای ماست قدم آخرین ،شکایت این طرح
 و علنی دادگاهی در و برگردید عدالت راه به شما که داریم امیدی اندک هنوز البته .اید برگزیده را بودن شاهنشاه و ندارید بودن »ولی« به کاری
 داد منانؤامیرم به خالف نسبت که یهودی مرد آن از ما نه و ترید بزرگ و برتر علی منانؤامیرم از شما نه که چرا .دهید پاسخ ما االتؤس به عادالنه

 .بهاتریم بی و تر کم
 علی مانند توانید می بفهمید خود تا شما برای ستا آزمونی و گیرد می قرار هم یرو روبه شما بصیرت و ما بصیرت که است میدانی شکایت این

 .دهد پاسخ ارزش بی و بصیرت بی جوان مشتی سخنان به که داند می خود أنش دون درونتان فرعون اینکه یا ،باشید »ولیّ«
  
 :ما شکایت و حرف اصل اما

 بینا چشم و خداوند خلق منافع و عدالت اساس، خداوند حدود حافظ جایگاه در شما اینکه اول دهید؛ شفاف پاسخ ما اصلی الؤس دو به باید شما
 شرکت از را خود کشور مردم تنها نه که شد چه را بصیرتتان، عقل و شرع احکام اساس بر جامعه وضاعاداره ا و نظارت برای مردم توانای دست و
 تمام که بگذارند حراج به کسانی برای را خود سرنوشت و آبرو و مال تا دانستید واجب آنها بر عقالً و شرعاً بلکه ،نکردید نهی گذشته انتخابات در
 هستند؟ و بوده کبیره گناهان به هممت خود رقبای سوی از کم دست آنها
 و دروغگویی و المال بیت در فساد و دزدی به متهم چهار بین از تا کنید رمخیّ مجبورِ را مردم که دانستید روا چگونه که دهید ای پاسخ خامنه آقای
 کنند؟ انتخاب را یکی شرعاً و عقالً فریبی عوام
 با ،آمدید میدان به شخصاً و کرد آزرده گزند را نازکتان وجود مینیاتور خودروی نام که ورط همان که نکرد حکم شما به شما شرع و عقل آیا

 علنی دادگاه یک برگزاری از پس تا و کنید استفاده خود والیت جایگاه از مسأله انتخابات، در اسفباری و فاسد سیرت و صورت چنان گیری شکل
 تعویق به را انتخابات ،ابهام و فریب ابر پشت از چهره حقیقت شدن روشن و نامزدها میان شده بدل و رد اتهامات یکایک به رسیدگی و صالح و

 بود شرع کدام و عقل کدام و مصلحت کدام این راستی به کنید؟ برگزار سالم انتخاباتی نورانی و شفاف فضایی در مردم آرامش از پس و بیاندازید
 داشت؟ باز فریضه این انجام از را شما که

 بر شرع و عقل آیا بودند؟ نشده رد شماست نظر زیر که نگهبانی شورای صالحیت تعیین و نظارتی فیلتر از متهم چهار این آیا دهید؛ نصافا خود
 ای که زده شیطان انتخابات بگیرد؟ شکل کثیفی انتخابات چنین که داد اجازه طور چه که کنید بازخواست را نگهبانتان شورای که نکرد واجب شما
 . داشت می وجود بصیرتی چشم اگر البته ،بود یتؤر قابل پلیدش مقدمات و صورت از دارش ادامه هنوز فاسد تالی
 وجوب شرع کدام و عقل کدام اساس بر که کند شفاف ،طلب شفافیت و بابصیرت رهبر عنوان به ،ای خامنه آقای: ستا این ما اول الؤس اصل پس

 است؟ کرده اعالم و احراز را کذایی انتخابات آن در شرکت
  
 :دوم الؤس و

 را دیگران های عیب که آنجا رسد می نظر به که -باشد بوده درست یکدیگر به نسبت نامزد چهار توسط شده بدل و رد اتهامات و سخنان اگر
 و فساد دوران شما رهبری و داریزمام دوران تمام که معناست آن به دقیقاً این -دروغگو بافتند می خود محاسن از که آنجا و بودند صادق گفتند می

 قاضی و ماجرا مدعی باید که نیستید شما این تنها نه ،صورت این در .است بوده شما حمایت و ییدأت مورد مسؤوالن کثافتکاری و بخور بخور
 بدهد را مناقشه مورد سال چند و بیست پاسخ ،شفاف و صادقانه باید که کسی تنها و مردمیم ما مسأله این حقیقی مدعی بلکه ،باشد کننده رسیدگی
ه ب سپس و عرضه گزینش، شما فیلترهای از گذشتن با و شما حمایت و والیت پرچم زیر که کسانی تمام ،مرتبه بعد در و شماست شخیص شخص

 .اند شده انتخاب ما توسط ایم داشته شما به که واسطه اعتمادی
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 از که ندارید حقی چنین شما و شماست شخص با طبیعتاً شما رهبری دوران طول در کشورهای  نابسامانی مستقیم مسؤولیت ای؛ خامنه آقای
 واقعی دزدهای مثل آنکه جای به که ستا آن والیت مدعی بایسته نظام رو این از .بروید طفره و کنید خالی شانه مسؤولیت پذیرش و پاسخگویی

ببرد،  دره ب سالم جان ،صدا و سر بی و آرام ،خود و بریزد هم به را بازار ،فتنگ دزد دزد و هوچیگری و تبلیغات و انداختن راهه ب صدا و سر با
 به را مسؤولیتتان و زمامداری های سال داستان ،تمام شفافیت با و شوید حاضر خضوع با عدل دادگاه برابر در راستین» ولی« یک همچون شجاعانه

 تصمیم آینده خود و اسالمی جمهوری مسؤوالن شما تک درباره تک و بدانند درستی به را ماجرا آنها تا دهید گزارش شمایند نعمتان ولی که مردم
 .داشت خواهند دوستتان و بخشید خواهند را شما اشتباهات ،ایران باگذشت و شریف مردم ،باشید نکرده گناهی اگر باشید مطمئن .بگیرند شایسته

  
 یک همچون اینکه اول راه: ندارید تر بیش راه دو شما ،خداوند و خود بین ،نامه این دیدن با که کنیم تکرار دیگر بار بگذارید پایان ای در خامنه آقای

 خداداده فرصتی و بشمارید فرخنده و مبارک را اتفاقی چنین و کنید استقبال آن از بلکه ،نهراسید دادگاه در شدن حاضر از »االهی راستین ولی«
 ،بخورید شکست دادگاه این در شما شخص اگر حتا که بدانید و ببیند عمل در سلطنتی و دیکتاتوریهای  نظام با را والیی نظام تفاوت دنیا تا بدانید
 و نواخت خواهد را مردم های دل ،آرامش نسیم و کرد خواهد پر را جامعه مشام ،عدالت بوی و بود خواهد سربلند و پیروز شما آرمان و عقیده
 ؛دید خواهید هم را آنها کنید چنین اگر که دیگر برکت و خیر هزاران

 نأش و بگیرید نشنیده را نورانی شکایت این صدای و ندیده را ما یا ،شوکت قوی رقدرتدَصاحبقران، قَ سلطان یک چون درست آنکه دوم راه و
 سر و حذف دستور و بخوانید فرا را خود ای جالدان اشاره با اینکه یا و بدانید ما ای چون پایه دون مردم به پاسخگویی یا همکالمی از اجلّ را خود
 کنید صادر پیامی و بریزید اشکی و کنید پا ای بر فاتحه مجلس ،اعالحضرت پاک فرزندان این برای ،مرگ از بعد و کنید صادر را ما کردن نیست به
 .نکنید یا
 با جبارانه برخورد و بود خواهد همین شوید مرتکب نیدتوا می که اشتباهی آخرین و ترین بزرگ ،خطا همه این از پس ای که خامنه آقای بدانید اما

 سوزاند خواهد را ریشه شما االهی قهر و کرد خواهد تمام متعال خداوند باالتر همه از و شما و مردم بر را حجت ما جوی حقیقت و گو حق صدای
مĤبانه  سلطنت اعمال لوث از والیت معصوم دامان کردن پاک فشهد که باشیم راهی شهیدان از که کرد خواهیم افتخار و ایم آماده ما که باشید آگاه و

 .شماست
 در و دارد برپا زودتر چه هر را شما علیه ما دعاوی به رسیدگی دادگاه که دهید دستور خود مستقل القضات قاضی به تا منتظریم اینکه آخر سخن
 .نکند ای تعلل لحظه کار این
  

 .کند پیروی ،آید می سویش به که آنگاه ،هدایت از که کسی بر سالم
 کهف اصحاب

  
  سعید سید 2090259930شماره  نعمت ولی -1
 حامد سید 0075411776شماره  نعمت ولی - 2
 هادی 0011369809شماره  نعمت ولی - 3
 منصوره 0492306362شماره  نعمت ولی - 4
 مهران 5299948891شماره  نعمت ولی - 5
 الدین جالل 0072812801شماره  نعمت ولی - 6
 وحید 0059458844شماره  نعمت ولی - 7
 سادات ریحانه 2090259957شماره  نعمت ولی - 8
 آریار 3950037012شماره  نعمت ولی - 9

 سادات فرزانه 0012973513شماره  نعمت ولی -10
 حسن 0012215791شماره  نعمت ولی -11
 مرتضی 0055347509شماره  نعمت ولی -12
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 هادی محمد سید 0933724861شماره  نعمت ولی -13
 میالد سید 0079927009شماره  نعمت ولی -14
 میرهادی 6559032045شماره  نعمت ولی -15
 زهرا 3020069939شماره  نعمت ولی -16
 میالد 0012366730شماره  نعمت ولی -17
 حسین 0012217281شماره  نعمت ولی -18
 محمدعلی 2281192172شماره  نعمت ولی -19
 ؟...-20
  

 1389 اسفندماه 22
  



 )538(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
   1389اسفند  27ای در بحرین به او،  جمعی از مقلدان خامنهسرگشاده نامه 

  
 الرحیم الرحمن اهللا بسم

 جهان مسلمین امر ولی مبارک محضر
 )العالی مدظله( ای خامنه علی سید العظمی اهللا آیت حضرت

 ..علیکم سالم
  
 ایشان از که) ع(علی بر آموختیم، را داشتن دوش بر رسالت ایشان از و بود پیامبر که او  ،)ص(مصطفی محمد أنبیاء خاتم بر صلوات و سالم با

 سرخ فرهنگ و صبر ایشان از که الجنۀ اهل شباب بْطیْسِ بر یافتیم، را والیتمداری ایشان در که عالم دو سیده بر گرفتیم، یاد را بودن وار عدالت
 انتظار ایشان از که) عج(الزمان آخر سوار تک بر و آموختیم را حق راه در جهاد ایشان از که السالم  همعلی طاهرین  ائمه بر  بردیم، ارث به را شهادت
 .نشستیم تعلم به را اصالح
 ولی و اسالمی انقالب فعلی پرچمدار که حضرتعالی بر فراوان درود و نمود قیام طاغوتیان تاز و تاخت تاریک عرصه در که امامی آن بر ما سالم
 . هستید جهان لمینمس امر
 از اکنون که است این واقعیت. است حجت ما برای جنابعالی سنت و سیرت و کنیم می تقلید حضرتعالی از که هستیم بحرین شیعیان از گروهی ما

 چشممان مقابل در را ما عائله و خواهران و برادران که حدی به شده سنگین ما بر فشار. کنیم می شکایت جنابعالی نزد خلیفه آل ستم و ظلم
 .شویم می کشته اما شیعیان و مسلمین عزت راه در و خدا رضای برای کنیم می اجتماع. را ما کند نمی کمک فریادرسی کشند، می
 ذلک مع کنیم، درخواستی که آنیم از تر کوچک ثانی در و. داریم آن استجابت به اطمینان زیرا کنید دعا خدا نزد برایمان کنیم می درخواست شما از

 و مقلدان ما دانید می صالح که طور هر! بگذاریم؟ میان در کسی چه با حضرتعالی با جز کرده، احاطه را ما طرف از که را ها مصیبت و آالم این رنج
 و وفیقت موجب و گردانید منصور را ما مصری برادران مصر، انقالب خصوص در جنابعالی عربی سخنرانی. دهید یاری را بحرین در خود فرزندان
 .کنیم می مسألت را نصرت و فتح متعال خداوند و نداریم چیزی شهادت برای آمادگی و مقاومت جز و عذابیم و رنج در نیز ما شد، آنان نصرت

  
 شاءاهللا إن قادم والنصر
 بحرین در ای خامنه العظمی اهللا آیت حضرت مقلدان از جمعی
  1389 اسفند هفتم و بیست جمعه
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   1390 ینفرورد 7 ی،ا سن سازگارا به خامنهمح سرگشاده نامه

  
  دیش رو هستیو پ یفعل یها یو نابسامان یاقتصاد یل تمام فسادهاؤوشما مس

  
 یها ل دادگاهیاست سرکوب، فردا خودتان تحویس مهشوند و در صورت ادا یم یالملل نیب یها میکشانتان مشمول تحر امروز آدم

  د شدیخواه یالملل نیب
  
 نام خدا به
  
در  یمبارزه با نژادپرست چهره شاخص[، توتو دزموند(» .باز بدارد یروزیها را از پتواند آن یز نمیچ چیرند آزاد باشند، هیگ یم میتصم یمردم یوقت«

 ])یجنوب یقایآفر
  

 یا خامنه یآقا جناب
نم که شما یب یرا م ید کج است و روزیرو یکه م یریکه به واسطه خانم شما به دستتان دادم، نوشتم مس یدر نامه خصوص ،شیست سال پیب درست
 . آن روز است، امروز ؛مقابل شما د بود و تمام ملت دریک طرف خواهی تنها در

د تا با انتخابات آزاد، حکومت یبه مردم کمک کن ،دییاین بییاز مسند قدرت پا ،دیم خواست ملت شویا خودتان تسلی ؛شما است یش پایراه پ دو
ن بساط ید و ایخدمت مردم قرارده را در مسلح و تمام امکانات کشور یروهاین ،دیو مطبوعات را آزاد کن یاسیان سیزندان ،ندنیدلخواهشان را برگز

مطمئن  ،ن صورتیدر ا ؛دیرا ادامه ده ین که راه کج فعلیا ای و؛ دیجمع کن ،با کمک ملت ،دیا کشور مسلط کرده را که بر ییهاو اوباش و دزد اراذل
شما را  یزود اد کرد، بهیرا فر »یا خامنه مرگ بر«و  »کتاتوریمرگ بر د«کشور،  پارچه در سراسر کیصدا و  کی یسور که در چهارشنبه ید ملتیباش

 .دیرون خواهد کشیگردن، ب از درون کاختان، طناب بر
 :دینکته را هم بدان دو
 یزود د که بهیا کشور و اقتصادش آورده بر سر ییشود، بال یمارستان بسترید در بیبا س دولت، که انصافاًأدر ر یروان ین که با گماردن فردیا اول
 هادار یعاقل د و فردیم اراده مردم شویهم تسل ن امروزیاگر هم. خواهند پرداخت یگسترده، فقر وگرسنگ یها یکارین آن را مردم با بیسنگ یبها

 یل تمام فسادهاؤوشما مس. در راه، محافظت کند یطوفان بحران اقتصادبتواند مردم را از عواقب  ید به سختیرد، شایکشور را به عهده بگ
 .دیش رو هستیو پ یفعل یها یو نابسامان یاقتصاد

اگر مثل . حق مداخله ندارد یخودم هستند و کس یاید رعایید و بگویاوریک ملت بیرا بر سر  ییبال د هریتوان یا عوض شده و نمین که دنیا دوم و
 مهشوند و در صورت ادا یم یالملل نیب یها میکشانتان مشمول تحر امروز آدم. نخواهد داشت یا دهیتان فاید، برایفتیدمتان بهم به جان مر یقذاف
 . د شدیخواه یالملل نیب یها ل دادگاهیاست سرکوب، فردا خودتان تحویس

 .انتخاب با شما است. دیدان خود
  

 سازگارا محسن
  نود نیفرورد
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  1390فروردین  25ای،  خامنه به رائیحسن ام سرگشاده نامه

  
25/1/90  

 شأنه تعالی بسمه
 )العالی ظله مد(ای  خامنه اهللا آیت حضرت رهبری معظم مقام به خطاب ای سرگشاده نامه
 ای خامنه اهللا آیت حضرت ،مقام عالی رهبر و زعیم فقیه به عبدُوَلی امرائی حسن خدا عبد از
  

 با را مواردی که دانسته فرض خود بر ،والیت سرباز عنوان به و ای خویش حرفه رسالت و شرعی وظیفه اساس رب ،عبدُوَلی امرائی حسن اینجانب
 .گذارم میان در حضرتعالی

 .نمایم بیان شما خدمت را ای خود حرفه توانایی از مختصری بر ضرورت، بنا دانم می الزم ابتدا
 و سیاسی پاتولوژی و سیاسی سیاسی، فقه شناسی شناسی، روان تاریخ، فلسفه، روان ،سیاسی علومهای  زمینه در پژوهشگر و نویسنده، محقق حقیر،
 بر تسلط که نماند ناگفته البته. باشم می) سیاسی -مکتبی کالن مدیریت محوریت با( انسانی علوم حوزه در دانش تولید بر حاکم سیستماتیک روند
 در آن تشریح و است دانش تولید روند نوع ذاتی آن دلیل که باشد می مرسومهای  مالک وها  معیار تمام خالف بر همزمان، طور به یادشده علوم

 نیز و بومی انسانی دانش عدم معلول شده اتخاذ روش این که گیرد می جای ذاتی هارمونیک و سیستمی جنس سنخیت حفظ با» کل از جزء«قاعده 
 بر امروز اینکه( است موضوع ذاتی کامالً سیستمی نظر از و باشد می واحد دفه و زیرساخت با متعددهای  شاخه مشی در واحد صراط عدم

 شکل به شده واحدی شناخت هویتی بستر که است توجیه قابل صورتی در امر این اما ،است مناسب راهکاری ،شود می تأکید ای علوم شاخه تفکیک
 ).باشد موجود شونده مدیریت و نهادی
 و دیدگاه دارای ،انسانیهای  دانش تولید روند و سیاسی روانشناسی ،سیاست خصوص به یادشده،های  زمینه از کدام هر در بنده که است ذکر شایان

 منیت نه این البته و دانم می خود از تر عقبها  گام را انسانی علوم حوزه در کشور علمی پیکره تمام به طوری که ،باشم می دفاع قابل علمیِ نظریات
 .باشد می حضرتعالی حضور به خود معرفی و سخن اطاله از دوری جهت به کالم در شفافیت بلکه حقیر
 چراییِ در پژوهش و بررسی به ،بوده شومی وارداتی نسخه که سیاست و انسانی حوزه در ای علوم ترجمه جریان خالف بر پیش ها سال از حقیر
 هر از بیش امروز ،خم و پیچ پر راه این در عدیده مشکالت و مسائل تمام وجود با سال چهارده حدود از پس و پرداخته بومی انسانی علوم نبود
 تسلط انسانی علوم حوزه در دانش تولید روند به که باشم می کسی تنها حقیر که نمایم می عرض کامل قاطعیت با و شناسم می را عرصه این کسی
 .دارد
 اند قرار شده تأسیس نیت این به کههایی  نهاد یاها  پژوهشکده و مراکز اختیار در را خودهای  اندوخته و تجربیات تمام که بود آن بر سعی ابتدا در

 تمام خالف و شرع، عقل، عرف خالف را کار نامناسب، این بستر و امر این در دخیل افراد وضعیت از شناخت با تأسف کمال با اما دهم
 .نمودم منع کار این از را خود و دانسته انسانی هنجارهای

های  نهاد این به ورود برای تالش اولین در پرداختم می امر این با مرتبطهای  جریان با ارتباط بدون امور کنکاش به فقط ها سال که حقیر واقع در
 یک به جامعه ما در اندیشه تولیدحتا  که رسیده جایی به ما وضعیت که دانستم نمی بنده ؛شدم متأسف بسیار جامعه خود و خود برای یافته، سازمان

 را خود انسانی علوم حوزه در ما جامعه در که کسانی چون است؛ توهم یک فقط هستیم آن مدعی که را آنچه و شده تبدیل هویت بی کامالً امر
 پیکره مامت کنم عرض که دارم شرعی وظیفه بنده. کنند می بیان فارسی زبان با را غربیهای  اندیشه که هستند سوادانی بی واقع در دانند می باسواد
 اند و شده کسب شده غربی تعریفهای  چهارچوب و قواعد مشت یک دانستن قبال در که داده تشکیل مدرک سری یک فقط را کشور انسانی علوم
 هم امروز تأسف کمال با. اند کرده حفظ خوب را قواعد آن یعنی دارند مدرک فقط که هستند افرادی انسانی علوم حوزه در ما کشور باسواد افراد
 اگرچه !!است غربی قواعد همان تر بیش هرچه بازخوانی آن کردن اجرایی راه همچنان شود می داده ترجمه و تقلید جریان این از رهایی شعار که

 قبلی،های  شتهنو همان اما ،افتد می راه به چنانی آن شود، تبلیغات می داده مقاالت شود، فراخوان می داده ترتیبها  شود، همایش می برگزار سمینارها
 کوزه از« اینکه از غافل بگیرد خود به بومی لعابی تا دهند می پوشش را غربی تفکر همان جدیدی درآوردیِ من کلمات و شود می جا هجاب جمالتشان

 .»اوست در که تراود همان
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 ارائه موضوع از درستی تعریف توانند نمی هم غربی علم آن باحتا  اند گرفته اختیار در را پروژه علمی این مسؤولیت کههایی  گروه اینکهتر  جالب
 .دهند
 خروجی به توان نمی هرگز وضعیت این با و دانم نمی توجیه قابل اصالً را معمول روال این و فعلی وضعیت ،موضوع از کامل شناخت با حقیر

 .است اساس بی اساس از که چرا داشت امید جریان این از مطلوبی
 از بیش فرصتی ای مباحث پاره نیز و نبوده کردن مطرح قابل سرگشاده نامه این قالب در مطالب از بسیاری که مایمن می عرض حضرتعالی خدمت

 .است خارج مختصر حوصله این از که طلبد می این
 مدیریت برای را خود دگیآما انسانی، علوم تولید روند به کامل تسلط و مدرک از باالتر علمی با موضوع، به کامل آگاهی با اینجانب حال، این با

 خواهم کار به بحران این رفع برای را خود توانایی کامل، اقتدار با حضرتعالی، صالحدید صورت در و نمایم می اعالم زیربنایی پروژه این مرکزی
 .گرفت
 .باشد نموده وظیفه انجام ،والیت سرباز این و بوده مددرسان تعالی خدای که باشد

  
 یمالزع فقیه علی سالم و

 عبدُوَلی امرائی حسن
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  (++)   1390اردیبهشت  17ای،  به خامنه» خوزانی عبید سن« طنز نامه سرگشاده

 
 »!مدانم یچو خودم ه یدان همه یارم«
 
ا اما ه هم بوده جمهور یسخودمان که خودش دو دوره کامل رئ یخاتم یآقا ینمثالً هم. ها واقعاً دلشان خوش است آدم یناز ا یجان چرا بعض آقا

گفته ما  یجان اوالً ک یدتو دلم گفتم س. »یستن یکه درد مظلومان را نداشته باشد حاکم مطلوب امام عل یحاکم«: گفته که یسخنران یکدر 
 آقا باشند، دلتان یعل یدکه مطلوب آقا س ینهبه واسطه ا یشاناغلب حکومتشان و کارها ینهابه عالوه ا یم؟باش یکه مطلوب عل کنیم یم متحکو

 .همه را سر کار گذاشته بودند ینهاکه ا دانید یو خوب م یدخوش است؟ خودتان که هشت سال کامل سر کار بود
 یخاتم«: هم برداشته بود و نوشته بود ییبنده خدا یک. نظر بدهند یا هرنوشته یرکه ز دهند یمردم اجازه م ینبه ا! واهللا یکارندها هم ب روزنامه این
 یازمندما ن ی،که در جامعه اسالم دانید یخودتان م. ییدباشد و بر وفق احساسات سخن نگو یبر اساس قانون اساس ییدگو یلطفا هرچه م یز،عز

به آن  یکه به حق در قانون اساس یردحق و عدالت را به عهده گ یملت به سو یرکالن جامعه و مس یریتکه مد یمعادل و باتقوا هست یرهبر
در سخنان شما کمرنگ  یاز رهبر یتموضوع و تبع یناعتقاد به ا. ماست یقانون اساس یحصح یدر عدم اجرا عمده مشکل ما. پرداخته شده است

 یچو ه یانتخابات یچو به خاطر ه یدشفاف کن تر یشخطوط و مرزها را ب یگرام یدس... زودگذر یها مصلحت یو متأسفانه به خاطر برخ ستشده ا
 ».یدخارج نشو یدارد یمانحق که خود به آن ا یراز مس یمصلحت
خودتان که . نامه نوشتم خدمت آقا یکمن هم از لجم برداشتم . کرده است یخط خط ینوشته اعصابم را حساب ینو با ا یزده خاک ینه بدجور دیدم

 ها اداره پست، رو پلهجلو  ییروزها یککه  ینهاییاز ا یکیدادم . یستام بد ن اما چونه. هم که ندارم یخط و ربط. من سواد مواد ندارم دانید یم
 یبه هربدبخت. یستن یاز آنها خبر یگراند و د اما حاال همه الحمداهللا باسواد شده. یهاداره عرض حال عدل یاجلو اداره ثبت احوال و  یا نشستند، یم

 :یسگفتم بنو. یسدآقا را بنو یکردم و دادم عرض حالم برا یداپ یکیبود 
 یررا خواند و بعد آن اظهار نظر را هم ز یخاتم یآقا ینا یشاتفرما یها وقت ها و کت دوچاکه فرنگ رفته نیاز ا یکیقربان جدتان بشم من،  آقا

بعد با کمال . یستن یبه اطاعت از رهبر یازیو فرمانبر قانون باشند، ن یعکه همه مط یتکان داد و گفت در مملکت یسر یلسوفانهف ید،نوشته د
کرد،  یادتررا ز یشبعد رو شکند؟ یم یاز همه چه کس تر یشقانون را ب. باشد یقانون اساس یژهابع قانون به وت یدرهبر هم با: اضافه کرد ییپررو

از  یقانون اساس ینا یبپرسم کجا یشانحق دارم از ا یآب و خاک و صاحب رأ ینصاحب ا یرانیا یکمن به عنوان : جسارت است آقا گفت
همه حقوقدان و دفتر  ینا. یختر یرونو ب یسیدها را ر حرف ینا یدیچشم سف ینبا هم یننآقا باور ک. برده شده است یاسم متیحکم حکو

از  »یحکم حکومت« یسدبنو یاز آنها به صورت مستدل و منطق یکی ییدبفرما ید،دار یلتانو طو یضعر یرهبر یتدر آن ب یرهو غ یرهو غ یحقوق
 ینبابا که فکر کنم از ا ینا فرمایید؟ یصادر م یحکم حکومت یکفوراً  شود یمد شد که حاال هر چه م یک ازکجا در آمد، چگونه و 

مگر ما در دوره : بار هم در عمرش نماز نخوانده و روزه نگرفته است، با کمال وقاحت ادامه داد یکرفته بود و حتماً  لوس فرنگ های کرده یلتحص
گفته است اگر رهبر صالح ندانست فالن دستور، ولو  یته، چه کسگذش ینهاهم شد حرف؟ از همه ا کومتیحکم ح یم؟و خلفا هست عباس یبن

بالفعل و پنجاه  دهنده یرأ یلیونچهل م ییداجرا شود؟ پس بفرما یدهم نبود، با یداد که قانون یاگر دستور یاکند؟  ییرتغ یدهم باشد، با یقانون
 غاز؟ یعنیمداد؟  یعنی »هیچ« یعنیبالقوه  دهنده یرأ یلیونشصت م

جوش آوردم و آمپرم  یو بدجور یرونزد ب یگردنم بدجور یها رگ ینچقدر هالکتان هستم، ا دانید یجان خودم نباشد، به جان خودتان که مبه  آقا
 :و داد زدم یزم یرا گذاشتم رو یچا ینیس. یفتداز کار ب یچرمبسوزونم و آرم یوزحاالست که ف یدمرفت باال و د

 یلیکه مصلحت را خ یمدار ییآقا یک یوقت یم؟چه مجلس داشته باش یبرا یم؟انتخاب کن جمهور یسرئ چه یبرا یم؟بده یچه رأ یاصالً برا -
داشتم  یرمثل ش. ینهم ینع یدآمده؟ آقا باور کن یبه کس اش یفضول یگهد. باشد یدبا یکاف یشانخوب پدرجان فقط نظر ا دهند، یم یصتشخ یعال
 :را دراند به طرف من که اش یباباغور یها آن چشم ییبرگشت با پررو یدمد. غریدم یم
 زد؟ یداکه هو یدرست مثل همان حرف -

 :گفتم
 کدام حرف؟ -
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نشود تازه اگر هم  یابشود  یببرود پارلمان و تصو یدطرح با. یدا کرده یراس یو خود را در چنبره دموکراس یدول معطل ها یگفت شما غرب یداهو -
 یکخدمتش و اعالحضرت  رویم یبغلمان و م یرز زنیم یکه طرح را م یمشاه دار یآقا یکاما ما . یدا داده یشنهادکه پ یستن یشود آن طرح یبتصو
کرد  یدکه کدام کار را با فهمیم یفقط با باال بردن گوشه ابرو، ما م یگاهحتا  .کنند یتمام م یو فوت یو نه کار را فور یآر یکو با  فرمایند یم ینگاه
طول  تر یشب یقهدق تهف یکا،بود، به نوشته اسناد محرمانه سفارت آمر یلیاردآن چند م ینهکه هز یماهاهواپ یدبه خر یمرفته تصم یادتان. نکرد یا

 طور بشود؟ حاال هم همان گی یو م یحاال تو، برا ما عقل کل شد یعنی ید؟نکش
 :گفتم من
به  یو فشار اقتصاد ها یمتحر ینمن معتقدم با ا یم،نه که حاال شده باش یم،از اولش هم نبود. یستیمن یزاچ ینو ا یزیواهللا ما اهل دروغ و دغل و ه -

 دوزندخودشان ببرند و ب یشانباشد و ا یدر کف باقدرت رهبر یاراتاخت ینهست که تمام ا... و یننفع مردم و ملت و جامعه و دولت و مستضعف
بعد ادامه . را که مخصوص خودتان است، قصداً به کار بردم» اقتدار«کلمه  یناآقا به ارواح پدرم، . کامل حکومت کنند» اقتدار«و با  یرندبگ یمو تصم

هر سه هم از  داشتیم،هم  یروز نخست یم،داشت جمهور یسرئ یم،رهبر داشت یوقت یکرفته آن ده دوازده سال اول انقالب،  یادتاندادم پدرجان از قرار 
 یکس. یمندار یروز حاال نخست. خودشان دم و دستگاه جداگانه داشتند یکدام هم براهر . گرفتند یملت بدبخت حقوق و مواجب م ینا المال یتب

بود که  یمزاحم زمرک یکمجلس شورا هم که از اول . یمرا هم نداشته باش جمهور یسرئ ینحاال فرضاً ا! نه واهللا کند؟ یاحساس م یو کسر یکم
 یآرزو یادن یکبه ما داده که  ییآقا یکخداوند تبارک و تعاال . و بس یماشمرکز قدرت داشته ب یکفقط  یدبا. بود یرادگیریا یشهکارش هم

د آن اندازه غضبناک یآقا باور کن. یدحال خود دان گویم، یو صالح شما را م یرمن که خ. کنید یم یچرا ناشکر دانید؟ یچرا قدر نم. داشتنش را دارند
داغ را پرت کنم تو  یها و چا پر از استکان ینیآن س خواهد یکردم دلم م لحظه احساس یکشده بودم و جلو چشمامو خون گرفته بود که 

 .کاره یکنکنند،  یدراز جسارت و زبان یناندازه توه ینما ا ینکنند و به آقا یادیز یها غلط یناز ا یگرصورتشان که د
 :لب گفتم یرو ز یرونرفتم ب یپر از چا یها را برداشتم و با همان استکان ینیس یدکه شما باش آقا
 گویید؟ یما لغز م یبه آقا. یدهست خورید یکه م یهمان عرق و شراب یقال ید،را هم ندار ها ییچا ینخوردن ا یاقتشما ل -

 :یسبنو یناًع شنوی یتر، هر چه م کلمه کم یکنه  تر، یشکلمه ب یکنه  یس،گفتم بنو یرزابنویسم ینبه ا بعد
مشورت ندارند،  یتظرف ینهاجسارت است مشورت که چه عرض کنم، ا یید،خود هم مشورت بفرما ینقربانت گردم شما با مشاور ی،رهبر آقای

 یناناطم. طرح را در نظر دارم، فکر خود خودم است ینا ییدبفرما. دانید یرا بهتر از همه م یزخدا، خود شما همه چ یماشاءاهللا قدرت. شوند یپررو م
آقا ما اصالً دنبال اسم در . داده است یطرح را هم فالن ینکه ا ییداصالً نفرما. ه آسمان خواهد رفتب ینشانهمه آنان بالفاصله احسنت و آفر رمدا

کم  ونگوناگ یاستمدارانگوناگون، س یها شاه تا حاال پادشاه ینما از زمان مرحوم مظفرالد. گذشته است یگراز ما د یستیم،کردن و نام و نشان ن
زبانم الل ما حاال مثالً از  ییدنکرده فکر نفرما یوقت خدا یکآقا . یما آن بوده یا ینا یربگ و مواجب خوار یرهج نوکر و یشهخودمان هم هم. ایم یدهند
خدا آن روز را . دمحترم را از سر ما کم نکن یتآقا و ب یهها؟ خدا سا گیرم یمواجب م یرهها، ج یونیستو استکبار و صه ها یدشمن و خارج ینا
فقط . یمهم ندار یدننان جو یدندان براحتا  و حاال یمما از اول هم دندان طمع نداشت. یمندار یزهاچ ینبه ا یازیما ن. یمشبا یکه محتاج کس یاوردن

عرض  یدنظرمان رس بهکه  یفضول یکفقط  یمو صاحب آن همه کماالت هستند، خواست داند یو صالح که البته خود آقا بهتر از همه م یرخ یرو
 .ها بخشید یت آقا مجسارت اس. یمکرده باش
ها و  کت دوچاکه ینحاال ا. عرض حال و فرستادم خدمت آقا یرکردم و محکم زدم ز اش یرا گرفتم و مهرم را از انگشتم درآوردم و جوهر مرقومه
 ....و طرح بدهند ینندفکر بنش یها ها، در اتاق روزنامه ینبروند به قول ا یها، ه رفته فرنگ

  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» نبش راه سبزج« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/36607 
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   1390 اردیبهشت 20ای،  گنابادی به خامنه اللهی نعمت نامه سرگشاده دراویش

  
 استبداد در حکومت است  های یهدهنده ال نشان ،کشور یکنون وضعیت

  
 یا خامنه اهللا یتآ حضرت

 یرانا یاسالم یمحترم نظام جمهور رهبر
 سالم با
  
داده و  قرار یشرفته بر خو یها ستم یانرا در جر یجنابعال ی،ا با ارسال نامه یش،پ سال یکاز  تر کم یگناباد یالله نعمت یقتطر یشدراو ما

 ترف یو انتظار هم نم یمنداشت یو معنو یاز نوشتن آن نامه توقع استمالت و جبران خسارات ماد. یمرا بازگو کرد ینمسؤول یقانونیراقدامات غ
 یلتازه را بر ما تحم یو اندوه یبتمص ی،ا و هر روز به بهانه یدتشد ،یکه ظلم و تعد یمگمان هم نبود ینو مجازات شوند، اما بر ا یهتنب خلفانمت

ز ا یاستفاده ابزار یصورت هماهنگ و با توسل به زور و قدرت وحته کشور به طرق مختلف و ب ییو اجرا یتیامن ،قضائیمراکز مختلف . کنند
حاج  یما حضرت آقا یمرشد و مقتدا یراًو تعرض قرار داده تا بدانجا که اخ یدرا مورد تهد یشدراو یو اجتماع یروان یتاز قبل، امن تر بیش ،قانون

جازات محاکمه و م یر،دستگ یجمع از برادرانمان را به صورت دسته یا احضار و عده ،یرا به اتهامات واه) یشاهمجذوبعل(تابنده  یدکتر نورعل
 .اند هکرد

  
 اهللا یتآ حضرت

 یا رتبه یمقام عال یک ییرموجب تغ تواند یحادثه م یکوقوع حتا  و یمقام دولت یکتخلف  یاشخص،  یکحقوق  ییعتض ی،مردم یها حکومت در
 خورد، یاز آب تکان نمآب  ،ینیدر مملکت ما با وقوع هر اتفاق سهمگ ینکها. ملت شود یاز سو یاعتراض یمحرکت عظ یکحتا  یاسقوط دولت و 

آنچه . از استبداد در حکومت است هایی یهدهنده وجود ال بلکه نشان ،مردم دانست یتواسطه حماه ب یتوان به حساب ثبات حاکمت یو نم یدنبا
 ،قرار شودو بر یجار یو اعتقاد یعدل بر اساس کدام مکتب فکر ینکهقانون است و ا یعدالت و اجرا ها انتظار دارند، اساساً مردم از حکومت

از  تر کمبه مراتب  یشهپمبنا مضرات عادل کفر ینو بر ا »مع الظلم یبقیمع الکفر و ال  یبقیلک المُ« ،یناست و بر طبق فرموده بزرگان د یفرع یامر
 .خواهد بود یشهپ ینظالم د

  
 اهللا یتآ حضرت

 ی،شخص یقهبه صورت منفرد و بر اساس سل یشاز دراو یکاما هر  د،دان یمتداول را در شأن خود نم یاستدخالت در س ،یشیمکتب درو ینکها با
ه وحدت نظر داشته و ب یاسیدر امور س یشسابقه نداشته است که دراو ،یلدل ینرا انتخاب کنند و به هم یاسیروش س یکبه دلخواه،  توانند یم

 یمغرضانه و مستمر برخ یاما برخوردها. دنبال داشته است هها، تفاوت در شکل عملکردها را ب و تنوع در نوع نگرش یندنما عملصورت واحد 
 یاسیکرده و منجر به وحدت س یبترغ یسلسله را به دفاع از خود و واکنش جمع ینا یروانعمالً پ یر،اخ یها در سال یگناباد یشبا دراو ینمسؤول

عرفان و تصوف، احساسات  ینتهاجم و تعرض، معاند نیچون در ا. طلب را به مخالف مبدل کرده است و صلح یشاندآزاد یتیآنها شده و جمع
و  یمانیا یمو حر یتدر دفاع از هو یهمدل ،یشواکنش دراو دهند، یقرار م یدرا نشانه رفته و مورد تهد یشدراو یتو اساس اعتقاد و هو یعاطف

 یریتقص یچه ،چالش یندر ا ین،سوء معاند یغاتتبل رغم یواضح است که علپر. باشد یتا سرحد مرگ م واضعبر م یو پافشار یشخو یاجتماع
 ینچن سیاسی،-یتیپروژه امن یک یهستند که در اجرا قضائیو  یمراکز اطالعات امور و خصوصاً یانمتصد ینا ،و در واقع یستن یشمتوجه دراو

 .اند کرده یلتحم یشرا بر دراو یشرائط
  

 یمحترم رهبر مقام
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 یکه بر اساس قانون اساس یو تعهدات ها یتمسؤولاز حجم  ید،نباش یا یدکز قدرت با آنها مطلع باشمرا یقانونیرغ یو برخوردها یشدراو یتوضع از
عدم  برا به حسا ینهاو همه ا یما خود را به تجاهل زده ،بحران یداز تشد یشگیریپ یبرا یشالبته ما دراو. کاهد ینم ید،در قبال ملت و مملکت دار

در  یکه جنابعال یدهوقت آن نرس یاآ یم؟شاهد ستم ستمگران باش سکوت کرده و توانیم یم یتا ک ی؟اما تا ک گذاریم، یم شرائطاز  یجنابعال یاگاه
مرجع  یک مقاماست که در  یدهوقت آن نرس یاآ ید؟امور مبرا شو ینتا از اتهام دخالت در ا ییداستدالل و روش را ارائه نما ینوع ،نظام یمقام رهبر

همه  یبلکه آزاد ی،مذهب یشاناندو دگر ینید های یتو همه اقل یشدراو یدستور و فتوا به آزاد ،در کشور یرندهگ یممقام تصم ترین یو عال ینید
 یدها وقت آن نرسیآ یاموزید؟قانون ب یانموران قضاوت و عمل به قانون را به مجرأعدالت را به م یت،موران امنأرا به م یتو مفهوم امن یدملت ده

محتوا،  یب یشعارها زا و توهم یبدون اتکا به آمارها و یششجاعانه از خو ینقد منصفانه و ینیبازب یکدر  ،نظام ینلمسؤوو  یراناست که مد
 یند؟ارائه نما یرانحق از دست رفته ملت ا یایقانون و اح یتحاکم یمناسب برا یراهکار

  
 یمن اتبع الهد یعل والسالم
  یبادگنا یالله سلسله نعمت یروانو پ یشاز دراو جمعی

 یشمس 1390ماه  اردیبهشت
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   1390اردیبهشت  22 ای، به خامنه عباس خسروی فارسانینامه سرگشاده 

  
  »شرط بالغ«
  

  !به فریادهای خشمگینانه، به آنها توجه کنید» نجواهای نجیبانه«پیش از تبدیل این ! ای آقای خامنه
  

  !فرجامی شما باشد امیدوارم فرجام این کتاب، آغاز نیک
  
  گویم آنچه شرط بالغ است با تو میمن «

  پند گیر و خواه مالل از سخنم تو خواه
  محل قابل و آنگه نصیحت قائل

  )سعدی( »!چو گوش هوش نباشد، چه سود حُسن مقال؟
  

  !ای جناب آقای خامنه
نگاشته شده  »و رهبران آن سالمی ایراننقد نظام جمهوری ا«در ها و نوشتارهایی را که  این نامه، در فرجام کتابی است که در آن، بخشی از نامه

اند و کسانی سربسته  ام؛ هرچند شما این نوشتارها و بسی بیش از اینها را، که انتشار علنی نیافته نامیده» نجواهای نجیبانه«ام و آن را  است، گرد آورده
ی نجیب، دلسوز و دردمند این نجواها اهل نظران؛ سخنان اید خواندهاند،  و سوز جان گفتهدرد دل  ف شما آقای خمینی،لَو سَ با شما، و در خفا

و برای رهایی از ، اند زمین بوده ایران سرد زمهریرروایتگر هر یک به زبانی،  و اند، زده )1(»جان اول بر نقدِ داوِ«که عاشقانه  ،متین، متقن و منطقی
کند، اما من نیز وظیفه  نیاز می بی کالمی و نوشتن هر بیانیمرا از گفتن هر  ند،ا بخش ارائه داده رفت و پیشنهادهای پایداری های برون ها، راه بست بن

به فریادهای خشمگینانه، به آنها » نجواهای نجیبانه«را به جای آورم و ناصحانه از شما تقاضا کنم که پیش از تبدیل این » شرط بالغ«خود دانستم 
چو گوش «: خواهم ناامید شوم و بدانجا رسم که باشید و پند گیرید؛ نمی» نصیحت قائالن« برای» محل قابل«امیدوارم ملول نشوید و . توجه کنید

  »!هوش نباشد، چه سود حُسن مقال؟
  

  !ای آقای خامنه
های  تموقعیو قصورها و تقصیرهای حکومتی، یا  عذرهااگر تا کنون غبار غفلت، تغافل، غرور یا ناآگاهی، یا استلزامات ناشی از ساختار قانونی، یا 

دانید و شایسته است صادقانه و شجاعانه در پیشگاه  سازان پیدا و پنهان، یا هر توضیحی که خود می سایر تصمیم های نقشی، یا إعمال نظرها و سلیقه
اگر آیت و نشانه ایرانیان بر زبان آورید، مانع از رسیدن شما به طریق صواب و سزاوار این مُلک و ملت شده است، در فرجام عمر، به خود آیید و 

تر از آن، اخالق، انصاف، مدارا، مروّت و انسانیت، پیشه  و پیش تر بیشاهللا هستید، این نشانه را در عمل نشان دهید و خدا را در نظر آورید و فراتر، 
دتان، تاریخ و مردم ایران و سوز باشد و شما را در پیشگاه وجدان خو ساز یا سرنوشت تواند تصمیمی سرنوشت سازید و بدانید که تصمیم شما می

ر از اایران، اینک پس از گذ گزیده انقالب هایی را بسوزاند یا زنده کند؛ و بدانید که مردم جهان و نیز خداوند، سربلند یا سرافکنده سازد و نسل
قت و حقیقت را ببینند و بشنوند، سهم خود های تلخ و سازنده آن، دیگر اهل انتقام و اقدام انقالبی نیستند و اگر صدا کوران دوران خفقان و تجربه

صادقانه و شجاعانه بر خطاهای خود اقرار  ندامت، پیشه سازند و پس امیدوار باشید که بر خطاکارانی که ؛یابند را نیز در خوب و بد گذشته درمی
  . و از ستمدیدگان، طلب بخشش و دلجویی کنند، ببخشایند، هرچند شاید فراموش نکنند نمایند

  .فرجامی شما باشد دوارم فرجام این کتاب، آغاز نیکامی
  

  .)خ. ع(آزاد آزاده 
22/2/1390 
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  *** توضیح*** 

  : شعر از حافظ یتب یناشاره به ا -1
  نظر ببازند یکدو عالَم، در  ،اهل نظر«

 ).نوبت قمار: داو(» عشق است و داوِ اول، بر نقدِ جان توان زد
  
  

 ***منبع *** 
نجواهای «؛ وبالگ »گویانیوز«؛ وبسایت 1910، ص کتاب» سخن فرجامین«، »نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: انهنجواهای نجیب«کتاب 
  »نگاری به رهبری کمپین نامه«؛ وبسایت »نجیبانه

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/08/126853.php 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2011/12/1913.html 
http://nameha.nurizad.info/?p=62 
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     1390 اردیبهشت 28 ای، به خامنه احمد صدر حاج سیدجوادی محرمانهنامه 
  1390بهمن  7: انتشار تاریخ

  
 نژاد یو رهبران جنبش سبز، محاکمه احمد یاسیس یانزندان آزادی

 ده شدسرگشا یاسالم یبه رهبر جمهور یدجوادیمحرمانه حاج س نامه
  

را  یمالحظات مهم ی،ا خامنه اهللا یتبه آ یا با ارسال نامه یرانا یاسیکنشگر س یرپاتریند یدجوادی،دکتر احمد صدر حاج س یش،هفت ماه پ حدود
 .ارسال شد یا خامنه اهللا یتآ ینامه مزبور به شکل محرمانه برا. عنوان کرد یاسالم یرهبر جمهور یبرا

 یو رهبر کنون ی،خود در نظام شاهنشاه یشیناز موکل پ یسالگ 94دولت موقت مهندس بازرگان، در سن  یدگستردا یروز یدجوادی،حاج س دکتر
و  یکروب یو مهد یموسو یرحسینم یانرفع حصر از آقا یژهو به و یاسیس یانزندان یتمام یضمن صدور دستور آزاد«که  خواهد یم یاسی،نظام س

را  نژاد یاحمد یاسیس یتدرخواست محاکمه و طرح عدم کفا ینهمچن یو» .یدو آرامش را فراهم نمابازگشت به نظم  ینهزم ی،مل یاعالم آشت
 .مطرح کرده است

نگاشته و به  1390ماه  یبهشتارد 28در  ی،اسالم یارسال نامه به رهبر جمهور یبرا یو یشنهادو پ زاد یمحمد نور یراز فراخوان اخ یشنامه پ این
 .فرستاده شده است یا خامنه اهللا یتآ یشکل محرمانه برا

دادستان  یاسی؛حقوق و علوم س یدکترا ی؛و فعاالن نهضت مقاومت مل یرانا ینهضت آزاد گذاران یاناز بن یدجوادی،احمد صدر حاج س دکتر
) یمنتظر اهللا یتو آ یا منهاالسالم خا جمله حجت از( یانو روحان یاسیاز فعاالن س یاریبس یلوک ینی؛ام یو در دولت عل 40دهه  یدر ابتدا یتختپا

در دولت موقت  یدادگستر یرکشور و وز یروز ی؛اسالم یجمهور یقانون اساس یسنو یشپ یسندگانکنندگان و نو یناز تدو ی؛پهلو دوراندر 
انتخابات آزاد،  دفاع از یتهعضو کم یع؛المعارف تش ۀدائر؛ سرپرست )57مجلس اول پس از انقالب ( یمل یمجلس شورا یندهمهندس بازرگان؛ نما

 .است یرانحال حاضر در ا یاسیکنشگر سترین  ؛ و مسن1388مطبوعات در سال  یانجمن دفاع از آزاد ییبرنده قلم طال ه؛سالم و عادالن
بازداشتگاه  یبازداشت و در سلول انفراد ی،مذهب یمل یروهاین یبازداشت گروه یاندر جر یسالگ 84و در سن  1380در سال  یدجوادیس حاج

 .آزاد شد یقهوث یدبعدتر به ق یشانا. سپاه پاسداران، محبوس شد 59
 یها خواندن دادگاه یرقانونیمنتشر شد، با غ یسال جار یورماهکه در شهر یاسالم یبه رهبر جمهور یا در نامه یو مذهب یمل یرپایفعال د این

که به آنان نسبت داده شده، آشکار  یال شود تا دروغ بودن اتهاماتکشور ارس یعال یوانبه د یاسیس یاندرخواست کرد که پرونده زندان ،انقالب
 .ددگر
 :است یربه شرح ز یا خامنه اهللا یتبه آ یجواد یدکامل نامه احمد صدر حاج س متن

  
 ینو به نستع یماهللا الرحمن الرح بسم

 »ۀالعِزَّمِنَ  یاالِطراء تُحدِثُ الزَّهوَ، و تُدن ۀکَثرَبِباطلٍ لَم تَفعَله، فَاِنَّ  وکیُبَجِّحو ال یُطروکأن ال  یالصَق بِاهلِ الوَرعِ و الصِّدق، ثُمَّ رُضهُم عَل وَ«
 )از نامه به مالک اشتر ای گزیده –نهج البالغه (
  

 یا خامنه اهللا یتحضرت آ ی؛محترم رهبر مقام
 یرانا یفخدمت به ملت شر یقدر توف یو با استعانت از الطاف خاصه االه ییاتعرض سالم و تح با
  

ها و  بر جا نگذاشت تا رودررو، دغدغه یرمق ید،شد یماریکهولت و ب یکنرا خدمتتان معروض دارم، ل یبود که قصد آن داشتم تا مطالب ها مدت
از  یهاست تا مقامات، الاقل هر از گا یجد یمانع یزکه موهبت قدرت و مشغله حکومت ن یغگذارم و در یاندر م یخود را با جنابعال های ینگران

 یموران وزارت اطالعات به چند تن از اعضاأم یمکرر تلفن یداتمتعاقب تهد یگر،د یاز سو. یرندبگ یو احوال یران و همراهان گذشته سراغیا
صورت گرفته بود، دوستان و  المللی ینو ب یمقامات داخل یبه برخ ینجانبا یو قانون یکه به جهت مکاتبات علن) یدختر و نوه پسر(خانواده 
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قفل بر دهانم نهاد،  یمشفقان، چند یحتنص. فراهم آورده شود یگراند یمضاعف برا یکه مبادا موجبات زحمت دارند یحذرم داشته و م بر یانآشنا
 یگرو د یدمبه عهد سکوت، روا ند یام ساخت که وفا آزرده یمردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه به حد یمشاهده عسرت زندگ یکنل

گرفتن قلم بر حتا  که چه بسا یاز باب وخامت اوضاع و احوال جسمان ینقناعت کنم و همچن یفرد یشیاند و صالح بینی صلحتم یچبر هنتوانستم 
 .مکتوب حاضر را عرضه دارم یانی،فرصت پا ینتا در ا یدمنباشد، بر خود واجب د یسرنه چندان دور م یدر روزگار یزدست ن
و ضرورت بازگشت صداقت  یمصالح مل یتاست، رعا یانمنطقه در جر یگرد یروزها در کشورها ینکه ا یاتو اتفاق یاسینظر از حوادث س صرف
که از  یاجتماع یلمسا های یچیدگیعامه مردم، جلب نظر آن مقام محترم به اشکاالت و پ یبه عرصه حکومت و نظم و آرامش به زندگ یو راست

شده است،  یشانا یها و خانواده یاسیفعاالن س یژهتحمل به مردم و به و یرقابلغ یفشارها و یطرف حکومت روا دانسته شده و موجب آزار روح
در رفع  ید،دار یارکه هنوز در اخت یتا با استفاده از مقام و امکانات رود یبود و انتظار م یاوقات جنابعال یعمکتوب حاضر و تصد یرتقر یغرض اصل

 .ییدرمااقدام عاجل و موثر بف ها، گرانیمشکالت و ن
و  یرانمحور بحران در جامعه ا یشانا ینجانب،و حال آن که به زعم ا یدا کرده حمایت – نژاد یاحمد آقای –دولت  یسبارها و بارها از رئ جنابعالی
 والیت یگاهجا و یمقام رهبرحتا  و یرانا یاسالم یملت و نظام جمهور یبرا یدستاورد یچداشته و دارد که ه ییبوده و ادعاها المللی ینعرصه ب

. فراوان داشته باشد یحبه توض یازکه ن یستن یزده است، امر مکتوم یهتک یهقوه مجر یاستر یکه امروزه بر کرس یمادون شأن یاتادب. ندارد یهفق
 نقانو یهاها و هنجار و عدول از آرمان یانقالب اسالم یو معنو یماد یکردن دستاوردها یرانجز و یکار ی،که در عرصه داخل یدولت یسرئ

 .در منطقه عمل کرده است یبه مثابه کانون بحران یزن المللی یننداشته و در صحنه ب یاساس
از زعامت  یشپ یانسال یسؤال بردن عموم دستاوردها یرجز ز نژاد، یاحمد یآقا یریتکه حاصل حدود شش سال مد اید یشیدهتا کنون اند آیا
بعضاً توانمند  یرانو مد یارانحذف  ی،اسالم یجمهور یانقالب و اصول قانون اساس یها رمانو مستمر حقوق بشر، نقض آ یرنقض فراگ یشان،ا

 یاچه بوده است؟ آ رویه یبر واردات ب یمبتن یتجار داری یهصنعت کشور و فربه ساختن سرما یرانیو ی،اقتصاد مل های یرساختز یبتخر ی،دولت
و  یزدی یمزاده، دکتر ابراه تاج یمصطف زاد، یمحمد نور ی،فراهان ییمهندس صفا یانمانند آقا ای یستهکه مراد از حبس افراد شا یدا کرده یشهاند
 ترین یمکه عظ یافت توان یم یرساندن به جان افراد یبجز آس یهدف ی،امر ینچن یبرا یاباشد؟ آ تواند یچه م یرانملت ا یگرد ادمانخ یاریبس

 یجرا یو جسم یروح یفشارها یااند و از باب کهولت سن و  داشته یرانا یاسالم یظام جمهورن یتو تثب ییانقالب و برپا یروزیخدمات را به پ
محبوس بود و  یناو یبهدار یژهو یها ها در بخش مراقبت ماه یفراهان ییصفا یقرار دارند؟ آقا ینسهمگ های یماریدر معرض ب انزند یطدر مح

نقض حقوق  یانقربان یبرا یاز انجام هر گونه خدمت» و حقوق بشر یدفاع از آزاد یرانیا یتعجم« یندهبه عنوان نما یکه روزگار یزدی یمدکتر ابراه
 یپنج ماه در مکان کرد، یعمل م یشخو یو مل ینید یفهبه وظ یدهاخطرات و تهد یو به رغم تمام کرد ینم یغدر یان و از جمله جنابعالیربشر در ا

 .گذراندیی و تنها یکهولت و کسالت را به تلخ یاما امن وزارت اطالعات یها نامعلوم موسوم به خانه
آورتر است با آن سوابق روشن، خدمات برجسته و  در خانه امن وزارت اطالعات که به مراتب از زندان رنج یزدیمانند دکتر  یحبس فرد آیا

، وهن آشکار انقالب و 1357 یمردم انقالب یروزیسالروز پ ینو دوم یانقالب، در س یحضور مؤثر و فداکارانه در دولت موقت و شورا
 یاقدام مؤثر یرناپذ خسارات جبران ینکه در جهت کاهش ا بینید ینم یفبر خود تکل یجنابعال یاو آ شود یآن محسوب نم یخیتار یها آرمان

 ید؟معمول دار
 یخود را برا یجوان یها سال ینکه بهتر یانکس یبرا» سران فتنه«چون  آمیزی ینو توه یرواقعیغ ینانقالب و بار کردن عناو یاورانآشکار  حذف
که  یجنابعال یبرا یاشود و آ یابیانقالب ارز یها نظام و آرمان یتتقو یدر راستا تواند یم یهاند، با کدام توج کرده ینهنظام هز یتانقالب و تثب ییبرپا

که هنوز  یدهست یکس یگانهو  یدمنحرف در امان یانجر ینا یرهایکه الاقل به ظاهر از ت شوید یانقالب محسوب م یدر حال حاضر تنها عضو شورا
 .ختکرده و به اصالح امور پردا یجادا ییریاست، تغ یکه تا فرصت باق شود یاحساس نم یفیبرخوردار است، تکل یاز امکانات قابل توجه

کرده و اذعان  یبه صراحت اعالم نگران 1932ماره ش یانیهدر ب نژاد یاحمد یآقا یروزیپس از پ یو با فاصله اندک 84در سال  یرانا یآزاد نهضت
 یرانا یاسالم یبه ملت و نظام جمهور ینسنگ های ینههز یلو تحم) رهبر یپروژه تنهاساز( یرهبر یانتخاب، انزوا ینداشت که تنها حاصل ا

 :است یربه شرح ز یانیهب یناز ا ای یدهگز. بود دخواه
. حد رساند ترین یشآمده بود به ب یدپد یاسالم یجمهور یسطح باال یرانمد یاندر م یجرا که به تدر یشکاف بزرگ و آشکار یرانا یراخ انتخابات«

 های یتاختالفات شخص. برد یم یشپ یکردن رهبر یو منزو یجداساز یرا در راستا یاستس ینآگاهانه ا ای یژهو یانکه جر رسد یبه نظر م ینچن
نهضت . مرحله خود رسانده است ینرا به آخر -یجداساز یعنیآن،  یرناپذ اجتناب یجهو نت -»مه با منه« یندانتخابات، فرآ یندر ا یتحاکم لیدیک
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 امنیتو  یاسالم یجمهور یندهآ یانروند را ناسالم و به ز ینا ی،و رهبر یهمطلقه فق یتعدم اعتقاد به وال یافارغ از موضوع اعتقاد  یران،ا یآزاد
و نه در  ینه به نفع مصالح مملکت یم،قرار دار یخارج یداتکه در برابر تهد یطیدر شرا یژهرا، به و یباتیترت ینچن یرانا ینهضت آزاد. داند یم یمل

 ».داند یم یمل یتامن یراستا
ل قانون از اصو یینهاد، جز ینجا که ا همه از آن ینبر همگان آشکار است و با ا یهمطلقه فق یتوال یهنظر یرامونپ یرانا ینهضت آزاد یاتو نظر آرا

 ملت یتحقوق و حاکم ینتأم یقانون، گام نخست در راستا یتکه حاکم یما تا کنون، بارها اعالم داشته یشو دو سال پ یبوده است، از س یاساس
که البته به  یانیجر یکنل یم،ا قانون ابراز داشته یناصول ا یهالتزام خود را به کل یادین،بن یرو، به رغم اختالف نظرها ینو از ا شود یمحسوب م

در  یران،ا یاسیاقتصاد و اجتماع س یکرهجبران بر پ یرقابلو غ ینسنگ های ینههز یلو تحم  یساز با بحران زند، یم یتدر وال یشدگ دروغ دم از ذوب
از آن دارد  یتابه وضوح حک یانجر ینرسانده است، نمودار عملکرد ا یفراوان و جد های یبآس یزن یهفق یتوال یگاهجاحتا  عمل به کل نظام و

 یچو خودساخته از اسالم، ه یخراف یبنا بر قرائت ایدئولوژیک – ینظام یحکومت یو برقرار یگاهجا ینحذف احتا  و یکه جز نقض کل قانون اساس
ن از هر سو به گرفتن آ یدهاست که ناد یاساس یخواست ی،بدون تنازل قانون اساس یاجرا. کرد یمترس توان یآن نم یبرا یگریانداز د هدف و چشم

 .یدخواهد انجام یرانجامعه ا یو معنو یخسارات ماد یشگسترش دامنه بحران و افزا
و از آنان بخواه که  یوندبپ یانگو و راست یزگارانبه پره«: است ینآغاز شده که ترجمه آن چن) ع(نینؤمیرالماز حضرت ام ینامه حاضر با کالم صدر

 شیرا به سرک یشود و آدم یبه تملق، سبب خودپسند یختهآم یدتمج یراز. شادمانت ندارند یا رتکب نشدهکه م یو به باطل یندتو را فراوان نستا
 ».وادار کند

تا کنون  یاچه بوده است؟ آ یدراز زعامت حضرتعال یانسال یکارگزاران و مشاوران متملق در ط ینعملکرد ا یجهکه نت اید یاندیشیدهتا کنون ن آیا
حکومت را  یاه یهکه پا یستن یدروغ بزرگ ینا یاباشد؟ آ تواند یچه م »یا امام خامنه«مانند  یچاپلوسان از به کار بردن اوصافکه مراد  اید یشیدهاند

و دو  یببرند؟ دادگاه انقالب، س یشرا پ یشو منافع خو یاتبه آن، منو یکه با اتکا یستن خواهان یتدر دست تمام یابزار یاو آ کند؟ یسست م
 ینا نحاللزمان ا یابرخوردار است و آ یو اخالق یعقل ی،از چه پشتوانه حقوق یرانا یاسالم ینظام جمهور یتانقالب و تثب وزییرسال پس از پ

 یااست؟ و آ یدهفرا نرس یکالم، تحقق حقوق شهروند یکو در  یبر قانون و اصول مسلم قضائ یهذاتاً موقت و اعالم دوران ثبات و تک ینهاد قضائ
و کرامت انسان  یتحقق آزاد یش،ها آرمان ینتر که مهم یستن یاز اعتبار و نام انقالب ی، کذب محض و استفاده ابزار»دادگاه انقالب«اساساً عنوان 

 بود؟
و معترضان  یاسیفعاالن س یهعل یناحکام سنگ یمحاکم انقالب در صدور و اجرا یعمل یریتها و مد در اداره زندان یتیعملکرد مأموران امن تداخل

 یجمهور یطبق قانون اساس. ساخته است یرا منتف یقوا و استقالل نهاد قضائ یکاصل تفک نژاد، یاحمد یآقا یریتیمد های یوهعملکرد و ش به
که الاقل به منظور حفظ و اعتبار نام و  شود یم یهرو توص یناز ا. قرار دارد یبر عهده جنابعال یهعملکرد قوه قضائ یینها یتمسؤول یران،ا میاسال

ضمن صدور  ی،اساس یکه در اقدام رود یانتظار م ین،بنا بر ا. بماند یاز شما بر جا ینقش ینچن یتان،که در دوران زمامدار یدخود، نگذار یشینهپ
 میدولت و هر گونه تصم یضاحو است ییگو دادگاه انقالب، امکان پاسخ یالتو انحالل تشک یاسیو س یدتیدربند عق یانزندان یتمام یدستور آزاد

بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعالم  یبرا یجد ای ینهزم ین،و همچن نژاد یاحمد یدولت و آقا یتکفا یملت در خصوص بررس یندگاننما
 .یدرا فراهم آور یمل تیآش

که دولت  یلیو تعج و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش یریتو مد یزیر بودجه مانند سازمان برنامه ینظارت ینهادها یابدر غ ها یارانه حذف
مردم و کوچک کردن  یشتکه إعمال فشار روزافزون به مع دهد یهشدار م. تنگدستان نشانه رفت یبود که رو به زندگ یخالص یرت ید،دهم برگز
جز مردم  یا کساقدام نابخردانه ر ینا های ینههز یگر،د یخواهد داشت و از سو یرانا یاسالم ینظام جمهور یبرا ینیسهمگ یامدهایپ را،سفره فق

 یآن است که آقا یپرسش اساس. نخواهد بود یابیارز یمنافع مل یطرح، مثبت و در راستا یناز ا یو هرگز تحول ناش پردازد یزحمتکش نم
از % 85 محاسبات کشور، دولت دهم یوانبنا بر گزارش د کنند؟ یمطالبه م یرا با چه هدف یهمه منابع مال ینا یانشانو حام راهانهم نژاد، یاحمد

 46 یشافزا داند، یقانون بودجه متعهد نم های یفاز رد کدام یچکه دولت خود را به ه یطیحال در شرا. تخلف و انحراف داشته است  قانون بودجه
 ینبر ا رضاال یجز إفساد ف ینام یاو آ ی؟مال یمداشته باشد جز تسلط بالمنازع دولت بر منابع عظ تواند یم ییچه معنا 1390بودجه سال  یدرصد
 نهاد؟ توان یاقدام م
 ی،مقام مسؤول یچو نه ه داند یم ییگو خود را ملزم به پاسخ یندارد و متأسفانه، نه و یرواقعیو غ یندروغ یها آمار یهاز ارا ییدولت دهم ابا رئیس

 لو ششصد هزار شغل در سا یلیونم کی یجادا یندروغ یو ادعا یرقم رشد اقتصاد یهعدم ارا. دارد یرهنمون م یشخو یقانون یفهرا به وظ یو
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که  یدر حال یصفر درصد یرشد اقتصاد. آورد یدر م یزکار مجلس را ن محافظه یندگاننما یصداحتا  که شود یانجام م یحانهوق ییگذشته تا جا
 یتعدم شفاف ینو همچن یرله اخدر دو سا یکاریب یشو افزا یو صنعت یاقتصاد یها بنگاه یتو توقف فعال رسد ینفت بالغ بر صد دالر به فروش م

آن  یسدولت دهم و رئ یو اخالق یریتیمد یتاز عدم صالح یتاند که حکا متقن یلیدال یگر،و نشانه د یلها دل و ده یارز یرهصندوق ذخ جودیمو
 .در اداره امور دارد

و همکاران خود،  یراندر عزل و نصب وزحتا  هشدت گرفته ک یزانیتا م نژاد یاحمد یآقا یو استبداد رأ یتشخص یشک یفتگی،روزها خودش این
امور خارجه و اطالعات نشان  یاواخر نسبت به وزرا یندر هم یشاناست که ا یگواه، رفتار ینبه عزت و مصلحت مملکت نکرده و بهتر یتوجه
در برابر حتا  عمل کرده و پروا ید، بح ینتا بد یافراد یاچه بخش و  یتدولت دهم با اتکا بر حما یسآن است که رئ یادینبن پرسشالبته . داد

و همراهانشان از کجا  نژاد یاحمد یآقا یبه راست کند؟ یم یستادگیا دانست، یاز او م یرویخود را متصف به پ یکه روزگار یدستورات مقام رهبر
 د؟گیرن یخط م

ها است، در عرصه  عقل و در تضاد با حقوق ملت یرمغااز اسالم که  یا چهره یو معرف ییگرا خرافه یوعدولت دهم و ش یعملکرد و شعارها یجهنت
نظام را  یتاسالم ینف ینهدر جوانان منجر شده و زم یزانهگر اسالم یشاتگرا یشنظام، به افزا یتجمهور یو نف یعموم یتیافزون بر نارضا ی،داخل

نکته  ینو اصرار بر ا یدمصر و تونس، تاک یاسیو رهبران سگونه که مشاهده شد، پاسخ قاطع مردم  همان یزن المللی یندر عرصه ب. فراهم کرده است
اذعان داشت که عملکرد نادرست  یدبا تأسف با. را ندارند یرانا یاسالم یمشابه با نظام جمهور یحکومت ییوجه خواست برپا یچبود که به ه

بود،  یانهخاورم بخش ییرها یها بخش نهضت الهام یکه زمان »یاسالم یداریموج ب« یتبه تقو یراخ یاننه تنها در سال یرانا یحکومت مدیران
. گرا شده است اسالم یها گروه یاندر محتا  در منطقه و »یهراس یاسالم  یجمهور«تحت عنوان  یمیعظ ینگران یدبلکه منجر به تشد یانجامیده،ن

است و نه  یهترک یشان،مورد نظر ا یحکومت یلگوحماس صراحتاً اعالم داشت که ا یهبلندپا یاز اعضا یکی یز،ن یشپ یکه چند کند یم یآوریاد
 .یرانا

 یمل یها و حجم ثروت یزانم ینو همچن المللی ینو ب یداخل یها در عرصه یانشانهمراهان و حام نژاد، یاحمد ینمودار عملکرد و شعائر آقا ترسیم
 مدیریت،و  یزیر مانند سازمان برنامه یینهادها یابارت و در غکه فارغ از نظ یراخ یها در سال رویه یاز فروش نفت و واردات ب یناش یو منابع مال

 ینمأو ت یزآم صلح یا هسته یانرژ یساتسأت یانداز راه یرنظ یفراتر از اهداف یهلإاز آن دارد که مشار یتوارد شده است، حکا یشانا یببه ج یماًمستق
به سرعت در حرکت بوده و  یعیش یشمشابه القاعده و البته با گرا للیالم ینب یستیترور یانجر یک یسسأت یمردم و بلکه در راستا یبرق برا
و  یداتنه چندان دور، مردم جهان به تکرار تهد ای یندهکه چه بسا در آ رود یآن م یمبه موقع گرفته نشود، ب ترمز یقطار ب ینا یچه جلو چنان
 .دهند یگواه یجهان یها تراز با جنگ هم یعیفجا
 یو فاقد مبان یرعقالنیغ های سازی یمانتساب عملکرد و تصمحتا  و) عج(امام زمان الوقوع یببر ظهور قر یمبن  گسترده یغاتبلو ت سابقه یب کیداتأت

س یبر گردن تند یهنوظهور که چف یونالیسمناس یبر نوع یهجهان، تک یریتمد یواه یدولت به نظرات امام عصر و طرح و تکرار ادعا یکارشناس
با سوابق ناشناخته  یافراد یریکارگ و به یاسرائیلو  یکاییتعامالت آشکار و نهان با مقامات آمر کند، یم یجرا ترو یرانیتب اکوروش انداخته و مک

شوند که  یمحسوب م ییها و نشانه یلهمه و همه از دال یگر،ها موضوع د ثمره و ده یهاشم یدلو،سع یی،مشا ی،موالنا، محصول یدحم یانمانند آقا
 .نمایند یم تر ینانهب را واقعفوق  ینگران
: که دارد یبه صراحت ابراز م یشگرمابه و گلستان خو یاران یدر جمع محفل یراخ یدر سخنران ییمشا یمرح یکه آقا یداستحضار دار یجنابعال آیا
 توان یشرکت کردند م) بهمن 25( یروزکه در اعتراضات د یمردم یامام زمان را در شعارها یببه اصطالح نا یریتامام زمان و مد یریتتفاوت مد«
مردم را  یمشد که تالش کن ینصورت تدو ینبود به ا نژاد یدولت و احمد یهکه تمام شعارها عل ینا رغم یعل 88ما بعد از انتخابات  یاستراتژ. یدد

خالف  رامام زمان ب یریتلطف خدا و مد به. یمبود بکاه نژاد یکه بر دولت و احمد یراستا از بار فشار ینو در ا ییمکشور نما یمتوجه مشکل اصل
 ».شعار نداد جمهوری یسدولت و رئ یهکس عل یچبار رهبر بود که هدف قرار گرفته بود و ه ینقبل، ا یتظاهرات اعتراض

اقدام  ینا یامدپ ترین یاطالعات رخ داد، نشان داد که اساس یردر مسأله عزل وز یراًکه اخ یاییقضا یکنداشتم، ل یدسخنان ترد ینابتدا به اصالت ا در
 عمومیافکار  یده و اقناع و جهت یوزارتخانه به عهده مقام رهبر ینا یو انتساب عملکرد ضد مردم گریزی یتدولت دهم، مسؤول یسرئ یرکانهز

 .به آنها اشاره کرده بود ییمشا یآقا تر، یشاست که پ یموارد یدر راستا
و متوجه ساختن تمام  یتبار مسؤول یرکردن از ز یگاه شانه خال مملکت و آن ینا یزانزمردم و کشتن فرزندان و ع یدنخاک و خون کش به

ملکوک نمودن اصالت و . بوده است نژاد یاحمد یحکومت آقا یامدهایسال گذشته از جمله پ یکل س یریتو مد یبه عهده رهبر یراتتقص
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 یکایو آمر یقاگرفته تا آفر یانهاز خاورم بخش، یآزاد یها بخش نهضت لهاممستضعفان جهان و ا یدام یکه روزگار 1357 میانقالب اسال یها آرمان
 یغاتیو انجام اقدامات و تبل ییگرا رواج خرافه یگر،د یو از سو یا و منطقه یجهان یها به احساس ناامن ارزش ینا یلو تبد شد یمحسوب م ینالت

فارس،  یجخل یهحاش یعرب یمقامات کشورها یکاز تحر یناش یامدهایپ بییاارز ین،است و همچن یدهانجام یزیگر اسالم جکه به گسترش اموا
را به رغم کهولت سن و  یسندهاند که نو بوده ییها در استان خوزستان، از جمله دغدغه یراخ یها در ماه سابقه یب یها تنش یشزمان با افزا هم
و  یرانملت ا یکپارچگی ی،ارض یتکه تمام یو خطر یاگوار کنونن یترا از وضع یشخو یساخت تا نگران یرناگز یمتعدد جسمان های یماریب

اسالم  یمان به سوأکه تو یدیتهد ینسو، چن ینبه جد باور دارم که از حمله مغول به ا. سازد یانع کند، یم یدرا تهد یرانیانا یاسالم یاعتبار باورها
و منافع  یونیستیمحافل صه های یاستخواست و س یرات، تنها در راستاسنخ مخاط ینا تردید، یبوده و ب سابقه یب شد،صورت گرفته با یرانو ا

 .است یهقابل توج یهودآژانس  های یافراط
  

 !یمحترم رهبر مقام
و در  یدسال گذشته که در مسند قدرت قرار داشت یس یرا به عهده گرفتم و در ط یدوران مبارزه بارها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعال در

 ی،که هرگز از بابت منافع و خواست شخص فرمایید یم ییدو تا یگواه داشت، یوجود م یدکسب مال و جاه با یبرا ای یزهکه چه بسا انگ یروزگار
را  یشرعاً و قانوناً حضرتعال شود، یهمه درد و رنج جانکاه م ینمحبوب مانع تداوم ا یکه تنها، لقا یا و در زمانه ینکام اما ا نداشته درخواستی

ه است یستشا. کنم یدربند اعالم م خواهان یآزاد یگرو د یرانا ینهضت آزاد یعنیترم  خانواده و خانواده بزرگ یبر حفظ حقوق و جان اعضا یوص
و به  یاسیس یانزندان یتمام یو ضمن صدور دستور آزاد ییداقدام فرما یرانکل نظام و مردم ا یو در مقام رهبر یتحاکم یقنتا به عنوان قدر مت

 رامشبازگشت به نظم و آ ینهزم ی،مل یو اعالم آشت یکروب یمهد یناالسالم و المسلم و حجت یموسو میرحسینمهندس  یانرفع حصر از آقا ژهیو
دولت دهم برخوردار  یسرئ یو اخالق یاسیس یتکفا یاز امکان بررس یاستی،س یندر پرتو چن یزن یهباشد که مجلس و قوه قضائ. ییدرا فراهم نما

و نه رهبر نظام  یا خامنه یعل یدس یبر گردن آقا یحق یروزگار یدکه شا یخواسته فرد ینآخر یننکرده و به ا یتدارد که رد وص یدام. شوند
 .یدنباش اعتنا یداشته است، ب یرانا یاسالم یجمهور

 یسرنوشت خاندان شاه فرار. ده را دوباره آزمودگرفت و آزمو یدهآن را ناد یامدهایکه بتوان پ یستن یو ظلم بر مردم، واقعه تازه و حادث کاریستم
 توان یبر آن نم یگرید یظاهر یلدل یاو  یمال یازمندین یهتوج یچدارد که ه مانندی یب یشیدگیاز پر یتخانواده، حکا یکدر  یو وقوع دو خودکش

 .آموز است عبرت ایم، یدهنقش آفر یدحکومت جد یجادمن و شما که در ا یو برا یافت
 :کنم یگلستان را به عنوان تکمله، خدمتتان عرض م یاتاز حکا ای یدهخاتمه داده و گز الرحمه یهعل یسعد یانم را با حالوت بسخن تلخی

فعلش به  یدکه خلق از مکا ییآغاز کرده، تا جا یتدراز کرده بود و جور و اذ یتکنند که دست تطاول به مال رع یترا از ملوک عجم، حکا یکی«
 .ماند و دشمنان زور آوردند یو خزانه ته یرفتنقصان پذ یتکم شد، ارتفاع وال یتچون رع. ز کربت جورش، راه غربت گرفتندجهان برفتند و ا

 یسلطان یشهجورپ نکند
 یز گرگ چوپان یایدن که

 که طرح ظلم افکند پادشاهی
 »بکند یشملک خو یوارد پای

 
 یمن اتبع الهد یعل والسالم
 یجواد یدصدر حاج س احمد
 انقالب یشورا عضو

 1390/  یبهشتارد/  28
  
  

 ***منبع *** 
 »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1390/11/07/klm-88451 
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   1390 خرداد 3ای،  به خامنه جمعی از رهبران مسلمانان آمریکا لی ومحمد علی کِ نامه سرگشاده

  
  )English Text(متن انگلیسی 

  
ISNA and 20 Muslim Leaders Send Letter to Supreme Leader of Iran Requesting Release of Am. Hikers 
 
In the name of God, the most gracious, the most merciful 
May 24, 2011 
His Eminence Grand Ayatollah Ali Khamene'i 
The Supreme Leader, The Islamic Republic of Iran 
Tehran 
Your Eminence, 
As-Salamu Alaykum, Grand Ayatollah Ali Hoseyni Khamene'i: 
 
As representatives of the Muslim community of the United States of America, we are continuously involved in 
promoting dialogue and understanding between the Muslim world and the West. In our efforts to convey the true 
nature of Islam, we constantly stress that the two greatest attributes of God (Glorified and Exalted) are Rahman and 
Rahim--compassion and mercy, and that our blessed Prophet of Islam (Peace Be Upon Him) is described in the Holy 
Quran as a “mercy unto mankind.” It is in the name of compassion and mercy that we appeal to you now. 
When Sarah Shourd, one of the three young American hikers held in Iran since July of 2009, appealed to us to help end 
the suffering of her fiancée, Shane Bauer, and their very good friend, Josh Fattal, who are still imprisoned, we felt it 
was our Islamic duty to respond. The families of all the hikers told us of the pain and suffering they had experienced 
since the three former top students at the University of California-Berkeley were imprisoned in Iran for allegedly 
crossing the Iranian border from Northern Iraq, where they were on a hiking trip. 
After listening to the families, we believe that these Americans did not seek to cause any problems between the United 
States and Muslim world or the United States and Iran, but were in the region for the opposite purpose, to promote 
dialogue and understanding. 
Sarah, who taught English to Iraqi refugees in Damascus and wrote articles focusing on the plight of the many souls 
affected by the region’s war and upheaval, was graciously freed five months ago on the basis of Islamic compassion, 
and we thank you for this Islamic gesture. Sarah has acted as an ambassador between cultures since her return, and 
spoke often of her respect for Muslim culture and especially Iranian culture. Sarah, Shane, and Josh were acting in the 
spirit of their founding fathers such as: America’s first president, George Washington, who welcomed Muslims to 
America; America’s great philosopher Benjamin Franklin, who praised the Prophet of Islam (Peace Be Upon Him) as a 
model of compassion; and America’s third president and author of the Declaration of Independence, Thomas Jefferson, 
who owned and honored the Holy Quran and hosted the first Ramadan Iftar at the White House. 
Yet two of these young Americans have been in detention for almost 19 months, and we appeal to you to show them 
the same compassion you have shown Sarah. Shane is a journalist who decided to work to improve relations between 
the U.S. and the Muslim world by enrolling in a Peace and Conflict Studies program. Josh worked as a teaching fellow 
with the International Honors program and is dedicated to environmental and health issues. They are now languishing 
in a shared cell, forbidden from seeing others. Their isolation is weighing heavily on both of them, and Shane has 
stomach problems which may include hemorrhaging. They are both at risk for permanent psychological damage. 
Their family members are looking forward to the day they are reunited and Sarah and her fiancée Shane can get 
married, with Josh as their best man. Sarah, Shane, and Josh are committed to continuing to build bridges between 
people of differing cultures and religions. 
Please show them Islamic compassion, mercy, and forgiveness and allow them to continue on this mission. As 
American Muslim leaders, we call upon you to facilitate their release on the grounds of mercy and forgiveness as God 
(Glorified and Exalted) says in the Holy Quran: “Be quick in the race for forgiveness from your Lord, and for a Garden 
whose width is that (of the whole) of the heavens and of the earth, prepared for the righteous, those who spend (freely), 
whether in prosperity, or in adversity; who restrain anger, and pardon (all) men; for Allah loves those who do good”. 
We are called by your noble ancestor, Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) to help alleviate suffering, and we 
appeal to you now to alleviate the suffering of these families. We come to you of our own volition as private citizens of 
America and as Muslim leaders because we feel strongly that it is incumbent upon us to help these two young men. We 
are called as Muslims to help those in our American community who are struggling, and as leaders, we must also work 
diligently to improve the image of Islam and Muslims. 
As you have demonstrated to the entire globe the true meaning of Islamic compassion and forgiveness when you 
released Sarah during the holy month of Ramadan, we appeal to you once again to reiterate this example of Islamic 
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mercy and compassion to the rest of the world, during this month of Rabi’ Al-Awwal. In doing so, you would shine a 
truly positive light on Islam and Muslims in America in particular, and be a powerful force in bringing about a greater 
sense of unity within the American Muslim community. As you have stated in your teachings, “It is incumbent on all 
Muslims to be together,” and we feel confident that your example of Islamic mercy and compassion could help create a 
more positive image of Islam and help American Muslim scholars and organizations foster a reputable community 
within American society. 
 
We thank you for your consideration of this request and may God (Glorified and Exalted) bestow His blessings and 
peace upon you. 
With high regards, 
 
Imam Mohamed Magid, President of the Islamic Society of North America 
Ambassador Dr. Akbar Ahmed, Ibn Khaldun Chair, American University 
Imam Feisal Abdul Rauf, Chairman, Cordoba Initiative; Founder, Park 51 Community Center 
Dr. Ingrid Mattson, Former President, Islamic Society of North America  
Sheikh Hamza Yusuf, Co-founder, Zaytuna College 
Muhammad Ali, Three-Time World Heavyweight Boxing Champion 
Mr. Ibrahim Ramey, Muslim American Society Freedom Foundation  
Dr. Muzammil Siddiqi, Chairman, Fiqh Council of North America 
Dr. Parvez Shah, Secretary General, Universal Muslim Association of America 
Dr. Zahid Bukhari, President, Islamic Circle of North America 
Mr. Nihad Awad, National Executive Director, Council on American Islamic Relations (CAIR) 
Dr. Maher Hathhout, Senior Advisor, Muslim Public Affairs Council 
Dr. Mohamed Elsanousi, Community Outreach Director, Islamic Society of North America  

  
 ***منبع *** 

http://www.isna.net/articles/News/ISNA-and-20-Muslim-Leaders-Send-Letter-to-Supreme-Leader-of-Iran-Requesting-
Release-of-Am-.aspx 
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   ترجمه فارسی

 عباس خسروی فارسانیشده توسط  ترجمه
  

 2011می  24
 ای اهللا العظمی علی خامنه آیت
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ما در . ما به عنوان نمایندگان جامعه مسلمانان ایاالت متحده آمریکا، پیوسته مشغول ترویج گفتگو و تفاهم میان جهان اسالم و غرب هستیم
رحمان و رحیم است، و پیامبر گرامی ما ) جل و عال(خداوند ترین صفات  کنیم که مهم هایمان به منظور انتقال ذات اسالم، همواره تأکید می تالش

 . دهیم اینک با نام رحمان و رحیم، شما را مخاطب قرار می. معرفی شده است» للعالَمین رحمۀ«در قرآن به عنوان ) صلی اهللا علیه(
نی بود، از ما خواست که برای پایان دادن به رنج در ایران زندا 2009هنگامی که سارا شورد، یکی از سه جوان کوهنورد آمریکایی که از جوالی 

کمک کنیم، احساس کردیم که پاسخ به این تقاضا وظیفه  اونامزدش، شین باور، و دوست صمیمی آنان، جاش فتال، که هنوز در زندان هستند، به 
برجسته پیشین دانشگاه برکلی کالیفرنیا در زندان به ما از درد و رنجی گفتند که این سه دانشجوی  ،های هر سه کوهنورد خانواده. اسالمی ماست

 . پیمایی، متحمل شدند به خاطر اتهام عبور از مرز ایران در شمال عراق، در یک کوه ،ایران
الت متحده و گونه مشکلی میان ایاالت متحده و مسلمانان جهان یا ایا ها به دنبال ایجاد هیچ ها، به نظر ما این آمریکائی پس از شنیدن سخنان خانواده

 .اند، بلکه برعکس، در آن منطقه به خاطر هدف دیگری بودند، ترویج گفتگو و تفاهم ایران نبوده
ای  ها بر اثر جنگ و آشوب منطقه بار بسیاری انسان آموخت و مقاالتی درباره اوضاع فالک سارا، کسی که به پناهندگان عراقی در دمشق انگلیسی می

سارا از هنگام بازگشت . ماه پیش بر اساس رأفت اسالمی آزاد گردید، و ما به خاطر این حرکت اسالمی سپاسگزاریمنوشته بود، خوشبختانه پنج 
فرهنگ ایرانی سخن  خصوص بهها عمل کرده است، و معموالً از احترامش نسبت به فرهنگ اسالمی و  خود، به عنوان یک سفیر میان فرهنگ

جمهور آمریکا، جرج واشنگتن، که با احترام،  اولین رئیس: ند، از جملهنک گذار عمل می گرفتن از پدران بنیانسارا، شین و جاش، با الهام . گوید می
را به عنوان الگویی از رحمت، ) صلی اهللا علیه(مسلمانان را در آمریکا پذیرا شد؛ فیلسوف بزرگ آمریکایی، بنجامین فرانکلین، که پیامبر اسالم 

آمریکا و نویسنده بیانیه استقالل، توماس جفرسون، که قرآن کریم را مورد تصدیق و تجلیل قرار داد و میزبان اولین  جمهور رئیسستود؛ و سومین 
 .افطار رمضان در کاخ سفید بود

در مورد سارا ماه است که در زندان هستند، و ما از شما تقاضا داریم که همان رأفتی را که  19های جوان، نزدیک به  اما دو نفر از این آمریکائی
خواهد روابط میان ایاالت متحده و جهان اسالم را با عضویت در  نگار است که می شین یک روزنامه. نشان دادید، نسبت به این دو نیز روا دارید

تصمیم دارد در  کار کرده است و» المللی افتخارات بین«جاش به عنوان یک عضو مدرس در برنامه . بهبود بخشد» های صلح و ستیز پژوهش«برنامه 
. اند آنها اکنون در یک سلول مشترک، و با منع مالقات با دیگران، افسرده و پژمرده شده. موضوعات مربوط به محیط زیست و سالمت فعالیت کند

دو در معرض  هر. این انزوا بر هر دوی آنها عمیقاً اثر گذاشته است، و شین دارای اختالل معده است و ممکن است دچار خونریزی معده باشد
 . خطر آسیب روانی مزمن هستند

دارند که دوباره در کنار هم باشند و سارا و نامزدش شین بتوانند ازدواج کنند و جاش را به عنوان بهترین دوستشان امید های آنها به روزی  خانواده
 . ها و ادیان مختلف، متعهد هستند از فرهنگهایی میان مردم  سارا، شین و جاش به استمرار تالش برای ساختن پل. همراه داشته باشند

ما به عنوان رهبران مسلمانان . نسبت به آنها رأفت، رحمت و بخشش اسالمی روا دارید و به آنها اجازه دهید به این هدف ادامه دهند تقاضا داریم
وَ «: گوید در قرآن کریم می) جل و عال(داوند چه خ خواهیم که آزادی آنان را بر اساس رحمت و بخشش تسهیل سازید، چنان آمریکا از شما می

اسِ نَ عَنِ النَّیظَ وَالْعَافِیْنَ الْغَیاظِمِکَالسرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْ ینفِقُونَ فِیُنَ ینَ؛ الَّذِیمْ وَ جَنَّۀٍ عَرْضُهَا السمَاوَاتُ وَاألَرْضُ أُعِدتْ لِلْمُتَّقِکُمن رب مَغْفِرَۀٍ یسَارِعُواْ إِلَ
زگاران آماده یپره یبرا] و[ن است یها و زم آسمان] به قدر[ش یه پهناک یاز پروردگار خود و بهشت یل به آمرزشین یو برا(نَ یحِب الْمُحْسِنِیُوَاللّهُ 
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اران را دوست کوکداوند نگذرند و خ یبرند و از مردم در م ینند و خشم خود را فرو مک یانفاق م یو تنگ یه در فراخکد؛ همانان یشده است بشتاب
 ]134-133آل عمران، ) [.دارد

خواهیم که در تسکین رنج کمک کنید، و اینک از شما تقاضا داریم که رنج  از شما می) صلی اهللا علیه(ما با وساطت جد بزگوار شما، محمد پیامبر 
فردی آمریکا و رهبران مسلمانان آمریکا این تقاضا را از شما  ما به خواست و اختیار خودمان به عنوان شهروندان. ها را تسکین دهید این خانواده

خواهیم که به کسانی که در جامعه آمریکایی در تالش و تکاپو هستند، کمک کنید، و همچنین به عنوان  ما به عنوان مسلمان از شما می. داریم
 . انان را بهتر سازیمرهبران مسلمانان آمریکا، ما باید با جدیت تالش کنیم که تصویر اسالم و مسلم

ما گونه که شما با آزادی سارا در ماه مبارک رمضان، به سراسر جهان، معنای حقیقی رأفت و بخشایش اسالمی را نشان دادید، ما بار دیگر از ش همان
انجام این کار، شما واقعاً نوری  با. األول به دیگر جهانیان نشان دهید خواهیم که دوباره این عطوفت و رأفت اسالمی را در طول این ماه ربیع می

تری از وحدت میان  تواند تأثیر بزرگی در ایجاد معنای عمیق اید، و این کار می در آمریکا متجلی ساخته ویژه بهدرخشان از اسالم و مسلمانان را 
، و ما »لمانان است که با هم متحد باشندوظیفه همه مس«اید  های خود گفته طور که شما در سخنرانی همان. جامعه مسلمانان آمریکا داشته باشد

های مسلمان  تواند تصویری روشن از اسالم نشان دهد و به اندیشمندان و سازمان اطمینان داریم که الگوی شما از رحمت و رأفت اسالمی می
 . پرورش و ترویج گردند ،آمریکا کمک کند که در جامعه آمریکا به عنوان اجتماعی خوشنام

  
 .خواهیم صلح و رحمت خود را به شما ارزانی دارد می) جل و عال(به این تقاضا سپاسگزاریم و از خداوند از توجه شما 
 با کمال احترام

  
  ]ISNA[ »جامعه اسالمی شمال آمریکا«امام محمد مجید، رئیس 

 دکتر اکبر احمد، نماینده کرسی ابن خلدون، دانشگاه آمریکن
 »51مرکز اجتماع پارک «ق؛ مؤسس امام فیصل عبدالرؤوف، رئیس قرطبه ساب

 »جامعه اسالمی شمال آمریکا«دکتر اینگرید متسون، رئیس پیشین 
 شیخ حمزه یوسف، از مؤسسان کالج زیتونه

 وزن بوکس ، سه دوره قهرمان جهانی مسابقات سنگین]لیکِ[محمد علی 
 »مؤسسه آزادی جامعه مسلمانان آمریکا«ابراهیم رامی، 

 »شورای فقه شمال آمریکا«س دکتر مزمل صدیقی، رئی
 »جامعه سراسری مسلمانان آمریکا«دکتر پرواز شاه، دبیرکل 

 »مجمع اسالمی شمال آمریکا«دکتر زاهد بخاری، رئیس 
 )CAIR(» آمریکائی -شورای روابط اسالمی «نهاد عوض، مدیر اجرائی 

 »شورای امور عمومی مسلمانان«دکتر ماهر حاثهوت، مشاور ارشد 
 » جامعه اسالمی شمال آمریکا«السانوسی، مدیر ارشد دکتر محمد 
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   1390خرداد  5ای،  نامه سرگشاده طنز ابراهیم نبوی به خامنه

  
 یرتفرزانه بص یبه آقا نامه

  
 ! یا خامنه آقای

اکثر شاگردان شما  یدماما د ،»یا نهخام اهللا یتآ« یسمگفتم بنو یسم،اول که خواستم نامه را بنو. رسانم یاز راه دور سالم م یا خامنه یآقا یعل حضور
چه  ینگفتم ا. کرده یخودکش یو رفته به زندان و در زندان هم مقدار یرتازه شده رمال و فالگ یسال شاگرد 22بعد از  فر یریام یمثل آقا

 ییکرده که بال یتش را چنان تربپسر خود یکه مجتب یافتاد آدم یادم، »پدر ملت« یسمکند؟ گفتم بنو یتشاگرد ترب یستاست که بلد ن اللهی یتآ
پدر ملت باشد و به قول  ینکهچه برسد به ا یست،پسرش ن یاسم پدر برا یقبه جان پدرش انداخته، ال یچ،را به جان ملت که ه نژاد یمثل احمد

 ینکهافتاد که رهبر به فرض ا یادم ،»یاسالم یرهبر جمهور« یسمخواستم بنو. یداگر فالن است که خودتان تا آخرش را بلد یرانپدر ملت ا عشقی
ندارد و وسط چهار  یصکه قدرت تشخ یکس. است یصشرط عدالت، داشتن قدرت تشخ ینعدالت داشته باشد و اول یدبا یم،وجودش را قبول کن

مثل  یزنند، کسرا ن یخوب نباشند، حداقل گند فعل یلیچهار سال دولت را اداره کنند و اگر خ توانستند یهر کدامشان م داقلکه ح یتا آدم
 . ساقط است یکه از رهبر داند یکند، خودش بهتر از همه م یرا انتخاب کند و به خاطرش همه را قربان نژاد یاحمد
 یک توانستید ینم یلاز جبرئ ید،نشد از خدا بپرس یتانحاال رو روید، یبه معراج م بار یک یا هفته گویند یشما که م! جان من. به کنار ینهاهمه ا حاال
کشور بکنم؟  ینرا از ا یارو یناره به گوش که چطور شر ا یدو بمان تان یهنقل یلهنکند وس یرکه حاال وسط گل گ ید؟بپرس نژاد یدرباره احمد یؤالس

 یو کبر یصغر یبتکه صبح تا شب در دفترتان غ ییهمه علما یناز ا توانستید ینم ،»یعل یا« یدشما که روز تولدتان گفت یچی،ه یلحاال جبرائ
که به  یزدیمصباح  یاز آقا ید،نشد بپرس یتاناز امام زمان رو یست؟چ نژاد یکه از امام زمان بپرسند که داستان احمد یدکلمه سؤال کن یک کنند، یم

 یکاست،  االهیموهبت  نژاد یاحمد گوئی یتو که م! یمشت! یکه آتق یسؤال کن توانستید یدوران است نم ییدوران و طباطبا یقول شما مطهر
  کنی؟ یات نطق م راست شکم یدار یا دانی، یم یزیچ
 

 یکبه کنار،  زنند، یسه سال است م زنید، یها را که امروز خودتان م حرف ینشان همه ا که همه یو موسو یو کروب یو خاتم یهاشم یمکن فرض
 ینکه ا یدکلمه سؤال کن یک برند، یو حالشان را م خورند یاند و م که دور و برتان نشسته کوره یهمه اره و عوره و شمس یناز ا توانستید یکلمه نم

اصالً  یدداشت یرتو کر و کور بودند، شما که بص بصیرت ینه؟ همه که ب یاکارش درست است  زنم، یم ینهدارم سنگش را به س قدر ینبابا که من ا
شازده  ینتوپ و تشر معلوم بشود ا ینط کار با اولحماقت باشد و وس یکطرف  های یبار به مغزتان خطور نکرد که ممکن است کل باز یک

 . ته بساطش نبوده یزیو اصالً چ گفته یشش سال داشته چرند م ینقراضه تمام ا
آدم از اول  یندرست باشد و ا گویند یدارند م یهو بق یو جنت یجانیو الر یمصباح و توکل یانکه آقا یزهاییچ ینکه هم یدبگذار ینرا بر ا فرض

شود که  یگفته م ید؟کرد یلوح چقدر ساده ینیدبب. افتاده است یکه چه اتفاقات یدو نگاه کن یدفرض، دوباره به عقب برگرد ینباشد، با ا نبوده یچیه
سوء  یککالً  نژاد یهستم از همان روز اول هزار بار نوشتم که احمد بصیرتی یعقل و ب من که آدم کم. است یهو نوابغ به هم شب یوانگانرفتار د

شما در . کارها را کرده است ینتر احمقانه یشهمشنگ است که نه که بخواهد همه را سر کار بگذارد، بلکه هم یکاهم است که رفع خواهد شد، تف
بار  یک یدد ینلطفا با ا ید؟احمق خودخواه سروکار دار یکو با  یدنابغه سر و کار ندار یکتان خطور نکرد که با  شش سال اصالً به ذهن ینا

 . یده را مرور کنگذشت
 یمایهم س یشههم. یرونب آمدند یاعتراض م یهمه کشورها از سالن برا یندگانو هر سال نما یویورکن رفت یهر سال م یرانا جمهور رئیس
و رفتار  یپلماسیو د یاستاز س یزیچ یچکه ه یلوح خوان ساده روضه یک یدفرض کن. حماسه بزرگ بود یک ینکه ا گفت یم یاسالم یجمهور

فرج امام زمان را که اول  یآدم هم بر حسب عادت، همان دعا ینکشور به سازمان ملل و ا یندهبه عنوان نما یدبفرست یداهخو یرا م فهمد ینم
همه رهبران جهان که نه با  یبرا یناًبه مالک اشتر را ع یبعد هم فرمان حضرت عل. برود در سازمان ملل بخواند خواند یدر پشتکوه م یسخنران

 زند، یم یطرف دارد حرف مهم کنند یاست که سال اول فکر م یعیطب. نه اگر هم آشنا باشند، آن را قبول دارند، بخواند تند،تقادات ما آشنا هساع
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ره دوبا بینند یم یول. بزند خواهد یحرف تازه م یککه البد  گویند یسال بعد م. فهمند ینم یزیچ یچه خوانند، یاش را م ترجمه روند یم یبعد ه
 . بکنند توانستند یاست که م یکار ینبدتر ینا. یرونب روند یاز سالن م شوند یبلند م. ها را زد همان حرف

به مجلس  آمد یم یاسالم یاز دشمنان اسالم و جمهور یکی یدمثالً فرض کن افتاد؟ یم یکار را در تهران کرده بود، چه اتفاق ینهم یکس یک اگر
 لل،سازمان م یاستدر ر ییرساختار مجلس، تغ ییربعد خواستار تغ ی،اسالم یجمهور ینهر و مادر دادن به باال تا پائفحش خوا کرد یو شروع م یرانا

قدر  و آن ینپائ کشیدند یاو را همه با هم نم یاآ کردند؟ یکار مه مجلس چ یندگاننما. شد یم یهو بق یاسالم یجمهور یریتدر دست گرفتن مد
که معلوم  زنند یچنان م یا یستند،ن یکار اهل کتک یاادب دارند،  یا ها یپلماتبزند؟ حاال اگر در سازمان ملل د یسکه کف مجلس را ل زدند یم
 نژاد یکه شش سال احمد یدباور کن فهمیدید؟ یموضوع را م ینبعد از شش بار تکرار ا یدشما نبا آید، یشش سال بعد در م یشصدا یول شود ینم
 . کار را کرد ینهم
آدم  ینا. بگو خواهد یکه هر چه دلت م یدو بگوئ یکاآمر یدرا بفرست عقل یاسگل ب یجیبچه بس یکشما . کرد یم یکاکه در آمر ییها مصاحبه مثالً یا

. سرش بزند یتو دارد یکه سنگ بر نم کینگ یلر. یدنگاه کند و علناً دروغ بگو ]CNN[ ان ان یدر س کینگ یهم برود آنجا و بِر و بِر به صورت لر
 یعجب احمق گویند یم یامردم باشعور دن کنند، یموضوع نگاه م یندو گروه به ا. شود یو بعدش تمام م کند یو مسخره م کند یباألخره دو تا خنده م

و  ند،گیر یم ها ییاز اروپا یکاریو پول ب خوابند یو م خورند یو کلن دارند م یسکه در هلند و پار یآن چهار تا مسلمان نژاد، یاحمد ینبود ا
فاجعه احمقانه تکرار شد، شما آدم  ینشد مالک؟ شش سال ا ینا. آید یاو خوششان م یاتاست، از چرند تر کمهم  نژاد یشان از احمد عقل
! یکه او یدکلمه نگفت یکو  یدموجود استقبال کرد ینجهان اسالم هر بار مثل ببوها از ا یو ژان ژاک روسو ینو انشت یگرو فرزانه و ج یرتبابص
  کنم؟ یاشتباه م یدشا یدگفت یول ید،من فکر کرد ینع یا ید،اصالً به ذهنتان نرس! جان من یعنی. کارها احمقانه است ینا یابو،
اش کردند، رفت حج، پادشاه عربستان از  همه مسخره یتالیارفتند، رفت ا یرونکوتوله، رفت دوربان از جلسه ب یکتاتوربه او گفتند د یا،کلمب رفت

ت و یسآدم نابغه ن ینکه ا یدبار هم فکر نکرد یکها شما  سال یننشود؟ در تمام ا یزیبرود و آبرور یقبرستان یکبار شد که  یک. شد میدستش قا
که  کنم یدارم تصور م. گفت در آنجا من در هاله نور بودم ی،آمل یجواد یخانه آقا یندورب یتحفه ارادان، روز روشن، رفت جلو یناحمق است؟ ا

تصور  مو دار سازند یم یعهشا یشکند، همه برا یشده از من طرفدار یدانفر پ یکامکان ندارد، باز  یدزده، گفت یحرف ینشما گفتند که چن به یوقت
هم طرفدار  یشهکلمه حرف نزد، هم یکشما  یهبار هم عل یک اش یکه در تمام زندگ یآمل یجواد یآقا. یدیدرا د یلمکه آن ف یا لحظه کنم یم

 ینکرد که برو به مشکالت مردم برس و ا یحتشو نص یاوردنتوانست طاقت ب یشانبزرگ بود که ا نژاد یاحمد یها قدر دروغ آن. دحکومت بو
 کند یفکر م یاتوهم دارد،  یاآدم  ینبدهد که ا یصتشخ توانست یم یمصباح براحت یآقا یامثل شما  یروحان یک یعنی ینا. نزن یگررا د ها حرف

 . گذاشته بود شما را سر کار ییاز فرط پررو یااند،  احمق یهبق
 یبه او کار. طورند هم همان یهگذاشته که بق یناست که فرض را بر ا یبه نظرم آدم احمق. آدم، نابغه و باهوش است ینکه ا یستمکه معتقد ن من

 حاال. یدکن یتحما گفت، یدروغ م یحاًکه صر یاز آدم و باز هم ینیدرا بب یلمآن ف یدشما چطور توانست ی،ا خامنه یعل یدس یندارم؛ اما شما، آقا
من هم مثل پسر حاج آقا . نبود ینکه جزو کفار و منافق یآمل یجواد یآقا ینداشته باشد، ول یاشکال ینکفار و منافق یشدروغ گفتن پ یمفرض کن

کرد که  مآدم، اعال ینا یاست که وقت ینسؤالم ا ید،رفت ونیرو از سالن مالقات ب یدموضوع را سؤال کرد و به او پاسخ نداد ینکه از شما هم یصانع
دروغ گفته بود،  یدمرجع تقل یککه به  ییدروغگو یکباز هم به  یکه او گفته، با چه منطق دانستید یاصالً من نگفتم که در هاله نور بودم و شما م

 . کار چه بود ینا ایبفهمم که معن توانم ینم کنم یاده، هر چه فکر مرا به شما نشان د یلمآن ف یلمبردار،من مطمئنم که خود آن ف ید؟اعتماد کرد
  

 ! یا خامنه آقای
من پنج سال قبل نوشتم که . است تقصیر یآن آدم ب ینکهنه ا. یدمشکل ما شمائ یست،ن نژاد یکه اصالً مشکل ما احمد کنم یفکر م یندارم به ا من

 یا فروشی یکآنت یکبه  یدببر یبچه را وقت ینا. دارد یاحمقانه اضاف یها است که حرکت مانده کن عقب شلوغ یطانبچه ش یکمثل  نژاد یاحمد
بچه را ببرند به  یدننه بابا، اگر ننه بابا باشند، نبا. زند یضرر به پدر و مادرش م یلیونکه بخورد، دو م یهر تکان اضاف ینی،بلور و چ روشگاهف
حق ملت را . یدکن جمهور یسبه زور اسلحه او را رئ یاورید،را ب یوانهد یککه  شود ینم. را بدهندخسارتش  یداگر هم بردند، با یا فروشی، یکآنت
 یاندازیدمشت آدم را ب یکآخر کار  ید،به مجلس و کارگزاران کشور اجازه انتقاد از او را نده ید،فرد به خودتان بخوان ترین یکاو را نزد ید،کن یعضا

 ینو رمال هم پشت ا گیراگر فالحتا  .ندارد یزهاچ ینبه طلسم و ا یداستان اصالً ربط. و رمال است و طلسم شده ریفالگ ینکه ا یوانهد ینبه جان ا
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را سه سال قبل همه  یمشائ یباز رمال یماجرا. کند یکار دولت استفاده م یکه از رمال برا یدهست یآدم یرفتارها یمداستان باشد، شما مسؤول مستق
  ید؟ستدان یرا نم یداستان مرتاض هند ید،کرد یتمانده حما عقب ینمدت از ا ینمصباح که در ا یاشما و آق یعنینوشتند، 

  
 ! یرتفرزانه بابص آقای
 یپرفسور مصباح با پنج تن ماده خاکستر یآقا. شد جمهور یسرئ نژاد یاست که احمد یکه انگار دفعه اول زنید یحرف م یجور! یدنکش ییال لطفا

که با  یدهمه دادار دودور راه انداخت ینا. بود ینهم هم یرشموجود قبل از تسخ ینا. کردند یررا با طلسم، تسخ ژادن یکه احمد گوید یم
قاچاق  ید یس یعشب انتخابات، داوود، برادرش، به اتهام توز. مبارزه کند ساالری یلآمد که با فام نژاد یاحمد. یممبارزه کن خواهیم یم یساالر یلفام

شهر، سه تا داماد خواهرش  یخواهرش شد عضو شورا ینه،اش شد شخص دوم کاب پدر عروس ین،دفتر مشاور یسادش شد رئشد، دام یزندان
شدند، به خاطر  یریتمد یا یاستوارد س یشها بچه یرفسنجان یباز اگر هاشم. یردامادشان شد وز یکیآن . طرف و آن طرف ینا ینشدند مسؤول

خدا  یو محض رضا یساز خودش را بگذارد رئ تر یوانهمشت د یککنند و  یاز دهاتشان لشگرکش بوس ینیا مب ینکهو عقلشان بود، نه ا ییتوانا
 . باشد یامدهاز آب در ن یاش نباشد که دزد رسم ینهکاب یاز اعضا یکی
 یهقوه قضائ ینهم. کار آمدند یوهمه خاندانش با رانت ر یشانباشند، ا یدهرس ییاش پنج نفر با رانت به جا و خانواده یهاشم ینهدر کل کاب اگر

اگر . اند از آنها محکوم شده یعیو بخش وس. دارند یفکث یپرونده مال جمهور یسنفر از وابستگان به دولت و رئ 250که  گوید یشما م ینورچشم
نسان، قدرت داشته باشد و سوء ا یککه  یدیدبکند و کجا د خواهد یکه او بتواند هر چه م یدرا فراهم کرد یامن یاند، شما فضا آنها دزد شده

مجلس شد، نفر دوم تهران  یلوک یشد، اگر دختر هاشم یندهنما یرأ یلیوناول تهران شد با حدود سه م یندهنما یاستفاده نکند؟ اگر برادرِ خاتم
که به  یدنام ببر نژاد یاحمد ینهکاباصالً پنج نفر را در . شهر تهران شد یبا زور وزارت کشور، نفر آخر شورا نژاد یاحمد ینکه پرو یدر حال. شد
روز اول، آدم سالم و  نژاد یکه احمد یدممکن است بگوئ. مشاور و معاون شده باشند یا یردر دولت وز یو شخص یاز رابطه خصوص یرغ یلیدل
 یمهد یکچطور . یمحصول یبا پول آقا یانگهبان باال آمد،  یبودجه شورا یا یبا پول دولت یاآدم  یناز روز اول ا. یستهم مستند ن ینا. بود یزیتم

 کرقم کم یکپول در مقابل  یندالر از توتال رشوه گرفته باشد، تمام ا یلیونم 53در موردش درست باشد و  یعاتکه به فرض، تمام شا یهاشم
 گفتید، یراست م ینکهبه فرض ا مشکلم با شماست که. دفاع کنم یبخواهم از کس ینکهنه ا. پول خورد است نژاد، یبه احمد یمحصول یممستق یمال

 . یددفع افسد به فاسد کرد
  

 ! باهوش خردمند جناب
را در  ینفرمول پوت یقاًدق. را کرد یباز ینخودش هم. است یخوب جمهور یسدارد، رئ یمردم یا چون چهره نژاد یروز اول گفته شد که احمد از

کار  یلندرو از صبح تا شب مثل موتور دوازده س خورد یگفته شد که اصالً غذا نم. فوتبال شد ینوارد زم ید،لباس کاراته پوش. دولت به کار بست
که  یرا دو روزه دستور داد افتتاح کنند، در حال یسبزرگراه تهران پرد. پول ملت دود شد و رفت ها یشنما ینچند بار به خاطر هم. کند می

بود و قرار  یخاتم یبه اصفهان که پروژه آقا یرازآهن ش راه. آبادان آتش گرفت هیشگاپاال. شد یلروز بعد تعط یکنداشت و  ییراهنما یها عالمت
 ینههز ها یلیونرا با م یچادر مخصوص اف یمالقات با الهام عل یبرا. شد یلافتتاح شد و سه روز بعد تعط ی،افتتاح شود، بدون آمادگ 89سال  ودب

در  یسخنران طوس. شد یلکامالً تعط یهبعد از افتتاح، به خاطر نداشتن مواد اول یرکبیرام یلنات یمرکز پل. یختبرنامه را به هم ر یشانآماده کردند و ا
 های یریدو منطقه بود، عوض کرد و چهار نفر در درگ ینها سال عامل اختالف ب را که ده ییدهانش را باز کرد و نام روستا باره یکفارس  یداقل

 . مرد فعال را بدهد شیخاطر که نما ینهمه به ا. کشته شدند یمحل
که پنج سال قبل دولت  ییها که طرح یستاستان ن یکحتا  کردند و یبصد طرح را تصو یقهدق یستدولت، در عرض دو یأتسفر خراسان ه در

شکل،  ینتر قانهدالر پول کشور را با احم یلیاردهاکه م یاز آدم ید؛کرد یتمدت از او حما ینکرد اجرا شده باشد و شما در تمام ا یبآنها را تصو
آدم، شما و مردم را منتر  ینکه ا یدیدنفهم نویسید، یاقتصاد کشور م یشما که بخشنامه جزء به جزء برا یعنی. خودش کرد یغاتیتبل ایشصرف نم

 یونانروح ترین یکاقتصاددان اعالم خطر کردند، دوستان خودتان در مجلس اعالم خطر کردند، نزد 80که  شود یخودش کرده است؟ چطور م
که از دولت پول نگرفته  یآدم عاقل یکنبوغ از کجا به شما حلول کرده است؟  ینا. یدیدشما اعالم خطر کردند، و باز هم نفهم بهدار کشور  سابقه

 را رسماً نگفته باشد؟  یکنون یاقتصاد یعکه فجا یدباشد، نشان بده
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 یتو در همه مراحل از او حما یدفته است، در انتخابات دخالت کرده باشگ نژاد یاحمد یکه آقا شما به خاطر حفظ شخص خودتان، چنان اگر
 یاست، جلو سواد یب یست؟موجود احمق چ یکسوء استفاده کند؟ عالئم  یتشاز موقع یدکه او نبا کنید یفکر م یبه چه حق ید،کرده باش یقطع

 یها نشانه ینهاا. زند ینامربوط م یها دارد، حرف یرمنطقیو غ یفعن یرفتارها کند، یتر از خودش کار نم با بزرگ گوید، یم وغچشم مردم در
دالر  یلیونو به او هر سال صد م جمهور یسرئ یدو گذاشت یددرآورد یمارستانرا از ت یوانهد یااحمق  یککه  یدفرض کن یاییدب. موجود احمق است

 ود؟ تر خواهد ب احمقانه نژاد یاحمد یرفتارش از کارها کنید یم کرف. یدپول داد
 یرونبار از خانه ب یناول یکه تا کنون از خانه خارج نشده و با مرگ صاحبخانه برا یدارد درباره باغبان یلمیف یکایی،کارگردان آمر ی،اشب هال
و  کند یم هحمقانا یمدت، او رفتارها یندر تمام ا. شود یم ینو بزرگان کشور همنش یاستمدارانکه با س گیرد یقرار م یتیاو تصادفاً در موقع. رود یم

احمق مثالً  یککه  شود یباشد، چون باورشان نم یو مهم یجد یتمشنگ در موقع یککه انتظار ندارند  یا عده یول زند، یم ربط یب یها حرف
ه هم. لوح است احمق ساده یکطرف فقط . یستن یا که اصالً حرف تازه یدر حال. کنند یفرض م یا تازه یزباشد، حرفش را چ جمهور یسرئ

مردم او  یزده با نقد و رأ یاحمق، حرف یکمردم بدانند  یوقت یادن یاست که در هر جا ینمسأله ا. و بالهت است یهم به خاطر سادگ هایش حرف
 . یدهمه را گرفت یشما جلو یول کنند، یحذف م یا گذارند یرا کنار م

معجزه «است، او را  نژاد یتر از احمد احمق یشکه کماب یل فاطمه رجبمث یکی. و خاص سر و کار دارند یموجود جد یککه با  کنند یتصور م همه
چطور است که سه . خورده است یبفر گوید یو بعد م خواند یم االهیاو را موهبت  یزدیمصباح . کند یو چهار سال بعد توبه م خواند یم» هزاره

ها  سال ینها را در تمام ا حرف ینمن البته همه ا فهمیدید؟ یما نوابغ نمش یاحمق سروکار دارند، ول یکبا  فهمیدند ینفر از مردم تهران م یلیونم
 یدگفت ورقدر به آنها ز آن یا یدکه به زندان انداخت ییها ها را گفتم؛ همان حرف ینکشور ا یندوستان دلسوز ا یها نوشتم، اما من هم بر اساس حرف

فقط هم مخالفانتان . کردند بینی یشاتفاقات و رخدادها را پ ینتمام ا ید،رشان کردبه سکوت مرگ دچا یراندر داخل ا یاتا از کشور فرار کردند 
بعداً او  یول ،را گفت ها یتواقع یناز مخالفان ع یلیهم بهتر از خ یارها را زد و بس حرف ینتمام ا ساعت یمدر عرض ن ییمحسن رضا یآقا. نگفتند

 . دهید یدر روز روشن انجام م یدبزرگ را دار ینچن یکه بالهت یریدبپذ خواستید ینم ینکهبه خاطر ا یدید،را هم خر
که  یدرا مهار کرد هایی یانسال جر 22 یناو گفت که شما در ا. ممکن است یها گفته ینتر از درست یدزد که شا یحرف یروزد یکن یمهدو آقای

 یجحا یتداستان شما مانند حکا یول! هوش ینمرحبا بر ا! ییتوانا ینهبذا بر ا. هم در ده سال حکومتش نتوانست مهار کند ینیخم اهللا یتآ
 یدهدنبه و پوستش را فا یانم ینگناه به آن ثواب در، که در ا ینا گفت یو م داد یو گوشتش را صدقه م دزدید یاست که گوسفند مردم را م حلو ساده
 کنار؟  یدشعد با دروغ و پول و اسلحه و فشار بگذارو ب یاوریدرا با زور و گلوله و پول سر کار ب یاست که احمق یچه عقل ینا. ببرد
 یندر فرورد یکبارهموجود نبود و  1390همه هوش تا قبل از سال  ینا یعنیکنار؟  یدشبگذار یدکه بعداً مجبور شو یدچه آورد یاز اول برا اصالً

است که مدفوع خشک  یریگ راه دولت جنوزارت اطالعات که کشف کرده است که مباشر و هم ینا یعنیشد؟  یوح یامسال به حضرتعال
 یو صغر یاآ و کامل که با پانته کنند یکه امروز دوستانتان افشا م یمشائ یآقا ینا یعنینکرده بود؟  یکار اطالعات یچده، تا به حال هخور یخودش را م

برنگار ترک نگفته بود که نظرش راجع به در محفل رقص حاضر نبود و بعداً به خ یهجلسات مشکوک دارد، شش سال قبل در جلسه ترک یو کبر
  یست؟حجاب چ

و  یمنفروخت یمثل حاج منصور ارض یاطوار اراذل و اوباش یرقص را به تماشا یدنو الحمداهللا هرگز موهبت د یمکه خودمان طرفدار رقص هست ما
 یدیدخاردار کش یمس یتاناست و دور فالن جا یبتانج یبهشت تو یدو کل یدا شما که مصداق بارز اخالق یول یم،مخالف یاز اساس با حجاب اجبار

که پدر  کنید ینم یرونرا از تن ب یرهبر یکه عجب است که هنوز قبا دانستید یاگر نم دانستید؟ یرا نم یزهاچ ینا ید،مرتکب شو یگناه مباداکه 
 یکه چه فرزانگ یدو همه گفتند و همه را دروغ انگاشت دانستید یو اگر هم نم. پرد یم یکیباشد که بداند دخترش هر روز با  یآدم ینخانه، آخر

  خردی؟ یو ب اطالعی یب یمحجم عظ ینا است
  

 ! یا خامنه آقای
و  یادروغ و ر. هشت برابر شده است یبه نسبت دولت مخالف شما ده برابر و تعداد سارقان شهر یشما تعداد دزدان دولت یدأیدولت مورد ت در

هم  یلسوفف یآقا یعنی زند یم جمهور یسرئ یرحرف از تسخ یزدیمصباح  یوقت. کند یم یدادهمه ملت ب یانه در مخرافات نه فقط در دولت، بلک
 یکطرفدار شما هم  یروحان یعنیدولت دهم هستند،  یمنابع خبر ید،معتقد است ارواح پل یانفالح یوقت ها، یاست مثل همه خرافات فاتیخرا یک

دولت  ینشما از ا یاست که وقت یناست، مشکل ا یکه دولت شما دولت رمال یستن ینمشکل ا. یگرید سواد یاست مثل هر آدم ب یخرافات
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دولت، خودسر و  کنید یکه شما احساس م یستن ینمشکل ا. و خرافات است یدولت دولت رمال ینگفته بود ا ین موسویرحسیم ید،کرد یتحما
 . یدکوتوله را انتخاب کرد یکتاتورد ینو شما ا یکتاتورمرگ بر د ندگوی یاست که ملت، دو سال است م یناست، مهم ا یکتاتورد

 یننبوغ به خرج داده و کشف کرده که ا خوانند، یم یاسیرا کوتوله س نژاد یقبل، بعد از پنج سال که همه احمد یمدت یوانه،د یحسن عباس آقای
و مصباح در  یانو فالح یعباس یآقا. آن صدها جوک ساخته شده یاکشور نوشتند، بر یسندگانها را همه نو حرف ینا ینع. دولت، کوتوله است

را  نژاد یرسماً در سخنانشان کوتوله بودن احمد یو کروب یموسو یرحسینکه م یدر حال. جر دادند نژاد یاحمد یها خودشان را برا سال اینتمام 
 ها هدرک کند، از کوتول تواند ینم یانسان معقول یچکه ه یلیو به دل یدیدفهم یم یا یدیدواقعا نفهم! یزفرزانه عز یدید؟شما چطور نفهم. بارها گفتند

  ید؟کرد یتحما
 یروگاهکو؟ چه شد؟ کجا رفت؟ نکند برق خانه شما از ن. شدن کشور است یا دستاورد دولتش هسته ینتر گفت که بزرگ نژاد یسال احمد چند
کلک  یلیشما خ دانستم یمن م. یدو بعد خبرش را اعالم کن جمهور یسبشود رئ زاده اعظو یآقا خواهید یکه م یدبدجنس هست قدر ینو ا آید یم یاتم
شرکت  یککه  شنویم یامروز خبرش را م. مخالف بود یلو اسرائ یکاچون با آمر ید،کرد یتحما نژاد یاز دولت احمد. قدر یننه ا ی، ولیدهست
 یکاییشما ضد آمر کند یهنوز فکر م یارو ید،سر حسن نصراهللا را هم کاله گذاشت! اه بدجنس. شده است یمتحر یرانبه خاطر ارتباط با ا یلیاسرائ
 . یدهست
او را  زد، یله م له یرانبا ا یآشت یبرا یکادر اوج قدرت بود و آمر یدر زمان خاتم یرانا ینبوغ شما را که وقت یبفهمم معنا توانم ینم وقت یچه من

پسر  شجورج بو یبرا دهد، یرا م یکاکه هر روز وعده سقوط آمر نژاد یاحمد یمالقات نکند، بعد آقاباشعور  ینتونتا با کل یددر فشار گذاشت
کار را  ینسرخود ا نژاد یو احمد یدنبود یانکه شما در جر یدبگوئ خواهید یحتماً نم. پاسخ نامه را هم ندادحتا  شوم نوشت و او یتاحمق، نامه فدا

از  یناش رسد، یجه میبه نت یاکه در دن ییها امروز اکثر انقالب ید؟کرد یتولتان ظاهراً تضاد دارد، از او حماکار که با اص ینکرد و شما بعد از ا
سرتان  یحاال ه. شود یتمام م یو دموکراس یلو اسرائ یکاها عمالً به نفع آمر انقالب یندر چند سال گذشته است و همه ا یاسالم یبالهت جمهور

 یهم انقالب اسالم ار1789و انقالب فرانسه  یشورو 1917انقالب اکتبر حتا  که همه موظفند که یانبه جهان یدبدهبرف و دستور  یرز یدرا بکن
. یستلوح ن ساده یخلقب ش یاعطا یاز حضرتتان برا تر یستهشا یروحان یچه ید،با آنچه در دو سال گذشته انجام داد ید،راستش را بخواه. بنامند
 . یدانتخاب کن را خودتان یدشو س یخحاال ش

که  یمبه ما چه؟ مگر ما کرد! تر آرام! یواش. یستکشور مطلوب ن ینکه وضع عدالت در ا زنید یحاال داد م ید،دولت را دولت عدالت خواند این
بلکه  نشما نه تنها اآل .کند یم تر یرفقرا را فق ها یباز مسخره ینا یمما که گفته بود. یدوضع موجود اعتراض کن یهکه عل دهید یشما به خودتان حق م

 رفت یدر م نژاد یاحمد یکه به قول مصباح که جانش برا کنید یحاال چنان م. یدصادر کرد یدولت هم بخشنامه اقتصاد یها، برا سال یندر تمام ا
 یشجا به خواستید یسد، مخبرتان بر ید،را شما خلق کرد یطانش ینا! حضرت خداوند یباشند، ا یطاناصالً ش. »اند یطانش یو مشائ نژاد یاحمد«

 یلکه به دل یا هر خانواده. یداو هست یاست، شخص شما مسؤول اول بدبخت یرفق یامروز، هر کس یراندر ا. یدخلق کن یاییدر یصد تا فرشته و پر
 . یدشما مسؤول گناه و جرمش هست شود، یکه دزد م یفیهر انسان شر. یدشما مسؤولش هست پاشد، یفرو م یوضع اقتصاد

و ثروتمند روز  یرو فق یانو مردم و وزرا و وکال و قاض یدو س یخحاال ش. یدکن یتحما یعهاسالم و ش ینمب ینکه از د ینا یبرا یددولت را آورد نای
. پوشیدند می یاهو س کردند یم یهگر ینامام حس یدر عزا رفتند یم. کردند یخودشان حال م یمردم نشسته بودند با خدا. شوند یم تر ایمان یبه روز ب

که مقصر  یکاآمر جمهور یسرئ یست؟ک دینی یو گسترش ب ایمانی یب ینچرا؟ عامل ا. سازند یائمه، صبح تا شب جوک م یحاال نشستند و برا
دو ماه  یبه او نگوئ یزیو اگر چ گذرد یقربان م یدفطر و ع یدگفتن نوروز و ع یکاست و نصف وقتش به تبر یناو که خودش اسمش حس یست،ن
 . دهد یم یلرا تشک یدکاخ سف زنی ینهو دسته س زند یم یرو زنج شود یلخت م ریگد

که  نویسند یم یوقت ،»یعل یا« یموقع تولد گفت یحضرتعال گوید یم یدیاالسالم سع حجت ی، وقت»معجزه هزاره« شود یدروغگو م نژادِ یاحمد وقتی
 هب یاحترام یگراست که مردم د یعیطب شود، یباعث حرام شدن زن آدم م یه،فق یتمخالفت با وال گویند یم یوقت روید، یشما هر هفته به معراج م

 یکشد که  یو زاهد یمیانبوه کردان و رح یدکه باعث تول تان یشد، توسعه علم یلکه آخرش به دولت اجنه تبد تان یستیز ساده. گذارند ینم یند
 یاش سخنران خاله یهدامادش عل یککه  نژادی یشده به احمد یلم که تبده تان یکدستاند، دولت  مملکت شده ینا یرمشت جاعل مدرک، وز

 . عمو جانش است یپدر دامادش دشمن خون و کند یم
  

 ! یرتفرزانه بابص آقای
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بعد از شش سال . کند یمتقس یکه قدرت را با کس یستن یآدم یا که خامنه فهمید یم یدابله است، اگر ابله نبود، با یموجود نژاد یکه احمد البته
. یندنب یبتان آس قدرت یدولت تا صندل یبه بستن دست و پا یدشما شروع کرد نژاد، یو شش سال بعد از احمد یشش سال بعد از خاتم ی،هاشم
 یباست که ضر ینا یقاًمشکل حکومت هم دق. یستنداحمق ن یمردم ممکن است ساده باشند، ول. یدکن یرو رمال دستگ یدجن کشف کن یه الحا

و تنها  یدمردم چه کن ینبا ا دانید یاست که نم ینا گذارید یکنار نم یعاًرا سر نژاد یکه شما احمد یلیتنها دل. است تر کماز متوسط مردم  انش یهوش
و جامعه  یراناز شما، کشور ا تر بیشاست که مردم  ینفقط به خاطر ا کنند، یحذف نم یخو شما را از صحنه تار ریزند ینم یابانکه مردم به خ یلیدل
 برایکه شما  یتموقع یندر ا خواهند یمردم نم یموسو یرحسینندارد، اما به قول م یتیشما اهم ینابود شود برا یراناگر ا. را دوست دارند یرانا

 . جرم شما شوند یکشر کنید، یحفظ خودتان همه کشور را نابود م
  
 .یدملت را رها کن ینکشور و ا ینو ا یدبدهد که زودتر برو یقناعت یا یرتبه شما بص خواهم یخدا م از
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   1390تیر  13ای،  خامنهجوان به  یکسرگشاده نامه 

  
نظام چه مانده  یناز ا ی؟دان یم »سرباز نظام«خود را  یت،ها تو چرا در نوشته: من نوشت یبرا یبود که جوان یشدو سال پ حدوداً: زاد محمد نوری

جانب او  هتند و تلخ اما حق ب یها و من صبورانه به نوشته یدپرس یاو م. یدپرس و یدو باز پرس. قانع نشد اما ،پاسخش را دادم ی؟که تو سربازش باش
نظام، و  ینسمت به مخالفت از هم یک من در. بله دوئل. یمو با هم دوئل کن یمگودال برو یکبه  یاب«: کرد یشنهادکه به من پ ینتا ا. ادمد یپاسخ م
مکتوب، نگارش  یهاگفت و شنود ینا یجهنت. قبول کردم. »خودت منتشر کن یتدوئل را در سا ینا یجهو نت. از آن به موافقت یگرسمت د تو در

 - همان جوان مخالف  - اکنون او . با استقبال همگان مواجه شد یزتند و ت یگفتگوها یناست که ا یادم. شد »دوئل در گودال«چند مطلب با عنوان 
 ی،مجاز یفضا ینا یدوارمام. جوان، رهبر انقالب است ینسخن ا یرو. یافتم یرخواهانهمنصفانه و خ یارآن را بس من نوشته که من یبرا ای نامه
گرچه . یافتم یفشر دبانه وؤم یارجوان را بس ینمن نامه ا. صحبت کنند یشآورد که جوانان ما بتوانند با آرامش و متانت با بزرگان خو یدپد صتیفر
 :دارم یدآن چشم ام یجاما هنوز به نتا ،کنم می یتلق شدهیرد یروال را کم ینا

  
  
 سالم خدمت رهبر انقالب با

 یشو یکما جوانان به  یبرا یگرکه د »یمقابله با بدحجاب« یابانیخ یشفصل تابستان، عالوه بر شروع مجدد نما یمعمول هر ساله، در ابتدا طبق
را که  یا صحنه یدتصور بکن. یمامواج ماهواره هست یافتدر یزاتتجه یآور جمع یبرا یانتظام یروین یبدل شده، شاهد تکاپو یززنده طنزآم

نوردند،  یها را در م پله یرند،گ یساختمان م یردر پشت بام را از مد یدکل ،زنند، پس از پرس و جو یرا م یمجتمع مسکون یکزنگ  یس،پل ینمورأم
... !برند یجدا کرده و با خود م یبیدارند، به هر ترت یازکنده شدن به پتک و چکش ن یرااند و ب محکم شده یمانها با ساز آن یها را که برخ یشو د

 یزآمیرتحق ،به نظر) نشدن قفل درب پشت بام حادث شدند یداپ یاصاحب ساختمان  یبتکه به خاطر غ یتکاورهای  صحنه یاز برخ بگذریم(
 ی؟انتظام روییمثل ن یارگان بزرگ یهم برا ،ساختمان ینساکن یهم برا یست؟ن

 یدکش می ییکرد و کار آن حکومت به جا می آن حکومت بر یستیحکومت کمون یککردم که  می یزندگ یبودم و در کشور یستکمون یکاگر  من
ه ب یستیکمون یدر کشورهاای  هصحن ینچن ،هنوز هم ینکهجالب ا. یدمکش می بودن خودم خجالت یستخلق کند، از کمونهایی  صحنه ینکه چن
 یلینظام را خ ینکه ا یبه شدت متعجبم طرفداران و کسان یول. هستم یبرالل یکو  یستم،ن یستکه خوشبختانه کمون الحا. است یوستهنپ وقوع

 .اند یدهکشند و تا حاال نکش نمی چطور خجالت دارند یم یزعز یلیخ
که در قسمت هایی  ترها که روزنامه ما جوان یبرا ی،المحکومت اس یتحت لوا »یواریچهارد«مفهوم  ی،اقدامات ینبا امثال چن ینکهبر ا عالوه
دان بودند را در دستانمان و حرمت شهرون یمو حفظ حر یبزرگشان درباره آزاد یتربه زمان انقالب را داشتند و ت یکنزد یعددها یخشانتار

ال ؤس ینا ینکهماند، و عالوه بر ا می یباق یمعن یب ی،واردم درحتا  همچنان مبهم و یم،ا یدهد ینترنترا در ا یشانها و فقط عکس وقت یچه ایم نگرفته
تواند مانع ورود  نمی هاست، چطور خانوادههای  از فاسد شدن جوان یریجلوگ یبراها  قادر به ورود به تک تک خانه یس،چطور پل«: که یشگیهم
ای  هلأماند، مس می یجواب باق یهمچنان ب »ه تعجب واداشته؟سازمان را هم ب ینباشد که خود پرسنل ا یآن هم در ابعاد فعل یعشمخدر و توز ادمو

 یااست  یشرعهای  دار، دغدغه و همزمان خنده ییکماندوهای  یاتعمل ینا یزهو انگ یشهخره رباأل: مضمون که ینکند با ا می یجادرا در اذهان ا
 ی؟حقوق
خانه انجام داد  یکشود در داخل  می که یدهد، محدوده گناهان صیتواند تشخ می یزیطور که هر انساس مم به خاطر شرع باشد، که همان اگر
 یبند جمع یناگر قرار باشد به ا. شود نمی یزیونیتلوهای  برهنه در برنامه یمهبدن مردان و زنان برهنه و ن یدناست و فقط منحصر به د یعوس یلیخ
 ینه فقط تماشا یریم،تمام رفتارشان را در نظر بگ یدانجام ندهند، باخالف شرع  یبود تا عمل یشانها مراقب شهروندان در خانه یدکه با رسیمب

حتا  تازه. بدن نامحرم است یدنتر از د یحقب یاربزند که از منظر شرع، بس ییدر اتاق خودش، دست به خودارضا یمثالً ممکن است کس. را یزیونتلو
که گفته شده از زنا هم  یبتشدند، غ یکردن کس یبتشان مشغول غ خانهدر  یزن و شوهر یدشا. همسنگ زنا در نظر گرفته شده است ییخودارضا
فعل حرام  یکشود که فقط به  نمی یرد؟بگ نظر یرپرخطر را ز یرفتارها یننصب کند و ا ینیدر هر خانه دورب یانتظام یروین یدنبا. بدتر است

 شود؟ می .یماگر مسلمان باشیمحساس 
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اره نقض ماهو یزاتو استفاده از تجه یتمالک: اند فرموده ینلؤواز مس یکیخواندم  ییجا ینکها کما. تاس یحقوقای  هلأمس یمفرض کن ینکها یا
رغبتش را به  یزیونی،تلو یشوها یانو رقاصان و مجر یگرانباز یدنبا د ینندهجهت که فرد بب واقعاً؟ احتماالً از این ...!است یحقوق شهروند

 یرو یدآ می شود و می یکو تحر یندب می را یاسیس یزگردم یکمثالً  یا ...!کند می از حق همسر شدن محروماز دست داده و آنها را  یرانیا تراندخ
از زنا بدتر است و  یبتاند غ مگر نگفته یست؟ن یناقض حقوق شهروند ،یبتل بپرسم غؤومس ینخواست از ا می دلم خیلی ...!یسدنو می شعار یوارد

 شان را شان گوشت برادر مرده در خانهای  هنباشد؟ عدها  یبتبه خاطر غها  یدور؟ از کجا معلوم خشکسالکند و رحمت را  می را کم یروز زنا
 یشان ضبط کرد تا جلو شهروندان را در خانه یصدا یدنبا یست؟ن ینقض حقوق شهروند ینخورند، ا می اش را همه یخورند، چوب خشکسال می
 شود؟ گرفته یابال ینا

 یقدر فاقد ذکاوت هستند که کاف است که مثالً مردم آن یناش ا یمعن یرانیان،اهای  به خانه یخارجهای  داشتن نفوذ رسانهخطرناک پن ین،از ا غیر
آشکار است  ینتوه یکجدا از آنکه  ینکه ا. شوند یلمعاند و خرابکار تبد یکشبکه تماشا کنند و بالفاصله به  یکرا از  یاسیس یلتحل یک ستا
به ضعف نظام است،  یحیشود، اشاره تلو می را سبب یرانیانا یرتو بص یالن ارشد نظام درباره هوشمندؤومس یشینپ یعاهاال بردن ادؤس یرز و

افتد و هنوز که هنوزه  می به خطر یغاتیتا برنامه تبل اش با چند یمل یتواهمه دارد و امن یکاآمر یسال همچنان از صدا 32چرا که ظاهراً بعد از 
 !گردد می »برانداز«دنبال 
از  یکی یشپ یچند. متذکر شوم یتانشده را هم برا یدهناد تا کنون یقتحق یککه لب کالمم را خدمتتان عرض کنم، قصد دارم  یناز ا قبل
 یا ییدالبته تأ. کنند می درصد مردم از ماهواره استفاده 60 ینیفرمودند به طور تخم ،بود یضرغام یکه گمان کنم خود آقا یماس و صدا ینلؤومس

 ینا ین،در کنار ا. مشاهده کند یرا به راحت »از مخاطبان یمیاز ن یشب« ینتواند ا می تک تک ما یرمسلحچشمان غ یشان الزم نبود وقتیاعتراف ا
 ینچن ستا یهیچون بد. ترها و پدر و مادر آن خانه هست بزرگ ییدهست، به تأای  هماهوار یزاتاگر تجهای  هکه در خان یریدبپذ یدرا هم با یتواقع
 کس یچه. خانواده است یاز اعضا یکی ،یزیوناست و تلو یزیونوجودش وابسته به تلو یباًو تقر یست،تاپ ن و لپ یلموبا یمانند گوشای  هیدپد

 یکسان چه یراناهای  درصد خانه 60از  یشب یناهای  ترها وسرپرست بزرگ. سرپرست خانه نخواهد یاعضو را اضافه کند اگر مرد  ینتواند ا نمی
 .از دو سه سال سن ندارد یشزرنگ بوده باشند، فرزندشان فعالً ب یلینسالن من اگر خ چون هم. یستندمن که ن سن هستند؟ هم

 یدشا. اند یدهتجربه کرده و چش یکاز نزد ید،اش را به عهده دار یرا که شما امروز رهبر یهستند که انقالب یکسان یشترشاناست که ب ینا واقعیت
ها، توطئه ما نسل چموش و  پشت بام خانه یرو یزنگ یررا گفتم تا نشان دهم گسترش دوا ینا. جنگ هشت ساله هم رفته باشندهای  جبههبه حتا 

 .سنگران خودتان است نسالن و هم کار هم. یستن یکمیو  یستسرکش قرن و ب
  
 :کنم یمنرفته، اصل مطلب را تقد یادم تا
 مثالً اتومبیلی... مانده یباق یتا امروز هم تا حدودحتا  آثارش مردم شده بود، که یبانگیرگر یمعضل ،ک شرقبلو یدوران جنگ سرد، در کشورها در

! سابق یدوران شورو یادگاربه عنوان  ،یردگ می و از آن عکس یدآ می یعکاس یا یسترها شده و آنقدر همانجا مانده که تورای  هکهنه که گوش
روز  یکشده بوده، و  یداریخر یسازمان حکومت یک یبرا یکه مثالً با بودجه دولت یبه روز یرس می ،یکن می را که دنبال یلآن اتومب استاند

 یلآن اتومب یریشود تا زحمت پنچرگ نمی یداکس پ یچگذرد و ه می روزها. پنچر شده است یشها یکاز الست یکیشود که  می اش متوجه یمتصد
و آرام آرام به  یفتد،هم ب ییبه مرور از کارا ،از مد افتاد یو وقت یفتد،ماند تا از مد ب می قدر ماند، و آن می جا انهم ینکهتا ا ...یردگردن بگ بهرا  یچارهب

 .شود یلقراضه تبد یک
های  ختمانسا ...کارخانجات متروکه ...رفته یناز بهای  اتومبیل ...ها صحنه ینو بالروس و لهستان و امثالهم پر بودند از ا ینمثل اوکرا کشورهایی

در آن : دهند می جواب را ینا ؟افتاد یاتفاق ینچرا چن یاز مردمشان بپرس وقتی... رفته یننشده و از ب یدگیرس یزاتتجه. شده یبشده و تخررها
ر و از آن نات جامعه رسوخ کرده بود، مردم تعلق خاطرشان را به کشوؤوو اخالق و تمام ش یشتبر روح و روان و اقتصاد و مع یسمزمان که کمون

 رکرددانند به کا نمی یاهمت هیچ ...»به من چه مربوط؟«: گفتند می افتاد، همه می فالن خودرو از کار یوقت. شان، از دست دادندتر، به حکومت مهم
 .شانتر، به کارکرد حکومت بزرگ یاسشان، و در مقسازمان
و  یضبا آن ساختار عر یستمآن س یآنجا که وقت تا. رفت یم یشپ یفرت و دشمنشد و تا ن می شروع ییاعتنا یو ب یتفاوت یدادن از ب یتعدم اهم این
 .رخ نداده است یاتفاق ییتفاوت بودند که گو یچنان در برابرش ب ید،پاش در برابر چشمانشان از هم فرو یلش،طو
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 شما ینظام اسالم یرامونرا در پ یو بدخواه ییعتناا یآن ب یهشب یزیندارم، چ یبه نظام اسالم یرغبت یدم،که بنا بر عقا یبرال،ل یکبه عنوان  من
بودن  طچون در غل. ندادن به کارکرد و وجهه نظام یتاست از اهم یکس که باشد، نمونه کامل هر یکو تحر یهبه توص یانتظام یرویرفتار ن. ینمب می
در حتا  .مردم شاهد وقوعش باشند یران،از ا یرغ ییاام ج یدهمن تا حاال نشن که ییتا جا. آور هم هست خجالتحتا  و یست،ن یشک ،رفتار ینا

 .دارند یدسترسای  هماهوارهای  هم مردم به شبکه یعربستان سعود
 ینرا وادار به اتخاذ چن یالن انتظامؤوکه مس یکسان یادهد، و  می را یاقدامات ینکه فرمان چن یل انتظامؤوبا شما روراست باشم، آن مس بگذارید

. ر شدنشیبرند از تحق می از آن نفرت هم دارند و لذت ییرسد که گو می نظام ندارند، بلکه به نظر ینبه ا یرغبت یچنه تنها ه کنند، می یماتیتصم
کردنشان اصالً کار  یتشان را که رعا یهو حقوق اول یرندگ می سخت یانقدر به زندان که آن یزندانبان یال زندان ؤوتر باشم، آن مس راسترو یدبگذار
گرفتار  ینکها یآبرو شدنش و برا یکنند از ب می یفک. یدآ نمی خوششان یاسالم یکنند، از جمهور نمی یتندارد، رعا ینیسنگ ینهو هز ستین یسخت

و  یی،آبرو یب ینا یاعتصاب غذا کرده، باعث و بان یزندان ییکنند که گو می وانمود یرا طور یزمملکت نشوند، همه چ یغضب دلسوزان واقع
 .گذشته استز دررساند یشما درباره بابهای  شدن همه آن حرف یاراعت یب یاصل مقصر
نظام را هر روز  ینکه ا یمضحکه و سوژه خنده نسل جوان امروز است؟ کسان یهو شاگردان خلفش، ما یعتمداریشر ینحسهای  نوشته یددانست می

 یما،که در سازمان صدا و س یکسان. ..کنم نمی نظام؟ من که باور یناز ا یدآ می کنند، خوششان می یمدار ترس خنده یکاتوریما به شکل کار در برابر
 یدر حال ،دهند مشهود است می که پوششهایی  از همان یاریدر بس یلیو انحراف تحل یورز دهند، و غرض نمی را پوشش یعاز وقا یبرخ عامدانه

 ینترنتا کران یب یدارند و فرزندانشان به فضا ییباال یهوش یبو ضر یستچشم و گوششان بسته ن ،دانند مردم امروز می که خودشان خوب
 پناه ببرند، خوششان یس یب یهم به بها  رفته که جبهه ییکنند تا جا می تر تر و کم حکومت را کم ینهر روز اعتبار ا ،یقطر ینبد ودارند،  یدسترس

 نظام؟ یناز ا یدآ می
باشد که  یدر محاصره کسان چنین ینمن تناقضات فراوان و متنوع دارد، ا یدکه با عقا یکومتکه ح ینخوشحال باشم از ا یدقاعدتاً با یبرال،ل من

 :داشت یلام دو دل یادآوری ینمتنفرند ازش، اما ا
نه نظام ال ینا ییننظام در اطراف و ارکان باال و پا قدر ضد آن یمخواستم بگو. نظام ضد یندگو می از چپ و راست به من و امثال من ینکها اول
 .رسد ها نمی یبرالاند، که نوبت به ما ل کرده
داشته باشم،  یدوست حس وطن یکمحتا  و اگر. ماند می یراناما ا ید،رو می روم، شما هم می هم یبرالرود، من ل می یالله زاد حزب ینور ینکه،ا دوم
که به هر حال رخ داد، رها شدن آن  یبار سفأاتفاق ت. رفت یسمو کمون یشورو. باشمها  یورز و نفرتها  یو دلزدگها  ییاعتنا یب یننگران ا یدبا

 .بود یشها یکاز الست یکیرفتنش بود که تنها مشکلش پنجر بودن  ینخودرو و از ب
  
 :یستاز دو حال خارج ن ،یدانجام بده یدتوان می که شما یاما کار و
 یوالیو ه ییدخود بزدا یرامونرا از پها  نظام ضد یا. یدنظامتان باش یمعنو یاعتبار شدن و فروپاش یرفتن و هرچه ب یلو شاهد تحل ینیدبنش یا

 .یدکشور دور کن یکرهرا از پ »و نفرت ییاعتنا یب« یختبدر
را ای  هینگزای  هخامن علی یدس یندبگو یندگانکه فردا آ یدنکن یکار: است که ینا یرید،تر، اگر آن را بپذ کوچک یکمن به شما به عنوان  توصیه

 !تر بود کرد که انجامش سادهانتخاب 
  
  

  *** منبع*** 
  »زاد سایت رسمی دکتر محمد نوری«

http://nurizad.info/?p=5377 
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     1390تیر  18ای،  به خامنه» خوزانی عبید سن«نامه سرگشاده طنز 

 
 »!یتو از شاه هم بدتر واهللا«
  

 ینهات بره تو هم و شب تو ا و سگرمه یو اخم کن یناراحت بش یادنه ز خوشانت بشه، خوش یادبهت بگم اما نه ز یزیچ یه خوام یجان م عظما
را  یخوشانت نشه و والده آقا مصطف خوش یلیاوالً خ. یکه واهللا تو از شاه هم بدتر ینهحرفم ا. یبگ یراهو بلند بلند به من، بد و ب یفتیکاخت راه ب

من که اصالً هرگز تصورش را هم  کردی، یاصالً فکرشو م. کنند یم یسهبا آن شاه مقا که ما را دارند یدهکار ما به کجا رس یالع ینکه بب یصدا نکن
 ینب یالاما خوب ع. پدرش شاه بود، پسرش قرار بود شاه بشه. ریختند یو هفت سال سلطنت کرد، همه در مقابلش مو م یطرف س. کردم ینم

 یها که سر ب چه شب. بود اما آه نداشت با ناله سودا کنه یآدم خوب ،تش کنهکه خدا رحم یزیآقا تبرجواد یزپسر آم یم؟هست یخودمان باشه ما ک
که ته بازار،  یپنجاه متر صد و یاتآن ح یادم یادت. یمداشت یسخت یلیخ یلیما روزگار خ. یدیتو تازه وقت خوبش به ما رس. یمگذاشت ینشام زم

ها که  اون وقت کرد؟ یها چکه م از اتاق یکیخدا هر زمستون هم سقف  یدرتو ق یینپا رفت یو م خورد یو سه چهار تا پله م یممشهد داشت تو
که  رسه یم ییکارش به جا یروز یهآقا  یداش عل ینکه ا کردم یاصال فکرشو نم کردم یم یراییو از دوستان پذ انداختم یاونجا اون بساط را راه م

همت بلند دار که مردان روزگار، از همت بلند «نبود که گفتن  یخودباألخره ب. »یهم بدتر واهللا تو از شاه« نویسه یها م تو روزنومه داره یبابا ورم این
که برو جلو  زدی یتو مرتب غر م یم،هر وقت ما به پنجاه قانع بود. ینبود تأثیر یاما تو خودت هم ب یال؟ع یدید. »!اند یدهکاخ و دستگاه رس ینبه ا

 .و شد یمکه رفت یدید فتیگ ینه؟ و درست هم م یستچرا صد نه، چرا دو
دست ه قلم را ب یپدرصلوات های یسنو روزنامه ینهم اخم نکن و ناراحت نشو که باز ا یادز. خوش خوشانت نشه یادعظما جان گفتم که ز نه

و  یزسحرخ یسیع ینا مگر دستم به شما نرسد زورگارتان را از. دن یمارو خراش م یگرج و نویسند یما م یهعل خواهد یاند و هرچه دلشان م گرفته
رو گاز  ینبهش نشون بدم که زم یشرف اهل قلم یکاش،  جون عمه یدآبادی،آهان اون احمد ز» شرف اهل قلم« گن یکه بهش م کیه یارواون 
. ها را بشکنند قلم ینا یدبا یناا. کشه ینشان م برا ما آدم شده و خط و. پاش سبز بشه یردارن که علف ز یگرشن گم یزندان م ینقدر تو ا اون یره،بگ
در و  یمملکت ب ینهمه کار تو ا ینا یسید؟از ما و عظمت و اقتدار ما بنو تونین یها، نم و بعدش هم خوب بدبخت یسندبنو دکارخو با یدبا اوالً
ذوق  آید، یتان نمما خوش های یناز احسنت و آفر ین؟شعر در مدح ما بگ یک تونین ینم. رهبر مسلمانان جهان یکو  یاستدن یک یم،کرد یکرپ

 ینتا پائ ین،عمامه ما، ازآن باال تا پائ ینصورت ما ا ینمحاسن ما، ا ینهم. یسینمقاله جانانه بنو یک ینخوب بردار ؟مثل من ینندار یشعر
کاله بلند داشت،  م وو پش یشکه ر یمنو با اون آلب ارسالن سلجوق و مثالً یسیندر مدح آن بنو یزیچ یه تونین یمتره، نم یکاز  تر یشمحاسنمان ب

از قد و قالفت ما و  یفیبودن چه تعر یدهما را در سفر هند د یرفته که وقت یادتانها  بدبخت ین؟کن یسهخان زند مقا یمکر مینه یاگز،  دو از تر یشب
که داره باز از  ینبرام لغز بخون که گم یحرف را امروز نم ین؟ من که ا»خوبه یبرا رهبر ینهم«راه رفتن و جبروت و اقتدار ما کرده وگفته بودن 

بود  یشاهاکبر یکه روزگار یناکبر بدبخت بپرس یناز هم ینبر. بشه »یترینو« خواد یو باز م کنه یباز م یو برا خودش پپس کنه یم یفخودش تعر
حاال رفته تو هفت . رگاشو باز کننشاه ننشستم که بدم  ینناصرالد یو شانس آورد که من جا آورد یرا در م یرکبیرام یداشت و ادا یو کر و فر
 .قلعه سنگباران کنند یناش را ع سرش و در خانه یزنم شده که مبادا بریسوراخ قا

مرا هم  یها رگ ینداد ی،غضبناک نشد ی،حوصله کرد یوقت ،یواهللا تو از شاه هم بدتر گم یدارم م نشو، واقعاً یعظما جون از دست من عصبان نه
 !مرا بده یها آن وقت دستور رگ ی،اگر قانع نشد. یه خودت هم حق را به من بدک دم یم یحباز کنن، توض

 را که فرمان مرا دستش داده بود، داد انداختند زندان و یریمن کودتا کرد و سرهنگ نص یهمصدق فرمان مرا گوش نکرد و عل ینا گفت یشاه م ببین
 .کنه یمملکت را جمهور کودتا کنه و بساط سلطنت را جمع کنه و من یهعل خواست یبابا م ینکه ا گفت یدروغ م یابعد هم راست 

هم به قول خودت  یلیو هشت مرداد که شاه خ یستمعروف به ب یعاو کرده بود، پس از آن وقا یهکه به اعتقاد شاه، مصدق عل ییتمام کارها با
گفت و دادگاه او را  یمششاه و رژ یهعل خواست یچه دلش م محاکمه کردند و مصدق هم آن یکرده بود، داد مصدق را در محکمه علن یدااقتدار پ
 یهاو را در قر یامروز یها به قول رسانه یا. کرد یداو را به ملک دکتر مصدق در احمدآباد تبع یزبعد از آن ن. سه سال زندان محکوم کرد هفقط ب

معالجه از احمدآباد خارج شده و به تهران آمد  یبرا یو بارد یکیدکتر مصدق تا آخر عمرش همان جا بود و فقط . کرد »یحصر خانگ«احمدآباد 
احتماالً امکان . معالجه به خارج بفرستند یکه متوجه سرطان او شدند، در صدد برآمدند که اجازه خروج او را گرفته و دکتر مصدق را برا نگامیو ه
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 ینم با ایرمخالفت کرده و اظهار داشته بود گ یشنهادپ ینمصدق خودش با ادکتر  یاد اما زنده. کنند یکار ینچن خواستند یم یانموافقت بود که اطراف
تا بعد که باز به آن  یدمطلب دکتر مصدق را داشته باش ینعظما ا یآقا. بشود یدرخواست یننداره چن یکنم لزوم یزندگ تر یشهم ب یکار دو سه سال
 .برخواهم گشت

 یدر خاطراتحتا  آمده است و یاتهم مفصل و مرتب در نشر یالتشاند و عکس و تفص اظهار کردهو  یدا گونه که بارها اظهار کرده خودتان آن شما
بودن با شما که اگر  یحمام بند بودن و هم را اختصاص داده به شرح هم یا انتشار داد بخش بامزه ]هوشنگ اسدی[ سابق یا توده یک یزن یراًکه اخ

 .یدوبخوان یاورندکتاب را خدمتتان ب ییدبفرما حتماً کنم یم یهتوص یدا کتاب را نخوانده ینا
نوکر استعمار  یوسیرتیو د یکه با تمام ددمنش آید یخاطرتان م یچه یاآ. یدا چند فرزند خردسال هم بوده یشدن، شما دارا یکنم در هنگام زندان فکر

موران أم یاناًاح شدند، یفرما م یفآقا به زندان تشر یدند یشما برا یهمسر گرام یکار، وقتیانتکار و خیتو استثمار بودن شاه خائن و ملعون و جنا
 دانم یکودکان خردسال شما با جناب آقا شده باشند؟ م یدارمانع د چکید، یملت از انگشتان آنان همواره م ینساواک که خون ا یوصفتآدمخوار و د

 دیدارمخصوصاً داغ محروم شدن از . کند یگز فراموش نمکه انسان خاطرات دردناک زندان را هر یژهبه و. یددار یخوب یارشما حافظه بس
 ،فرض محال اگر شما هم بر. مانده باشد یدداده باشد، قطعاً به خاطرتان با یجناب آقا رو یبرا یحادثه شوم ینپس اگر چن. گانش را جگرگوشه

که جناب  ییها که در طول آن همه سال ییدحال بفرما. باشدمانده  یباق یفشانبه خاطر شر یدمحترمه با یتب یهسرکار عل حتماً ید،فراموش کرده باش
 داد؟ یشما رو یبرا یزفرزندان عز یداراز د یتمحروم ینبار ا چند ید،آقا دچار شکنجه و عذاب زندان ساواک شاه معدوم بود

عظماست  یلیباال و اجل و اشرف است و خ یلیکه آقا را که مقامشان خ بخشید یاوالً م »یواهللا تو از شاه هم بدتر«مطلب که  ینبر سر ا یمبرو حال
 یم،کن ابخط» تو«که دستور است خداوند را  ییپس جا. باالتر نباشد یبه گمانم شأن و مرتبت آقا از خداوند تبارک و تعال. کنم یخطاب م» تو«تنها 

مأموران  ینا ییپس فردا یی،ناکرده اگر فردا یبار خدا یکرا نوشتم که  ینا. یمخطاب کن یگریبا عنوان د» تو«از  یرجناب آقا که باشند که او را غ
و اسائه  یعثمان قرار ندهند که تو چرا القاب آقا را ننوشت یراهنبه گناهان ما اضافه نکنند و آن را پ یزجرم را ن یندادند، ا یرشما به ما گ شناس یفهوظ

 .ما پاپوش ندوزند یبرا یخالصه به زبان لر... و احترامی یادب و ب
 یدفرض کن. نوباوگان دلبندتان یداراز د یتزندان و محروم یهقض یعنی کنم یشروع م یاست، خود دو قسمت دارد که از دوم یکه مطلب اصل ومد
فقط  داد؟ یبه تو دست م یچه حال کردند، یمحروم م گوهر یننازن ینا یدارشدنن، دو ساله بود و تو را از د یخانم در زمان زندانبشری  ینا

 .را بکنتصورش 
 یااو  گناهی یبه ب یمن کار. افتاده است یمبه عبارت خودتان دانشگاه رژ یاهاست که به زندان  ستوده اکنون مدت ینبه نام نسر یخانم یک

 یقتباشد، هرمله باشد واهللا و یاما آدم شمر باشد، ابن سعد باشد، ازرق شام. که بر او رفته ندارم یظلم یا... و جسارت و یشجاعت و دالور
آغوش سرد او  یاناًو اح یندمادرشان را بب ای یقهتا چند دق رسانند یخود را به زندان م یو فالکت یخانم با چه زحمت و بدبخت ینخردسال ا های بچه

 یها ن بچهیکه به اباشد  یهو معاو یزیدباشد، بدتر از  یشمر باشد، ابن سعد باشد، ازرق شام یدآدم با کنم یرا با وجود خود گرم کنند، باز تکرار م
 یداربخت، چشم به در اشک در چشم، موفق شوند و مادر دربند را از د مادر نگون ینا یدنخسته و کوفته، اما مشتاق، اجازه ندهد که به د

  یستی؟ن و آدمخوار و نوکرصفت بدتر یتو از آن شاه بدبخت و جان یاتو خودت بگو آ. کنم ینم یقضاوت یچمن ه. گانش محروم سازند جگرگوشه
ها راه  و روزانه ساعت گشت یبود بزرگ و دکتر مصدق آزادانه در آن م یاحمدآباد ده. شد یددکتر مصدق که به احمدآباد تبع یهسر قض یمبرو حال

داشتن که دوست  ها یمقد. هم معروف است یشآن عکس با عصا. زد یم یهم سر» قارپوزآباد«و حتا به  کرد یخوش و بش م ها یو با دهات یرفتم
 یمسرمان نصب کرد یو بعد که انقالب شد، آن را باشوق و ذوق باال یمها را داشت عکس یناز ا یکیخانه  یجرم بود، ما هم درپستو یمهن قمصد
 .ایم هخانه برد یهاست که به پستو رهبر ومرشد ما و حاال باز آن را سال ستا ینکه ا
 یهنگام مصدق و هست که در زمان دکتر یادتان. مصدق نسبت به شاه یااند،  ه تو بدتر بودهنسبت ب یو کروب یموسو ینا پرسم یمن از تو م حاال

را ترک کرد، دربار او مهر  یرانشاه ا یکرد؟ وقت یدکه شاه هنوز بر تخت سلطنت نشسته بود، دولت دکتر مصدق مادر و خواهر شاه را به خارج تبع
 شاه را در یشخص یلدر رم اتومب یرانا یرسفحتا  .کنند یاو خوددار یراییشد که از استقبال شاه و پذدستور داده  یرانا یها به سفارتخانه. شد موم و

مرتکب  یا یرهها چه گناه کبرفتار کردند؟ آن بدتر از مصدق با تو یو کروب یموسو یاآ. چه شده است یلاتومب یدکل دانم یاو نگذاشت که نم یاراخت
حتا  یفتهش مور معذور سه چهارأم ینساعته چند و چهار یستو ب یا کرده یزندان یهمسرانشان را در آپارتمان هاست آن دو و اند که حاال ماه شده

 یا فرضاً کروبیبغلش را خارانده  یرچند بار ز یموسو مثالً دانند یمأموران م ینحاال ا. دهند یو گزارش م شمارند یها را هم مآن یها تعداد نفس
 .ت است آب دهانش را تف کرده استجسار یابار سرفه کرده  چند
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و در صفحات  یخآن در تار یاتاعمال با جزئ ینکارها و ا ینآخر ا. یهم بدتر یلیانصاف داشته باش واقعاً خ ی؟آقا تو از شاه هم بدتر دیدی
؟ بابا تو از اول یبه دل دار ای ینهچه ک یموسو ینتو از ا. عظما یا کنی ینسبت به خودت م یهمه دشمن ینچرا ا. خواهد ماند یتو باق یزندگ
 یعنی» است یا خامنه یک«او هم  ینگفت یست؟ک یموسو ینا یدنداز تو پرس یمگر وقت. شناخت یرا نم یموسو یکس. یکرد یاو را معرف تخود

او را وارد حزب کرد،  یه کسچ. یدبه او هم اعتماد داشته باش یدکه هم اهل خامنه است و هم اگر به من اعتماد دار یبه کار برد یهاممثالً صنعت ا
پنهان شده بود  یمدت یراسماعیلدر خانه مرحوم م یگذشته چه کس هاینهمه ا را به دست او سپرد؟ از یاسالم یروزنامه جمهور یاراتاخت یچه کس

 یشو ر یآقا رفت یراسماعیلم نیمحرومش نسازند ونکته آخر آخر، چرا سراغ هم یشها فرزندان و جگرگوشه یدارکه باز او را به زندان نبرند و از د
که  یهست؟ موسو یادت یراسماعیلبه آقا م یمرحمت یکه از پسرش بخواهد تا نامزد انتخابات شود؟ آن عبا یو او را واسطه قرار داد یگرو گذاشت

 .و به کار دلخواهش مشغول بود خورد ینشسته و نان و ماستش را م یا سال بود گوشه یستب. کارها نبود ینطالب ا
چه و  چه و آتش جهنم و روز هزار سال و یرمگ ی،اعتقاد ندار یزیچ یچتو به ه یرمگ. ندارد یآخر و عاقبت خوش ها، ورزی ینهک یلقب ینواهللا ا آقا

 سیاسیف مردم با هم اختال یادر تمام دن. و نفرت تمام وجودت را پر کرده است ینهاندازه ک ینچرا ا. تو کجا رفته یتچه همه داستان، بابا انسان
به او، آخر سر هم بلند  ینو ا گیرد یم یرادا ینو او به ا نشینند یهم م یرو روبه یبدو رق. یستنداما واهللا دشمن جان هم ن. هم هستند یبدارند، رق

هر . فرستد یم مخالف برنده یخورده برا شکست یبرا همان رق یکتبر ینزد و برد، اول یبو هفته بعد هم که رق دهند یشده دست هم را فشار م
ندارند و غالم حلقه به گوش  یشنو کس حرف یچهستند که از ه ییها دستگاه. انتخابات داشته باشد، مملکت قانون دارد یجهکس هم اعتراض به نت

نند و ک یم یدگیقانون مملکتشان هستند و به موجب آن، به اعتراضات رس یچون و چرا یب یاما مجر. یستندقدر هم عظما باشد ن هر یمقام یچه
 یکننده است و همه را راض جواب هم قانع. نشد یداهم پ یانتخابات درست بود و اشکال یرخ یاعلل باطل شد  ینبله انتخابات به ا دهند یپاسخ م

نقره آن برنده هم، با زنده معترض را . و هر کس هم قبول نکند خونش به گردن خودش است گویم یاست که من م ینو هم ینه دستور کند، یم
جورج بوش او  یاانتخابات اعتراض نکرد؟ آ یجهشکست نخورد و به نت خواه یجمهور» جرج بوش«ها از  نامزد دموکرات» الگور«مگر . کند یداغ نم

الزم را  یلیدر دانشگاه، کاشف به عمل آمده است که مدرک تحص یسها تدر از مشاغلش برکنار کرد؟ گفت شما پس از سال یرا هم مثل موسو
 یزهبعد برنده جا یالگور مدت ینملتش خنداند؟ نه واهللا ا یشرا به ر یاکرد و دن» حصر«اش  و بعد هم او را در خانه یددرس بده یدنبا یگرد و یدرندا

 .گفت یکدعوت کرد و رسماً به او تبر یدنوبل هم شد و همان جورج بوش او را به کاخ سف
  

 ییدبفرما خواهی؟ یتر از امروز م وضع مملکت را آشفته یاآ. »و خواه مالل یرتو خواه پند گ. یمگومن آنچه شرط بالغ است با تو «آخر برادر،  سخن
 !یدانم ینو ا یگو ینا شود؟ یبهتر م یلیونو ببند هفتاد م یرکردن و بگ یکارها با حصر و زندان کنید یبکنند، تصور م »یحصر خانگ«تان را هم  بنده

  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» سبز جنبش راه« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/39698 
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   1390تیر  23ای،  نامه سرگشاده جمعی از اساتید دانشگاه و برندگان جایزه نوبل به خامنه

  
    )English Text(متن انگلیسی 

  
CCS Requests the Release of Iranian Graduate Student 
 
15 Jul, 2011 
 
CCS writes an open letter to Iran's Ayatollah Khamene’i requesting release from jail of Omid Kokabee, Iranian 
graduate student in optics at the University of Texas, who had returned to Iran to visit family. 
 
July 14, 2011 
 
His Eminence Grand Ayatollah Ali Khamene’i The Supreme Leader, The Islamic Republic of Iran Tehran Your 
Eminence, Grand Ayatollah Ali Hoseyni Khamene’I: 
 
We are writing to ask Your Eminence to correct a grave mistake made by the government officials in jailing Omid 
Kokabee, an Iranian doctoral student at the University of Texas – Austin. Mr. Kokabee was arrested at Tehran airport 
on a visit of his parents last winter. We were told that he was held at Evin prison and that he would soon stand trial on 
charges of “communicating with hostile government” and “illegitimate earnings”. 
We are an independent non-government organization of scientists, physicians, engineers and scholars. Our contacts 
with Omid Kokabee’s professors and fellow students at the University of Texas, as well as at the Institute of Photonic 
Sciences in Barcelona, Spain, where Omid obtained his Masters Degree in optics before coming to Texas, all confirm 
that he was dedicated to his studies and refrained from engaging in politics. He was paid for his teaching assistantship 
within regular support package provided to all first-year U.S. and international doctoral students by the University of 
Texas and not by the United States Government or any of its agencies. 
Some reports indicate that Mr. Kokabee might have been suspected in the exchange of information on nuclear 
technology. As scientists, we can assure you, that his research and studies had nothing to do with nuclear energy. His 
education and his Ph.D. project are in optics. He appears to be a talented young scientist whose studies have been 
interrupted for no good reason. If Omid is given opportunity to continue his research, he will be able to bring important 
skills and honor to your great country. 
Imprisonment of Omid Kokabee and his upcoming trial have planted fear in the hearts of Iranian students that are 
currently studying abroad. Instead of bringing their skills and knowledge back to Iran, many of them are re-thinking 
their future in fear of reprisal on their return home. We trust that your wisdom will direct you to disperse this fear by 
promptly allowing Mr. Kokabee to return to his doctoral studies abroad and to travel freely to Iran, his native country. 
 
Thank you for your consideration of this letter. 
With our highest regards, 
 
Eugene Chudnovsky 
Alexander Greer 
Joel Lebowitz 
Walter Reich 
Paul Plotz 
Co-chairs, Committee of Concerned Scientists 

 
  

 *** منبع*** 
http://concernedscientists.org/node/131 
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   ترجمه فارسی 

  
 !درسش را بخواند یدندارد؛ بگذار یا هسته یبه انرژ یربط یچه یکوکب یدام تحقیقات

  
 ی،ا خامنه یعل یالعظم اهللا یتآ یبه مقام واال خطاب

 یران،ا یاسالم یجمهور برره
 تهران

  
 یا خامنه یعل یالعظم اهللا یتبه شما آ خطاب

  
 یدام یکردن آقا یشما در زندان ینموده و اشتباه صورت گرفته توسط دولت قانون یکه بزرگوار یمتا از شما در خواست کن یما نامه را نوشته ینا ما

 .ییدفرما را اصالح ینآست- دانشگاه تکزاس یدکترا یدانشجو ی،کوکب
ما آگاه . اند در فرودگاه تهران بازداشت شده ،مراجعه کرده بودند یرانمالقات پدر و مادر خود به ا یبرا که یدر زمستان پارسال در حال یکوکب آقای
در دادگاه  »نامشروع کسب درآمد«و  »ارتباط با دولت متخاصم«قرار است که به جرم  یو به زود برند یبه سر م یندر زندان او یشانکه ا یما شده

 .محاکمه شوند
دانشگاه تکزاس و  یانو دانشجو یدطبق اظهارات اسات. یممتشکل از دانشمندان، پزشکان، مهندسان و محققان هست یدولتیرسازمان مستقل غ یک ما

 یتواقع ینا یایگو یاند، همگ رفتهسسه گؤم ینارشد خود را در ا یمدرک کارشناس یشانا که یا،اسپان -در بارسلونا یسسه علوم فوتونؤم ینهمچن
در امر اموزش،  یبه خاطر همکار یشانا. اند گزیده یم یدور یاستاند و از س درس خود داشته یتمرکز خود را بر رو یتمام یکوکب یکه آقا ستنده

 هتوسط دانشگا یرآمریکایی،و چه غ کایییچه آمر ،یسال اول دکتر یاندانشجو یبه طور معمول به تمام ینههز کمک ینکه ا ؛اند گرفته یم ینههز کمک
 .باشد یها نم آژانس یگرد یا یکااز طرف دولت آمر ینههز کمک ینو ا شود یزاس داده مکت

به  توانیم یما به عنوان دانشمندان م. هستند یا هسته یآور مظنون به تبادل اطالعات در مورد فن یشاناست که ا یناز ا یها هم حاک از گزارش برخی
به  .شدبا یم یکدر مورد اپت یشانا یآموزش و پروژه دکترا .ندارد یا هسته یبه انرژ یربط یچه یشانو مطالعات ا یقاتکه تحق یمده ینانمشما اط
 یقاتادامه تحق یبرا یداگر به ام .قطع شده است یلیدل یچبدون ه یشانهستند که مطالعات ا یاستعداددانشمند جوان و با یک یشانکه ا رسد ینظر م

 .یاورندبه ارمغان ب یرانکشور بزرگ ا یرا برا یها و افتخارات فراوان قادر خواهند بود که مهارت یشانود فرصت داده شود، اخ
در خارج از کشور  یلمشغول به تحص یرانیا یاندانشجو یررو دارند، باعث هراس سا یشدر پ یشانکه ا یا و محاکمه یکوکب یدکردن ام زندانی

افکار  ییرخود در حال تغ یندهبرگردانند، با ترس در مورد آ یرانخود را به ا یها دانش و مهارت ینکها یاز آنان به جا یاریسو ب؛ شده است یرانا
 یلادامه تحص یبرا یکوکب یمورد با اجازه دادن به آقا ینا خود در یکه شما با فرزانگ یمدار ینانما اطم .باشند یم یرانخود در مورد بازگشت به ا

 .ییدرا برطرف نما ها ینگران یتمام ،خود یزادانه به کشور مادرآخارج از کشور و مسافرت خود در 
  
 نامه، ینتشکر از حسن توجه شما به ا با
 :احترامات یتمام با
  
 ].باشند ینوبل م یزهمده است، برندگان جاآاسمشان ستاره  یکه در جلو کسانی: توضیح[
  

Joel L. Lebowitz 
Rutgers University  
 
Paul H. Plotz 
MD Wasshington, DC 
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Walter Reich 
Washington University 
 
Eugene Chudnovsky 
Lehman College of CUNY 
 
Alexander Greer 
Brooklyn College of CUNY 
 
Dorothy Hirsch 
Executive Director Emerita 
 
Arno Penzias* 
New Enterprise Associates 
 
Max Gottesman 
Institute of Cancer Research 
 
Zafra Lerman 
MIMSAD, Inc. 
 
Jack Minker 
University of Maryland 
 
Philip Sarachik 
Polytechnic Institute of New York 
 
Simon Levin 
Princeton University 
 
J. Joseph Blum 
Duke University 
 
Joseph Birman 
City College of New York 
 
David Baltimore* 
Caltech 
 
Allen J. Bard 
University of Texas 
 
Thomas Eisner 
Cornell University 
 
Fang Li Zhi 
University of Arizona 
 
Edward Gerjuoy 
University of Pittsburgh 
 
Pierre Hohenberg 
New York University 
 
Kurt Isselbacher 
Mass General Hospital 
 
Jerome Karle* 
U.S. Naval Research Lab 
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Walter Kohn* 
U.of California,StaBarbara 
 
James Langer 
Inst.Theor. Physics, Sta Barbara 
 
Benjamin Lax 
MIT 
 
Peter D. Lax 
New York University 
 
Louis Nirenberg 
New York University 
 
John Polanyi* 
University of Toronto 
 
Stuart Rice 
University of Chicago 
 
Myriam Sarachik 
City College of New York 
 
Harold Scheraga 
Cornell University 
 
Sylvan Schweber 
Brandeis University 
 
Andrew Sessler 
Lawrence Berkeley Laboratory 
 
Lawrence Shepp 
Rutgers University 
 
Maxine Singer 
Carnegie Inst. of Washington 
 
Alfred I. Tauber, 
Boston University 
 
Charles Townes* 
Univ. California, Berkeley 
 
Steven Weinberg* 
University of Texas, Austin 
 
Myrna Weissman 
Columbia University 
 
Rosalyn Yalow* 
Mount Sinai School of Medicin 

  
  

  *** منبع*** 
 )جنبش راه سبز(» جرس«وبسایت 
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     1390مرداد  30ای،  به خامنهحامد ایزدی نامه سرگشاده 

  
 ! گردن نهید ...خدا و روز آخرت و به ی،اسالم یجمهور رهبری

  
 یبر دعوت جناب آقا تا امروز منتشرش نکردم و انتشار آن بنا یلیبر دالام، اما بنا  آن نوشته یدر انتها مذکور یخنامه را در تار ینا: نوشت پیش

 .است یاسالم یجمهور یبر نوشتن نامه و اتمام حجت بر رهبر یزاد مبن یمحمد نور
 
 )110آل عمران، ( »منونَ باهللاؤاُخرِجَت للناسِ تامرونَ بالمعروفِ و تَنهونَ عن المنکرِ و ت مۀٍأ یرَخ کُنتُم«
 
 کاهللا و رسوله أولئ یطیعونو  ۀالزّکو یؤتونو  ۀالصّلو یقیمونر و کعن المن ینهونبالمعروف و  یأمرونبعض  یĤءون و المؤمنات بعضهم أولالمؤمن و«
 )71توبه، ( »یمکح یزاهللا إن اهللا عز یرحمهمس
  

 یرانا یاسالم یجمهور یرهبر ،ای خامنه یعل یدس یاهللا آقا یتآ جناب
 سالم، با
  

را که آن  یکس هر یشانا. کردم یبه پسر ارشدشان را بازخوان یشانا یتنامهوص یدگان،مظلومان و ستمد یوز شهادت جانگداز موالدر سالر امروز
 .بسته شود یامت بر جامعه اسالم »شرار«راه سلطه  ،باب ینتا از ااند  هاز منکر کرد یدست او برسد، سفارش به امر به معروف و نهه نامه ب
و  یارد ینجز ظلم و ستم در ا یزیام، چ یدهرس یاسیو بلوغ س یکه به فهم اجتماع یکه از زمان ینزم یرانا یشهروند عاد یکبنده،  یلهوس ینبد لذا
و روز  خدابه  یمانکه همانا ا یمبه راه مستق یم،نما می یهتوص یرانا یاسالم ینظام جمهور یام، به شما، رهبر یدهند یفملت شر ینبر حقوق ا یتعد

 یدخواه »یمتواب الرح«ن شاءاهللا که خداوند را إهمانا راه توبه باز است و . یدملت است، گردن نه یتخواست اکثر یرفتنعمل صالح و پذ آخرت و
 .یافت

  
 )34المائده، ( »مٌیحِلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَهِمْ فَاعْینَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَیإِالَّ الَّذِ«

 یمن اتبع الهد یعل موالسال
 یزدیا حامد

30/5/90 
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=6 
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     1390شهریور  7ای،  خوزانی به خامنه نامه سرگشاده طنز عبید سن

 
 »!یم؟ما به شما چقدر بدهکار آقا«
  
همان اخوان شاعر معروف، شاعر مورد عالقه شما در  ،کنم یرا عرض م ]ثالث[ ده باشد، اشتباه نشود، اخواننامش زن: الشأن یمعظ یاربس یعظما آقا
شاعر  یا و عده کردید یجور م یته بازار مشهد بساط یبود و شما هم گاه در آن خانه فسقل یلیخودش  یها که اخوان برا وقت آن. از انقالب یشپ

روزها  ینمزه شما که با دست ا خوش ها یاز آن چا هایشان یو به بهانه شعرخوان شدند یال شاعرند جمع ممثل حا کردند یکه فکر م ای هو عد
صد بار ته . یرآن روزها به خ یاد یراست. شما بود یاخوان شاعر مورد عالقه و پرستش آن روزها. کردند یم یفک دادید یمبارکتان شخصاً به آنها م

آقا راستش را . یو قدرت و قوت جوان یو زور و بازو یخوش یو صدا یمداشت ییمعقول بر و رو. روزها بودکاش همان  یدا آرزو نکرده اندلت
 .یمبود؟ بگذر یشانیو پر ینام و نشان یب یامروز و روزگار هم اگر بود باز همان ا یال،ع یدا النفقه بارها نفرموده واجب یالبه ع ییدبفرما
زمستان کدام سال  یقاًدق» زمستان«مقصود شما از  پرسید یکه بعد از انقالب، هر کس از او م کنم یعرض مرا » زمستان«شاعر شعر معروف  ،اخوان

هر سال زمستان دارد و  داد یزندانه پاسخ م ترش ینو خنده دلنش ینبود، با همان صدا و لحن دلنش یحافظ یمچهخودش ن یبود؟ اخوان رند که برا
 ینتر بزرگ ی،ا ما که به گفته پاره» انقالب« یندارد از ا یماندن یادبه  یا هم او قطعه یم؟زمستان هم دار یمگر دوران ب شود، یتکرار م زمستان

 یشما اصالً خداوند تبارک و تعال یامروز یانو به قول اطراف! بوده یتبشر یاسیانقالب س ینتر اصالً بزرگ یگرترد یا انقالب قرن و به قول پاره
که من با  ها یخارج از کالم باالشهر یبامزه و معناداراست و البته قدر یاراش بس انقالب خلق کرد، آن قطعه ینخاطر همرا به  یادن ینکائنات و ا

و اگر دلتان خواست،  کنم یاز آن قطعه م یادیمطلب را چاپ خواهد کرد، فقط  ینکه احتماالًً ا ای یهاما به خاطر شما و نشر یستم،ن یآنکه باالشهر
که دورتان جمع  یاز همان شاعران یا ید،را از آنها بپرس یهجنوب شهر و بق یدببر یفتشر یدوار،الرش هارون های یگرد شب یناز ا ییکخودتان، در 
آن قطعه اخوان در مورد . بد نباشد یدشا اش یخوان هم با آن حافظ یتیالبته وال. یدبپرس کنند یم ها سرایی یحهشما و اوصافتان، مد یفشده و در تعر

 »؟...یا یمما انقالب کرد« یا؛ که آ»انقالب«است و » ما«
نامه سرگشاده مرا  ینوقت ا آن شود، ینم تر یو منطق تر یحساب ینواقعاً حرف از ا یدیدو د یداز آنکه آن قطعه را دو سه بار خوب مطالعه کرد پس
 یکو  انیدنامه را با دقت بخو ینبار ا ینا یدوارمآقا جان ام. تاس یدهام که اغلب اثر عکس بخش سرگشاده نوشته یها نامه یتانبارها برا. یدبخوان
 یندر ا کنم، یسال را عرض م یستالبته بعد از صد و ب ید،شا یداشته باشم، روز یادگاریکه  یدبده یمخودتان برا یدههم، با آن خط شور یپاسخ
 واهللا. یدیمالف و الوف که نرسبه آ. یدیمرس یباال فروش رفت و ما هم به علف و علوف یمتیبه ق ها، یحراج

لجتان درآمده،  یلیکه حتماً صابونش به تن مبارک هم خورده و از دست او خ ،یبدستغ محمد یعل اهللا یتاز قول آ یدمد ها یهنشر یناز ا یکی در
 .»اهل حق است یها دادن، از نشانه یکیرا با ن یصبر، نماز، انفاق و پاسخ بد«نوشته بود 

بدتر از  یهوا ینکه در ا یدار یگرقدر دل و ج تو که آن یمرد حساب یدر دلم گفتم آخر ا. لجم درآمد یلیمن هم مثل شما خ یشانحرف ا ازاین
 »دالن ینخون«که به ما  یستا یهچه توص ینجلو، ا آیی یو م شماری یم یکی یکیو از اول تا آخر آنان را  ایستی یم یتجلو حاکم »یسونام«
ها را داشته باشند، اما به  نامه ینو دفتر و دستک ندارند که فرصت خواندن ا یرهبر یتکه ب یشانا یسم؟م چرا به او بنواما بعد گفت. ییافرم یم

از نظر مبارک شما  یا هر نامه یاباألخره دست شما به هر چه بخورد . یدهم خواهد رس یشاناز آن به دست ا یا حتماً نسخه یسمکه بنو یحضرتعال
 .یمبگذر. کند یم یداعام پ یتو مقبول شود یال نشود، نظرکرده مبه ط یلتبد گذرد،ب
 کند، یم یهموطنم تعد یاهمکارم  یامن  یثیتبه جان و ناموس و ح کند، یم یمالحق مرا پا یکه کس یوقت ییدبفرما یسمبنو خواستم یاو م به

خود  یاکنم و مجازات او را به خداوند حوالت دهم؟  یو خوبصبر و تحمل داشته و او را ببخشم و نسبت به ا یدمن با. کند یکه ظلم م یهنگام
ساده  یمعمم یکوشما را که  یماندازه نسبت به شما محبت کرد ینما که ا یزعز یرهبر یآقا یمو بگو یستمبا یشم را باال بزنم و رو در روینآست
 یآن موقع هنوز با ظلم و جور و فساد واقع( خواهیم یفساد را نمحکومت جور و ظلم و  ینمرگ برشاه، ما ا یادو فر ها یابانبه خ یختنبا ر ید،بود
بعد  یم،ندار یاصالً آزاد یعنی یمندار یاسیس یآزاد یوقت کردیم یفکر م( خواهیم یو عدالت م ی، ما آزاد)یمو با آن آشنا نشده بود یدهند را

 ید،باش یالشأن فعل یمعظ یه شد و شاه رفت و شما هم که عظماو چه و چه و خالص) چه یعنی عدالتی یچه، ب یعنینداشتن  یکه آزاد یدیمفهم
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در  یککه  یدیدرس یگاهیبه جا یعنیالشأن انقالب،  یمو بعد هم رهبر عظ جمهور یسانقالب و رئ یعضو شورا یدبه تخته خورد و شد یدر
 .دیدید یخوابش را هم نم یلیون،م

با مشت  شوی، یمملکت م ینشاه ا یروز یهشما  یآقا عل گفت یم ها یهم مکتب یناز هم یکی رفتید، یخانه م که در مشهد به مکتب یاگر زمان مثالً
 قالبپس از ان ینها بپردازم هم اصالً چرا به آن وقت یا ی؟ا فالن فالن شده مرا دست انداخته گفتید یتو دهانش که پرخون شود و بعد م زدید یم

آقا  ید،ا حضرت امام نشسته یکه شما جا بینم یرا م یروز یا االسالم خامنه حجت یآقا تگف یبه شما م یکیدو سال بعد از انقالب  یکیحتا 
 بری؟من و ره ید؟پاپوش بدوز یدمن در نظر دار یآقا برا فرمودید یم یا ید،ا که آقا مرا دست انداخته خندیدید یغش غش م یا ییدراستش را بفرما

همه جا چشم و گوش  شهری یر ینآقا، ا یندازیدآقا ما را و خودتان را به زحمت ن ها یشفرما ینااز  ییدنفرما! امام استغفراهللا آقا ینمن و جانش
 ....گذاشته و

 یهقسم و آ یدشما باق یاناطراف ینکه حاال ا یدیدباال رس یلیخ یلیمقام خ ینبه تخته خورد و شما به آن مقامات باال باال و به ا یزد و در خوب
 و ییدرماف یم یامبرگونهپ یها ارشاد ید،ا امام زمان شده یبنا ید،ا که چه عرض کنم رهبر مسلمانان جهان شده یعیانر شکه حضرت آقا رهب گویند یم

خوب شاهد آن . هستند ینزم یاهللا در رو یول یشانباال باال رسانده و گفته بود که ا یپاچه خواران کار را به جاها یناز هم یکی یشچند روز پحتا 
معجزات  ینا اکه حضرت آق ایم یدهگوش خودمان هم نشن ینواهللا ما با ا. یدهنگام خروج و آن معجزات منسوب به شما هم که هست» گفتن یعل یا«

قدر  ینبدهند که ا ییغذا یمیرژ یکپاچه خواران  ینبه ا یا. یدفرموده باش یبهم که باشد، تکذ یتعارف و فروتن یبراحتا  بار یکرا  یانتصاب
 .نکنند یپلوسو چا یخوار پاچه
چه کاره  یزرهبر عز یاز انقالب آقا یششما به ما؟ شما پ انصافاً یا یم؟ما به شما بدهکارهست یرالعقول،مح یاتهمه ترق ینبابت ا یاآ ییدبفرما حال
چه  لبود؟ حا یندمترخانه شما چ کردید، یم یدر کجا زندگ ید،داشت یچه مقدار قوه مال. شناخت یشما را م یچه کس ید،چقدر نفوذ داشت ید،بود

خط  رنگ هفت رنگارنگ و البته به اعتقاد من هفت یها چه مقدار آدم یتدر ب ینهر روز از ا. شما چقدر کارمند و کارکن دارد یتب ید،دار یوضع
 ییررا هم تغ یاسرنوشت دن یاتتصم یننشود، هم یحمل بر چاپلوس ی،که گاه شود یگرفته م یتب یندر ا یماتیو چه تصم شوند یوارد و خارج م

ها و  معلومات، تجربه، جربزه، آن نقشه یالت،تحص یزانپشتکار، م یاست،را، شما صرفاً به سبب هوش، حافظه، س یفعل یتوضع یاآ دهد؟ یم
به ما بدهکار  و شما در مقابل آن یم؟ا داشته یاتترق یندر ا یما مردم هم باالخره حق یا ید،ا کرده یلبه دست آورده و تحص... و ها یزیر برنامه

 هستید؟
  
   !زوردار یلیالشأن پرقدرت، با اقتدار، خ یمجناب رهبر عظ ،هر حال به

و چند ساله، از ما  یستب یرهبر ینهشت ساله و ا یجمهور یاستشما بابت آن دو دوره ر. یمندار یآنچه مسلم است ما اصالً به شما بده
و در  یمو شعار به دست گرفت یختیمر یرونما ب یوقت فرماییدپس ب. یدهست یخود حضرتعالآنکه بدهکار است انصافاً . یدکن یطلبکار توانید ینم
، شما به »ما چه شد؟ یرأ« یمو مثل افراد متمدن گفت یماما خاموش بود خوردیم، یو خون م یمدر جوش بود ی،که در درون همچون خم م یحال

چشم نگاه کند، چرا طرف  یکطرف باشد و همه را با  یب الآن باال کام یدکه با یکس جامعه، ینجامعه رهبر ا ینتر ا جامعه، بزرگ ینعنوان پدر ا
بگذارد خونش به گردن  یاباناز فردا هرکس پا به خ» آمد یگرد یاسیرا س یبانکشت«که  یدداد یداللحنو به ما اخطار شد یدرا گرفت نژاد یاحمد

 یدهقدر ترس آن. یدو ستون پشتمان لرز یمبود افتاد »صاباحمد آقا ق«ودش معروف به که به گفته خ یراحمدیام یسمارت یادواهللا ما . خودش است
. سازیم ینامه سرگشاده را خدمتتان روانه م ینو ا یما است که سالم مانده ینهم. یامدیمهم ن یابانخ یدآمیز،تهد یکه اصالً بعد از آن سخنران یمبود

 .لرزان یارالبته جسارتاً و با ستون فقرات بس
  
  !جناب رهبر قدرقدرت اما
خودم  یها من با برنامه. یدنرساند ینجاکه شما مرا به ا ییدخنده نفرما فرمایید؟ یخنده م( یمرسانده باش ینجاشرط انصاف است؟ ما شما را به ا ینا یاآ

ندادند که  یمردم دوبار به شما را ینا هباالخر ید،انصاف داشته باش .ام هیدرس ها ینجاو آن به ا ینحذف ا یا یقدوست و آن رف ینو ا یو هوشمند
خداوند به  یندچاپلوس شما بگو یاناطراف ینکه ا ینوگرنه ا یدیدها رس مقام ینو به ا یدساخت یلهما را وس یا یمما بود یاباألخره  ید؟شد جمهور یسرئ

باالخره  کنم یباز تکرار م) است و بس یشبستر کرد ینحس یها قصه یهمه از سر دانید یخودتان هم که م... دل خبرگان انداخت و خبرگان هم
و  یمبازارش شد یکه باعث گرم یممن و ما بود یننداشت، اما ا یدارخر کنم یبود حال عرض نم یوسفی یم،رساند ینجاکه شما را به ا یمما بود ینا
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گوش به فرمان شما ما را  های یها و لباس شخص یجیو بس یانسپاه یدحال انصاف بود شما دستور بده. یمکرد قرارش یکه ب یممن و ما بود ینا
را انجام دهند و شان خود را از قوم  یواناتاز حتر  و بلکه زشت یوانیشما با عورت ما و با خود ما آن رفتار ح یها در زندان یاقطعه قطعه کنند؟ 
شما، از شرم آن  یها از زندان یما بالفاصله پس خالص ستانچند تن از دوحتا  برسانند که ییکار ما را هم به جا یاورند؟بتر  یینلوط و سدوم هم پا

 بار رها شوند؟ اهانت یزندگ ینکنند و از شر ا یبانان خودکش زندان یرفتارها
شما به  بندید؟ یبه شالق م یکمو  یستها را در قرن ب شما به چه مناسبت انسان کنید، یسنگسار م یکمو  یستبه چه مناسبت ما را در قرن ب شما
خود بهتر  کهمملکت، ما آن رفتار را دارند  های یسن یهها و بق فرمانبران شما، با کرد و ینعامل... خوانید؟ یو مرتد م کنید یم یرمناسبت ما را تکف چه
شما . فتوا داد یر قبلمن فتوا ندادم رهب ییدرهبر نفرما یآقا) آن را یروانو پ یجبهه مل( خوانید یچطور شد که شما، ما مسلمانان را مرتد م دانید، یم

چرا  یقیحرام است؟ آالت موس یقیگفته موس یچه کس ید؟را از ما گرفت یقیچرا موس ید؟سال چرا آن را لغو نکرد یو اند یستب یندر عرض ا
ده مصوبه حرام است، پس از فالن ما یقیدهد چون آالت موس یشنهادجرات کند و درمجلس پ یاسالم یمجلس شورا یندهنما یدحرام شد، چرا با

مان  عالقهاز خوانندگان مرد مورد  یاریبسحتا  زن، یها خواننده ینما،از س ید،محروم کرد یقیما را از موس. اصطالح هم حذف شود ینا یگمرگ
که دق کردند  یدکرد یننش ما را خانه ینمایاز هنرمندان تأتر و س یاریبس یدند،را نبوس نژاد یچون در مقابل شما کرنش نکردند، شانه و دست احمد

مورد  آرایشرنگ سبز عالمت جرم شد، حتا  شاد و گوناگون، یها گردش، خنده، لباس دلخواه، رنگ یح،تفر. به خارج مهاجرت کردند یاو مردند 
.... و فروغ فرخزاد، احمد شاملو یها سروده یرین،خسرو و ش یاشعار عاشقانه، غزل، مثنو یهنی،عالقه، کتاب و رمان خوب، شعر خوب، اشعار م

 چرا؟ ید،ما بود ما را محروم ساخت یخالصه از آنچه مورد عالقه و دلخوش
خود را همراه با  های یآزاد یهبلکه بق یاوریمکه نه تنها آن را به دست ن یمانقالب کرد یا یمبه دست آور یاسیس یکه آزاد یمانقالب کرد ما

 اند؟ هستند، به خارج مهاجرت کرده یرانیانو ا یرانا یسرافراز یهکرده که ما یلش تحصارز با یرانیانهمه ا ینچرا ا یم؟ازدست بده یگرد ها یدلخوش
مرا از دستم گرفت دلخور و  های یکه همه دلخوش یانقالب ینحال من حق دارم از ا ید؟ا پربها محروم ساخته یها گوهر ینرا از نعمت ا یرانچرا ا

ما «را که  نباشم؟ و بارها از خودم بپرسم همان سؤال اخوا ینبدب گونه ینام، ا داشته ینقش آن ینشکه باألخره در آفر یتیوضع ینزده شوم و به ا
 »؟...یا یمانقالب کرد

 یآقا عجب غلط» اهل حق است یها دادن، از نشانه یکیرا با ن یپاسخ بد«: فرمایید یشما م یبدستغ محمد یعل اهللا یتآ یآقا یطیشرا یندر چن تازه
 فقطکه  یبودم باشم، همان آدم یراض یهم از زندگ یلیو خ خوردم یکه نان و ماستم را م یا اهل حق شوم و همان آدم ساده اگر من نخواهم. کردم

من در برابر  یدبا ید،را که از من گرفت ها یتمام آن دلخوش. ینمرا بب یچه کس یدنکنم، با یفضول یاسیس یداده بود که در کارها ییپزشک دستور غذا
 اهللا یتآ وراناز دحتا  رسانده که من ینجاانقالب را از آنچه بود به ا کردم، یبا من داشته و برخالف آنچه آروز م یه چنان رفتارک یرهبر ینچن
هم به شما  یزیچ یکصبر و تحمل داشته باشم؟ تازه  یدکه بر من رفته با یظلم یندر برابر چن یاآ کنم، یم یاد ییهم به عنوان دوران طال ینیخم

 !یولم؟ بابا ابدهکار
که شده و پست و مقام و برو  یهمه عزت و احترام ینو بابت ا یدا که از من گرفته هایی یهمه دلخوش ینبابت ا یراست یراست ییدسر جدم بفرما آقا
 هپروان ینروز ع که شب و یضد گلوله و هفت حلقه محافظ های یلو اسب و اتومب یماهمه خدم و حشم و هواپ ینبابت ا ید،ا کرده یداکه پ یاییب

و آن آقا  یآقا مجتب ینجان ا. یمو خالص شو یمکه بده یداعالم کن یم؟و مراقب شما هستند، آقا ما به شما چقدر بدهکار گردند یدور سر شما م
که دست  یمکارما به شما چقدر بده کنم یعرض م یآقا جد یراست. یمبشو تر یدائم یکه مشتر ییدارزان حساب بفرما اش، یپوند یلیونپسر شش م

 ید؟سر ما بردار زا
  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز« یتوبسا
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   1390شهریور  15ی، ا به خامنه یدجوادیسرگشاده احمد صدر حاج س نامه

  
مؤسسات، چه صورت  ینهم یعنیها،  دگاهآن دا ءبه نام آرا یانقالب و صدور دستورات یها به نام دادگاه یامروز وجود مؤسسات

  دارد؟ یگرید یقتحق یاآ) بزرگ یدروغ یعنی( یقتو جز خالف حق د؟دار یو قانون یواقع
  

 یتعال بسمه
 یرانا یاسالم یجمهور یمحترم رهبر مقام
 یتعرض سالم و تح با
  

که  یید؛تدارک فرما یا کننده چاره خالص ،گرفتار آن هستند گناه یب یا که عده یدر مورد مشکالت یدتا شا دارم ینامه را سرگشاده معروض م این
 .پروردگار خواهد بود یّمرض

. یدواقع نگرد یگریخود را دارا بود؛ بعد از آن انقالب د یالتواقع شد و تشک ینیخم یآقا یسال قبل به رهبر 33 یعنی 1357در سال  انقالبی
 یو قانون یمؤسسات، چه صورت واقع ینهم یعنیها،  آن دادگاه ءبه نام آرا یور دستوراتانقالب و صد یها به نام دادگاه یامروز وجود مؤسسات

) دادگاه انقالب(مؤسسات  ینبا دستورات ا یا عده ینکهآور ا دارد؟ تعجب یگرید یقتحق یاآ) بزرگ یدروغ یعنی( یقتو جز خالف حق د؟دار
 .برند یخود را در زندان به سر م یهعمر گرانما

  
که به  یتا دروغ بودن اتهام یدکشور بفرست یعال یواناز د یا به هر شعبه خواهید یرا که م یناو یاناز زندان یکاست که پرونده هر  ینا من پیشنهاد

 .آشکار گردد ،اند نسبت داده یزندان ینا
 »ینکونوا مع الصادق«قرآن که فرمود  االهیدروغ را طبق دستور  ینبه نظر من ا یدکشور هست قضائیو  یاسیشما قانوناً مسلط بر دستگاه س چون

 آزاد برند، یسر م مناسبت در زندان به ینرا هم که به ا یا عده یز،ن. پاک و محو گردد یاسالم یراندروغ بزرگ از دامن ا ینا یدبگذار ید؛منحل کن
 .حضرت پرودگار و ائمه اطهار خواهد بود یکه قطعاً مورد خشنود ییدبفرما

  
 یدباش یدو مؤ موفق

 السالمو
 یجواد یدصدر حاج س احمد

  
  *** منبع*** 

 »نیوز سحام«وبسایت 
http://sahamnews.net/1390/06/87152 
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   1390شهریور  26، یا به خامنه ایران اهل سنتجمعی از نمایندگان و فعاالن سرگشاده  نامه

  
 چو قلم درکشند سنجان قافیه«

 »دو عالم به سخن برکشند گنج
  

آنان،  ینامه برا ینکه امکان امضاء و نشر ا ،و فعاالن اهل سنت در داخل کشور یندگاناز نما یا رنجنامه توسط پاره ینر اسخن موجود د گنج
و با  یاستفهام یامانتدار یتاز من درخواست شده با رعا. شده است یمیلنگارنده ا یبرا یست،ن یسرواضح، م یلقلم، به دال یدندرکش رغم یعل
و جهت اطالع  یرایشو مشروع اهل سنت را و یبرحق و مطالبات قانون یها خواسته ی،مرز برون یسیوناپوز یندر ب یجرا یاتادب ها و ز از واژهیپره

 . منعکس کنم زبان یفارس یها و انتشار در رسانه
  

  یماهللا الرحمن الرح بسم
  »وَال تَفَرَّقُوا یعاًوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِ«

  یرانا یاسالم یرهبر معظم انقالب و نظام جمهور یا خامنه اهللا یتمحترم آ حضور
  

 یاسالم یرانا یتختماه در پا یورشهر 26که امروز شنبه  ،»یاسالم یداریب« المللی ینکنفرانس دو روزه ب ینآن حضرت به مناسبت افتتاح نخست پیام
 ی،قوم ی،از اختالفات مذهب یزپره یگر،مهم د یهتوص«: یدفرمود یشخو یامپ در یحضرتعال. باشد یم یدواریمسرت و ام یهما ،آغاز به کار کرد یزعز
آنها که آتش . نجات است یدکل ی،مذاهب اسالم یانتفاهم م. یدکن یریتو آن را مد یدبشناس یتها را به رسم تفاوت. است یو مرز ای یلهقب ی،نژاد

 ادی،آز«: آمده است یحضرتعال یامدر پ. »یطانندهم ندانند، مزدور و عمله ش اگر خودشان زنند، یو آن دامن م ینا یررا با تکف یمذهب  تفرقه
 یها ارکان نهضت ینهاا یونیزم،صه یحصر ینف ی،و مذهب یو نژاد یقوم های یضتبع ینشدن در برابر استبداد و استعمار، نف یمتسل ی،خواه عدالت

 تهنهف یانتها، توطئه و خ لبخندها و وعده ینپشت ا«که  یدو هشدار داد» تهمه برگرفته از اسالم و قرآن اس  است و یاسالم یامروز کشورها
 . یدکرد یمردم هستند، نف یاسالم های یامبه دست آمده از ق های یمتدر غن یژهرا که در صدد تصاحب سهم و یها و اشخاص و گروه. »است

 یاسالم یرانا یکرا در  یو سن یعهش یو برابر یوعده برادر ی،ماسال یجمهور یدفق یانگذارکه بن یشسال پ 33به  یباز قر یراناهل سنت ا ما
که  یو مخالف هرگونه عملکرد یمبه خصوص در عمل و در کالم بوده و هست یعاهل سنت و تش یو برابر یدادند، همواره مصرانه خواهان برادر

و اسالم  یراندشمنان ا یبرا یزیدستاو یجتاًو نت ی،سن و یعهبرادران ش ینب یضو به خصوص تبع یو نژاد یقوم یو برتر یضو تبع رقهموجب تف
و نظام  گوئید یافکنان و دشمنان اسالم سخن م سلطه تفرقه یهمنطقه بر عل مذهب یعمدتاً سن یها ملت یداریاز موج ب یحضرتعال. باشیم یگردد، م
 . دانید یم ها یامق ینا یرا الگو سالمیا یجمهور
اجازه ساخت  ها یسن یعنیخود قرار خواهند داد که به آنان  یرا الگو ای ینیمنطقه، نظام د مذهب یعمدتاً سن یها که چگونه ملت ینجاستا سؤال

اهل سنت  یو قانون یرخواهانهخ یها متأسفانه درخواست دهد؟ یجهان اسالم را نم یالقرا أم یبه عبارت یانظام  یتختاقامه نماز در پاحتا  مسجد و
. شود یو زندان پاسخ داده م یریدر عمل، با دستگ ی،و برابر یبرادر یایو اح یضونت، ترور، تعصب، تفرقه و رفع تبعخش ینف یبرا یاسالم یرانا

 یناعتراض به توه یلو بلوچستان، خراسان و هرمزگان، به دل یستاناز جمله کردستان، س یراناهل سنت از مناطق مختلف ا یاز علما یاریبس
اهل سنت  یونتن از علماء و روحان 300نامه سرگشاده . برند یخود در زندان به سر م یو مطالبه حق قانون ها یدازان اهل سنت، تفرقه یهعل یمذهب

 1390 یورشهر 2نامه مورخ . مانده است جواب یب یبا مقام معظم رهبر یمالقات حضور یدرخواست مکرر رهبران اهل سنت برا یاکردستان و 
در امور  جمهور  یسمذاهب و مشاور رئ یبمجمع تقر یرمحترم کشور و دب جمهور یسبه رئ یاسالم یورااهل سنت در مجلس ش یندگاننما عمجم

 . مانده است جواب یهمچنان ب یزفطر اهل سنت در تهران ن یدنماز ع یتاهل سنت در اعتراض به ممنوع
خود آزاد باشند؛  یو آموزش مذهب ینید یضانجام فرادر  یداهل سنت با ی،اسالم ینظام جمهور یانگذارو وعده بن یقانون اساس یحنص صر طبق

از  یبرخ. است یافته یشاهل سنت، افزا ینیمدارس د یریتکنترل و مد یاهل سنت برا یفشار بر علما. یستن گونه یناما در عمل، متأسفانه ا
از حتا  بلوچستان، نه تنها از کشور که بلکهو  یستاناهل سنت مردم س یرهبر مذهب ی،زه یلاسماع یدسنت از جمله موالنا عبدالحم لاه یعلما
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 یرواندلسوزان اسالم و پ. شوند یم یو زندان یردستگ یواه یها بهتان به جرم یینهاز فعاالن اهل سنت در آ یاریبس. باشند یالخروج م ممنوع یزاستان ن
در  ینا. اند شده یو زندان یردستگ ینید یناز مبلغ یاریبس در مناطق اهل سنت را ندارند و یمذهب یغاسالم و تبل ینمب یند یجاجازه ترو ینبو نتس

!. یستن راضیکه ما را بر آن اعت! کنند یجو ترو یغمذهب و فقه خود را تبل نشین یدر مناطق سنحتا  ما کامالً آزاد هستند یعهاست که برادران ش یحال
 یآقا ،حافظ قرآن یراخ یتکشور، و محکوم یشهرها از کالن یفطر اهل سنت در تهران و برخ یدنماز ع یاز برگزار یرقانونیممانعت غ
از فشار روزافزون بر اهل سنت و  یمثال واضح ،یگانهب یبرا یبه جرم جاسوس ی،زه یلاسماع یدداماد موالنا عبدالحم ی،مالزه یلمحمداسماع

 . باشد یآنها م یمذهب نرهبرا
اخوت و  یجترو ی،از انقالب اسالم یتدر حما یکه کارنامه درخشان ،یزه یلاسماع دیو دلسوزانه موالنا عبدالحم یرخواهانهطبق اظهارات خ بر

مساجد و  یاهل سنت، صدور شناسنامه برا یهعلم یها حوزه یچون سامانده یاناتیجر«دارد،  یعمذاهب اهل سنت و تش یبو تقر یاسالم یبرادر
 ی،جماعت سربازان اهل سنت در مراکز نظام ینمازها یاز برگزار یریجلوگ یغی،تبل یها جماعت یبرا تر یشب های یتمحدود یجادا ها،کنترل آن

از  یقیمصاد ی،مذهب های یآزاد یشاز پ یشمحدود کردن ب ی،کشور و به طور کل یشهرها کالن یدر برخ یدینجمعه و ع یکردن نمازها یلتعط
برزخِ انتظار،  عالج یدر تداوم ب یاسالم یرانما اهل سنت ا. »باشد یمسؤوالن نسبت به مسائل اهل سنت م های یاستس یدتشد تیبه عبار یاو  ییرتغ

سحر، با  یها از تنگه یرهشدن شب ت یسپر یداما اکنون بدون ام. یما را تحمل کرده »ها یتمالحظات و محذور«و  یضتبع ی،سه دهه نابرابر
را بر  یأسسپرده، و رخت  یررا به بستر تقد یشتنه تا به امروز خوک یراناکثر نسل جوان اهل سنت ا. یمهست رو روبه زایندهف یفراقانون یضاتتبع

 یاانزوا و  یزهایدر دهل ی،و مل ینیحفظ وحدت و انسجام د یفرود آمده و برا یشخو یغرور مذهب های یزهآراسته، و از ت یشقامت خو
. طلبند یرا م ای یگرگونهانداز د چشم ینکاند؛ آنان ا کرده یارسکوت را اخت جوشند، یبر آن م یرو تحق تبعیض های یزابتفته که خ یها خرسنگ

 . نباشد یضتلخ تبع های یدانچهمستمر در م یرکه ادامه تحق یانداز چشم
 یهبر عل یجار یو فراقانون یقانون یضاتو تبع یاسالم ینظام جمهور ینمسلمان منطقه از قوان یها مسلماً ملت ینترنت،عصر اطالعات و ا ینا در

 ینب یضتفرقه و تبع یجادا یخود برا یها به توطئه یزو غرب ن یونیسمصه ی،احتماالً استکبار جهان. مطلع هستند یاسالم یرانااهل سنت در 
چرا  ینکهبر ا یاست مبن یتأمل و تعمق جد یجا یرانما اهل سنت ا یاما برا. ادامه خواهند داد یو سن یعهبرادران ش ینو به خصوص ب لمانانمس

از جمله اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز به  ینید یضکامل فرا یکشور خود آزاد های یتختدر پا یهروسحتا  و یسو انگل یکارغرب از جمله آم
  یندازند؟تفرقه ب یو سن یعهش ینب یاسالم یراناما تالش دارند در ا دهند، یها را م و مسلک یاناد یگرو د یو سن یعهش نانمسلما

 یبا آزاد یاسدر مق یبه راست یم؟آنان را سلب کن یفرافکن یتو سبب یزتا آنها را خلع سالح کرده و دستاو یستن همه ما یاسالم یفهوظ ینا آیا
حداقل  یتهستند، محروم یشو محل عبادت خو یسهو کن یسادر تهران صاحب کل یگرد یانکه اد یو در حال ی،غرب یموجود در کشورها یمذهب

چگونه  یتیوضع یناست؟ با چن یهجهان اسالم چگونه قابل توج یالقرا مسجد در أم یکاز داشتن  ساکن تهران یرانیاهل سنت ا رصدها هزا
 یالگوبردار یاسالم یرانکرد و آنها را متقاعد نمود تا از ا یرگذاریمنطقه تأث یدارب ینسل جوان و مسلمان کشورها های یشهبر مخمل اند توان یم

مسجد اهل سنت  یممانعت از صدور مجوز برا یلدل یشههم یبار برا یکمرحمت فرموده  یم معظم رهبرتا مقا کنیم یکنند و نه از غرب؟ استدعا م
 . یندبفرما یاندر تهران را ب

 یچه«اند که  رهبر معظم انقالب، فرموده المللی ینو مشاور امور ب یاسالم یداریب المللی یناجالس ب یناول یردب یتی،وال اکبر یدکتر عل یآقا جناب
و مسائل  ها یدگاهد تواند یم یااز هر گوشه دن یوجود ندارد و هر متفکر یشهما ینجهان اسالم در ا یندر خصوص حضور متفکر تییمحدود

متأسفانه . شدند یم یرخواهیبذل و خ ینا یضمستف یزن یراناهل سنت ا یو علما ینکاش متفکر یا. »کند یینتب یشهما ینمنطقه را در ا اریج
اند، در  رانده شده یزانگ سکوت هراس های یدگاهبه تبع یامحبوس و  یران،اهل سنت ا یو علما یشمندانکه اند »ینجاستاز مو ا رت یکهزار نکته بار«

 یداریمختلف وحدت و ب یها شرکت در کنفرانس یکشور برا یمرزها یمورد اعتماد نظام از فراسو مذهب یاز پژوهشگران سن یکه برخ حالی
 . کنند یالگوبردار یرانموجود در ا یتا با حمد و ثنا از وحدت اسالم شوند یم یرائیدر تهران پذ لالما یتبا خرج ب یاسالم

 یرانا یعنیخودمان  یزسرمشق در خانه عز یکرا ابتدا به عنوان  یاسالم یو برابر یبرادر یکه چراغ نوران کنیم یتقاضا م یاز مقام معظم رهبر ما
قدر بر ما تنگ شده است که  عرصه آن ینکمتأسفانه ا. یمبفرست یگرانروشن به مساجد د یالگو یکنوان و سپس آن را به ع یفروزیم،ب یاسالم

خود  یها بردوانده و درد یشرخساره خو یبه پهنا یمنیو خوفناک سربازان گمنام امام زمان، نقاب ا ینقطعال یزهایوحشت از دهل یلبه دل ناچاریم
 گوئیمکه گر  ،است در دل یدرد«را  یرانما اهل سنت ا یقتاًحق! یمبلند آگاه یبا صدا یدنآه کش یت جانفرسااز عقوب یراز یم،نجوا کن »یپنهان«را 
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 یدواریمام ایم، یدهدل نهاده و درد دو عالم به سخن برکش یگام در صحرا ،ینکما ا. »که مغز استخوان سوزد یمترس ،یمگر پنهان کنزبان سوزد، و
  :یراز ،یدده ش فراما گو یها به درد دل یحضرتعال

 صدف زان سبب گشت گوهرفروش«
 ! »تا سر همه گشت گوش یکه از پا

  
  یعبدالستار دوشوک دکتر
 مطالعات بلوچستان ـ لندن  مرکز

 ) و فعاالن اهل سنت داخل کشور یندگاناز نما یاز طرف جمع(
  1390 یورشهر 26 شنبه

doshoki@gmail.com  
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  ) ++(  1390مهر  8، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع یک نامه سرگشاده شماره

  
  »!صد نامه تا آزادی«
  
 )؟کند یاریکه مرا  یا دهنده یاری کیست(» ...یَنصُرنیمِن ناصر  هَل«

 !یاورددلتان را به رحم ب یدانالر شهسا ینکالم حس شاید
  
 یادپاره کنم و فر را هم از هم پاره یمکه اگر گلو دانم ی؟ خوب مکنید یکه چه م یدبا خود فکر کن یکم یدپرست می که یی؟ شما را به خداکنید یم چه
نزنم و  ریادفشارد که اگر ف می چنان را آن یمگلو یغضا بُشده، ام یدهبر یها شده و نفس پاره پاره یگلوها شمارند یب که ید،شن یدرا نخواه یمصدا ،زنم
که بر  ییبالها ینتر رحمانه یو ب ینتر ینهاست که در برابر سنگ سال ید،امانم را خواهد بر ،یمنگو یسخن دارید یکه روا م یعدالت یظلم و ب یناز ا

د، مردان و زنانمان را به دار یکرد یرانرا و یمانها قبرستان ید،را آتش زد مانیها خانه یم،ا و لب باز نکرده یما به نجابت سکوت کرده یدا وردهآسرمان 
 .نگردم تر یشب ینهکه سبب اختالف و ک کنم یام را بازگو نم ینهس یو دردها کنم یاما باز هم سکوت م ید،سترا به خاک و خون شُ یمانزندگ یدید،کش

 یان؟ مگر چشمان گریدکن نمی را در دل پرستش ییمگر خدا ؟یدخدا شرم ندار یعقوبز ا مگر؛ یدا را به صحرا برده یوسفام که  یدهشن امروز
 یگناه یب یوسف یدو از خود بپرس یدمل کنأّت یشما را به خدا قدر ؟یدشنو نمی را یوسفخانه های  یونمگر ناله و ش ؟ینیدب نمی را یوسففرزندان 

 را یلشانج ؟یامبریرا به پ یشفرستاده خدا یا یدقبول ندار ییرا به خدا یشخدا ؟ستکرده ا همگر چ یداش کن یکه قربان برید یکه به صحرا م
از دوش مشکالت کم نخواهد کرد،  یندارد و بار یثمر ییجز کاشتن بذر اختالفات و جدا ینهابه خدا قسم که ا ؟را یبشصل یا یدپسند نمی
 یشیدهدرد اند ینا یبراای  هبوده و هستند و هرگز چار یفراوان یو دردهاا ه یدچار مشکالت و سخت یمذهب یاناد ،یزعز یرانهاست که در ا سال

راه  یشو دراو یانصوفحتا  و نه ینه زرتشت ،یهودینه  کند، یتوبه م یوسفنه  شوم، یمسلمان م یکه نه من بهائ دانیم یهمه ما خوب م ؛نشده است
 یاییداست، پس ب یگانه یخدا یمپرست می که ییو خدا یستن یانمانهم م یفرق ،یدبنگر یقتصد البته اگر به چشم حق کنند، یعوض م یقو طر
 یهگوهر اسالم در سا ید،ببر یناز ب یشههم یو تعصب را برا ییو احساس نفرت و جدا یددرد مرحم کن ینا یبراای  هچار یشههم یبرا بار یک
 .ر خواهد شدتاراسالم استو یبناهای  یهتر خواهد بود و پا درخشان یهاال یاناد یزادآ
بخشنده که صاحب  یو اول از همه از خدا یستمن یدمافشارد، باز هم نا می یام را به سخت ینهام که س ناگفته یو بغضم و دردها یمها یتمام دلخور با

خدا  ایگناه رض یب یانخون انس یختنکه ر یدبدان ؛یددر بند را آزاد کن یندرخان یوسفکه  خواهم یطلبم، و دوم از شما م می عالم و آدم است مدد
 نخواهد داشت، یاقوام مذهب یانم تر یشهرچه ب ییجز جدا یبینص یچو ه یستن

 »ینِالدِّ یال إِکْراهَ فِ«:  فرماید یدر قرآن م خداوند
  

  !یندرخان یوسف یزمعز برادر
اخبار مربوط به  یایجو یشهشدم، هم یانگر یاراخت یوارد امده را خواندم، و ب یزتکه به تو و خانواده عزهایی  یبتو مصها  یشرح حال سخت

 یتاب یب ،اند کرده ییدأرا ت توو حکم اعدام  یات استوار یدهو همچنان بر عق یدوباره در دادگاه توبه نکرد یدماحوالت بوده و هستم و امروز که شن
و با تو  یم،بگو یمها از درد دل یپناه بردم که چند خط یدسف یبه کاغذ ،انجام دهم توانستم یو نم توانستم ینچه مآتمام  یاندر م ید،امانم را بر

تو باشد و  یاورو  یارها  یخداوند در تمام بالها و سخت .کنی یم یرا سپر یورآ مالل یارو دوران بس یا یدهکه چقدر بال کش دانم یکنم، م یهمدرد
ها  بر تو تمام خواهد شد و بذر محبت در دلها  یسخت یدا به زودخ یدهمسرت و کودکان دلبندت مستدام دارد، به ام یبرا یشهمهربانت را هم یهسا

 .هللاء اشا نإ ؛یراندر ا یترک همه تعصبات مذهب یباشد برا یتو شروع یزادآ یدکاشته خواهد شد، شا
 »شاخسار یکو برگ  یددار یکهمه بار «: فرمایند یبهاءاهللا م حضرت

  
  

  ***منبع *** 
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     1390مهر  23، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع دوشماره سرگشاده  نامه

  
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 سالم با
  

 یخواه حق یمبهتر بگوئ یاو  یاسالم یداریاز ب یموج ید،ا به آن اشاره کرده و بارها شخصاً در محافل مختلف یدکه مستحضر هست طور همان
که  یفرا گرفته است، موج یزرا ن یکامرآاروپا و  ی،داخل یاسیس یها و گروهها  رسانه یبرخ یربه تعبحتا  و یانهمنطقه خاورم یعرب یکشورها ی،مردم

 .وقت نشانه رفته است یها دولت یکتاتورید یتاعتراضات آن در سراسر عالم به حاکم
و امروز  برد یورشو بر آنها مثل سگان هار  یستادا »یرالتحر« یدانمبارک چگونه در مقابل عزم و اراده مردم در م یحسنکه در کشور مصر  دیدیم
 .یدشان کش به خاک و خون یرالتحر یداندر م یکه روز شود یمحاکمه م یچشم در چشم همان مردمان یآهن یدر قفس

را به  یبیهزاران نفر از مردم کشور ل ید،نام می منانؤم یرخود را امحتا  یکه روزگار اتورییکتد یکه سرهنگ معمر قذاف یمشاهد بود یبیکشور ل در
و مظلوم نگذشت، و امروز همه  گناه یاز خون مردم ب توانست یکه م ییاش تا جا لحظات حکومت ظالمانه ینمرگ سپرد و تا آخرهای  جوخه
 .ظالم نخواهد بود یدر انتظار قذاف ینبهتر از صدام حس یکه عاقبت دآگاهن
از حتا  رحمانه یطالب است، در اوج رذالت و ب یابن اب یو معتقد به عدل و عدالت عل یخانواده علو یکبشار اسد که خود از  یهسور کشور در

 .از چهار هزار نفر از مردم را قتل عام کرده است یشاعتراضات تا به امروز ب یانگذرد و در جر نمی هم یگناهخون کودکان ب
  

 :یمبگوئتر  خالصه
 ی،که شامل کشورها »یبهار عرب«به اصطالح  یاطلبانه  جنبش حق ینکه امروز ا دانید یو حتماً خوب م یدبود که بدانای  بهانه و مقدمه ینهاا تمام

ه یدرس یدهزار شه یستب و سودان است به عدد یتانیمراکش، مور یت،کو عمان، یر،اردن، عربستان، الجزا ین،بحر یمن، یه،سور یبی،تونس، مصر، ل
شما  ی،هست و حاال علمداران نهضت بهار عرب یزتا امروز ن یبهائ یانتاز آغاز کور د یجامعه بهائ یهزار نفر اتفاقاً جمع عدد شهدا 000/20است،

گذرد را درک کرده و با ما هم  می گذشته و یبهائ یها بر جامعه صبور و با تقوا سال ینکه در تمام ا یغم و رنج ینیسنگ یبه خوب یاو تمام مردم دن
ورد از کنار آن گذشت و تنها او دست ییرو بدون تغ یتر از آن است که بشود به سادگ بزرگ یاربس یاربس یدهزار شه یستکه عدد ب یدشو می یدهعق

 .ثبت کرد یندگاناطالع آ یبرا یخدر صفحات تار
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
رضا شاه شاه قاجار تا زمان محمد یناز زمان ناصرالد ینکهکما ا یستید،گذشته نبوده و ن یام آنچه که بر جامعه بهائتم مسؤولشما هرگز  شخص

 یبهائ عهرا نداشته و ندارد و با تمام توان با آن مقابله کرده است، که صد البته جام یسر سازش و مدارا با جامعه بهائ یراندر ا یحکومت یچه یپهلو
را پشت سرگذاشته و امروز به  ها یمصائب و سخت یناز خون شهدا هر روز در راه خدمت خالصانه، تمام ا یکل به خدا و پاسدارو تو یمانبا ا

 یستاز ب یشو ب یمل یمحفل روحان 180از  یشکه تا به امروز ب کند یبا افتخار اعالم م یاست، جامعه بهائ یدهرس یریو رشد چشمگ ییشکوفا
 .یستقابل انکار ناالهی  یقاتتوف ینداده است و ا یلتشک یادر دن یمحل یهزار محفل روحان

و  یدوران حق خواه ینکه در ا یمانتظار دار یرانا یاسالم یحکومت جمهور یبه عنوان رهبر فعل ،ای خامنه اهللا آیت یشخص شما جناب آقا از
 یو معنو یماد ی،و نسبت به پرداخت تمام حقوق شهروند ریدیآنچه که بر عهده شخص شماست به عهده بگ یتمسؤولعالم،  یاسیس یطشرا ییرتغ

 .یداقدام کناند  هو ظلم شد یعدالت یکه از زمان انقالب تا به امروز دچار ب یو تمام کسان ائیجامعه به
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   1390مهر  24ی، ا امنهبه خ سعدی مادر قاسم شعلهسرگشاده  نامه

 
 !؟مان شود و مکرر فرزندان یحداکثر یتتر گفتن به شما، موجب محکوم که از گل نازک یما داده یدما شه آیا

  
  !است یرفردا د. دهید یزمان را از دست م یدشما هم دار! اهللا یتآ حضرت

  
 یا خامنه اهللا یتآ حضرت

نام  صاحب ینظر او صاحب. ندارم سعدی شعلهفرزندم دکتر قاسم  یآزاد یاز شما برا ییتقاضا یچکه ه دهم یم یناناطم یعالبه جناب ،ام آغاز نامه در
او . ردندا یدر کف گرفته است و کار او هم تازگ یراناش را در راه دفاع از حقوق ملت ا خود و خانواده یشده است که زندگ شناخته یشمندیو اند
و حقوقدانان پرداخته و  یاستمدارانس یتسه دهه به عنوان استاد دانشگاه به ترب یبوق ملت دفاع کرده، قراز حق المللی ینب یها ها در دادگاه مدت

 یمل ولیتؤمس یفایا یکرده و در راستا یریاز وقوع فاجعه در کشور جلوگ یاسی،س یقدق های یلبا ارائه تحل یبه مملکت خود خدمت کرده و گاه
اما . یدندبه خاک و خون کش ای یرهزنج یها که روشنفکران کشور را در پروژه قتل یرفته؛ همان محافل یشتا مرز ترور شدن توسط عوامل خودسر پ

طور که به انتخاب فرزند  همان. گذارم یرا انتخاب کرده و من به انتخاب او احترام م یشاو با علم و اطالع کامل از عواقب اقدامات خود، راه خو
و دو استاد  یدشه یککه  یاما به عنوان کس. گذارم یشد، احترام گذاشته و م یداوطلبانه به جبهه رفت و شهکه د سعدی شعلهاصغر  یدشه یگرمد

حقوقدان  عروسکه با داشتن سه فرزند حقوقدان و  یام و به عنوان کس کرده یمکشور تقد ینآمورش و پروش به ا یردانشگاه، سه حقوقدان و دو دب
فرزندم بلکه بدون  یقانونیرغ ]حبس[ یافتن یاننه تنها در مورد پا ییو بدون تقاضا ام یافته ییآشنا یاندک یحقوقدان با مسائل حقوق یها و نوه
 نجاشده است، تا آ ییدأت یقانون یبنا به نظر پزشک متخصص زندان و پزشک یو یکه وخامت وضع سالمت ،یو یدرمان یدر مورد مرخص ییتقاضا

 که جرم فرزندش را بداند؟ یستمادر ن یکحق  ینا یست؟بدانم جرم فرزندم چ خواهم یاند، فقط م او داده یبرا یفرکه آنها نظر به عدم تحمل ک
تا آنجا که من . به اسارت شما درآمده است یاکنون به چه جرم یبدانم و خواهم یام و م یدهند یاز و یکنون تخلف سال عمر دارم و تا 86 من
که در نامه  یکس. حقوق ماهانه خود را هم نگرفته است ،مجلس یندگیدوره نما 2در حتا  نبوده و یاقتصاد و یزد و بند مال یچپسرم اهل ه دانم، یم

تمام نشده بود و  یو یتکه هنوز مدت مأمور یرا در حال دوست یقرف یآقا یشما خود به شما تذکر داد که اگر حکم سرپرست] به[ یشسال پ 10
 یرامور تفس یناز او و چراغ سبز به ا یتامر به عنوان حما ینا کردید، ینم یدتمد یتومان یلیاردم 123به پرونده اختالس  یدگیدر بحبوحه رس

 یلیاردم] هزار[بزرگ سه  یو فساد مال ییامروز شاهد رسوا ید،هشدارها توجه کرده بود ینکردن پسرم به ا یزندان یاگر به جا استیر. شد ینم
 .یستنبوده و ن ییتنها رسوا ینا ا در مظان اتهام قرار داده است؟ که البته مسلماًر یدیاز مقامات کل یکه بعض یدبود یتومان

مستقل و  یاستمداریاو س. و اجتماع متهم کرد یتا بتوان او را به تبان یستهم ن یاسیحزب و گروه س یچپسرم عضو ه ،دانم یآنجا که من م تا
 .استقالل اوست یلدل ینتر محکم ینطرفانه او مصون نبوده است و ا یب ینقدها یغاز ت یاسیس یانجر یچسرشناس است و ه یحقوقدان

 یببه شما هشدار داد و گفت نه تنها صدام خود را در معرض تعق یننسبت به سرنوشت صدام حس 81نامه مورخ آذر ماه  یط سعدی شعله دکتر
هنوز صدام  ،قرار داده است و چهار ماه بعد از آن یرانگرو یاه بلکه کشور و ملت خود را در معرض جنگ ،قرار داد یچیدهو مشکالت پ یالملل نیب

 .و شکنجه کردند یاو را زندان ی،از و یرتقد یبه جا یول یافت،او تحقق  بینی یشو پ سعدی شعلهکه هشدار دکتر  یدیدبود و شما د تبر سر قدر
حتا  به آنها، یازاتها اعطاء امت بعد از سال یدیدو شما د تیسن ینانیمتحد مورد اطم یههم به شما هشدار داد و گفت روس یهدر مورد روس او

 .و شکنجه شد یهشدارها زندان ینفرزند من به خاطر ا یول. کتمان کند یهروس های یاستخود را از س ینتوانست ناخشنود نژاد یاحمد
  

 اهللا یتآ حضرت
هستم که حقوقدانان  یا طور که گفتم، مادر خانواده همان. نقض کنند خودسرانه و آشکارا قانون را یتیو امن قضائیام که مقامات  نداده یدشه من

سال قبل به شما محکوم  10که به جرم نوشتن نامه در  ،سعدی شعلهدکتر  یتدارم، حکم محکوم ییآشنا یرا پرورده است و با قانون اندک یمتعدد
آن را  یداده شده است و دستور توقف اجرا یصشرع تشخ نیّبشما خالف  یهئوقت قوه قضا یسئهم مشمول مرور زمان است و هم توسط ر ،شد
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در  یرقانونیغ شما به طور کامالً یئاجرا ندارد، اکنون توسط دستگاه قضا یتقابل حکم منقوض و مشمول مرور زمان که مطلقاً ینا یول. داده است
 .تحال اجرا اس

  
 اهللا یتآ حضرت

محاکمه و  ،دادگاه انقالب 15مجدداً توسط شعبه  طرفانه یب ینظرات علم هئخود و ارا یه تخصصصرفاً به جرم اظهار نظر در حوز سعدی شعله دکتر
 یها را قطع مصاحبه یدانشگاه تهران و وکالت دادگستر یکه شرط ادامه شغل معلم یتیمقامات امن یدهاینه تنها به زندان محکوم شد، بلکه به تهد

سال  10حکم، او را به  ینذون شما به موجب اأم یاما قاض ،شرط مورد اجابت او واقع نشد ینودن، اب یقانونیرغ یلاو اعالم کرده بودند و به دل
 .محکوم کرد یزاز وکالت ن یتسال محروم 10در دانشگاه و  یساز تدر یتمحروم

  
 اهللا یتآ حضرت

 ،ها د، بلکه مجدداً و صرفاً به خاطر همان مصاحبهدادگاه انقالب محکوم ش 15توسط شعبه  یشها صرفاً به خاطر مصاحبه سعدی شعلهتنها دکتر  نه
که بازپرس مسأله را  یگشودند و وقت یو یهبه همان بهانه عل یگریواقع شده و پرونده د یببار مورد محاکمه قرار گرفت، تحت تعق یککه 

 یحداکثر یتاند که منجر به محکوم داده یارداداند و به  مجدد داد، پرونده را از بازپرس گرفته یبمشمول امر مختومه دانست و نظر به عدم تعق
 .به شما ینشد؛ آن هم به اتهام توه یمجدد و

  
 اهللا یتآ حضرت

 یگزنده را هم تحمل کرد و برا یانتقادها یدکه با کنید یادعا محتا  و کنید یتوسط صاحبنظران م طرفانه یب یابیدعوت به ارز ،طرف یکاز  شما
به شما را تحمل ] گفتن[تر  عوامل شما از گل نازک ،یگرو از طرف د دهید یفراخوان م ،گفتمان آزاد یجادا و یشیآزاد اند های یکرس یلتشک
و اکتفا  دهند ینم یتآنها هم رضا یتبار محکوم یکبلکه به  کنند، یرا بازداشت و محکوم م یشمنداناند ،نند و نه تنها به بهانه اظهار نظرک ینم
 درک کرد؟ توان یرا چگونه م یدوگانگ ینا. دهند یمتعدد م های یتر، محکوماظهار نظ یک یو برا کنند ینم
بر منع  یمبن یعاتشا رغم یآن هم عل !؟مان شود و مکرر فرزندان یحداکثر یتتر گفتن به شما، موجب محکوم که از گل نازک یما داده یدما شه آیا

 !به شما ینافراد به اتهام توه یتمحکوم
 

 اهللا یتآ حضرت
ارزش شده و تابع مقامات  یکه قانون در آن ب ،یدخود جست و جو کن یهئاند، علت آن را در قوه قضا شما دچار فساد شده یمملکت یها تگاهدس اگر
 یشده است، دستگاه یلتبد یافراد، به دستگاه سرکوب آزاد یبر دفاع از حقوق و آزاد یمبن یقانون یفهانجام وظ یکه به جا ،شما شده است یتیامن
 .خواهان یسرکوب آزاد یبرا

امروز دوست شما، . شده بود یرد یول یده،انقالب ملت را شن یشاه هم گفت صدا یروز. ام یدهد یزهاچ یلیسال دارم و خ 86من ! اهللا یتآ حضرت
 ززمان را ا یراز افتد، یمؤثر نم یزن کند یو هرچه سرکوب م افتد یمؤثر نم دهد، یو وعده اصالحات م کند یاعالم م یبشار اسد، هر چه عفو عموم

 .شده است یردست داده و د
 !است یرفردا د. دهید یزمان را از دست م یدشما هم دار! اهللا یتآ حضرت

  
 یاسیس یزندان ،سعدی شعلهو قاسم  سعدی شعلهاصغر  یدشه مادر

  
  

  ***منبع *** 
  »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1390/07/24/klm-76973 
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   1390 مهر 25ی، ا به خامنه زاده مصطفی تاجده سرگشا نامه

  
  شود یدهکش یابتذال چنینکشور به  یندر ا یتاخالق و انسان یتکه وضع کردیم یهرگز تصور هم نم

  
 ینو ا یافتخواهد  یچه سرنوشت ،کند یحرکت م یو معنو یسقوط اخالق یبیسرعت در سراش ینکه با ا ینظام اندیشم یم ینبه ا

 بابت خواهد پرداخت یناز ا ینیسنگملت چه تاوان 
  

 یماهللا الرحمن الرح بسم
  

 یرانا یاسالم یجمهور یمحترم رهبر مقام
 یداست که بر من و دوستانم رفته است و نه ام یتیاز ظلم و جنا یتکرده است، نه گله و شکا یبنامه به شما ترغ ینآن چه مرا به نوشتن ا احتراماً

 یها سال یموارد را ط یناست، ا یکنون یرکشور در مس یندهشما نسبت به امور کشور و نه هشدار نسبت به آ های گاهیدمواضع و د ییرو انتظار به تغ
اند و  رسانده یبه عرض جنابعال یرمستقیمو غ یممستق ،وجود ندارد یدیترد یشانو صداقت ا هو تجرب یکه در هوشمند یاز بزرگان یاریبس ،یراخ

و از  یما او سپرده بهراه خود را  ینو در ا یما گرفته یشرا با توکل او در پ یو راه یما خود بسته یبا خدا یمانیپ یزما ن. ندا هم نگرفته ای یجهالبته نت
 .یمندار یتاز بندگان خدا انتظار لطف و عنا یاحد
و امروز متأسفانه در سخن  شد یم یلقاصول نهضت ما ت ینتر و مقدس ترین یهیاست که جزو بد ییها اصول و ارزش یادآورینامه  ینمن از ا قصد

 .شود یو نقض م یآشکارا نف ،و عمل
 یگرانها د عرصه یننداشت، چرا که در ا یانب یو آزاد یدموکراسحتا  و یو توسعه و علم و فناور یشرفتپ یامپ ،معاصر یایدن یما برا انقالب

 های بانقال یرانقالب را از سا ینآن چه ا. شود یتلق یدما و انقالب ما با یهمااند که سر اندوخته یمعظ یاند و تجارب بلند برداشته یاربس ییها گام
بود که نظر  یژگیو و یامپ ینو هم ؛امروز بود یزده و ماد مصرف یگرفتار آمده در زندگ یتبشر یو اخالق برا یمعنو یامپ ،ساخت یم یزجهان متما

چه در دهه اول و چه در  ،که از آغاز انقالب ینااز نظر  صرفمن، به گمان . لب کردج یروحان یمرد یبه رهبر ینبه نام د یرا به انقالب یادن
 یژگیو یناز همه به ا یشاست، مرحوم امام ب ینقد و بحث فراوان یکه البته جا ،موفق بوده یامپ ینانقالب در تحقق احد تا چه  ،یبعد های ههد

بود که المحاله بشر  ینکرد، آن راه یقتشو یو دموکراس یآزاد یبه سو ،یسماز مارکساو را به عبور  ،در نامه به گورباچف یشانا. توجه داشت
آسمان به  یبه سو ییمتذکر شد، گشودن درها یگونه که در مالقات با ادوارد شوارد نادزه به و آن ،قصد امام از آن نامه کند، یامروز در آن حرکت م

و فراتر از  یکتاتوریقبل از د ،یسماز مارکس یرویبود که مشکل شما در پ ینا ،ت و آنداش یامپ یکآن نامه تنها . گورباچف بود یآقا یرو
و  یماد یایبا افتادن به دامان دن ین،بنا بر ا ؛بود یآسمان یتاز اخالق و معنو یتو محروم ینیزم یتماد ی،اساس های یحقوق و آزاد زا یتمحروم

 .یداشتباه گذشته را تکرار نکن ،داری یهماغرب سر یتاز معنو یزده و عار مصرف یاسارت در زندگ
  

 یا خامنه اهللا یتآ حضرت
 ،نظام استبداد یو فروپاش یکتاتورد یاند و با سرنگون به پا خاسته یرظلم و استبداد و تحق یهعل یگریپس از د یکیمسلمان منطقه  یها ملت امروز

و  یما و شما به علت تورم و گران شک یو توسعه و رفاه باشد، ب یو فناور ها علماگر مطلوب آن. بهتر هستند یو زندگ یدجد یایطالب تجربه دن
 ینهزم یناگر در ا ،است یکنون یتکفا یناکارآمد و ب یریتمحصول مد یکه همگ... و یمل یدو کاهش تول یاقتصاد یو رشد صفردرصد یکاریب

و  خالقها ااما اگر مطلوب آن ؛نروند یما که ما رفته یو راه د قرار ندهندخو یرا الگو یرانا یاست که نمونه کنون ینا یمها داشته باشآن یبرا یحرف
 ینهزم یندر ا یاسالم یجهان بود، شما به عنوان رهبر جمهور یها انقالب یگرانقالب ما از د یزو وجه تما یاصل یامهمان که پ یعنیباشد،  یتمعنو

 یفساد مال ترین بزرگ یامسؤوالن کشور با مردم را و  یایفرمود؟ دروغ و تظاهر و ر یدها ارائه خواهنظام را به آن یکدام دستاورد ملموس و عمل
 مأموران و مسؤوالن با شهروندان را؟ یتخالف مروت و انسان یترعا یاکشور را؟ و  یختار
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 یرانا یاسالم یمحترم جمهور رهبر
اگر چه . عهده دارد را بر یانخانواده زندان یزندگ ینتأم یتمسؤول یمکه حکومت و حاکم اسال یمبود یدهخوانده و از منابر شن ،یناز ا یشتا پ ما
به  یرا به اتهام کمک مال یشهروندان ینظام اسالم کردیم یهرگز تصور نم یزنشد، اما متقابالً ن یانقالب عمل یها در طول سال گاه یچمهم ه ینا

المدت  یلطو یها و به حبس یزندان یطشرا ینتحت بدتر یو نمور انفراد یکتار یها سلول ها در و ماه یردستگ یاسیس یانزندان یها خانواده
 ورانمأم یورشمورد  ،افطار یهمانیم یبه خاطر برگزار یاسیس یانزندان یها خانواده کرد یمان هم خطور نم یلهو به مخ یمبود یندهما نش. محکوم کند

 یدر اقدام ینظام اسالم کردیم یهرگز تصورش را هم نم ما. زداشت شوندبا یشانشود و زن و فرزند ا یدتهد یتشانو امن یرندحکومت قرار گ
کند  خراجکه دارند ا یاز کار و شغل ،منتقدان و مخالفان خود را عالوه بر زندان ،شده یزیر و برنامه یافته سازمان یدر اقدام کنم یم یدتأک ،یافته سازمان

 گوید یدادستان کل کشور به صراحت م. محروم شوند یشتیو مع یاقتصاد ینشان از حداقل تأمآور نان یاسیس یتفعال یبه سزا یزها نآن  تا خانواده
اما آنان از  .اند بوده خبر یامر ب یناز ا یزن یتیشک مأموران امن یب. بوده است خبر یدر کانادا ب یخانواده و یو زندگ یخاور یدوگانه آقا یتاز تابع

 یدبا تهد ،یتو خدمت به وال یتتقو یتتا آن جا که به ن ،کنند یاطالع دارند و هم در آن دخالت م اسییس یانزندان یامور خانوادگ ترین یخصوص
شود  یدهکش یابتذال چنینکشور به  یندر ا یتاخالق و انسان یتکه وضع کردیم یما هرگز تصور هم نم. شوند یها مارعاب مانع ازدواج فرزندان آنو 

 یدر خارج کشور محروم شوند، بلکه زندگ یلو تحص یعال یالتنه تنها از تحص ،کشور یاعتال و سربلند یکه فرزندان به جرم تالش پدران برا
کشور چنان  یندر ا انیتکه شرافت و انس دیدیم یما هرگز در خواب هم نم. رقم بخورد یتیو مأموران امن یانبه اراده بازجو یزآنان ن یندهآ یخصوص

دل مادر و خانواده  یجرأت سفر به کشور و تسال ،بمانند باز یلاز تحص ،الخروج شده که ممنوع یناز ترس ا یانبه قهقرا رود که فرزندان زندان
خارج کشور را نداشته  درفرزندان خود  یدارالخروج شوند و اجازه د ممنوع ،همسران یتبه تاوان فعال یزخود را نداشته باشند و مادران ن پناه یب

 .باشند
 یقطع کردن روز یاآ. به دست گرفتن قدرت است ،یهحدود اال یالزمه اجرا کنند یاستدالل م یهنظر یندر اثبات ا یهفق یتوال یهنظر طرفداران

 ستا یههمان حدود اال یلتحص یعنی یحقوق انسان ترین یهیها از بده آنها و محروم کردن فرزندان آنمنتقدان و مخالفان، در تنگنا قرار دادن خانواد
 شده است؟ یلآن تشک یاجرا یبرا یراندر ا یهفق یتکه نظام وال

  
 یا خامنه اهللا آیت حضرت

خانواده  ،یئاز مقامات قضا یکیبه دستور  ،قبل از خروج از کشور، پنهان شده بود صدر یبن یکه آقا یزمان یدمانند من به خاطر دار یزشما ن شک بی
 ،یئبرآشفت و ضمن مؤاخذه آن مقام قضا ،یدخبر را شن ینا یوقت یبهشت اهللا یتخود شود، مرحوم آ یمجبور به معرف یشدند تا و یردستگ یو

تا  یوستندالخروج نشدند و به او پ ممنوع یزن یو خانواده و یختبه خارج گر صدر یبن یآقا. را صادر کرد صدر یخانواده بن یعسر یآزاد ردستو
 .شوم یادآور یکشور به حضرتعال ینگمشده در ا یتو اخالق و معنو یتاز انسان یباز یا افتخار و نمونه یکماجرا را به عنوان  ینامروز من بتوانم ا

  
 یهفق یتمحترم وال مقام
 یکه بالفاصله بعد از برگزار ینام و خوشبختانه به علت ا شورش زده و یامدست به ق ،نظام مستقر یهعل ینصدرم و نه با منافق یبن ینه آقا من

به من  توان یو دعوت به اغتشاش و آشوب را نم یتظاهرات اعتراض یانداز و راه یانقالب مخمل یرنظ یموهوماتهامات  ،ام شده یردستگ ،انتخابات
همسر من که جز  یدبه چه علت با ین،بنا بر ا. شما در زندان هستم یربلکه اس ،ام داد و باز خوشبختانه به خارج از کشور هم فرار نکرده بتنس

 و در یردستگ ،مأموران قرار گرفته یورشمورد  یاباندر خ یدبا ،]کاری نکرده[ مه به شوهرش در وبالگ خودمن و نوشتن نا یریاعتراض به دستگ
 محاکمه شود؟ یدرفته با یکه بر شوهر و یشود؟ و چرا اکنون به خاطر اعتراض به ظلم رینگهدا یزندان انفراد

المال  یتاز حق ب  -1 :کنیم یم یتسه حق را در مورد شما رعا فرمود یم شمردند، یکه او را کافر م یانگریمن و شما خطاب به خوارج طغ موالی
 .یدتا شما جنگ را آغاز کن جنگیم با شما نمی -3؛ کنیم ینم یرینماز جلوگ از ورود شما به مسجد برای -2؛ کنیم یشما را محروم نم

که از شغل و  المال یتنه از ب ،رفته یشانا که بر یرم اعتراض به ظلمها را تنها به جندان آنموال و خانواده و فرز یعیانش ،شما یعالن مطومسؤ اما
را که در صدد کمک  یو محاکمه و کسان یردستگ ،شوهرانشان ییرها یو توسل برا یلکم یمراسم دعا یو به جرم برگزار کنند یمحروم م یلتحص

 .کنند یم یانفراد یها روانه سلول ،آیند یبرم یشانبه ا لیما
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 یرانا یاسالم یجمهور یرهبرمحترم  مقام
باره مسائل کشور به صورت که نظرات خود را در ینمدت تنها به علت ا یندر تمام ا برم، یاست که در زندان به سر م یمحدود دو سال و ن من

فتم نه شکوه به شماست و نه نامه چنان که گ ینقصد من از ا. شوم یم ینگهدار یانفراد یطدر شرا ،ام، برخالف قانون منتشر ساخته یکامالً قانون
 یاوامر حضرتعال یعمط یئمقامات قضا ،یو انسان یاخالق یارکدام مع یمبنا بر پرسم یتنها از شما م. ظلم آشکار از جانب شما ینبه ا یدگیرس انتظار

 و محاکمه کنند؟ یردستگباره امور کشور، همسرم را ن من به سکوت و عدم اظهار نظر درعمال فشار و وادار کردإحق دارند به منظور 
 یو همراه زندگ یکشک شر یباره مسائل کشور نخواهد شد، باو مانع اظهار نظر من در یتو محکوم یستمو حبس همسرم ن یتنگران محکوم من
 یازمندن رااز آن که آنان  تر یمکرتر و  یمتر و رح دارند مهربان ییخدا یزدخترانم ن. ایم یدهکه مشترکاً برگز داند یم یتاوان ادامه راه یزظلم را ن ینا ،من

 ینو ا یافتخواهد  یچه سرنوشت ،کند یحرکت م یو معنو یسقوط اخالق یبیسرعت در سراش ینکه با ا ینظام اندیشم یم ینمن به ا. خلقش کند
 جراکشور ا یندر ا ینینظام دو  ینکه آن چه که امروز به نام د فهمم یرا م ینمن تنها ا. بابت خواهد پرداخت یناز ا ینیملت چه تاوان سنگ

 .ندارند یند یو خدا ینبا د ینسبت یچه ،امور هستند ینکه آمر و عامل ا یالنوندارد و مسؤ ینبا د ینسبت یچه شود یم
  

  یناو زندان
 زاده تاج یمصطف سید

 1390 مهرماه
  
  

  ***منبع *** 
  »نوروزنیوز«وبسایت 

http://www.norooznews.net/news/2011/10/1/1519 
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    1390مهر  25 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یننهم

  
ماندن خودمان در  یباق یبه آن افق مبارک، که برا یابیدست یرا نه برا یاریبس ناهانگ یپس از انقالب، ب یها سال ینما در ا

  ایم مصدر و مسند قدرت کشته
  

ترین وجه ممکن،  ایم و به تلخ ایم و غارتشان کرده ایم و کشته م خود را زدهانقالب، مرد یها و آرزوها به وعده یدنرس ما به امید
های  ایم و در مقابل، عرصه ایم و عرصه را بر شهروندان خود تنگ گرفته کشورها ناچار ساخته یردر سا یآنان را به آوارگ

  ایم تر ساخته خود را فراخ و فراخ یشانخود و خو یمند بهره
  

و مرجع و  یو استاد و دانشجو و روحان یرما و شما به جان جامعه درافتاده، مد یریتسفانه تحت مدأکه مت یا یتیتلخ امن یفضا
  شناسد سواد نمی یباسواد و ب

  
چون  یآنجا که ابرقدرت. سابق هنوز برقرار بود یکند، شورو یساز توانست چاره ترساندن مردم و برجستگان جامعه اگر می یقطر

خود فرو  کشد و در فرو می یمثل شمع ،کند و بعد از هفتاد سال مردم خود خانه می یاز ترسندگ یدر کانون یوقت ی،شورو
  یریم؟و فرو نم یمتر از او فرو نپاش یعسر سیارچرا ما ب یرد،م می

  
 یم آزادایم، هم استقالل را و ه داده سر »یاسالم یجمهور ی،استقالل، آزاد«که شعار  یو سه سال یبعد از س یمخواه ما که نمی

  ینیمرا در خاک بب یاسالم یرا و هم جمهور
  

 یانزندان. یماست، باز فرست یها و مواقف نگاهبان خود که پادگان یواقع یگاهدر گام نخست، پاسداران فربه از مال حرام را به جا
 یاتحق ح یزن یگراند یبرا خود، یشانسوتر از خود و خو و آن یمو از انتقاد نهراس یمخود را آزاد کن یسیاس یرا و رقبا یاسیس

  یمقائل شو
  
 شود نمی یرکه پ یینام خدا به

 یا خامنه اهللا آیتحضرت  یرانا یاسالم یبه محضر رهبر جمهور سالم
  
 یجا هو ب یاییدب. شما را باز بتاباند یلاز جمال جمای  هصادقان یرکه قرار است تصو یدتصور کنای  هینبازگشت، آ یبهای  یهثان یننهم مرا در اه نام -1

 ینان؟ اطم»است خویش دربراه ینمن، آؤم«: که یننه ا مگر. یدمن تماشا کنه نوشت ینا یقلینص صاف وه ینمتعارف، خود را در آبگهای  ینهنگاه به آ
 یپا یزچرا که من ن. یدشو مین خاطر ام، آزرده باال کشانده یبرادره در برده و خود را تا مرتب هب یفرزند یماز گل یمقال، پا ینا که من در یندارم از ا
 .خاموش خوف و رجاسته ورط ی،که کهنسال یددان می یکو شما ن. ام نهاده یکهنسال یبه واد

رو در دسترس است، و گذشته، با هر فراز و  هافق روب ی،در کهنسال. یااو در دن یگرد یدر گور است و پا یلرزان آدم یپا یک در کهنسالی، -2
و ولع و  یان،م ینو در ا. یقرار یبه ب ،سوی یگرانجامد و از د می به آرامش ،یسو یکاست که از  یکهنسال نیا. فرودش در پس و پشت

 یاندازند که هزار جوان ماجراجو می در یو تاب یچکنند، فرد کهنسال را به پ یداجوالن پ یبرا یعمر، فرصت یبه باق یانداز گو چن یمگیسراس
 .رسند نمی او یاهویه یبه گرد پا یزنام ن یایجو

بلند  یرکه بر سر یدمد می شما را. یختمآم می و نلسون ماندال یچون گاند یگون بزرگان یانوسشما را با آرامش اق یکهنسال یال،در خ من همیشه -3
 یاز تند یعمر شما با توفان یاما ینکردم ا نمی هرگز تصور. کنند می شما ارتزاق یاز انوار انسان یرانیانو ا یدا یدهو فهم و کرامت آرم یرآرامش و تدب
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شما  یز،عز یا. یستشما نبوده و ن یرهبر یگاهجاه شما، هرگز برازند یکهنسال یروزها ینا یدگو می منه ینآ. و تنش و پراکندن مردمان همراه باشد
ه و از هم گسست یدهدره جامع ید؟ا ردهب یشمقطع عمر خوترین  یتوفان یمدست به ترس ی،دست بردن به کدام برازندگ یعمر، و برا یکدام باق یبرا

خورده اما سر ینسرزم ینا یاست و ما هر روز به پا یرکه توفان درونش در زنجای  هجامع ید؟ا داشته می را یشهمان است که آرزو یاامروز ما، آ
 ؟!یمبند می تازه یرزنج ی،توفان

  
 ی،گرام رهبر

 یمانیا یخود را در آغوش آرزوها ید،کن که اگر در او چشم واای  هجامع ید؟بنگر یآرمانه جامع یکمن، به  یالینخه یندر آ یددوست دار آیا -4
. سرشار است یباییدهم که از ز می قرارای  هیندشرط، شما را در متن آ یکشرط، تنها به  یکنوشته، و به  ینهم یقمن از طر یافت؟ یدخود خواه

و خالق و مبتکر  یزو عز یداشتن و پاک و دوست یازو نماز شب خوان و اهل راز و ن یتار اهل بدسرفرازند و دوست یرانکه در آن، مردمان اای  هیندآ
 یما مگر برا! مهر وو در اوج اقتدار و در اوج داد و دانش  یشتازو اسوه و پ یورفهم و مجاهد و غ خوان و قرآن و قرآن یو سرآمد و آبرودار و قو

جهان را نه به  یو اهال یرانشرط، شما و مردم ا یکپس من به  یم؟انقالب نکرده بود یمانیو ا ینسانافق ا ینچن یکاز هایی  به حداقل یابیدست
و  یرهبر یربر سر شماکه  ییجا همان. نشانم می آن یآسمان یبرم و بر بلندا می یستهو شا یفآرمانشهر شر یندر متن ا یتماشا، که به زندگ

 یدشا. ییدفرما می را تناول یندیاحساس خوشا ،و جهان یرانا ییمردم موفق و خالص و خدا یماشاو از ت یدا یدهآن آرم یلبد یبهای  یستگیشا
 کستگیو سرش یو ورشکستگ یرا از اعماق افسردگ یرانشرط کوچک، مردم ا یکشدن  یمن تنها با عمل: یمگو می یست؟آن شرط چ یدبپرس
ما و شما ! یسادگ ینبله، به هم ؛»گناه یب یککشتن «: است ینشرط من ا ی؟ه شرطچ. آورم می فرود یزکشم و در آغوش آن آرمانشهر شورانگ یبرم

 ،ظلم مختصر ینشدن ا یتا به محض جار یمزن می رهگذر یکگوش  یرز یلدل یب ،یمکش نمی اگر یا یم،کش می گناه را یب یک ،یگراندور از چشم د
 یرید؟پذ می شرط کوچک مرا نیا یاشما آ. گشوده شود ما و شما وا یرو یشپ یعیش یظآن افق غل

 ینا یبه تمام یابیالسالم دست یهعل یعل مؤمنان یرچرا که ام! هرگز. یددار یاقاشت ،شرط ناپسند ینا زبانم الل اگر که تصور کنم شما به پذیرش -5
 یاریبس ناهانگ یپس از انقالب، ب یها سال ینما در ا ی،شوربختانه رهبر گرام. راند می پس یاز دهان مور یران ملخ یدنکش یرونافق را به شرط ب

های  به زندان و دخمه یلدل یرا ب یاریو بس .ایم هماندن خودمان در مصدر و مسند قدرت کشت یباق یبه آن افق مبارک، که برا یابیدست یرا نه برا
را آواره و  یاریگناهان بس یو ب .ایم ههان را کشتگنا یب یآر .ایم هگناهان را کشت یما ب ید؟شنو می مرا یصدا یاآ .ایم هدر انداخت یشخو ینظر تنگ
گرفتار  یو بداخالق یاز تعفن دروغ و دزد یدر غرقاب ایم، هیافتکه دست نها  یاز آن درخشندگ یک یچتر، به ه و شوربختانه .ایم هو غارت کرد یزندان
 .دهد می نشان شما ی،کهنسال راه یکهبار ینمن در ا یایر یبه یناست که آ یزیهمان چ ،ینا .ایم هآمد

  
 ی،گرام رهبر

وجه ممکن، آنان را به ترین  و به تلخایم  هو غارتشان کردایم  هو کشتایم  هانقالب، مردم خود را زد یو آرزوهاها  به وعده یدنرس ما به امید -6
خود را  یشانخود و خو یمند بهرههای  رصهو در مقابل، عایم  هو عرصه را بر شهروندان خود تنگ گرفتایم  هکشورها ناچار ساخت یردر سا یآوارگ

به بند بند سند سست  یابیو دست ییو شکوفا یشرفتو پ یدخود، هرچه بر ام یروزها ینکه در سخنان ا ییدفرما می قبول .ایم هساختتر  فراخ و فراخ
 یرانا یاسالم یدر جهان فهم، نام جمهور: ینیمب می و یدهما به چشم خود ده چرا که هم .ایم هبذر سخن در باد افشاند یم،اصرار ورز »انداز چشم«

شد و قامتش  یرزود پ یارانقالب ما بس. پسندد نمی یو به دوست یردگ نمی یما را به باز یو فرودستان رقم خورده است و کس یرشدگانجزو تحق
 .نم ینما واقعه ییندر آما و شما  یکهنسال یراست تصو ینا. یستن ینشاط یدو ام ینشاط یچفرسوده، ه یرپ یندر ا. یدخم

شجاعت به  ینمنتها ا. یدبوده و هست یالحق شما رهبر شجاع. ستودم می تر یشصفات خوب شما، شجاعت شما را به هم من شخصاً از میان -7
 یکاب شما نه آمرجناهای  مخاطب پرخاش ترین یشاواخر، ب یندر ا. خانه کرد یزو در پرخاش جلوه کرد و در پرخاش ن ،به پرخاش بُرد یرو ،مرور
گاه . کشد یم در عمل سر بر تر یشو حال آنکه شجاعت، نه در لفظ، که ب. و دزدان و نابکاران، که مردم معترض خودتان بوده است یلئاو اسر
شجاعت رهبرمان روزها، ما از  ینسفانه در اأمت. است یازمندن یگونگ از رستمتر  افزون یخطا، به شجاعت یکاز مردم به خاطر رواج  یخواه پوزش
 ییجا هجاب ینا یاآ. رانند می یهرا به مخاطره و به حاش یکه شجاعت و یمکن می یافتدر یرا از و یسوتر، گاه مالحظات و آن. ینیمب نمی یسراغ

 یدهرکشخاص خود را بهای  است که عارضه یکهنسال ینکه نه، ا یا یم؟ربط ده یو یصتشخ یو درست یتو درا یاستشجاعت و مالحظه را به ک
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 نام داخل دولت را صادر دزدان صاحبه تواند دستور بازداشت و محاکم نمی که او اکنون،ای  هرهبر شجاع ما نشانده است؟ به گون لمو بر زبان و ق
 .بندد می آنانه بر محاکم یزبند قضا را ن یمراه دستگاه ن ی،بلکه از آن سو. کند

 یبه و. یطتفر یا یاهل افراط یاکه  ؛یهست یتو آدم مذبذب: ال بود در زندان رو به من گفتبا یشهکه دست بزنش هم یفحاش یروز بازجو یک -8
ا سخن یآ: گفتم یباز به و. من و شماست یاضمحالل فکره آن، نشان یلدل یمکرر و ب ییدأغلط و ته یرو یکهای  یانبر بن یداریپا اتفاقاً: گفتم

 یگرد ی، و روز»شود نمی )یرفسنجان( یمن هاشم یبرا کس یچه«: یندفرما می یناچار از یوسعت روز در یککه  یدار یادرا به ای  هرهبرمان خامن
 افراطبشود سراغ گرفت؟  یعهد قجرهای  یتاش را مگر در حکا افشانند که نمونه می بر او و بر سر خاندان او یراز ارعاب و تحق یآنچنان خاکستر

 .پروراندم یم که من در سر یستنظام، آن ن ینا: یدگو می رهبر و نظامم، و امروز ییمن فدا: گفت می یروزد زاد نورینه آنکه . است ینا یطو تفر
که  ینا یاو . خطا در حال فرار یمترمهای  کم است و لحظه ،است که فرصت یندر ا یدوران کهنسالهای  از ظرافت یکی. یمباش یحبا هم صر بیایید

سهمناک  یها و در سال ی،زدن که شما با همان شجاعت مثل یمچه بگو. کار امروز را به فردا افکند شود مثل جوانان، نمی یکهنسال یها در سال
همان  یعنی. شما باشد یکهنسال یغالم حلقه به گوش، عصا ینتا مگر ا. یدنژاد کرد یچون احمد یقیبرآمدن فرد ناال یخود، همه را قربان کهنسالی

امروز . کرده است می خود رصد یرا براهایی  شخص شما، حاجت یالتسوتر از تما م حلقه به گوش، آنغال ینغافل که ا. یدخواه می باشد که شما
 یاندغلکار را تا پا جمهور رئیس یناه جناز ین،چرک و دل یرناگز یدکه با یدا از آن شجاعت دلخواه ما دچار شده یشیچنان فرسا جناب شما به آن

و  »یقاچاقچ برادران« یاز خطاکار یانکار یرقابلاسرار شما دست برده و اسناد غ یبه اختفا یرکیزچرا؟ چون او با  ؛یداش به دوش بکش دوره
بسا به  ای - یستمتعادل ن یتعادل که به هیچ - او ید،او بزن یبدست اگر به ترک. است یدهکش یروناطالعات ب شما را از وزارت یاندوستان و حام

 .یزداش بر شعبده یزم یشما را رو یانحام یمگو ه اسراردکمه، هم یک شما دست بزند و با فشار یاناطراف یبترک
  

 ی،گرام رهبر
و  یلدل یبهای  یتو رعا یزانگ مالحظات نفرته و هم یدکه به جوالن آ یشجاعت. یمشما یرنظ روزها سخت دلتنگ آن شجاعت کم من این -9

. هواداران من ینشما و ا ینهوادارانم؟ اهای  یدزد یاز افشا ید؟ترسان می چهمرا از : یدکه بگو یشجاعت. کند ییجو نامبارک را پس بزند و زالل
کج  یافرزندان من آ. یدبکش یخشانو به چارم یریدعدل، بگه محکم یکمردم باال رفته، در  یواراگر از د زاد نوریکرده،  یمجلس اگر دزد یسئر

پول  یناهللا لبنان و فلسط به افغانستان و حزب یلیاردم یلیاردم یابه دستور من آ یده؟کش اموال مردم را باال ،من است یکه حام اهللا آیتاند؟ فالن  رفته
 یاناطراف ینمن و ا یناند؟ ا مردم خانه کرده اند و در آسمان غارت اموال هنادرست باال رفتهای  خصلت من از نردبان یحام شده؟ پاسداران یرسراز

 یدگیرس یزاو ن یرکز میجمهور و معاون اولش و هزار حا یسئشخص رهای  یاما به دزد ،یاز آن سو: ییدو باز بفرما. شما ه عدلمحکم ینمن و ا
 یاقتل یاما آه یینآ. یدکن ییبختک شوم را شناسا ینو مقصران ا یدبنگر یکن ،برساخته است یرانیو ا یراننژاد از ا یکه احمد یو به جنازه و لش. یدکن
 داشت؟ شما را خواهد یفشر شجاعت ینا یارتز

 ئیسو همطراز ر یدرفت یرخود به ز یرهبر یگاهو گاه از جا. یدیدزحمت کش یاربس یئشدن مجلس و دولت و دستگاه قضا یکدست شما برای -10
 یو باال یربه ز یانداز مطلوب خود را در چنگ جمهور رئیسچنان دست  آن. یدآن پرداخت یتنگنا برا یجادو ا ین،از ا یبه جانبدار یاسیس صنف یک
 یچه یگرامروز د. یدهست یو یانو اطراف یو یلیاردیترهای  یوول هرزرؤمس ،یدو چه نخواه یدکه امروز چه بخواه یدواگشود یو منافع مل انونق

ه ک ییدفرما می قبول. یخترا بر سر او فرو رها  یرو و کجها  یدزد ینتا بشود آوار ا یستامور نه یدر حاش یاس أدر ر یریمغا یاسیس یالتتشک
. دهد می یخشما را نشان تار یکهنسال یروزها ینا یرماست که تصو یبرادره ینآ ینا. یدا بوده یمسه ،ستسقف س ینشخص شما در افراختن ا

 ما همچو نددار یالو خاند  هکه آنان از ما الگو گرفت ینو ا ی،اسالم یداریعرب به نفع خود به اسم ب مردمان یزشخه مصادر: یدگو می کهای  هیینآ
تواند ما را از  نمی یزن یزهاگر ینا یآر ی،سو از دگر یرانیانا و سرکوب جنبش یسو یکاز  یتوال استر شناختن جنبش یتشوند، و به رسم

 .برداشته، برهاند یزما خ یدنبلع یکه برا یسرنوشت
  

 ی،گرام رهبر
 یپناه جعفر .ایم هالخروج کرد کار و ممنوع یعمر از کار ب یکر دار به قد خنده یرا با احکام یجعفر پناه یهمچون آقا نامی ما هنرمند صاحب -11

 را دهنرمند منتق یکدست  یا،نظام پو یک. پرداخت می جامعه یجارهای  یکرد و به زشت می اش از ما انتقاد یوجه، در آثار اجتماعترین  در تلخ
به  ،»یداست، پاکش کن یتان لجن لباس«که به ما گفته  ینبه خاطر ا نه آنکه او را ؛کند می بوسد که حواس همه را به نقاط ضعف جامعه معطوف می
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و  سگراناز اختالای  هو نشان یاسم یچجرم بُرد، هنوز که هنوز است ه از اثبات یشرا پ ینمتهم یآبرو یدکه نبا ینما به اسم ا. یمبکش یخشچارم
 یبراای  هساز را بدون آنکه محکمایم، اما بالفاصله اسم چند مستند هردمنتشر نک یتومان یلیاردسه هزار م یزانگ بهت قمآن ر دزدان و همکاران

. یمکن می منتشرش یزن مان یهانکه در روزنام یزو بالفاصله ن یزیمآم یم در یگانگانب یتو عامل یبا جاسوس یم،داده باش یببه اتهام آنان ترت یدگیرس
دوستان  یراًاخ یاو . مردمان جهان را فراهم آورده استه بساط خند یرد،پذ می م صورتکه به اسم اسال یدار ما از آن رو خنده یکارها. خالصه کنم

 -  شما شخص یآگاه یبرا آری -اشم شخص یآگاه یزادگاهم برا یمرا که در روستا ها و ابزار کار خود یلمف ی،ناگهان یورش یکدر  ی،سپاه
 .برند می دارند و یندان بودم برممشغول ضبط خاطرات داخل ز

که ظاهراً ای  همتذکر شدم؟ همان نام یجناب شما نوشتم، به چه نکات یکه از داخل زندان براای  همحرمانه هست در نام به خاطر شریفتان -12
نه، من یرخواهاسراسر خه تا مرا آزاد کنند؟ در آن نام دستور فرمودید - کرده باشم یعفو بدون آنکه من تقاضای -  آنه بعد از مطالع یحضرتعال

 یرفتند و ارکان حکومت خود را وارس می مردم یانخود با لباس مبدل به م یادور، های  پادشاهان و حاکمان در گذشته: شما نوشته بودم یابر
 زندان بهجناب شما با لباس مبدل  یمگو نمی من: و نوشته بودم. فرمودند می یلکجا گس منظور به هر ینخود را به ا یفرزندان و امنا یاکردند،  می
معترض به  از آحاد مردم یکی أتیبه طور ناشناس و در ه) را یثمآقا م مثالً(از فرزندان خود را  یکی یا و. یدبزن سر یگرد یها به زندان یا یناو

بازان گمنام سر امتدر ق یوالهاییرسانم که ه می شما خبر یبرا ینمن از داخل زندان او. شما امین - زاد  نوریمحمد  - من ینبلکه ا ید،زندان انداز
 یکرکهای  و به ناموسم فحشاند  همرا زد خود ی،امام زمان یانبازجو ینشما نوشتم که هم یو باز برا. کنند می چه یاسیس ینامام زمان با متهم

 ،یقبل یمن فزون بر سه سال وو ااند  هکرد یساز پرونده یمبراای  هیقدق و دهای  هیقدق احکام سهترین  دار دستگاه قضا در خنده مرعوب یانو قاض .اند هداد
 ید؟نگر می یامن آه صادقانه ینبه آ .اند هیدزندان بر یگرسال د دو یمبرا
شما  ین،ام یمطروحه وفا کنم و همچون فرزنده به آن وعد یدیفکر بودم که با چه تمه یندر ا ی،آمدم، از همان بدو آزاد از زندان که بیرون -13

و تنها  خودم، یی،ماه در سکوت و تنها و چهار. »رهبرم یمحرمانه برا«نوشتم با نام ای  هیلمنامدو ماه، ف یط. ذارمداخل زندان بگ یعفجا یانرا در جر
کردم و  یشما بازساز یخشن را براهای  ییو بازجو یانفرادهای  تنگ سلول یاغراق، فضاای  هخودم قرار گرفتم و بدون ذر یندورب یخودم، جلو

و نه به  وشتمنای  همنتشر کردم و نه مطلب تاز یلمف یناز ا یچهار ماه، نه عکس و خبر ینا در. ثبت و ضبط کردم ،ته بودخودم رف آنچه را که بر هر
به سرانجام برسد و شما آن را  یلمف یندانستم اگر ا می یکچرا که ن. جمهور داخل شدم یسئر یاناطراف یزانگ بُهتهای  یداغ و دزدهای  یتحساس

دستور  یعدالت یب بلند یها برج یدنبرچ یفرستادم، بالفاصله برا می ساختم و می جناب شما یبرا که سابقاًای  همحرمانهای  یلمثل فم یید،مالحظه فرما
 .یددستور فرمود یدنشآن، به برچ یعفج یایاز قضا یکه به محض آگاه یزکدرست مثل داستان کهر. فرمود یدخواه

خود باشند، و  یسپاه های قاچاق همکاران آنکه نگران اسکله یسپاه، ب یمور اطالعاتأمهرماه، هجده مدر ظهر روز پنجشنبه هفتم  یش،پ چندی -14
 ونام شاغل در دولت  آنکه از دزدان صاحب یترش کنند، و ب یرو یااالنب قرارگاه خاتمه بدون مناقص یلیاردیم های یمانکه از پ ینبدون ا
ام وارد شدند و  زادگاهم و در تهران به خانه یمن در روستا یهنر یگرفته باشند، همزمان به انزوا یدولت خدمتگزار سراغ یلیاردیتر یها اختالس

مرا به قدر  اآنان ام. سر گردنه گرفته باشند یحرام یکاز  یمتیانگار غن. مرا بار کردند و بردنده شد ضبط یرو تصاوای  هکار و امکانات حرف یلوسا
و . از آن را با خود دارم یکامل یاربسه و من نسخ یستشده ن گرفتههای  یلمف یتمام اند، هانستند آنچه از من ربودخام و ناپخته انگاشتند و ند ،خود

 یرونداخل زندان و چه از ب ازچه . دهم می خود را سامانه یستشوم و کار با می راه مرا سد کنند، باز من دست به کار یگربار د صد یککه اگر  ینا
 .آن
و به انتشار آشکار  ینکرد یداراندازند که چرا آبرو می به زندانم در یسم،نو می سرگشادهه شما نام یآنجا که من برا یستن یادار آ خنده -15

 یندگشا می یدیجده پروند یمبرند و برا می ساختم، اموال مرا می شما یبراای  همحرمان یلمکه ف یزاکنون ن! یو محرمانه ننوشت یدست برد یتها نوشته
 ینا. شخص شما آماده و ارسال گردد یمورد اشاره برا یلمام ف داده یبیاما ترت ،یمروزها در تنگنا ینگرچه من ا ی؟محرمانه دست به کار شد که چرا
 قرار یشود، ب می کشورمان دست به دست ئیو قضا یتیامن پنهان یکه در پستوهاهایی  فاجعه یافشا یکه مرا برا یمانیو ا یاست انسان یعهد
چرا که . یابند یشما آگاهه یفمن و وظ یتتا همگان به ن یردگ می ام قرار یشخص یتسا یخود به خود رو ،اثر یناه یلمنامف ی،در قدم بعد. زدسا می

 یستید؟موافق ن یابا من آ. شود ینشما همنش یبا کهنسال یدمن باه ینآ صراحت
و  یدبه خود را از صحنه بران ینو منتسب یاناطراف یفرعونهای  بافتهه هم ی،لهال روح نفَس یککه با . یمشما نظیر کم من هنوز دلتنگ شجاعت -16

ه قو یاستر یبرا یجانیصادق الر یخش یام که انتخاب آقا ام و نوشته بارها گفته ،از باب نمونه. یدزده بازآور فلک ینسرزم ینانصاف و عدل را به ا
 یرهبر جمهور ی،زمان یکبدانند  یندگانکه آ ینا. ثبت کرد ینسرزم ینا یاسالمهای  خسارت خیاشتباه بود که نام شما را در تار یاز آن رو یه،ئقضا
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 یاتیمسند حساس و ح ینا رب ،یاش با و یو قرابت فکر یشنو حرف یلبه دل داشته باشد، صرفاً یئقضاه را بدون آنکه تجرب یفرد یران،ا یاسالم
 .انتخاب نادرست نکرد نیبرخاسته از اهای  به خسارت یزن ییگمارد و اعتنا

نام کشورمان  مرجع و عالم و مجتهد صاحب یکو  یستب یخود را برا اجتماعی - یاسیو س یشرع و پنج پرسش یستب دو سه ماه پیش، -17
از جنس  ،اند هما بدان دچار شد یکه مراجع و علما یترس. من پاسخ نگفتهای  به پرسش یک هیچ یکی،به جز . یندها پاسخ گو ارسال نمودم تا بدان

ما و شما به جان جامعه  یریتسفانه تحت مدأکه مت یا یتیامن تلخ یفضا. کرده است یراز بزرگان ما را در خود خم یاریاست که بس یهمان ترس
مجلس را، که  یندگاننماحتا  .همه را از هم ترسانده است. شناسد نمی سواد یو مرجع و باسواد و ب یو استاد و دانشجو و روحان یرافتاده، مددر
 یندگینماه کوزه دهان از حق مردم را دم یانتص داستان حق مردم را و سوگند یالنهمنگ، ذلهای  و مثل آدم اند، هترس به تن کرد از خفتای  هیقجل

نظام  ینا رنجور ما تن به قدر خود یگانهکدام ب. یندگو می جامعه یجار یعدر فجا یگانگانتر، سخن از فتنه و دخالت ب یالنهکنند و ذل می خود نجوا
شما،  یندلنش جمال یترؤ یبرا ینه،آ ینا. یدنشو یدامشفاف من ناه ینکرده است؟ از آ یرا خال یبشچرخ برده، و همزمان ج یرزده را به ز فلک

 .کند می یکوبیپا
  

 ما، یگرام رهبر
به  ینیس یکهفتاد ساله،  یعالمه به اشار یدمد یرد،بگ در ییاز آنکه گفتگو یشپ. رفتم یروحان یاز علما یجمع یداردور، به د در شهری -18

آن  رمن آن روز د. دور بردند ییرا به جا ینینهادند و س ینیخود را در آن س های همراه تلفن ی،جار عادت یکحاضران، طبق ه آمد و همگردش در
 های تخت یهپا ینیدب می ید؟نگر می یاآ یکام ن رکتان قرار دادهمبا یرو یشکه پای  هینبه آ. شما را به کام افشاندم یاز کهنسال یمتزلزل، طعم محفل
 چفت بسته است؟ یشما بر چه اوضاع اسفبار یرهبر

. پاسخ نگفت. یدها پاسخ بگو فرستادم تا بدان یمحمد خاتم یدجناب س یخود را برا یحصر ها، هفت پرسش یکینزد ینروز در هم یک -19
اما در  ،یدماز او رنج. »دهم نمی شما جوابهای  ، من به سؤالزاد نوری یآقا«: سخن، قاطعانه گفت یان ابتدادر هم یو. رفتم یشانا یداربه د شخصاً

 یآقا یمن آن روز باور کردم که ظرف صبور. یممخالفان خود دار یکرکهای  فحش نشنود یبرا یتیاز ما ظرف یک چرا که هر. حق دادم یو بهدل 
قبول  یخاتم یآقا حال که خود یندر ع. را ندارد یتر تازههای  تحمل هجمه یاست و و یزلبر یعتمداریشر ینحس یآقا های امثال از فحش یخاتم

من آن . یستمردمان ن نفرت یقعم ه پر کردن گودالآنها چار پاسخ نهادن یشود و ب می مردم دهان به دهان یاندر م یتر یتوفانهای  رسشداشت پ
موران أمه یشود و همه بدانند ترس از سا یفما و شما بازتعر یبرا یخاتم یخواهم کرد تا هم شجاعت آقامنتشر  یگانه را به زود هفتهای  پرسش
 .چه به روز بزرگان ما آورده است یاطالعات

 یزمن نه ینآ .ایم هشما فهم کرد جنابه یما، همان است که از روح یخواه شجاع ینا یم،چه کن. شجاع یاربس. یمخواه می ما شما را شجاع -20
های  استاز خو ید،ا آورده یدپد یامن وسعت یان،سپاهه یردا یانخود در م یشما اما نه که برا. شماست حضرت یزشورانگ شجاعت یشتاب نما یب

رانده  یهبه حاش یا اند، هیدخدا کش رخ در نقاب آسمان یاما  یو مردم یفپاک و انسان و شر روزها پاسداران ینا. یدا ما مردمان فاصله گرفته یبطئ
 یجور کاال و دالرها هزار قاچاق یرینکه کامشان به چرب و ش یاما پاسداران یاز آن سو. در حال فرسودن و دق کردن یااند، و  یمنزو یا اند، هشد
عمر شما را  یباق نیناو هماند  هما قفل بست ینسرزمهای  و منصبها  مسند یو باال یرپاسداران، بر چهارستون ز ینآلوده است، بله، ا یرنفتیو غ ینفت

سرد  ینروز سر بر زم یککه  ینالل، هم زبانمدارند، اما  یشنو و از شما حرف ینداوامر شما یعامروز به ظاهر مط ینانا .اند هبا شما به معامله نشست
پاسداران  ینکه شده، در خفا از ااز باب امتحان هم . درند می یرانیو ا یرانپوست از تن ا یر،ناپذ یریس پاسداران ینآن روز، هم یفردا ید،بگذار

 یآر! بکنند؟ هرگز ییبه سخن شما اعتنا یاآ یدکن می فکر ؛اموال مردم بردارند یدنباال کش که دست از عادت مستمر یدبخواه یو قاچاقچ ینفت
و  یشما به شادمان ینامروزهای  ینگران یرد،نژاد را بگ یاحمد یجا یگریکه اگر سردار و شهردار د یددل ببند یننور چشم به ا یمباد ا! هرگز

 اند، هکه بر مردم وارد آمده نهاد یدلخراشهای  یبآس وگناهان  یقدرت خود را بر خون ب که آسمانخراش یاز آن رو ینانا !آرامش بدل خواهد شد
توانند  نمی المنفعه، عام یچند بنا احداث چند پل و چند پارک و یدنبا به رخ کش یزو هرگز ن. یدبکشند، خون خواهند نوش که سر یبا هر جرعه آب

 .خود فرو برند یگر نظامیمعامالت  یسر به هزارتو ،خام خود یالبر داغ و سوز مردم ما سرپوش بگذارند و به خ
ته است و قالب بس ،بزرگوار ینبر تن ا یپوش که همچون تن یدمترس را د یوقت ،یداردر آن د. نام نظام صاحب از بزرگان یکیداشتم با  دیداری -21

 ی،رهبر گرام یا ینیم؟اجداد شما را در شما بب ای از شجاعت هذر یدچرا ما نبا: گفتم یرا ندارند، به و یشدن از زبان و یجار ینا یده،بر یدهبر الفاظ
در  یوقت ی،چون شورو یآنجا که ابرقدرت. سابق هنوز برقرار بود یکند، شورو یساز توانست چاره می مردم و برجستگان جامعه اگر ترساندن یقطر
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از او فرو تر  یعسر سیارچرا ما ب یرد،م می خود فرو کشد و در می فرو یمثل شمع ،کند و بعد از هفتاد سال می خود خانه مردم یاز ترسندگ یکانون
 یریم؟و فرو نم یمنپاش

  
 ما، یگرام رهبر

انشقاق مردمان از های  و علت یانبان یدفرمان صادر کن یرد،گ می سراغتر از درد و داغ ما  روزها کم ینکه ا یرینظ دارم با همان شجاعت کم دوست
 سر »یاسالم یجمهور ی،استقالل، آزاد«که شعار  یو سه سال یبعد از س یمخواه نمی ما که. است یشانتخابات مجلس در پ. شوند یدهبرچ یانم

به گردن  یهو روس ینکه چ یسمانیبا ر یدا یدهاز خود پرس یاآ یچه .ینیمبرا در خاک ب یاسالم یرا و هم جمهور یهم استقالل را و هم آزاد ایم، هداد
 ایم، هافراشت ینیکه از معارف د یو با نکبت !ی؟کدام آزاد ایم، هکه به جان جامعه درانداخت یو با سانسور و زندان و ترس !کدام استقالل؟ اند، هما بست

که در گام نخست، پاسداران فربه از  ینو ا. یمها بها بده و بدان یریمبگ یمردم خود را به بازکه  ینمگر ا یستنای  هما و شما را چار !کدام اسالم؟
و از  یمخود را آزاد کن یسیاس یرا و رقبا یاسیس یانزندان. یماست، باز فرست یها و مواقف نگاهبان خود که پادگان یواقع یگاهحرام را به جا مال

  . یمقائل شو یاتحق ح یزن یگراند یخود، برا یشانسوتر از خود و خو و آن یمانتقاد نهراس
  . کوبند می یانتشار پا یتابانه برا یبها  یو خوب یرهاخ ی،آنجا که در آن جمال نوران. جمال مبارک شماست یتؤزالل ما، سخت مشتاق ره ینآ

  
 والسالم
 زاد نوریمحمد : و دوستدار شما همراه
 و پنجم مهرماه سال نود بیست

  
  

  ***منبع *** 
 »زاد سایت رسمی دکتر محمد نوری«

http://nurizad.info/?p=10038 
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     1390آبان  1ای،  نامه سرگشاده نوشابه امیری به خامنه

  
 »!یدبه ساعت نگاه کن! یا خامنه آقای«
  

آنها  اما شوند، یشم مردمان مخ یکه قربان یستندقرن ن یکتاتورهاید ینآنان اول .یو معمرالقذاف ینصدام حس. در تونل یگریدر چاه و د یکی
 . عبرت باشد ینهآ یشانبرا که شاید گذارند؛ یدر جهان م یکتاتورهاد یچشم باق یرو یشکار را پ یانهستند که پا هایی ینآخر

ه کجا را ب یآدم تواند ینفرت م ینکهنشانگر ا دهشتناک و خون و خشم، هراسناک بود؛ در ی،در خفت و خوار ی،و قذاف یرصدامتصاو آخرین
» آدم«اند حقوق بشر، آدم را از  تارکش نوشته که بر یدر عهد یکم،و  یستآسان بوده اما در قرن ب درکش یت،در عصر بربر یدکه شا ییجا .برساند

را در نفرت  یننشسته و قدرت ا یشعاج خو یها و چه غافلند آنان که در برج. ینآدم خشمگ ،»چاره«یآدم خسته، آدم ب ی،آدم عاص. هراساند یم
 . بود توان یبر آن متصور نم یحد یگر،که د برند یو چنان اندازه خشونت را در جامعه باال م شوند ینفرت م ینبروز ا ساز ینهآنان که زم یابند؛ ینم
ها  زهجنا یفهر روز عکس اولشان رد یران،ا یها که روزنامه ییروزها برگشتم؛ یاسالم یاول استقرار جمهور یبه روزها یرتصاو ینا با

 ی،داشته باشم بل از آن رو که آن همه شقاوت و سنگدل یهمدل یاننه آنکه با قربان. زدم یو زار م کردم یلحاف م یرسر ز دیدم، یها را که م عکس.بود
بودند و  یانقالب »رشو«مملو از نفرت و  کنند، یم ینچن یکه امروز با صدام و قذاف ینانآن روزها اما مردمان،همانند هم ا. بست یام را م نفس هرا

 خانهبر دار کشند،  یمبود که به عنوان نماد رژ شان یروستا یگروهبان مفلوک ژاندارمر رسید، یساواک نم یسشان اگر به رئ ؛ دست»موج«همراه با
ما را با خود  یهنکه م یبرانداز موج خانمان. ، تر و خشک با هم بسوزانند»انتقام یبانو« و آنجا، آتش زنند و همراه با ینجاکارمندان ساواک را در ا

خشونت  یم؛و کشته شد یمما کشت. کند یمسموم م یزجان ما را ن ریزد، یاست که همان زمان که به جان دشمن م یکه خشونت و انتقام، زهر برد؛
 . یمنامهربان شد یشو با خو یممهر را کشت. یمو خشن شد یدیمورز
که  یافت یمادر توان یما، در هر نقطه شهر، م یرانامروز در ا. تر یشبار با شدت ب ینو ا یم؛ا ز گشتهسال دوباره به همان نقطه با یبعد از س حاال
 . دارد یدارد، زخم یا دارد، شکنجه شده یا در زندان دارد، کشته یفرزند
نان فرزندش، عاجز  ینمأاز ت یده،رس شبه به قدرت و دوران یک یلیاردرهایم یکه در بطن زندگ یافترا  یمرد توان یم یران،در هر نقطه ا امروز

 . کوبد یم یواراست و خشم چنان بر او غلبه کرده که نوزادش به د
و دل نازکش به نفرت  یدهاش بر کرده، امان یرشاز جنس حاکمان، تحق یکه اوباش یافت ای یرشدهجوان تحق توان یم یاباندر هر کوچه و خ امروز
 . اند آغشته
 ... در امروز

  
 : را خطاب دهم که یا خامنه یبگفتم تا آقا هاینهمه ا و

  ! رهبر فرزانه آقای
ها بر جامعه روا داشته هزاران  سال یندر ا یکه حکومت اسالم یخشونت .ندارد یبیامروز، کم از نفرت مردم ل یرانشده در انفرت تلنبار یدباور کن
مردان  ومردمان خواب بر دار کردن شما .ستا ور نفرت غوطه جامعه در دروغ و فساد و.گذشته است یماز خشونت دوران رژ یشبرابر ب

 یدا حصر روا داشته یهندلسوزان م بر ید؛ا ها خفه کرده مصلحانه در گلو یها کالم ید؛ا یدهنرم به بند کش یها که زبان ییشما .بینند یرا متان  حکومت
 ... و
  

   !یا خامنه آقای
است که  ینسکه ا ینا یگرد یباشد رو یادتاناما  و مردمان نشنوند؛ یندکه آنان نگو یالخ ینبا ا اید، یدهجامعه پرخشم بر شما رابطه مردان کالم را با

فرو  یبه ماتحت قذاف نام یب یمرد ها یلمکه در ف ییدر برابر همان چاقو. »خشونت«تنها در برابر  .یدا گذاشته تنها »ینهک«در برابر  سپر، یب خود را،
 .... کند یم
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  !آقا
انتخابات آزاد هموار  راه ید،شان را آزاد کن یراناس.یدتن به خواست مردم ده توانید یهنوز م. نمانده یادیزمان ز .یدساعت را نگاه کن یها بهعقر
 رسد؛ اندتتان به دا یخدا ...واال ...یددور باطل نفرت خاتمه ده ینا به ید،ببر یابانخود از خ های گزمه بگشایید، »کالم« یرا به رو جامعه ید،کن

 . کارید یو م یدا ما نفرت و خشونت کاشته یهنکه به نام او بر پهنه م ییهمان خدا
  

   !یا خامنه آقای
 کنید؟با یبا نفرت مادران چه م ....ید،شکست یسندگاننو قلم یدید،زبان سخنوران بر ید،حواله داداش  کرد به داغ و درفش یکه مخالفت یدهرفرض کن

 ینشدن موشفرا یرکه تحق ینشنوند، جوانان یشفقر خو ینشرماگ یتا صدا کوبند یم یواربر د یشامروز نوزادان خوکه  یا شدهیرمردان تحق
  کنید؟ یچه م ینانبا ا ...جویند یم یشما تبر یینکه در خلوت، از آ ینیمنؤم برند، یسو و آن سو م ینرا با خود به ا ها یزککهر

  
   !رهبر آقای
 یادو به  ینیدحادثه بب یانخود را م.یستن یکه پرنده و چرنده را به آن راه ینه برج ینید،بب ینه محافظ یشخو یرامونپ .یدچشمان خود ببند یا لحظه

تان  کچگونه اش ...»ینیو نب سلطنت یری،بم مجتبی« گفتند یم ها یابانکه مردم در خ یروز یفردا یر،که پس از دوم خرداد، پس از هجده ت یاوریدب
در نظر  یشما زمان یبرا یکار اما به روز خشم که افتد، کس .یدو باز در قامت رهبر مقتدر ظاهر شو ییدتا به خود آ یدران زمان داشتدر آن دو .درآمد

نکاشته بود  شما، باد رانبا دو یسهباشد شاه، در مقا یادتان. ینیدرا در خلوت خود بب یصدام و قذاف یرتصاو .آن روز هولناک است. نخواهد گرفت
 کرد؟  یدچه درو خواه ،یدا توفان درو کرد، شما که از آغاز توفان کاشتهاما 
خشونت را به  یم،ا کرده یدتولنفرت را باز یم،خشم اگر رو ینبا ا، مان رسانده دوران، جان به لب ینا یما مردمان که سخت .با خودمان یسخن ،آخر و

 . خون است باز که با خون شسته شود، یخون .یستزهدان مهر ن نفرت، .روید ینم یاز خشم، آزاد .یما قانون جامعه بدل کرده
  
  

   ***منبع *** 
 »ینروزآنال«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-625a94ac9f.html 
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     1390آبان  10، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع سهشماره سرگشاده  نامه

  
  »!یدصد نامه تا آزا«
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 احترامات فائقه یمبا عرض سالم و تقد

  
گرد هم آمدند و  یکشور در شهر بنغاز ینا یدر مراسم جشن آزاد یبیهزاران تن از مردم ل 2011اکتبر  23 یخدر تار یدطور که مستحضر هست همان
روز پس از کشته شدن سرهنگ معمر  یکو  یپس از هشت ماه جنگ داخل ییبل یانتقال یمل یشورا یسرئ یلعبدالجل یمراسم مصطف یندر ا
 .اعالم کرد یقذاف یکتاتورید یطرهاز چهار دهه س یشرا از ب یبیکامل کشور ل یآزاد ی،قذاف
به  یزرا ن ینشهدا و مجروح یستأس وزارت خانه تازه یکه تصد یبیل یانتقال یمل یشورا یاز اعضا یکی یسیمراسم توسط عبدالرحمان الکب این

 ای«: گفت یو در ادامه خطاب به معمر قذاف» یمرا آزاد کرد یزمانکه کشور عز کنیم یاعالم م یاما به تمام دن«: جمله اغاز شد ینعهده دارد با ا
 »!یافتاد یخدان تار فرعون زمان تو به زباله

عرض  یککشور از چهل سال اسارت و ظلم را تبر ینا یآزاد بی،یو شجاع ل یرو تمام مردم دل یرانا یاسالم یشما به عنوان رهبر جمهور خدمت
در  یمهمچنان از شخص شما انتظار دار یمکرد یمنامه شماره دو که به خدمت شما تقد یروساز، پ یخو تار یمعظ یروزیپ ینا منیُو به  کنیم یم

 .یدنمائتالش  یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو اجتماع یانسانهای  حداقل خواسته قجهت تحق
 یغدر یو کوشش یسع یچاز ه ی،و ترک تمام تعصبات مذهب یم انسانکه در جهت اشاعه صلح و گسترش وحدت عالَ یشما و تمام کسان برای
 .یمافزون خواستارروز یقو توف یسالمت یافتخار است آرزو یندرگاهش باالتر یارزکه خدمتگ یکتا یزداز درگاه ا یدنمائ نمی

  
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانرط تمام زندانو ش یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائهای  پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛)...ی،عمومهای  استفاده از رسانه ی،شغل یتامن ی،بازنشستگ ی،استخدام دولت( یجامعه بهائ یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یمجوز احداث و ساخت مشرق االذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائ -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یکامل تمام اماکن مقدس بهائ یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یمجدد محفل رسم یلمجوز تشک -7
  
  

  ***منبع *** 
  »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com/2011/06/ 
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    1390آبان  11 ی،ا به خامنه یمطهر ینامه عل

  
  توضیح

  عباس خسروی فارسانی
  

تراض به عدم بررسی طرح سؤال از تاریخ دقیق نگارش این نامه، مشخص نیست؛ اما متن نامه در جلسه بررسی استعفای آقای علی مطهری در اع
او . ، ضمن متن استعفا، توسط وی قرائت گردید؛ که البته استعفای او در مجلس رأی نیاورد1390آبان  11، در تاریخ هشتمجمهور در مجلس  رئیس

  : ای را با این سخن آغاز کرد نامه خود به آقای خامنه
 یا نامه ،انین میدر ا. دیدان یه مکه ماجرا همان است یسه شد و بقیئت رأیل هیصد امضا تحو ال باؤین سا ،شیچهار ماه پ یعنی 5/4/90خ یدر تار«
  :»ن قرار استیه متن آن از اکارسال نمودم  یمقام معظم رهبر یز براین

  
  

 یرهبر گرانقدر انقالب اسالم کمبار محضر
 اتهکدامت بر یا اهللا خامنه تیآ حضرت

  ، االهیق یوفو ت یسالمت یاهدا سالم و آرزو با
  

ت یه قصد و نکرساند  یده است، به استحضار میندگان مجلس رسیصد تن از نما یک یه به امضاکجمهور محترم  سیئال از رؤدر خصوص نامه س
دولت  تر شیموجب تفاهم ب ،اقدام نیاه کدارم  یظنّ قو. است یاسالم یت نظام جمهوریل قانون و تقوینندگان، قرار دادن دولت در رکهمه امضا

دهد، اگر  یحات الزم را مینندگان توضک الؤنده سیجمهور در حضور نما سیئرود، نماینده ر کمیسیون مربوط میال به ؤس. و مجلس خواهد شد
ساعت فرصت  یک جمهور سئیربع و ر یکنندگان ک الؤدر آنجا س. دیآ یم یال به صحن علنؤس ،نندگان قانع نشده باشندکتن از امضا 72همچنان 

د یشا. دیآ یبه دولت وارد نم یبیآس ،نیا بر ست، بنایار نکا نشدن مجلس در یقانع شدن  یبرا یریگ یان هم بحث رأیدر پا. نندکه صحبت کند دار
ه به ک فهمد یرا میز نم،ک ینمد فالن قانون را قبول ندارم و اجرا یتواند بگو ینم یگر به آسانیجمهور، د سیئه رکن باشد یا ،ارکن ین اثر ایتر مهم
اگر . میدان ید میمف یاسالم ینده نظام جمهوریآ یشور و براکار را به صالح کن یا. ح بدهدید در محضر مجلس حاضر شود و توضیبا یزود
ان یه دولت دوره چهارساله خود را به پاکم یمعتقد یعالما نیز مانند حضرت. ردمک یب عمل مین ترتینجانب به همیز ایبود ن یگریجمهور فرد د سیئر

اگر  ،یعالبرداشت شخصی من این است که حضرت .مینک یر مین راستا تفسیال را در همؤن سیشده توسط مجلس و ا یگذار لیر ریبرساند اما در مس
ان حجج اسالم یآقا زب اکمر ،انیاصولگرا یداور یشورا. دیندار یمخالفت ،ردیو به دور از جنجال صورت گ یو اخالق یار به صورت منطقکن یا
ال با ؤموافقت خود را با طرح س ،ردندکن موضوع برگزار یا یبررس یه براک یا ا در جلسهین یو سبحان یمقدم، آقاتهران ی، مصباحیمیهبر، ابراهر
ا ه امضکهم  یندگانینما. ننده مطرح شده استکنده امضایون مجلس و صد نمایت روحانیال با حماؤن سیا ،نیا بر بنا. ت آراء اعالم نمودندیثرکا
د یال گذشته و باؤار از سکگفتند  یه مکردند کل امضا نین دلیز به ایاز آنها ن یاریبس. دارند یمالحظات یاند ول الؤثرشان موافق طرح سکا ،اند ردهکن

ه دست کت ن اسیا یعالضرتحنجانب از یدرخواست ا. میها به شدت مخالف ین تندرویه ما با اکرا مطرح نمود  یاسیت سیفاکرد و عدم کضاح یاست
نظام  ،یلکه به نفع دولت و مجلس و به طور کرد کم یت خواهیهدا یا گونه ار را بهکما  د و قطعاًیار باز بگذارکن یما را در به انجام رساندن ا

  . ران استیا یاسالم یدر جمهور یواقع یراسکه دموکابند یا دریتمام شود و مردم دن یاسالم یجمهور
  

  . سپاسگزارم یعالحضرت ریتدبسن از حُ قبالً
   .یددر صورت لزوم خدمت خواهم رس. م بودیع امر خواهید مطییه چنانچه اعالم مخالفت فرماکاست  یهیبد
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    1390آبان  17 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یندهم

  
  »اطالعات و دزدان سپاه دزدان«
  

تا با اعتنا به روان  یما یدهدانست که ما او را برکش او می ؛دانست را خودش خوب می ینا ؛مصرف داشت یختار نژاد احمدی
متزلزلش را با  یتبست و گودال شخص بار می ی،تکرارنشدن یتمورأم یناز ا یداو با. بکوبد یخطلبان م تابوت اصالح نامتعادلش، بر

  منجر شود او یتوانست به قَدَرقدرت هایی که می یسهک. کرد می رزبان پول مردم پُ یهای ب یسهک
  

باخته را به  یما به در بُرد و باز یوتینگیغه ت یربزنگاه مرگ، از ز نژاد را در به غارت رفته از وزارت اطالعات، گردن احمدی اسناد
مجلس و  ئیساز ر. سند دارد ید،او اسم ببرکس که شما از  هر یهاو عل. های برنده در دست اوست اکنون، برگ. نفع او رقم زد

نام و آقازادگان خوش بر  های صاحب اهللا آلوده مجلس و آیت یندگاننما یکبه  یکو  یبافو قال ییرضا جنابانخاندان او گرفته تا 
  و سرشناس یو رو

  
همه اعتبار و سابقه و  شد و آن وفر یتیو امن یو اقتصاد یاسیهای س یدور نماند و به آغوش هرزگ نکبت مستمر یناز ا یزسپاه ن
شِگرد جا گرفت و به فهرست  بغل دزدان صاحب یربود، در ز یختهکه برانگ یدهاییاش را تباه ساخت، و با همه ام یهای نوران ارزش

  یوستما پ ینسرزم یخشدگان تار یدهدزدان و دزد
  

های  یستگیها و با یستگیو حساس و شا یفشان، روح ظر هیانیو ب یمهر تحرک و تصم در یدما که با یو سپاه یاطالعات یها دستگاه
و کافر و  یداند که دست هفتاد دستگاه پل درافتاده یشخویه عهد اول از یچنان تناقض باشد، به آن یشان متجل یو انسان یعیش

  اند خدانشناس را از پشت بسته
  

شوند و  داخل می یاسیخانواده، به خانه متهم س یابغدر  یخانواده، آر یابغ در یخانواده، آر یابغ اطالعات، در یالشخورها
 یهای سوزن یکروفنالبته م شده، و جز اموال ربوده هب نیزای  رد و نشانه یچبرند و ه دارند و می یبرم ،کند یرشانآنچه را که س هر

  گذارند نمی یجا هشنود، از خود ب
  

. است یختهرا برانگ یالملل ینروزها طمع گردنکشان ب ینهای سرد ا انو زمست یماز جهل و از نفت سرشار یبیمثل عراق و ل یزما ن
از  یکاسب. گذارند نفت ما می یها چاه یها، دست رو جا کردن آدم هاندازند و با جاب کنند و چند تا بمب و راکت می میای  ینههز
  کنند می یبیکه با ل یهمان کار و. که با عراق کردند یباالتر؟ همان کار ینا
  

 ی،داخل یچهم پ رفت از اوضاع در برون یبرا یشما را برا آورد و ما و یدپد یجماعت در جناب شما شور ینپوک ا یارهامباد شع
  !چشم ماست اکنون در یناز هم یانشکند که دود پا یدامان جنگه دست ب

  
چهره دزدان اموال : یابیمشان راه  یبه چهره واقع یمتوان می یمرا اگر پس بزن یناننقاب ا. یمرا نخور یهفربگان فروما ینا یبفر

 یها نهند و با پول راه، ما و شما را وا می یمهن در یم،اگر به چاه جنگ داخل شو ینانا یسمانبا ر. کارکشته یانمردم و قاچاقچ
 یانیرامح ینان،مال حرام از ا یها و خوبان سپاه کجا؟ چرب یها و باکر کجا و همت ینانا. کنند می یزکجا گر به هر یدهباالکش

  دست بزنند یرانسانیشان به هر رفتار غ یمنافع شخص یبرآورده که حاضرند برا
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  یدکن یهبه سالح و پول و پاسداران فربه از مال حرام، به خدا و به مردم تک یهتک یجاه و ب یاییدب

  
 که دزدان را دوست ندارد یینام خدا به
  

 اطالعات و دزدان سپاه دزدان
  

 یا خامنه اهللا آیتا حضرت م یبه رهبر گرام سالم
آنجا بها دارند ها  نامه یندانم ا می گرچه خود. شما خواهم نوشت ینامه برا یکای  ههفت -  اسفند ماه آتی - تا روز انتخابات یحضرتعاله با اجاز من

 ما و تارک مردمه ینفته شده، ثبت در سگر یچبه ههای  نامه ینا یواقع یدانم که بها می را ینا یزن. یرندکه توسط حضرت شما مورد اعتنا قرار گ
ام از همان  نوشته کنم تا می یارعنوان خاص اخت یکنگارم،  می شما یکه براای  هنام هر یمن برا یداگر موافق باش. مرز و بوم است ینا یختار یکتار

و  یدو دستگاه اسالم ینقرار بود ا: که یلدل ینبه ا یدشا. ام نهاده »دزدان اطالعات و دزدان سپاه«دهم خود را ه عنوان نام. یردروح بگ یعنوان اصل
 .برند یکه خود بدان رو یننه ا یرندرا بگها  یدزد یجلو یعی،ش
  

 گرامی، رهبر
 یدوستان. کنم می آنان یاست بس بزرگ که من جانم را فدا یدوستان یجیان،و بس پاسداران یانم انقالب، در یآرزوها قحطستان بزرگ یندر ا مرا

که  سیجیانیپاسداران و ب. شوند می و زنده یرندم می هزار بار یمردم، روز یجارهای  رنج از شرم اند، و یاند، مردم اند، انسان یماند، فه دباکه با
فراوان های  ضخاطر اعتراه اند، بل ب و همراه یکنه با دزدان داخل سپاه، شر اند، نه دزدند، و قناعت کرده یبه مختصر یااند، از مال دن یفاند، شر پاک

 .اند حال دق کردن و در یشان، اغلب منزو و فروخورده
 مثالً. گدازند می همکارانشانهای  یرفتار که از کج یزانیعز. و پاک فراوانند یمدرستکار و فههای  انسان یز،که در اطالعات ن یمگو می یناناطم با
 او بهخواست  می که از من یگرد یکی. ادبانسان و با. بود گونه ینود، هماو ب یارکرد و دست می مرا کمک صفتیوو د یاصل یکه بازجو یمورأم
دست  از آنکه در دست درستکاران باشد، در یشب ی،و اطالعات یدو دستگاه نظام یناه همه اما اراد ینبا ا. ادب و متفاوت بودبا یزن یمبگو »دکتر«
 .ار آنان اشاره کنماز رفتای  هنامه به تراش یناست که من بنا دارم در ا یگرانید

برادران سپاه و سربازان  یاز برکات جار ید،بر یم به سر یتیامن یقوا یدکه در محافظت شد یاز آن رو ،محترمتانه که جناب شما و خانواد دریغ
 ی»شنود«شما ه خان در ثالًم. متجانس نشانده استنا یزندگ یک یما و شما را در دو سو یدشا یگ هبهر یب ینا و. یستیدگمنام امام زمان برخوردار ن

شما  یرا برا یمیهمان روز، همان صحبت صم یفردا ید،شو می یاجو یدیو همسر شه ییو آشنا یتا اگر با تلفن از حال و روز دوست یستکار ن در
 .دهند ناخواسته قراره معامل یک یسند کنند و شما را در تنگنا

ای  هیفاز شنودن لط یا یدکش می یشهمسر خو به سر یرفتار شما را، آنگاه که دست ینتر یاند تا خصوص کار نگذاشته ینیشما دوربه درخان یا و
های  به حاجت یدنرس یکنند و برا یلمرا فها  همان ید،کن می جا هرا جاب یزیو چ یدکن می دود یزیو چ یدخور می یزیچ یا یدخند می غش غش
 .کنند یدتهدها  یلم، شما را به انتشار آن فیفشانسخ
 روند، حتماً می یروناز بابت فرزندانتان آسوده است که صبح اگر ب خیالتان - دارم یماناش ا که من به سادگی -  خوده ساده همان خان شما در یا

به اسم  م،تماخوانند تا پنج ساعت  نمی فرا ینجوان شما را به زندان او راه، همسر و دختره یانم در مثالً و ؛گردند می شامگاه همان روز به خانه باز
 یدرست همان کار ؛بگذارند یانم را با دختر شما در یشما، و مسائل رختخواب را با همسر یمسائل خانوادگ ینتر یخصوص ،»یحاتتوضای  هپار«

که  تاس ینا معمول بر: یممحض اطالع جناب شما بگو. اند جوان من کرده من و با دختر با همسر یکه سربازان گمنام امام زمان و برادران سپاه
مرا با  یوالیه یبازجوه شد ضبط یگفتگو ییددستور فرما. کنند می را ضبط ینو متهم ینخود با مطلع یگفتگوها یانهما، مخف یعیش مورانأم ینا

امثال  یارج ای از برکات هتا به نمون یدرا بشنو یو روان یجنس یوالیه ینشما پخش کنند تا خود با دو گوش مبارکتان سخنان ا یدختر جوانم برا
 .یابیداو وقوف 
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  گرامی، رهبر
سم از آن قِ یهکنا یل،دزدان اتومب یادزدان بانک : ییمگو می یوقت. اند یفهمجوار قابل تعر دو وجه من، دزدان اطالعات و دزدان سپاه، در فهم در

است که  یمن اشاره به دزدان ن سپاه، قصد نخستدزدان اطالعات و دزدادر . متبحرند یلسرقت اتومب یابانک های  پول که در ربودن یمدار یدزدان
 یم،ا کرده یفتعر یشخو ینیکه ما از اطالعات و سپاه در نظام د یوگرنه با اعتنا به مختصات. اند یدهبغل زده و دزد یراطالعات و سپاه کشورمان را ز

ها آلوده باشند  یبه انواع زشت یدتوانند و نبا نمی اند و مانییو ا یناب انسانهای  و سرشار از خصلت یشیو دوراند یو هوشمند یدو، سراپا درست ینا
 .و اموال مردم ببرند یثیتح و دست به غارت

 ینمثل هم .اند همطلوب خود آراست یختو آنها را به راند  هیدرا دزد یستهدو دستگاه شا ینو چه از داخل، ا یرونچه از ب ی،جماعت یک حتماً پس
 یرد و براوزارتخانه بُ یناسرار ا اش، دست به اعماق و یسه ماه سرپرست آن دو وزارت اطالعات کرد و دره جنازبا  نژاد احمدی یکه آقا یکار
 .امن بُرد یجا یکرا به ها و آن یختدر چمدان مخصوصش ر یکجادلخواه را  خود، اسناد و مدارک یمبادا وزهایر

 یدانست اگر دستش از سند و مدرک ته می تر یکو ن ؛اخواه آشکار خواهد شداو خواه ن یو پول یاسیسهای  فضاحت دانست می یکن نژاد احمدی
 .کنند می پرتاب ،پرت برهوت یکاش را به  تکه کنند و هر می جِرواجِرش یاباشد، جماعت اشق

تابوت  وان نامتعادلش، برتا با اعتنا به ر یما یدهدانست که ما او را برکش می او ؛دانست می را خودش خوب ینا ؛مصرف داشت یختار نژاد احمدی
. کرد می رمردم پُ زبان پول یبهای  یسهمتزلزلش را با ک یتبست و گودال شخص می بار ی،نشدنتکرار یتمورأم یناز ا یداو با. بکوبد یخطلبان م اصالح

 .منجر شود او یبه قَدَرقدرت توانست می کههایی  یسهک
 یبدانست رق می یزن و ؛یدآ یم پا در از یرغیبیبه ت یاستان مکرر یاز سفرها یکیو در  یدخواهد رس سر یمصرفش به زود یخدانست تار می او نیز

گنبد و  ،یانفرزند برومند سمنان یسازد و برا یم بر یلاو هزار مجلس روضه و تجله الفور از جناز یخود کارآمد است و ف سبک او در شگرد صاحب
از وزارت  یدزد ینهم یم،او بود یجا یزاگر ما ن یدشا. به او حق داد یدبا: یمگو می ن کهکرد؟ م می یدچه با یپس و. افرازد یم بر ارگاهیب

 .یافتیم ها می ینهگز یرتر از سا ینههز اطالعات را کم
. نفع او رقم زدباخته را به  یما به در بُرد و باز یوتینگه یغت یربزنگاه مرگ، از ز را در نژاد احمدی ارت رفته از وزارت اطالعات، گردنبه غ اسناد

و  ییرضا جنابانتا  مجلس و خاندان او گرفته یسئاز ر. سند دارد ،یدکس که شما از او اسم ببر هر یهاو عل. در دست اوست برندههای  اکنون، برگ
 .و سرشناس یزادگان خوش بر و رونام و آقا صاحبهای  اهللا آیتمجلس و ه آلود یندگاننما یکبه  یکو  یبافقال

 ینا در یانشاست که او و اطراف یپول و فرصت یلیاردهاشده از وزارت اطالعات، همسنگ تر اسرار و اسناد برداشته یمتو ق ، قدرنژاد احمدی برای
 یرما و شما را به ز یرو کب یرشده، انگشت صغ اسناد ربوده ینبا هم اوست که یناکنون ا. اند یدهتر باال کش بزرگ یب مملکت ینا یکجا مدت از هر

توانند به او  می پرنفوذ مگره زاد اهللا آیتفالن  یاپرطمطراق  اهللا آیتفالن  یاکشور ه برجست یتشخص فالن یگرحاال د. خود برده است یرکیز پتک
 یاگر بنا بر غرق شدن من است، چرا همگ«: که. کند می دکمه برمال یکشان را با فشار  ینآلوده و دروغ یثیتچپ نگاه کنند؟ چپ نگاهش کنند، ح

 ؟»یما هم غرق نشوب
  

  ،رهبر گرامی
مستغرق  یفوری،که آنان با لذت و ک هوش وزارت اطالعات رفت،یزظاهر ته موران بأبه سر برجستگان ما و م یکاله گشاد، درست آن زمان این

تنزل داده  یلکم یمجلس دعا یکشرکت چند جوان در ه مسخر کشور را تا حد یتیامن یمردم بودند و خط قرمزها یخصوص شنود مکالمات
 .بودند
فرو برده باشند و همانند  مردم سر یخصوص یممانند دزدان و نابکاران، به حر یعی،نظام ش یک یو سپاه یموران اطالعاتأکه م ینا تجسم
 صحبت ستماع مستمرشنود و سند کنند و از لذت ارا ها  مکالمات روزمره خانواده ینتر یاند، خصوص بهره یب یکه از حداقل مراتب انسان ییها انسان
اقرار  یزبان مردم را بدزدند و برا یاموال ب ینانکه هم ینتجسم ا اند، در پوست نگنجند، و یبهدو نفر که هفت پشت با هم غر یابا همسرش  مرد یک

ه از هم ترو شکنجه کنند، و باالبزنند  یتلخ و ناگفتنهای  یوهآور بنوازند و خود متهم را با ش و چندش یکرک یمتهم، او را با ناسزاها یکگرفتن از 
 .است یافته یتفلک زده، امکان و مظهر یارد یناست که در ا یدنائت آشکار، ناممکن ینچن یکبله آدم بکشند، تجسم  آدم بکشند، ینها،ا

ما . اند گونه یناه با آنان است، ادستگ دو ینا یکل یاراتکه اخت ،از پاسداران ما یموران وزارت اطالعات ما، و جماعتأاز م ینه همه، اما جماعت آری،
اما آنچه که من . یمخدا از آنان امتنان داره یشو هم یمدان می دو دستگاه را قدر ینا من و انسانؤموران مأکارکنان و م یو درستکار یزحمت و درست
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مردم  یخصوص کامالً خود را با شنود مکالمات ژنیکه اکس یکسان. اطالعات و سپاهنده گردن رو دزدان س یانام، حرام نوشته بدان اعتنا بسته ینا در
افکنند و در  می یتنگ انفرادهای  از هول و هراس، به سلولای  همتهم را در ورط ینانا. آورند می مردم فراهم یمطلق زندگ یمو با فرو شدن به حر

 .اندازند می فرو ،سخت توفنده همراه است یرعاب و ضرب و شتمإو فحش و  یدتهد که باهایی  یریگگودال اقرار او را به همان ورطه،
 یک چنینی، یناهای  نکبت شدن به ما، فرو یعیکه در نظام ش یستن یکردنباور یما، از آن رو یسپاه یراًو اخ یمتداول دستگاه اطالعاته یرو این
سر همسر  که بر یانیاز دنائت بازجو دستگاه خود یپاکساز یمن برا کودن یگرچه بازجو. است ینابخشودن یگناه بزرگ، و اساساً یفتعر یب

سخن  ینسوتر از ا در وزارت اطالعات بودند، اما آن یخاتم یآنها نفوذ: بودند، گفت یدهفضاحت و اشمئزاز بار ]فهمیه دُرّی نوگورانی[ ید امامیسع
 یبه استعداد دستگاه اطالعات و ی،جنسهای  مارییشود با مرور آن فضاحت و اشمئزاز، به روان آلوده، و به ب می ادب من، یسواد و ب یب یبازجو طنز

و  یو اقتصاد یاسیسهای  یدور نماند و به آغوش هرزگ نکبت مستمر یناز ا یزسفانه سپاه نأمت. کرد یقین یوالهاییه ینچن یک ما در برآوردن
 بغل دزدان یربود، در ز یختهکه برانگ هایییدامه اش را تباه ساخت، و با هم ینورانهای  همه اعتبار و سابقه و ارزش شد و آن فرو یتیامن

 .یوستما پ ینسرزم یخشدگان تار یدهشِگرد جا گرفت و به فهرست دزدان و دزد صاحب
  

 ،رهبر گرامی
. اند کرده یرکرده و مردم او را دستگ یدزد ،یروحان یک: بردند نام خبر مرجع صاحب یکبه  یروزگار یکه روز یدیمدهان مبارک خود شما شن از
 یههمان است که بعدها دستما یت،حکا ینا. کرده یفرو شده و دزد یتدزد به لباس روحان یک ییدکرده، بل بگو یدزد یروحان یک ییدنگو: تگف

چه از داخل و چه از  ی،معتقدم جماعت یزن مورد سپاه بله، در. نفوذ تحمل نشد یذ یها ها و دستگاه شد و از جانب آدم »مارمولک«لم یساخت ف
آن را از  یلبد یناب و ب یتانقالب و جنگ، هو یها ساله گرفتغبار یادگار ینا یالتدرآمدند و با ورود به تشک یرسپاهیو غ یه لباس سپاهخارج، ب

 .مطلق خود افزودندهای  ییرا به دارا یاراز اسلحه و اخت چمدان پر ینخود فشردند و ا یآن را در چمدان شخصه جدا کردند و پوست شا بدنه
رُژ  باشند که مثالً یینشان، شب و روز، مشغول قاچاق انواع کاالها یبه ما، از هزار اسکله یددیدو شه یدهد جبهه یانتوان تجسم کرد که سپاه می مگر
 ینا ورود به اساساً ویاکه گ یامیزدب در یتیو امن یو اطالعات یاسیو س یبا مسائل اقتصاد یظ،چنان غل سپاه، آن ینهم یا از آنها باشد؟ یکیبانوان  لب

 او بوده است؟ یتیو هو یحتمه از شاکل یئممنوعه، جزهای  حوزه
  

 ی،دو دزد ینکه البته روح ا ؛دو دستگاه مربوط است ینا یجراهای  یبه دزد یگر،د یوجه و معنا. دزدان اطالعات و سپاه از معنا و وجه نخست این
و  یفشان، روح ظر یانیهو ب یمهر تحرک و تصم در یدما که با یو سپاه یاطالعات یها دستگاه. خورد نمی به چشم یانشانم در یاست و تنافر یکی

اند که دست هفتاد دستگاه  درافتاده یشخوه یعهد اول از یچنان تناقض باشد، به آن یشان متجل یو انسان یعیشهای  یستگیو باها  یستگیحساس و شا
 معمول شان، از اموال یلیاردیترهای  یسوتر از دزد زدان اطالعات و دزدان سپاه، آنکه د یجور .اند نشناس را از پشت بستهو کافر و خدا یدپل

 .گردانند ینم چشم بر یزکنند ن می بازداشتشان که به اسم متهم یمردم
مردم توسط دزدان ربط  یبه یو اثاث یو هزاران آلبوم خصوصای  هو حرف یخانگ یوترهزاران دستگاه کامپحتا  و ابزار و یلهاکنون، هزاران وس همین

 .ها باز گردانده نشده است بدان ،کنون مردم برداشته و برده شده است و تا یخانگ یو دفاتر و انبارهاها  اطالعات و دزدان سپاه از خانه
ه صورتجلس یکدم، است که دزدان اطالعات، به هنگام برداشتن اموال مر ینا ،شود می مستفاد یکه از آن ادا و اطوار قانون، و البد مسلمان طنزی

. را امضا کنند یندروغه آن صورتجلس یخواهند پا می محل کار یاکنند و از افراد حاضر در خانه  می یمشده تنظ برداشته از لوازم یورص
 .برند می با خود یزنسخه را ن یکاهل خانه، آن ه زد بُهت چشم یو دزدان اطالعات جلو یستن یشبرگ ب یکو  نسخه یککه ای  هصورتجلس

. دهند می اش را به اهل خانه نسخه یککنند و  می یمنسخه تنظ صورتجلسه را در دو ینا. اند تر کرده خود را کامل یسپاه اما ادا و اطوار مسلمان دزدان
و نه محل  ینیدب می صورتجلسهه از سپاه در برگ ینه نام و نشان ید،ا معرکه یناه شما که مالباخت و ؛ندارد یاعتبار قانون یچکه های  هصورتجلس

در  یخانواده، آر یابغ در یخانواده، آر یابغ اطالعات، در یاست که الشخورها یوقت ،تر دهشتناک یناز ا. یگیریپ یبرا یو نه تلفنای  همراجع
جز اموال  هب نیزی ا هرد و نشان یچبرند و ه می دارند و یبرم ،کند یرشانآنچه را که س شوند و هر می داخل یاسیمتهم سه خانواده، به خان یابغ

چرا که در . فرمود یدرا باور خواه ینتر کم یندارم سخن ا یناناطم. گذارند نمی یجا هشنود، از خود ب یسوزنهای  یکروفنالبته م شده، و هربود
 .است مسؤولآن دستگاه  مورانأو بد کارکنان و م یکقبال اعمال ن در یز،ن یالتتشک دست هرول باالؤما، مس یقاموس مسلمان
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و  یوترسال است که چهار دستگاه کامپ از دو یشدزدان اطالعات ب. رخ داده است یزخود من نه دربارها  یو نامسلمانها  یدزد ینغمبار ا داستان
 ایبرمن های  یگیریاند و تا کنون پ مرا از خانه و محل کارم برداشته و برده یگرو لوازم د یخصوص و کامالً یخانوادگهای  از عکسهایی  آلبوم

 ی،سکوت خبر جناب شما نوشتم، در خلوت و در ینهم براه گونه که در نام همان: یماز دزدان سپاه بگو. است یدهنرس ییجاه ب بازپس گرفتن آنها
ه ینهز باا و همان ر ؛»رهبرم یمحرمانه برا«آوردم با نام  یدپد قضائیاطالعات و سپاه و دستگاه های  یاز هرزگای  هیلمنامشخص شما، ف یآگاه یبرا

را که به  یگریمرا، و آثار دای  هو حرف یابزار کاره دزدان سپاه به خلوت من داخل شدند و هم یلمبرداری،روز ف ینهشتادم در. ام ساختم یشخص
 .کردند و بردند من بود، بار یتخامشان سند مجرم یالخ

که با من  ،اهسپ از کارکنان دزدستان بزرگ یکیکه به  یندار ا خنده. است یدهنرس ییجاه ابزار کارم ب یریگ بازپس یمن براهای  یگیریپ یزن اینجا
شما : به او گفتم و. هزار تومان است یکصدروزانه  یدا و برده یدا که از من برداشته یلیوساه اجار یالیر وجه یز،دوست عز: گفتم ،تماس گرفته بود

: های منگ به من گفت که او مثل آدم ؛یدرا به من بازگردان ها دستگاه ینو خود ا یدبردار ،یدخواه می من یها»هارد«ه حافظ و یوترچه از کامپ هر
 !یدرا اجاره کرده باشها ینا یمکرد نمی فکر ؛مال خودتان است یلوسا ینا یمکرد می عجب، ما فکر

  
 ،رهبر گرامی

: دانند می شنود کرده و خود دارند، حتماً یرا تحت نظر اسالمام  من و خانوادههای  که رفت و آمدها و تلفن ما و شما در اطالعات و سپاه، مورانأم
من مالقات کرد و مبلغ  اب یکا،آمر یلمسازیفه شد معروف و شناختههای  یاز کمپان یکی یرانیا ه جماران تهران، رابطمحل نهم، دره بعد از انتشار نام

سپاس از «: گفتم به او چه گفتم؟ یددان می ؛داد یشنهادپ اش یلمنامهف یر دالر براو مبلغ پانصد هزا »رهبرم یمحرمانه برا« یلمف یدالر برا یلیونپنج م
رهبرم  یترا به ن یلمف ینمن ا: به او گفتم. وشیمفر نمی یگریبه د یمتشبه هزار برابر ق یم،ا کرده یمتقد یرا که به کسای  هیما اما هد یشنهادتان،پ

 .»نخواهم داد یام و جز به او به احدالناس ساخته
وزارت اطالعات و سپاه تا  یوالهایه یدتا بدان ییدآن را مشاهده بفرما. کنم می جناب شما ارسال یبراها  را به همراه نامه یلمف ینا یبه زود من

 .زنند می به اسم خود شما سکه یشما، آر خود را به اسم خود یجارهای  فضاحته دوند، و همزمان، هم می یشپ تیوانیمرز ح یکجاها
 یزشما را ن یکه اندرون یبا مراقبان یاطالعات و سپاه، زندگ ه شنود نامحرماندر ورط یزندگ. یستن یبینص ما یکه جناب شما را از طعم زندگ دریغ
تحت نظر،  یرفت و آمدها یخچال،شده در  یمخفهای  یو گوش ی،گوش درهای  با صحبت یهراس، زندگ هول و و یمدر گودال ب یکاوند، زندگ می
 به ما یراست. اند ما به شما زل زده یاحساس که برادران گمنام و سپاه ینبا ا ید،ا کنار همسرتان غنوده در شما در رختخواب و یم؟گو می چه ه،آ

 !یم؟برداشته بود یزمقصود خ ینانقالب، به سمت کدام ینا ما با ظهور ییدفرما می
سوتر از  آن ینان،ا. آنان مترتب استهای  یبر دزد یزن یند، وجه سوما اه مشغول آنکه دزدان اطالعات و دزدان سپای  هسفانه در هرولأمت بگذریم،

 د،مصالحه و جبران کر یجور یکاموال مردم را بشود به  یاند که اگر دزد دست برد یزن یگربار د آور وخفت رنج یدزد یکاموال مردم، به  یدزد
. از باورها و اعتقاد مردم یاز اعتماد مردم است ودزد یدزد: وآن ؛یستممکن ن یسماوو  یبا هزار ترفند ارض یراخ یدزد ینا ینیمرمت و بازآفر

 .اش باز بُرد یهاول یگاهتوان به جا می بخت را نگون نه آن اسالم جِرواجِر است که نه اعتماد مردم را، و یهیبد یان،م ینا در
را که از  یدزدان سپاه، اموال یدزدان اطالعات و ا یا: که. بت کنمشگرد صح دزدان صاحب ینا در حضور حضرت شما با خود یدموافق باش اگر

بدون  یمانقاچاق و معدن و هزار جنس جوراجور و از هزار هزار پهای  دارو و مخابرات و اسکله ،خاص و از نفتهای  مردم و از فرصت یزندگ
سرنگون های  خدا که نه، شما را به آن آرمانه اما شما را ب. یدشو خوش با یدو بخور یدبردار .وجودتان یگوارا ید،دار یبرم و برداشتهمناقصه 

 ذره از اسالم و خدا و اخالق و یک یداجازه بده. یدمخراش یناز ا یشاعتقاد و اعتماد مردم را به ماند ته ینو ا یاییدسوگند، ب یخوب عاشق یها سال
ما را ه عاجزان یتقاضا یک ینو ا یاییدب. مردم ما بتابده خورد خراش آن به رواناز  ییما بماند تا کورسو یبعدهای  نسل یبرا یزهاچ جور ینو ا نور

 ! ستا یدر شما باق یو آزادگ یتاز انسان یکه نه، رطوبت یدو قرآن و شه یغمبراز خدا و پ یاگر که هنوز باور. ییداجابت فرما
  

  گرامی، رهبر
برخورد  یکآنان از احتمال . ما خالص شوند از شرّ یشههم یبرا بار یکاند تا  یافته یفرصت شان ییو متحدان اروپا یلئو اسرا یکاروزها آمر این
و  یماز جهل و از نفت سرشار یبیمثل عراق و ل یزچه باشد ما ن هر. کردند یکه با صدام و قذاف یهمان کار. یندگو می با ما سخن ینظام
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جا کردن  هاندازند و با جاب می کنند و چند تا بمب و راکت میای  هینهز. است یختهگرا بران یالملل ینروزها طمع گردنکشان ب ینسرد اهای  انزمست
 .کنند می یبیکه با ل یهمان کار و. که با عراق کردند یباالتر؟ همان کار یناز ا یکاسب. گذارند می نفت ما یها چاه یها، دست رو آدم
و  یمشو یککردم، ما و شما تحر یمجناب شما ترس یآگاه یآنان را برا یاتاز خصوصی ا هکه من گوش ،یانیپاسداران و اطراف ینبا اعتنا به هم مباد
 هم در یبرا که اتفاقاً یگرانید یگران؟که ورود آن با ما باشد و خروجش اما با د یمدرانداز یو خود و مردم خود را به چالش یمطبل جنگ بکوب بر
شما  آورد و ما و یدپد یجماعت در جناب شما شور ینپوک ا یمباد شعارها. هستند یفرصت ینچن یکهاست چشم به راه  طومار ما سال یچیدنپ

 !چشم ماست اکنون در یناز هم یانشکند که دود پا یدامان جنگه دست ب ی،داخل یچهم پ رفت از اوضاع در برون یبرا یرا برا
 و. ییممبتال قضائیو فَشَل شدن دستگاه  یان،مجلس یدان، و آلودگدولتمر یلیاردیتر یمعترضان، و دزدها یما و شما در داخل کشور به تنگنا اکنون

 دارانپاس ینما و هم یمعترضان ما را فرو بنشاند و برا یصدا یتواند تا مدت می یجنگ ناگهان یکورود به . »مملکت یروند کل یلیتعط« یعنی ینا
نفس به  یچند روز یکبه ساطور انتقام بسپرند و  ،یستندن یلمتما نشیدرا که به د یسر آورد تا هر یدپد یاضطرار یما فرصت موران طرفدارأو م

 .راحت بکشند
ه چهر: یابیمشان راه  یواقعه به چهر یمتوان می یمرا اگر پس بزن یناننقاب ا. یمرا نخور یهمافربگان فرو ینا یبفر یز،عز یا: یمگو می یشرمندگ با

 یدهکشباال یها نهند و با پول می راه، ما و شما را وا یمهن در یم،اگر به چاه جنگ داخل شو ینانا یسمانبا ر. کارکشته یاندزدان اموال مردم و قاچاقچ
منافع  یبرآورده که حاضرند برا یانیحرام ینان،مال حرام از ا یو خوبان سپاه کجا؟ چربها  یو باکرها  کجا و همت ینانا. کنند می یزکجا گر به هر
 .دست بزنند یرانسانیشان به هر رفتار غ یشخص

 یدتا خود خورش یمساله ما توانست آن دفاع هشت اگر در. فاصله دارند یعاشق یها با پاسداران سال یسال نور یکقدر ه ب ینان،که ا یمبگو دوستانه
من ؤم رتشیانو ا یج،ومند بسنهاد و بر پاک یرانسپاه، و جوانان و پ یآسمان به مدد مردان ینا یم،کن یاعخود را از آسمان خدا ابت و سهم نور یمسفر کن

حال دق  در یمال مردم خور و قاچاقچ پاسداران ظاهره ب یناز دست هم یااند  یمنزو یااند  رفته یاآنان ه امروز هم. ها بود دوست آن سال یهنو م
کجا؟  یروزد یوستگانهم په جا و عاشقان و بامروز که و پراکند یشانمردمان افسرده و پر. یستندآن مردم سابق ن یزمردم ن ینان،سوتر از ا آن .اند کردن

 یریو عاقبت بخ. ینجاستبرکت ا. ینجاستا نور. یدکن یهبه سالح و پول و پاسداران فربه از مال حرام، به خدا و به مردم تک یهتک یجاه و ب یاییدب
 والسالم. یزن

  
  احترام با

  زاد نوریمحمد 
  هفدهم آبان ماه سال نود

  
  

  ***منبع *** 
 »زاد سمی دکتر محمد نوریسایت ر«

http://nurizad.info/?p=11052 
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    1390آبان  21، ای به خامنه زاد محمد نوریدهمین نامه سرگشاده به » خرمدین سبز«نقد 

  
  ینیدرا بب یقتگذارد حق یکرده که نم یفتهچنان شما را ش گذاشت که آن یدشده را چه با یرانمعبود مقدس و یندانم نام ا ینم
  

  ی استرهبر شما باق یو انتقال آبرومندانه قدرت به مردم برا ملهمعا یزنشستن بر سر م یکوتاه برا یفرصتفقط 
 

  ! زاد یمحمد نور آقای
 ینا یو عزم راسختان در بازساز یدام خاطره ب ،شده یرانخانه و ینا یخاطر پشتکارتان در حفظ و نگهداره ب. شما قائل هستم یبرا یادیاحترام ز

 ینکه حرمت دلسوزتر یا یرانهو. یستن یپناهگاه مناسب یگرد یزن یمان حداقل زنده یبرا دانید یم یخوبه که خودتان ب ،یکومت اسالمح یرانهو
 .شود یور م تان حمله دردانه و درفش به اتاق خواب و همسر و دختر ]داغ[ دارد و با دار ینگه نم یزچون شما را ن یانشحام

از . یستهم ن یروزمال امروز و د یهبا زنان و دختران و جوانان مردم چه کرده است و قض یحکومت اسالم دانید یم بهتر از هر کس یگرد خودتان
 .خواهد ماند یزن ینحکومت برجاست چن ینند و تا اا همچون دختر شما در زندان یاریبس یزانبوده و هنوز هم عز ینهمان روز اول چن

. یستمضحک ن اما اصالً ،یزانگ رقت یقتاًحق ،هم شکسته در یوارهایو سقف و د یختهرروف یها ستون ،یقعم یها کردن شکاف پر یشما برا تالش
 .ینیدرا بب یقتگذارد حق یکرده که نم یفتهچنان شما را ش گذاشت که آن یدشده را چه با یرانمعبود مقدس و یندانم نام ا ینم
  

   !زاد ینور جناب
نام ه ست با یاصطالح یادآور تر یشنخواهد داد و ب ییررا تغ یقتحق ،یدنامه درآ شکل هفتهه که قرار است ب ،انیتگانه شما به رهبر گرام ده یها نامه

 !ما بفروشنده ب قرار است مجدداً که ظاهراً یا یرانهخانه و ینتزئ یبرا »یکش ماله«
ما سوختگان انتخابات  ؛یمنسل اصالحات ،نسل جنگ ،ما سوختگان نسل انقالب !زاد یجناب نور یدحداقل دست از سر نسل سوخته ما بردار شما
 یدما نگوئه ب. است یدهرا نشن یگرد یدها شه که رهبرتان هنوز نام سهراب و ندا و فرزاد و ده یدنگوئ. یمهست یتانگرام رهبر ینو خون یشیفرما
 ،باشد یرخ یتبا ن اگرحتا  شما یها یکش ماله. است یاوردهن را به تکان در یتشفرش وال ،شبانه یجگرسوز مادران داغدار و شعارها یادهایفر
 .یستن یدارانخر یبجز فر یزیچ

که در  یتنها لطف شده و یسپر یکتاتورهازمانه د. است یدهرس یانبه پا ینیعمر حکومت د. یدباز کن یقتحق یرا به رو یتانها چشم !زاد ینور جناب
و  ملهمعا یزنشستن بر سر م یکوتاه برا یفقط فرصت. نرود یچون قذاف یاموزیداست که به او ب نیا ،یدبکن توانید یبا نوشتن نامه م یتانحق رهبر گرام

  .ستا یرهبر شما باق یانتقال آبرومندانه قدرت به مردم برا
  
  

  ***منبع *** 
 »خرمدین سبز«وبالگ 

http://green-khoramdin.blogspot.com/2011/11/blog-post_12.html 
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     1390آبان  22، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع چهارره شماسرگشاده  نامه

  
 »!یصد نامه تا آزاد«
  

 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
 عرض سالم و احترام با
  

از کشورها و  یاریدوباره به صدا درآمده و بس یرانا یزمانکشور عز یهعل یطبل جنگ نظام یردر چند هفته اخ یدکه مطلع هست طور همان
 ها یریگ از موضع یاند که در برخ اعالم کرده یرانا یهعل ینظرات موافق و مخالف خود را در مورد برخورد و اقدام نظام یادن یاسیس های یتصشخ
 .تأسف است یهکننده و ما ناراحت یاربس ینکه ا شود یم یدهد یبه روشن جویی یزهو ست طلبانه جنگ یالتتما

به  یرانا یلمنتشر شد، از تما یاتم یانرژ المللی ینآژانس ب یرکلآمانو مد یوکیا یاز سو ینوامبر سال جار هشتم یخکه در تار یدر گزارش هرچند
ادعا را کذب خواندند و همچنان به  ینا یرانا یاسالم یآمده است، اما مقامات جمهور یانصحبت به م یا هسته یانرژ یبه دانش نظام یابیدست
 .دارند یدتأک یراندر ا یا هسته یقاتحرکت تحق یربودن مس آمیز صلح

در  ییجو یزهاز هرگونه جنگ و ست یصلح و دور یم،ا داشته یمانو پنجاه سال گذشته به آن ا از صد یشگونه که در طول ب همان ،ما یقلب آرزوی
شود را  یرانلخصوص اا یعلمنطقه  یور شدن آتش جنگ در کشورها و شعله یناامن یجادکه سبب ا یت هرگونه اقدامتمام عالم است و به شد

 :فرمایند یم یباز یانیبهاءاهللا در ب حضرت. کنیم یمحکوم م
 .»یدبردار یانعشق از م ترِ یفکرِ نفرت را با فکرِ قو. یدصلح مقاومت کن تر یقو جنگ را با فکر فکر«
شروع  یررا به مس یرانا یزمانکه کشور عز یمیو تصم یاستاز اتخاذ هرگونه س یمتقاضا دار یرانا یاسالم یمقام جمهور ترین یشما به عنوان عال از

جهان در جهت  یبا کشورها یرانعالوه بر گسترش مناسبات ا یپلماتیکد یها بر روش یهو با تک یداجتناب کن دهد یدوباره جنگ و بحران سوق م
 .یدقدم باش ثابت یزکشورمان ن یو قانون یمنافع مل ظحف

که به خدمت شما  یدو نامه قبل یروو همچنان پ یمسپاسگزار یتنها بی یرانا یزمانصلح در کشور عز از شما به جهت حفظ آرامش و پیشاپیش
دستورات الزم را  یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعدر جهت تسر یمانتظار دار یمارسال کرد
 .ائیدمبذول فرم

  
 یقتوفالمن اهللا  و
  
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائ یها پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛.....)ی،عموم یها استفاده از رسانه ی،شغل یتمنا ی،بازنشستگ ی،استخدام دولت( یجامعه بهائ یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائمجوز احداث و ساخت مشرق األ -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یکامل تمام اماکن مقدس بهائ یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یمجدد محفل رسم یلمجوز تشک -7
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 
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http://bahaiazadi.wordpress.com 
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    1390آبان  27 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یازدهمین

  
 »)یمحمد خاتم یدهفت پرسش از س (+ یبه رهبر زاد نوریمحمد  یازدهمنامه «
  

 یچه سال است که در 23شما اما . شود مورد سؤال واقع می یزاست و بابت آن ن یرفتهرا پذ یکار تیکه مسؤول یکس یعنی مسؤول،
اند،  کرده یضکه مردم و قانون و خدا به جناب شما تفو یفروان یاراتها و اخت یتو با اعتنا به مسؤول یدا شرکت نجسته ینشست خبر

  یدا نگفته پاسخ یانو خارج یرانیانا یحهای صر از پرسش یک یچبه ه
  

اش را  یتیشخص یبند و استخوان ییهاست که کارآ ستاند، سال یاز او بازم یکس به تناسب حال، حال که هر ،»یفمردم شر« این
 یکاست که شهامت  یلشگر یاهیس یم،ا به صحنه آورده یرانیو ا یرانکه ما از ا یشیدر نما یتشخاص از دست داده و تنها نقش و

  یما ز او واستاندها یزساده را ن ی»چرا«
  

به چوب و چماق  یزشان ن شد و بُغض گرفته نمی یچبه ه یشانها ها و پرسش بود، اعتراض ییرا ارج و بها »یفمردم شر« یناگر ا
  شد تحت امر شما سپرده نمی یقوا

  
  ینمب می »نفت«یاهی سرنوشت آنان را در س مستمر یرگیت را، و یفمردم شر ینبه ا ییاعتنا یمن راز ب

  
اجازه مردم در  یهایی که ب دست یناال هم یستن یچشود، ه گرفته می یچبه ه یزده، افکار عموم فلک ینسرزم ینکه در ا ینلت اع
  رود یم مردم فرو یبج
  

  ؟کرد یدچه خواه اساساً کوفت؟ و یدکجا خواه سر به
  

 یبه حقارت یشکننده خوشمئزهای م یبا بزدلخود را  یندگین نماأاند و ش چرا در افتاده چون و یما به مذلت اطاعت ب یانمجلس
  اند دچارساخته یخیتار
  

  دَرَد می یبَرَد و پوست از تن آداب دادگستر عدالت و انصاف فرو می ما مته به مغز ئیدستگاه قضا
  

  حاکم است ردممنفک از درد و داغ م یته یانفقاهت م از فقاهت فربه، و یمُلک، تفکر ناش ینبر ا
  

یه امارات و ترک ینو هم یمالز و یچون کره جنوب یگرانیزده ما با د های کشور بختک سال ینا یانم یه نجومبه فاصل ینگاه یک
  !یندازیدهمجوارمان ب

  
به مردم گزارش خواهد داد که چه مقدار از پولشان  ها و افکارشان تره خُرد خواهد کرد و مثالً مردم و خواست یبرا یکس یاآ

  گردد؟ و می یدهداسد قاتل گر بشار یصرف بقا
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ه دالر ب یلیاردهاما م یبکه از ج یقمار. است یهای خودمان شب هسته یبه قمار انرژ اسد، کامالً ارما از بش یغدر یب یتداستان حما
  نگذاشت یچه یو ورشکستگ یرما جز تحق یدر بُرد و برا

  
به  یهایی که ما با سماجت یمتحر. یما درافتاده یلالمل ینهای ب یمهای مستمر مسؤوالنمان، به آغوش تحر یتیکفا یب یلبه دل ما

چنان «: ییمگو و به همه می یمکن خورده، به صورت کبود خود اشاره می جاهل کتک یکو مثل  یمکن بالهت، از آنان عبور می یبزرگ
  »!به مشتش کوفتم که صورت خودم کبود شد صورتممحکم با 

  
  چرا؟: وجاهت را داشته باشند که از شما بپرسند ینارزش و ا ینو ا یتخاص ینا یدچرا مردم ما نبا

  
است که از  یافتهرا ن ینبار، شهامت ا یک یبار، آر یک ینده،نما یکتا کنون  ی،قانون و یعیو ش یآموزه انسان ینبا اعتنا به کدام

  مختصر بپرسد؟ ی»چرا« یک ید،که به عهده دار یتیهمه مسؤول ینشما بابت ا
  

  سرتان خواهد کوفت را و هم آخرتتان را بر یایتانخدا، هم دن یعدل جار ید،عتنا نکنمردم ا یبه طلبکار اگر
  
 یران،خودمان ا یاسالم یما، که طبق قانون جمهور همجوار یکشورها ینطبق قوانحتا  و نه یا،دن یمفه یکشورها ینطبق قوان نه

شوربختانه اما . مردم ندارد یربا سا ی،تفاوت یچه یآر ی،تفاوت یچه یآر ی،تفاوت یچه ی،و حقوق یلحاظ فرده شخص رهبر، ب
 یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربَدَل شده، جناب شما بس شوخیمُلک به  ینکه در ا یسوتر از قانون آن
. یماز جناب شما طلبکار یرانیاناست که ما ا یالناس حق یناول ین،و ا. یدتفاوت دار یرانمردم ا یربا سا یار،بس یآر یار،بس یاربس
  فرمود؟ یدخواه یدگیرس دتانکنند، به حساب خو یدگیاز آنکه به حسابتان رس یشپ یاآ
  
 »پرسد می که یینام خدا به«
 

 یمحمد خاتم یدپرسش از س هفت
  

 یخامنه ا اهللا آیتحضرت  یگرام به محضر رهبر سالم
  
استاد شهرام  یآسمان یبا صدا »یستانآتش در ن« ینامه، مثنو یناه همزمان با مطالع یدبخواه تانیانپس، از اطراف. یدمند عالقه یقیدانم به موس می
ما و  سخنبه  یی،استغنا یفتصن ینبا شنودن ا. ما و شما اشاره دارد یروزها ینا پنهان یبه رازها ی،مثنو ینا. شما پخش کنند یرا برا یناظر

سوزاند و به  می افتد و خشک و ترشان را ها می یجان نه که چرا آتش ب ینو به راز ا ؛شد دیتر خواه یکما نزد یما و دردهاهای  خواسته
  : شد یدتر خواه کند واقف می خاکسترشان بَدَل

  فُتاد یستانیشب آتش در ن یک«
 »...دفتا یجان که بر یسوخت چون شمع

  
 :آغاز سخن اما و

 ینشست خبر یچه سال است که در 23شما اما . شود می واقع سؤالمورد  یزبت آن ناست و با یرفتهرا پذ یکار یتمسؤولکه  یکس یعنی ،مسؤول
های  از پرسش یک یچبه ه اند، هکرد یضکه مردم و قانون و خدا به جناب شما تفو یفروان یاراتو اختها  یتمسؤولو با اعتنا به  یدا شرکت نجسته



 )614(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

با خود دارند ای  هبرند یزیت یک است که هرای  هواهم یبهای  از پرسش یزما لبره جامع محال آنکه جا و ؛یدا پاسخ نگفته یانو خارج یرانیانا یحصر
 .مردم ما مشغولند جراحت در روان یجاداعتنا به سکوت ما و شما به ا یو ب

 بار یک یبراخواهد  نمی نبرده و یرو یاز رهبر سؤال یبوده است، هرگز به سمت و سو یتخاص یاجتماع ب یککه  یزن یخبرگان رهبر مجلس
 یشپ و ؛ن پرسش نمودمسؤوال یرو کب یرشود از صغ می ینظام اسالم یک در: و جهان نشان بدهد یرانکه شده، به خدا و قرآن که نه، به مردم ا هم

 !ن، از شخص رهبرمسؤوال کبیر و یراز صغ
های  یباز الت«از  یهمجلس به کنا یاستدر مقام ر یشانا ه؟ برادرن یا یدا توجه فرموده یاآ هه قضائیقو یسئر یزبرانگ تبسم به سخنان یراًدانم اخ نمی
مردم  یبرا را یتانها وگرنه پرونده یدزبان درکام بکش: و فرمود یدجمهور خط و نشان کش یسئر یبرا یشانجمهورگفت، و خود ا یسئر »یاسیس
 ؟!باز خواهم گفت یفمانشر
 معطوف - اند هکنارشان گذارد یخدر تار دفن که البد برای - باشم ییکذاهای  و آن پروندهکنجکاحتا  از آنکه یشسخن، ب ینا یلتحل در شخصاً من
 جنازه، ینبزرگان قوم، ا یا: دهد نمی صدا در یکی ،یانم یناما در ا ،برند می آن سود یهستم که همگان از حساب بانک ی»یفشر مردم«ه واژ این

 !یدهاست بو گرفته، دفنش کن مدت
به ضربت  یل،ئو اسرا یکادر اشاره به شلتاق آمر یزکه خود حضرت شما ن یطور. دارد ییهنوز که هنوز است کارا یف،شره جناز ینشت ام ظاهراً
 .یدآن اشاره فرمود محکم
 .زند می ه چوبگرفته بوجناز ینا رود و بر می »یفمردم شر«پراکنَد، باز به سراغ  می اسناد خود یاز افشا آنجا که خبر یزنامتعادل ما ن جمهور رئیس
اش را از دست داده و تنها  یتیشخص یبند و استخوان ییهاست که کارآ ستاند، سال یاز او بازم یکس به تناسب حال، حال که هر ،»یفمردم شر« این

 .یما از او واستانده یزساده را ن ی»چرا« یکاست که شهامت  یلشگر یاهیس یم،ا به صحنه آورده یرانیو ا یرانکه ما از ا یشیدر نما یتشخاص نقش و
به چوب و چماق  یزشان ن شد و بُغض نمی گرفته یچبه ه یشانها و پرسشها  بود، اعتراض ییرا ارج و بها »یفمردم شر« یناگر ا ییدفرما می قبول
 ی،آر. ینمب می »نفت«ی یاهسرنوشت آنان را در س مستمر یرگیت را، و یفمردم شر ینبه ا ییاعتنا یمن راز ب. شد نمی تحت امر شما سپرده یقوا

 ینعلت ا. به خود مردم ندارند یاجیدارند، احت یچقدر که بخواهند برم آنان هره اجاز یمردم گشوده است و ب ینا که دستشان به پول نفت یبزرگان
 .رود یم مردم فرو یبدر جمردم ه اجاز یکه بهایی  دست یناال هم یستن یچشود، ه می گرفته یچبه ه یزده، افکار عموم فلک ینسرزم ینکه در ا

  
 ،رهبر گرامی

 یبراای  همن خود دست به کار شدم و نوشت یشپ یچند یستید،ن یفمردم شر ینا های فراوان و سرگردان پرسش یشما که پاسخگو غیاب در
 .نشاندم یو یرو یشدر آن هفت پرسش از هزار پرسش سرگردان جامعه را پ فرستادم و یمحمد خاتم یدس یجناب آقا

به  یگردد که و یبازم یمطلوبهای  ام، به افق خود قراردادههای  را مخاطب پرسش یشانمن جناب ا ین،سرزم ینا همگان یانکه چرا از م ینا یلدل
  یونیم؟مد یشانرا به جناب ا یتو روحان یو انصاف و درست یاستادب و س یختگیکه ما آم یمنگو چرا. است یافته یقآنها توف یمترس

  شد،  خویشم کار شعله تا سرگر«
 »...دش یششمع مزار خو یا ین هر
  

، زاد نوری یآقا: آمد کهمحکم در. رفتم یدارشانبه د. یدنرس ییجاه ب یخاتم یپاسخ از آقا یافتدر یمن برا یانتظار زمان گذشت و چشم ،خالصه
 فقه و یبحث نظر مثالً. داشته باشد یه تبعاتشوم ک یاییخواهم داخل قضا نمی من: چرا؟ گفت یدمپرس. دهم نمی شما جوابهای  سؤالمن به 
حوزه تا دلت بخواهد  ینا در. کند می داخل یانحساس صنف روحانه شما بدان مربوط است، مرا به حوزهای  از پرسش یکیکه  فقیهان، یتحاکم

 .اختالف است و انشقاق
و چه  یدشما چه بخواه: دهند، اما گفتم می خود ادامه یاتح به مردم هستند و یاندر مها  پرسش ینا ید،شما اگر پاسخ نده: یمبگو نخواستم
 او ما را به گودال انزو یدما را برخواهد چ یبرقرار ها، بساط پاسخ نگفتن بدان شود و می دهان به دهان یترهای تند مردم پرسش یاندر م ید،نخواه

 !یستنای  همردم رواج دارد و پاسخ نگفتن به آنها کار عاقالن یاندر م یترهای تند بله، پرسش: که. را قبول کرد ینا. درخواهد انداخت یو فروپاش
قفل بسته  یوه اراد یپا که بر یدمرا د »یهانک« یعتمداریشر یآقا یکرکهای  فحش ینسنگ یرآمدم، زنج می یرونب یاز محضرجناب خاتم وقتی
 یهانی،قفل ک ینبه ا. بارد یم و یدهمرد بزرگ بار ینا سر ب شما براز جنا به نیابت - زعم خوده ب -  یعتمداریشر یکه آقاهایی  همان فحش. است
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که سپاه و  یمورانأمراقب مهای  از چشم هراس یزرا، و ن یشانساختمان اهای  ییداخل دستشوحتا  یمخفهای  ینو دوربها  یکروفنم از ینگران
 .ییداضافه فرما ،اند هتحکم فرمود یشاناطالعات به اسم محافظ به ا

  
 ،رامیرهبر گ
جناب  یژهو ما و بهه که هم یرو ینبل از ا ؛کنم یررا به ضعف و هراس او تعب یخاتم یآقا است که پاسخ نگفتن ینه از آن روها  پرسش ینا انتشار

 یاتح ،پاسخ یبهای  همان پرسش یزیت یم،را نشنو یشانکشند که اگر صدا می نعرههایی  یلو پتانسها  حنجرهها  پرسش یناز ا یک در هر یمشما بدان
 .ما را نشانه خواهد رفت یو بقا
که ما امروزه  یهمان مبحث اجتماعی؟-یحقوق یقاًدق یمبحث یااست؟  یبحث نظر یکام،  بدان اشاره کردهها  پرسش ینا که من در ی»فقه« مثالً یاآ اما

بود و شما  مقدورتاناز محضر جناب شما تقاضا دارم اگر . بیمیا نمی آن یجارهای  یباز آس یزن یزیو راه گر یما آن مبتال شدهه هزار بارهای  به آفت
 .ییدپاسخ بگوها  پرسش یناز ا یو به برخ یدجواب مردم، دست به قلم ببر یبهای  به پرسش ییپاسخگو یبراای  هرا حوصل

های  از پرسشای  هیهفت پرسش، تنها سا ینا. کنم می منتشر یزن یحضرتعال یام، برا ارسال کرده یخاتم یآقا یرا که براای  ههمان نوشت ینع من
 :ماست ینسرزم یروزها ینا یتوفان

  
  

 یجناب خاتم سالم
ام جماعت  یدهمن به چشم خود د. مفلوک ما استه و سرگردان جامع یاربسهای  از پرسش یمن، شمارگان مختصره گان هفتهای  پرسش

 یسمتانت شما نفَ یهوا گذارند و در می یانرا به تعارف با شما در مها  ین سرخوردگشتابند و هما می شما یداربه د یدرا که به هزار امای  هسرخورد
است که  یسرخ مردمهای  ینهس ی،نشدن و تمام یتکرارهای  گفتاگفت ینسوتر از ا آن. روند می باز یشخو یزدگ فلک نخست یکنند و به جا می تازه

 مالحظه در یب یشگو یکتب و تاب  سپرند و در می دل های متداول شما گوش به صحبت و به شعارها و ینندنش می رو به شما یدبا همان هزار ام
 یاناز آنها را با خود شما در م یرا، که معدودها  آن پرسشه نه هم یخته،ما آوه از هم یلدل یکه ب یاز شرم ییمن از باب رها. شوند می هخود مچال

 یمن، صراحت، به جاهای  چون پرسش اگر در چند و. وا کندها  پرسش یراز سا عبور یا براو شفاف شما، راه ر یحصرهای  گذارم تا مگر پاسخ می
 یهانیک ینماها، و ناسزاها یجیبس یحوقهای  عربده دانم در شنودن می گرچه خود. طلبم می از شما پوزش یشاپیشنشسته است، پ یمتو مال رمشن
 .یدا یافتهمهارت  یر،چند سال اخ ینا

  
 :یک
را با  یآزاد که ظاهراً یانیجر. است یکه خواهان مطالبات خاص یدهست یانیجر یکه شمار یتشخص ی،موسو یرحسینمهندس م بیادر غ شما
 شما مگر :که ینپرسش ا. خواهد می خواسته و می اش آغوش گشودهه آن، و قانون را با همه محکمات آن، و انصاف و داد را با همهای  ظرافته هم

چه  ،کار آمدن یقرار بود شما با رو ید؟به دنبال چه هست یر،سال اخ دو ینا یشامدهایاکنون با اعتنا به پ و ید؟تحمل نشد که یدچه بود بالبه دن
 یجراح آن با هزار یتباههای  لکه من عسل، و هزار آن با یزد که تلخ ییو دست به کارها یدد یخود را در معرض فروپاش یتکه حاکم یدبکن

 زدوده نخواهد شد؟
  
  :دو

شما را و  یبلکه بالعکس، تا توانسته، پا. شما نکرده است گاه از هرهای  خواست شما و به شخص یتوجه ینتر سال، کم دو یندر ا حاکمیت
به  یتوجه یزن یندهآ در اگر یاآ. کرده است یو زندان یردستگ یند،را که منتسب به شماای  هبسته و عد یگانگانب یسمانبه ر یند،را که با شما یرینیسا
 کرد؟ یدچه خواه اساساً کوفت؟ و یدبه کجا خواه بسته گردد، سر یانشما برآوردن گونه سر هر یشما نشود و راه براهای  استخو
  
 :سه
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 یرو یشموانع پ یساز برطرف یتکشور را، و اهله ادار یتما قابلهای  ها و دولتجمهور رئیساست که  یکشور، تنها نه از آن رو یجار مشکالت
ه کنندشمئزمهای  یزدلخود را با ب یندگینما نأو شاند  هچرا در افتاد چون و یما به مذلت اطاعت ب یانکه مجلس یلدل ینته و ندارند، و نه به ارا نداش

اب دبَرَد و پوست از تن آ می عدالت و انصاف فرو ما مته به مغز یئخاطر که دستگاه قضا ینو نه به ا اند، هدچارساخت یخیتار یبه حقارت یشخو
که  یفقاهت. حاکم است ردممنفک از درد و داغ م یته یانم فقاهت فربه، و از فقاهت یناش مُلک، تفکر ینکه بر ا یلدل یندَرَد، بل به ا می یگسترداد

صات از مخت یاریبس یعاجز است و برا یالملل ینو ب یداخلهای  یتحساس وها  یتاش، از درک واقع ییو عرض و طول و دارا یاییپوه با هم
برد و راه تنفس  می یخیمنجمد تارهای »حالل است و حرام است«و  یدهاو نبا یدهابه با یرو یرندارد و ناگز یگزینیبرنامه و جا جامعه، طرح و

 .بندد یرا برمها  نسل
صاحب  یاالسالم تحجه گردون ینهم جناب شماست، دره برازند یزن یارو بس یدتن دار که بر یمهم، خود شما با همان لباس یناعتنا به ا با

 بادلخواه وا بگذارند،  و اصالح ییرهر تغ یشما کنند و دست شما را برا یمتقد یکشور را دو دست یاراتاخته محال که هم ینبا فرض ا. یدا وجاهت
حالل است « ید با بلندگوخواه می که یفقهه یرسوتر از دا تواند آن می االسالم تحج یککرد؟ مگر  یدچه خواه یفقاهت های پشتاپشت بست بن ینا

کشور های  سال ینا یانم ینجومه به فاصل ینگاه یک ندیشد؟یب یبشر یحتم یثیاتبرقرار کند، به ح یالوگد یابا مردمان متعجب دن »و حرام است
 !یندازیدهمجوارمان به یامارات و ترک ینو هم یمالز و یجنوبه چون کر یگرانیما با ده زد بختک

نفس  یاست که فقاهت، برا یدهوقت آن نرس یااکنون آ. یمکن یم پدران و مادرانمان تشکر یفکر یاش در آراستگ ییکارآها  رنخاطر قه از فقه ب ما
 نهراسد؟ یو اجتماع یفکرهای  نحله یربا سا یستیو از همز یدخود بگشا یرا به روای  هتازهای  و دروازهها  و زنده ماندن، پنجره یدنکش
  

 : چهار
 یبشکل آس که به هر یچه آنان و یت،چه حاکم یر،اخ یماجراها یکه دو سو یدا داده یشنهادپ یم،که گرفتار آنهایی  از مخمصه رفت برون برای

را  یراخهای  حادثه یانزندان یت،حاکم یعنی. یردخاتمه پذ ،اگر هست ییتا دعوا یرندبگ یدهاز حق خود گذشت کنند و مطالبات خود را ناد اند، هیدد
 یلدل یب ها حبس ماه خون فرزندان و یزن یدگاند گذشت کند، و آسیب -  خود به گمان -  یانکردن خاط یزندان و یریو از دستگسازد  آزاد
چگونه  یاگذشت دوجانبه، آ ینا روز بعد از :که ینا. یردگ می شکل ،یسطح یآرزو ینشدن ا یپرسش من با عمل. یرندبگ یدهرا ناد یزانشانعز

خود  دانشگاه و در یسدو بنو یددولت و معاون اولش بگو رئیسشخص  یجارهای  یدزد از آمده از زندان، مجدداًن بازجوا یکخواهد بود؟ اگر 
 نه؟ یادرفش خواهد شد  گرفتار داغ و یارا برمال کند، باز آها  ینهم
تن عدالت خواهد پوشاند؟  اس مضحکه برهمچنان لب یا ،یستانصاف و عدل خواهد نگره به چهر ی،ئدستگاه قضا یاآ ،گذشت دوجانبه یناز ا بعد
 یزن یحدالناسأو از  یرفتفرمان نخواهند پذ کس هیچ خواهند افتاد و ازاند  هبست یشخو یکه با مردم و خدا یعهد یادمجلس به  یندگاننما یا

 و یدهکه بلع یرینیش چرب وهای  لقمه سپاه، از یاخواهند کرد؟ آ یآشت ،با فهم، و با لبخند ی،الهد و علم یخاتم و یجنت یانآقا یاآ ید؟نخواهند هراس
 خود یرانگروهای  دخالت یتمسؤول ،هم که شده بار یننخست یگر، برا دخالت یانمراجع و امامان جمعه و روحان یاست؟ آدست خواهد شُ ،بلعد می

و ها  مردم و خواست یبرا یکس یافت؟ آمغزان به در خواهد ر و پوکها  رضهعُ یکشور از چنگ ب یدیکلهای  منصب یاآ یرفت؟پذ ندرا خواه
 گردد؟ می و یدهاسد قاتل گرد بشار یبه مردم گزارش خواهد داد که چه مقدار از پولشان صرف بقا افکارشان تره خُرد خواهد کرد و مثالً

  
 :پنج
آنان داخل . یدا پشتوانه بسنده کردهبدون  شعار دو یکیاز گاه به پراندن  همسرانشان، هر و یو کروب یموسو یاناعتراض به حبس آقا در شما

 ینحبس داخل کنند تا سهم شما در ا یواال یگاهتا شما را به جا یدو درخواست کن یاییدکه چه؟ ب یدا مانده یرونب ؛یگرد یزندان اند و شما در زندان
به  یشانها است که خود و خانواده ینفر نیلیوم یستمردم، حداقل ب ینمنظور من از ا. باشد »کنار مردم بودن در«از  یطعم ی،تلخکامه عرکم

 .شده است یرچوب خورده و تحق ،وجه ممکن ینتر یبه دمِ دست یتشانو شخصاند  هگفت »نه« یتحاکم یجارهای  یهرو
 یزندان یشما برا یهانی،ک یحوقهای  و فحش یو برانداز یبا آن همه نسبت جاسوس ظاهراً یستید؟چرا شما در زندان ن :است ینپنجم من ا پرسش

نفر  یلیونم یستب ینتا ا یدا مانده یرونماندن شما را به صالح خود دانسته است؟ ب یرونکه ب یدهشما چه د در یت،حاکم. یدا داشته یتشدن اولو
انتان، مردم نشستن خود و دوست یکرس برآمدن و بر ینباشد؟ تا برا تان بدون سر لوفأتا جنبش سبز که نه، تا اصالحات م ید؟کن یرا رهبر رگشتهس

 انکشتن جوان یاآ ید؟را سامان دهها  یآشفتگ ینو به گمان خود ا یدبمان یرونکه در ب یستخاطر ن ینمواضع نرم شما به ا یاآ ید؟را به صحنه آور
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 نداختهین ترس در یو رعب و وحشت، شما را به واد یدم با شکنجه و تهدأتوهای  و حبسها  یریدستگ مردم وه یانمردم و ضرب و شتم وحش
 خواهان آن است؟ یتکه حاکم یریدو موضع بگ ییدگونه بگو همان است؟ تا

  
  :شش

 و. را آزاد خواهد کرد یاسیس یاناز زندان یاریبس احتماالً و. تنها نماندن خود، به شما بها خواهد داد یبرا احتماالً یتحاکم. است یشدر پ انتخابات
تا . دیو همسرانشان برخواهد چ یکروب و یموسو یانخود را از اطراف آقا یعهد قجر یتنگناها تماالًاح و. دارخواهد داد خندههای  وعده احتماالً

 .کند یبشده، ترغ ینرنگارنگ مزهای  یکه سرتاسر قامتش به آلودگ ینظامه سفر سر بر یگرمگر مردمان قهرکرده را بار د
و . رفت یدخواه انتخابات بازه به صحن -  مردم استهای  خواسته از کل ییه جزها ک همان – دار خندههای  وعده ینرواج هم احتماالً با یزن شما

سر خود  که بر یصحت انتخابات یبرا ینیچه تضم: است ینپرسش من ا. فرمود یددوباره به صحنه دعوت خواه یحضور یمردم را برا
ه شد یکدام حقوق متالش است بر گرفته، قرار گِل آن مجلس در یافتند،دارد؟ اگر دوستان شما به مجلس راه  یاحمد جنت شیخچون  یکارآزمودگان

 که فرو یقاچاق و هزار هزار فرصتهای  بضاعت را دارند که سپاه را از اسکله ینو ا ییتوانا یندوستان شما در مجلس، ا مردم اصرار ورزند؟ مثالً
 باز بَرَند؟ ها نبه پادگا یده،بلع
  

  :هفت
پول و وعده و  یه،و روس ینبه چ. متحمل خواهد شد یزپس ن یناز ا ؛متحمل شده است یفراوانه ینتل، هزبشار اسد قا یبقا یما برا حاکمیت

ما از  یغدر یب یتداستان حما. بشار اسد را داشته باشند یرفتن یمرژ یسازمان ملل، هوا یتامن یشورا در خواهد پرداخت تا مگر یهنگفت یازاتامت
 یچه یو ورشکستگ یرما جز تحق یدر بُرد و براه دالر ب یلیاردهاما م یبکه از ج یقمار. است یهخودمان شبای  هتهس یبه قمار انرژ اسد، کامالً اربش

 .نگذاشت
ما ای  ههسته شد حقوق مضمحل از یگرو داند  هکرد یارما، سکوت اختای  ههست یشعارگو جمهور نامتعادل ما و قلچماقان رئیسروزها  ینکه ا عجبا
 .کنند نمی یکطنز خود تحر یردم عوام ما را به تکرار شعارهاو م یندگو نمی سخن

 یبه بزرگ یکه ما با سماجتهایی  یمتحر. یما درافتاده یالملل ینبهای  یمنمان، به آغوش تحرمسؤوالمستمر های  یتیکفا یب یلخاطر، و به دل ینبه هم ما
به  صورتمچنان محکم با « :ییمگو می و به همه یمکن می بود خود اشارهخورده، به صورت ک جاهل کتک یکو مثل  یمکن می بالهت، از آنان عبور

 یبرند و روز به روز ما را به تنگناها می زده را به تاراج مردم بختک یناهای  یهها، سرما یمتحر ینا. »!مشتش کوفتم که صورت خودم کبود شد
اسد و لبنان  رمجلس، با داستان بشاه مجلس، شما هم رئیس، شما جمهور ئیسربه فرض، شما  :است ینمن ا یانیپرسش پا. اندازند می در یالملل ینب

 ید؟کن می چهها  یمتحر وای  ههست یو داستان انرژ یلئاهللا و اسرا و حزب
  
   زاد نوریمحمد  :امتنان و سپاس با

 سال نود یورپانزدهم شهر
  
  

 رهبر گرامی
 یخود مردم برا یوقت«: که یرو ینمباد از ا. طلبند می پاسخ یزمصرانه از ما و شما ناما  ،دارند یسخن با جناب خاتم یهفت پرسش، گرچه رو این

و ها  و پرسشها  ابهام ، همچنان شنودن»یشان؟ها ما را چه به پرسش یستند،ن یمنزلت ن وأصاحب ش ،توپ دم یدادن و جز برا یأوقت ره ما، جز ب
 یریم؟بگ یچرا به ه یشانها خواست

: وجاهت را داشته باشند که از شما بپرسند ینارزش و ا ینو ا یتخاص ینا یدما نبا چرا مردم: ییدبه ما بفرما ید،دار یمانبدو اکه  ییرا به خدا شما
و  یانسانه آموز ینبله، پس با اعتنا به کدام اگر یست؟ن نبوده و یپرسش از رهبر ینمجلس خبرگان، هم یو برقرار ییبرپا یلدل چرا؟ اساساً مگر

 یک ید،که به عهده دار یتیمسؤولهمه  یناست که از شما بابت ا یافتهرا ن ینبار، شهامت ا یک یبار، آر یک ینده،نما یکتا کنون  ی،نونقا و یعیش
 مختصر بپرسد؟ ی»چرا«
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 ستون. »یدنک یدگیخودتان رس کنند، خود به حساب یدگیاز آنکه به حساب شما رس یشپ«: اند ما و شما نشانده زبان بر یجوان ینهمان سن از
 ییدسرش خود شما یککه  یافتیدشده  حقوق تباه ازای  هکجا رشت و هر یدمردم، بگرد یآها یعنی. استوار است »الناس حق« سخن، بر ینا یمحور
که  ؛یدنشده همت ک حقوق تباه یناه و اعاد یحساب و کتاب، به واکاوه از ورود به عرص یشمانده و پ یفرصت باق ینهم در یگران،د یگرشد و سر
 .سرتان خواهد کوفت را و هم آخرتتان را بر یایتانخدا، هم دن یجار عدل ید،مردم اعتنا نکن یبه طلبکار اگر
 ستونش بر که چهار یاریاز کوچ به د یشو پ یاییدب. یمدار یارشده بس رهبرا، ما حقوق تباه«: کنم می بلند اعالم یو البته قاطعانه با صدا یمانهصم من

 ینما را طبق شرع و عرف و قانون هم و یدما رو بگردانهای  و پرسشها  که اگر از طلب. ؛یدکن یدگیما رس ا بنا شده، به طلبخد یحتم عدل
 یخود را بر ترازو یطلبکار ینسنگ وزن ین،سرزم یناه یندآهای  حتماً نسل و یران،ا یزمان ینما مردمان ا ید،نکن یهو توج یراض یاسالم یجمهور
با جناب  یم،نه می یهست یحتمهای  سنته شان که ما بر ینیوزن سنگ ینکه ا یددان می ماه تر از هم یکو شما ن. نهاد یمخواه یهست یحتمهای  سنت

 !شما چه خواهد کرد
  

. است یافته یانمانده، پا یجاه ب یته یانم پرادعا وهای  یکه از ن یخاکستر خوب ما، وه خوانند پرسوز یوبا غر ،»یستانآتش در ن« یاکنون مثنو... 
 یدس اهللا آیتجناب . کشور پهناور متعلق به اوست یناه از چند منبر زند یکیروم که  می یمرد یدارشوم و به د می یادهخود پ یلاز اتومب یرازش در
را به سنگ بستند تا  یرمردپ یناه خان اند، هقفل بستها  یبونمنبرها و تر یتمام یکه به پا یپوش و طالب کفن یجیانو بس یانسپاه. یبمحمد دستغ یعل

و رنگ و ننگ در اطراف  شآت یاهیآثار س هنوز. یفزایندکشورمان ب سر خاک بر به جمع هزار هزار منبر افسرده و مرده و یزمنبر زنده را ن ینمگر ا
خود را به اشتعال  یکی،تار روفتن یراکه ب ینخاطر اه ب یو از و. زنم می او بوسه یآزادگهای  گونه روم و بر می یشپ. یداستساختمان محقر او هو

 .کنم می تشکر ،روشن نگاه داشته ینمانسرزم یسو ینا را در یمانیو ا یتنها چراغ انسان ینانداخته و ا
 او را یزشورانگ یوانبرم و د می لأدست به تف ،یدکجا خواهد انجامه کار ما ب یانکه پا ینا یتبه ن. ام یستادهبعد در کنار مزار حضرت حافظ ا ساعتی

  : دود می غزل به جانم ینا شور. یمگشا می
  دم زد یتجل ازل پرتو حسنت ز در«

  » شد و آتش به همه عالم زد یداعشق پ
  : یدسرا می که تا جایی

  به تماشا گه راز یدخواست که آ مدعی«
   »نامحرم زده ینس آمد و بر یبدست غ

خود  یرنظ یغزل ب ینرا در ا »یبدست غ«ه دور، واژهای  و دانستم او چرا در قرن بردم یسخن حضرت حافظ پ ینشباهنگام بود که من به راز ا
 .داده است یجا
  
 من،  یانیسخن پا اما و
ه شخص رهبر، ب یران،خودمان ا یاسالم یما، که طبق قانون جمهور همجوار یکشورها ینطبق قوانحتا  و نه یا،دن یمفه یکشورها ینطبق قوان نه

مُلک به  ینکه در ا یسوتر از قانون شوربختانه اما آن. مردم ندارد یربا سا ی،تفاوت یچه یآر ی،تفاوت یچه یآر ی،تفاوت یچه ی،و حقوق یلحاظ فرد
تفاوت  یرانمردم ا یربا سا یار،بس یآر یار،بس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربس یاربَدَل شده، جناب شما بس شوخی

 یدگیرس دتانکنند، به حساب خو یدگیاز آنکه به حسابتان رس یشپ یاآ. یماز جناب شما طلبکار یرانیاناست که ما ا یالناس حق یناول ین،ا و. یددار
 فرمود؟ یدخواه

  
 یندهآه تا جمع بدرود

   زاد نوریمحمد : احترام و ادب با
  و هفتم آبان سال نود یستجمعه ب
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  ***منبع *** 
 »زاد د نوریسایت رسمی دکتر محم«

http://nurizad.info/?p=11165 
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    1390آبان  27 ی،ا به خامنه یخزعل ینامه سرگشاده مهد

  
 »یاسالم یبه رهبر جمهور یا نامه«
  

را به تبرک  یهچف یکی ؛کند می یدادب یو پابوس یبوس و دست یاند، چاپلوس و متملقان گرفته یاناطراف شما را مداحان و ثناگو
کنند، تمسک  را مسح می شماقدمگاه  یزنند و جماعت شما می یگاهبوسه بر جا یجمع ید،جو شما تبرک می یبه عبا ییگربرد، د می

  دانند شما را باالتر از خدا می یان،است، غال یتو روا یهبه کالم شما ناسخ آ
  
 یو معظم، نق و نقدها ین عظمو کرنش، بدون خضوع و خشوع و رکوع و سجود، بدو یمو تکر یمام تا بدون تعظ آماده ینجانبا

  به عرض برسانم دهو برن یزتند و ت یبا زبان یک بارای  جامعه را جمع کنم و هفته
  

چرا خودت «: یدگو به او می یهاشم یبگذارد، وقت یانزد تا با شما در م می یقوا حرف دلش را به هاشم یاز رؤسا یکی
  »!کنند ما تحمل نمی از یم،بر زبان آور سخن مخالف یمتوان ما نمی«: دهد جواب می »یی؟گو نمی

  
 یرانا یاسالم یرهبر محترم جمهور

  
و  یبوس و دست یاند، چاپلوس و متملقان گرفته یاننبود، اطراف شما را مداحان و ثناگو یامه یطشرا یسم،بنو یخواهم خط می هاست سال سالم؛ با

قدمگاه  یزنند و جماعت می شما یگاهبوسه بر جا یجمع ید،جو می شما تبرک یه عباب یگریبرد، د می را به تبرک یهچف یکی ؛کند می یدادب یپابوس
بازار آهنگران، که عمود  یاهویه یندانند، در ا می شما را باالتر از خدا ،یاناست، غال یتو روا یهکنند، تمسک به کالم شما ناسخ آ می را مسح شما
زنند تا عمود  می قدر آنها ینسخن نقاد است؟ ا یکوبند، چه جا می بر آن یپتک ،یو چاپلوسبا تملق  یک را در کوره مدح و ثنا نهاده و هر یمهخ

 .سازم یتانآشنا ،نقاد یزخواهم با کالم تند و ت می !کنم یدهد را چون پوالد آب یمهعمود خ ،یخواهم با نقد و نقاد می تر شود، من نازک و نازک
 یا »نِق«معاونت  یککنم  می یهتوص یرد،خواهد نق بزند و بر او خرده بگ می تا در آن مجلس هر که کرد می برپا »نِق«مجلس  ییرجا یدشه یندگو می

 کالم،آداب و بدون لکنت  یتتا بدون رعا یدکه مخالف شما باشد، به او اجازه ده یدپروا و جسور بر آن بگمار یب ینقاد ید،ده یلتشک »نقد«
 .یدبگو یتانجامعه را براهای  نقد
و  یمو تکر یمام تا بدون تعظ آماده ینجانبا سر سبزش را به باد دهد، ،زود، زبان سرخ یلیخ یدرود، شا نمی یتمسؤول ینبار ا یرز یکس دانم، می

و  یزتند و ت یبا زبان بار یکای  هجامعه را جمع کنم و هفت یو معظم، نق و نقدها یکرنش، بدون خضوع و خشوع و رکوع و سجود، بدون عظم
 .رض برسانمبه ع دهبرن

زد تا  می یقوا حرف دلش را به هاشم یاز رؤسا یکیهمه چاپلوسان و متملقان درگاه، از سخن تلخ و نقد در محضرتان هراس دارند،  ییدبفرما باور
ما  از یم،آور سخن مخالف بر زبان یمتوان نمی ما«: دهد می جواب »یی؟گو نمی چرا خودت«: یدگو می به او یهاشم یبگذارد، وقت یانبا شما در م

 »!کنند نمی تحمل
نقاد  ینا یدبگذار ید،بشمار یمتفرصت را غن ینام که از پاره شدنش بهراسم، پس ا ندوختهای  هیسندارم که نگرانش باشم، ک یپست و مقام من
سلول  یبار راه ینپنجم یبرا یا دیده یپاسخ مرا حضور یدحال مختار. بازگو کند یتانجامعه را برا یدردها - یگردای  هیوبه ش - بار یکای  ههفت
 والسالم. ییدام نما نفرادیا

  
 یلالوک مَعْاهللا و نِ نابُسْحَ

 یخزعل یمهد دکتر
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  ***منبع *** 
  وبسایت رسمی دکتر مهدی خزعلی

http://drkhazali.com/index.php/1388-11-13-14-14-13/231-1388-11-13-13-52-05/1458-1390-08-28-09-13-47.html 
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    1390آبان  29 ی،ا نامه سرگشاده احمدرضا احمدپور به خامنه

  
ها تن  دهحتا  اند و دستگیر، بازداشت، محبوس و محکوم شده یتا کنون چند هزار تن روحانویژه روحانیت  ادگاهدر طول فعالیت د

گناه  یاست تنها یک تن از این تعداد ب یکاف هک ،محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شده است و این رویه همچنان ادامه دارد
شده در این دستگاه با  برشمرده یها ؟ آیا لغزش!قابل جبران است یآیا چنین اشتباه ؛و به اشتباه اعدام شده باشد یو غیرقانون

  ؟!مطابقت دارد ،عدالت و قانون
  
 بخش یروشنگر هست ینام خدا به
 )88ه یآ ،سوره هود( »بٌینأُیه لإ ه توکّلتُ ویإلّا باللّه عل یقیا توفدُ إلّا االصالح مااستَطعتُ و میاُر إن«
  

  ای هخامن اهللا آیتران جناب یا یاسالم ینظام جمهور یمحترم رهبر مقام
 یکمسالم عل

  
ت شده و در طول مدر مورد ستم واقع چند با ،تیژه روحانیدر دستگاه و 1388ماه  یکه از د یجانب به عنوان کسینا: دارم یان میمقدمه ب بدون

 یاسیت سیک سال محکومی(ام  یادشده مواجه شدهدر دستگاه  یشکن و قانون قضائی ،یده قانونیص عدیت و حبس خود، با نقایگذراندن محکوم
سال حبس  3شدن  یپس از سپر یسال اقامت اجبار 10د و یبه حبس در تبع یاسیت سیبه همراه خلع لباس، سه سال محکوم 88سال  رحبس د

در  یا و مناصب طلبگیت از مزایز محرومیباره و نیذه و خلع لباس دودر شهرستان ا) ورتر از محل اقامت خود و خانوادهد یمتریلوک 900حدود (
به استناد  ،یاسیس -یو اجتماع یقانون ،یفه شرعیبه قصد انجام وظ ،است یت منسوب به مقام رهبریژه روحانیکه دستگاه و ییآنجا از؛ )90سال 
ای  هفیاز منکر را وظ یامر به معروف و نه) 71 ،سوره توبه(فه قرآن یه شریران که استعانت از آیا یاسالم یجمهور یهشتم قانون اساس اصل
) »نَیومنتَنفَعُ المُ یوَ ذَکِّر فَإنَّ الذِّکر«( و مردم نسبت به دولت دانسته استدولت نسبت به مردم  ،گریکدیبر عهده مردم نسبت به  لو متقاب یهمگان

ت قانون و یدم تا جهت کمک به حاکمی، بر خود الزم د»عدالت«توجه به  یعنی ،یشارع مقدس و قانون اساس یبا توجه به هدف اساس ،تیو در نها
 .»یالذِّکرفَذَکِّر إن نَفَعَتِ «ن که یمؤمن یباشد برا ید نفعیشا ،آور شومیادم و یرا تقد یموارد ،ت و مردمیاعم از حاکم ،جامعه نمندیقانو

  
 یعدالت و اهمیت قانون اساس

لَقَد «یفه ه شریبر آ برخوردار است که بنا یت و اساسیاز چنان اهمها  انسان یست اجتماعیتداوم ز یعدالت در قرآن برا ،دیدان می که طور همان
زان، عمل کردن یکتاب و م زولبزرگ و ن یفرستادگان خدا یهدف اصل ،»لقسطِالناسُ بِا یَقومَزانَ لِینزَلنا مَعَهُمُ الکتابَ و المِأوَ  یّناتِرسَلنا رُسُلَنا بالبأ

کردند و  می السالم دنبال همیائمه اطهار عل ،)ص(ین هدف را پس از رسوالنا ،یعاست در نزد مکتب و مذهب تش یهیبد ؛مردم به عدالت بوده است
ک یز به عنوان یمروج آنند و رفتار عادالنه توسط مردم ن یکم اسالمد و به خصوص حایعالم تقلأو مراجع  یعلما ،)ع(یبت معصومدر زمان غ

: آمده است» وه حکومت در اسالمیش«ران در خصوص یا یاسالم یجمهور ین راستا در مقدمه قانون اساسیدر هم. ن شده استییف تعیتکل
است  فکر ش و همیک هم یملت یاسیلکه تبلور آرمان سست، بین یا گروهی یفرد یگر و سلطه یدگاه اسالم برخاسته از موضع طبقاتیحکومت از د«

 ».دیبگشا )اهللا یحرکت به سو( ییهدف نها یراه خود را به سو ،یدتیو عق یدهد تا در روند تحول فکر می که به خود سازمان
نهضت را  یاعتقادهای  نهیزم ن است کهیا یرسالت قانون اساس«: آمده است ،رجسته کردن رسالت آنو ب یادامه با مهم دانستن قانون اساس در
 ».ابدیپرورش  یشمول اسالم واال و جهانهای  را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش یطیت بخشد و شراینیع

واال و های  فکر با ارزش ش و همیک دن به اهداف مقدس ملت همیدر رس یقانون اساس تیت از اهمیشده حکا، جمالت ذکردیدان می که طور همان
در مقدمه  ،»هیت فقیوال«ل عنوان یدر ذ یل اسالمیف اصیمختلف از وظاهای  از انحراف سازمان یریگ شیپ یبرا ،ن اساسیا بر .شمول دارد جهان

 :آمده است نآ
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 آماده ،دشو می را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته یطیالشرا جامع ینه تحقق رهبریزم یقانون اساس ،ت امر و امامت مستمریبر اساس وال«
ران اگر قانون یا یاسالم یدر جمهور ،ن اساسیبر هم» .خود باشد یل اسالمیف اصیمختلف از وظاهای  کند تا ضامن عدم انحراف سازمان می

 .مورد نظر قانون و مردم فراهم نخواهد شد یق رهبرینه تحقزم ،در عمل ،ت جلوه داده شودیاهم یا بیت یاهم کم ،سست یاساس
در درون امت  یاز انحرافات موضع یریگ شیاز حقوق مردم و به منظور پ یپاسدار یبرا ،»یقضا در قانون اساس«ل عنوان یه در ذدر ادام نیهمچن
» به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم« یادیت بنیل حساسیشناخته و آن را به دل یاتیح یرا امر یه عدل اسالمیمسأله قضا بر پا یاسالم

 .استکرده  ینیب یشپ
و  یگر و سلطه یکش و ستم یهر گونه ستمگر یضمن نف ،نظام است یانگر اصول کلیکه ب ،یاز اصل دوم از فصل اول قانون اساس) ج(بند  در

 .داند می مان به آنهایه ایبر پا یرا نظام یاسالم ید شده و جمهوریکأت» قسط و عدل«بر  ...و یریپذ سلطه
د شده و یهمه تأک یبرا »عادالنه قضائیت یامن«جاد یو ا ،اعم از زن ومرد ،جانبه افراد ن حقوق همهیل بر تأماز اصل سوم از همان فص) 14( بند در

. دانسته است »عدل قسط و«جاد یستم و ا یو نف» شده در اصل دوماهداف ذکر«ل به ین یفه حکومت برایعموم مردم در برابر قانون را وظ یتساو
 .»مع الظلم یبقیمع الکفر و ال یبقیلک المُ«: فرمود) ص(اکرم امبریپ

  
 یقضا در قانون اساس

ه و یچوب قوه قضائدر چار یقضا در قانون اساس یاتیو ح یادیمسأله بن ،عدالت ید که توسعه و اجرایدان می خوب یعالجناب ی؛محترم رهبر مقام
 .ابدی می تبلور یازدهم قانون اساسیو فصل  61بر اساس اصل 

ر از یبرگ تصو 2ه و یه و دفاعیحه اعتراضیر از الیبرگ تصو 22وست یضمن پ ،یعالینجانب از حضرتخواست ادرابعاد  تر شیروشن شدن ب برای
و  یبه بررس ی،و قانون عاد یمن به استناد قانون اساس در حق یعمال مواد قانون مربوطه و رفتار قانونإبه شعبه مربوطه در خصوص  یاخطار کتب

 .پردازم می »تیژه روحانیدستگاه و« یررفتا -یساختار یشکافلبدکا
  

 قانون و عدالت ،دستگاه ویژه روحانیت
و بغض  سپرده شده و حب یبه باد فراموش قضائین دستگاه به ظاهر یدر ا» عدالت« ،جانبینموثق و بنا به فهم اهای  دهیو شن ینیمشاهدات ع بر بنا

 و ین روحانیمتهم ،یاسالم ینظام جمهور یو عاد ین قانون اساسیه به موازن توجعدالت نشسته و بدو یاندرکاران آن، جا مقامات و دست یبرخ
 .شوند می محبوس و محکوم ،ر، بازداشتیدستگ) نیمرتبط( یروحانیرگاه غحتا 
ت در یژه روحانیاما در دستگاه و ،داند می برخوردار یاز حقوق مساو ،که باشندای  هلیاز هر قوم و قب ،ران رایمردم ا ینوزدهم قانون اساس اصل

که  ودش می استفاده و استناد ،)قرار گرفته است یعالمورد موافقت جناب 1384متن آن در سال (ژه یوای  هنام نیون از آئیبا روحان قضائیبرخورد 
برخودار و مشمول  نندیب می یعمومهای  ر آنچه که آحاد مردم در دادگاهیغهای  بخشش رد که از عفو ویگ می مورد لطف قرار یمتهم روحان یگاه
و  دییل مورد تأیداشتن وک یگر شهروندان مثل حقه دیاز حقوق اولحتا  شود که می قدر مورد ظلم واقع آن یشوند و گاه روحان می ژهیوهای  فیتخف

 یدگیدر جلسات رس ،یرفیدر امور ک ]قانون آیین دادرسی. [د.آ.ق 186و  185و مطابق با مواد  ]قانون اساسی[ .ا.ق 35انتخاب خود بر اساس اصل 
 محروم یل کتبیم اتهام بالفاصله پس از بازداشت و با ارائه دلیاز حق تفه یقانون اساس 32ا بر خالف اصل یشود و  می د نظر محرومیو تجد یبدو
 .گردد می
  

 ، امنیت و دستگاه ویژه روحانیتیآزاد
 ،یدتیو عق یشود و بابت نظرات علم می ده گرفتهیناد یع شهروند روحانمشروهای  یآزاد ،یقانون اساس 23و  9ن دستگاه بر خالف اصول یا در

ث درجه یاز ح» یآزاد« ،یکه در اصل نهم قانون اساس یحال ن نامه نمونه بازر آن است، دریسنده ایشود که نو می خواست و مجازات، بازبازداشت
و آحاد ملت ) حکومت(عهده دولت  قرار گرفته و حفظ همه آنها را بر ش از آنهایپحتا  کشور و یت ارضیدر کنار استقالل، وحدت، تمام ،میتاه

ن و مقررات یمشروع را هر چند با وضع قوانهای  یآزاد... ندارد حق یچ مقامید شده است که هیکأبه صراحت ت ،ن حالیقرار داده است و در ع
ن قشر از یت ایو امن یموجب سلب آزاد ،شود می عمالإ یروحانت که در حق شهروندان یژه روحانینامه دستگاه و نیکه آئ یدر صورت ؛دسلب کن

 .جامعه شده است
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 یو محاکمات علن یحق دادخواه

صالح را در دسترس داشته های  حق دارند دادگاه ،د دارد که همه افراد ملتیکأداند و ت می هر فرد» ممسلّ حق«را  یدادخواه یقانون اساس 34 اصل
در  شدهیاداست و دستگاه  یسرت میتنها در دستگاه روحان یات از متهم روحانیبه شکا یدگیرس ،نامه دستگاه مذکور نیاما چون به موجب آئ ،باشند
دفتر و ها  و بخشها  گر شهرستانیفقط در مرکز استان شعبه واحد دارد، در د ،که شعبه داردهایی  ها اصالً شعبه و دفتر ندارد و در استان استان یبرخ

یر پذ امکان شیرات بیشکا یریگینکه عمالً پیا ایافتد و  می ا به مشقت فراوانی یت از متهم روحانیطرح شکا یبرا یرو شاک نیاز ا ،شعبه ندارد
 .شود می محروم یمسلم دادخواه نخواهد بود و از حق

اما در  ،ح شده استیو تصر ینیب شیهمه محاکمات پ یبرا 168و  165است که در اصول  یاز جمله موارد یمحاکمات به صورت علن برگزاری
 ،ام رغم حضور خانواده یجانب در چهار پرونده و چهار جلسه دادگاه در قم، علینشود و ا نمی یگونه توجه چین اصول هیت به ایژه روحانیدستگاه و

ژه قم معطل و یو یسراپشت درب دادها  ساعت یدگیان جلسه رسیمحروم بوده و تا پا یل موجه قانونیبدون وجود دل یجلسه علن گزاریاز بر
 !منتظر ماندند

ن موضوع چنان ین ماده ایدر احتا  د دارد ویکأبودن همه محاکمات ت یز بر علنین یفریدر امور ک ین دادرسیقانون آئ 188ماده  ،ن خصوصیهم در
 بنیم یقانون مجازات اسالم 576در ماده را به مجازات مقرر  ین ماده قانونیناقض ا یرقضائیو غ قضائیآن، مقامات  5دا کرده که تبصره یپ یتاهم

 .بر انفصال از خدمت مستحق دانسته است
اقدام به ابالغ  ،کند و با وجود صدور حکم برائت می عمل ]قانون آیین دادرسی کیفری. [ک.د.آ.ق 133ت بر خالف تبصره ماده یژه روحانیو دادگاه

یوست قابل حه پیحات و مستندات آن در الیجانب است که توضینر ایپرونده اخ ،آن ینینمونه ع(د ینما نمی به زندان یو یبرائت از اتهام و آزاد
 ).مشاهده است

 یست متهم را تنها به جرمیبا می یقاض ،ن متعدده جرم باشدیعناو یدارا ،ک فعلیصراحت دارد که چنانچه  یقانون مجازات اسالم 47 و 46 مواد
 نییک مجازات تعیفقط  ،مختلف نباشند یگاه جرائم ارتکاب هر ،د و در صورت جرائم متعددیتر است مجازات نما نیمجازات سنگ یکه دارا

خارج از چارچوب مواد حتا  ،ن و متعددیبه مجازات سنگ ،ک نامه باشدیولو در حد نوشتن  ،ک فعلی یبرا ،تیژه روحانیدستگاه و دراما  ،گردد می
حه ین خصوص در الیحات و مستندات در ایتوض. (دینما می محکوم... د ویلع لباس و تبعو خ یطلبگ یایت از مناصب و مزایمثل محروم ،یقانون

 ).موجود است یوستیپ
احکام «ز ین 166به استناد اصل » .ق دادگاه صالح باشدید تنها از طریآن با یحکم به مجازات و اجرا«: د دارد کهیکأت یقانون اساس) 36( اصل
، »تیروحان یتثیهتک ح«ر ینظ یجرائم» .حکم صادر شده است ،باشد که بر اساس آن یو اصول یمواد قانوند مستدل و مستند به یباها  دادگاه

 یفراتر از آنچه برا یده است و مجازاتیکشور خلق گرد یو جار ین عادیو قوان یخارج از اصول قانون اساس» تیونات روحانؤعمل خالف ش«
گردد  می عمل یقانون اساس 20و 19از اصل سوم و در مخالفت با اصول  14گونه بر خالف بند  نیدر نظر گرفته شده که بد ،شده ینیب شیهمگان پ

در مورد  یز متهم روحانین مجازات نییو در تع! ستیت قانون برخوردار نیگر اقشار مردم و جامعه از حمایکسان با دیطور  به یو متهم روحان
ت یمحروم«نامه خود و  نیآئ 43به استناد ماده  ،تیمثل خلع لباس روحان ،کشور یو عاد یساسخارج از قانون ا یبه مجازات یفریو ک ییجرائم جزا

ت در یژه روحانیوهای  ق آن در بندیموارد و مصاد(؟ !گردد می نشده محکوم ینیب شینامه آن دستگاه پ نیدر آئحتا  که »طلبگیا و مناصب یاز مزا
است و جز ارتقاء ) ع(و امام باقر) ع(مکتب امام صادق یتنها افتخار شاگرد یکه طلبگ یر حالد.) ار استیاکنون بس سراسر کشور همهای  زندان
 یطلبگ ین هدف متعالیا ،شدهیادعمال مجازات إسفانه در آن دستگاه با أاما مت ،کند نمی را دنبال یهدف ،دن انسانیمان و به کمال رسیا ،تقوا ،دانش
 ؟!ت را هدف رفته استیه و سازمان روحانیعلمهای  ا استقالل حوزهیشود که گو می ه دامن زدهین شائیده گرفته و ایرا ناد

به هر صورت که  ،شده یدا تبعی یزندان ،داشتیر، بازدستگ ،که به حکم قانون یت کسیثیهتک حرمت و ح« ،یقانون اساس) 39( اساس اصل بر
ا خانواده او هتک حرمت و هتک ی یگاه متهم روحان ،ن اصلیر خالف اب ،تیژه روحانیاما در دستگاه و ؛».ممنوع و موجب مجازات است ،باشد
جانب در سال ینا یریاز جمله نحوه دستگ :اند زننده بوده یخوردهاشده و شاهد بر یین جفایو خانواده او مشمول چن سندهینوکه  ،شود می تیثیح

بدون  یبه خانه مسکون 89ماه  موران مرد در بهمنأز نحوه ورود مین در مأل عام بوده و نیت و حرمت و توهیثیو هتک ح یکار همراه با کتک 88
 یدر زندان نسبت به متهم روحان یقانونیرو غ یشرعیرغ یبدنهای  شیست و تفتیدر قالب الفاظ ناشا یحرمت یاست، ب مواردن یحضور من از ا

تلفن همراه  یا در گوشیو اند  هل شدیمتهم که فا یوادگو خان یوتر شخصیدر هارد کامپ یروحان یخانوادگهای  و عکسها  لمیشده و ف فیتوق
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 اش هتک حرمت متهم و خانواده یله روحانیوس نیگردند و بد می ژه و کارکنان اداره اطالعات فاشیو یدادسرا راددر نزد اف ،شخص ثبت شده
 ؟!شوند می
 ؟!ت استیونات روحانؤفظ شح یدر راستا ،ق بارز هتک حرمت استیکه از مصاد ،مشابههای  ن کار و کاریا ایآ

 یخواهند برا می از آنان یه متهم روحانیل بر علیشود و به دنبال اقامه دل می ا خانه متهم با افراد تماس گرفتهیدفترچه تلفن همراه  یرو گاهی
 !شود می همو خانواده مت یزندگ یجاد اختالف و از هم فروپاشیکنند که موجب ا می را طرح یا مواردیت مراجعه کنند و یشکا

  
 حاکم یدستگاه ویژه روحانیت و قوا

ر نظر مقام یکه البته ز ،را صراحتاً در سه قوه منحصر کرده است یاسالم یحاکم در جمهور یقوا ،یقانون اساس 57اصل  ی؛محترم رهبر مقام
 هآن، در ساختار قو یتت به لحاظ ماهیروحانژه یسته است که دستگاه ویشا .هیقوه مجر - 3قوه مقننه  -2ه یقوه قضائ -1 :شوند می عمالإ یرهبر
 ین دستگاه تا کنون چند هزار تن روحانیت ایدر طول فعال .دیکشور عمل نما ین عادیو قوان یه قرار گرفته و در چارچوب قانون اساسیقضائ
 هک ،ه همچنان ادامه داردین رویاست و ا تن محکوم به اعدام شده و حکم آنها اجرا شدهها  دهحتا  واند  همحبوس و محکوم شد ،بازداشت ،ریدستگ
 یها ا لغزشی؟ آ!قابل جبران است ین اشتباهیا چنیآ ؛و به اشتباه اعدام شده باشد یقانونیرگناه و غ ین تعداد بیک تن از ایاست تنها  یکاف
 ؟!مطابقت دارد ،ن دستگاه با عدالت و قانونیشده در ا شمردهبر

 یقانونهای  ن دستگاه کمک کرده است و از انتقادات و مخالفتیت ایکه به ادامه فعال یتنها عامل ،رانیا یالماس یاسالم یمحترم نظام جمهور رهبر
 تبوده اس ین دستگاهیبر وجود چن یت و موافقت شما مبنیتنها و تنها حما ،نموده است یریگین دستگاه جلوبه ا ینظران حقوق مقامات و صاحب
و  یق دادگستریم و از طریتنظای  هحیتوان ال می ،است ین دستگاهیت چنیا بر مصلحت وجود و ادامه فعالهمچنان نظر شم ،لیو اگر به هر دل

 ،نامه مربوط نیکارشناسانه نسبت به ساختار آن و آئ یم تا ضمن بررسیبه قوه مقننه تقد ،یقانون اساس 74بر اساس اصل  ،دولت یأتب هیتصو
داشته  یقانون یاست قرار گرفته تا هم ساختار یاست آن منصوب مقام رهبریه که رقضائیدر ساختار قوه ر دادگاه خانواده ینظهایی  اههمچون دادگ

 دمبافته بودن از مریا تافته جدات در برابر قانون و یز به روحانیآم ضیشود و هم شائبه اتهام نگاه تبع یت قانون و قانونمندیباشد و هم ملزم به رعا
 .شود یریگ شیخود پ یو انسان یقانونیه ت از حقوق اولیتر روحان شیت بیرفع گردد و هم از محروم

  
 والسالم

 پوراحمدرضا احمد دیس
 تیژه روحانیبند و یاسیس زندانی
 قم  یمرکز زندان

  
  

  ***منبع *** 
 »ندای سبز آزادی«وبسایت 

http://www.irangreenvoice.com/article/2011/nov/20/16769 
  



 )626(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1390آذر 3ای،  به خامنه »سخن. م. ف« طنز نامه سرگشاده

  
 !یشناس نشانه: یا خامنه یبه آقا »سخن .م .ف«نامه اول 

  
 ای خامنه یآقا جناب

که زورتان  ینم از امتأسف. بر وفق مراد است یزمعظم خوب است و همه چ یتو ب یحال شما و آقا مجتب ین شاءاهللا تعالإسالم و عرض ارادت،  با
است که آدم به ضرب و زور  ینمهم ا. دارد یاربس یزاست و افت و خ ینهم یزندگ یول -  مقاومت کرد طرف بدجوریو  -  یدبه جوانفکر نرس

تان  جسم ناقص ینبا ا ید،و ماشاءاهللا ماشاءاهللا بزنم به تخته، چشم نخور یدبنشاند که شما نشاند یشانآور مردم را سر جا و گاز اشک قتفنگ و چما
ن و یگانگادست به دامن ب یفانمگر آن که حر(بود  یدخواه یروزپها  ینهزمه در هم هم حتماً ینو بعد از ا یدا بوده یدانم یروزو در همه جا پ یشههم
 ). یاوردکه خدا آن روز را ن ،غاصب شوند یلخوار و اسرائ جهان یکایامر

را جا  یعالحال جناب یندر قالب کلمات نرم و لَ ینتا همچ اند هشما گذاشت یبرا یهفتگه برنامه نوشتن نام یو خزعل زاد نوری یانآقا یدیمد باری
من ! ه االهیبه حول و قو یسیمنو می یپس ما هم خطاب به سرکار نامه هفتگ یسیم،نامه ننو تان یاست که برا تر کم یانمان از آقا ما چه یمآورند، گفت

شما  یچاندنقصدم پ یانشد چرا که مثل آقا یدقائل خواه یتر بیش ارزشها آن یداشت و برا یددوست خواه تر بیش مراهای  مطمئن هستم شما نامه
 یستن ساخته نیاکار از من ساخته است و از آقا ینست اا یهیکنده مسائل را مطرح خواهم نمود و بد و رک و پوست یستن یو دستگاه اطالعات

فعالً از چنگال شما به  یرکه حق یشوند در حال می چالنده ید،اره کنچرا که آنها با اسم و رسم کامل در چنگال شما قرار دارند و شما هر وقت اش
 .دور است

 »مطول«رود که ممکن است در کتاب  می به کارهایی  ست نشانها ینترنتیا تر بیش که یامروزهای  ینگار عرض کنم خدمت منورتان در نامه ،باری
شد  واهدگفته خ یندهچه در آ آن یتان برا کنم تا ذهن می یرا معرفها  نشانه ینحث ابتدا ااز ورود به ب یشاشاره نشده باشد، لذا من پها به آن یتفتازان

 . یدمن لذت ببرهای  از خواندن نامه یشاز پ یشروشن شود و ب
 : شکل ینبه ا یمنشانه دار یک ینترنتیکه در مکاتبات اتان  کنم حضور مبارک عرض

:( 
 :ودش می یپشکل هم تا یننشانه که گاه به ا این

:-( 
خواهند  یآتهای  یزیخونر مسؤول ،برندارند یشانگر اگر دست از کارها فتنه یانکه آقا ییدفرما می اظهار نظر یسخنران یکشما در مثالً  .لبخند یعنی
 ینبب« یمگو می خودم بهو  زنم می دارم لبخند یعنیگذارم که  می )-:یا ):هاش نشان کنم در مقابل می ام اشاره شما در نامهه جمل ینبه ا یمن وقت. بود

اش همان است که  همراه است که نشانه یهعاقل اندر سف یحلبخند مل یکبا  یعتاًجمله طب ینا. »ینا یعنیبه هم بافتن  یابسطب و رَ! یگهم یطرف چ
 .در باال نشان دادم

 :است یشکل ینکه ا یمدار یگرنشانه د یک اما
((((: 

   یا
:-(((( 

خندم آن  می مخاطب یشمن دارم به ر یعنی ینا. من استه شدت خنده نشانها  ، آن خط دماغ من است، و آن هاللدو نقطه چشمان من است آن
 :شود می حروف هم استفاده یناز اها  نشانه ینا یگاه به جا. تر استیدمن شده شود خند تر ها بیش هر چه تعداد هالل یعنی. یهم چه خنده ا

 lol 
  یا

loooool 
 یا

 لول
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  یا
 هاهاهاهاهاهاهاها
 یا
 قاه قاه قاه قاه
 کهها  یشفرما گنده ینو ا یدکه شما دار ینظامه یبن ینحرف با ا ینخنده دارد ا یآ. یمزن می یلو اسرائ یکاما تو دهن امر ییدفرما می شما مثالً
را  خنده ینکه کشف اول »مل بروکس« یلممثل ف وقت آن ،کرد یغول شما را هپول یوقت یول یددهان غول بزن یتو یدتوان می البته که شما. ییدفرما می

 !یآن هم چه لول یمکن می لول یا lolما هم  ،یدندآسا مربوط کرد و حاضران در صحنه قاه قاه خند غول یوانانسان توسط ح ینبه خورده شدن اول
 .خندم می دلم به شما یاش هم دچار حالت لول هستم و دارم تو ناآل ینهم
 :شکل ینبه ا یمدار یگرنشانه د یک

): 
  یا
:-) 

 ینظر من به نظر آقا«تان که  یخیتاره جمل ینبه شما، به اای  هدر نام یوقت. ینمغمگ یلیخ یعنیباشد  یادزها  اگر تعداد هالل. ام ینغمگ یعنی این
و من به  یکرد یداک از خودت ناامآقا شما ما را پ یعنیگذارم  می نشانه را ینکنم، و ا می اشاره) نقل به مضمون( »تر است یکنزد جمهور رئیس
 دچار نشانه یاراخت یافتم ب می جمله ینا یدنموقع شن یرفسنجان یهاشم یآقاه یافق یاد یوقت یول. شدم ینشما غمگ ینیکوتاه ب ینخاطر ا

(((((((((((((((: 
 یا و

loooooooooooooooool 
  یا و

 هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
 . شوم می ر ابتدا و انتهاد »ها« یادیتعداد ز با
  

من به شماست های  نامه یدجد ینامه از سر یناول ینرا هم اضافه کنم که ا ینفقط ا ،یمبا شما هست یجدهای  بحثه و آماد یممقدمه را گفت. خب
که طنز  ندتصور کرد یلگان به چه دلدانم خوانند نمی بود، یهم جد یلیمن به شما که خه نام ینام و اول شما نامه نوشته یقبل براها  چرا که از سال

تان درد  به شما دارم که دست ینگار هر چه در طنز دارم، از برکت وجود شما و نامه یعنی. شناخته شدم یساست و من با همان نامه به عنوان طنزنو
 »!یمخواه نمی ما راقربان، ما ش«: بود یناش ا لُب کالم ،مرا داشت یفستکه آن نامه که حکم مان یمرا هم بگو ینا. نکند
 .یدباش یبعدهای  منتظر نامه. اول من به شماه بود نام این
  یشبه سو یرو می نامه که ای
  یشطرف من ببوس رو از
 دلش نرم شود  کهبل
 !دست از سر کچل ما بر دارد و
 ...یشاءاهللا تعال نإ

  
  

  ***منبع *** 
 »گویا من«وبسایت 

http://my.gooya.com/permalink/3652.html 
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    1390 ذرآ 4 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور دوازدهمین

  
  »یجام زهر رهبر«
  

: یافتدر ینفر پشت سر یناز سخنان هم یداز انقالب را با یپاسدار یتدرا یتنها یاامام زمان را،  یو اقتدار و سرباز یتاوج قاطع
  »!تو و بچه زن یبهم ترت یمد خودتو می یبهم ترت یا ی،کش تو می زیپ یا«
  

  ییدمبرّا ،اند مبتال شده یرناگز یستیکه مردمان ما با آن به همز ،ای هول و هراس هماره ینچن یکشما خوشبختانه از لمس 
  

  ام همه شما را داده یبمنم که ترت ینا اما فعالً. نداشته باشم یکار یقدر ادب و شعور دارم که با زن و بچه کس من آن
  
  شماست عمر یرین روزهات روزها، تلخ ینا
  
  کرده باشد یافتحضرت شما در یتثباتش را از ب یکه امضا ینا استحقاق ثبات ندارد االّ یامر یچه یران،ا یاسالم یجمهور در
  

  یمرا از خود متنفر و دور ساخت نآنا یکبه  یکو  یدیمپناه خنجر کش یهای مردمان ب ما سال به سال بر دل
  

  یما کرده یا راه را به خطا طکه ما و شم ییدقبول بفرما
  

 ؛مخالفان و منتقدان خودمان است سر همان کوفتن بر ما و شما داشته و دارد، در یکه براای  یدهتنها فا یکابا آمر منیپرچم دش
  !یکاییمحال جنگ با آمر ما در! خاموش: که
  

  یم؟ا زده لواو ج یند یفخودمان، از خود خدا در تعر یبرقرار یچرا برا
  

  یمهست یرانیانما ا ،جهان انمردم یرتریناز حق یکی ی،اسالم یامروز، به برکت جمهور ینهم ی، آرامروز
  

جدول بداخالقان و  یکجا در یاز نظر اخالقحتا  یرانا یاسالم یجمهور یدتا بدان یاندازیدب یجهان یبه آمارها ینگاه یک
  است یدهلم یخناشدگان و ورشکستگان تار یتترب

  
 یکو نه  ؛است یدترد یب یتواقع یکاوضاع اسفبار  ینا. یدکشورمان واقف یروزها ینمه ما به اوضاع اسفبار اتر از ه یکن شما
  !یزعز یا یما ورشکسته: ما. مغرضانه یینما یاهس
  

  را خواهند کرد یشاز ما مطالبه حق خو ،تبرگش برو یما ب یهای بعد نسل
  

و از غارت  ی،رهامانده را از سرگشتگ ینسرزم ینو مردمان ا یدبکش ام سر یدهشما تدارک د یرا که من برا یو جام زهر بیایید
  یدها و پاسداران اسلحه به دست به در ببر یسهنوک و یااغن
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ما اگر بر دل و  یهای برقرار یهپا. یدای به داد ما نخواهد رس بند هسته یماگر قرار باشد به ما حمله کنند و نابودمان کنند، دانش ن

  پاشد ما را فرو نمی یبمب یچو ه یقدرت یچجوش خورده باشد، ه انمردمانم یفهم و همراه
  
  حق بودن خود ماست هاش، ناب یستهبا یرتعب یناول مردم،اعتراض  یادهمه ترس از فر ینا
  
  »یجام زهر رهبر«
  
 یدکه نوش آفر یینام خدا به

 یا خامنه اهللا آیتحضرت  یگرام به رهبر سالم
  

ناگهان دو نفر، با . یدفشار می بر ترمز یپا ی،به ضرورت. یدهست یحال رانندگ شهر تهران درهای  یاباناز خ یکی که در ییدخود را تجسم فرما جناب
و پنج ساله  یکه جلو نشسته و حدوداً س یکیآن . درست پشت سرتان یکیو  یندنش می جلو یکی. شوند می شما یاجازه داخل خودرو یشتاب و ب

نفر پشت سرتان را ه گرداند تا شما چهر می را رو به سقف ینهفوراً آ ،به سر یپشم یبه چشم دارد و کاله یدود ینکیع ،یابر یهوا و در ستا
و  یمرد س. یریدبگ داخل خودرو، خبره و سن و سال مهمانان ناخواند یافهو ق یختاز ر یدکن می و گردن خود، تالش سر یدایپنا با گردش. ینیدنب

شما نشسته و  و اما آن که پشت سر »!جلوتو نگاه کن«: یدگو یم کوبد و می یلداشبورت اتومب یمحکم رو. کارکشته است اما در کارخود پنج ساله
 .داردای  هگرفت یباالتر از خطراست، صدا یتمورأم ینالبد مقام باالتر ا

 یاامام زمان را،  یو اقتدار و سرباز یتج قاطعاو. خود دارد یصدا ییردر تغ یاست که او متعمدانه سع ینشود ا می شما یدکه عا یزیچ حداقل
 زن یبهم ترت یمد می خودتو یبهم ترت یا ی،کش تو می زیپ یا«: یافتدر ینفر پشت سر یناز سخنان هم یداز انقالب را با یپاسدار یتدرا یتنها
 »!تو بچهو 

شما کجا و ما کجا؟ شما خوشبختانه از . یدمرک را برشما بارنامباه جمل یک ینخود نشاندم و ا یکه جناب شما را به جا ییدمن ببخشا بر راستی
 یمحر دبلن یوارکند به د می جرأت ینه کس. ییدمبرّا ،اند همبتال شد یرناگز یستیکه مردمان ما با آن به همز ،ای ههول و هراس همار ینچن یکلمس 

همه،  ینبا ا. ذهن خود بپروراند را رو به شما در یفیسخن سخ ینچن یکاست که تجسم ابراز  ینا یارایرا  یو نه کس ید،جناب شما دست بسا
همان خط و  یگرد مبرم داشت، بار یاجسخن خود احت یزیکه به فرو بردن ت یمرد پشت سر. نبود یجز سکوت در آن بهت ناچارای  همرا چار
 »!تو بچهزن و  یبهم ترت یمد می توخود یبهم ترت یا یکش تو می زیپ یاگفتم؟  یچ یدیشن«: اش را تکرار کرد ادبانه یب نشان
و  ید؟ام نداشته باش به من و به زن و بچه کاری یزکشم، شما ن می را یپمچشم؟ من ز: گفتم می !ییدگفتم؟ شما بفرما می یدپاسخ به او چه با در من

 گذاردند؟ می تنها یناگهان و با هول و هراس آن مالقاتکه با آنان بسته بودم،  یرفتند و مرا با عهد می شدند و می یادهمن پ یلاز اتومب یزالبد آن دو ن
قدر ادب و شعور دارم که با زن و  من آن« :جست یرونجمله از دهانم ب ینچه شد که ا یرتممن هنوز در ح. رفت یشپ یگریاما نه، اوضاع جور د

 ».ام داده شما راه هم یبمنم که ترت ینا اما فعالً. نداشته باشم یکار یکسه بچ
 و یخبر یتتا سا صد یو تو یمات بنشان چگونه داغ به دل تو و زن و بچه یمو بلد یمچطور پودرت کن یمما بلد: که ینبه ا یدبا تهد دو آن
واقعه را از  ینا. نمانند یبنص یخود ب یآسمانه نماز جماعت ادار یضشدند و رفتند تا از ف یادهمن پ یاز خودرو یم،نگذار یتآبرو برا یرخبریغ

 یتسا یکصددل من نشاندند و در  ام، و داغ آنان را بر مرا پودر کردند و داغ مرا به دل خانواده یجناب شما بازگفتم تا اگر فردا روز یبرا یرو این
زاف چه گ ،از منکر یبه معروف و نه و امر یرخواهیمُلک، پاداش خ ینکه در ا یدمرا به خاک انداختند، هم شما و هم مردم ما شاهد باش یرشانفراگ

 .است یرو چه چشمگ
  
 :آغاز سخن اما و

ه ما اما، حوز جوار شد و رفت؟ در یشما سپر یاراخت از آرام و پر یها سال: یمچرا نگو شماست؟ و عمر یروزهاترین  روزها، تلخ ینا: یمنگو چرا
 یکشور کند و با هر می کجا که بخواهد سفر او اکنون به هر. فراخ یایدنه اوست و هم هم یوجب یککشور ه ، هم هم»قطر یرام«چون  یفرد یاراخت
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. است یدهخود گستران یزناچه قدر همان انداز هبای  همقدار خود را فهم کرده و سفر پرتالطم، اندازه و یایدن ینا چرا؟ چون در. یزدآم می بخواهد که
را به  شمامان حقارت ما را درنوردند و مغرورانه ما و آس یدبا یقطر یماهایاست که هواپ یافته یمتق و چنان قدر او آن یزامروز همان وسعت ناچ

 !شد؟ یسسأما ت »یرا یرانا«شد که  یستأس یهمان سال قطر، درست در کشور: یدا یدهرا شن ینا یادانم آ نمی .جا کنند هاسم مسافر جاب
 درحتا  و شما ما یاراخته حوز یند،گشا می اش آغوش ینفت یدالرها یاو و برا یگذارد، همگان برا یادن یکجا به هر یکه اگر پا ،قطر یرام خالف بر
محدود  چنینی ینا و چند کشور یکستانکه ما را به مراوده با افغانستان و تاج ینچه برسد به ا. است ییدهداخل کشورمان به چالش گرا ینهم
 .اند دهکر
 آوردن مناسک حج به عربستان سفر یجا هب یبرا یدتوان نمیحتا  چرا و ید؟بگذار یرونب یاز کشور خود پا یدتوان نمی چرا جناب شما یرتمدر ح من
 جهانما به باور مردمان ه یمانفه متبسم وه از چهرتر  شما افزون که هم در داخل و هم در خارج، چهره عبوس و تند ما و یلدل ینبه ا یدشا ید؟کن

شما  حضرت یتثباتش را از ب یکه امضا ینا استحقاق ثبات ندارد االّ یرام یچه یران،ا یاسالم یجمهور که در یلدل ینبه ا و باز! است یافتهراه 
 .کرده باشد یافتدر
 یمتصم تنها دو دسته از هر یم،از استثنائات که بگذر: یمکه بگو پس چه بهتر .یستن یرناپذه نفوذقاعد یکورزم،  می یدکه من برآن تأک ی»یچه« این

و  والاز ام یدزد :و دو ؛کرده باشد یافتدر یرهبر یتثباتش را از ب یآنچه که امضا هر: یک ؛ندثبات دار یران،ا یاسالم یجمهور در یو تحرک
است، همان است که ما  یکیارتزاقشان ه یشکه رای  هدو شجر ینا. یگرخود مردم از همد: ینولؤو به تبع مس ین،ولؤاعتماد و اعتقاد مردم توسط مس

 .متبحر ساخته است ،مُلک ینا خاک افتاده دره تعداد بکردن هزار هزار اس یعهدر دادن و ضا را در
 شعار خود ینا یحدر توض و. »یمبمب اتم ،یک هر یرانیانما ا ی؟ناز می اتم خودهای  به بمب«: یمداد یشعارم یکاما رو به آمر یزمان یک
های  یهکه پا یحکومت«: یمخواند می و رجز. »اراستمردمان استوهای  دل که برها  جسم حکومت نه بر -  برخالف آمریکا - یرانا در«: یمفرمود می

 پشتوانه بود که ما هم طرف خود را یپوک و ب یرجزها نه از آن رو ینا. »یستن یختنیر ند، فرودل مردمانش محکم ک را بر وداستحکام خ
 یکو  یدیمپناه خنجر کش یمردمان بهای  مان دلبر ه ما سال به سال: که یرو ینبود، بل از ا یته یو هم دستمان از توش و توان نظام یمشناخت نمی
اش، بالفاصله  یپهلوان یبتمانست که ه می خورده یلیآن پهلوان سهای  عربده تربه یشپوک ما ب یرجزها. یمرا از خود متنفر و دور ساخت نآنا یکبه 
 . شد می تمام یشها  عربده یسو آن در
  

 ،رهبر گرامی
 یم،ا که گرفتار آن شدههایی  بُحران یراهکار خروجمان را از هزارتوترین  منصفانه کنم می تالش ،یرخواهیخو  یهمچنان از باب ادب و دوست من،
به تناسب  نانبرم تا آ می یرانیانا یک یکه خان از شما به در یابترا به ن یو جامای  هاست که من کاس ینراهکار، ا یناه عصار. جناب شما کنم یمتقد
شرط که  ینبه ا. آورم می شما باز یرا برا یدنیاز نوش یزجام لبر ینآخر، من ا سر. یزنددر آن فرو بر یزیا و نظام دارند، چکه به ما و شمای  هعُلق

 یخیتارهای  در کتاب فند یبزرگان که تنها برا ینوش شوکران. شوکران یااگرچه در او شهد باشد . یدبکش جام را سر ینتأمل شربت ا یب یزشما ن
 ید؟پس چرا شما ننوش. یدآن را نوش ،زد می مردمان ما پرپر سر که بر ییاز بال بُردن کشور در به یبرا یزها، حضرت امام ن یکینزد ینهم در. یستن

 یدتأک یدشمن ینا چنان بر آن و. یدفرمود یفتعر یکابا آمر یرا در دشمن یرانیانعزت ما ا ی،از همان بدو رهبر یژهو هاز همان بدو انقالب، و ب شما
 یک یمتر صداگر از چند  یولؤو کاردار و مس یرسف هر. و مرگ ما در مراوده با او یردگ می معنا یکابا آمر یما با ابراز دشمن یاتح یاکه گو یدیدرزو

 یفکه در تعرچرا . شد می اعتبار به دور انداختهه مفتضحانه از گردون یو آشوب یبغر ییبا غوغا یید،سا می اش به او کرد و تنه می عبور یکاییآمر
 .افتاد می ما به دور یماز حر یدعقرب جراره مبتال شده بود و با ینبا ا ینیهمنش یجناب شما، به گناه نابخشودن

 ؛کرد می خود مجاب یهکُنش نادرست ما را به ضرب توج قدر افراخته و پرآوازه بود که هر ما و شما، آن یزیستیکاو آمر ییجو برج بلند دشمن این
 خیاگر قانون را به شو یا یم،سپر می را به باد یستشو هست و ن یمزن می یگوش کس یرو ز یمبر می دست ییما در داخل به خطا اگر یعنیکه 
 یکا،با آمر یزست یرو در مس یمهست یکابا آمر یزچرا؟ چون در حال ست ؛یستن یما حَرَج بر یم،کش می باال یرا همچو ارث پدر یو ثروت مل یریمگ می

 .و البته قابل اغماض است یهیخطاها بد ردهخُ ینبروز ا
 مرگ بر«و  یو شعارخوار ییمردم در شعارگو یتو به موازات ترب. یمخود صادق بود یخبر یب یها قدر ساله ب یکابا آمر یزدر ست کاش ای
 یریتو به مد ی،فرهنگهای  یآشفتگ یمترم ولرزان اقتصاد کشور، های  یهپا یمبه تحک یم،فشرد می مردم فروهای  یهبه ر یژنکه مثل اکس هایی»یکاآمر

که ای  هبا جامع ؛یمجا ماند یهمان برج بلند شعارپراکن ژنده بر یزمان گذشت و ما با لباس یز،عز یا. یمکرد می مان همت یاجتماع بساماناوضاع نا
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 منیپرچم دش. یما کرده یکه ما و شما راه را به خطا ط دییقبول بفرما. نداشته و ندارد یالملل یننشان ب و شعار و خط و یاهوبا آن همه ه ینسبت یچه
حال جنگ با  در ما! خاموش: که ؛مخالفان و منتقدان خودمان است سر همان کوفتن بر ما و شما داشته و دارد، در یکه براای  هیدتنها فا یکابا آمر
 ضهافا یارتباط با انتخابات اسفندماه آت قم و در در یراًاخ اطالعات خودمان که یروز یسخن خام و تکرار ینبه ا ،از باب نمونه! یکاییمآمر

 هر: یعنی یست؟کوتاه در چه جمل یک ینکارکرد هم یددان می ».است یرانا یهعل یکاآمر یمجدد فتنه برنامه جد یایاح«: ییدتوجه بفرما اند، هفرمود
 !یمبا آنها چه بکن یمدان می است و ما خوب یکاییچشم ما اشاره کند، آمر یباال یکه به ابرو

او . یددار یوافره عالق »جالل آل احمد«دانم به مرحوم  می .شعارها اشاره خواهم کرد ینا یبه راز پوک ید،نوشته با من همراه شو ینا یپا به پا اگر
را به  یاز او، بزرگراه یلر و در تجلگرانقده یسندنو ینجناب شما به ا یفتگیدر امتداد ش یزما ن. یدپندار می سرآمد و اُسوه یو روشنفکر یسندهرا نو

به اسم  یاهوهنشست پر یکدر . یما بسته ینرا به نام او آذ یاریبس یو اماکن فرهنگها  مدارس و کتابخانه سردر. یما اسم جالل آل احمد نام گذارده
نام جالل آل : یماما چرا نگو. دست یناز ا ارییبس یو کارها. ینندنش می برترهای  ما ساالنه به انتخاب کتاب یدولت یسندگانجالل آل احمد، نو

در چند اثر  عمر، و اواخر در یدر اواخر عمر، آر یشود که و می یدهبرکش یاز آن رو ی،اسالم یمقبول جمهوره یسندنو یکعنوان ه احمد ب
 !خوش نشان داده است یرو ،یانو به روحان ینیحال د اش، به حس و یانیپا
 یسندگاننو یانجالل آل احمد الحق در م. مندم عالقه یاراو بسه و کاوشگران یحو صر یزبه نگاه ت خوب، وه یسندنو نینگارش اه یوشخصاً به ش من

 ینشگریگز ینمنتها در ا. یما او، دچار افراط نشده یدنشما در برکش ما و: یمگو می صادقانه و. استای  هیژو یگاهما، صاحب وجاهت و جا معاصر
جالل : یددان می یکس خود شما بهتر از هر یز،عز یا. یما برتافته یرو یگراند یسو از چهل گ یما یختهاو آو یتارمو یک نه، ازو البته متعمدا یانهناش

 ی،و فرد صیلحاظ شخه ب یانسالی،و م یجوان یها ساله هم و در. نشان داد یچشم هما گوش ینید یشآل احمد تنها در اواخر عمر خود، به گرا
های  و سال یمکن می به همان اواخر عمر او بسنده یمرس می ما عجبا به جالل آل احمد که. بود یدق یخور و ب و المذهب و مشروب یند یبای  هیسندنو

 !ریمگذ می او در یو از سر خطاها یمده می او ربطه اش، به خصلت کاوشگران یسال یانو م یجوانهای  معلق بودن او را در دوره
جالل آل : ه کهادل ینمنتها با ا. آورم می جالل آل احمد را نمونه یدنبرگز ینهم ینم،را برگز یاسالم یب جمهورانتخاب خو یکاگر بخواهم  من

کرده؟  می به ما چه که او در خلوتش چه. به شخص خودش مربوط بوده یهرچه بوده و هرچه کرده، به خودش، آر سالی یانو م یاحمد در جوان
 یک یو ما بالفاصله پس از انقالب، به محض تماشا ؛جالل آل احمد متوقف ماند ینانتخاب خوب، در هم ینا سفانهأاما مت. کار اوست ایانمهم پ
کشاکش  یاناجتماع، و درست از مهای  درس و از دانشگاه و از کوچه پس کوچه یزمختصر از جوانان و زنان و مردانمان، آنها را از پشت م یخطا

 .یمبه زندانشان انداخت است، یرمغا یتانسان یقکه با روح قرآن و با طر ییلو به دال یدیمکش یرونب تجربه،کسب 
رفت که رفته بود،  می یها، به همان راه ینبهتر یدنو تجربه کردن و برگز یدنفهم یاگر جالل آل احمد در زمان ما بود و برا یمگو می ینانبا اطم من

ما  یجار دمفاس آوارگونش برهای  در نوشته یا ید،بازآ یبه مسلمانتر  هوشمندانه عدهاشد تا ب می یسترفت و کمون می گشت و یبرم یناز د و مثالً
و  یمکرد می یماش تنظ یهمان مسائل شخص خود را بره رفت و ما تلسکوپ افشاگران می نهاد، حتماً به دست خود ما دودمانش به باد می انگشت

سفر  یلئدو بار به اسرا ،و تجربه کردن یدنفهم یجالل آل احمد برا یمخبردار شو که یناچه برسد به  ؛یمنهاد می یانآبرو یب قبَطَ را بر یشآبرو
 ینکه در ا ؛بلکه برتر از آنها اسم برده است و یلئاسرا یبن یامبرانپ یفو امثال او را در رد یانموشه دا ،»ییلسفربه عزرا«کرده است و در کتاب 

 .یمتپاند می اش را تا خود جهنم فرو یماندهقو سپس با یدیمدر می ما ابتدا پوستش را ،صورت
اش هم به نعل زده بود و هم به  یجوانهای  نوشته در. جالل بود یاش مثل زندگ یبند بودم که اتفاقاً زندگ هم یدر زندان دو الف سپاه، با جوان من
راه کسب ه یاناو را از م یم؟ما اما با او چه کرده بود .یدرس نمی جالل یکارها یدست برده بود که به گرد پا ییکسب تجربه، به کارها یبرا. یخم

 بالفاصله در. یمجانبه بسازچند یاز او جاسوس یمتالش کرده بود ی،روان یرانگرو یو فشارها یدو تهد یها انفراد و بعد از ماه یمتجربه، گرفته بود
او را از  ی،دستگاه استکباره که او جاسوس است و عمل ینالبد به اسم ا و یمحکم اعدام صادر فرموده بود یشهمان چند ماه نخست برا

حکم  ینته ا و سر یدو ما با یستاو جاسوس ن یر،شده بود که نخ یرمانکه گذشته بود، دستگ یکم. یماش باز داشته بود یحقوق انسانترین  یهیبد
 یزیتا چ دیمکرده بو یدادور او پهای  در نوشته یالفاظ یک و یمگشته بود. دور او یها سالهای  با چه؟ با نوشته. یمبه هم آورد جوری یکاعدام را 

تجربه  یراست که چرا ما مس ینسخنم به ا یندارم، بلکه رو یقاحکام عهد عت ینا یبه سست یمن کار. یماو دست و پا کن یدر مجاورت اعدام برا
 یم؟ا زده لواو ج یند یفخودمان، از خود خدا در تعر یبرقرار یو چرا برا یم؟ا جوانمان بسته یبه رو یژهو هزنان و مردان و ب یکردن را به رو
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های  ما هستند و به حکم یفهمبد یشوند، زندان ینشانبعدها جالل آل احمد سرزماند  هخواست می که یزنان و مردان یاراکنون، چه بس همین
. اند یلدل یحبس بها  ها و سال گرفتار ماه چنینی، ینا یو احکام »مبه سران نظا ینتوه«و  »یمل یتامن یهاقدام عل«و  »نظام یهعل یغتبل«چون  یدار خنده
 !یما تحکم فرموده یچون جعفر پناه ییآشنا هنرمند نام یکه ما برا یآور بُهت احکامه کنم به مطالع می شما را دعوت یگرد بار
  

  ،رهبر گرامی
 ی،چون صدام و قذاف یرفهمیفهم و د رهبران لجوج و کج: یمگو می کهدو ندارم، بل ینهمانند ا یو رهبران یبه سرنوشت صدام و قذاف یکار من

چشم مردمان  مردمشان را، در یسپردند، اما همزمان مردمشان را، آر یاکشورشان را به تاراج اشق یرگرچه خود با خفت به دَرَک واصل شدند و ذخا
قصد من فرا بردن شوکت و شأن و  یر،نخ«: ییدفرما می اگر ید؟دارن یرانیانا یو سرشکستگ یرشما که قصد تحق. سرشکسته کردند یروحق ان،جه

 یرتریناز حق یکی ی،اسالم یامروز، به برکت جمهور ینهم یبوده باشد، امروز، آر ینهم قصد شما ا اگر: یمگو می ،»است یرانمردمان ا یبهروز
 یجهان یبه آمارها ینگاه یک ید،مردم بنگر یبه حال و روز جار یداهخو نمی و یدمرا باور ندار یادعا یناگر ا. یمهست یرانیانما ا ،جهان انمردم

 . است یدهلم یخناشدگان و ورشکستگان تار یتجدول بداخالقان و ترب یکجا در یاز نظر اخالقحتا  یرانا یاسالم یجمهور یدتا بدان یاندازیدب
قدرت «به اسم ای  هناگاه شعبده تا در خفا و ب یمبه همه پشت کرد ا،یدن یمناسبات جار یالخ یو ب یمداد شعار پوک سر یمو شما هرچه توانست ما
 وبود  یشدن ینبله، ا! یقدرت اتم یک:  یمو بشو یمشده قرار ده عمل انجام یکرا در برابر  یگرانو د یزیمرا برانگ یاو بُهت دن یمبرآور »یاتم

 ی،روند کاذب و سطح ینا در یدنبا یاآ. یما سرها درآورده یانم یو سر یما یوستهپ یادن یاتم یکشورها یلاکنون به خ ینفرض که ما همه ب. هست
: که یبیمخود را بفر نادرست یرتفس یننکند با ا! »یاز دست دادن وحدت مل«کدام تعارض؟  یندیشیم؟ب یما که بدان مبتال شده یرانگریبه تعارض و

خأل را با پول  ینزبان نفت که هست، ا یپول ب یست،ن یباک یم،ا را از دست داده از مردم خود یعیو بخش وس یما دچار شده یاگر ما به انشقاق داخل
 !یمکن یم پر یاتم یبه انرژ یابیاز دست ینفت و قدرت ناش

  
 ،رهبر گرامی

. مغرضانه یینما هیاس یکو نه  ؛است یدترد یب یتواقع یکاوضاع اسفبار  ینا .یدکشورمان واقف یروزها ینما به اوضاع اسفبار اه از همتر  یکن شما
از  جومیها، که ه یمنه تنها تحر. و تاراست یرهما ت یرو یشافق پ. ستا یانقالب ته یها دستمان از آرزوها و آرمان !یزعز یا یما ورشکسته: ما

هاست که ما را  ما، مدت یاروزه ینما را بدهکار خود کنند، جهالت ا ها یمتحره اگر اکنون دهان گشود. اند ما را محاصره کرده یافته ینآذهای  جهل
 .مان کرده است یبعدهای  بدهکار نسل

 یگرانو به د یمبردار یش،خو یبعدهای  به اتمام مردم و نسل روهای  ییداراه یسکه مرتب از ک ینیم؟سرزم ینگفته ما مالک دار و ندار ا یکس چه
 برو یما ب یبعدهای  نسل یم؟نگردان شده باز یتهه یسآن کو جز خسارت و افسوس به  یمخرج کن یمپسند می هرچه که خود یو برا یمببخش
 ییها ما بدهکار خسارت یبعدهای  نسل یدچرا با آخر. یمآنان سخت بدهکار ،امروز ینما از هم. را خواهند کرد یشحق خوه از ما مطالب ،تبرگش

 یم؟ا بار آوردهه را بها آن یشخو ینامروزهای  یکار باشند که ما با ندانم
و ها  یسهنوک و یاو از غارت اغن ی،مانده را از سرگشتگرها ینسرزم ینو مردمان ا یدبکش ام سر یدهشما تدارک د یرا که من برا یو جام زهر بیایید

 :هاست عصاره یناز اای  هیختمن آم جام زهر. یدپاسداران اسلحه به دست به در ببر
 مان یتعهدات معقول و منطبق با منافع مله پس ما به هم یناز ا یماعالم کن یالملل نیبهای  و رسماً به سازمان یمخود را بدانه قدر و انداز: یک
 .یستندخود ن ینگران فروپاش یزو هرگز ناند  هکشورها آن را امضا کرد یرکه سا یتعهدات. یبندیمپا
اگر قرار باشد به ما . یمبه سرانجام برسان یجهان معمولهای  یتاز ظرف یمند آبرومند و با بهره ینحوه را بای  ههست یبه انرژ یابیداستان دست: دو

جوش خورده  انمردمانم یما اگر بر دل و فهم و همراه یبرقرارهای  یهپا. یدبه داد ما نخواهد رسای  هبند هست یمحمله کنند و نابودمان کنند، دانش ن
 .پاشد نمی ما را فرو یبمب یچو ه یقدرت یچباشد، ه

 یست،جناب شما مقدور ن یبرا یناگر ا. یمآور در به یما که از او پرداخته ینامناسب یختر ینو ارتش کشور را از ا یمکنسپاه را در ارتش ادغام : سه
ه یحاش انآن یو برا ینان،شما اطم یبرا یان،شما به سپاه یاتکا. یدکن یریجلوگ کشور یو اطالعات یاسیو س یبه مواضع پول یانحداقل از ورود سپاه

جام زهر و با  ینا یدنکش مقدرات کشور آورده است که مگر جناب شما با سر سر بر ییچنان بال امن، آنه یحاش ینا. استکرده  یجادامن ا
 .یداموال مردم پس بکش یدنبلعه را از سفر یانسپاه سر یدبتوان ی،ماندن یادبه ای  همجاهد
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اعتراض بدهند و ما اما ه به مردم معترض خود اجاز یعربستان سعود های یوهاب یدآخر چرا با. یاندازیممان ب به جهان اطراف ینگاه یک: چهار
 مردم،اعتراض  یادهمه ترس از فر ینا یم؟کن یغمردمان ماست، از آنان در یکه حق قانون ،نقد و اعتراض را یها راهه هم یانه،لجوجانه و البته ناش

 یماصالً اجازه بده ،ما را با صراحت نقد کنند ،بکشند یادفر ،اعتراض کنند یمهبه مردم اجازه بد. حق بودن خود ماست هاش، ناب یستهبا یرتعب یناول
. وزارت کشور نخواهند ماند یبتن یوارنکنند، فردا چشم به راه مجوز از د یداو اعتراض پ یادفره امروز اجاز مردم اگر. ما باشند یخواستار سرنگون

اجازه . یدگردان بازها  رسانه یرسا و یمارا به صدا و س یآزاد. سخن خواهند گفت یگرجور د فردا یند،گو می اگر آنها امروز با ما به مسالمت سخن
و به مردم  یدبرو یدانمه نیاگرفت، حاال به م یحرفشان که تمام. یزندسر ما و شما فرو بر خود را بره گلو ماند درهای  حرفه مردم هم یدبده
اگر مرا . نهم یم خود شما وا یمکشور را به تصمه یندعقل، آ یایاز دن یو به تأس) ع(یاز عل یو به تأس یدمشما را شنهای  من همه حرف: ییدبگو

 .یدآن داره هرچه که اراد ینشما و ا ینوگرنه، ا ؛پردازم می عمر را به جبران مافات یباق ینمانم و ا می ید،بخواه
ه همت خود را به هم ،یجهانهای  یمو حذف تحر یرانیاناه از دست رفت یروبازآوردن آب یو برا یموارد گفتگو شو یالملل ینبهای  با سازمان: پنج

 ،و مردمان جهان یتا مجامع جهان نشان بدهیم - ونه عجز  - یتسن نقدر از خود حُ آن. یمکن یترا رعا یالملل ینب یخط قرمزها. یریمکار بگ
قدر انصاف و شرافت هست که  اند، هنوز آن برتر جهانهای  و قدرت یکاآمره یطرکه عمدتاً تحت س یمجامع جهان ینا در. ما را باور کنند تصداق

 .یدکش یرونب یشانپا دست و یررا از ز یرانیانا یبشود سرفراز
های  یتدور از حساسه پرشور و ب یانتخابات یآنان، فضا را براهای  از آنان و از خانواده ییو دلجو یاسیس یانوشرط زندان یدق یب یبا آزاد: شش
ت یهدا »یفبازتعر«ه از انقالب را به عرص یو پاسدار ینگهبان و نظارت استصواب یو شورا یئو مجلس و دولت و دستگاه قضا یدفراهم کن ییتامن

زندان نگاه  ماه در یکبه  یبرا قر »یمحمد توسل«چون مهندس  یپاکمرد بس که ما ینممتد ما هم یاخالقو بد ما در حقارت رفتار. ییدفرما
هموست که  ی،؟ مهندس محمد توسل!مرده یازنده است  یااست و اساساً آ یکه او کجا زندان یما اش نداده مختصر به خانواده خبر یک و یما داشته
 یماکنون داماد فه همو که هم. ما یپس از انقالب به زندان اسالم یها از انقالب به زندان شقاوت شاه رفته، و هم بارها در سال یشپ یها سال در هم
 آداب یبه کجا یتوز ینههمه لجاجت و ک ینما با ا. ما هستند یتعصب یزندان یتوسل یالگناهش ل یو دختر ب ،یطاهر یداش مهندس فر یختهرهو ف

 یم؟ا چشم دوخته یمسلمان
  

 ،رهبر گرامی
 یاربس. جناب شما تلخ است یراب یاتیشش منظر ح یناه عصار یدنکش دانم سر می .یستصراحت ن ینجز اای  هما را چار. یدسخن تلخ من مرنج از

نام مبارکتان در امتداد نام  - شما فرو بارد که برای  هبا هرنتیج -  یدبکش جام را سر یناگر شما شربت ا یمگو می ینانهمه من با اطم ینبا ا. تلخ
 !علی یا. تیسخوب با تبسم به شما و به شرافت رفتار شما خواهد نگر یخواهد گرفت و خدا یجا یخبزرگ تار نیکمردان

  
 یندهآه تا جمع بدرود

  زاد نوریمحمد : احترام و ادب با
 چهارم آذر ماه سال نود

  
  

  ***منبع *** 
 »زاد سایت رسمی دکتر محمد نوری«

http://nurizad.info/index.php/nurizad/13336 
  



 )634(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
    1390 آذر 11 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور وازدهمینبه د مهدی رودنقد 

  
 »و چند نکته زاد نوریبه نامه محمد  ینگاه«
  

کاخ  یختنتابو شکسته شود و با فرو ر ینکه ا ،لیکالف سردرگم ممکن نخواهد بود مگر با اتحاد و همد ینالجرم باز کردن ا
  یمنو برانداز یطرح ،یآزاد ی، در فردایمرژ ینا یتحاکم

  
شخص اول حکومت را نشانه گرفته  یزشروزها قلم تند و ت ینکه ا ینگار ساز و روزنامهندمست ؛یمشناس می یشهمه کم و ب یگررا د زاد نوری محمد
 امروز هر چه یول ،دانست می مقدس یریشده از حکومت را به تعب یفتعر یها به اصول و ارزش یبندیپا ینظام که روز یناز دل هم یفرد .است
 .اند مرز و بوم بسته ینو ثروت و فرهنگ ا یتاند و کمر به تاراج هو افتاده ینسرزم ینا که مثل بختک بر یاز نابخردان ،هاست یارزش یاز ب یدگو می

نظام  ینخود ا زهم ا زاد نوری ،یدا با خود گفته یدو شا یدا را خوانده یبه رهبر حکومت اسالم زاد نورینامه دوازدهم محمد  یزانبه گمانم شما عز
مغموم و  ،زردهآ حاکمان و مردم دل یندوباره ب یوندیکند پ می پس تالش خود را ؛ان بوده استاز ما بهتر ینخط هم همراه و هم یاست و روز

 یو مقصود اصل رمنظو ،رو قصد دارم به ظن خودم یناز ا ،یستن طور ینکنم ا می من تصور یزاناما عز .کند یجادآبرو ا یخسته از سردمداران ب
 .کنم نیاب یگرد یا یچهنامه را از در یندر ا زاد نوری

  
 ،اتفاق افتاده بود یشبرا یکه روز یقیداستان حق یکخود در قالب  یهنر کند با همان شمّ می یسع یسندهشود و نو می که نامه آغاز ییجا: اول نکته

شأن و صفت هستند که  یقدر ب و آن ،کنند نمی یغدر یکوشش یچو اهانت به مردم و منتقدان از ه یشکن که در حرمت یدسخن بگو یاز افراد
 ،اشخاص و به اصطالح یناگر امروز ا ،دهند می الفاظ قرار ینتر و زننده یمورد هتاک ،به وجدان خود رجوع کنندای  هآنکه ذر یافراد را ب یتشخص

آن پس  رو د یمژر های یدادگاهکه در ب یدآگاه باش یگرپس د ،کنند می برخورد گونه ینا زاد نوریبا  یاباندر کوچه و خ »سربازان گمنام امام زمان«
 .آوردند می هازاد نوریپرده چه بر سر 

  
 یباق یبحث یچه یکه جا یدگو می قدر رک سخن و آن یدگو می سخن یرانحکومت ا یالملل بین یاز انزوا زاد نوریمحمد  ،قسمت یندر ا: دوم نکته
 یکشورها یبه عنوان الگو برا یراندر نشان دادن ا یعس یحکومت و مقامات یموابسته به رژ های یتروزها سا ینا یمآنچه شاهد هست.گذارد نمی

و  یوجود حکومت اسالم منیُدر کشورها را به  یاسالم یداریپرچم ب ،وقت یحوزه را دارند و وقت و ب ینفراتر از ا یلومترهاکحتا  ومنطقه 
از  یابرگشته تمام دن بخت ینسرزم ینا گونه است که ازچ .چشم و گوش به فرمان ما دارند یاتمام دن ییچنان که گو .کنند می ملَعَ ،یهفق یشخص ول
به  یسر کی ،هم که شده یکتا حداقل به عنوان تبر! ؟یمکشور را ندار ینرفتن از خاک ا یروناما خودمان جرأت ب یمکن می یترا هدا شرقغرب تا 
 .؟ که البته پاسخش بر همگان روشن استیمه بروک یمتوان نمی و چرا یمرو نمی چرا ،یماند بزن گشته یدارما ب یتکه تحت هدا ییکشورها

  
آغشته های  و از دستها  یکار از کم یشو بنا بر رسالت خو یدگو می چرا هر کس که سخن حق ،ستا یتوخالهای  شعار سخن از ینجاا :سوم نکته

کرده  های گره مشت ینکه ا یشیدیماند ینبه ا گاه یچه؟ گردد می بدل یلو اسرائ یکامرآناگه به عنصر وابسته به  ،یسدنو می و یدگو می به خون و فساد
مملکت  ینا یهسرما ،؟ و بر عکس که از آن طرفکند نمی یجاداشتغال ا یجوان یچه ی؟ براکند نمی یررا سای  هشکم گرسن یچنماز جمعه ه یرو تکب

آب  یوانک لیکنند و  یلرا مها  کرور کرور پول ،اثر یو ب یابزار یشعارها ینکه آنها هم پشت هم ،یما کرده یرسراز یهو سور ینرا به لبنان و فلسط
ورد زبانتان  ینه غرب ،یشعار نه شرق یروزاگر د .کنند نمی پشت سرشان را هم نگاه یگرد ،که خرشان از پل گذشت یروز یماما خبر ندار ،هم روش

ل از فغا ،یمملت بزن یناهای  ییشده از بوستان داراختان سبزو غرب را با چوب در یمبه شرق بده ینکند که باج سنگ می امروز مصلحت حکم ،بود
 .ینیمبرگشته بب مردم بخت ینبر بدن هم یدرا باها  فلک کردن ینآنکه آثار ا
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 ؛ودآر می یانبه م یالملل بینصحبت از تعهدات  ،کند می یادبه عنوان عصاره جام زهر ای  هاز ششگان زاد نوریکه محمد  یاما در قسمت :چهارم نکته
 حقوق یجهان یهاعالم(منشور  ینقدر از ا اند و آن قدر در جهت ضد بشر حرکت کرده ن ؟ آباشد یبندپا یبه تعهدات حقوق بشر یمرژ ینچگونه ا

 یازگشتراه ب یگراند که د کرده یافتدستمزد گزاف درها  یکش گردن یناند و بابت هر کدام از ا قدر ظلم کرده آن یرمس یناند و در ا دور شده) بشر
 ارتش و گاه هیچ یزمحمد عز! نه. یدگو می سخن »یبرادران قاچاقچ« ،نژاد یدر همان حال از حضور سرداران سپاه و به قول جناب احمد یو ؛نمانده

و سپاه  دار است ملت را عهده ینا یانحفاظت از مرزها و دفاع از ک یفهارتش وظ ،مشخص ستا یا یفهوظ یکچون بر هر  ،سپاه ادغام نخواهند شد
به  یشیدنو آزاد اند یانب یشما سخن از آزاد .مند شوند مردم از آن بهره یکه مبادا سر سوزن ،را بر عهده دارد ینفت یاز دالرها یپاسدار یفهوظ یزن
 .بود یمعنپر یاراما بس ،گونه داشتطنز یتیماه ینکها یندر ع ،خواندم یمتن ییمن در جا ،است و زمان کوتاه یارباره صحبت بس یندر ا .یدآورد یانم

هتل و از  ،از استقالل ،یدانشم ،زادیماند و از آ یکشتراف ،ها گذشت و از انقالب سال«کالم بگنجانم  ینا یدوست دارم آن متن کوتاه را در اقتضا
 یآر ،»کنند می ردم از آنجا بازم یول »یدباز کن ینجااز ا« یسندنو می یشکه رو یسجز ساند ،کرد ییرتغ یزسال همه چ یها سال ،یابانشخ ،یجمهور

 یخروش مردم ینجلودار ا یاحد یچبه قول شما ه یگرد ،باز شود یدروازه ورود به شهر آزاد ینا یکه اگر روز .یندگشا می باز یمردم روز
 هیئقوه قضا ،دولت ،ون مجلسهمچ یینهادها یفتعر، و بازیاسیس یانزندان یسخن از آزاد زاد نوریمحمد  ،ششگانه ینا یانیدر بند پا .نخواهد بود

قصد بر آن  زاد نوریکه  یرندرا بگ یجهنت ینا ،بند یناز دوستان در نگاه اول از ا یلیخ یدشا .آورد می یانبه م ینگهبان و نظارت استصواب یو شورا
دندان  ینکه ا یدگو می یزشبا همان قلم ت زند و می یادفر ،یگرد یاو با زبان ،یستن طور یناما ا ،بازگرداند شا یاصل یردارد که انقالب را به مس

 ییاز چپاول و غارت و اقتدارگرا یمرژ ینا یدنو دست کش الحبه اص یدیهاست ام لداند که سا می او کامالً .انداخت یرونکند و ب یدرا با یدهپوس
 ،دهد می هدف قرار یمرژ ینرا در ا قدرت یاصلهای  هسته ،آنهاهای  و خانواده یاسیس یانبا زندان ییو همصدا یضمن همراه یو ،یستن

اند و اصالح هر کدام  یوستهبه هم پ یرمانند زنج هادهان ینا .بزرگ دارند یقهقرا سهم یجامعه به سو ینشدن ا یدهدر کش یککه هر  ییها دستگاه
 .یرممکنغ ستا یامر ،ینو ا ستا یگریالزمه اصالح د

  
 یدهسر کش ینه جام زهر ،سخنان ینکه از پس ا یمدان می یبه خوب زاد نوریما و هم محمد دانم عارض باشم که هم من و ش می الزم ،یانپا در
 ،لیکالف سردرگم ممکن نخواهد بود مگر با اتحاد و همد ینالجرم باز کردن ا ،آورند می ما به ارمغان یبهتر را برا ییفردا ،شود و نه سردمداران می
 .یمنو برانداز یطرح ،یآزاد یدر فردا ،یمرژ ینا یتحاکمکاخ  یختنتابو شکسته شود و با فرو ر ینکه ا

  
  ***منبع *** 

  »زاد سایت رسمی دکتر محمد نوری«
http://nurizad.info/index.php/nurizad/14812 
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     1390آذر  7، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع پنجشماره سرگشاده  نامه

  
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

  یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
 یدالشهداءحضرت س یسوگوار یاما یدنبه مناسبت فرا رس یتعرض سالم و تسل با
  

که نازله از قلم جمال اقدس ) ع(یننامه اباعبداهللا الحس یارتاز ز یماه محرم قسمت کوتاه یدنبه مناسبت فرا رس دانیم یمناسب م یزاز هر چ قبل
  ید؟به روز جزا و عدالت خداوند معتقد یاسؤال از شما که آ ینو در ادامه، پرسش ا یمبرسان است، به سمع و نظر شما) حضرت بهاءاهللا( یابه
 یبۀُو الحمراءَ بالسّوداءِ بما أتت المص یضاءَبَدِّلوا أثوابَکم الب* ملکوت البقاء  یو أصحابَ الوفاء ف یاالجنّۀ العل یاهلَ مدائنِ األسماءِ و طلعاتِ الغرفات ف یا«

و *  یالبکاء من أهل سرادق األبه یبُو نح*  علیالفردوس األ ینو ارتفع حن* بها ناح الرَّسول و ذاب کبِدُ البتول  یالّت یالعظم یَّۀلرَّزو ا*  یالکبر
 »...سُرُر المحبّۀ و الوفاء یعل ینالحمراء المستقرّ ینۀأصحاب السّف

و  یرهت یا را به جامه یشخو یدسرخ و سف یها جامه! حاب وفا در ملکوت بقااص یو ا! یات علجن یها طلعات غرفه یو ا! ساکنان مدائن اسماء یا«
 طمهاش فا یانداخت و دختر گرام یکه رسول خدا را به نوحه و زار یبتیمص یده،فرا رس یعظم یّهو رز یکبر یبتمص امیا یراز یید،بدل نما یاهس

محبت و  یها حمراء که بر تخت ینهسف یناز اهل سراپرده جالل و راکب یارو ز یهگر یبلند گشت و صدا یعلأزهرا را جگر بگداخت، ناله فردوس 
 )نازله از قلم حضرت بهاءاهللا) ع(یننامه امام حسیارتاز ز یقسمت(» یدبودند به فراز آسمان رس یدهوفا آرم

  
  !یا خامنه اهللا یتآ جناب

اساس مطرح شد  یب ییادعا یرانا یاسالم یمقامات جمهور ید، از سواتفاق افتا یرانسال هشتاد و هشت در ا یکه در روز عاشورا یعیبعد از وقا
در روز  یانمسأله باعث شد ده نفر از بهائ یناند و هم روز شرکت داشته ینها در ا و هتک حرمت ها یریدر روز عاشورا در درگ یانبهائ ینکهبر ا یمبن
 .بازداشت شوند یتیامن یروهایماه همان سال توسط ن ید یزدهمس

ظلم و ستم را  ینکها یبود برا یا یسهادعا تنها دس ینواقفند که ا یدارند به خوب ییآشنا یاندکحتا  یانو رفتار بهائ یخکه با اعتقادات، تار یکسان تمام
 .یدآنها شوتر  بیش تیو سبب آزار و اذ یدده یشافزا یانبر بهائ
و  یریگونه درگ و از هر کنند یاقدام م یه قانون در راه خدمت به امرهللا و عالم انسانل بکه باشند با توس یبلکه در هر کشور یراننه تنها در ا بهائیان

 .هستند یزبو ح یاسیس یریگ و کامالً فارغ از هرگونه جهت نمایند یم یزپره ییجو یزهست
 

 !یا خامنه اهللا یتآ جناب
سال هشتاد و  یکه در روز عاشورا کنیم یاعالم م یقینباشند به  یزبو ح یاسیس یتبه دور از هرگونه فعال یدبا یاناعتقاد که بهائ ینبا پشتوانه به ا

 یکه به جامعه بهائ ییوانار اماتشرکت نکرده است و شما به سبب اته یوستکه به وقع پ یو اتفاقات ها یریدر درگ یاناز بهائ نفر یکحتا  هشت
 ییدلجو یبهائ یانتد یروانبه جِد از پ یدروز جزا و عدالت خداوند معتقد و اگر به یدکه پاسخگو باش یددر محضر خداوند عادل بااید  هوارد کرد

حداقل حقوق  به وصول یلتسه و یعسردر جهت ت یماز شما انتظار دار ،یمتان ارسال کرد که به خدمت یسه نامه قبل یروو همچنان پ ید،کن
 .دیانجام ده یاساس یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یشهروند

  
 !منان یزدپناه ا در
  
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائ یها پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
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 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛یائجامعه به یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائمجوز احداث و ساخت مشرق األ -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یس بهائکامل تمام اماکن مقد یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یرسم مجدد محفل یلمجوز تشک -7
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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  (++)   1390آذر  8ای،  نامه سرگشاده اعظم طالقانی به خامنه

  
 یاسالم یجمهور یمقام محترم رهبر

 یکمعل سالم
  
 یتا حداقل شرافت و انسانر یخود، آزادگ یخیتار یمکه در رسالت عظ یهمان بزرگمرد) ع( ینشهادت سرور آزادگان امام حس یاما یدنرس فرا
 .باد یتمردان جهان تسلآزاد یکرد، به تمام یحاکمان معرف یبرا
  

 محترم رهبر
ملت و  ینا یانو امروز هم در دفاع از ک یمبا هم بود یعهو عزت ش یاسالم یو اعتال یاسالم یجمهور ی،گذشته با هدف مشترک استقالل، آزاد در

آن  یکه برا یریوجود آمد که اداره کشور را در مسه رو به گسترش ب ییها یچیدگیسال پ ینچند ینادر طول  یکنول یممملکت با شما همراه
که نه با راه و روش من، نه با راه و روش شما و نه با راه و  یدو باور دار یتولؤشما هم مس. به مخاطره انداخته است یما کرده یستادگیمبارزه و ا
 یخرد جمع یهمنزل مقصود رساند و تنها در سامتالطم به سر یایدر ینزده انقالب را در ا توفان یتوان کشت ینم ییبه تنها کدام یچه یگرانروش د

 یلدوش ملت و مملکت تحمه ب ینیسنگ یها ینهکه هز یا عدههای  یکار و ندانم یرا خنث یگانهب یها کرد و دخالت ییتوان ناخدا یاست که م
واجب و  یحرکت امر یبازساز یبرا یقتحق یابیآن و باز یکارآمد یبرا یو بازخوان یدئولوژیدر ا یگربازن. و اصالح نمود یماند را ترم کرده

 .تاس یضرور
کنند،  یم ینیآفر در آن نقش یو خارج یو مبهم که عوامل داخل یچیدهپ یاربس یطشرا ینبرسد و در ا یعالمختصر نوشته به سمع جناب ینا امیدوارم

 .یدکن یریجلوگ یاسیاز گسترش انشقاق س یفراخوان عمل یک، و صبورانه و با الواقع پدرانه، مدبرانه یف
  

 یطالقان اعظم
 1390آذر  هشتم

  
  

  ***منبع *** 
  )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/45683 
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    1390 ذرآ 11 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور سیزدهمین

  
  »اینک روضه«
  

 نشاند و ها را فرو می خشم افرازد و ما می یبرقرار یرقها، ب یابانها و خ ینیهو حس یامردمان به مساجد و تکا یخیهجوم تار
  راند می یهها را به حاش حسرت

  
که  یلدل ینبل به ا ،خروج کردند که آنان را آب و نان و روزنامه نبود یآن رو از انقالب، نه از یشهای پ ما در سال مردم

همان تخت، مردمان معترض ما  یبقا یهای تخت شاه بسته بودند و برا یهکشور را به پا یهای محور عمده فرصت یپهلو یلزارفامه
  کردند می یته ،و استقالل یترا از هو نبستند و آنا را به تخت می

  
  !ما ننشسته است؟ یانروحان یامضا ی،کدام سند استعمار یپا اکنون، در یاکنون، آر

  
 یسخنان جار ها و وعده یگرد یو معنا ،فهم ما از آسمان خدا بود یزانم یبه جان جامعه، تجل یچون خلخال یکردن جالد روانه
ها به نان و  ما که بعد از قرن خود یبرقرار یاسالم، و در باطن، برا یبرقرار یشت، به ظاهر براکُ او می. یمانمنبرها شما بر ما و
  یمبود یدهرس یینوا
  

همانند  یروزی،چرا به محض پ. هست یزدر اسالم رحمت ن !یدا به راه انداخته »یاسالم یجمهور«به اسم  یاهوییکه ه یآنان یآها
  !؟اید شده یصبه اعدام و مصادره اموال مردم حر یخ،تار یفاتحان وحش

  
  یدو خشک یدمردم ما ماسبه صورت  یلبخند و شادمان یان،و فالح ینیاناهللا حس و روح یچون خلخال یعبوس یانبا ظهور روحان

  
  بردن مردمان خودمان بود یریو به اس یر کردنکه اس ی،های آسمان نه آن افق یاسوژه انقالب ما گو

  
خود را  یوجهه جهان یکا،سفارت آمر یرچون تسخ یسرانجام یب یاهوهایسر ه بر. یر کردیمرا اس یشزده خو مردم فلک یا،ما اشق
  یمخود کرد یخرج خصلت قلچماق ،مردم یبرا از ج یلیدل یهای فراوان و ب ینهو هز یمآشفت

  
  »است یظلم، رفتن«: است ینا تاریخ،پندآموز  خنانس یتب شاه

  
  کند یزنه از تو، که از خدا گر یند،ب که تو را می قرار نبود هر! یده یقرار بود مردم را با خدا آشت تو !یخش
  

 ،یستندنگر ما مییصانه که متعجبانه به ما و به بلعش حر یآنان یدهانمان را برا و یمخدا نان خورد یناز د یمتا توانست یز،عز یما ا
  یمکج کرد

  
 یسرها. ینجاستا یخول. ینجاستشمر ا. ینجاستکربال ا. یدبنگر یرانا یو به کربال یدرا رها کن یهجر یکسال شصت و  کربالی

  ینجایندا یااشق یآر. ینجایندا یااشق. ینجایندا یزانگربرهنه و  یطفالن پا زنان و. یر اینجاستاس. ینجاستشده ا یزهبه ن
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  انجامد به مرگ خود ما می ،صورت هر بسته ما، در یخرواج افکار 

  
سربازان  ییبازجو یاآ. وزارت اطالعات یهای انفراد سلول در. یر اینجاستاس. یدبگردان یهجر یکسال شصت و  یچشم از اسرا

آن کردند  ینبا زنان و دختران امام حس یو خول کدام شمر اید؟ یدهرا د ]یه دُرّی نوگورانیفهم[ یامام یدامام زمان از همسر سع
به کجا . جوان، کودک، نوزاد یر،زن، مرد، پ. ینجاستا یرکنند؟ بله، اس وزارت اطالعات با زنان و دختران ما کرده و می یایکه اشق

  !آقا؟ یدا چشم برده
  

  یمگسست طرفه یکو همان عهد را ناجوانمردانه و  یمبست یبا مردممان عهد ما. کالهبردار یآر یم،ما کالهبردار
  

  یرانا یکربال شما، در چشم ما و یشپینجاست، غارت ا ید؟کن می یهگر ینغارت اموال امام حس یآقا جان؟ برا یزیدر اشک می چرا
  

 ینپا کنند، اه ب یممجلس ساده ترح یکشان  فتهجوان از دست ر یبرا یمده و به آنان اجازه نمی یمشکُ ما جوان مردم را می یوقت
  !ندانند؟ یو خول چه ما را شمر یمردم، برا

  
  یاندازیمخود را با روغن دروغ برق ب یخیهای تار یماندگ همه عقب یممند عالقه. یمگرسنه شهرت

  
  !؟اند یرا بپردازند که از عقل ته یجماعتینه هز یدما با یهای بعد زده ما و نسل چرا مردم فلک

  
 یروز محرم و هر یکربال و هر ماه ینزم هر: که  ینمگر نه ا. ینجاستکربال ا !ید؟خود ما سراغ دار تراز یشق یاییاشق

  !عاشوراست؟
  
 یدکه اشک آفر یینام خدا به
  

 !روضه اینک
  

 ای خامنه اهللا آیتحضرت  رهبر گرامیبه محضر  سالم
  
 ینمگر ا. آورد یداز تحرک و جوالن پد یفرصت یم،ا گرفتار آمده یشسرنوشت خو یکتاره مکرین ما و شما که در یو برا یدرس سر محرم یگرد بار

محرم  ینما و شما سخت به ا. و آل و راه او، با آل و راه ما، ورق سرنوشت ما بگرداند ینانطباق حس و یزگوی،مج یانمنبر یلگس محرم، و
 را فروها  خشم افرازد و می ما یبرقرار یرقها، ب یابانو خها  ینیهو حس یاو تکا مردمان به مساجد یخیچرا که هجوم تار. سخت یآر. یممحتاج

 بر راخود ه بُردهای باال و قمه یرهاو زنجها  آن که مشت یجاه چرا ب اند، هکه از ظلم به ستوه آمد یمردم. راند می یهرا به حاشها  حسرت نشاند و می
 به خون ،که هراعتراض ینمگر نه ا یارایند؟ن یاهواز ه یبساط یزکوبش مستمر ن ینا یکوبند؟ و براو فرق خود ن ینهس و سر بر فرق ما فرود آرند،

 چرا خون خود مردم نباشد؟ خون، خون ما باشد؟ و ینانجامد؟ چرا ا می
به تنگ آمده، اگر نسبت های  مآد یکه چه؟ که آها. یما تحکم فرموده یشخو یخیکه ما از کربال و عاشورا به مردمان تار یغلط یاست نشان ینبله، ا

راه  جارهاو انزها  ینهو کها  اگر نفرت سپرده شده، و یتحاکمهای  به چارچرخ ارابه تان یو اجتماع یمانیا یتواگر هو ید،معترضای  هبه فاجع
 ینا ید؟خواه می شقاوت. ینحس یتمظلوم: ییدبفرما ید؟خواه می یتمظلوم. شمر و حرمله ینشما و ا ینا. کربال ینشما و ا ینرا بسته، ا یتانگلو
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 اخم است،و خروج  یانجوار انفجار و عص که در یدردمند مرد یابه زن حتا  ما. ینبسته در برابر بانوان و کودکان حس صف یایهم شقاوت اشق
ظلم شده  تر یشتو بهای  چهبه ب ینب؟ز یگرفتار یااست  تر یشتو ب یگرفتار ین؟حس یبتمص یا است تر یشتو ب یبتمص! خجالت بکش: که یمکن می
اندازد  دوربه  جا یکرا  یشها یبو آسها  و رنجها  و نفرتها  خشمه تا هم یمکن می او بار بر یاز شرمسار ییچنان تنگنا و ین؟امام حسهای  به بچه یا

به سمت  یخ،تارهای  را به دوردست یشها تبکوبد و نفر ینهس و سر و بر یزداشک بر ینامام حس یتواند برا می کند و تا تلنبارش را واهای  و عقده
 .حواله کند یخوله خان
  

 ،رهبر گرامی
 یکاگر مشتاق شنودن . دور یجا یکبه ها  و نفرتها  خشمه و روز احال. گرمهای  شدن اشک یروز جار. پرسوز استهای  روزها، روز روضه این
 یکپرت و ه محل یکآلود  خاک ینزم که ناشناس بر یما،س و صدا ینبدور ینه جلو و یشگی،هم یهمان صندل نه بر ید،ا ینداغ و آتشه روض
 یست،اشک چ یم،خوانش آن برآه از عهد که اگرای  هروض. شما روضه بخوانم یملتهب مردم براه تا من از حنجر ینیدفرو بنش نشان یب یروستا

 .یستگر یدخون خواه
 یکس نه هر ین،حس و. خواهد می یعتب یشخالفت خو یبرا یناز امام حس یزیداست و رفته  یااز دن یهکنم که معاو می آغاز ییام را از جا روضه

 امن آن بر یمکه حر ییبه جا. به کجا؟ به مکه. ینهکه از مد. یزست یخروج، نه برا. کند می پس خروج. مذلت آشکار بسپارد یناست که تن به ا
حشره  یککه آزردن  یمبر می پناه ییبه جا. یمندار یجان ینکه من و اهلم تأم یدشاهد باش یخ،تار یمردم، آها یآها: یعنیکه  ؛محرز است انهمگ

 .گناه یانسان ب یکخون  یختناست، چه برسد به ر ینابخشودن یدر آن گناه
بود و  یگریبه د مردمکه چشم  یلدل یننه به ا و. تافتند یحکومت مزاحم او بودند و نماز او را برنمه لمَکه عَ یلدل ینخروج کرد، نه به ا ینحس امام

به  یامبرراه پ یو درست ،او بسته بود یدرها به روه هم. نداشت منبر یکآن روزگار،  یممالک اسالمه که امام در هم یلدل ینبل به ا. به او نبود
 یدتا شا ،گذارد ینبر زمکربال  ینمنبر خود را به شانه گرفت و آن را در زم ینگونه بود که حس ینا. بود یدهغرقاب سلطنت خودکامگان انجام

ر بدوزد و اهلش را یو شمش یزهاو سنگ ببارد و دهانش را به ضرب ن گرچه جهل متراکم بر. او را شنود کند یخیاز راه برسد و سخن تارای  هشنوند
 .بَرَد یریبه اس
 یپهلو یلفامکه هزار یلدل ینبل به ا ،نامه نبودآب و نان و روز خروج کردند که آنان را یآن رو از انقالب، نه از یشپهای  در سال یزما ن مردم
را از  نبستند و آنا می همان تخت، مردمان معترض ما را به تخت یبقا یتخت شاه بسته بودند و براهای  یهکشور را به پا یمحورهای  فرصته عمد
 .کردند می یته ،و استقالل یتهو

با شماست، در  یامنکجا اگر احساس نا در هر: گفت می به آنان یخیباور تار یکچرا که  ،پناه آوردند یاسالم یمبه رژ یپهلو یمما از رژ مردمان
 یامناما، از ن ینشپناه ما با گز یمردم ب. محض با شما نخواهد بود امنیت جز - ها یو خوب یرهابا خ یقشعم و خاطر امتزاج غلیظه ب -  یاسالم یمرژ

به  یاز بداخالق یت،به هو یتیهو یاز ب ی،به پاکدست یاز دزد یم،از حقارت به تکر ی،به آزاد یادبه استقالل، از نبود آز یاز سرسپردگ یت،به امن
 .به ما و شما سپردند ی،به تمام یآر ی،را به تمام یاراختهای  و صادقانه رشته. به خدا پناه آوردند یطانخالصه از ش اخالق، و

را  یمال و یحق حق هبو نا یزندر می حق خون هبنا یا،دن ینا یکجا که اگر در هر ،ده بودندفهم کر یتسرشار از امن یمیرا حر یاسالم یمما رژ مردم
مردمان ما . نخواهد شد یعضا یو فرصت یو مال یحق یزحق ن هو ناب یختنخواهد ر ینزم حق بر هبنا یخون ،یاسالم یمکنند، در رژ می جا هجاب
 یتو اهل ب یغمبراز خدا و پ ی،و بهشت یو منتظر یو طالقان یچون مطهر ینام بقه و خوشسا خوش یانو روحان ینیکه امام خم یپرچم هب یمانهصم

 .شد، اعتماد کردند می منتشر یاز حکمت و درست عطری یزن یادشانهر فر باال گرفته بودند و در
هر داد انسان و انصاف و مِ یمبه شما نشان خواهو همراهانمان  یانما روحان ینید،ما را برگز مردم، شما اگر یا: یعنی یاسالم یبه جمهور »یآر« رأی
 ان ما بریبود که روحان گونه ینا و! چه یعنیشان  حق هبهای  از حق مردم و خواست یانتص یمتا ما به شما نشان بده ید،بده یشما به ما رأ! چه یعنی
و ها  حکمت از یرغ یزیبه چ یمتوان نمی یم،به تن دار یعل و یامبرکه لباس پ یانیما روحان یرانیان،ا یآها: کردند می یوخود غر یخیتار یمنبرها
 یتتا انسان ایم هما آمد. یدبار یمشما خواه را بر یآن برکات آسمانه از هم یما باران یدما را اگر انتخاب کن. یمبر یرو یو اوالد عل یعلهای  یدرست

بکوبد  یپا ،حقوقش با رهبران سرشناس انقالب یکسانینشان از شوق  یب ییستارو یککه  یمدر آور انزوا به چنان حق را از آن و ،یمکن یفرا بازتعر
 .کند یافشان و دست
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 یران،ا یختار یکجا یچه در: سخن ما را که ینمخصوصاً ا ،کردند و شما را باور ما یزبار ن یناند، ا جوش باور و زود ما که اساساً خوش مردمان
 یپا یامضا را کس: یدنداز خود نپرس بار یکباور بودند که قدر ساده و زود مردم، آن ینا. شسته استنن یسند استعمار یک یپا یروحان یک یامضا
: نامه خواهم گفت یناه ادام آنان بوده باشد؟ البته در یبه امضا یاجیکه احتاند  هبودای  هما کجا کار یانروحان ؛باشدای  هنشاند که کار می سند یک

 !ما ننشسته است؟ یانروحان یامضا ی،م سند استعمارکدا یپا اکنون، در یاکنون، آر
 یبار بست و موقتاً در صحرا یانپس، با حاج. بودند که در خفا او را از پا درآورند یافته یتمأمورای  هعد. در امان نبود یزدر مکه ن ینحس امام

. یما و چه شده یمچه بود: که یناز ا. سخن گفتها  یان از تباهرا گرد آورد و با آن یفاز کهنساالن و عالمان و بزرگان طوا یجمع. گشود عرفات بار
به تنگ  یتباه که از هر ،کنم می من فردا حرکت: گرفت، به همگان خبرداد یاناش که پا یسخنران. یما و به کجاها نزول کرده یستیمنگر می به کجا

بودند تا  نوردیدههمه راه را در مخاطبان او، آن. ز همان ابتدا روشن بودخطابه ا ینا یانپا. کس که خواهان نور است، با من همراه شود آمده، و هر
به  یشهبرگرداند و مثل هم یامام از آن بزرگان و عالمان رو. سرنوشت گنگ روانه شوند یکراه مناسک، به سمت  یمهنه آن که از ن ،شوند »یحاج«

 ینوسعت اه از هم. اما راه او را به سمت کوفه کج کرد یانکوفهای  نامه. نهاد اکار خود را به خدا و یانو پا ،یستسخت گر و دامان خدا چنگ بُرد
کاروان  یچشم داشت و برا به راه او یشسال پها  یونلیکه از م ییجا. کربال: داغ، چشم به راه او بود ینزم یککوچک، ه قطع یک ی،خاکه کر

 .کوچک او آغوش گشوده بود
و باور کردند که  ،کم مشتاق ما شدند کم یستند،نگر می شماه ما و عبا و عمام یشبه ر یدکه با ترد یمردم و ،فتادشما کارگر ا ما وهای  وعده سرانجام

دو گوش  باآنان . توان انتظار لبخند و عاطفه و علم داشت می ی،همگان یامق ینبناک اضغ و یمههواداران سراس از لباس متفاوت شما، و ما و یشاز ر
 یقدر در جذب رأ ما آن. یدندقانون شنهای  یقشنگ از ییو غوغا ی،و رواج پاک ی،از آزاد یمفصلهای  ما، وعدهه و هم یمطهرخود از کالم امام و 
 .تجسم کردند یسممارکس یستدر یخود را در پس کرس یزکشورمان نهای  یستکه کمون یممخالفان افراط کرد

تو اگر . کرد یمچشم خود خواهه و خاک قدمت را سرم یدگز یمما تو را برخواه ی،رو آر ما یبه سو اگر: که. بود وعده سراسر یزن یانکوفهای  نامه
جمال  یتؤر یدصبح به ام کودکان ما هر جوانان و. ما به شوق تو واگشوده استهای  خانه در. نهاد یما پا خواههای  از دل یفرش بر یایی،به کوفه ب

و ما را با  یاب. ما بازآور یانرفته را به م یآزاد و یاب. را با نور آشنا کن و ما یاب. یندآ می فسرده بازروند و غروبگاه، مغموم و ا یم شهره تو تا درواز
  .یامیزب یو پاکدست یپاک

مقدرات کشور را به ه دادند و با انتخاب ما، هم یجا یشدل خو یننش ما آغوش گشودند و ما را درشاه یبا هزار حسرت و شوق به رو یزن ایرانیان
 یینقدر پا آن مانآس ین،زمه کر یسو ینا در: یمو به جهان چشم به راه، نشان بده یمکن یفتعررا باز یتاز آنان، انسان یندگیتا ما به نما ،سپردند ما

 .دست بکشند یدرا لمس کنند و به صورت خود خورشها  خود ستارههای  توانند با دست می آمده که مردم
خود، های  ییناگهان از انبان دارا. یمبه تاخت برد یو رو یمزد یزو از پا درآمدگان، مهم یادگانپ یالخ یب یم،جا گرفتاسب مراد  که بر یناما، هم ما و

و به جان  یمکرد یلشحما یو مسلسل یمبه کمرش بست یو خنجر و کُلت یمرا آراست یشرو و و سر یدیماز شاگردان و مجاوران خود را برکش یکی
مقصران و خطاکاران از  یفاگر در زمان شاه، تکل. یتانسان یفتعرو کلت و مسلسل، شروع کرد به باز او، با همان خنجرو  ؛یماش درانداخت جامعه
های  وعدهبدون اعتنا به همان  و یلوک شود بدون محاکمه و می و جهان نشان داد که یراناه زد آمد، همو به مردم بهت یم در هبند ب یمدادگاه ن یک

 .اش رگبار بست ینهنهاد و به شکمش خنجر فرو کرد و به س یوارده ینس را یربش یبن هر ی،آسمان
 شما بر ما و یسخنان جار وها  وعده یگرد یو معنا ،فهم ما از آسمان خدا بود یزانم یبه جان جامعه، تجل یچون خلخال یکردن جالد روانه
 گروگرنه ا. یمبود یدهرس ییبه نان و نواها  ما که بعد از قرن خود یبرقرار یبرااسالم، و در باطن،  یبرقرار یشت، به ظاهر براکُ می او. یمانمنبرها

به راه  »یاسالم یجمهور«به اسم  یاهوییکه ه یآنان یآها: زد می یادکه فر. یدیمد می خود خدا را به چشم یدندر یبانبود، گر یرتیما را بص
 و !؟اید هشد یصاموال مردم حره به اعدام و مصادر یخ،تار یهمانند فاتحان وحش یروزی،چرا به محض پ. هست یزدر اسالم رحمت ن !یدا انداخته

چنان  چرا آن ید؟بر نمی یقاتالن و خطاکاران روه به بخشودن هم یامبر،پ یعموم فتح مکه، به عفو از همان سخنان منبرتان، به روزای  هچرا به گوش
 یصدا ،وطن کنند؟ اما مگر در آن غوغا یجال یدگاناز نخبگان و ترس یاریکه بس یریدگ می آنان تنگ و عرصه را بر یدنگر می تلخ بر بندگان من
 که یخاک تا هر ،نهاد که به اسم او پا گرفته بود، از ما رو گرداند و ما را به حال خود وا یشد که خدا در انقالب ینا ید؟رس می یخدا به گوش کس

 .یمآور یدت زوال خود را پدمقدما ،و خود به دست خود یمسر کن بر یمتوان می
. یدو خشک یدبه صورت مردم ما ماس یلبخند و شادمان یان،و فالح ینیاناهللا حس و روح یچون خلخال یعبوس یانگونه شد که با ظهور روحان این

را  ما! کردند یجاعقب نشستند؟ ب. کم عقب نشستند و کم یستندنداشت، نگر یبا مسلمان یما که نسبتهای  و قال ما و به عربده یلبه ق یمردم با ناباور



 )643(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

های  نه آن افق یاانقالب ما گوه سوژ. یدیمخاردار کش یمدر اطرافشان س یمو تا توانست. به جان مردممان یمافتاد: و. مردم هنوز کارهاست ینبا ا
را به ما  رلوحانه مقدرات کشو و ساده گفته بودند »یآر«که به ما  یهمان مردم ،بردن مردمان خودمان بود یریو به اس کردن یرکه اس ی،آسمان

و ذات پنهان خود را برمال  یمزود، نقاب از چهره انداخت یاربس یزود، آر یاربس یز،عز یما ا. سپرده بودند یرانناپذ یریکردگان و س ینکم گرسنگان و
ها  قرن یمرا، و ترم سانیتان یفبازتعرهای  ا، آن وعدهر یداز ستاره و خورش آن آسمان پر: گفتند می آگاه خود به ماکه مردم در ناخود یجور. یمکرد
. آورده بود یبه ما رو یاتازه دن یم؟مردممان اعتنا کرد یسخن باطن ینما مگر به ا! یداولمان باز بر یجاه ما را ب یم،را نخواست یو سرشکستگ یرتحق

 .رو بود یشمردم کارها پ ینو با ا یادن ینما را با ا
چه امام به  هر. وجاهت یکش و گرسنه و ب نفهم و عربده یچو ه یرو تلخ یسپاهه به محاصر ،او به محاصره آمدند یشانو خو ینکربال، حس در

را  یگرکجا؟ ما تازه همد: که یدندخند می دور هجرت کنم، به او ییبه جا یاتا من راه آمده را باز گردم،  یدمن وا کن راه را بر: گفت می بزرگان سپاه
را با  ینمگر حس و! یفخف !خوار! چگونه؟ زبون. یمخواه می شد که ما یگونه خواه آن یا یرو نمی یرونسوزان ب یصحرا یناز ا یا، تو. یما یافته
 ردر برابر خدا س اافتم، من تنه نمی نه که ی؟افت نمی به زانو در! طور ینپس ا. ها یمردیو پاها  یامام پاک. بودها  یبود؟ او، امام درست یسازگار ،خفت
 که ییشما را به خدا! یددار دست نگه. یچیدرا در هم بپ یشبدک یطاغ ینو طومار ا یدکش یرونب یرهاشمش !یانکوفه هم یا یآها. کنم می خم
ا زنان و هم با تو هم ب راما  ید؟کن می یناست، با زنان و کودکان چرا ا ینهشما را با من ک. یدآزاده باش ید،ندار یناگر د. یددار دست نگه یدپرست می

 .کودکان تو کارهاست
 یاناسبان کوف یپا یرز در یزچاک خود او ناز پا درآمدند وجسم صد یکبه  یکاندک امام  یارانو  یدنددو یرونبها  غالف از باره یکبه  شمشیرها
 .شام کجا؟ کوفه و. یریزنان و کودکان چه؟ به اس. یدفرش گرد
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چون  یسرانجام یب یاهوهایسر ه بر. کردیم یررا اس یشخوه زد مردم فلک یا،ما اشق. یدبود یستهننگر یرانا یکربالبه  یهزاو ینتا کنون از ا شاید
 چنان نآ. یمخود کرد یخرج خصلت قلچماق ،مردم یبرا از ج یلیدل یفراوان و بهای  ینهو هز یمخود را آشفت یجهانه وجه یکا،سفارت آمر یرتسخ

مخالفان ه ینس و سر و بر یمرا گلوله کردها  یستکمون یستدر یداده شده و کرسهای  آن وعدهه هم که یمفرو شد یو اعتقاد یفکرهای  یتدر عصب
ما، روز به روز، . تماشا کنند یانسان یتعنا یکلبخند، و  یکحسرت به دل مردم ما و دل مردمان جهان ماند تا از ما و انقالب ما . یمخود فرو کوفت

و گام به گام که نه، ناگهان از چشم مردم  یمفرو شد یانوسیدق یتو در توهای  ینهدر ک و یت،عصب در انتقام، در نفرت، در و سال به سال، در خشم،
 یدنگونه نفس کش هر هکه ما را یمردمان ؛چنگ هست در یراس یمردمان را هنوز ما! تنها؟ هرگز. تنها: یمشد و. یمخود و از چشم مردمان جهان افتاد

 .یمآنان بسته بود ساده را بر »نه« کیو اعتراض و 
 یاجوان، زن باشد  یاباشد  یرپ یختار: یمگو می یدندارد؟ اگر از من بپرس یامرد؟ شعور دارد  یاجوان؟ زن است  یا یراستپ ،یخبه نظر شما، تار راستی

آموز او پند خنانس یتب که شاه. آموزهزار هزار سخن پند با. کننده دارد صبور و ثبتای  هینکه س. است »شاهد« یکنه، اما  یامرد، شعور داشته باشد 
دارد و انگشت  یرا برم یطرفانه سطل رنگ یو ب یدآ می یراش به ز ینگاهبان یکه از بلندا ینمب می را یخمن اما تار. »است یظلم، رفتن«: است ینا

 .ات یخرد یاصرار بر ب اه سال یتو، و برا یخرد یها ب سال یااست برای  هنشان ینا: یدگو می نشاند و دم گوشم می من یشانیپ خود را بر ینرنگ
است ای  هنشان ینا: یدگو می نشاند و دم گوشش می یگرد یکی یشانیپ خود را بر ینبَرَد و انگشت رنگ می و باز انگشتش را در سطل رنگ فرو 

 .یرانمردم ا یو علم یو عاطف یو انسان یپولهای  یههدر دادن سرماها  و سال یبفرها  سال یصتشخ یبرا
 یافشانتو قرار بود نور !یخش: یدگو می یو دم گوش آن روحان یندنش می القدر یلجل یروحان یک یشانیپ که بر ینمب می را یختار ینانگشت رنگ باز و
 یهدفتر آن فق یهزار برگ شنود تلفن وکه د یننه ا. یبه جهنم و قانون هشدار ده اند، همردم فرو برده به اندرون خان را که سر یگرانیقرار بود د. یکن

 .همه شنود، حرام اندر حرام است ینا: یاز امام نشنو یزهرگز ن و. یکن یتسعا یقدرعال یهآن فق یهو عل یامام ببر یشمطرود را پ
نه از  یند،ب می که تو را بود هرقرار ن! یده یقرار بود مردم را با خدا آشت تو !یخش: یدگو می یشنوم که دم گوش همان روحان می را یختار یصدا من

 ؟یچه با خود دار یادن یرغ ینبب. یاندازبه خودت ب ینگاه یک ی؟گفت نمی یاطالقه کردن دن منبر از سه بر تو مگر. کند یزتو، که از خدا گر
 یاموزند؟ما چه ب که از ؛یگرانعبرت د یبرا. یخیتارای  هکه لک ،ننگه نه لک. یمدار یشانیپ برای  هلک یک نگرم، هر می از دور که به جماعت خودمان

که  یآنان یو دهانمان را برا یمخدا نان خورد یناز د یمتا توانست یز،عز یما ا و! »یداو نان مخور یناز خدا و د ید،خور می چه نان هر از«: یاموزندب
 . یمکج کرد ،یستندنگر می ماه یصانمتعجبانه به ما و به بلعش حر
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شده  یزهبه ن یسرها. ینجاستا یخول .ینجاستشمر ا. ینجاستکربال ا. یدبنگر یرانا یو به کربال یدرا رها کن یهجر یکال شصت و س کربالی
به  ینگاه یککجا؟ پاکان سپاه به کنار، . ینجایندا یااشق یآر. ینجایندا یااشق. ینجایندا یزانبرهنه و گر یطفالن پا زنان و. اینجاست یراس. ینجاستا

 یککه  یکسان. ینانندا یاکنند، اشق می اموال مردم به نزد شما شتاب یدنزنان از باال کش که نفس یپاسداران یاندازید،پاسداران فربه از مال حرام به چهر
 یاقتصاد فرصت اربدون مناقصه و سهام مخابرات و هز های یمانپ قاچاق وهای  و اسکله ینفت یروز در صف مردم بودند و امروز به برکت دالرها

از صف اسارت  یریاند اس دهند و اسلحه به دست، مراقب یم نگرند و شالق به دست، قهقهه سر می کنان به فوج اسرا خنده ی،اطالعات و یاسیو س
 .خروج نکند

اما . هاستآن بازکردن راه رواجزده،  یخافکار  ینراه آب کردن ا ینکه بهتر یمدان می یکما ن. کند نمی آب یزن یدخورشه هست یما را داغه بست یخ افکار
زودش مهم  یا یرد. انجامد می به مرگ خود ما ،صورت هر ما، دره بست یخچرا؟ چون رواج افکار  یددان می یم؟سپر نمی چرا به رواج افکارمان دل

  .دارد یاتما حه بست یخاست که در ذات افکار  یمهم، مرگ. یستن
به اموال مردم و به  که سر یکسان. ینانندا یااشق. یاندازیدبه دزدان اطالعات ب ینگاه یکطالعات به کنار، پاکان وزارت ا ید؟گرد می یختار یایاشق پی
ن مجلس را یندگاکه نفس نما یمأموران .اند هاز شنودها و رفت و آمدها برآوردای  هپروند یرانیهر ا یو برااند  همردم فرو برد یخصوص یمحر
. خواهند اعتراف کنند می آنچه که آنان زنند تا به هر می گناه خود را یب یکه اسرا یمأموران .اند هرا از آنان ستاند اعتراض ساده یک یو نااند  هیدبر

سربازان امام زمان از  ییبازجو یاآ. وزارت اطالعات یانفرادهای  سلول در. اینجاست یراس. یدبگردان یهجر یکسال شصت و  یچشم از اسرا
وزارت اطالعات با  یایآن کردند که اشق ینبا زنان و دختران امام حس یو خول کدام شمر ؟اید هیدرا د] دُرّی نوگورانیفهمیه [ یامام یدهمسر سع

 !آقا؟ یدا به کجا چشم برده. جوان، کودک، نوزاد یر،زن، مرد، پ. ینجاستا یرکنند؟ بله، اس می زنان و دختران ما کرده و
 یکالهبردار. یمگسست طرفه یکو همان عهد را ناجوانمردانه و  یمبست یما با مردممان عهد. هبردارکال یآر ،یمما کالهبردار: یمصادقانه بگو

 یزکه همه چ یما شده یداماد ینع. یما شده یرنظ کم یبوالعجب. یمکش می و از خودمان باج یمده می به خودمان قرض یرکانهکه ز یما شده یفحر فن همه
 .یما خود کرده یداماد یخکوبم یمکه ندار یا یجوان و همه را با همان ،یدارد اال جوان

هایی  کشد، به پول می و یدهکه سپاه باال کشهایی  به پول. ینجاستغارت ا ید؟کن می یهگر ینغارت اموال امام حس یآقا جان؟ برا یزیدر می اشک چرا
. ستینجاغارت ا. یدبنگر ،شود می یراسد قاتل سراز بشار یبمردم به ج یبکه از جهایی  کشند، به پول می و یدهدولت و اعوانش باال کش یسئکه ر

. یاندازیدبه صورت مردم ب ینگاه یک. ینجاستا یشانیپر یز،عز یا ید؟سوز می اسرا یحال یشاناز پر ینمب می .یرانا یکربال شما، در چشم ما و یشپ
 نید؟ک می یننفر یشده بخندند؟ به شمر و خول غارت مردم ینا دیچرا با ینید؟ب نمی لبخند صادقانه یک یلبخند، آر یکمردم  ینصورت ا چرا بر

چه ما  یمردم، برا ینپا کنند، اه ب یمترحه مجلس ساد یکشان  جوان از دست رفته یبرا یمده نمی و به آنان اجازه یمشکُ می ما جوان مردم را یوقت
 !ندانند؟ یو خول را شمر

 یفروتن ی،کارناوال همگان یکگرسنه، و در  یگرباز یکما با مهارت . ییمدروغگو ما. ییمکن ماشعهد ی؟شکنان کوفو عهد یانرا چه به دروغگو ما
 زرو که هر ،ایم هگرفتار آمد یتیشخص یمال تف جور یکبه : یمبا صراحت بگو یدام اما اجازه بده شرمنده. یمگذار می یشخود را به نما یندروغ

ه هم یممند عالقه. یمشهرته گرسن. مخدوش ما نشود یتمتعرض هو یتا کس یمکن می یمال مان را روغن ینصبح به صبح، نقاب دروغ
 یلیاخه فوار ینا ینینشباال اصالً هم به تبعات ،یممثل فواره باال برو یمدوست دار. یاندازیمخود را با روغن دروغ برق ب یخیتارهای  یماندگ عقب
 یروگاهن یستأس یبه سند استحمار ینگاه یک. کند ینکه مغز ما را فرش زم یفرود یالخ یب. یمدار یدخود ام یناگهان یدنبه باال جه. یشیماند نمی
 یلیو به تعط. یاندازیدب ینیچ یلیتحمهای  به هجوم جنس یزن ینگاه! نشده عایدمان یزن یزیو چ ایم هکه چهار برابر پول داد یاندازیدبوشهر ب یاتم

ما را  یهوا تا یمپرداز می ،شاخ و دم یدو غول ب ینا ین،و چ یهکه به روس یزبان یبهای  نان و به پولآه گسترد یادجوانان و اعت یکاریو بها  کارخانه
 !ننشسته؟ یروحان یک یامضا یسند استعمار یچه یپا: یدهم معتقد سازمان ملل داشته باشند؟ باز یتامن یدر شورا
چرا با . یمگو می سفارت انگلستان را یبو تخر یرما چه کردند؟ داستان تسخه اشتند یثتبه اسم دانشجو با حای  هعد یدشما خبردار یااساساً آ راستی

 ماهایدانشجون ینرفتار ا یحدر تقب ید،همگان مسجّل فرمود اش را بر یروزیو پ یدگفت یکتبر نژاد احمدی یکه به آقا یشتاب، با همان شتاب
پناه، قرار  یبه سفارتخان یک یبو تخر یرتسخ. یدمردم ینشما رهبر ا ید؟نکرد ییدتأکارشان را  ید،اگر با رفتارشان موافق یا یاشفتید؟هماهنگ، برن
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ه فاجع ینا یحچرا به تقب یید،فرما می امور دخالت یاتئکه در جز ییبکشد؟ شما یانما را به رخ جهان یو قلچماق یاست کدام بخش از مردانگ
 !اند؟ یرا بپردازند که از عقل ته یجماعته ینهز یدا بام یبعدهای  ما و نسله زد چرا مردم فلک ید؟زا نپرداخت یبآس
والبد ( یتانیادر مقابل سفارت بر یانتجمع دانشجو«: ییددقت فرما] عالءالدین بروجردی[مجلس  یمل یتامن یسیونکم یسئسخن مفت ر ینا به

مردم تهران را که در سکوت  یونیلیشکوه و مبا یییماجناب، همان است که راهپ ینا. »آنان بود یاحساسات پاک درون یتجل) آن یبو تخر یرتسخ
و  یرتسخ( یاندانشجو یروزاقدام د«: ییدمجلس توجه فرما یسئسخن سراسر دروغ ر ینبه ا یا و. یدفتنه نام یتجل ،و نظم و بدون خسارت انجام شد

 .»بود یعموم از افکار ینماد) یتانیاسفارت بر یبتخر
خود ما سراغ  تراز یشق یاییاشق. یمکن می یمردم را خال یباز مردم، ج یابتو به ن یما ت که ما به صورت بستهاس یهمان نقاب ینا ی،رهبر گرام بله
نوشته  ینا یاست که در ابتدا یلدل ینبه ا !عاشوراست؟ یروز محرم و هر یکربال و هر ماه ینزم هر: که  ینمگر نه ا. ینجاستکربال ا !ید؟دار

 خود را بره بُردباالهای  و قمه یرهاو زنجها  آن که مشت یجاه ب اند، هکه از ظلم به ستوه آمد یچرا مردم. یمتاجمحرم سخت مح ینما به ا: آوردم
 خون به ،اعتراض که هر ینمگر نه ا یارایند؟ن یاهواز ه یبساط یزکوبش مستمر ن ینا یو فرق خود نکوبند؟ و برا ینهس و سر بر فرق ما فرود آرند،

. ستانده مجال سخن گفتن از خود من وا ،اشک. من هنوز ادامه دارده خود مردم نباشد؟ روض چرا خون خون، خون ما باشد؟ و ینانجامد؟ چرا ا می
 والسالم. یماندک بسنده کن ینبه هم یداگر موافق

  
 یگردای  هتا جمع بدرود

 زاد نوریمحمد : احترام و ادب با
  آذرماه سال نود یازدهم ،جمعه

  
  

  ***منبع *** 
 »زاد رسمی دکتر محمد نوری سایت«

http://nurizad.info/index.php/nurizad/14829 
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     1390آذر 11ای،  به خامنه »سخن. م. ف« طنز نامه سرگشاده

  
 !یممخلص یلیقربان خ: یا خامنه یسخن به آقا .م .دوم ف نامه

  
 رهبر معظم انقالبای  هامام خامن یالعظم اهللا آیتمحترم حضرت  حضور
 خطاب یدنام برده شوها  با آن یدکه دوست دار ینیام و شما را با تمام القاب و عناو شده ینمؤدب و مت یلیدفعه خ ینکه چطور ا یدعجب کنت شاید
 هوادار شدند ک یاشدند و  یلدر مقابل نام شما تعط »معظم« ینطلب به خاطر نگذاشتن هم اصالح یهآن روزها که چند نشر یربه خ یادش(کنم  می
 یدکنم که با می ام و فکر شده یقیگذشته دچار تحوالت عمه تان که در طول هفت عرض کنم حضور مبارک). صفت را به نام شما اضافه کنند ینا

د و یدار یفدر رأس حکومت تشرها  که شما حاال حاال یدمشگرف رسه یجنت ینگذشته به اه من در هفت. دهم ییرتغ یعال رفتارم را نسبت به حضرت
پس حاال که در خدمت . زنده یمرده ک یکه تا آن روز هم ک یاید،تان ب سراغ حضرت عزرائیل -  م اللزبان -یبود تا ک یدخودِ ما خواهورِ دلِ 

 یدما با الاست، و م شما که شیرین البته مال - تر شود یرینما و شما ش یبرا یتا زندگ یمانتخاب کن یآمیز بهتر است راه مسالمت یمهست یعالجناب
 . دارد یشود که آن هم به لطف و مرحمت شما بستگ نیریش

. به ما چه اصالً. بزنند دیگریک گذاشت به حالِ خودشان تا تو سر یدرا با یسیونروشنفکرها و اپوز ینا! یممخلص یلیعرض کنم قربان ما خ خواستم
 مباد هم کم است واهللا؛ طوفان ه. یدبادها بلرز یناکه با  یستیدن یدیو به قول معروف ب اید هنشست تان یقرص و محکم سر جا ینشما که همچ

 .یدشو نمی ذره هم خم یک ،و بزنم به تخته اید هیستادسر پا ا طوری ینشما هم یایدپنج هم ب.اف.یا یاسبشود، تورنادو در مق
ورتان، ندا که از جانب آن خانم عرض کنم حض. یدخوشحال شو یکم یمبگو یسیونجناح روشنفکران و اپوز یعنیر، و یناز ا یدجان، بگذار »آقا«

من ! (دو جا صدا بلند شد که کمک یکی یم،ما در خدمت بود یدخواست می اگر ید،آمد که شما کمک نخواست یکاامر یشده در صدا چی یبگم چ
دو کلمه  ینآقا سر هم). شکسته بادام  بود که قلم یگرانسخن د تأثیرمن نوشتم تحت  یدیدهم که د یزیبودند، آن چ یگرکسانِ د خدا،نبودم به 

! هاهاهاهاها! یدرفت یادکالً از  یقسم، هم شما و هم حکومت اسالم یزتانبه جان عز ید؛کن نمی باور. برپا شد که نگو و نپرس یاهوییحرف چنان ه
که  یکه نوشته و مقاالتیی ها شرق و غرب است و بر خالف کتاب یالیسمامپره پرورد دست که اصالً - یرفطروسم یآقا یچارهب! مزه بود اب یلیخ

 ینا ید،کن نمی باور. کشد می آدم یاز تهاجم احتمال تر بیش یراناهای  کلمه گفت جاده یک - نباشد یرانیو ا یرانخواهد سر به تن ا می ،منتشر کرده
او را گرفت به باد  یگرد یکیت درشت؛ کلماه یانتاز یراو را گرفت ز یکیلشکر سلم و تور افتادند به جان او؛  را که گفت، لشکر روشنفکران، مثل

 ینهم گاهدانش یندر اعتبار ا. بود یمعتبر یلیالبته از دانشگاه خ یشدکترا(اش را پس گرفتند  یافتخار یدکترا. یداشد آن سرش ناپ یافتضاح. متلک
آمد به او شان در هر چه از دهان ی،بار). اند تهطراز آن گرف مشابه و همهای  شان را از دانشگاه یلین حکومت شما مدارک تحصمسؤوال تر بیش بس که
 !؟کو گوش شنوا یول یستم؛نبود؛ باهللا من خواهان جنگ ن ینگفت واهللا من نظرم ا یدست و پا هِ یرخدا هم زه آن بند. گفتند
 یمدان نمی ما اصالً یعنیه کردن که ور را نگا ور و آن ینخودمان سوت زدن و ا یبرا یمشروع کرد. یمکرد یسهرا کها  ما هم ماست یدیمرا که د این

 دمگفته بود مر یکاییمرآه به آن خانم محترم یگرده یسندنو یکهم  ینقبل از ا. است یبه چ یاست و چ یبه ک یموضوع از چه قرار است و ک
 کار یرفطروسم یبهتر از آقاسنج او  طوفان. نشد که نشد یخبر یگراز او هم د. ست یمنظورشان آر ینه، ول یندگو می .اند یبغر یبعج یرانا

 . پناهگاه یِرفت تو یکرد و فور می
بشردوستانه های  که خواهان کمک ینوشت کسان یخارجه رسان یکبرداشت در  ییآقا یک. کردند می ولها  یطرف حاال مگر آن یگذشت ول جریان

 متهم یزهارا به انواع چ یشانکه دگراند یستعات شما نفقط وزارت اطال ینا! بابا یا یدیمد! عجبا عجب! اند از غرب هستند ستون پنجم دشمن
 . از وزارت اطالعات ندارند یهم دست کم یطرف ینا یرفقا. کند می
. یو پنهان دار یداهمه هوادار پ ینبگو ا یشانبرو دست آقا را ببوس، به ا. طرف چه خبر است ینا ینیب نمی مگر. یضیتو مگر مر یمخودمان گفت به
 ینچپ نگاه کنند هم -  یا اش نشسته سأو شما که در ر یاسالم یجمهور یعنی - غاصب بخواهند به شماهای  یلیو اسرائ کاریتناجهای  یکاییامر

که به  یلعنت به پدر و مادر کس یندگو می اول از همه. کنند می یرشرسند و خرد و خاکش می اش را طرف آب حساب ینا روشنفکران
 یعنی - پردازند و شما می گانه عمل کردن غرببعد به دو. یدمردم را بکشهای  بچه یاییدب یدخواه می یندگو می بعد. بزند یبما آس یها»یرساختز«

. نکرده یلاسرائ یرا امضا کرده ول یاتمهای  منع گسترش سالح یمانپ یرانا یندگو می تان داشتبرند باال باالها و در بزرگ می را - یحکومت اسالم
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ه یقاختناق حاکم است و غرب  یطور ینکند؟ چرا در عربستان ا نمی به او اعتراض یدارد و کس یکالهک اتم یستدو یلچرا اسرائ یندگو می بعد
جا  در آن یانست آقاا یوالییغرب عجب ه ینکند ا می که آدم فکر یطور ،چسبد؟ خالصه داستان پشت داستان و فاکت پشت فاکت نمی او را
 یانگ یونگخبر نجات دهد و به پ یغرب از خدا ب ینروشنفکر ما را از چنگال ا یانبفرستد آقا یماهواپ کی یلجونگ ا یمکاش ک. کنند می یزندگ

 . کنندتازه  یببرد تا نفس
 دادند و می شان را یباتترت – با عرض معذرت -  داشتندها  نداشتند واال هنوز صرب یروشنفکران ینخدا مسلمانان کوزوو شانس آوردند چن به
 شما انجام یزکمنظور من است که در کهر یهمان کار. نباشد یتیترب ینوشتم که ب می یدبا یکار را چه جور یندانم ا نمی .یداببخش لییخ. کشتند می
کمک بشردوستانه  یحمله کنند و به کس یوگوسالویبه  یالیستروشنفکران ضد امپر ینکردند از دست ا می تأمگر جرها  یخالصه؛ غرب... شد می
هایش  یتاو و جنا یهعل یانیهگشت و مشغول کشتارش بود، و روشنفکران ما در حال صدور ب می راست راست طور ینهم یلوشویچمن اآل یند؟بنما

 یرسرازام  افتم اشک از چشمان می که »یرساختز« یاد اصالً(شد  نمی وارد یبیهم آس یوگوسالویهای  یرساختبهتر بود و به ز یلیخ اینبودند که 
 یفعل یتکشد به وضع می کم طول یک! بودم که قبالً یپاراگراف شدم آن آدم ینکردم و در ا یانگار قاط! یوا یا...). هواوهواوهوشود، اوهواو می

 ...شوم یخط یکو  معادت کن
 ینتا ا ید،بده یغامپ یشاناز طرف من به ا. یمبوس ما دست. به موال یمهست یمخلص آقا مجتب یلیخوبند؟ ما خها  چه خبر؟ خانم بچه یگهد. خالصه

 یراندر خاک ا یات را هر جور خواست اسب. دلت خواست بکن یهر کار. ات نباشد غم هستند اصالً یکانشینامر یالیستروشنفکران ضد امپر
 یرانا یعراب ندارد حکومت اسالمإاز  یمحل افتند و آن چه اصالً می طرف خودشان به جان هم یناها ینا. ات جمع یالخ. است یبه ک یک. بتازان
 یهکه اال یدستان ینبَست را با ا یداجازه بده. پاچه مبارک را بخارانم یداجازه بده. یدکه شما باور کن یمعرض ارادت کن یگرد یآقا چه جور. است
 ....بچسبانم ،نوشت نمی را یزهاشکست و آن چ می
 تر شود؟ در انتخابات که ماها را راه ما راحت یبرا یزندگ یمار کنکه قربان ما چه ک ینال بکنم و آن اؤس یک یددوم اگر اجازه بدهه نام یانپا در

 فکر... دمان می یباق یگریدهای  چه راه حل ینیمبب. گذاشت یدما نخواه یارو رسانه هم که در اخت یهتان نشر عرض کنم حضور مبارک. یدده نمی
و  یماز شما بخواه یمتوان می ست که در حال حاضرا یزیتنها چ ینا. نباشدبد  یممعطل نشو یادتا ز یدکن یاددروازه را ز کنم تعداد مأموران دم می

 !یهبه عون اال. داد یدامور خودتان هم که شده انجام خواه یلتسه یکار را برا ینکرد ا یدلطف خواه شما احتماالً
  
 احترامات فائقه یمتقد با
  سخن .م .ف
  
  

  ***منبع *** 
 »گویا من«وبسایت 

http://my.gooya.com/permalink/3671.html 
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  (++)   1390آذر  18 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور چهاردهمین

  
 »!مرگ رهبران«
  

 ، خواد بردکجاست داند یکه خود م یدور یو به واد یدما را برخواهد چ یکبه  یکمرگ،  پرنده
  

 ورشکسته و از هم گسسته: بینیم یاست که م ینو روز ما ا حال
  

به  یشانکه ا ای یژهحال و روز ما با آن نگاه و. یندما جلوس فرما یرهبر یربر سر یزدیمصباح  یجناب آقامثالً  که یبه روز وای
به  یدشا. است ییتماشا دهند، ینم یترضا یزخود خدا ن یاراتاز اخت تر کم به یشخو یرهبر یدارند و حتماً برا یهفق یول یگاهجا
) کانون قدرت و ثروت(سپاه  یشاگردان خود را به هر کجا یرکانهز ی،سو ینبه ا یشها پ ز سالا ویمنظور بوده است که  ینهم
مستمر شما فرا بُرده  یدوام عمر و بقا یشب و روز برا یما را به دعا یز،انگ هول یفردا ینتجسم ا یدباور کن. اند فرموده یقتزر
 است

  
 خواهد یموم دست خود م -ه باشند ک یهر کس که باشد و هر کسان -را  یندهآ یرهبر سپاه،

  
 یگراناست که د یمتعادل یرانو آن، ا ید،ا العمر خود برآورده مادام یاست که شما با رهبر یا فروشکسته یرانا ین،ا بینید؟ می
 یدبرآورند اما شما و دوستانتان مانع شد توانستند یم
  

آن  یها و شرارت یکااز آنکه به آمر یشب فرمودید، یم شیفرما یشخو یکه شما در طول رهبر یدشمن دشمن ینکه ا بینید می
نه به آن خاطر که او مانع  ید؛داشت یازن یکابا آمر یشما به دشمن. مربوط بود یمارجامعه جاهل و ب یک یروان یازمربوط باشد، به ن

 کرد یبرمال م ما و شما را یکه ارتباط با او، ناتوان یلدل ینبل به ا شد، یکشورمان م ییرشد مردم و شکوفا
  

و برنشاندن آنان بر سر  تدبیر، یهواداران ب یدنبه برکش یخکه پادشاهان و حاکمان تار یدرفت یدرست به همان راه شما
 یتیخاص یچو ه یسخن یچمنصوب شما ه یو وزرا یرانو مد یندگاناغلب امامان جمعه و نما. ورزیدند یاصرار م ها یتمسؤول

و باسوادان و دلسوزان کشور بر  یشمندانشما متعمدانه چشم از نخبگان و اند. شماو چرا از جناب  چون یب ینداشتند اال جانبدار
 شما را استحکام بخشند یبرقرار های یهکه پا یدیدبرگز یندگیرا به نما یکسان یستگی،و شا یسوتر از نخبگ و آن ید،گرداند

  
 یبها کشید، یرا به رخ م اش یبود اما نماز و هوادار یو ناش سواد یبکه چاپلوس و  یاشتباه شما کجا بود؟ شما به آن کس بینید می

حتا  و یدو منتقد، از گردونه حضور به دور انداخت نماز یو منصف و هوشمند بود اما ب یمرا که کارآمد و فه یو کس ید،فراوان داد
 کند یزدور گر یاریو رنج غربت را بر خود هموار سازد و به د یبکه او آس یدکرد یکار

  
دخترکان، تا  یفروش و تن یو مصرف مشروبات الکل یاداز اعت ید؛خبر داشت یواقع های یاز آمار فاحشگ یگراناز د یششما ب شخص
 پنهان و آشکار مسؤوالن طراز اول و طراز چندم کشور های یهرزگ

  
 یدخود برآورد یو ناخود یکه شما با داستان خود یاندازدب یرانیبه ا نگاهی
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که به روان  یاز هول و هراس و سوهان یو کس یداز آنها به ما نرس ینشان یچو ه ییصدا یچکه ه ییها ها و گوشه ز کنجامان ا ای

 !خبر نگرفت شد، یم یدهکش ینمتهم
  
اند و  برداشته یشانها مردم را از خانه یلها، هم دزدان اداره اطالعات سپاه و هم دزدان وزارت اطالعات، وسا صحنه ینا در
 ندبر یم
  

 !گور پدر مردم و اموال مردم: یدبلند عربده کش یبا صدا شود یاست و م یاسالم یجمهور اینجا
  

 یدبه منبرها و زبانشان قفل بست یا ید،از خودتان مجبور فرمود یبه جانبدار یارا  یانها را و همه روحان حوزه همه
  

 باشند؟ درافتاده یهمه حقارت صنف ینبه ا یانکه روحان یبوده روزگار آیا
  
کوثر  یا خامنه«[ »یکوثر«شعار . یستمن یا من کاره یان،آقا: گشاید یلب به سخن م] یهمدان ینور[ اهللا یتآنجا، حضرت آ در

مرا به  یها عمده حرف. بگو یماصدا و س یندورب یرا جلو ینهم: که دهند یو به دست من م نویسند یم] »است، دشمن او ابتر است
تو، : گوید یو به من م ایستد یتر است، رخ به رخ من م جوانک پاسدار که از نوه من کوچک: هدد یدامه مو ا. کنند یم یکتهمن د
 ریزیم ینم یتتهم به حساب ب یو پول بریم یرا م یتکه آبرو ینبه ا. یاناند آقا مرا ترسانده! یستین یا کاره

  
 یک. یما فرموده یدفالن نقطه ضعفشان تهد یرا به افشا یمابق یا یما درشت، به زانو درآورده های یانههمه را با پرداخت ماه یا

 سکوت یا یهمراه یا! آشکار یدوراه
  

من خودم هم  یان،آقا: یعنیکه  کند؛ یو اشاره صحبت م یمادر پاسخ به آن چند نفر، با ا! بینید یرا که م ]آبادی نجف[ یردُ آقای
اش را از خود من  اجازه یدکه اگر بخواهند در هر کجا کار بگذارند، با یودشن. اند در دفتر من شنود کار گذاشته. یستمدر امان ن

 یرندبگ
  

 نکرد یحکومت یچه یم،که ما و شما با علما کرد کاری
  

جات  دسته یادو عربده بکشد و  یرددست بگ یلمو د یرو قمه و زنج یدناسزا بگو یجیکه بس کرد یما خطور م یالو کجا به خ کی
 !ه کند؟را زند مخ یشعبان ب

  
 است یفکر یها و نحله یدعقا یربا سا یستینه تقابل، که همز یشه،اند یک یراه بقا تنها

  
 تبسم نمود توان یاخم، م یدوست داشت، و به جا توان ینفرت، م یجا به
  

. انصاف و عدل حتماً به کردند؟ یبا شما چگونه رفتار م یددوست داشت ید،بود یو کروب یموسو یانآقا یشما اگر به جا! پرسش یک
 ید؟و نام خود را در امتداد نام حاکمان عبوس و تند خو ثبت فرمود یددو، بد کرد ینپس چرا با ا
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 !یدیدو بشار اسد را به چشم خود د یچون صدام و قذاف یکار رهبران یانو پا ها یها و خودسر که سماجت شما
  

پوش است، مزارستان فرسوده  کودکان ژنده یکه محل باز ای انهیرو ینا. شده است یشما سپر یسال از دوره رهبر یستدو اکنون
جمجمه جناب  یگریاز آنها جمجمه من است و د یکی بینیم؟ یچه م. اند جمجمه. یستندعجب، توپ ن یها؟ ا آن توپ. ما و شماست

 !است وزگارر یهمان باز ینا بینید؟ یآه، م! شما
  
و نلسون  یگاند: ییروشنا یفدر رد. یرگیدر افق ت: یگرد یفو رد یی،ق روشنادر اف: یفرد یک! یدبنگر یصندل یفدو رد ینا به

 یک یف،در هر دو رد. چون آن دو یمانیو دژخ یصدام و قذاف: یرگیت یفاند، و در رد چون آن دو نشسته یماندال و خوبان
 ی؟در کنار صدام و قذاف یاندال، و نلسون ما یجناب شما و بنا به انتخابتان؛ در کنار گاند یاند، برا نهاده یخال یصندل

  
و  یگاند یکنامیدرست مثل ن. شود یرو فراگ یرخوب شما جهانگ یآوازه کارها یمدوست دار. یمشما هست یخواهان خوشنام یزن ما

 نلسون ماندال
  
 یمیمو هم جناب شما سه ها یلیامروز کشورمان، هم من و هم خ یجار های یببرآمدن خطاها و آس در
  
مرتضا  یو مثل عل یدا و رو به مردم آغوش گشوده اید یستادها یانکه در م یاندیشیدب یبه روز. هست یما هنوز فرصت ترمو شما ر ما

و مردم  خواهید یاز مردم پوزش م یظغل یکه نه، به خاطر هزار هزار خطا یهودیآن زن  یشده از پا به خاطر آن خلخال ربوده
. یستشده مردم ن حقوق تباه یمجز آغوش مردم و جز ترم یما و شما را چاره و راه. یندگشا یم غوششما آ یبزرگوارانه به رو یزن

 ییدآن را در آغوش مردم بجو یید،اگر مشتاق آغوش خدا
  
 یدکه مرگ آفر یینام خدا به
  

 !رهبران مرگ
  

 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یبه رهبر گرام سالم
  
کجاست،  داند یکه خود م یدور یو به واد یدما را برخواهد چ یکبه  یکپرنده مرگ، : اند که کردهمتقاعد  یاصل اساس ینهمه ما را بر ا یرباز،د از

 یزن رانکه رهب فرمایید یپس، قبول م. بعد از ما یزودتر و شما کم یما کم. یمهست یهمه رفتن. یستدر کار ن ییاستثنا یان،م یندر ا. خواهد برد
 یخمرگ، نشانه هماره بشر تار. تلخ و مفتضحانه: یسرفرازانه، و گاه چون صدام و قذاف: اه چون مصلحانگ یبانه،غر: گاه چون چوپانان. میرند یم

 یزمرگ، غفلت از مرگ ن یپا به پا. بزرگ هماهنگ کند یوغر ینرا با ا اش یو زندگ یابدخود وقوف  جهانی ینبودن کوچ ا یبوده است تا او به حتم
 . بشر بوده است ینشدن تمام یاها و آرزوه دست به کار برآوردن هوس

و همه عمر خود را در  خزید یفرو م یشخو ییجنازه همنوعش، به غار تنها یناول یبا تماشا یخکه اگر غفلت نبود، بشر تار اندیشم یم ینبه ا گاه
 .رفتن یادن از یآمدن برا یابه دن: شد یم ینا یزندگ یاگر غفلت نبود، معنا. کرد یم یاوست سپر ینکه در کم یماتم مرگ

 یایچنان به فرو بردن دن بشر غافل، آن. انداخته یربه ز اش یبام زندگ یسو را از آن یخغفلت، بشر تار یزمان و همه یکه فزون اندیشم یم ینبه ا نیز
بشر  یندند تا به اها خور خون دل ،االهی یامبرانپ. کند یمعنا م یدن،بلع یآمدن برا یابه دن: را تنها در یاست که زندگ یصاطراف خود حر

 !یستبا یاندر م: بفهمانند ناپذیر یریس
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و  یشخو یچنان به تباه کردن زندگ آن ینان،ا. خود های یو نه به زشتکار اندیشند یمرگ، نه به مرگ م یخکه تا ب خوریم یبرم یانیو شما به آدم ما
با آنان  نیزمرگ  یارهمه، که اخت یارکه انگار نه تنها اخت یطور. اند یاست، باق یتا جهان باق ییکه گو ورزند یاصرار م یگراند یزندگ یدنبه خراش

فرو  یمشابه یبه کارها برند، یم یادست به دنده دن ،تر بیش هر چه یدنبلع یو برا پندارند یم یو خود را ابد اندیشند یکه به مرگ نم یکسان. است
و ابزار و  سفندجماعت، گو ینا یمردم برا. پروا ندارند یزکردن خود مردم ن جماعت، از تباه کردن حقوق مردم که نه، از تلف ینا: شوند یم
 یشهخود را بر فراز هر چه عقل و اند یفرد یصتشخ. کنند یمشتاق م پسندند یهمه را به هر آنچه که خود م. اند و پخمه و بدون حق لشکر یاهیس

دامن  ه،فاجع یکبا برآمدن حتا  و. گیرند یعبرت نم هایشان یخودمحوراز  یناش های یهرگز از بروز و ظهور تباه. نشانند یاست م یجمع
به هنگام . دهند یخود غلت م یکارها یمردم را در شعار، و در پوک. نهند یسرپوش م ها یماندگ بر عقب ینانا! ید؟مکن یننگفتم چن: که کشند یبرم

 یاروییرو بهخالفشان  یکارها یمترم یو او را برا کشند یو م گیرند ید مان پرورانده یالرا که در خ یملتمسانه دست دشمن ی،ورشکستگ یاشکست 
 .خوانند یم یزو ست
و  یایندمربوط است که مستغرق دن یکه گفته آمد، به کسان ینهاا یر،نخ! ییدغافالن برشمردم، با حضرت خود مطابق فرما یتآنچه از خصوص مباد
 بهمشترکات را  ینپس ا. اند آموزش داده یو پاکدست یزیگر و ظلم یشیاند به مرگ ی،مان بدو کودکما و شما را اما از ه. اندیشند یبه مرگ نم یچه
 یو جناب شما را به تماشا یرمدست شما را بگ ی،همه، دوست دارم از باب دوست ینبا ا. یندما ناآشنا ینیناب د یها که با آموزه نهیم یوا م یگرانید

 یانبا چشم من به پا خواهم یم. مرگ را بر بام خانه حضرت شما بنشانم یبایپرنده ز خواهم یم. و شماست ما یندر کم یبقر ببرم که عن ییفردا
 :یدو دست مبارکتان را به من بده یزیدپس بربخ. یدبنگر یشخو یجهان و آن جهانی ینکار ا

  
به محض . »راجعون یهإنا هللا و إنا إل«: گویند یود مآل بغض یما با صدا یزیونیو تلو یوییراد یها شبکه یندگانکه گو یاندیشیدب یبه روز -1

و  وزس یسفر، بنا ندارم شما را به تماشا ینمن در ا. کنند یرا فهم م یندگانسخن گو یمابق - یفهاز هر قشر و طا - صدا، مردمان ما  ینا یچیدندرپ
که با  برم یم یاالتیگون خ عبور شهاب یبل شما را به تماشا کرتان؛یباشکوه پ ییعتش یبه تماشا یاو . ببرم یرانیعزادار ا ها یلیونم یاهپوشیآه و س
و احتماالً  ریجانیو برادران ال یشاهرود یو هاشم یهمدان یو نور یرازیو مکارم ش یزدیمصباح  یانچون آقا یبه ذهن بزرگان یه،اول» إنا هللا«همان 

و حتماً هم به . دانند یبعد از شما م یرهبر های ینهاز گز یکیخود را  ی،تماکنون، و در تجسم آن احتمال ح یناز هم ینانا. دود یم یجناب جنت
 .یندشما یرهبر یلفراوان دوران طو یاراتاز جناب شما، خواهان اخت یتأس
  
 حانیانیرروو غ یانکشورمان از همه روحان یرهبر یمن شخصاً حضرت شما را برا: یمداستان، صادقانه بگو یاز تجسم مابق یشپ یداجازه بده -2

جناب شما . دانم یتر م مناسب یاز همه مراجع فعلحتا  و یزدیمحمد  یخو ش یو جنت یکن یو مهدو یزدیچون مصباح  یانیاز روحان ین،مصدرنش
عالِم، و با  یگیر،باهوش، پرحافظه، پ یرک،شجاع، پرکار، ز یاست،نطاق، اهل مطالعه، هنرشناس، هنردوست، اهل س یدهست یمن، فرد هاز نگا

ورشکسته : بینیم یاست که م ینندارند، حال و روز ما ا یگرانو با هر آنچه که د یدکه شما دار هایی ییبا همه دارا. قابل اعتنا چنین ینا یاتیصوصخ
به  یشانا که ای یژهحال و روز ما با آن نگاه و. یندما جلوس فرما یرهبر یربر سر یزدیمصباح  یجناب آقامثالً  که یبه روز یوا. هم گسسته زو ا
 بودهمنظور  ینبه هم یدشا. است ییتماشا دهند، ینم یترضا یزخود خدا ن یاراتاز اخت تر کم به یشخو یرهبر یدارند و حتماً برا یهفق یول یگاهجا

تجسم  یداور کنب. اند فرموده یقتزر) کانون قدرت و ثروت(سپاه  یشاگردان خود را به هر کجا یرکانهز ی،سو ینبه ا یشها پ از سال یاست که و
 . مستمر شما فرا بُرده است یدوام عمر و بقا یشب و روز برا یما را به دعا یز،انگ هول یفردا ینا

  
که آن جماعت  یخالف یبدنه پاک، به شدت از کارها یناست و ا یفاش پاک و شر که بدنه دانید یدرباره سپاه، خود بهتر از همه ما م -3

را از  یتر است، کس تر و خوفناک تر و خفه بسته یا سپاه از هر مجموعه یداخل یو چون فضا. تنفر و منزجر استسپاه بدان مشغولند، م یننش رأس
که بر  یجماعت. فربه از مال حرام است یناننش غرضم همان رأس گویم، یپس هر کجا سخن از سپاه م. یستو اعتراض ن یتامکان شکا پاه،بدنه س
و به هر  یدا که شما به اسم سپاه آراسته ناپذیری یریس یالتتشک ینا. یستندپاسخگو ن یزن یدستگاه یچند و به ها بسته یمهاز پول و اسلحه خ یکوه
 کند؟ یسر خم م یندهدر برابر رهبر آ ها یسادگ ینمگر به ا ید،ا ما نفوذش داده یکجا

  



 )652(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یاند، رأ فرو شوند و به هر کس که خود مشتاق یشخو یوغاخبرگان کهنسال به غ: دهند یسپاه، اجازه م یناننش بعد از وفات جناب شما، رأس -4
 یگذرگاه، به اسلحه و به حساب بانک ینا. است یدهتدارک د یندهرهبر آ یبگذرد که او برا یاز گذرگاه یدخبرگان با یخروج: داند یسپاه م. بدهند

است که سپاه  ینگمان شما بر ا یاکه برشمردم، آ یآن چند نفراز  ای یزهآم یامصباح باشد،  یخبرگان، آقا یبه فرض که خروج. شود یسپاه ختم م
 ینهم به. خواهد یموم دست خود م -که باشند  یهر کس که باشد و هر کسان -را  یندهآ یسپاه، رهبر. هرگز بَرَد؟ یم یبه اطاعت رو یناندر برابر ا
. و دل او را به دست آرند یزنداو را برانگ یت، باج خواهند داد تا رضاکه نه یداناز خود شما به سپاه م یشب ی،رهبر یشورا یامصباح  یخاطر، آقا

 اید؟ یدهتدارک د یرانمردم ا یاست که برا یهمان سرنوشت ینا یاآ! یدبنگر یکن. گیرد یباال م جا ینفالکت مردمان ما از هم
  
ارواح مردگان، از . رود یچشم ما مردگان پس م یشاز پ یاویدن یها که پرده یا همان عرصه. است یانجوالن ارواح ما آدم یمرگ، واد یواد -5

در . یستکه به زمان و طول و عرض و ارتفاع محدود ن یا همان معرکه. کنند یبدون بُعد برزخ و آخرت دخول م یایبه دن یا،محدود دن یبُعدها
 یو مرگ یآنجا که به کهنسال یااند، و  که به مرور رشد کرده ییها اهبه روزها و م یااند، و  آمده یابنگرند که به دن یبسا بتوانند به روز یآنجا مردگان ا

چشم  یشپ ینده،حال و آ وپس گذشته . تماشا کنند یندهآ یها اعمال خود را بر نسل یجهو نت. بنگرند یزبتوانند به فرداها ن یدشا. اند درافتاده یناگهان
 یم؟بنگر یشخو دهینبه چند صحنه از گذشته و آ یاآ یدموافق. ما مردگان است

  
 یکه باز بینید یم. یدا مانده یرهپابرهنه خ یها از بچه یجمع یاهویپره یو به باز یدا کشورمان گردانده یندهسال آ یستسر به سمت دو بینم یم -6
 هستید،پوش  ژنده یها بچه ینا یباز یتوجهتان را جلب کرده؟ اگر مشتاق تماشا یخاص یزچ یاکودکانه آ یغوغا یندر ا. با دو توپ گِرد. کنند یم

 .یمشما را ورق بزن یو چند برگ از دوران رهبر یمبا هم به گذشته بنگر خواهم یم. یمفعالً برو. گردانم یباز م جا ینمن شما را به هم
  
 یکشور، ب یاسیس های یششما فراهم آورده است که همه گرا یرهبر یبرا یچنان بستر مناسب آن ینیامام خم. شماست ینخست رهبر یروزها -7

 یدندار یکه دل به رهبر فرمایید یو شما به تعارف، به همه م. گویند یم یکهمه از هر کجا به شما تبر. چون و چرا سر به اطاعت جناب شما دارند
دوستان شما که  یبرا نیاما ا. یدرهبر یندهده سال آ یااست که شما حداقل تا پنج  یدهفهم یاهمه دن. اندیشید یم ینبه اسالم و عزت مسلم نهاو ت

 یگریبه مجلس خبرگان دخول کنند و چشم به فرد د یاست که مبادا جماعت ینآنان به ا ینگران. یستن یکاف خواهند یالعمر م شما را مادام یرهبر
 یتلق یافته یانده سال بعد، پاشما را در پنج سال و  یاست، رهبر یکه قانون یلیبنا به دال یاو . شما برانند یاحتمال یها بگردانند و سخن از ضعف

تا داوطلبان ورود به مجلس خبرگان، تنها از آن دروازه . کنند یرا باب م یو داستان نظارت استصواب شوند یدوستان شما دست به کار م. کنند
 . گردد یبسته م یزو رو به شما ن شود یکه حتماً رو به شخص شما گشوده م یا دروازه. بگذرند

 یرانیانو ا یرانا آوردید، یفراهم م یگرانحضور د یو فضا را برا سپردید یاگر شما به قانون تن م. یاندازیدب یندهبه آ ینگاه یکاال از گذشته، ح این
که است  یان متعادلیرو آن، ا ید،ا العمر خود برآورده مادام یاست که شما با رهبر یا فروشکسته یرانا ین،ا بینید؟ یم. داشتند یم یحال و روز بهتر

 .یدبرآورند اما شما و دوستانتان مانع شد توانستند یم یگراند
  
 بینید یم. یداستذات هر سخن پ ایم، یستادهکه ما مردگان ا ای یهزاو یناز ا. بود یکابا آمر یسخنان شما، دشمن بند یعترج ی،رهبر یاز همان ابتدا -8

 روانی یازآن مربوط باشد، به ن یها و شرارت یکااز آنکه به آمر یشب دید،فرمو یم یشفرما یشخو یکه شما در طول رهبر یدشمن دشمن ینکه ا
بل  شد، یکشورمان م یینه به آن خاطر که او مانع رشد مردم و شکوفا ید؛داشت یازن یکابا آمر یشما به دشمن. مربوط بود یمارجامعه جاهل و ب یک
کرد  یفرهنگ هاجمنگذاشت وگرنه، ت یکاآمر« یهچه خوب که در سا ی،ناتوان ینو ا. کرد یما و شما را برمال م یکه ارتباط با او، ناتوان یلدل ینبه ا

وگرنه،  یدبه صحنه آ خواهیم یگونه که ما م ما شوراند وگرنه، اجازه نداد اسالم آن یهکرد وگرنه، همه را عل یریتما را مد یوگرنه، اختالفات داخل
 .به در ببرد ها کفایتی یافتد و دامان ما و شما را از ب یهاشبه ح» ...کرد وگرنه، یرانما را و یها دانشگاه

  
و برنشاندن آنان بر سر  تدبیر، یهواداران ب یدنبه برکش یخکه پادشاهان و حاکمان تار یدرفت یشما درست به همان راه ید،خوب بنگر -9

 ینداشتند اال جانبدار یتیخاص یچو ه یسخن یچمنصوب شما ه یو وزرا یرانو مد یندگاناغلب امامان جمعه و نما. ورزیدند یاصرار م ها یتمسؤول
و  یسوتر از نخبگ و آن ید،و باسوادان و دلسوزان کشور بر گرداند یشمندانشما متعمدانه چشم از نخبگان و اند. چون و چرا از جناب شما یب
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و عبوس  سواد یمنتخبان، پخمه و ناکارآمد و ب ینگرچه ا. ندشما را استحکام بخش یبرقرار های یهکه پا یدیدبرگز یندگیرا به نما یکسان یستگی،شا
که  یدبنگر یا شده تباه یرانباال به ا یناز هم. دهند یما و شما و انقالب فرار یمردمان و مخاطبان را از حوال یزباشند و روز به روز ن شایستو نا
و  یمان شما، فهیندگکه اگر نما یدبنگر یآباد یرانو به ا یدحاال سر بگردان. ندا خود برآورده یانهو ناش دلیل یب یها هوادار شما با دخالت یندگاننما

که  یاشتباه شما کجا بود؟ شما به آن کس بینید یم. بودند یم یحو منتقد و معترض و صر یردوست و کارشناس و کارآمد و مد هوشمند و نافذ و وطن
م و منصف و هوشمند یرا که کارآمد و فه یو کس ید،فراوان داد یبها کشید، یبه رخ م را اش یبود اما نماز و هوادار یو ناش سواد یچاپلوس و ب

دور  یاریو رنج غربت را بر خود هموار سازد و به د یبکه او آس یدکرد یکارحتا  و یدو منتقد، از گردونه حضور به دور انداخت نماز یبود اما ب
 . کند یزگر
  

آنان خوب نگاه  یها و اشک ها ینبه سوز آنها و به نفر. شما آواره جهان شدند یکه در دوره رهبر یدبنگر یمهاجر یرانیانباال به ا یناز هم -10
جانانه از حقوق  ی،هر کشور یآر ی،هر کشور. یدمهاجر را تماشا کرد یرانیانا یرو تحق یدخود نشست یرهبر یگاهبر جا تفاوت یها ب شما سال. یدکن

که  یمخط داد یزبانم یبه مهاجرانمان، به کشورها »یهانیک« یو ناسزاها ها وطنی یو ب ها ینما اما با احاله توه .کند یم یانتمردمان مهاجر خود ص
 .پرسیم یاز آنان نم» چرا« یکو مطمئن باشند که ما  یرندسخت بگ یزکردهگر یرانیانبر ا توانند یهرچه م

 یانزوا یلو همزمان، دل یم،متخصص و کاردان فراهم کرد یرانیانا یبرا یژهو و به نییرافرار آن همه ا یکه ما چرا فضا را برا ینا یباطن یلدل شما
قامتمان،  یکوتاه ینو البته به ا. زدند یدر اطراف ما پرسه م یدقامت ما کوتاه بود و سربلندان نبا: دانید یم یکرا ن یداخل یستگاننخبگان و شا

 ی،مسلمان: که ینو ا یم؛غم اسالم دار گیریم، یما اگر بر مردمان خود سخت م یعنیکه  یم؛افشاند یگستر و اسالم یخواه از رنگ اسالم ییغوغا
و ما را  اند احشگیآنان خواستار ف: که یمخود کوفت ینبر سر مهاجر یمو هر چه توانست. امان اهللا یف یست،آداب، مؤدّب ن یندارد، هر که به ا یآداب

و مصرف مشروبات  یاداز اعت ید؛خبر داشت یواقع های یاز آمار فاحشگ یگراناز د یشکه شخص شما ب بینید یم جا ینالبته از هم. یستن یفاحشگ
به  یچه یز،انگ هول یبآس ینکه ا بینید یم یزن. پنهان و آشکار مسؤوالن طراز اول و طراز چندم کشور های یدخترکان، تا هرزگ یفروش و تن یالکل

که ما اگر  یدبنگر ای یافتهو رشد یاآباد و پو یرانو به ا. یدبگردان سوی ینحاال سر به ا. بود، ربط ندارد شما یثابت شعارها یکه پا یدخالت آن دشمن
به  یاست؟ حاال نگاه یو خواستن رازچه سرف یرانا ینا بینید یم. یافتیم یبدان دست م دادیم، یدوستمان بها م و وطن یمبه متخصصان و مهاجران فه

 . یدخود برآورد یو ناخود یا داستان خودکه شما ب یاندازدب یرانیا
  

. یمشما بزن یدوران رهبر یانفراد یها به سلول یفعالً سر. زد یمپوش؟ به آنان سر خواه آن پسرکان ژنده یباز به توپ نگرید؟ یبه چه م -11
. بودم فتهان وزارت اطالعات با شما سخن گمأمور بارهدر یزن یناز ا یشمن پ. اند و در خود مچاله شده اند یزندان ینجاا یل،به هر دل یا عده بینید؟ یم
و  یزانگ و نفرت یددستگاه با آنان است، پل ینا یکل یارکه اخت یلیاما قل. اند کش دستگاه، مثل سپاه، درستکار و زحمت ینعمده کارکنان ا: که ینا
 یناسالم گمشده را در ا آنو چگونه  کنند یچه م ینکه آنان با متهم ددانستی یو م ید؛ان خبر داشتمأمور ینبودن ا یوالو شما آقا جان از ه. یوالینده

 یوجوب، در هر اداره و دستگاه ینا یراست که تفس یهیبد یم،حفظ نظام را از اوجب واجبات دانست یوقت. آورند یبه صحنه م یفیبالتکل یتنگناها
. کنند یچه م یناطالعات با متهم وزارت یوالهایه یمتا بدان یمها سر بزن فظ نظامح یندو تا از ا یکیبه  یداگر موافق باش. انجامد یم یمستقل یبه معن

به داخل کاسه  »یحمزه کرم«آنان با فرو کردن کله . کار خود را بکنند یوالچهار ه ینا یدبگذار. یستسلول ن یننه نه، قصد من سر زدن به ا
 یاسیس یاز رقبا یکیبه زانو درآوردن  یحفظ نظام و برا یبرادران برا یزمجاور ن در سلول. یماند، مزاحم کارشان نشو مستراح، مشغول حفظ نظام

آقا جان، من هم مثل شما  یمبرو. کنند یم یدتهد یلمو او را به انتشار آن ف دهند یاند، نشانش م از اتاق خواب او گرفته یانهرا که مخف یلمیشما، ف
 .خورد یدارد حالم به هم م

  
 یواررو به کنج د یصندل یکو بر  برند یم ییاو را با چشمان بسته به سلول کوچک بازجو. دانشجو است. ان استدختر جو یکمتهم  -12
خود  یاو را بر جا» !یارهپت ینبنش«بازجو با لفظ . شود یم خیز یمدختر جوان به احترام او ن. شود یبعد جناب بازجو داخل م یکم. نشانند یم
، عمق »!یطهبا من لفظ قلم صحبت نکن سل«: عتاب که ینبازجو با ا. گوید یسش بازجو را با احترام پاسخ مدو پر یکیجوان  دختر. نشاند یم

 یتجربه جنس ینپس چرا مرد بازجو راجع به اول. در دانشگاه ییاعتراض دانشجو یست؟اتهام دختر چ. شناساند یخود را به دختر جوان م یتشخص
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فرد بازجو  یو هم برا انجامد، یمتهم م یتکه هم به شکستن شخص یشگرد. یدهپُرفا ی، با دو خروجاست یشگیشگرد هم یک ینا پرسد؟ یدختر م
 .نشاند یمرد بازجو، لرزه بر اندام دختر م یکاما فحش رک. کند یدختر با شرم، انکار م. کند یفراهم م ییحال و هوا

ها  امان از کنج یا. ما و شما بوده است یدستگاه اطالعات یاز روال جار یککوچ یها گوشه ینهاا. یدآقا جان؟ خوب نگاه کن یدچرا رو برگرداند پس
! فتخبر نگر شد، یم یدهکش ینکه به روان متهم یاز هول و هراس و سوهان یو کس یداز آنها به ما نرس ینشان یچو ه ییصدا یچکه ه ییها و گوشه

به  یزچرا ر! من شرح بده یآن تجربه را برا یزبه ر یزر یم؟چه بگو! بگو. بودهبار  یکبله، . پاسخ گفت یواله ینبه پرسش ا یدبا. یستن یا چاره
. زند میاو  یبه صندل یلگد یواله. گرید یدختر م.... بود یپسر. گویم یباشد، م! یفکث یینزن هرجا یادیحرف ز. بار بوده یکمن که گفتم  یز؟ر

مردم،  یآها«: دود یمحزون اما شوخ پدر به جانش م یصدا. لرزد یپدر است، م ینشدن تمام های یدختر که سخت دلتنگ آغوش گرم مادر و مهربان
 یجا یه یمرفت. گویم یباشد، م. »ام زرورق بزرگ کرده یمن او را ال. ییدتر از گل به او نگو نازک. شکننده است یلیدختر من خ ینا ید،مواظب باش
 ....خلوت و

 یا جنازه گویم؟ یچه م. شرم یسو دختر، خ. است یفوردختر، سخت ک یتجربه جنس یناول یاتو تجسم جزئ یدناز شن یوالآن سلول کوچک، ه در
هشت ماه . تجربه است ینشش ساعت آن، ذکر جزء به جزء همان اول. انجامد یهفت ساعت به درازا م ییبازجو ینا. با اوست نفسی یماست که ن

 ! که آقا جان بینید یم خودتان. شده است یرپ شود، یبعد که دختر از زندان آزاد م
  

بعد از ضرب و شتم و  یواله ینا. هستم یگرید یوالیبسته، گرفتار ه یبا چشمان -زاد یمحمد نور -که خود من  یمبرو یحاال با هم به سلول -13
 اش نکره یبا صدا یواله. شاره شدها یعل یداز س یدگانکه در آن، به بر کند یاشاره م یام، به فهرست خانواده یتک اعضا ناسزا بر من و بر تک یدنبار
ها  آدم ینعمده ا: گوید یو م. اند از دست رفته یاش، و خودش، به لحاظ اخالق درافتاده، خانواده یعل یدهر که با س: گوید یفهرست من م: گوید یم

آن از زنت، آن از  دت،از خو ینا. م از دست رفتهخانواده تو ه. ام فهرست اضافه کرده یناسم تو را هم به ا: دهد یو ادامه م. طلبان هستند از اصالح
 ینبب. یختهشان به هم ر سراغ دارم که اوضاع خانواده یچند نفر یکمن هم : گویم یم ی؟خانواده است که تو دار ینا. دخترانت، آن هم از پسرانت

 یدبا س ینهاا ینبب. را کشت یگریزد د یکی. دو پسر داشتند .جناب آدم و حوا: گویم یم! بگو: که غرّد یاند؟ م مشکل داشته یعل یدبا س یزآنها ن یاآ
جناب لوط،  یامشکل داشته؟  یعل یدجناب نوح هم با س ینبب. اند ، که در قرآن، هم زنش هم پسرش بدنام)ع(جناب نوح یااند؟  مشکل نداشته یعل

امام  یا. یافتجمل حضور  جنگخودمان، که همسرش در  مبریاپ یامشکل داشته؟  یعل یدکه اسم زنش در قرآن بد در رفته، او چه؟ او هم با س
و  ینیو مشک یالنیو گ یطالقان یانآقا یا. کرد یداش را تبع که نوه ینیاواخر، خود امام خم ینا یا. ید، که با زهر همسرش به شهادت رس)ع(حسن
 مشکل داشتند؟ یعل یدهمه با س ینهاو خود حضرت آقا که شوهرخواهرش به عراق پناهنده شد؟ ا یجنت

 
  

خفه «سخن از  یس،رئ یکه در اتاق آقا بینید یاما م. یکامالً قانون یزو ن. است یتواقع یک ینا. آمیزند یگاه با اعتراض م یاسی،س های یشگرا -14
سر  رایکه ب یانمأمور .مفتضح شدن بر سر زبان است یبرا یا و اسم عده یدن،سر بر یاتاق، اسم چند نفر برا یندر ا. است» کردن اعتراض در نطفه

: گوید یم یسرئ یآقا. معترض یاسیوناز س یکیحاال مانده اسم . دوند یم یرونب یشخو یااله یفانجام تکل یعجله دارند، با شتاب برا یدنبر
که  دهمنشانش ب یخالدون یهاف یک: دهد یم ینانمعاون به او اطم یآقا. خالدونش نفوذ کند یهاکه تا ف یریداز او بگ یچنان زهر چشم آن خواهم یم

 یمهساعت دو ن خواهم یم. شناسیم یبله، خوب هم م شناسید؟ یرا م یفالن. کنند یاداره را خبر م یها چگونه؟ دو نفر از لُمپن. یسندها بنو در داستان
از بغل . شباال سر رویم یمدو نصف شب . چشم. کند یخالدونش اثر م یهابهتر به ف جوری ینحاال چرا دو نصف شب؟ ا. سرش یباال یدشب، برو

سر و صدا  یب. شب است یمهساعت دو ن. به چشم یا! ینجاا آوریدش یو م یداخل گون تپانید یاش م زن و بچه یو جلو یرونب کشید یزنش او را م
را بر سر  یقلچماق، گوندو مرد . شود یم یدارزن ب. زند یبا شتاب لحاف را پس م یدست. در کنار همسرش خفته است یاسی،مرد س. شوند یداخل م
مرد لُمپن و همکار . رسند یزده سر م ها وحشت بچه. شود یپرتاب م یا از لُمپنان به گوشه یکی یلیاما به س کشد یم یغزن ج. کشند یم یاسیمرد س

؟ در دوران !شپرس یکآقا جان؟  بینید یم! یسادگ ینبه هم. روند یم یرونبه دوش ب یگون لرزند یم یدها که مثل ب به زن و بچه یقلچماقش با نگاه
پوش سر  آن پسرکان ژنده یباز و به توپ یندهشده باشد خوب است؟ باز که به سمت آ یپُر و خال ها یگون ینشما، چه تعداد از ا یرهبر

 !یدچرخاند
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ها و سهام مخابرات و معادن و هزار  و مناقصهها  پاسداران از اسکله. اند یپاسداران و برادران مشغول دزد بینید، یها که م صحنه ینآقا جان، در ا -15
دزدان  همها،  صحنه یندر ا. است یرسیاسیو غ یاسیخانه متهمان س بینید یکه م ینجاا. و برادران هم به سهم خود از هر کجا ی،فرصت اختصاص

هم خانه خود من است که برادران و  ینجاا. برند یماند و  برداشته یشانها مردم را از خانه یلاداره اطالعات سپاه و هم دزدان وزارت اطالعات، وسا
 .ام هستند از خانه یمشغول دزد یانسپاه
و چشم در چشمشان  کردید یانگشتانشان را خم م یکبه  یکو با هر سخن،  گرفتید یطائب را م یاطالعات و دست آقا یردست وز کاش

 یلکه وسا یندو ا. است حرام یفعل ی؟و چ. است یحفظ نظام، دزد یبراحتا  ،یتبا هر عنوان و با هر ن یکه دزد ینا یک یان،آقا: فرمودید یم
اگر  افتد، یاز دهان و زبانتان نم یعل یدکه اسم س ییشماها یا گردانید؟ یچرا به آنها برنم ید،ا و برده یدا ن را دو سال است برداشتهیگراو د زاد ینور

 یکدر عرض . دهد یدارند که کار حافظه را انجام م یا قطعه یک یوترها،کامپ ینا: که ینسه ا. دیمن باش یبه فکر آبرو دهید، یخود بها نم یبه آبرو
ها را  حافظه ینا یو باال یرشماها که ز. منتقل کرد و اصل دستگاه را به صاحبش برگرداند یگرد یجا یکها را به  همه حافظه شود یساعت م

 یکد و گردانی یو برنم برید یاموال مردم را به امانت م یشما وقت: که ینچهار ا. برید یرا م یعل یدس یآبرو ی،عل یدپس چرا به اسم س اید، یدهروب
بلند عربده  یبا صدا شود یاست و م یاسالم یجمهور ینجاا: که فهمانید یم یگربه دزدان د کشید، یآنها را باال م دانید یکه خودتان بهتر م یجور
مرا  ی، حفظ آبرویریدخصلت متداولتان را بگ ینا یجلو توانید یو نم یددار یدندزد یاگر هم بنا یان،آقا: پنج! گور پدر مردم و اموال مردم: یدکش
 :...و شش و هفت و هفتاد. یندنب یشما را در حال دزد یآن گوشه و کنارها تا کس یدبرو کنند، یکه سران سپاه م یکار ینمثل هم. یدبکن
  

در خودشان . ها نباشند بوده که وامدار حکومت ینبه ا یخما در طول تار یها حوزه یتخصوص. یرانا یجااست، در هر ک یهحوزه علم ینجاا -16
ها  همه حوزه ید؟شما اما چه کرد. خار چشم بودند یشههم یزن یلدل ینبه هم. شدند یحکومت نم یرگ اما نمک پروراندند یو هزار مفسده م یرهزار خ

منبر آزاد  یکآقا؟ در تمام کشورمان  بینید یم. یدبه منبرها و زبانشان قفل بست یا ید،از خودتان مجبور فرمود یربه جانبدا یارا  یانو همه روحان را
 یانآن روحان درکه  یرانیا. آن آزاد و منتقد و عالمند یاناست که روحان یرانیا ینجاا. یمتجسم نظر کن یو به واد یمحاال سر بگردان. بینید ینم
در اصالح جامعه  یقیبه چه توف - به سهم خود  - یانروحان ینا بینید یم فرمایید؟ یبه رشد مردم توجه م. اند شده یده، برکشو نه پخمه یشمنداند

. که در کنار مردم است ییخدا. است یداشتن که دوست ییاو چه درست و منصفانه است؟ خدا یننگاه مردم به خدا و د بینید یم اند؟ یافتهدست 
 یلی،خداوک. یدخودتان بنگر یرانحاال به ا. در آسمان فرا بُرده است یبه غواص ین،زم ینکه مردم را از هم ینیو د. یستومت نکه بلوکه حک ییخدا

ما  یم؟ا فرو فشرده ها و مراجع و حوزه یاندر کار روحان یچه آشوب بینید یم ید؟آرزو داشت یاناست که شما از روحان یهمان سالمت و صالبت ینا
درافتاده  یهمه حقارت صنف ینبه ا یانکه روحان یبوده روزگار یادر کل گذشته، آ. یاندازیمبه کل گذشته نظر ب توانیم یم یعنظر سر کیمردگان، در 

 .که نه، نبوده فرمایید یباشند؟ مشاهده م
  

شما  یاناتآقا، از ب: شوند یمتذکر م نیشامستقل مجلس، دوستانه به ا یندگانسه چهار نفر از نما. یمبرو یهمدان ینور یآقا یداربا هم به د -17
به اشاره . ییدها در کار روزمره مردم بفرما دستگاه دلیل یب یها به دخالت ی،هم به مشکالت مردم، به آزاد یتیعنا یک. شود یگونه استفاده م افراط

من  یان،آقا: گشاید یلب به سخن م اهللا یتنجا، حضرت آدر آ. یستدر کار ن یخانه شنود یرزمینظاهراً در ز. روند یخانه م یرزمینهمه به ز اهللا، یتآ
صدا و  یندورب لویرا ج ینهم: که دهند یو به دست من م نویسند یم] »کوثر است، دشمن او ابتر است یا خامنه«[ »یکوثر«شعار . یستمن یا کاره
و به من  ایستد یتر است، رخ به رخ من م ه از نوه من کوچکجوانک پاسدار ک: دهد یو ادامه م. کنند یم یکتهمرا به من د یها عمده حرف. بگو یماس
 .یزیمر ینم یتتهم به حساب ب یو پول بریم یرا م یتکه آبرو ینبه ا. یاناند آقا مرا ترسانده! یستین یا تو، کاره: گوید یم
  

پاسداران و برادران اطالعات، چه به روز  های ییرکدوستان ما و شما و به لطف ز یریتبا مد بینید یم. یممراجع و علما سر بزن یرسا یتبه ب -18
را به  بقیما یا یما درشت، به زانو درآورده های یانههمه را با پرداخت ماه یا. در کار نباشد یکه در آن شنود یستن یا خانه یچه یم؟ا علما آورده

 .سکوت یا یهمراه یا! آشکار یدوراه یک. یما فرموده یدفالن نقطه ضعفشان تهد یافشا
  

 یما کار. یددستگاه افشاند ینبر سر ا یبر سر دستگاه قضا، چه خاک یزدیمحمد  یخچون ش یقیکه شما با گماردن فرد ناال بینید یم جا یناز هم -19
 بتحوقت اطالعات ص یروز یانفالح یدارد با آقا یخش ید،اما خوب نگاه کن یم،را تباه ساخت ندار هایی یانها کرد و چه بن چه یخکه ش ینبه ا
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زن  ید؟ا چرا شنود کار گذاشته ام هقضائیقوه  یسدر اتاق من که رئ ید،ندارد، بگذار یبیع گذارید، یهمه شنود کار م یشما برا یان،فالح یآقا: کند یم
 یانفالح ؟یاورددرب یررسمیو غ یسر از محافل رسم یدچرا با ها یشوخ ینا. کنم یبا آنها م یشوخ یک یگاه و بچه من در قم هستند و من گاه

 یجمهور یقضائ بند یمکه نه، در همان نظام ن یو اخالق یظاهراً در نظام انسان. لرزد یتبسم مرموز م یندستگاه قضا از ا یستن رئ. زند یلبخند م
عذاب  هکمجلس  یندگاناز نما یچند نفر یکسوتر،  آن یکم. کرد یاخذ م یمجوزش را از دستگاه قضائ یدهر شنود با یهر شنود، آر ی،اسالم

 88بعد از انتخابات  یها ورود به حادثه یتقاضا یو از و روند یم یآباد نجف یردُ یدادستان وقت، آقا یدارو به د گیرند یاند، وقت م وجدان گرفته
در دفتر . یستمدر امان ن من خودم هم یان،آقا: یعنیکه  کند؛ یو اشاره صحبت م یمادر پاسخ به آن چند نفر، با ا! بینید یرا که م یردُ یآقا. کنند یم

 .یرنداش را از خود من بگ اجازه یدکه اگر بخواهند در هر کجا کار بگذارند، با یشنود. اند من شنود کار گذاشته
  

اگر نداشت، به مفت  یتبعات ید،فرمود یضتفو یشانبه ا یکه حضرتعال یا»عالمه«آن واژه . یمبزن یجناب مصباح هم سر ینیبه مدرسه امام خم -20
و  ی،بودجه دولت یفدر رد یشانگنجاندن مخارج مدرسه ا. به همراه داشت هایی ینههز ،عالمه پرآوازه، به هر حال ینهمراه کردن ا. ارزید یهم نم
 یشانخود، از ا یاتح یانیپا یها شما در سال. باشد یو آن عالمگ یاز تبعات آن همراه یکی توانست یبه حساب آن، م یلیاردیم یها پول یلگس

سپاه که . کردند یاستاد خود بلوکه م یخود و برا یبعد از وفات شما را برا یتفاوت که شاگردان جناب مصباح، فردا ینبا ا خواستید، یم یهمراه
 نباشد؟ یشانا یردر تسخ تواند یباشد، کجا م یشانا یردر تسخ

  
ها محل رفت و آمد، و محل  خانه ینسابقاً ا یم؟ا ها افشانده خانه ینسر ا بر یما و شما چه خاک بینید یم. یمعلما بزن یرسا یتگذرا به ب یسر یزن -21

را در  یاننطق آقا و یپاسداران و برادران، آزادگ. اند از سکوت دفن شده یآوار یرها در ز خانه یناکنون، همه ا. مردم بود یو آرزوها یدهامراجعه ام
 یآمل یجواد یآقا یروزبه د ینگاه یک. آقا جان یمکرد یفما علما را خف. نکرد یحکومت یچه یم،که ما و شما با علما کرد یکار. اند کرده یسهک
به چه . یما گماردهمأمور  که ما بر آن ای یرانهمردم خانه داشت، و امروز، در و یها در دل یو یروزد. یشانبه امروز ا ینگاه یکو  یاندازیدب
عهد  یراناسالم است در ا یقالب جسمان بینید، یکه شما او را جنازه م ینا. هنوز با اوست سینف یمن. یستجنازه بدبو؟ جنازه ن ینبه ا نگرید؟ یم

 . گذریمب یزعهد شما ن یرانا یاز کنار جنازه بدبو یدبا یرما ناگز. یمرو دار یشپ یاریبس های یدنیهنوز د. یمبرو. شما
  

از جناب  یتدر حما یرروحانی،و غ یپوش و خودجوش و روحان کفن یا عده. است ییتماشا یارکه بس یدسمت سر بچرخان ینآقا جان به ا -22
ورود به خانه  یبرا یو دستگاه برش، راه یلمو مشهد و اصفهان و هر کجا، دارند با د یرازقم و ش یاز علما یکیشعار و ناسزا به  یشما، بعد از کل

صورت . رخ ندهد یحفظ نظام یتمأمور یندر ا یا تا وقفه یندهم شاهد ماجرا یهماهنگ انتظام یروهایسرداران سپاه و البته ن. گشایند یم عالمآن 
 یجیکه بس کرد یما خطور م یالو کجا به خ یک. یدفرمود یمترس یو پاسدار و روحان یجیاست که شما از بس یا چهره ینا. آقا جان یدبرنگردان

 !را زنده کند؟ مخ یجات شعبان ب ستهد یادو عربده بکشد و  یرددست بگ یلمو د یرو قمه و زنج یدبگو زاناس
  

 یشهر یها قرارگاه، قرار است به حادثه ینا. قرارگاه ثاراهللا منصوب شود یآور سپاه به فرمانده از سرداران نام یکیصحنه قرار است  یندر ا -23
. نبله قربا ی؟کن یکبه سمتشان شل یحاضر آمدند و شعار دادند و خسارت به بار آوردند، ها یابانخوب، اگر مردم بدون مجوز به خ. حساس باشد

آقا جان، ما فرماندهانمان را با رخ به رخ شدن با  بینید یم! یهم حکم فرمانده ینبفرما، ا. بله قربان ی؟عبور کن یشانبا تانک از رو یحاضر
 موسچرا؟ چون در قا. »یهمت بود و باکر ی،واقع یجیبس«: دادند یو از سر حسرت، شعار م یمان،که از سر ا یهمان مردم. آزمودیم یمردمانمان م

کند و با تانک از  یکاند شل آنان که خواهان اصالح جامعه یکه به رو یننه ا میرد، یبرآمدن مردمش م یبرا یجی،بس یکما،  پناه یمردم ب یفکر
 . یافتدبه جانشان ب یرعبورکند و با قمه و رنج یشانرو
  

 یتبه عصب یا چه شد که من خامنه: یداما اگراز من بپرس. مان یاویدن یها و چشم به راه واگشودن پرونده یمما اکنون در جمع مردگان یهر دو -24
 ویو تنش ر یهمه تند هرگز به آن شناختید، یم یکو جهان و مردم جهان را از نزد یدرفته بود یشما اگر به چند سفر خارج: گویم یدرافتادم، م

 یبی،ل ی،کره شمال: در حد خودمان بودند یاهمه ورشکسته  ید،ها سفرکرد خود بدان یجمهور یاسته رکه شما در دور ییکشورها. بردید ینم
 یو خاتم یبهشت یدتفاوت شه. یدنکرد یماه در آنجاها زندگ یکو  یدبار به اروپا سفر نکرد یک. ینچ یننش مسلمان های یالتپاکستان، و ا یه،سور
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نه تقابل، که  یشه،اند یک یتنها راه بقا: کردند، و دانستند یبود که آنها با مردم غرب زندگ ینر ابا شما د یو محمد مجتهد شبستر یعتیو شر
 اآق ینیدبب. تبسم نمود توان یاخم، م یدوست داشت، و به جا توان ینفرت، م یبه جا: و دانستند. است یفکر یها و نحله یدعقا یربا سا یستیهمز

و  یچون مالز ییکه نه، در کشورها یکادر اروپا که نه، در آمر یچند وقت یکاست که شما اگر  یرانیا ،دهم یکه دارم نشان شما م ینجاجان، ا
 .یدار باشیدودر کشورتان ام یو بالندگ یو آزاد یبه برآمدن آبادان توانستید یم ید،کرده بود یو امارات اگر زندگ یهترک ینهمحتا  سنگاپور و ژاپن و

  
 ینان،کردن ا یکه زندان دهید یم یصباال شما خوب تشخ یناز ا. یمو همسرانشان بزن یو کروب یموسو یانهم به آقا یسر یک یدباش یلاگر ما -25

است به اسم ما و شما رقم خورده، و هر چه  عدالتی یکه هر چه ضعف و ب بینید یم. زد و به وجهه آنان افزود یبتا چه اندازه به وجهه شما آس
دادگاه صالحانه و  یکآنان را در  یدو آنان را مقصر، با دانستید یشما اگرخود را محق م. شده یرهآنان ذخ یاست برا تیو مظلوم یتو محروم اعتبار

به  اًحتم کردند؟ یبا شما چگونه رفتار م یددوست داشت ید،بود یو کروب یموسو یانآقا یشما اگر به جا! پرسش یک. کشیدید یمنصفانه به چالش م
. بله، آنجا را! یدآنجا را نگاه کن ید؟و نام خود را در امتداد نام حاکمان عبوس و تند خو ثبت فرمود یددو، بد کرد ینبا ا پس چرا. انصاف و عدل

و فضا  یدا گفته پاسخو به اعتراض مردم  یدا شده یشقدمخود پ یران،است که شما در قامت رهبر ا یا آراسته یاراوضاع بس بینید یآنچه که م بینید؟ یم
درافتاده است؟  یکشور به چه رشد و آبادان بینید یم دارند؟ یمردم تا چه اندازه شما را دوست م بینید یم. یدا واگشوده شناسی یبانتقاد و آس یارا بر

: که یددر دل خود مرور کرد ارهاب! یدیدو بشار اسد را به چشم خود د یچون صدام و قذاف یکار رهبران یانو پا ها یها و خودسر شما که سماجت
مهم دست  ینکه اگر به ا شتافتند؛ یحق مردم م به یها مردم، به استقبال خواسته یاز سرآمدن صبور یشبودند و پ یرکز یکاش آنها کم یا
 به چه. شد یثبت م یخان تاریکمرددر امتداد نام ن یزکنند و نامشان ن یاز کشورشان به سالمت زندگ یا در گوشه توانستند یها م سال بردند، یم
 !یمجا برو پوش؟ به همان آن پسرکان ژنده یباز به توپ نگرید؟ یم
  

 یو برا یما کشورشان را هدر داده یرما و شما ذخا. یندما و شما یبعد یها نسل اند، یباز مشغول توپ یرانهو ینپوش که در ا کودکان ژنده ینا -26
به  ها، یریتو مد ها یتها و شعورها و با به صحنه بردن درا با به کار بستن فهم یامردمان دن. یما نگذارده یبه جا یا و اندوخته ای یهسرما ینانا

امروز به  یم،ا را به تاراج سپرده هایشان یهسرما یمهسراس یدر شتاب یروزکه ما د ینما به خاطر ا یاند و فرزندان بعد و رفاه و رشد درآمده یستگیشا
کودکان  یکه محل باز ای یرانهو ینا. شده است یشما سپر یسال از دوره رهبر یستنون دوبله، اک ید؟چه فرمود. اند افتاده یجهان یوزگیدر

از آنها جمجمه من است و  یکی بینیم؟ یچه م. اند جمجمه. یستندعجب، توپ ن یها؟ ا آن توپ. پوش است، مزارستان فرسوده ما و شماست ژنده
. ند و نه شما راشناس یآنان نه مرا م. آقا جان یستن یکودکان را گناه ینا! گار استروز یهمان باز ینا بینید؟ یآه، م! جمجمه جناب شما یگرید

 .انداخته است یرونآنها را ب ین،که زم ییها چه با توپ چه با جمجمه. اند یافتهکودکانه خود  یباز یبرا یا آنها بهانه
  

و نلسون ماندال و  یگاند: ییروشنا یفدر رد. یرگیدر افق ت: گرید یفو رد یی،در افق روشنا: یفرد یک! یدبنگر یصندل یفدو رد ینبه ا -27
 یاند، برا نهاده یخال یصندل یک یف،در هر دو رد. چون آن دو یمانیو دژخ یصدام و قذاف: یرگیت یفاند، و در رد چون آن دو نشسته یخوبان

ندارم که شما خواهان جلوس در کنار آن دو  یدیمن ترد ی؟م و قذافدر کنار صدا یاو نلسون ماندال،  یو بنا به انتخابتان؛ در کنار گاند ماجناب ش
. یمشما هست یخواهان خوشنام یزما ن. خواهید یخود نم یرا برا یندارم که سرنوشت صدام و قذاف یدیو باز ترد. یدهست یفمرد بزرگ و شر

 .و نلسون ماندال یدگان یکنامیدرست مثل ن. شود یرو فراگ یرخوب شما جهانگ یآوازه کارها ریمدوست دا
  

 یاییدب. مختصر بسنده کرد ینبه هم توان یم یاو . محشر یتا برزخ، و تا صحرا. یختار یتا هر کجا. یابدهمچنان ادامه  تواند یسفر ما م ی،گرام رهبر
د و نود یصهزار و س یکبه سال . یمباز رو یشمردم خو یانو به م یخود، و به سروقت زندگ یاز جمع مردگان، به جمع زندگان، و به کالبد جسمان

خودمان را نشان شما  یاز فردا ییها سفر تالش کردم گوشه ینمن در ا. و من، دوستدار و منتقد شما ید،که شما همچنان رهبر یبه روز. یشمس
 یدن امیو با ا. یمیمشما سه و هم جناب ها یلیامروز کشورمان، هم من و هم خ یجار های یبدر برآمدن خطاها و آس: کهتأسف  ینبا ابراز ا. بدهم
مرتضا به خاطر آن  یو مثل عل یدا و رو به مردم آغوش گشوده اید یستادها یانکه در م یاندیشیدب یبه روز. هست یمما و شما را هنوز فرصت ترم: که

شما  یرو هبزرگوارانه ب یزردم نو م خواهید یاز مردم پوزش م یظغل یکه نه، به خاطر هزار هزار خطا یهودیآن زن  یشده از پا خلخال ربوده
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آن را در آغوش  یید،اگر مشتاق آغوش خدا. یستشده مردم ن حقوق تباه یمجز آغوش مردم و جز ترم یما و شما را چاره و راه. گشایند یآغوش م
 والسالم. ییدمردم بجو

  
 یندهتا جمعه آ بدرود

 آذرماه سال نود هجدهم
 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
  
  

  ***منبع *** 
  »زاد یدکتر محمد نور یرسم یتسا«

http://nurizad.info/index.php/nurizad/15177 
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  ) +(+  1390آذر  18ای،  نامه او به خامنه یندر مورد چهاردهم آلمان »دویچه وله«زاد با  مصاحبه محمد نوری

  
 است  یقبل یها از همه نامه یینامه چهاردهم، غوغا: زاد ینور محمد

  
 یا درباره نامه چهاردهم خطاب به خامنه زاد ینور. یدآ یشپ یا هر لحظه احتمال دارد حادثه گوید، یم یتیامن یروهاین یددرباره تهد زاد ینور محمد

 ».کنیم یو عملکردمان را تماشا م یما رفته یااز دن یشاننامه من و ا یندر ا«: گوید یم
 یا خامنه اهللا یتنامه چهاردهم خطاب به آ یوله به محتوا یچهگو با دو و در گفت یرانحکومت انگار و کارگردان منتقد  روزنامه زاد، ینور محمد

 .پرداخته است
 یدهنده هول و هراس هر زنگ خانه من، نشان. یدآ یشپ یا حادثه دهم یهر لحظه احتمال م«: گوید یم یتیامن یروهاین یدبا اشاره به تهد ینهمچن او

 ».آن مواجه هستنداست که اهل خانواده من با 
 .شده بود یددو نفر تهد یآن از سو یاشاره کرده بود که ط یا به حادثه یا خامنه اهللا یتدر نامه دوازدهم خطاب به آ زاد ینور یآقا یناز ا پیش
 یارجامعه را بس یافراد عاد ینب ینهستند و همچن یرانکه داخل حکومت ا یافراد ینخود، ب یقبل یها بازخورد نامه ینهمچن زاد ینور محمد

 .خواند یگسترده م
  

 یدشما شدند و جان شما را تهد ینکه سوار ماش یدسخن گفت یاز افراد یرانا یاسالم یخطاب به رهبر جمهور ی،قبل یها  در نامه: وله دویچه
 ید؟افراد هست ینا یدشما هنوز در معرض تهد یااست؟ آ یافتهادامه  یداتتهد ینا یاآ. کردند

  
 یعنی. یدآ یشپ یا که حادثه دهم یمن هر لحظه احتمال م یول. نکرد یداکه آن روز افتاد، ادامه پ یالبته بعد از اتفاق. بله، هر لحظه: ادز ینور محمد

 .است که به هر حال اهل خانواده من با آن مواجه هستند یدهنده هول و هراس هر زنگ خانه من، نشان
 ینمحض ا اما به. ندارد یبا شما کار یکس ید،باش خاصیت  یو ب یدکن یزندگ یراناگر شما در ا. کنند یم یاست که مردم ما در آن زندگ یطیشرا این

شما را در  ده،در جامعه ما از ابتدا به آن بها داده نش که ینچراها به جهت ا ینچرا بردند و خوردند و چرا جفا کردند و چرا خطا کردند، ا ییدکه بگو
 .دهد یمعرض خطر قرار م

آدم  یبکه ترت ینا یو چه بسا برا کنند یم یدتهد. آنها سخت است یبرا یدنپرس ینو ا پرسیم یکه م یما دوم قرار گرفته یفهشکل ما جزو طا هربه 
 .»دهیم یرا م ات یبترت«گفتند . را گفتند ینبه ما هم هم که ینکما ا. را بدهند برنامه هم داشته باشند

پر از رعب  یفضا یکانه در متأسفو فکرند،  یشهاهل اند یاو دانشمندند   یختهکه فره ییانه مردم ما، آنهامتأسف است که ینماجرا ا. یستن ینا ماجرا
آن را اآلن  .ندکه در اطرافم بود یاز رنج مردمان. غافل بودم از رنج مردم خودم زاد یاند و من نور کرده یزندگ یاما ینو آزار تا ا یبو وحشت و آس

 .داشته باشند یمردم گذشته است، بدون آن که پناه ینبر ا یتلخ یها که چه روزها و شب کنم یمبا تمام وجودم حس 
 یکو ما را به  یرندها پا گ آن اصالت یزود دارم که به یدها است و من ام است، اصالت یاما آنچه ماندن. خواهد شد یسپر یاما ینا ،یرهر تقد به

 .کنند یتسرانجام خوب هدا
  
 یناز نوشتن ا یمدت چه بازخورد یندر ا. دارد یطوالن یا سابقه یاسالم یسرگشاده شما خطاب به رهبر جمهور یها نامه نگارش ]:وله دویچه[

 اید؟ یدهدارند د یمقام یرانکه در حکومت ا یافراد ینب یرانا یاسالم یها خطاب به رهبر جمهور نامه
 
 یافراد. هستند یجهستند که داخل بس یافراد. هستند که داخل سپاه هستند یتفاقاً افرادمن ا یها از مخاطبان نامه یعیوس بخش:] زاد محمد نوری[

مجلس،  یندگاناز نما یعیکه بخش وس گفتند یداشتند و م یدارمجلس با من د یندگاناز نما یتعداد یشچند وقت پ. هستند یستمکه داخل س
 .ندشما هست یها مخاطب نامه
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که در  ییها تک فاجعه افسوس خوردم و به آنها گفتم در تک یارو من بس» !یم؟بکن یدبه نظر شما ما چه با« پرسید، یمجلس از من م یندهنما انهمتأسف
به قلم ما قفل  اند، اند، به زبان ما قفل بسته ما قفل بسته یبه پا« گفتند یآنها م. شما وجود دارد یتان امضا به خاطر سکوت دهد، یجامعه ما دارد رخ م

 ».اند انداخته یندگانترس بزرگ به جان نما یکاند و  بسته
 یبنوشته آس ینهم از ا یتیاگرچه به هر حال، جمع. بازخوردها در مجموع خوب بوده است. من در داخل هستند، در خارج هستند مخاطبین

همه لذت  یسیمبنو یطور توانیم یما که نم. یریمناگز یول. برند یرنج م کنم یها به آن اشاره م که من در نامه یاز موارد یاو از لحن نوشته  بینند یم
 .نوشتم یداستان م یاطور بود، خب من رمان  یناگر ا. ببرند

 یعیطب. آنها را به سمت شخص اول احاله دهند یتدارند آنها را برمال کنند و مسؤول یفهها وظ نامه یندر جامعه ما وجود دارد که ا هایی ی ناهنجار
 .ازیمبپرد داریم یرا که برم ییها ها و قدم نامه ینا ینهکه هز ایم یستادهو ما هم ا شوند یناراحت م یو برخ وندش یشادمان م یاست که برخ

  
 اید؟ یدهد یتا تا به حال چه بازخورد خوانند یها را م نامه ینکه ا یو کسان یعاد یها انسان ینآن طرف، در اطراف خودتان، ب از ]:وله دویچه[
  

که  ییآنها ی،مردم عاد یشمند،فاضل، اند یخته،فره یها انسان. آیند یمن م یدنسرداران سپاه به دحتا  .گویم یمن خدا را سپاس مبوده و  العاده فوق
د و سواد یستناهل مطالعه نمثالً  که ییآنها یاکاسب  یی،مخاطبان من روستا یندر ب وقت یچممکن است ه. آیند یمن م یدناهل مطالعه هستند به د

 .باشندندارند، ن
که  یها قفل تقاص سال یا انگار من به گونه. کنم یم یدامخاطب پ یفراوان یتها جمع نامه ینبا هم شویم، یوارد حوزه مطالعه م که ینبه محض ا یول

 .ستانم یو م دهم یمردم بسته شده بود را پس م ینبر قلم ا
و تنگنا دارد و  یبکردن آس یندگینما یناست که ا  یعیشده و طب یعزبان مردم ضا که از قلم مردم، از یها واستادندن حق سال یام برا شده ای نماینده

 .یافتدخانواده من به رنج ب یانباشم  یگرکه د یرمقرار بگ یطیهر آن ممکن است، در شرا
تا فردا  یمجلو برو طور ینهم توانیم یمن. یمفردا فکر کن یامروز برا یناز هم یدبا یم،فردا را بساز ینکها یما برا. یمبده ینههز یدبا یست،ن ای چاره

 .ما باز کند یآغوش خودش را به رو
  
به عدم  یزدهمدر نامه س طور ینهم. یدا کرده یقتشو» جام زهر« یدنرا به نوش یرانا یاسالم ینامه دوازدهم، رهبر جمهور در ]:وله دویچه[

 خواهد بود؟ یزیمحور نامه چهاردهم چه چ ییدبفرما. یدداختپر یتانیادر مورد حمله به سفارت بر یا خامنه اهللا یتآ یریگ موضع
  
که از اعمال ما نشأت  ای یندهو عملکرد خودمان را در گذشته و در آ یما رفته یااز دن یشانمن و ا ینکهبه ا. ام پرداخته یگرنامه چهاردهم به جهان د در

 .کنیم یگرفته است تماشا م
چشم انسان  یاست که پرده از جلو یها عالم عالم مرده دانید، یم. هستم یشانبه خود ا یشاناعمال ا از یبرخ یکبه  یکدر حال نشان دادن  من

 را یندهآ طور ینبه گذشته سفر کنند گذشته، هم توانند یمردگان م. یستابعاد طول و عرض و ارتفاع در کار ن یگرد یست،آنجا زمان ن. رود یکنار م
 .ینندبب

ما اآلن  ید،اگر شما درست رفتار کرده بود گویم یم یشانبه ا. کنیم ینگاه م یندهبه گذشته و به آ یمو در کنار هم دار یما فتهر یااز دن یشانمن و ا آنجا
 .یمهست ینجاا ید،ا طور رفتار کرده ینو حاال که ا یمباش ینجاا توانستیم یم

از  یباشند و رفتار درست ینب عمر خوش یماندهباق یناگر در ا کنم یم بیرا ترغ یشانا یقیبه طر. دهم ینشان م یشانها را به ا صحنه ینا یکبه  یک
 .دبو یمشاهد نخواه یشانا یبرا یخوب یانه جامتأسفوگرنه . یرندو نلسون ماندال جا بگ یدر کنار گاند توانند یخودشان ابراز کنند، هنوز م

 یماندهمدت باق ینام که در ا خواسته یشاناز ا. آید یاز او برنم یکار ریگکوتاه است و د یادن یناز ا یاست که دست آدم یپس از مرگ جهان جهان
 برکه اصرار  یدر قبرستان یلی،است در سکوت تحم یا است، نعره یادفر یک. یشینپ یها است از همه نامه یینامه چهاردهم من غوغا. بکنند یکار
گذشته  یها است از همه نامه ای یزهنامه چهاردهم من آم. خواند یفرا م یاریوشو ه یو همه را به هوشمند شود یبلند م یادیاست، انگار فر یگ مرده

 .نویسمداد نامه چهاردهم را ب یقخدا را شاکر هستم که به من توف یلیاز آب درآمده و من به شخصه خ یو جذاب یمن و در نوع خود کار ابتکار
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  کنید؟ یچه فکر م پسندند، یشما را نم یها احتماالً نامه که یرانآن دسته از افراد داخل حکومت ا درباره ]:وله دویچه[
  

او خودش . آید ی، او بدش م»نکش یگارآقا س« گویید، یم کشد یم یگارکه س یبه فرد یشما وقت. برند یمن رنج م یها باشند که از نامه یافراد شاید
 .برد ینکش، رنج م یگارس یدبگو به او یکس ینکهاز ا یول. آورد یاو را از پا درم یدنکش یگارکه س داند یم

است،  یرخواهیقصد من خ. ندارم یهدف یچه یرخواهیجز خ من به. شود یمواجه م یبا گارد طرف خاط یعنی. است طور ینهم یشههم خیرخواهی
اندک  یارصت، بسفر یماست که بگو ینقصد من ا. کنم حرمتی یب یها به کس نامه ینکه با نگارش ا یستن ینقصد من ا. یستقصد من آشفتن ن
. یستقصد من دعوت به شورش ن. هنوز امکان اصالح وجود دارد یماندهفرصت باق ینو در ا یما را از دست داده یگرانقدر یها یهاست و ما سرما

 .یستجامعه ن یقصد من آشفتن فضا
 یادر دن یوقت گویم یمن م. یمکن یداعدادها دست پاست ینبه ا یهوشمند یبا کم توانیم یوجود دارند که ما م ییجامعه استعدادها یندر ا گویم می
 .انیمحق را از مردم نست ینو ا یمحق را بفهم یناعتراض، حتماً منجر به سقوط ما نخواهد شد، ما ا ینشده که اعتراض، حق مردم است و ا یرفتهپذ
 یناست که ا ینا یشود، و اصرار من برا یدههمف ینمن دوست دارم ا. شده مردم است دعوت به احقاق حقوق تباه یست،دعوت به شورش ن این
فرو رفته است، خودش را  ها یو ناهنجار ها یکه در منجالب آشفتگ یا جامعه یمقصد دار. یمشود که ما قصد آشفتن جامعه را ندار یدهد یرخواهیخ

است که مردم به حقوق  ینقصدمان ا. استشده  یعسال از مردم ضا 33 یندر ا یحقوق فراوان. شود و مردم نفس بکشند یمکند، ترم یبازساز
 .خود برسند یهیبد
رفتار  یدکه با شما چه گونه با یدقضاوت کن توانستید یبهتر م ید،بود یموسو یآقا یام که، اگر شما جا گفته یا خامنه ینامه چهاردهم به آقا در
 گاهداد یدچه گونه با شما رفتار کنند؟ دوست داشت یدوست داشتد کردند، یم یزندان جایی یکشما را  آمدند یگفتم، اگر م یشانبه ا. کردند یم

 کنید؟ یفراهم نم یگرید یرا برا یزیچ ینپس چرا چن. باشد، به شما فرصت دفاع دهند یا منصفانه
نه  گذارم؛ یم نهیرخواهاخ یها ها را نامه نامه یناسم ا یل،دل ینبه هم. یستن یاست که پاسخ آن جز شرمسار  یو درست یاحتجاجات منطق اینها
ما همه ! یرنخ. نویسد  یبرداشته و تلخ م یهم حاال قلم و کاغذ یگرآدم بکشد و دست د خواهد یدست اسحله و م یکنفر در  یککه انگار  یا نامه

. برسند یبختمردم نفس بکشند و به خوش ینا خواهیم یما م. است یدهد یباست که آس یا قصد ما فرا بردن جامعه. است یرخواهیمان خ بضاعت
 .مردم آزاد باشند ینشان است که ا حق

  
 یکرمان حسین

 یدیوح یدفر: تحریریه
  
  

  ***منبع *** 
  »زاد سایت رسمی دکتر محمد نوری«وله آلمان؛  خبرگزاری دویچه

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6678013,00.html?maca=per-rss-per_politik-4076-xml-mrss 
http://nurizad.info/index.php/nurizad/15317 
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  ) ++(  1390آذر  21ای،  به خامنه )؟(نامه سرگشاده 

  
  )زاد یفراخوان نور( یبه رهبر ای نامه

  
 سالم یا خامنه آقای
 . است یباق تان یاز زندگ یو چند صباح یدکرد یهفتاد و دو سال زندگ. کوتاه یزها محدود است و عمرها ن نفس تعداد
مثل رهبران  ،اید یدهزنده در دو سال گذشته د ییها که مثال یراز ،یستدر احوال گذشتگان ن یربه س یازیخوشبختانه ن یول ید،ا خوانده حتماًرا  تاریخ

 . یمنو  یبیتونس، مصر، ل
  

  یا خامنه آقای
  یدها را جبران کن و گذشته ییدیافرصت کوتاه، ب یندر ا. فرصت شما هم محدود است... ها انسان یهمانند بق یدهست یهم انسان شما

  
 یا خامنه آقای
 یقاعده مستثن ینشما هم از ا ییانفدا مطمئناً... کنند یرینتوانستند از سرنوشت آنها جلوگ یگرید یکتاتورد یچو نه ه یصدام و نه قذاف ییانفدا نه
 یستندن

  
 :یهتوص سه
 است  یاسیس یانو زندان یو کروب یموسو یآزاد اول،
 در حوادث انتخابات دیده یبآس یها از خانواده ییدلجو دوم،
 انتخابات سالم  یبرگزار سوم،

  
 کنون که دولتت هست به دست دریاب«

 »!دست به دست رود یدولت و ملک م کاین
  
  

 ***منبع *** 
http://sabz0.blogspot.com/2011/12/blog-post_994.html 
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 (++)   1390آذر  22ای،  هخامنزاد به  محمد نوری ین نامه سرگشادهپانزدهم

  
  »!در راه است یباران«
  
 یدآفر یلکه س یینام خدا به
  

 یرانا یاسالم یبه رهبر جمهور سالم
  
 یباز. در کار نباشدای  هنگرانم که مرا جمع. کنم می حاال منتشر ینشد، هم می ساعات روز جمعه منتشر یندر واپس یدنامه را که با ینا یرناگز من

ممکن  ری،آ. است یدهگردای  هتازه وارد مرحل - دوشنبه – یروزد ام شروع کرده است، از سازمان اطالعات سپاه با من و با خانوادهکه ای  هکودکان
زعم ه هم ب هم پودرم کنند، و یم،بر می را یتآبرو یو خارج یداخل یتصد سا و در یمکن می پودرت: که به من گفتند یانمأمور یشاست بنا به فرما

 .کنند یباز یمبروخود با آ
را از ساواک  یرفتار ینچن یک گاه یچاست که من ه یفکننده و سخمشمئز قدر ام شروع کرده است، آن که اطالعات سپاه با من و با خانواده کاری

، به سمت یمجادوگران بابِلِ قدو آنان را مثل  یدا زانو نشانده که بر یسازمان ینجمال شما با اه به گوش یلگُ. ام خوانده ییجا و نه در یدهشاه، نه شن
 .ییدفرما می یلمنتقدانِ خود گسه هم کوفتن مناسبات خانواد و درها  خانواده
 یمترم یمن نفوذ کنند و برا یخصوص یمگفتند، نه آنکه به حر می من، با نوشته پاسخهای  قدر مرد بودند که به نوشته ان شما آنمأمور کاش

 و -سازمان اطالعات سپاه یسئر - تائب یاز قول من به آقا. شوند یجمن بس یزندگ یبد، به تخرخو یجارهای  و فضاحتها  یسرشکستگ
از  ید؟کن می خود چه ینخونهای  با دست یدید،و از هم در یداش را پودر کرد و خانواده زاد نوریقبول، به فرض که : ییدبفرما ان نابالغِ ویمأمور

و همزمان  یدکرد یشما، آنگاه که مغز جوانان ما را متالشهای  خونِ دست ین،االسالم والمسلم جناب حجت: ییدتائب بفرما یقول من به آقا
 .شود نمی زدوده یزن یابا آب هزار در ]ننگ آن[ است که نĤنا یختهدر آم یخیو محکمات تارها  چنان با سنت آن ید،فرمود رخونشان را انکا

  
  گرامی، رهبر

 ینتر یفکث و دراند  همن دخول کرد یخصوص یمام، آشکارا به حر یدهسرشان فرو بار بر یمها که من در نامه یزابیت انتقام از در ،شما یسپاه مأموران
 یستمس یکسرِ دم و دستگاه  خاک بر یا .اند هدست بردای  هابلهان یکارهاه ام، ب کردن کانون خانواده یهم زدن و متالش بر یشکل ممکن، برا

 یمشخصِ شما، خانواده و حر یثیتیِو ح یدر قاموس فکر اگر هنوز. پردازد می عجز خود یممنتقدان، به ترم یخصوص یمکه با ورود به حر اطالعاتی
 یرسا من وه از خانواد سر ییدکارها مشغولند، بفرما ینکه در وزارت اطالعات به هم یرینیان اطالعات سپاه و سامأمور دارند، به یخانواده ارزش
 یتا ما، باورها ییدبفرما یرد،پذ می و یرفتهجناب شما صورت پذه به اشار یختگانگسنابخردان و افسار یننه، ورود ا اگر یا و. کشند یرونمعترضان ب

 .یمکن یمتنظ ،یدا که شما باب کرده یدیخود را با شاخص جد یو انسان یمانیا
. یمدار یشما دلبستگ یکما هنوز به شما و به فرجام ن. ارندسرش فرجامی یکو ن یدکنند، از ام می شانه حمل که بر یمن با هر مضمونهای  نامه

 یما پا یخیِتار یکه در پسِ مرزها ییان شما را در انزوامأمور شما را و یمخواه نمی ما. یما جدا کرده یخحساب شما را از حساب جباران تار
مردمان را از جناب شما  یخصوص یمبه اسم حر یخط قرمز ده را، وآحاد خانوا یمما ادب را، احترام را، تکر ییروزها یک. ینیمکوبد، گرفتار بب می
 توانم نمی من .اند هما فرو بردهای  به اندرون خانواده اطالعات سپاه، دور از چشم مبارک شما سر یختگانگسدارم افسار ینانمن اطم. یمکرد می فهم

و آشفتن ها  به خانواده یدنسرک کش یاز جناب شما برا اند، هبرآورد سر یوالگونگیان اطالعات سپاه که در مجاورت همأمور دسته از باور کنم آن
 و زاد نوریسر  بر یدتوان می که ییبال و هر یدبرو: یدفرموده باش یوالهاه ینمباد آن روز که بشنوم حضرت شما به ا. یرندگ می نظام آن خط گرفته و

ها  یکینزد ینهم در یاگر روز. یمدان می صاحب وجاهت ی،اصول اخالق یتو رعا یرزو ادبه حوز ما هنوز شما را در ،نه نه. یاوریداش ب خانواده
 یلدخ ینامبارک ینا که شخص جناب شما در ترسیم -  شما خواهم نوشت و برای -  من رخ داد، خواهم دانست ینامبارک در کانون زندگ یاتفاق
 .کنند نمی یحرب کنند که با کافرِکه با من آن  یدا ان خود فرمان فرمودهمأمور و شخصاً به یدا بوده
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  گرامی، رهبر

و موافق  یداگر اجازه بده. گردد یدرافتد و متالش یام به آوارگ خانواده و. ان وفادار شما پودر شوممأمور توسط یزود یندارد من به هم احتمال
 به ما هنوز. دهند ندا در یستهجناب شما را با الفاظ شا من به نگارش نامه همت کنند و همچنان یابخواهم که در غ می مخاطبان خود من از ید،باش

جامعه را  یهوا. یدبزن یرونب اند، هکه گِرداگِرد شما باال بردای  هاز چنبر ید،پرست می که ییخداه شما را ب. یمدار یدشما و به رفتار متوازن شما ام
 یدپد دکه خو یطیجوند، شما را در شرا می شما را ون مناسبات ما وکه چهار ستهایی  یانهمور یداجازه نده. یدگونه که هست استنشاق کن آن

 یراناه زد مردم فلک یشگاهدر پ متعال، و یخدا یشگاهمرده، در پ یامن زنده  .خواهند می گرفتار کنند و از زبان شما آن برآورند که خود اند، هآورد
و شما را از  یسندبنو نامهبه جناب شما  چند به چند، رو یا یک،به  یک ینده،آه تا از هفت یرمگ می را به مدد یشخوه از نخبگان جامع یجمع یز،عز
 .خبر کنندها با و الفتها  یبآس
را در  ینانمن ا. یندو تقوا یمانعلم و ادب و ا یاز سرشناسان واد یسند،شما نامه بنو یخواهم تا برا می برم و از آنان می را که من نام یزانیعز این

 .گذارم می بها دانستن آن، به خدا وا یب درحتا  یا، اجابت درخواستم
 یام برقرار بود، همچنان برا بعد زنده بودم و خانوادههای  بعد و هفتهه اگر تا هفت. یما را تحمل کرده یچند وقت، رنج فراوان ینام در ا و خانواده من

به  یککه  یچند نفر ینا یبانهم گر شما را خواهم گرفت، و یبانگربود، هم  یو امکان یاگر مرا فرصت یامت،ق یوگرنه فردا. شما خواهم نوشت
 :یمگو می با آنان سخن یکنم و مختصر می نامشان شماره یک

  
نکرد  فروگذار یزاز شما ن یهانک یعتمداریشر یآقا. یدا یدهد یبآس یارسال بس دو ینشما خوبان در ا: یباکر یدهمت و همسر شه شهید همسر -1

را به  مامن ش. ییدما ینآبروداران بنامِ سرزم شما از. یاالیمآن ناسزاها ب یادآوریرا به تکرار و  یششرمم باد که دهان قلم خو. یدا بارشما ناسزاه و بر
لم سوگند، ق یدانتانوشه یزانشما سخت است، اما شما را به عز یدانم برا می .ام خوانده معارضه فرا ینمکرم شهدا به اهای  از خانواده یندگینما
شما  مداریِپرچ یدشا. ام یافته یورغ یارتن را بس من شما دو. یدبه سمت رهبرمان اشارت ده یدچه هشدار سراغ دار چه بشارت و هر و هر یریدبرگ
 یدرا خواها ه یلیخ یجلو یامتق یشما در فردا. به تکاپو درافتند یزشوق آورد و آنان ن سر را بر یگرانام، د آورده یانکه من به م ییتقاضا یندر ا

 ینا چرا ما را در گوییمو ن یریمشما را نگ یام در همان فردا، جلو اما چرا من و خانواده. ردبُ یده خواهکوِخوب شِ یخدا یشگاهگرفت و از آنان به پ
 .رمآو می فرود یمتعظ تن سر سالمت و صالبت شما دو یشگاهمن با تمام ارادتم در پ. مباد آن روز ید؟بال تنها گذارده ورط

  
 آنچه را که در تا من هر یدکوتاه سکوت فرمود یدارآن د که در ینهم. دارم می دوست یارمن جناب شما را بس: یخراسان یدوح اهللا آیتحضرت  -2

ه ینهز یداب یگرمردم ما چقدرِ د ید،جناب وح: جسورانه به شما گفتم یدارآن د من در. یدمن نسبت به خود افزوده عالق شما ببارم، بر دل داشتم بر
برهنه  یو پا یریدبگ و عمامه از سر یدبخور یتکان یکتا شما علما  یارزدب یهودیآن زن  یشده از پا قدر آن خلخالِ ربودهه شما علما ب یکنند تا برا

از مردم  کهرا  ییآبرو چرا ید؟کن نمی چرا خروج: به شما گفتم! ید؟کشور بر بشور یجار یعنسبت به فجا نکشایادو فر یدبزن یرونب یفتانشر یتاز ب
 پدر و یانخودتان و به ز یاناگر چه به ز یدکن یامخدا ق یبرا: مگر قرآن نفرموده: گفتم ید؟کن نمی خدا ینخرج مردم و د ید،خدا دار ینو از د

و  یجبسه و چهراند  هکرد یبتخرو اند  هو اموال مردم را سوختاند  همردم را کشت ید،جناب وح: تمام شود؟ گفتم یشاوندانتانخو یانمادرتان و به ز
تا سخنم و آتش درونم  یدمدام به من فرصت داد یشما با تبسم و ید؟اعتراض کن یدخواه می یپس ک. اند هیدخراشها  مخ یرا تا حد شعبان ب یجیبس

. خروج خواهم کرد دافر ینهم ید،امخواهد انج یجهمن مسجّل شود که خروجم به نت ، واهللا اگر برزاد نوری یآقا: یدفرمود یانپا در. یندفرو بنش
را به مخاطرات  یشانجناب ا یم،که از شما سراغ دار یو با آن شجاعت یسیدبنوای  هرهبر نام یخروج نه، اما برا: اکنون به محضر شما عارضم که

خود را های  مهمباد نا. یادن ینهم خود، قرار ما در یجاه ب یامتق یما و شما، فردا قرار. یدهشدارو بشارت ده یدام یبه کورسوها رو و یشپ
 .هاست نامه یعلن ما بر انتشارِ یبنا. ییدارسال فرما یشانا یمحرمانه برا

  
به  یحضرتعال. ینمب نمی یاما از شجاعتتان سراغ. دانم می تقوام و باو عارف و عالِ یختهفره یتیمن شما را شخص: یآمل یجواد اهللا آیتحضرت  -3

گذارم  می واای  هغالبال شما را به همان قرآن و به همان نهج ید،اگر به فراخوان من بها نده. یدشراف دارإها  و بدان یدا مسلط ریاالبالغه بس قرآن و نهج
و چه به هر اسم و به هر  یهچه به اسم تق یر،سال اخ دو یناهای  سکوت فراوان شما در قبال حادثه. یدا فرمودهها خود را مصروف فهم آن که عمر
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 یشانو از ا یسیدبنوهایی  امهو نای  هرهبرمان نام یو برا یددست به قلم ببر. کرده است یبمردمان ما را به انزجار از اسالم ترغ ی،و عقل یرعش یلدل
آنان، به ی ها رنج یماز مردم، و ترم یخواه که پوزش ییدبفرما یشانبه ا. انشقاق مردم بکنند و به آغوش مردم باز گردند همه ینا یبرا یفکر یدبخواه

. ییداشاره فرما یلیدچه که خود بدان متما به هر ید،ندار یلاشارات من تما گونه یناگر به ا. را مضاعف گرداند یشانبسا عزت ا یخدا، ا یخداوند
و به وقت اند  هنبودها  وامدار حکومت گاه یچه یعه،ش یدو خط نامه بخوانند و باور کنند که علما یکاست که مردم ما از جناب شما  ینمهم ا

صورت،  ینکه در ا ؛ییدفرما یو تماشا سپر ترا به سکو یاچند روز دن ینوگرنه، ا .اند هو از حق و از مظلومان دفاع کرداند  هآمد یانضرورت، به م
 .گرفت یمشما خواه راه را بر یامتق یفردا یگر،ده ام و هزاران خانواد من و خانواده

  
سکوت  دیداد یحو ترج یدرا تماشا کرد یرسال اخ دو یناهای  حادثه. یدروزگار یننامان ا از صاحب یزشما ن :یرازیمکارم ش اهللا آیتحضرت  -4
 ادهاعتراض س یک و از یدیدگناه مردم را به چشم د یخون جوانان ب. یداعتراض فرمودها  یوهاب یتو فعالها  یبه بدحجاب یچند بار یک ،اما نه. یدکن

 یکه آثار علم یواییبا آن قلم ش. یمخواه می ما شما را شجاع. است یضرورت حتم یکاز شجاعت،  یبرخوردار یت،عمرج یظاهراً برا. یدیدهراس
 یشانحضرت ا یرخواهانهو خ یدهشدار ده ،کشور ماست ینکه در کم یبیمه یرا به فرداها یو و یسیدبه رهبرمان بنوای  هآورده، نام یدپد یفراوان

چون  یز، ما ناهللا آیتخدا قسم حضرت ه ب. یامتق یفردا یزما و شما نه وعد. ییدفرما یبترغ یدهد یبمعترض و آس از مردم ییو دلجو یرا به آشت
 .یمکشورمان در رنج یتو از رواج آشوب و اضطراب در خانواده و در کل یمخود را دوست داره شما خانواد

  
تحمل  یشانکه از هواداران اهایی  لطمهه شما به رهبرمان، با وجود همه منا. دارمای  هیژمن به شخص شما ارادت و: یصانع اهللا آیتحضرت  -5

 من سره وادجناب شما به خان یندگانکه من در زندان بودم، نما یمیسال و ن یکدر . را پس بزندها  بست و بن یدها را بگشا تواند راه می ید،ا فرموده
 .است یدر هو درب یبرض آسامروز همان خانواده در مع. کردند ییزدند و از آنان دلجو

 شما در .میدمعرض تهد من شخصاً در .شود می اطالعات سپاه، به سمت آشوب و گسست راندهه ان هرزمأمور جگر، توسط خونه خانواد همان
و فرود آمدن  مییکناما ن رهبر یو برا ی،مردم ما برکت و رشد و همدل یبه رهبر، از آسمان خدا براای  هبا نام. یدا شکستن سکوت صاحب وجاهت

 است که در یدهپسند! یداحاله دهها  شما را به خدا مبادا نگارش نامه را به دوردست. یدآرزو کن اند، هبرساخت یو یکه برا یا یافتنین دست یاز بلندا
 .غسل دهد یو آسمان یانسان یفبارش کلمات شر یررا در ز یو و یدرهبرمان بال بگشا یبه سو یزانشما عزهای  هجوم نامه ینده،آه هفت ینهم
  
 یاز درست ییو با ترنم کلمات، فضا یددست به قلم ببر. یددار خبر یکن یشتناز ارادت من به خو یزجناب شما ن: یزنجان یاتب اهللا آیتحضرت  -6

و  ینیکلمات زم دارم بارش ینانمن اطم. ییدفضا دعوت فرما ینو رهبرمان را به ا یدکن یمترس یرخواهیحقوق مردم و انصاف و خ یتو رعا
 .یدیمنوش می ما از او نور یزمان یکتواند دل سنگ را بشکافد چه برسد به دل رهبر ما که  می چون شما یزانیعز یآسمان

  
 یدارکردم تا به د یرانندگ یرازاز تهران به شوق شما تا ش. یمستا می شما را یآزادگ. شما را دوست دارم :یبدستغ محمد یعل اهللا آیتحضرت  -7
ام  یو همراه یریدنهضت بزرگ بگ یندست مرا در ا یزعز یا یزن شما. باشد یاش از سالمت و صالبت ته یکه نخواست منبرآزادگ یمنائل آ یزیعز

 یباشد که ما در روزها ییها همه نامه، همانند آن گل ینمن هزاران نامه همراه شود و هجوم اه نام ها، با هر یکینزد ینهم در یبسا روز یا. کنید
 .یمکرد می تفنگ سربازان شاه فروهای  انقالب به داخل لوله

  
سال  دو ینا راه گشودن در یما از تالش شما برا. کند ییتواند راهگشا می یگراندهای  کنار نامه شما دره نام: یلیاردب یموسو اهللا آیتحضرت  -8
که  مردم،حق  هبهای  خواسترا نه در یواقعهای  که فتنه یدبشارت ده یروزو رهبرمان را به آن  یریدقلم به دست بگ. یما یدهشن یکینهای  نکته یراخ

تواند از  می یشان،شما خوبان به اهای  نامه .زنند می واند  هخنجر زد یشانو از پشت به ااند  هبنگرد که نقاب رفاقت به صورت بست یدانیدر رفتار پل
 .بگذارد تأثیر یگذر کند و بردل و یرهبر یتب یروزها ینا یمضخ یوارهاید
  
و از رهبر  یدسخت باشد که دست به قلم ببر یشما کم یبرا یدشا. یدارادت من به شخص خود آگاه یزاناز م: یمحمد خاتم جناب سید -9

شما  یوایش و قلم یدا مواضع را اتخاذ فرموده ینتر سال تلخ، نرم دو ینا اما نه، شما در. کنار مردم بودن نظر کنند خوبِ در یبه روزها یدبخواه
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سخت و  یاربسهای  خدا قسم من روزها و ساعته ب. یدمن حتماً عمل کن یتقاضا ینبه ا. است یفو شر یندلنشه نام یک نگارشتاب  یب
به رهبر را  و هوشمندانه و قاطع و درست و منصفانه یسیداگر بنو. یدا یدهرا چش ییدارم طعم تنها یناناطم. کنم یم کرده و یرا سپرای  هیندفرسا
 ینشما تضم یرا براها  اکنون برکات آن نامه و نامه ینمن از هم ید،حذر دار بر یحتمهای  و از خطاها و احتمال یدبده شارتب یکن یفرداها

ا قرار و تنگن یدرا در معرض تهد یناکرده و ینه آنکه خدا. یمبار حجت را بر رهبرمان تمام کن ینهزارم یقرار است براها  نامه ینما با ا. کنم می
کشور،  ییو رها یشانا یفرجام یککه به ن یمند یرتهستند مشفقان غ ی،رهبر یسوتر از هواداران رسم بدانند آن یشانمنظر که ا ینبلکه از ا یم،ده
 در. ندما یمنخواه یامتقام چشم به راه  من و خانواده ید،و منتشر نکن یسیداگر ننو: یمنباشد که بگو ینبه ا یازن یدشا. نگرند می تر تر و آگاهانه یقعم
 .یدخبرپناهان با ینفوذ آه ب یزانم مان، از ینیدهای  شما با اعتنا به آموزه و. کرد یماز شما گله خواه یادن ینهم
  

ان در چن سال آن دو ینچرا که شما و خاندان شما در ا. یدمستحق باشها  ینگار نامه ینما به اه از هم یشب یدشما شا: یرفسنجان جناب هاشمی -10
کشور  ینروز چشم و چراغ ا یکشما . پسندد نمی یانهمه بال را به ساحت شما هجوم آن یانسان منصف یچکه ه یدا و خراش بوده یبمعرض آس

 ،یعاطف یتنگنا یک که در .قلب رهبر یژهو هب. نشده باشد یفآن تعر نفوذ شما در تأثیرنبود که  ییجا کل کشور در. بود یطبس یگاهتاند و جایبود
 یگرانشما را در دل رهبر به د یو جا یدانجام ینسهمگ یاما گذر زمان، به توفان. »شود نمی یمن هاشم یکس برا یچه«: چشم فرمودند اشک در

ه رادا یایح یب انمأمور که ییرا از هجوم بال و ما یریدقلم به دست بگ. پرتاب کرد یرناگزای  هطرف به تنگ آورد و به گوش سپرد و شما را از هر
ام  که آغاز کرده یتنها به راه یکعبه سوگند، تنها یبه خدا ید،سکوت بگذار اگر همچنان بنا را بر. یدببر در هباند،  هیدتدارک د یماناطالعات سپاه برا

 یافشاگر ینگرچه اا. خواهم برد تصفت دسیوالههای  یفربه از مال حرام و اطالعات یانسپاههای  مفسده یجان به افشا یادامه خواهم داد و تا پا
 !یامتبه ق یدارماند: از آن پس و. یانجامدام ب من و خانواده یبه نابود

  
به شما  یدشا. رفت یاشما مشکوک از دن پدر .اند هرا سخت ترساند شما یرسال اخ دو ینکه در ا ییدفرما می قبول: ینیحسن خم جناب سید -11

به . مردم شما را دوست دارند. شما آگاهم یمردم یگاهمن به جا. رقم بخورد یزشما ن یبراتواند  می ،مرحوم گفته باشند که همان سرنوشت پدر
ها  از مفسده یجامعه به سمت اصالح، و به سمت پاکساز یبردنِ فضا در فرا یدتوان می به شما گفتم، شما یآن مالقات حضور که در یلیهمان دل

و  ،باشد یرفردا د یدشا: ییمقرار است به رهبرمان بگو. یدرا به هم بدوز ینو آسمان و زم یدیربگ شما قلم بر یستقرار ن. یدداشته باش ینقش اساس
 یایر یبهای  دوست داشتن ینکه مستحق ا یدنشانشان بده. خواهند می یلدوست داشتن شما دل یمردم ما برا. امروز به فکر فردا بود همین از یدبا

ها  یکیو تارها  ییرا به روشنا یو و ییدکه شما سخن مشفقانه به رهبر بگو یناز ا ی،اطالعات یسپاه یچاطالعات و همأمور  یچه. یدمردم هست
شما را  یروز جلو یکمن ه خانواد یادن ینهم در یدشا ید،اگر سکوت کن. یدسرتان را به خدا بسپر. شورد نمی شما بر ید،هشدار بده وبشارت 

 .یدکرد یارد و ما را از هم گسستند و شما سکوت اخترا پودر کردن زاد نوری: یندو به شما بگو یرندبگ
  

افتد و از  می بزرگوار در شما به تکاپو در یدکه روح آن شه یدا گرچه گاه نشان داده ؛یدبر می سود یدتانشما از نام پدر شه: یمطهر یعل آقای -12
عدالت  جزاست که ما از او  یآنجا خواستن یهفق یتکه وال یسیدو به رهبرمان بنو یریدقلم به دست گ. کند می یخواه شود و حق می یزبان شما جار

های  تراشه ینتر ییابتدا یتؤکه با ر یسیدبنو یبه و. ینیمروز نب یاتو فهم مقتض یشناس و جهان یو شجاعت و پاکدست یزگیو علم و تقوا و پاک
مراتب شجاعت،  ینتر یعال یدشا. یستن یادبرآوردن فرکه شجاعت تنها در  یسیدبنو یبه و. افتد می به مخاطره یو یشرع یتظلم، مقبول

و . یمیدکشور سه یجارهای  تک فاجعه در تک یندگاننما شما :به شما گفتم بار یک ی،مطهر یآقا. هنگام رواج ظلمه از مردم است ب یخواه پوزش
 یعفجاتأیید  یدر مجلس، به معنا یندگانت شما نماسکو: گفتم. شده، نشسته است یختهر ینگناهان به زم یکه از ب یقطره خون هر شما بر یامضا
 یبه سو یشانقلم من کارگرتر افتد و دل ا یزیت ازقلم شما و صداقت قلم شما  یدشا. رهبر، شما را و خاندان شما را دوست دارد. است کشور

 یچواهللا اگر ه: من اما گفته باشم. است یندهباشد، فرسا یختهآم یکه با ناجوانمرد یا ییاما تنها ،حتماً قابل تحمل است یی،تنها. مردم واگشوده شود
که از آتشفشان سپاه و  یمفاسد یژهو هکشور، ب یمفاسد جار یکجا که مقدورم باشد، به افشا تا هر یید،من پاسخ نگو یبه ندا یزاناز شما عز یک

 .ام تمام شود خانواده یراخودم و ب یکه برا یمتیق به هر. یدزند، اصرار خواهم ورز می یرونوزارت اطالعات ب
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. ییدنفر شما یکفدا کنم، آن  یقیحق پاسدار یکبخواهم جانم را در رکاب  که اگرام  هم به شما گفته بار یکمن : ییعال پاسدار حسین سردار -13
اهل  یزبین،ت یم،فه یرا پاسداراما من شخصاً شما  ،یدرو می شماره ب کشور یفردا یسالمت براهای  یرهخدا ذخ و شکر یدگرچه امثال شما فراوان

 یزاست؟ شما ن یهکه برشمردم مگر کم سرما ینهاا. ام یافتهمن، صبور و اهل مدارا ؤروز، م به یده،د جهان یده،د پاک، جنگ ی،منصف، مردم لعه،مطا
 یندر سپاه، به ا یجماعت !من یدوست گرامانه متأسف. یسیدرهبرمان بنو یبرا یدپسند می که خودای  هیاز زاوای  هو نام ییدمرا اجابت فرما تقاضای

درافتند که با  یبه روز یده،د از پاسدارانِ از اسارت برگشته، و پاسداران جنگ یبعض یدکرد می کجا شما باور .اند هنشاند یبنهاد پاک آس
او و  یخصوص های یلمف یدنکش نیرواو و غارت اموال او و بهای  فرو شوند و با شنود تلفن زاد نوریامثال  یخود به زندگهای  تلسکوپ
به اموال مردم فرو  که سر ییبه پاسدارنماها یدرا اضافه کن ینهااو بخواهند او را به زانو درآورند؟ اه به غارت رفت های یلماش و انتشار ف هخانواد

 .ییدفرما اورییراه پرخطر  ینو مرا در ا یسیدبنوای  هنام. ندا قاچاق مشغول حفظ نظامه و از هزار اسکلاند  هبرد
 

چون  یامامان ما با دانشمندان ملحد. ما به چالش درافتاد و قدر شما دانسته نشد شما در کشور انه شأن علمیمتأسف: جناب دکتر سروش -14
 یزن یعیدانشمند ش یک یگاهجا شما اما در. آموختند می را یمدارا و داد و ستد علمهای  یوهنشستند و به شاگردان خود ش می العوجا به بحث یاب ابن

ما نخواستند با درافتادن به مباحث  ینید یبود که علما ینتحمل نشدن شما، ا یاز رازها یکی. یددوطن شُ یبه ترک و جال یرو ناگز یدتحمل نشد
 یشزمان و جهان پ است که یلدل ینبه هم یدشا. خود را با شتاب علوم و مباحث تازه هماهنگ کنند ید،بود کشور که شما مبدع آن در یجهان روز
از سر رفاقت و شفقت به رهبر ای  ههمه من از جناب شما تقاضا دارم نام ینبا ا .اند هجا ماند یعلمهای  ما در دوردست یاز علما یاریو بساند  هرفت
مند  بهره یزقلم شما ن یواییز شا جمعی، مکتوب ینا یداما اجازه بده. یبسا ناگوار باشد و ناشدن یشما ا یتقاضا برا یندانم اجابت ا می .یسیدبنو

 ینبا ا یمما بنا دار. یسیداما شما بنو! یسننو: زند می یباست که به شما نه یفرو خوردن محاکات یندر هم یزشما ن یحتماً شجاعت برا. باشد
ام در  من و خانواده. یستن یرادیا ید،وشتنن اگر. کرد یارا مجدداً اح یزعز یرانبشود ا و ؛نباشد یرفردا د یدشا: که یمنشان بده یخبه تارها  نوشتن
 .یدا یدهد یبآس یکافه شما به انداز. داشت یمنخواه یبا شما کار یامتق یفردا

  
 که در یدا نشان داده یزن یناز ا یشگرچه شما پ. یسیدبنو رهبر یبرا یرخواهانهخای  هتقاضا دارم نام یزاز جناب شما ن: جناب دکتر کدیور -15

دور از وطن،  ینیِعالم د یکاز موضع  یدتوان می شما اکنون. یسیدبنو یددان می هرچه که صالح از. یدا صادق و منصف یت فکرو مساعد یهمراه
 یعتمداریشر یامثال آقا ینگران ناسزاها. نشان ما بدهید -هرچند در دوردست  -  های روشن را افق یدتوان می .یدبشکاف را وا ینکم درهای  یبآس
 تیقضاوت کنند که جماع یندگانتا آ ؛بماند یختا در تار یسیدشما بنو. چکد می از قلمش ناسزا یم،بگذار او را اگر به حال خود هم وا. یدنباش یهانک
را  یشانصدا یدر ببرند اما کسه ب ینکم دره خود، تالش کردند کشورشان را از کام هزار حادثه و با به خطرانداختن خود و خانواد یرخواهانهخ
 و کام او را به نور خود بر یدجو می نهفته است که مخاطب خود را ینور ،سخن حق دانم در می چرا که. یستمن یدمن هنوز ناام ییدباور بفرما. یدنشن
 .آورد یم
  

 یندر ا و جهان تقاضا دارم مرا یرانا یکجا هر والن، چه با اسم خود و چه با اسم مستعار، درؤو مس یرانمد مجلس، از من از نمایندگان -16
و او را به  یمسر رهبر ببار بر یستهاز کلمات شا یخود بارانهای  نامه ینبا هم یک،به  یکچند به چند،  یمتوان می ما. دهند یاریحرکت بزرگ 

خود را های  نامه یدتوان می .باشد یا و حرفه یشخصهای  یتتواند سا ها می نامه ینمحل انتشار ا. یمهشدار دهها  یو به کجها  یو به نادرستها  بیآس
 یندانم درا می یستهشا. یددان می کجا که خودتان صالح و هر »جرس«و  »کلمه« یتبه سا یا. ییدارسال فرما یدکتر خزعل یآقا یتبه سا یامن،  یبرا

رخ  یزیانگ یرتر آن روز اتفاق حت دیسالبته بنا ن. قرار ما تا زمان انتخابات. کنید یززشت و ناپسند پرههای  از رواج واژه ی،نگار نهضت بزرگِ نامه
های  و رهبر را مخاطب نوشته یسیمنو می همه. یمکن می انتخابات رصد یامراه را همان ا ینا یاما انتها. گردد باز یرفته به جو یها آبه بدهد و هم

  . یرخواهانهاز کلمات خ یانوسیاق یاثربخش یدبه ام. یمده می قرار یشخوه اما مشفقان یحصر
  

 یندهآهای  و هفته یندهآه جمع تا بدرود
 و دوم آذرماه سال نود یستشنبه ب سه
 :احترام و ادب با
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 زاد نوری محمد
  
  

  ***منبع *** 
  زاد سایت رسمی محمد نوری
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  (++)   1390آذر  22 ،ای خامنهبه  زاد یمحمد نور نامه سرگشاده ینپانزدهم اولیهنویس  پیش

  
 »!کلمات باران«
  
  یدآفر یلکه س یینام خدا به
 

 ای خامنه اهللا آیتحضرت  یبه رهبر گرام سالم
  

 یک: یدفرمود یم و چشم در چشم او یدکرد می انگشتانش را خم یکبه  یک و یدگرفت می تائب، معاون اطالعات سپاه را یدست آقا یگرد بار کاش
و  وا یخصوصهای  و عکسها  و نوشتهها  از صحنه یداجازه ندار ید،بر می و یددار یاو را برم یو ابزار کار ها لمیو ف زاد نوری یوترکامپ یوقت: که ینا

از  یموارد زاد نوری یوتراگر در کامپ. یدکن می یدو همچنان دار یدا انه کردهمتأسفکه  یکار. یدمنتشر کنها  یتو در سا یدبساز یلماش ف خانواده یاعضا
. یدپودرش کن انو به قول خودت یزیداو بر های یلماو و ف سر بر یخاک هر یدتوان می بله، ید،کرد یداو زد و بند با اجانب پ یروشف و وطن یجاسوس

: که یندو ا. است یاییح یکه نه، کمال ب یانصاف یکمال ب ،اش و انتشار آن خانواده یاو و اعضا یخصوصهای  و عکسها  ساختن از صحنه یلماما ف
 یکخود ما  الجرم را حا. هم جرم است هم گناه یم،حر یناوست و برمال کردن ا یماش، حر و خانواده زاد نوری یخصوصهای  یلم، فتائب یآقا

گرچه . یدگناه بودن آن بکن یبرا یفکر یکاما خودتان  ؛بوده است ینها هم سال ینا شما در که شگرد ما و ینکما ا ،یریمگ می اش یدهند یجور
سه . افتاد نمی در عهبه جان جام یرفتار یبتهمه مص ینبدارد، ا باز ید،که مشغول انجام آن یگناه، شما را از کار زشته یر قرار بود سادانم اگ می خود

اجانب حرام  یآن برا یکرده باشد که تماشا یرهاز خلوتِ خودش ذخهایی  صحنه یکخودش  یوترتائب، آدم ممکن است در کامپ یآقا: که ینا
و  رعیش کار جور خلوت به هزار آدم در. یدمنتشرکنها  یتسا یو رو یدبساز یلمها، ف از همان صحنه یدکه شما بخواه ینسد به اباشد، چه بر

ممکن است  یکی. شما چه؟ اسمش خلوت است به ما و. خب بخورد. همان خلوت مشروب بخورد ممکن است در یکی. برد می دست یرشرعیغ
هم  یکیبه ما چه؟ . به خودش مربوط است. خوب بکند. بکند یبنوازد و دور از چشم علما حالای  هبردارد و نغم یتار سه و یتارهمان خلوت، گ در

همان عوالم هم ممکن  در. که مخصوص خودش است یمنقل و رفته تو عوالم یطرف نشسته پا. ممکن است اهل منقل باشد و اهل دود و دم
و خلسه درافتاده است  یفکند و به کِ می یرجیرکه او دارد ج یهمان حال شما چه؟ در خب به ما و. بزند ییها حرف یکبکند و  ییکارها یکاست 

 ی؟چ یبرا. کند می یرهذخ یوترشکامپه از حافظای  هگوش و در یردگ می یلمبرد و از او ف می یناش دست به دورب نوهکند،  می یرابرها س یو دارد رو
را  یوترکامپ ینو ا یدرو می وسط، ناگهان شما ینحاال ا. پدربزرگش یمباداهای  سال یالبد برا ی؟چ یداند برا می خودش. به خودش مربوط است

و شراب، دودمان  و ساز منقل و وافور ینبا ا یاییدکه ب ی؟که چ یدکن یو همه را خبرم یمهفخه به ادار یدبر می و ریددا یاو برمه از وسط خان
 یرتصاو یستیدخدا شما مجاز ن یبه خداوند: یمگو می یمتائب، من که رهبر شما یآقا. یمپولش بکن یکه سک و یاوریمچشمش ب یرا جلو زاد نوری

 یلمف یرهمان تصاو که از ینچه برسد به ا ید،اش را تماشا کن و ساز زدنش را و مشروب خوردنش را و عکس زن و بچه ار زاد نوری یدنکش یاکتر
ندارد، مرد و  یاشکال. یدا درافتاده زاد نوریشما با . یدمفتضح کن یقچشم خال یشرا پ تا او یدکن شرمنت یو خارج یداخلهای  یتسا یو تو یدبساز

که  یددهد، شما هم جواب بده می ما را وارونه جلوه یکند و کارها می او نقد. یسیدبنو یدشما هم مرد باش یسدنو می او. یددازیانمردانه با او پنجه ب
 یزهاییو چ یدمردم فرو ببر یخصوص یبه اندرون زندگ سر یم،قدهای  که مثل مفتّش یننه ا. ییمگو می که ما جوراست ینبلکه ا یست،طورن این یرنخ
به فرض شما با : یمگو می چه ینیدبب یدجناب تائب، خوب گوش کن: که ینا چهار. یداو ببر یاسرار و مسائل خصوص یبه افشا تو دس یدکن یداپ
 یفِتکل: ییدبه من بگو یچاندید،هم پ طومار او را در ید،ا و برده یدا کرده بار زاد نوری یکه از زندگ یخصوص یوخبرهاها  وعکسها  یلمف ینا

 یلشان، داخل اتومبمأمور که دو نفر از ینکما ا. ندارد یدم و دستگاه شما که کار یبرا زاد نوریزدن  ینشود؟ به زم می هشما چ ینخونهای  دست
. است زاد نوری مهم بعد از. یدکار را هم کرد ینخب، به فرض که ا. برند می را یشآبرو یتصد تا سا یکنند و تو می اند پودرش اند و گفته شده
و  یما زده یاچشم مردم دن یمردم را جلوهای  ما جوان یم؟چه بکن ینخون یها دست ینما با ا ییدسپاه به من بگو اطالعاتعنوان معاون ه شما ب

 ییدبعدش را بگو! هم نابود زاد نوری یرموسط گ ینحاال ا. یما نشناخته یتشان را هم به رسم و طلبکارانه، اساساً جنازه یما کرده یمغزشان را متالش
 یم؟چه بکن
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 ......گرامی، رهبر

 
 .که متوقف ماندای  هادام و
 زاد نوری: احترام با
... 
  
  

  ***منبع *** 
  زاد سایت رسمی محمد نوری
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     1390آذر  22ای،  به خامنه »دمَ«نامه سرگشاده 

  
 یناهللا القاسم الجبار بسم

  
 ی،ا خامنه یعل یدس جناب
 یرانا یاسالم یجمهور رهبر
 سالم،

  
برآورده و از همه  یادکه فر یمظلوم یبه ندا یینوشته باشم در پاسخگو یا نه فقط نامه یا یمبگو یراناز ا یم،و اصالً از خودم بگو یمچه بگو دانم نمی
 .یسندبنو یا شما نامه یخواسته تا برا یابند یم اش های ینگار خود را در نامه یها از دغدغه یبخش یدکه شا یکسان
 »یبغر شیدر وطن خو یندست بردار از ا«:گفت یمرحوم اخوان ثالث که م تان یمیعبارت از اشعار دوست قد ینا فهمم یاست تازه م یدو سال من

من جز  یدم،شما دقت کردم د یها اما من هرچه در صحبت یمدار یسهم یراندر ا کردیم یفکر م یشها پ که تا سال یمهست ییها چه ما آواره یعنی
پر از  س،أیپر از . دارند را ظاهراً» نعامالناس کاأل«شما مثال  یهستم که برا یمن جز آن مردمان. نامید یمردم م یشهکه شما آنها را هم یستمن انیمردم

 .ردخو ینبودم نم ییکاش آنجا یا ام نه به درد خودم نه به درد خانواده و نه به درد کشورم که یجوان یاضطراب، پر از حسرت که چرا انرژ
 .یستیمن ینو ما چن رودند یباال م یتانیاسفارت بر یوارهستند که از در و د ییها دل شما، همان یزانخوب عز

 یوباز حضرت ستارالع یشههماش  هرا که او و خانواد یو اسرار یدرا و خودش را رسوا کن زاد یخانواده نور یداگر در سر دار یم،بگو نوشتم تا نامه
دست  مید،بد یگاو سامر ینو در ا یزیدهست بر یارتانکه با پول من و امثال من که در اخت یماییصدا و س یشگاهاند پنهان بماند را بر نما خواسته

نقد کنند  یحکومت یها و نواقصشان از حاکم و دستگاه یوبع رغم یحق مردم است که عل ینا. تر است مومن از کعبه محترم یکه آبرو یددارنگه 
سربازان ام  هیدمن د. منتقدان شما را ندارند یدلبند گمنامتان نه در قانون و نه در شرع و نه در عرف حق تجاوز به ساحت آبرو یزاناما شما و عز

کردند،  ینا یمانها با خانواده یمبود یچما که ه. کنند یم یلمبرداریرحمانه ف یها ب خانه یشزنان مردم و در تفت یها لباس یانهم نام شما چطور در مگ
 .زبان بر باد خواهد داد ینبنده خدا که سر سبزش را ا ینا

 .واهند کردزود آن را درو خ یا یرو بکارند د یدکه هرچه بکار یدبدان یقینرا  این
 یرانیبخت ا زوج نگون یک –و مد  جزر

 یدخ ناه یانتها ی،شهرک ژاندارمر تهران،
12/12/2011 
  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/index.php/nurizad/15570 
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     1390آذر  22، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع شششماره سرگشاده  نامه

  
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
 عرض سالم و احترام با
  

موسوم به گروه  یو پنجاه روز از بازداشت هفت عضو جامعه بهائ یستو دو از هزار یشب کنیم ینامه را به خدمت شما ارسال م ینکه ششم اکنون
از سه سال  یشو بعد از گذشت ب گذرد یرا بر عهده داشتند م یجامعه بهائ های تیاداره فعال یفهوظ ی،مل یمحفل روحان یابکه در غ یرانا یاران
 ید؟را بازداشت و محاکمه کرد یرانا یاران یکه به استناد به چه جرم ستا یال در تمام اذهان باقؤس ینهنوز ا

به  یرانا یارانمحکوم کردن  یبود که برا یا شدهنما سات از جمله اتهامات نخبه مقد ینو توه یرانا یاسالم ینظام جمهور یهبر عل یغتبل جاسوسی،
که  کردیداتهامات و ابزار محاکمه ظالمانه استفاده  ینابا از احم یاساس و ب یقدر ب ها آن سال ینا یو در ط یدسال زندان بِدان متوصل شد یستب
 .اند ذاشتهگ ینسبت به قانونگذار باق یاحترام و اعتماد یدارند و نه جا ینه رنگ و لعاب یگرد

به  یتشکافانه حاکمو مو یمنظر مستق یرز یرانا یارانکه گروه  یدکامالً مطلع هست یرانا یاسالم یشما و تمام حضرات و مقامات جمهور شخص
 نظام یه، بر علبپردازند یجاسوس های یتاند که به فعال به حال خود رها نبوده یا و هرگز ساعت و لحظه پرداختند یم یجامعه بهائ های یتاداره فعال

هزار  یصداز س یشبلکه محاکمه ب ی،نه محاکمه هفت نفر بهائ یرانا یارانسات اهانت کنند و پر واضح است که محاکمه به مقد یاکنند و  یغتبل
 .ستل انکار اقاب یرغ یتیواقع ینکه ا یدکرد یو زندان یاز همه آنها محاکمه، دادگاه یندگیرا به نما یرانا یارانبود که  یراندر ا یبهائ

 یخطر ینتر انجام شده کم های یساز ها و پرونده بعد از گذشت سه سال با همه تالش یجمال اقدس ابه خدا و مدد یتبه لطف و عنا امروز
ه سالمت و نحوه ادار یزبلکه فراتر از همه چ یست،ن یهنعاشق م یهزار بهائ یصدو س یرانا یارانگروه  متوجه اصالت و صداقت در راه خدمت

عدالت و  یواقع یو متوجه معنا یبانگیرگر یگریاز هر زمانِ د یشب ییآبرو یدر خطر اضمحالل است و ب یرانا یاسالم یجمهور ائیقض یالتتشک
 .است یرانا یها محاکمه در دادگاه

  
   !یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب

که  یدرا به سمت سواحل عدل و داد بچرخان یکشت یتسکان هدا یمخواهشمند یرانا یاسالم یجمهور متالطم یکشت یاز شما به عنوان ناخدا
 .نشست خواهدبه گِل  یعمق ظلم و خودکامگ در ساحل کم یاتکه خواهد شد و  و استبداد تکه یعدالت یب یها در صخره یکشت یبقر عن

خواسته ماست و  ینتر کم یمانبا ا یاران ینا یِو شرافت یو جبران تمام خسارات وارده به حقوق معنو یرانا یارانو شرط گروه  یدق یب آزادی
و  یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسردر جهت ت یماز شما انتظار دار یمکه به خدمتتان ارسال کرد یقبل یها نامه یروهمچنان پ

 .یدانجام ده یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یانسان
  
 !ینتر خداوند عادل یاتاه عناپن در
  
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائ یها پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛یعه بهائجام یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائألأ مجوز احداث و ساخت مشرق -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یس بهائکامل تمام اماکن مقد یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
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 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یرسم مجدد محفل یلمجوز تشک -7
  
  

  ***ع منب*** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com/2011/11/01/13/ 
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     1390 آذر 23ای،  به خامنه »سخن. م. ف« طنز نامه سرگشاده

  
 !یولرو ا] یا خامنه[ یداش عل یول،ا یول،ا: یا خامنه اهللا یتبه آ »سخن .م .ف«سوم  نامه

  
 )ع(ای هامام خامن یزممحترم رهبر عز حضور

 م سالمجان» آقا«
  

برسد که من هم مانند  یروز یکدهم  می روم و احتمال می خود عقب ینننگه از گذشت یمانرود، منِ پش می خائن جلو زاد یروزها هر چه نور این
. بکنم راکارها  ینهم ندیسیدل می و یدندبوس می و یدندبوئ می یدا بر آن قدم نهاده یعالکه حضرت ینرا به خاطر ا ینیهکه کف حسهایی  آن بر و بچه
و  یدرا ببو یشفرزانه مثل شما داشته باشد، و نخواهد کف پا یتواند رهبر می چطور انسان. یستن یلدل یدنده عقب گرفتن من ب ینواهللا به خدا ا

اسداهللا علم که  یرام ثلمن، م). یدده می را یکار ینچنه اجاز یرو به حق یستیدن یشاءاهللا که قلقلک نإ( یسدبل یشدگ در مراحل باالتر ذوب یاببوسد و 
همه بلد  ینخبر بودم؛ که ا یهمه بارتان بود و من ب ینروم که ا می ام الشأن یمشما رهبر عظه رفت، قربان صدق می یزششاهنشاه عزه دائم قربان صدق

 .بارد می هنر -  تان ستد ببخشید - تان های همه از دست ینشما بشوم که ا یفدا!... انج یا. و من کور و کر بودم یدبود
  

 !معظمم !میمعظ! رهبرم
 یولا واقعاً »!یولرو ا یداش عل یولا یولا« یم،بگو ینمک شوم و به شما مثل مسعود جان ده یشینپهای  تر از نامه یخواهم امروز با شما خودمان می

 بودهدر کار  یمصلحت حتماً یم؟نبرد ینو صدام را از ب یمچطور شد ما در جنگ هشت ساله، بغداد را فتح نکرد یهمه بلد بود ینشما که ا. وَالتِه
 پنج شش روزه فتح کرد یکاکه امر -کشور مثل عراق را  یکشود  می چطور یکهمه تاکت ینبا ا یک،همه تکن ینهمه استعداد، با ا ین با ااال است و

 .یمفتح نکن -
ها آن یکی یکیکه  یمعظ یدخلق کرد ییدو هفته شاهکارها یکی ینا یما طش. یستاحساسات در من چ یانهمه غل ینعلت ا یمبه شما بگو بگذارید
 :ثبت شود یخبرم تا در تار می را نام
طنز من هم ! هاهاها! باد است که تهبل یستپاد ن په یماکه آن هواپ یدکارتان نشان داد ینشما با ا. بودها  یکاییپهپاد امر یمایآوردن هواپ یینپا اولیش

که چه  ایناز بابت  یکتبر. یمنما می عرض یتو تسل یکرا خدمت شما تبر یمعظ یتموفق ینمن ا! شود می ینمک تان ده ستاندارد مثل طنز سگ آ
 ینبه خاطر ا یزیچ یمتلک یک یدکه هر کس از راه خواهد رس ینبه خاطر ا یتکرد و تسل یدخواه کاریتجنا یکایبا امر یماهواپ ینبا اها  معامله
خواهد  ارتانبها  حرف ینپس موتورش کو و ا یه؟ یکِش یماهواپ ینکولر ارج است و مگه اه پنجر یهاش شب ل است و پنجرهکه مد ینو ا یماهواپ
با کنترل ) عج(ست و حضرت امام زمانا یراستک راس یمایهواپ یماهواپ ینکه ا یممطمئن هست تعالی یهم من، هم شما، هم حضرت بار یول. کرد

 یاکنند؟ آ هدایتکنترل از راه دور را  یمایهواپ یک یستندچه هستند که بلد ن یپوشالهای  قدرت ینا واقعاً .اند هنشاند ینخود آن را بر زمه ماهران
 یموقع ییدامر فرما یانتظام یروینه به فرماند یدلطف کن. خودمان بماند ینب یمبگو یزیچ یکالبته (شوند؟  یروزما پ یهخواهند در جنگ عل ها میینا

زور  یاست فکر کنند وقت مکنچون دشمنان ما در پنتاگون م ،مناسب استفاده کننده بکشند از اسلح یزیچ یخواهند گاو می امام زمانکه سربازان 
خواهند با همان تفنگ به جنگ  می افتد، چطور نمی زنند از پا می هر چه او را یرسد و با تفنگ حسن موس نمی بدبخت یِگاوِ اهل یکبه ها  یرانیا

و به شما  یدباش یدهب ندیوتورا در  »یگاوکش« یلماست چون ممکن است شما ف یهتوص یک ینا ،به هر حال. جهان بروند یقدرت نظام نیتر بزرگ
 ).گزارش غلط رد کنند

و له و لورده با تفنگ دور زن،  یچالنگ یدو ابتدا زدن جمش یکاامر یبه صدا یعالجناب یانبرمسرور کرد، تهاجم گاز یارکه مرا بس یزیچ یندوم اما
هم  یلومتریک زارچند هه که در فاصل یدستگاه اطالعات ینماشاءاهللا به ا یم؟چه بگو یولا یمرا نگو ینا. اندازان بود یتسازان و پاراز یتکردن پاراز

ان امروز مأمور واقعاً. شود می آنهای  برنامه - موقتِ گیرم - یلیِترکاند و باعث تعط می را از تو یگانهبهای  یزیونکند و تلو می مثل داخل خانه عمل
 یسرئ یماتشما از تصم وزیان امرمأمور فرانسه با خبر بود، یتسازمان امن یسرئ یماتاو از تصم .اند هرا از پشت بست یدشه یدشما دست حاج سع

نفر در هفته  یلیونبود که الاقل چند مای  هبرنام ینا. دست مبارک درد نکند. یدخوب پوزشان را زد. همه استعداد ینمرحبا به ا واقعاً. یکاامر یصدا
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عکس شد و خودشان بلرزاند که بر باشیدو استبداد را که شما  یتزور و جنا یانخواست بن می برنامه ینا. شدند می یو دچار بدآموز یدندد می آن را
 یدمشاهده کرد یو کاست یاگر کم ،به هر حال. کانشاز ار یکدانم کدام  نمی یول یستن یزاناز ارکانش م یکی یه،جمله و تشب ینانگار ا( یدندلرز

 ).ییدخودتان عفو بفرما یمرا به بزرگ
را هایی  چه صحنه واقعاً. زاد خائن بود یو دشمن امروزتان نور یروزد یار یلممن شد، پخش فه از انداز یشب یهم که باعث شادمان یزچ سومین

سلول ! آخر مؤمن! کرده یطراح یما سلول انفراد یطرف برداشته برا. یمشد ینزاد بدب ینور یمونتاژ کرده بودند و چقدر ما نسبت به آقاها  بچه
 خبرهاست؟ واقعاً ینهم از ا یکه ضد انقالب بشوند و فکر کنند در زندان واقع یکن یقرا تشوها  بچه یخواه می ست؟ا یشکل ینا »آقا« یانفراد

 یآخر مرد حساب. کند تا از زندان نترسند یقما را به مبارزه تشوهای  خواهد بچه می دادن زندان و هتل نشان یبانماییبا ز. آدم، ضد انقالب است ینا
مثل  یساخت می یلمف یک. پرد می یگرشد یجا یکاش و از  زنند که برق از کله می ینرا همچ یآقا، زندان یکه در زندان، بازجوها یداد می نشان

 .یایدبه سرش ب ییانجام دهد که در زندان چنان بال یاسیخواهد کار سکه آدم غلط بکند ب یدشه یدزن حاج سع یلمف
  
 یزمعز ی»آقا«

. نداده باشم یضدانقالب یام سوت یشپه دفعه نامه مانند نام یندر ا یدوارمام. شوم می مندتر هروز به روز به شما عالقها  نامه یندارم با نوشتن ا من
 .تا نامه چهارم فدات. ندارم یعرض یگرد
  
 سخن .م .ف
  
  

  ***منبع *** 
 »گویا من«وبسایت 

http://my.gooya.com/permalink/3695.html 
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     1390آذر  23، زاد و محمد نوری ای به خامنه »یسینو قد یاءانجمن دفاع از اهداف انب«نامه سرگشاده 

  
 او آغاز نمود یادبا نام و  یدنام هر آنکه و هر آنچه سخن با به

 یبه نام عشق و زندگ
  

 نامه  آگاهی
  

 !زاد نوری آقای
امّا . دهد یپاسخ مثبت م یرانا یاسالم یبر نگاشتن نامه به رهبر جمهور یبه درخواست شما مبن) AFA( یسینو قدّ یاءدفاع از اهداف انب انجمن

 مبر شما الز کنید، یدن را احساس مرسماً خطر پودر ش یارا استشمام و  یدتهد یکه اگر اکنون شما بو دارد یاز آن به شخص شما ابالغ م تر یشپ
 .انجمن از شخص شما شده است ینا یتقاضا از طرف اعضا ینا یزکه سابقاً ن یطور همان. ییدنما یریتلخ و غمبار جلوگه حادث یناست از وقوع ا

در کنار  یا شدن و جمع شدن عده یدارچرا که هدف ما بعد از ب. یمنداشته و ندار یبتقر یچو قدرت ه یاستکه به دستگاه س یمهست یانجمن ما
 یغانتظار ما در تبل یتو نها باشد یبوده و م تیمعنو و یند یاز خشونت در راستا یزبر اساس پره ینمودن زندگ یسپر یو خوش یربه خ یگر،همد

و  یقنه و داوطلبانه با سالبتوانند آزادا) خداه یرجز(و آرامش  یخوشبخت یراست که خواهانان مس ینو رسالت و اهدافمان ا یتمسؤول ینا زا
 .ینندبا تجربه و اعتماد آن را برگز یاما آشنا گردند و  یدستاوردها

! یدکن یریشدنتان جلوگ  که از پودر خواهد یانه ماز شما مصر ،تیمعنو و ینبه د اش یبندیانجمن با تمام عشق و پا! زاد نورید محم یآقا ،این بر بنا
دانند که  یآگاهند و خوب م یسلول و زندان شما به خوب یها انجمن با تجربه ینا یاعضا( باشید یم یاتعمل ینا چرا که قطعاً شما قادر به انجام

ط شدن قدرتمند و مسل اتیواقع یرفتنبلکه پذ یست،به دهان خطر رفتن شجاعت ن). ییدآ یرونب یروزپ ،نبرد، بدون پودر شدن یندر ا توانید یشما م
د هر یمردان جاو های ییها و هنرنما شجاعت ینتر و اصالح کردن فاجعه و خطر، از بزرگ) نفس یهوا( یفضع های ییجو و چاره ها یشهبر اند

 .باشد یدوران م
شما خوش و آرامند، پس شجاعانه  یکه با صدا یکسان یارندپخش شده است و چه بس یخاکه کر ینشما در تمام ا یایشن ینطن! زاد نوری آقای

 .خود را مراقب باش
 »التَّهْلُکَۀِ یإِلَ یْدِیکُمْالَ تُلْقُوا بِأَ وَ«
  

 !یرانا یاسالم یرهبر جمهور! یا خامنه آقای
 ی،سوزن های یکروفوناز م. گردد یم یزشما ن یلتحو یدشاحتا  از سربازانت رصد و یبه توسط بعض یمورچگان در شب ظلمان یپا یو صدا سر

 شمااطراف  یها که در حلقه یستن یدحاالت، بع یناه ا با همام! در عجب خواهند افتاد یزو اجنّه ن نیّوقیاکه ع یدکن یافتدر توانید یرا م ییشنودها
ه در جامع تیشدن انسان یرخُرد شدن استخوان انسان و تحق یشما از صدا یدنو شن یدنوجود داشته باشد که مانع د ای یبتن های یوارهمچنان د

 .گردد یم یرانیا
  

 !یا خامنه آقای
 یاز شما تقاضامند است که مانع پودر شدن آقا ،باشد یم یتمشغول فعال یرانکه در خارج از کشور ا یسینو قدّ یاءدفاع از اهداف انب انجمن
به  یدتهد یاسی،و س یو اخالق ینید یارهایاز مع یک یچهرگز جوابش با ه ینقّاد و معترض است ول ای یسندهچرا که او گرچه نو! یدگرد زاد نوری

مردم با ه با حکمت و دانش و با تود یدبا مخاطبان خاص با ت،یو معنو ینبر اساس عشق و د: الًاو چرا که. یستن ینابود یان و شد ودرپ
 .»بِالْحِکْمَۀِ وَ الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِرَبِّکَ  یلِسَبِ یدْعُ إِلَأ«. جهان دعوتشان نمود یخدا یبرخورد و به سو یک،ن یها موعظه

هر قلم و  توان یم یاول یقو حکمت و صلح و تفاهم پاسخ داد پس به طر یانقلم و ب یرِمرگ و خون را با شمش یرِشمش توان یگاه که مآن: یاًثان و
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ما و شما را به آن ه به طور مستقل هم ینکه قرآن مب باشد یم یکوبس ن ای یوهش ینو حکمت بهتر پاسخ گفت و ا یانمخالف را با قلم و ب یانب
 »أَحْسَنُ یَهِ یوَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِ«. رموده استف ییراهنما

  
 !یا خامنه یعل دیس آقای
. است» له یکوحده ال شر«جهان  یتنها در دست خدا یت،چرا که هدا. تر بیش نه یبه ابالغ و انذار هستمأمور  یتاًنها ینیو د یقرآن یطبق مبان شما

دو کار  ینشما هم! یا خامنه یآقا.» ینَوَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِ یَشَاءُمَنْ  یکِنَّ اللَّهَ یَهْدِمَنْ أَحْبَبْتَ وَ ل ینَّکَ الَ تَهْدِإ» «ینُغُ الْمُبِالْبَالَ یْکَفَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَ«
را ) روش و نرمش مجادله نمودن نیرفتار کردن و با مخالفان خود با بهتر یکن یها مردم با موعظهه با مخاطبان خاص به حکمت و دانش و با تود(

هاست که  انسان یارو اخت یبامور مربوط به عالم غه یچون بق. یا را انجام داده یهو اال یانسان تکه رسال یاحساس کن توانی یم ی،اگر انجام بده
 »ینَمُ بِالْمُهْتَدِوَ هُوَ أَعْلَ یلِهِعَنْ سَبِ یَضِلُّإِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ «. اند شده یدهآنگونه آفر

  
 !یا خامنه آقای
کمک و  تیو معنو ینکه نه تنها به د یدکشته شود مطمئن باش یااگر پودر و  نگارد یم یزیکه فقط با قلمش چ یاد و معترضصاحب قلم و نق هر

 !شود یافزوده م یند یدر گلو یکه استخوان گوییم ینشده است بلکه با ضرس قاطع به شما م یخدمت
  

 !زاد ورین آقای
 یاسالم ین جمهورمسؤوالاز  یا که دست عده ییها ها و جمله که از واژه دهیم یشده سوگند م فراموش تیرا به حرمت انسانِ سرگردان و انسان تو
و  یند لویدر گ یانکه با افزوده شدن هر استخو یدشماها بدان! استفاده نفرما و باعث گناهکار شدنشان مشو آالید یرا به خون تو و امثال تو م یرانا

ها چگونه قضاوت  و نسل! چگونه نگاشته خواهند شد؟ ها یخکه تار یستچون معلوم ن! باشد یاز حساب ما و شماها م یرونخسارتش ب یّت،معنو
 !خواهند نمود؟

  
 !زاد نوری یآقا جناب

بلکه همچون  یهه با انتخاب و شجاعتِ ماندنتان نه چون سابلک ،یندازیدن یندگانبر آ یکن ای یهسا ،با به مسلخ رفتنتان تر یعو هر چه سر شجاعانه
 !یدو بمان یدباش یبشره کوچک خانواده و عائله جامع یبر باال یانرژپر یآفتاب

  
 !یا خامنه آقای

ض که تعر یدبرخورد کن یا مردم به گونهه با تودحتا  اد و معترض وکه با قلم به دستان نق خواهد یاز شما م یسینو قدّ یاءدفاع از اهداف انب انجمن
منحصر به خودش  یاتکه با خصوص یعصر. گردد یشما در عصر کنون یو هوشمند تقواو  ینبه ناموس جانشان، خط قرمز شما بلکه جزء د

 .یدشگرف نما یلدچار تحو تواند یبودنش م ییرا با محتوا تهاداج
  

  !یا خامنه آقای
مثل امروز و فردا از  یروز یگردر د یاما و شما امروز و فردا و  یو همگ باشد یحادثه و تلخ مو گذرا و پر  یبسراش یکافه به انداز یزندگ مسیر

حکم ) جان( یرانیشهروندان اه یتنها سرما یهبر عل یکه سر سوزن یدنشو یهرگز راض ین،پس شما با اجتهاد نو. بست یمجهان چشم فرو خواه ینا
آن قائل  یبرا یگزینیتا در صورت فقدان، جا یمیّاتاست و نه از ق یّاتنه از مثل» ناموس جان«که  یدچون مستحضر هست. یردصورت گ یاقدام یاو 

با در کنار  ونچ. یدداشته باش یسینو قدّ یاءجاودانه در دفاع از اهداف انب یانجمن سهم ینا یپس خواهشاً با پاسخ مثبت دادن به ندا. و تصور نمود
در  یبا حذف و پودر شدن احد. و تعارف نمود یههد یگرانبه د یاو انتخاب و تجربه و  یترا حما تیّعشق و معنو توان یاست که م یستنهم ز

 .نخواهد شد یتو حما یبانیپشت تیو معنو یند ی،کنون یایدن
  

  !یا و خامنه زاد نوری آقایان
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 !یدنو در ساغر انداز یطرح بیایید
 یچبا ه یو اعدام احد یبا قدرتت به پودر شدن و نابود یزتو ن !یا خامنه یو آقا! ینبرمگزبا قدرت انتخابگر بودنت، پودر شدن را ! زاد نوری آقای

 »مطلقاً یداعدام با ق تیممنوع«: دوا و داروست ینطرح، اول ینرا ا ینزم یرانچرا که ساغر ا! مده احکم و فتو یهیو توج یلدل
در  یرانیمهاجر ا ها یلیونو م شود ینم یدهو حرمت او در داخل و خارج شکنان یرانیانسان ا یچاستخوان ه یگرد یرید،طرح را بپذ ینشما ا اگر

 یرانیانا یتمام یآزاد برا یرانیو شاهد ا گردند یبر م یشانها برداشته شود، به خانه یشانها که اگر ترس پودر شدن و اعدام از بام خانه یتیسراسر گ
 .بود یمخواه

  
و  یانقلم و ب یداشتن جان انسان، آزاد بدون حرمت نگه یول یست،مخالف ن یقانون یها با مجازات) AFA( یسینو قدّ یاءدفاع از اهداف انب انجمن

 .الوقوع و بادوام نخواهد بود ممکن یّت،و معنو یند یغو انتخاب و تجربه و تبل یزآم مسالمت یزندگ ینو همچن یشه،اند
  

 در امان بادا یهر خطر از شر یرانیشما و هر ا جان
 )AFA( یسینو قد یاءدفاع از اهداف انب انجمن

 2011چلّه آتش  28 - 1390آذر ماه  23
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=44 
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     1390آذر  23ای،  نامه سرگشاده وحید رضا به خامنه

  
 یاز رهبر ی،سؤال متداول مردم چند

  
 یتعال بسمه

  یدام آنکه قلم و شعور را آفرن به
 

  !یا خامنه یجناب آقا یران،ا یاسالم یجمهور رهبر
السالم  یهعل یو همانگونه که حضرت عل یمنما یخوددار یجنابعال یفارغ از هرگونه تعارفات مرسوم از به کاربردن القاب متداول برا بگذارید

 یاست که قصد داشتم خطاب به جنابعال یمدت. را مخاطب قرار دهم یدا بزنند جنابعالرا با اسم و نه با لقب ص یشاندستور دادند که در دادگاه ا
را  ییها پرسش ،مردم باشد یپاسخگو یدبا» مسؤول« یفکه قاعدتاً و طبق تعر ،از مسؤول ارشد کشور ،شهروند یکو به عنوان  یسمبنو یا نامه

 که قبالً یالبته بنده بر خالف حضرات. تر شدم مصمم یدر نگارش نامه خطاب به جنابعال و یدمرا د زاد ینامه پانزدهم جناب نور ینکهمطرح کنم، تا ا
آقازاده هستم  یدکتر خزعل یام، نه مانند آقا داشته یا با شما مراوده زاد ینور ینه مثل جناب آقا. یستمسرشناس ن ،اند نامه نوشته یخطاب به جنابعال
در  یسع البانق یملت که از ابتدا ینهستم از آحاد ا یبلکه فرد ،نظام دارم یندر ا یا سابقه یورکددکتر سروش و دکتر  یانو نه به مانند آقا

به  یدام و با ام باطل را هم داشته یهحق عل یها حضور هر چند کوتاه در جبهه یقبوده و توف یجعضو بس 1359با آن داشته و از سال  یهمراه
 یاسالم یجمهور هام ک داشته یدام یشهام و هم پس از انقالب را به انتظار نشسته یها اسالم سال ینمب یند االهی در پرتو انوار یزعز یرانا یسرافراز

 یحکومتدار یند ،و معتقد هستند اسالم بینند یرا در تضاد م یتو اسالم یتباشد تا آنان که جمهور یاسالم یاز حکومتدار یموفق یالگو یک یرانا
 .ینیمحکومت امام زمان را به انتظار بنش یبا سربلند یزما نببرند و  یخود پ یبه خطا یستن

  
 :که فرمودند) ره(و عمل به سخنان امام راحل یفانجام تکل یبرا اینک

. کند یمالرا پا یمقام بخواهد به نفع خودحقوق ملت ینکه از ا یستن یگرانبر د یفخر و بزرگ یلهافراد، وس یادر دست فرد  یو زمامدار حکومت«
بدهد و  نندهک جواب قانع یدکند و به او انتقاد کند و او با یضاحرا است ینمسلم زمامدار یرین،در برابر سا یماًاز افراد ملت حق دارد که مستق یهر فرد

 ،5 جلد ،نور یفهصح(» .معزول است ازمقام زمامداری -  خود به خود - خود عمل کرده باشد یاسالم یفصورت، اگر برخالف وظا ینا یرغ در
 )409 حهصف

 .یدرا بدون پاسخ نگذار یشهروند عاد یکبزرگان که بدون جواب مانده، نامه  یها بر خالف نامه یدوارمام. کنم یرا عنوان م مطالبی
  

 !یا خامنه یآقا جناب
 یغها را از شما در نامه ینشما ا یانفو اطرا یدا اند را مطالعه کرده نوشته یخطاب به جنابعال یگرانو د یدکتر خزعل زاد، ینور یانکه آقا ییها نامه حتماً

 :یممطرح است را با شما مطرح نما یابانمردم کوچه و خ یناند، اما بنده قصد دارم چند سؤال و شبهه متداول که در ب نداشته
. »یندبهتر است تا رهبر بگو ینداگر به من خدمتگزار بگو«: را رهبر خطاب نکنند و به صراحت فرمودند یشانبود که ا ینا) ره( ینیامام خم یرهس -1

. کنند یجهان خطاب م ینامر مسلم یو ول یتوال یرا مقام عظما یو بر منابر و در مجالس مختلف، جنابعال یمااست که در صدا و س یاما چند
 امر مورد ینا یاآ. یستناز مقام عصمت برخوردار  یهفق یولحالی که  امر است در یول یتمعصوم آید یسوره نساء بر م 59 یفهشر یهآنچه که از آ

 است؟ یجنابعالتأیید 
  
و نامعلوم  یطوالن یها به مدت یمنتقد، بدون محاکمه و گذراندن روال قضائ یاسیو فعاالن س یناز معترض یاست که بعض یدیمدت مد -2

که  گذارم یم ینو فرض را بر ا گذرم یم شود یم یانزندان ینکه با ا یو روح یجسم های یها و بدرفتار از شکنجه. شوند یم یزندان یامحصور و 
 یدر زندان باشد گناهش به گردن نظام اسالم یگناهب یکه فرد یههر ثان«: نقل است که یدکتر بهشت اهللا یتبزرگوار آ یداز شه. باشد هصحت نداشت
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صابر  یچون مرحوم هد یگرین افراد دشد یو زندان یو کروب یموسو یاندر مورد حصر آقا. »یمدر محضر خدا پاسخگو باش توانیم یاست و ما نم
مشابه چه  یطبا شرا یگرد یاریرفت و بس یااز دن یدر درمان و ینمسؤول یانگار هم با سهل یتمحاکمه در زندان بسر برد و در نها ونها بد که ماه
شده  یدتأک یاربس یاربس ینبا ظالم یدم همراهاز آن و ع یزبر پره یثکه در قرآن و احاد یسترفتارها نشان بارز ظلم و ستم ن ینا یاآ ید؟دار یپاسخ
 را از عدالت خارج بدانند؟ ینرفتارها مسؤول ینا یدنمردم حق ندارند با د یاآ ؟است
 ید؟کردن افراد سراغ دار یاز زندان یتیروا یا یخبر... خوارج و های یو نامرد ها یالسالم با آن همه دشمن یهعل یرالمؤمنیندر دوران حکومت ام آیا
 نداشت؟ ینبرده بودند حضرت به آنها کار یرکه دست به شمش یتا زمان ینکهر نه امگ
  
مطرح  یراخ یها در سال یژهرده اول مملکت به و ینکه توسط مسؤول ییادعاها. اداره جامعه راه حل دارد یاست که برا یناز افتخارات اسالم ا -3
السالم  یهعل یعل یرالمؤمنینحکومت به حکومت ام یکترینجامعه است و آن را نزد موفق در اداره ییالگو یاسالم یاست که جمهور ینا شود یم
و  یدهکه اخبار آن به حد تواتر رس یلقب یناز ا یو موارد یاقتصاد یینو تورم، رشد پا یکاریب یباال بودن آمار فساد و فحشا، نرخ باال یاآ. دانند یم

 الگوییاست  ینا یااست؟ آ ینشانگر اداره موفق جامعه توسط حاکمان اسالم شود ینقل م یلمعتبر داخ های یتمختلف و در سا یناز زبان مسؤول
 یدامروزمان نباش یدر جامعه اسالم یاتواقع ینعدم اطالع، منکر ا یاز رو یجنابعال یدوارم؟ البته ام)عج(و حکومت امام زمان  یاز حکومت اسالم
 !است بدتر از گناه یکه عدم اطالع عذر

  
. ندارند ییو افترا ابا یپراکن از دروغ! حفظ نظام یبرا یدطراز اول کشور، آشکارا و شا ینمسؤول یژهگوناگون و به و یها مختلف در رده ینلمسؤو -4

 یران،نفر گرسنه در ا یکحتا  مردم، نبودن یدر اعالم وضع مناسب اقتصاد. سبقت را از همه ربوده است یکه گو نژاد یاحمد یشخص آقا یژهبه و
 .ها اظهار نظر خالف واقع و ده یو کروب یموسو یانکردن جهان، عدم حصر آقا یریتبودن نرخ تورم، توان مد یینپا ی،اقتصاد یشد باالر
و در ) عج(که مملکت را مملکت امام زمان ینیمسؤول یادروغ گفت و تهمت زد؟ آ ،حفظ نظام یبرا داند یالزم محتا  و دهد یاسالم اجازه م آیا

 یهعل ینمگر حضرت امام حس یاو افتراء را دارند؟ آ یپراکن مجوز دروغ ،دانند یفرد به معصوم م ترین یکامام زمان و نزد یبرا نا یابعالرأس آن جن
نبود؟ مگر ما ) ص(جدشان رسول اکرم یناز انحرافات در د یریجلوگ یبرا یشانا یامنکرد؟ مگر ق یاماز منکر ق یامر به معروف و نه یالسالم برا

دروغ و  های یشهقطع ر یبرا) عج(ظهور امام زمان ید؟ مگر به ام»قاطع حبائل الکذب و االفتراء ینا«: گوییم ینم) ع(ظهور صاحب الزمان یآرزو در
 یند جوانان ما را از شود یطراز اول مطرح م ینها که به اسم اسالم و توسط مسؤول و تهمت زدن ها ییدروغگو ینکه ا کنید یفکر نم یستیم؟افترا ن

 )شده است ینانه چنمتأسفکه ( کند؟ یم یزاناسالم گر
  
 ینَفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِ«: سوره زمر یفهشر یهآ. بالیم یخود م یهست به مسلمان یشهاند یتفکر و تعقل و مدافع آزاد یناسالم د ینکهبه ا یشهما هم -5

 »لْأَلْبَابِهَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِک هُمْ أُوْلُوا ا ینَذِأَحْسَنَهُ أُوْلَئِک الَّ یتَّبِعُونَالْقَوْلَ فَ یسْتَمِعُونَ
 های یتچرا سا ییدحال بفرما. دهد یمتفاوت هستند بشارت م یکه اهل تتبع و تفحص در اظهار نظرها یافتخارات ماست که خداوند به بندگان از

 بیبه شعور مردم انقال یاآ دهید؟ یاجازه نشر نم شانهای و به روزنامه کنید یم یلترف کند ینظام را منعکس م ینمخالفحتا  و ینکه نظر منتقد یخبر
 یاریمردم از بس یافتنناکرده از اطالع  یخدا یابرگردانند؟  یرا بخورند و از شما رو ینمخالف یبکه مبادا فر یدو حسن انتخاب آنان شک دار یرانا

 یخنث دارو فرمانبر یعصد در صد مط یها و روزنامه یمااز جمله صدا و س یمل یها هرسان یکه بمباران خبر ترسید یو م یدواهمه دار یقاز حقا
 شود؟

  
و دولت را  یتخاص بی منفعل و قدر ینرا ا یاسالم یکنون مجلس شورا پس از انقالب تا یها در طول سال یااست که آ ینبنده ا یگرسؤال د -6
 یسن اجرانظارت بر حُ« یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 110بر اساس اصل که  ستا ینمگر نه ا اید؟ یدهد یزاندازه قانون گر ینا
دولت و عدم  یشمارسابقه مجلس در مقابل تخلفات ب یاست پس چرا در مقابل ضعف و سکوت ب یجنابعال یفاز وظا »نظام یکل های یاستس

به مردم  یاآ ید؟ا نظام است سکوت فرموده یکل های یاستس یاجرا ساله و عدم 20انداز  از چشم یافتادگ آن در مقابل قانون که باعث عقب ینتمک
 ینمردم حق ندارند که فرض را بر ا یاآ ید؟نوع برخورد مجلس با دولت هست ینا یو بان یدمؤ یجنابعال شخصکه قضاوت کنند که  دهید یحق نم
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ناچار به  یندولت صحت دارد و مسؤول یسنان در دست رئآ یها کشور و خانواده ینشمار از تخلف مسؤول بی وجود اسناد یعهبگذارند که شا
 سکوت هستند؟

  
ساله  4دوره  یانتا پا نژاد یاست که احمد ینتوافق سران نظام ا«:مبارز نقل شده که یتعضو جامعه روحان یجعفر شجون یدر خبرها از قول آقا -7
 های لپو نماید، ینم یناز قانون تمک کند، یبه بودجه عمل نم کند، یم یارانگ خود سهل یفکه در انجام وظا یاست که دولت ینسؤال ا. »بماند یباق

امروز ما در  یطشرا یاتوافق شود که بر سر کار باشد؟ آ یدچرا با... و کند، یم یتقاطعانه حما یانحراف یاناز جر دهد، یهنگفت نفت را به باد م
 یم؟ ولیبود یداخل یها و خطر شورش) هم در نقطه ضعف آن(ها  با ابرقدرت یمقکه در جنگ مست باشد یم 1360مواجهه با دشمنان، بدتر از سال 

آن خاتمه داده شد تا جلو انحراف در  یانهبه م یدنصدر قبل از رس یبن یجمهور یاستبه ر) ره(و شجاعت حضرت امام یتدر آن زمان با درا
زمانه  ینا یبعد یها نسل کنید یفکر نم ید؟قهقرا بردن کشور توسط دولت هستو به  المال یتبه بر باد دادن ب یچرا راض. انقالب و نظام گرفته شود

 بدانند؟  یسهرا با زمان تسلط قاجار بر کشور قابل مقا
  

 یمن اتبع الهد یعل والسالم
 رضا وحید

23/9/1390 
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=153 
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     1390آذر  23ای،  به خامنه. الف. ه سرگشاده بنام
  

 !خود منحرف شده است یراز مس ییتابع نما یکبه شدت و به صورت  یپس از انتخاب شما به رهبر یاسالم انقالب
 

 یتعال بسمه
 یا االسالم خامنه به حجت سالم

  
است  ییمخصوص آنها یتاجتهاد، فقاهت، مرجع. یستازنده شما نبر اللهی یتکه آ دانید یم یکاالسالم خطاب کردم چون شما خود ن را حجت شما

 .اند که عمر خود را مصروف درس و مباحثه کرده
رده  یناز مسؤول یکیمن . یدالف بشناس. خاطر مرا به نام ب ینبه هم. یسمشما نامه بنو یرا ندارم که علنا برا ینشجاعت ا زاد یمثل محمد نور من
. ویسمشما نامه بن یکردم که برا یفهاحساس وظ زاد ینور یرجه چندم کشور هستم که پس از انتشار نامه پانزدهم آقاد یاز مراکز دولت یکی یینپا

که  یشما از منکرات یاعتقاد دارم که نه ینکها یبرا نویسم یم. یفانجام تکل یبرا نویسم یاما م. وجه ندارم یچرا هم به ه یشانقلم ا یواییالبته ش
 .به اصالح ندارم یدیمن واجب است هر چند که امبر  دهید یانجام م

 یدکه با یخود منحرف شده است به طور یراز مس ییتابع نما یکبه شدت و به صورت  یپس از انتخاب شما به رهبر یمعتقدم انقالب اسالم من
 !آن را سرنگون کرد ی،انقالب اسالم یها حفظ ارزش یبرا
خالف اسالم عمل  یاسالم یکه به اسم اسالم در جمهور یطیشرا یندر ا: حجت است سؤال کردم من یکه حرفش برا ینید یاز بزرگان یکی از
جواب دارند حداقل  یشانا یم؟ندار یرمس یناز حرکت در ا یریجهت جلوگ ای یفهما وظ یاآ شود یمردم از اسالم م یگردانیباعث رو ینو ا شود یم

 !با اسالم ندارد یارتباط یچه یرانکه رفتار حاکمان و مسؤوالن ا یدکن یینو دوستان خود تباهل خانواده و اقوام  یاست که برا ینا اشم یفهوظ
جدا بدانم چون  کلی بهکردم که حساب شما را از اسالم  یمسأله آگاه کنم و سع ینخود را از ا یانکردم که اطراف یسع یشهآن زمان به بعد من هم از

لشکر  زمانیآنها را  ینیکه امام خم ینمونه از رفتار سربازان تحت امر شما و آنان یکنامه تنها به  ینا در. یدبا هم ندار یتیگونه سنخ یچدر عمل ه
 .کنم یاشاره م یدمخلص خدا نام

از او درباره نقش  88 ینچند ماه پس از انتخابات خون. و دانشگاه بود یرستانمسجد محل و دب یجعضو فعال بس یشها پ از دوستانم از سال یکی
 یگرانصراف داده است و د یجاو گفت که از بس. یدرا بزن ینبه شما چماق دادند که معترض گویند یم ینکهو ا یدمدر سرکوب اعتراضات پرس جیبس

 یجاوضاع در جلسات بس یبررس یبرا یدر همان هفته اول پس از انتخابات، وقت: در جواب گفت یدمعلت را پرس یوقت. در آن ندارد ریحضو
 ینمن ا یصحنه براترین  دهنده اما تکان. کدام از آنها را بزنم یچمن نتوانستم ه یول یمبه ما لباس رزم و چماق دادند که مردم را بزن میجمع شده بود

 شده و یررا که دستگ یکه دختران یدمرا د یجاز بس یآماده شده بود، افراد ها یمردم معترض در بحبوحه شلوغ یریدستگ یکه برا ینیکه در ماش ودب
بود که چون حفظ نظام از اوجب واجبات است، با  ینعمل ا یناز ا یلشاندل. دادند یو آزار قرار م یتمحبوس شده بودند مورد اذ یندر آن ماش

کار ترین  کار واجب ینفکر اعتراض و اغتشاش به سرشان نزند و با ا یگرآنها د شویم یکردن و به اصطالح انگولک کردن دختران باعث م ذیتا
 راها  صحنه ینا یمن وقت. بودند یدهالفتوح نام کار را فتح ینآنها اسم ا ینکهجالب ا! دهیم یرا انجام م) استتر  واجب یزکه از نماز ن(خود  یشرع

انصراف  ،مداشت یجکه در بس یبا همه سوابق درخشان دادند یکار را انجام م یناهللا ا یلإ ۀقرب یتاعتقاد و به ن یآنها از رو ینکهخصوص ا هو ب یدمد
 .در آن ندارم یتیفعال یگردادم و د

سخت  یحساب و کتاب یخود را برا یدو با یددر جوانان و نوجوانان کشور هست یاعتقادات مخرب ینچن یک یجادمعتقدم شخص شما مسؤول ا من
 .یدآماده کن یامتدر روز ق

  
 احترام و ادب با
 الف. ب
 90آذر  23
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  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=243 
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     1390آذر  24، زاد و محمد نوری ای به خامنه »خادم«نامه سرگشاده 

  
 سالم
ل اعظام هم ارسا یاتآو دفاتر  یشانبه دفتر ا یرونوشت. خود را به انجام رساندم یفهوظ] زاد محمد نوری[شما برادر ارجمند  یراخ یپاسخ به ندا در

 . منتشر گردد یلیدتا هرگونه که ما گردد یخدمت شما اسال م یلهوس ینمتن نامه به د. نمودم
 

 یقاهللا توف ومن
  
 بنده خدا: از
 )یاسالم یرهبر جمهور( یا خامنه یقاآ: به
  

است که  یتآنجا در خور اهممطلب از  ینذکر ا. نویسم یبه شما م زاد ینور یحرکت آزادمنشانه جناب آقا ییدرا فقط در تأ یلمتن ذ اینجانب
دستگاه ظلم  ینو گرداننده ا یدر واقع شما طراح اصل. یدواقف گذرد یم یدهمردم ستمد یناز همه به آنچه که امروز بر ا یششخصاً معتقدم که شما ب
از خباثت مزوران شما  یا هخانواد یاو  گردد یم یتیمبه دست جالدان شما  یکودک یا شود یناحق م یو اگر امروز حق یدو ستم و شکنجه هست

کامالً آشکار است . شما یرمستقیمغ یا یمبه دستور مسق یابا چراغ سبز شماست و  یا یرد؛صورت پذ تواند یم یطفقط در دو شرا گردد، یم یمتالش
باشد بر زخم مظلومان و  یمرهماز آنکه  یشکه دست شما پ یدا گرفته یمو تصم اید یدهرا برگز ینیسماسالل یدئولوژیا یحکومتدار یوهکه شما در ش

و  ومتحک های یهبرآرند، و پا یاعتراض یادفر یت،و مظلوم یصالشود بر دهان آنان تا مبادا از سر است ینآهن یبه مشت یلهموطنتان، تبد یدگانکش رنج
 .متزلزل گردد» تخت و تاج شما«بله » تخت و تاج« یم،کن یرتعب یمبخواه یاگر به درست

حکومت متزلزل و  یههستند که امروز در سا یا باره پرستان شکم ثروت یا: هوادارن شما از دو قشرند) به ظاهر( ینا یکه جملگ یدواقف یبه خوب شما
 یاندر م یهیگاکه شما جا دانند یم یاند و چون به خوب تکه تکه کرده یغمارا همچون خوان  یراناز شما ا مهابا یب یشما و در قبال طرفدار یزست ملت

خدمت از تمام  یندر قبال ا یدحاضر ین،بود و بنا برا یدخواه یرانا یرهبر یخرهبران در تار ینو اگر آنها نباشند شما از تنهاتر یدخود ندارمردم 
 یعفو مستض یرفق دمانگروه دوم مر. گیرند یم یشیاز هم پ یغماخوان  ینو آشکارا در تاراج ا شرمانه یب ید،کن یپوش ها چشم و رانت ها یدزد ینا

 یها از ارگان یکیدر  یهپا شغل دون یانان و  یا همچون لقمه( یازاتامت ینتر کمبه چنگ آوردن  یبرا یدو فقر شد یصالاست یهستد که از رو
 .زنند یدست م شود یم یکتهبه آنها د یتیو امن یکه از طرف مزدوران اطالعات یبه هر ددمنش) یدولت

و  یانبه حرام یدباج و خراج بپرداز یدبا یتانحکومت اسالم یبقا یکه امروز برا یدا به خرج داده یرتیو عجب بص اید یشیدهاند یدیتمه عجب
است  ینمستضعفان جهان باشد؟ ا یاورکه قرار بود  یتاناست عاقبت انقالب اسالم ینا. یراننفت ا یغمایبر خوان  یدکن یکشانگردنکشان و شر

 زدن؟ یتبو اهل  یها دم از عدل و انصاف عل سال یجهنت
را  ]اند، توسط ایشان از اصل نامه حذف شده است زاد تشخیص داده این مورد، بنا به مالحظاتی که آقای محمد نوری[/// و  یتهمه معص این

مگر  !؟یدا است که به کار گرفته یچه محاسبه غلط ینا .یدو به دستشان نده یدنکن یامردم مظلوم را اح یناز حق ا یا اما ذره یدبه جان بخر یدحاضر
 !؟یدا شده ینههمه هز ینطلب کردند که در قبال انجام ندادنش ناچار به ا یمردم از شما چه کار نشد ینا

اما  ،یدراه که همانا ترکستان است واقف یانبه پا یخود به خوب. یدا که امروز راه بازگشتش را هم گم کرده یدا رفته یمعتقدم شما به کوره راه شخصاً
 .یدا ازگشت را گم کردهکه راه ب یغدر

 یمملکت طراح ینا یاز آنچه شما برا یملت به خوب ینتک ا امروز تک یدکه بدان یبود نمونه خروار، و فقط تذکر یمد تنها مشتآدر باال  آنچه
شما  بارج یتیستگاه امنکه د یدفکر کن یالیخ که شما با خوش یستن یخوب یلمنفجر نشده است دل یبمب ساعت ینآگاه است و اگر فعالً ا یدا کرده
من  یهاته« یادو فر یدباش ینمنتظر رهروان راه حس یدظلم از حد گذشت، آن موقع با یکه وقت. یدداشته باش یادبه . قابل اعتماد است یشههم یبرا

  .»الذله
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امروز همه «که  یمرا عرض نما نکته یناعظام ا یاتو حضرات خودخوانده آ یند یعلما یتالزم است در خصوص سکوت ذلت بار اکثر ،یانپا در
 اورند یسابقه دم بر نم یهمه ظلم ب یناگر در مقابل ا اند و شده یلبه سوداگران ثروت مملکتشان تبد یبه نحو یکهر  ینشاند یکه علما دانند یم
اهللا  ید«که  یا فراموش کرده کنید یم یندگیکه آن را نما یدنیجمله معروف از د یناما ا» ندارد یشانها خود و آقازاده یحفظ منافع ماد جز یلیدل

 .»یدکمأفوق 
  
 یمالعظ یإال باهللا عل قوۀحول وال  ال
  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/index.php/nurizad/15570 
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     1390آذر  25ای،  به خامنه» بسیجی نمونه«نامه سرگشاده 

  
 یزعز یرانا یرهبر مقام
 یا است و در خانواده یکه پدرم سپاه یمبگو یداز من بدان یکم ینکها یبرا. امروز در کشور کانادا هستم یدکترا یدانشجو یروز،نمونه د یجیبس من

 یجیبس یجهان یادبه خاطر کسب مدال المپ. گذشت یمذهب های یتام به درس و فعال ینوجوان یها سال. ام و طرفدار نظام بزرگ شده یمذهب کامالً
در همان زمان از بنده به عنوان  یمتعدد یها ها و مصاحبه برنامهحتا  .با شخص شما شرکت کردم یخصوص یشدم و در مالقات یمونه معرفن

از  یرغ یبه مردم، و راه یجگونه از بس یگرد یا مجالت پخش شد و خوشحال بودم که چهره یو برخ یوو راد یزیوننمونه در تلو یجیبس
 .دهم ینشان م یجیانبه بس یمنظا شبه های یتفعال
 یرا احساس کردم و مشکالت ها یضکم تبع کم. روزمره مردم و جامعه آشنا شدم یزندگ یاتبا واقع تر یشو ب تر یشدانشگاه و جامعه که شدم ب وارد

 یدماز همان سال اول د. کرد یم تر یشب ام را یو انسان یمذهب یها جامعه با تفکرات و آرمان یاتو تعارض واقع داد، یآزارم م تر یشکه روز به روز ب
باال به  یعلم های یتو افراد با صالح گیرد یم یاستاد یبه خاطر جانباز بودنش کرس یعلم یتسواد و بدون حداقل صالح یآدم ب یککه چطور 
 میمتوجه شدم که دولت اسال یدولت قاتیمرکز تحق یککارم در  یناز همان اول. گیرند یشان در دانشگاه در تنگنا قرار م مستقل های یدگاهخاطر د

شد اما من  تر یشتعارضات روز به روز ب ینا. به صاحبان قدرت است یفکر یکیکه نزد ها یینه توانا یعترف یارها هم کار دارد و مع به لباس آدمحتا 
 .یستاده شما نبر ار گذرد یمملکت م ینهرچه در ا که لزوماً کردم یو فرض م کردم یها را از شخص شما جدا م آن

سفر  یاسالمیرو غ یاسالم یدوتا از کشورها یکیبه  یعلم یشرکت در کنفرانس یبار برا یناول یشدت گرفت که برا یزمان یگربار د تعارضاتم
با  نهاهان گذشته، مردم آن کشورها با ما را نه با پادش یاجتماع های یفاصله رفاه و آزاد. ها آشنا شدممردم آن یبا فرهنگ و زندگ یککردم و از نزد
از ما و صدمه شان از  یشسابقه استعمارشان ب یکرد، که آنها هم بعض یهتوج شد ینم یلیو نه با هشت سال جنگ تحم یس،و انگل یکااستعمار آمر

 مخود اسالم ه علما از یرشخص شما و سا یحجاب که براحتا  و یاسالم یها ارزش یداگر از دحتا  .از ما بود یشقرن معاصر بارها ب یها جنگ
در مورد کشور و نظام  یتعارضات انتقادات جد ینهمه ا ینکهبا وجود ا. بهتر از ما بود یآن کشور اسالم یتوضع مطمئناً کردم، یتر است نگاه م مهم

 بهمملکت  ینا یزچ همه یتمسؤول بگذارم که لزوماً ینحساب شما را جدا کنم و بنا را بر ا کردم یم یکرده بود، همچنان سع یجاددر ذهن من ا
 .یستدوش شما ن

 یا صحنه ما یندارم در زندگ یادبه . دارم یادپس از انتخابات را هنوز خوب به  یروزها. داد ییررا تغ ما یذهن یاتهمه فرض 88انتخابات  اما
 گزکه هر دیدم یرا م یمردم یو فرهنگ یاعو اجتم یاسیاز شعور س یا مجموعه. باشم یدههفته اول پس از انتخابات را د های یماییپتر از راه پرشکوه

 ید،گرفت یدهمردم را ناد یمعظ یلماندم که چطور شما نه تنها آن خ مبهوتاما آن جمعه آمد و من مات و . نکرده بودند ینسکوت را تمر یماییپراه
تر به  یشاش داشتم را روز به روز ب ود وجههها دل به بهب که من سال یجیتان و آن بس و همان شد که طرفداران یدشان را هم حالل کرد که خون

فراموشم  کرد یسوار مادر و دختر معترض را با باتوم دنبال مموتور یجیکه آن بس یا هنوز صحنه. یدو به جان مردمش انداخت یدهل داد یورطه نظام
شدم  بیزاراش بودم  نمونه یکه روز یجیاز بس گریاز همان روز بود که د. مانده است یخکه در حافظه تار یصحنه دلخراش یکو هزار و  شود، ینم

 .یدمبر کند یرفتار م چنین ینا) جا باشد هاگر اعتراضشان ناب یحت(که با مردم معترضش  یو از نظام
  

 یرهبر مقام
ظام و مسؤوالن خرد و چطور همه سران ن یدمچرا که د. مان جدا کنم و نظام و از مشکالت جامعه یهنتوانستم حساب شما را از بق یگرآن روز د از

به  یسیاس یانهمه زندان ینباور کنم ا توانم ینم یگراز آن روز د. باشد یگناهفرمان کشتن مردم ب یناگر احتا  یند،کالن جامعه گوش به فرمان شما
از آن روز . و خواست شما جدا کنممجلس فرمانبردارتان را از اراده  ینقوان توانم ینم یگراز آن روز د. اند شده یکه زندان یستو اراده شما ن یلم
شدت ظالمانه  بهاحکام  توانم ینم یگراز آن روز د. از دستور شخص شما بدانم یرسپاه را غ یوالیه یاسیو س یاقتصاد های یتفعال توانم ینم یگرد

همه  یدنبود و با د یمنطق شود یر مچطو. از خواست شما فرض کنم یررا غ یو فرهنگ یو اجتماع یاسیفعاالن س یهبر عل یهقوه قضائ یها دادگاه
 .شما یندگانمردم دانست و نه نما یندگانرا شجاع و نما یخبرگان رهبر یزگویمجلس مج یندگاننگهبان را مستقل و نما یها، شوراینا
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 ،برم یسر مه ب یرانرج از اخا یلتحص یکه برا یمدت کوتاه ینپر واضح است که با وجود ا. نویسم یشما نامه م یهمه چرا برا ینبا ا یدبپرس شاید
 ،از نگاه من. نگرانم یرانا یندهآ یو به شدت برا تپد یام م که در کنارشان بزرگ شده یو مردم یرانا یقلبم برا یرانیا یگرد یانمثل همه دانشجو

شده و نظام و شخص شما  تر شیشکاف روز به روز ب ینو ا برده یمردم رنج م ینب یاسیس یفرهنگ یدستگدو یکاز  یشهپس از انقالب هم یرانا
خودتان را  یطرف گروه خود یشهاز هم یشخره پس از انتخاب بو باأل. یدا داشته یرثأآن به شدت ت یدکردن مردم در تشد یرخودیو غ یهم با خود

که  یروز یستدور ن یلشروع نشده باشد، و هنوز رسماً یدشد که شا یجنگ داخل یکآغاز  ینو ا یدرا حالل کرد یرخودیو خون گروه غ فتیدگر
 یرانور شود و هر آنچه ا خاکستر شعله یرآتش ز ینا کنند، یجز منفعت خود فکر نم یزیکه به چ یگانگاندخالت ب یاو  ی،اجتماع یاسیس یا با جرقه

و  یکابا آمر یاگر جنگ یدباشکه مطمئن ن دهم یمن به شما دلسوزانه هشدار م. کند یلتبد یگرد یدارد را بسوزاند و ما را به افغانستان یانیرو ا
سال  30شما و نظام همان رهبر و حکومت  یگرو در برابر دشمن، که نه د گیرند یهمه پشت سر شما قرار م یشسال پ 30شروع شود مثل  یلاسرائ

که  یدتان نگاه کن یریند یارانبه  است یکاف کنید یفکر م طور یناگر ا. دانستند یفاضله م ینهآور مد یامکه شما را پ یو نه مردم آن مردم ستیده یشپ
 .یدده یمرا به جامعه تعم یتوضع ینو هم یدا چطور از دور خود پراکنده

نجات  یو خارج یبحران و شکاف و خطرات داخل ینرا از ا یرانا آمیز مسالمت به طور تواند یکه م شناسم یتنها شما را م یتوضع ینمن در ا و
 ینکند که از آخر یاد یاز شما همانطور یختار یدپس نگذار. یدو به صداقت آن واقف یستیدبهره ن یو از آن ب یدا خوانده یخدانم که تار یم.دهد
گرفتند و دست آخر  یچشان را به ه زدند و مردم یراننادرست آتش به خرمن ا های یاستکه با س یکسان کند، یم یادگذشته  یها سلسله دشاهانپا

 .شدندشان  یباعث اضمحالل سلسله پادشاه
  

 یرهبر مقام
نشده و آن  یرتا د ید،مند عالقه یاز مقام و منصب رهبر یشب شا یاگر هنوز به اسالم و سربلند ید،مردمش عالقه دار یو سرافراز یرانهنوز به ا اگر

سر  !تان واجب ینتر مهم ینحفظ نظام، ا یبرا یداز آنکه مجبور شو یشو پ یدکار شوه خرمن نزده دست ب ینآتش بر ا یخارج یا یداخل یها جرقه
 یناز ا یرکه مردم بخواهندتان، که غ خواهید یم یامور را تا زمان یاراخت یدو نشان ده یدتان خم کن سر در برابر مردم ید،در برابر دشمن فرود آور

و  اعتراضتان حق صحبت و  موافقانپس همان طور که به . شما محترم یشان برا اند و حقوق مهم یتانمردم برا» همه«که  یدنشان ده. استبداد است
. یدو رشته امور را به مردم واگذار کن یدبه مردم را کنار بگذار یاعتماد یب ینا. یدتان هم بده به مخالفان دهید یم یندهو انتخاب نما یماییراهپ

قبول  همانتخابشان را  یتان مسؤولخودش یدمجلس را به که بسپارند و مطمئن باش یرندبگ یمنگهبان خود مردم تصم یشورا یجاه ب یدبگذار
. یدرا به مردم بسپار یاستو اقتصاد و س یدها بازگردان سپاه را به پادگان. یدباش گذرد یآنچه در مملکت م هر یگوپاسخ یستیدو شما مجبور ن کنند یم

 !ت اربابیاند و نه رع مملکت ینن امردم احساس کنند صاحبا یدبگذار. یدرا به مردم واگذار کن یریتشو مد یدرا از سپاه جدا کن یجبس
  

 یمقام رهبر
سرعت و وسعت حجاب از سر  ینشاه هم نتوانست به ارضا. یما آن زده یشهبه ر یشهت یزانست یناز همه د یشبر مردم ب یند یلخدا که ما با تحم به

 ادیاعتم یظن و بال و سوءؤمورد س ینظر افکار عمومحد در  ینتا ا یتروحان یخوقت در طول تار یچو ه یم،مملکت بردارد که ما برداشت ینزنان ا
. یرندبگ یمشان تصم یند یمردم خودشان برا یدو اجازه بده یدآن را بر جامعه متوقف کن یلاسالم است، تحم یجاگر هنوز دلتان با ترو. نبوده است

برده است؟ بر فرض که  یبرخوردها نفع ینم از او کجا اسال شود یم یتو بهائ یاز جمله سن یمذهب های یتاست که با اقل یچه برخورد ینا
اعتقاد  یبه اصول یگریو مثل هر شهروند د یستن یسجاسوس انگل ،ییبها یکه آن دانشجو کنید یقبول م یراه انداخته باشد، ول یسرا انگل یتبهائ

 ها یربهاییغ یانظر کنند  یدنها در اعتقاداتشان تجدآ شود یباعث م یشانبرخورد حکومت با ا ینا یکجا. برخوردار باشد یلاز حق تحص یددارد و با
 ؟ببرند یبه باطل بودن آن پ

 یاناست گوش از اطراف یتا فرصت باق یدوارمام. کنم یآرزو م یرعاقبت خ یزعز یرانشما و مردم ا یو برا سپارم یشما را به خدا م ،آخر در
 .یابیددر یازمندندشجاعانه و هوشمندانه شما ن یربه تداب یشهاز هم یشه برا ک یرانو مردم ا یدو دل به خدا بسپار یدبردارتان  ناصالح

  
 نمونه بسیجی

 1390آذرماه  25
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  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا
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     1390 آذر 25ای،  به خامنه پیمان توانانامه سرگشاده 

  
  !ی؟رار نبود که پدر باشمگر قای  هخامن یآقا

  
 ها یباییز ینام خدا به

 یا خامنه یجناب آقا خدمت
 سالم و احترام با
  

مرتکب  یراخ یاناست که جناب شما خود در طول سال یپاسخ رفتار ،یمتصم ینو رهبرم خطاب نخواهم کرد و ا یشما را رهبر یگرد امروز
 .اید یدهگرد

و به دست خود از   را از دست داده یطشاست که شما شرا یه به اعتقاد اکثر مردمان کشورم روزگارک یسته،و با یستهشا یدبا یرا صفات رهبری
و آن روز بر همگان چه  ید؛که از جاده انصاف منحرف شد یروز -  گویم یرا م 88خرداد  29 ید،درست به خاطر آورد. یدا خلع شده یرهبر

روز اخراج  به یریبا شما وداع گفت، تعب یخیروز تار ینبود و در ا یبه جنابعال یکزداز دوستان، که دست بر قضا از هنرمندان ن یکی. گذشت
بندگان خدا؛ و جناب  یبرا یطانش ییغفلت بود و خودنما یا لحظه ید،ممنوعه را چ یوهافتاد و م یطانکه در دام ش یاز بهشت داشت، وقت) ع(آدم

 .یدمردود شداالهی سخت در آزمون  چهشما آن روز 
بود که  ینبر ا مان یتا جمعه الوداع تمام سع یلیونیم های یماییبعد از انتخابات و راهپ یاز دوستان در روزها یو جمع ینجانبطرم هست که اخا در

 مو با تما یمبه امامت جناب شما حاضر گرد یدر نماز یتا همگ یمرا متقاعد کن یلیونیو رهبران و معترضان م یچون مهندس موسو یبزرگواران
 یداهاکاند یندگاندست نما یرا رو یآب پاک ،خرداد 26شنبه  شما در سه ییاما گو یید؛که پدرانه مشکل را حل و فصل نما یمد از شما بخواهوجو

 یهضق صراز مق یمو نخواست یامدیمبزرگان درست بود که ن یرو امروز خوشحالم که تدب ید؛خوانده بود یافته و داستان انتخابات را خاتمه یدبود یختهر
 .کند یانیکه پادرم

. تهران را به عنوان مستمع داشتم یزهوشانمدرسه ت ی، افتخار شرکت در مراسم شب شعر انقالب اسالم70دهه  یلو اوا 60دهه  یانیپا یها سال در
و ما که در  کرد یجناب شما، که خود سروده بود، قرائت م های یژگیدر وصف و یشعر یعتیشر یدآقاسع یزمانبهمن برادر عز 22قبل از  یشب
 :یبایشبند ز یعترج ینبا ا چسبید یها تکرارش چه بر تنمان م تا سال یمبود نوجوانی ینسن
 یخراسان یدآن س یمردیپا به«

 دانی یبرادر من گرچه خوب م بدان
 گردیم یم یلچو س یاشاندور کاخ س به

 »گردیم یم یلشب را سه حرامزاده
  
 ید؟مگر قرار نبود که پدر باش. یداز ما دور شد تر بیش و هر روز یدانمان کردچه زود جناب شما ما را شرمنده وجد و

 .نبود یشب یجناب شما سراب یشجاعت و عدالت و پدر یدیمد یزود تب ما سرد شد، وقت چه
 .کردیم یباز شد و ما چه کودکانه سکوت م ها یعدالت یچه زود چشمانمان بر ب یمدانشگاه که رفت به

اش را  خانه یو شما چه با عدالت و تقوا درها کرد یرا گوشزد م یرهبر یطقانون صفات و شرا یچهنور، که به شما فقط از دراز جنس  یمرد حصر
مسجد کرامت مشهد، را  یمنبر آقا، سید علیکه  یاستاد شما و کس گویم، یرا م یمنتظر اهللا یتمرحوم آ فرمایید یبله، درست تصور م. یدجوش داد

تأیید  خط از علما در دست به کار گرفتن دست) ره(از هتک حرمت امام  یریجلوگ یکه در زمان شاه برا یراخواند و بزرگواربزرگان ف یانم هب
که  ی،اکبر هاشم یخدلتان آش یزبا عز یدو چه کرد یدید؛دهانش را با مشت اوباش بوس: یدبه او داد یچه خوب دستمزد. یدگرد یشانا یتمرجع
که  یطیآن هم در شرا یافتید،انقالب راه  یکه از منبر مسجد کرامت به شورا یچه روز ید،بود یشانوش و ذکاوت اه یونشما مد نابج یشههم

 .یدجلوس فرمود یرهبر یربر سر یشانا یاتکه به شعبده روا یو چه آن روز یم،داشت شماری یبزرگان ب
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در رو . تا وزارت، از مجلس تا دولت یاز کو یدید،آفر یشبرا یوز بحرانر 9هر  یشان،و دولت ا یدوگانه شما را با جناب خاتم یرفتارها یدیمد و
را  یادانشجو قضا یدارذهن ب یسرعت، ول پرسرعت بود نه کم ینترنتآن زمان نه ا. دادید یم یو در خفا دستور کارشکن کردید یم یتحما یاز و

 .کند یهم نم ینشجو کاوشگر است و سرکش، مزدوردا. است ینهم هم یانو مشکل جناب شما با دانشگاه و دانشگاه زد یم حدس
 .یدو او را به انزوا راند ی،اصفهان یطاهر اهللا یتمجاهده و مبارزه با طاغوت، حضرت آ یبا مرد روزها یدکرد یچه بد رفتار و
فرزندانتان فرق  یانکه م ییشما ینکدوست؛ و ا رحم و خانواده بود مهربان و عادل، دل یتصورمان پدر یها از رهبر تا سال. یمصدر نامه برگرد به

 یها تحفه ینا کنند یکه کم هم نبودند، کتک و تشر؛ و امروز چه م یگر،فرزندان د یببوسه کرد و نص یا عده یبجناب شما نص یپدر ید،گذاشت
تا  تازد یما م یدانه بر خون شهسوارند ک یبودند و امروز بر اسب یعراق ینکه از معاود یاز احمد سالک و ذوالقدر و دوستان یت،با اکثر پدر

 :اند درآمده ینظام پادگان پردازان یهبرادران طائب هم در زمره نظر. ییزاده و رسا چون کوچک یکودکان
چه بر سر بزرگان  ید؟ما چه به ارمغان گذاشت یو برا یدجناب شما با نسل ما چه کرد. یگردان تر صحنه و کوچک کند یم یپرداز تر قصه بزرگ برادر

 ید؟به خاطر دار یانام ببرم  ید؟وردآ
 یلعقبه در خ یدر دفترها یادر خط مقدم  ها، یو هاشم ها یو خراز ها یها و باکر مانند همت ید،نبرد بود یدانم یآتش و خون، کجا یروزها در

 ؟انقالب چطور یارانبا  ید؟ا چه کرده کشورند، ینا یاصل های یهبا مردم، که سرما یدا با وجدان خود گفته ییدر تنها یامحافظان و در سنگر؟ آ
به سفارت  یتاناما در مقابل حمله اراذل و اوباش دانشجونما گویید؛ یسخن م یرتهفت روز درباره دشمن و فتنه و بص یا است که هفته چگونه
 نگاهی یمن یمانو به راه موال ییدد آبه خو ید؟عمر نوح دار یاآ یق؟ترس از حقا یو تا به ک یدوگانگ یتا به ک کنید؟ یم یشهسکوت پ یرروباه پ

 بینید؟ یاست، در خود م یهنوز عدالت و شجاعت و تدبر، که شروط رهبر یاآ کنید؟ یحرکت م) ع( یعل یردر مس یاآ. یندازیدب
مخالفان  یو صدا دییجو یدور یکانتاننزد یاز رفتارها. یدبا یبیو خبرگان را نه یدا ز دست دادهارا  یشروط رهبر ،یراننظر اکثر مردم ا به

 .یددلسوزتان را بشنو
و  یکابا امر یانداز نه مچ خواهند، یم یا هسته یآنان نه انرژ. یدبنگر ها یابانبه فرزندان گرسنه خود در پهنه خ یمهربان، کم یا یز،عز یپدر، ا ای
 .نان خواهند، ینان م اش، یادیا
 جز کلمه الحق؟ گفتند، یچه م. یما رسانده یها را به شهرت جهان زندان یتمام. کال یمت شهر، ییرجا ین،او ید،ها بنگر فرزندان خود در زندان به
 یتعال یگردد، آن گاه که حضرت بار ام یموجب سر بلند یامتدر روز ق یدوارمدرآوردم و ام یربه رشته تحر یزمانبه حر عز یکنامه را در لب این

 ی؟چه گفت ی،در مقابل ظلم بر همنوعانت چه کرد: یدخواهد پرس
 .یمبازخواست خواهند کرد، چنان که ما با پدرانمان کرد یخکه پدر را در دادگاه تار یآن روز یبرا نویسم، یفرزندانم م ینامه را برا ینا و
  

 شما یسربلند دوستدار
  
  

   ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 
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     1390آذر  25ای،  به خامنه» یک پزشک جوان ایرانی«ه نامه سرگشاد

  
 !یسگفت بنو) ص(نام او که به محمد به
 سالم خدمت رهبر انقالب با
  
اما به عنوان  ،یرمشما را بگ یکه مرسوم است خطاب نکردم و قصد دارم وقت گرام یکه شما را با صفات دور و دراز یدمرا ببخش یستیابتدا با از
به مدرسه رفته و با اجناس  یاست که ماحصل انقالب است و در جنگ متولد شده و با اقتصاد جنگ بزرگ شده و با دفتر کاه یکه از نسل یکس
خودم قائل شوم و چند  یحق را برا ینبه دانشگاه رفته و اکنون پزشک است، به خودم اجازه دادم که ا ای یهشده و با کنکور سهم یهتغذ یکوپن
 .خود بنشانم یها صحبت یه پارهبرم را ب ای یقهدق
  

 یا خامنه یآقا جناب
 نگاهی یمو به نسل ما ن یدوقت کرده باش یاسیمشغله س یلشما بود، به دل یاسیس یشرفتآمدم و اوج پ یانکنم از سال دهه شصت که من به دن فکر

در جوانان جامعه که ماحصل  گریزی یند یدهپدبه  یتا با هم نگاه کنم یم یفرصت اندک به اجمال خودم را معرف ینلذا در ا ید،کرده باش
 .یاندازیماست ب یراخ یها اتخاذشده در سال یها یاستس
باطل  یهکه جنگ حق عل یلدل ینمادربزرگم فقط به ا. از دست داده بود یلیآمدم که مادرم تنها برادرش را در جنگ تحم یابه دن یا در خانواده من

جبهه کرده بود و پس از  یزنده نگه داشتن اسالم است، فرزندش را راه یان انقالب، شهادت در جنگ بهاو سر یونبه گفته روحان ینکهبوده و ا
آن زمان را فراموش . مؤذن مسجد شدم یسالگ 7کردم و در  یلالقرآن شروع به تحص من با مکتب... یمبگذر. خبر شهادتش از غصه دق کرد یدنشن
مدرسه  های یها و چراغان فانوس. دهه فجر بود های یواریثابت روزنامه د یامام پا یرهنوز تصو. سهکه دهه فجر چه باشکوه بود در مدر کنم ینم
درخشان شهرمان قبول  یمدرسه استعدادها یبعدها در آزمون ورود. خود ندارند یندهخبر از آ ییکه گو ییها بچه... داد یها م بچه یخبر از شاد مهه

 ینکه ا ای تا آسمان با اژه ینالبته از زم( یا االسالم اژه بود به نام حجت یسازمان با روحان یاستر. یمکرد یلکه شروع به تحص یمنفر بود 40. شدم
بود و همه جوره به فکر  ای یختهانسان فره. باز کرد یشاز پ یشب یتمن را نسبت به روحان یدد). هاست فرق داشت روزها اسمش سر زبان

در «: دفرمودن یکه م یدمامام در نوفل لوشاتو را شن یبار سخنران یناول یها بود که برا دهه فجر همان سالکه همان  آید یم یادم. یاستعدادپرور
خودش را  یدگاهآزادانه د تواند یخودش را دارد، هر کس م یگاههم جا یخودش را دارد، نهضت آزاد یگاههم جا یستکمون یحکومت اسالم

من  یآن روزها یکالس شما خبر از هم. صحبت از آن سخن امام شد یراست. کنم یم یزندگ یکشور ینکه در چن بالیدم یو من به خودم م »یدبگو
 یاراسمش کوه. از او دارند یحتماً خبر یریداز دوستان وزارت اطالعات بگ یاگر سراغ یداگر شما هم نشناس. او را شناسید یم یدتعجب نکن ید؟ندار

و ساکن زندان  یاسیبعد و فعال س یها در سال یفشر یدانشگاه صنعت یهوافضا یزها و دانشجونگار آن رو آموز روزنامه دانش. است یگودرز
همان . بود یستکمون یفرزند پدر یارکوه. یماو بگو یاز زندگ یاندک یداجازه بده یامدهن یادتانآمد؟ اگر هنوز هم  یادتان. بعدتر های سال یناو

پدرش  یکانون قدرت برا یکه از سو یداتیتهد یلاما به دل. خودشان را در انقالب داشته باشند هیگاکه به گفته امام قرار بود جا هایی یستکمون
 یچه سرنوشت دانست یکس نم یچکه ه یا را حامله بود، ترک وطن کرد و مادرش ماند و بچه یارکوه یار،که مادر کوه یوجود داشت درست زمان

 .ج رفتپس انقالب ما از ابتدا راه را ک. در انتظارش است
  

 !یزعز رهبر
 یاآ. یداشراف دار گذرد یخاک م ینکه بر ا یشما بر تمام اتفاقات گویند یم یبودم بر خالف آنچه برخ یدهعق ینهمواره بر ا... گفتم یارکوه از
 سپ.... یدادگاه یچن هو بدو ی،حکم و سند یچاند؟ بدون ه و مادرش را ربوده یارروز است که مأموران وزارت اطالعاتتان کوه 120که  دانید یم

 یآقا یشانیو اثر مهر بر پ یارکه داستان کوه یریدبپذ. سردرگم شوم گذارم یم یعل یدرا کنار عدل س یداستان عدل عل یکه وقت یدبه من حق بده
. یکندم یزاناسالم گرمرا و جوانان نسل مرا از  یمصلح یو آقا) درخشان یاسبق سازمان استعدادها یاستو نه ر یه،قوه قضائ یسخنگو( یا اژه

نام امام حمام بوده سربازان به اصطالح گم در منزل مشغول یروز عصر که و یک دانید یم اید؟ یدهشن یارمادر کوه یریاز نحوه دستگ یچه راستی
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را  یدیهوزن  یشده از پا هیدخلخال دزد یماجرا توانم یواهللا که نم کنند؟ یم یررا دستگ یو و یختهر یشانزمان و مأموران اطالعات شما به خانه ا
 .مرز و بوم را چه شده ینا یونماجرا بگذارم و هضم کنم که روحان یندر کنار ا
از  یکی. گفت 67سال  یها از آنها از اعدام یکیکه  کردم یداشتم صحبت م تری یشبا چند نفر از دوستان که مطالعه ب یروز.... به مدرسه برگردیم

 یشترکه ب هابرساند؟ و بعد یانسان یگاهبود که قرار بود ما را به جا یهمان اسالم ینا. شد یباورم نم. ام کرده بودندها اعد اقوامشان را در آن سال
 .باشد یادتانخوب  یدها را با شما که آن سال. یدکن ام ییشما راهنما. سردرگم شدم تر یشخواندم و ب

ها بود که دولت  همان سال. یموارد دانشگاه شد یآموزش یستمحاکم بر س اتیضهمه تبع رغم یهر حال، روزگار گذشت و من و دوستانم عل به
درخشان نشانه  یمدارس پرورش استعدادها یشهخود را به ر یشهها ت قدم یندر اول. نسبت به شما دارد بر سر کار آمد یخدمتگزار که ارادت متقابل

. تر است بس بزرگ یا مدارس غصه ینقبل ا یها آموزان سال تک دانش تک یودکه ناب یست،آن مدارس ن یروزها نابود ینمن ا یمشغول دل امارفت 
امکانات را در  ینو بهتر یلندمشغول به تحص یادن یها دانشگاه یناند و در بهتر را ترک کرده یراندر حال حاضر ا 40چند نفر از آن  دانید یم

از نخبگان هم بمانند  یمیاگر ن یجنت ینگهبان جناب آقا یشورا یسشما و رئ یمیدالبته به گفته دوست ق. نفر 20از  یشاند؟ ب رشان قرار دادهیااخت
 ...است یکاف
  

 رهبر حضرت
. شماحتا  ...آنها نشد یکس جوابگو یچاز سؤاالت قرار گرفتم که ه یمیعظ یلدر مقابل س 88که داشتم در انتخابات سال  یبا تمام اعتقادات من

بعد  یچند. یدو دشمنان امروزتان حواله کرد یروزخون من و دوستانم را بر عهده دوستان د یتچگونه مسؤول در آن نماز جمعه آید یکه م یادتان
به من و دوستان  ییدانشجو یجاز طرف مأموران حراست و بس یزیکیف یو برخورها ها ینتوه یندانشگاه بدتر یطاعتراضات روز دانشجو در مح در

آنکه التزام به شما  یلبه دل یدکتر یها آزمون یها دوستانم در مصاحبه ینبهتر. نشد دار یحهجر 78آذر  روح شما مانند گاه یچدانشجو شد اما ه
 .محروم شدند یلاز تحص داشتندن

 یاربود و بس یوطنان خوب زرتشت از هم. کرد یم یسداشتم که در کانون آموزش زبان تدر یها قبل معلم سال. یمبگو یتانخاطره برا یک راستی
سرنوشتش چه شد؟ دخترش در آزمون  دانید یم. کرد یگله م شد یم یشانشک که بر هم ییاز جفاها یهر از گاه. بود ای کرده یلحصانسان ت
اسفبار و  یتوسط سربازان گمنامتان ربوده شد و به وضع جسمان یپدرش مخالف نظام است رد شد، خودش مدت ینکها یلبه دل شدار یکارشناس
را در جنون  یرها شد و چند یاباناز ب یا در گوشه شد ینم یدهد یاز آن انسان وارسته قبل یآثار یچکه ه یدر حال ی،طوالن یپس از مدت یباورنکردن

مخالف و هر  یو دانشجو یمذهب یتو اقل یو نهضت آزاد یستکمون یگاهاست جا ینا یآر. داد یانخود پا یبه زندگ یتاً با خودکشیگذراند و نها
 .راه دهد اش یلهرا به مخ یدخالف آنچه شما خواسته باش یا که کلمه بشری یبن

که هموطنان  شود یرا ندارند؟ چه م یتختوطنان اهل سنت ما اجازه احداث مسجد در پا که هم شود یچه م: از محضر شما چند سؤال دارم راستی
که  یا نقطه ینعمرشان را در بدتر یها سال ینبهتر ها ریاو کوه یارکه کوه شود یاند؟ چه م خاک محروم یندر ا یما از حداقل حقوق انسان یهودی

را که رگش را زده بود چون شرم داشت به  یرمردیمن جواب پ دانید یشما م شوند؟ یمحروم م یلو از تحص گذرانند یم یستهم ممکن ن صورشت
 بدهم؟ یده بابود، چ یارا جو یبه زندگ یدام یلست، و از من دلا نان ناتوان یداز خر یداش بگو زن و بچه

 نظر شما اگر مادربزرگم زنده بود باور داشت که با شهادت پسرش اسالم زنده مانده است؟ به
  
و  یاندوز نسل بسته و به مال ینا یاگر حضرات همچنان چشم بر نابود یابد،منوال ادامه  ینهشدار بدهم که اگر اوضاع بر هم یدبا ،یانپا در

نخبگان کشور  یاست، اگر همچنان جا یبمانند کاف یاز نخبگان باق یمیباشد که ن ینحضرات ا یهمچنان دلخوشاگر  ینند،بنش یادر دن یافروز آتش
 .به شما نشان خواهد داد یزسکه را ن یگرد یکه دست روزگار رو ییدنخواهد پا یریدزدان گردنه بر مسند امور، د یباشد و جا یناو دانزن

 ای یندهاز آ یاثر یچجوانان ه یرکشور فروگذار نکرده و من و سا ینابود یبرا یتالش یچه و دولت از همملکت را گرفت یتمام فضا ،یدینوم هرچند
 رو چرا شما د گذرد یهست از داخل کشور م یکه اگر راه نجات ایم یدهعق یناما همچنان بر ا بینیم، یجامعه نم یو اجتماع یاسیس یطروشن در مح

چگونه آغوششان را به  ینیدتا با چشم خود بب یدبه ملت رو کن ید؟طوفان بال گذر نکن ینو از ا یدنجات نشو یهمراه با ما سوار بر کشت یرمس ینا
 .دحک کنن یشانها بر قلب یختا مباد آن روز که ملت نام شما را به عنوان مردود تار یدخواهب از ملت عذر یزرهبر عز. کنند یشما باز م یرو
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 والسالم
 پزشک جوان یک
25/9/90 
  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=550 
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     1390آذر  25 ای، به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 پرسش از رهبر 7
 
 :کنم می ام را با دعا آغاز نامه من

 .نما حفظ فرما آدم یاطینش یلهح مکر و از را فرما و آنها یتتوان مضاعف عنا و عمر ،ملت ینا یزادها یزاد و نور یبه محمد نور خداوندا
افزون  یرانملت ا یبرا را یویرنج دن خود و یرا برا یهعذاب اال یناز ا تر بیش تا مرحمت فرما یانششناخت اطراف یرتبه رهبر ما بص خداوندا

 .نکند
  

  !یگرام رهبر
 .یستن یخاز آن تار ییمجدد فرازها یآوریاد از یزیاما گر .یددار یادم را خوب به اسال صدر یختار طبعاً و .یدهست یخخوانده تار خود درس شما
بود و نه  ینداخوش را آن کردند که نه خدا ،اقدام هنگام عمل و در یول ،لمس کرده بودند را یامبرعصر پ یخهم خود تار یگرانو د یفهسق یانبان

 .رسول بر آن فرمان داده بود
از  یبرخحتا  .یستحاضر به دست برداشتن از شام ن یبه آسان یهدانست معاو می امام .از حکومت شام بود یهعزل معاو) ع(یقدم امام عل یناول -1

 .عزلش فراهم شود یطبه او مهلت بدهد تا شرا یا، بزند) یرنگن( یاسیس یریدست به تدب یهعزل معاو یبرا یدامام معتقد بودند امام با یاران
از  یباز یاستو س یاخالقیرغ یها با روش یهحق حکومت کردن ندارد به همان نسبت عزل معاوای  هیثان یهونه که معاوگ همان یدر حکومت عل اما

 .قابل تصور است یرغ یجانب عل
 .داند نمی یدارد و آن را هم کس یأر یک یرهبر :یدگفت می قبل از انتخابات مدام شما
از  یعرا در سطح وسای  هیانیسپاه ب .یدآن جمله را فرمود همان روزها که شما برد در نمی فرمان یاحد از شما از یرغ کشور ینا گارد در سپاه
در  یهفق یول یندگینما کند و از قول سرهنگ پاکپور و می محالت پخش روستاها و ا وشهره یجبس های یگاهسپاه و پا یینپاهای  رده رده تا ینباالتر
 یجسپاه و بس یروهاین یهنسبت به توج یدبا ینلؤومس؛ است نژاد احمدیانتخاب مجدد دکتر  ،اباتانتخ نظر مقام معظم رهبر در :یدگو می سپاه
 )نقل به مضمون(کنند  یتفعال
چون  .شدند می محاکمه و مجازات یدبود با یناگر چن اشاعه دهند؟ یعیرا در سطح وس یسخن دروغ یامکان دارد در سپاه از قول رهبر یاآ: الؤس

 از یتحما سپاه دستور یروهایبه ن ییسو از یول ،یدداشت می نگه یخود را مخف یأر است که شما ظاهراً ینماند ا می چه آنمجازات نشدند پس 
 داده شود؟ یصالزم است تا سره از ناسره تشخ ،یرتهم بص ینجادر ا یاآ. یدکرد یم صادر اندیداهاک از یکی

بن  یدو سع یدول، مروان( .شدند یراس یهام یاز بن یکسان .کشته شدند یرلحه و زبمانند ط برخی .جنگ جمل با شکست اصحاب جمل تمام شد -2
دست به  مجدداً و اشتدانست دست از توطئه بر نخواهند د می را آزاد کرد که آنها یامام اما در حال .فرماندهان لشکر جمل بودند از که )عاص
 .حق شدندمل یهمعاو یبه اردو یگروه بعد از مدت این؛ برند می یرشمش
اند  هنبرد یرکه هنوز دست به شمش یدر حال یند؟شما یها در زندان یاستاد دانشگاه و روحان نگار و و روزنامه یاسیچند نفر فعال س ،حال حاضر در
دان آنها که شما شاگر یدمراجع تقل یو مذهب یاسیس یروهایبخش اعظم ن ،مملکت ینچگونه است که در ا .اند ههم نکرد یبه شما جسارتحتا  و

 یرتبص یشما ب(عکس باشد اگر موضوع بر یدکن نمی فکر یاآ ید؟ا نموده یداپ یرتکرده و بص یتندارند و خدا فقط به شما عنا یرتبص ،یدا بوده
 ید؟در قبال حوادث دار یآن وقت چه پاسخ )یدباش
 که حضرت یگردنبند یماجرا در یامبرپ. کرد نمی قصاص یاجرا خود گماشتگان و عامالنه عثمان دربار یدگو می یطبر یخه تاریسندنو طبری -3

 .کردم می نبود دستت را قطع یهگرفته بود فرمود اگر بحث عار یهالمال عار یتب از )س(زهرا
 .صادر کرد یهودیحکم به نفع  یرجوع کردند و قاض یبه قاض یهودیزره گمشده با فرد  یماجرا در )ع(علی
 شده از یختهبه ناحق ر یها خون) ع(یعل امام یرنکته از قضاوت شما که به تعب حال به چند. ندارد یغبار گونه یچهسه مثال راه کفر از اسالم  ینا در

 .شود می اشاره کنند می یادظلم قضاوتش فر
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ای  هاژ زیکییفه مورد حملای  هکه در جلس »مطبوعات یانجمن دفاع از آزاد«عضو ای  هاژ یاز محسن یزخسحر یسیع یتبه شکا یدگیعدم رس) الف
 ؟یامبرو پ یمنطبق با رفتار عل یاو ابوبکر است  منطبق با رفتار عثمان )گاز گرفتن یابا قندان (قرار گرفت 

 ؟یستن یهام یبن یرهس مردم تهران منطبق با یأهزار ر 800به خاطر ابطال  یزاده از جنت تاج یمصطف یتبه شکا یدگیعدم رس )ب
 :شدند یداماجرا دو گروه پ یندر ا .گناه بودند ینها بآکه  یرا به قتل رساند در صورت ؤلؤمزان و دختر ابولهر ،عمر بعد از قتل عمر فرزند) ج

 که خواهان قصاص فرزند عمر بودند یارانشالسالم و  یهعل یاول شامل عل گروه
 .آنها غالب شدند دادند و چون قدرت هم دست آنها بود طبعاً نمی که اجازه قصاص را یهام یدوم عثمان و بن گروه
 :ییدتوجه بفرما یربه موضوعات ز یدکن می یساز یهامروز را با صدر اسالم شب یایکه مدام قضا شما

 یداست وسع ؤلؤابول زهرا دختر ینفرض کن ا( یدبه قتل رس یمرتضو یدبه دست سع یندر او یبه نام زهرا کاظم یگناه یسال ب1400از  بعد -
اما دستگاه . قصاص قاتل هستند یاناًبه موضوع و اح یدگیخواهان رس یو دولت خاتم مجلس ششم یندگانمان) دوم یفههم فرزند خل یمرتضو

 یهئس قوه قضاأاست که شما در ر ینمگر نه ا ید؟در کجا قرار دار یساز یهشب ینشما در ا .مخالف است ،قدرت است یاصل حبکه صاقضائی 
 )یندر شکارگاه قزو یفارس ینالد گناه به دست جالل یب یفرد قتل یگرنمونه د( .یدپرونده شد ینبه ا یدگیمانع رس

 ؟مردم کم است یرتبص یا ؟آلود استهنوز فضا غبار آیا
 .توان مثال زد می هم یعقوب یاتفاق را در ماجرا قتل زهرا بن همین

 »...یالرشد من الغ ینقد تب ینالد یکراه فإال  ،یماهللا الرحمن الرح بسم«
 یبه انسان آزاد خدا .انسان اسالم انسان آزاد است. یستن یاجبار و زور یچه یند یرشدر پذ ،مشخص شد یت از راه گمراهکه راه سعاد زمانی

 .خود را بشناسده یندآ یدبا یآزاد ینداد و انسان در پرتو ا
 .نخواهد داشت یمعنا االهیو محکمه عدل  یامتد قشآزاد نبا انسان اگر
  

 :ابل نقد استاز دو جنبه ق یاستصواب نظارت
 .که با هردو منافات دارد یامام و قانون اساس یدگاهد - الف
 پروردگار یدانسان از د یفلسفه آزاد -ب
مردم به  یأر یاما با نظارت استصواب .حاکمان یأمردم نه ر یأر یعنی یتچه جمهور، شود می نابود یبا نظارت استصواب یتجمهور ،بعد اول از
 .شود تر می بیش خواست مردم و خواست حاکمان یانروز فاصله م ندارد روزبه یمرز حاکمان حد و یأو چون ر .یابد می ییرحاکمان تغ یأر

انسان بر سرنوشت خود  یتنقض حاکم ،ینقض قانون اساس ،یاصل یرساز انحراف انقالب از مس ینهزم یساله شما نظارت استصواب 20 درحکومت
 .یدا کننده شده شونده و چه به صورت انتخاب حق در سرنوشت خود چه به صورت انتخاب عمالإ زاز مردم ا یمیعظ یلمحروم کردن خ و
رضا انجمن آزادزنان و آزادمردان دوره محمد یستل یهدهد شب می یرونشدگان ب یتصالحتأیید  نگهبان به عنوان یکه شورا یستیل یدکن ینم فکر آیا

 است؟ یزحزب رستاخ عصر شاه و
 اجبار ،یتهدا یمعن طبعاً( .به آن سمت کنند یتباشد که مردم را هدا لیستی... نباشد کار در لیستی یگرکه د یدوارمما« :فرمودند ینیخم امام

 »).یستن
 ».یدانتقاد نما ال وؤفرد کشور بدون لکنت زبان س ینتر فرد مملکت بتواند از بزرگ ینتر کوچک یاسالم یدر جمهور من امیدوارم«: )ره(امام -3

 یدمرا از دست بده ینکهاز من قبل از ا یدبپرس ،»ین تفقدونأقبل  یسلون«: السالم هیعل یعل امام
 .شدند می آن حضرت یو مانع سخنران یدندکش می را یشانا یعباحتا  کردند بلکه می خوارج نه تنها با امام مجادله ینمنؤالمیرام یسخنران مجلس در

 یبرا یگونه مزاحمت یچه یشانا ،کردند یمرتد تلق امام را کافر و ،که خوارج یزمانحتا  .داد یم آنها پاسخ یراداتبا صبر و حوصله به ا یشاناما ا
 .به کار نبردند یشانا

و  یدهتمار را زبان بر یثمامثال م یهحکومت معاو در .یهوقت و کارگزارش معاو یفهشد فقط به جرم انتقاد از خل یدابوذر به ربذه تبع عثمان عصر در
 .دندرسان می به قتل

  
 :یمده یانجام م یساز یهشب یهم نوع اینجا در
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 یشاناست که ا ینتحت امر شما مگر نه ا قضائیدستگاه  یأر ؟به شماست ینامه محترمانه اما انتقاد یکاز نوشتن  یرغ مگر یآبادیداحمد ز جرم
 یاآ ؟بگذراند یدتبع در و یرکو را در ها ابوذروار سالو  .شود) تمار یثمم مانند یدهزبان بر(القلم  زندان بگذراند وتا آخر عمر ممنوع سال را در ینچند

 ؟شود می تکرار یناًها دارد ع و ابن مروان یهجور از عثمان گرفته تا معاو یرفتار خلفا ینکها یا ؟مردم کم است یرتو بص ؟آلود استباز هم فضا غبار
 یرهبر یستهشا یگاهجا از مردم شما را در یگرد یاریمانند بس یروزاو که تا د .برد می که اکنون در زندان به سر ؟یستچ زاد نوریدکتر محمد  جرم
 یکو ،زکیکهر های یتجنا ،تهران های یابانخ یعاز طرف سپاه پاسداران تحت امر شما در انتخابات و فجا یافته تقلبات سازمان یدنکرد با د می یتلق

 .رهنمون شود و اکنون در زندان است تان ینیبه منزلت زم ییخدا یگاهشما را از جاخواست  می البته و. زبان به انتقاد گشود ...و دانشگاه
 و یزندان انفراد به خصوص اگر(حبس و زندان  یطشرا در یدارند که هرگونه اعتراف یدکأنکته ت ینبر ا یامام عل سیره علما و همه فقها و -4

 ینبر هم یشما مبتن های یدادگاهاما احکام صادره در ب .ندارد یارزش حقوق) بدهند یهانروزنامه ک یمدام به زندان باشد و متر یک در متر یک یسلول
 یبرا یانباعث شد بازجو 78در سال ای  هیرزنج یها بودن عامالن قتل یلیئمورد اسرا که نظر شما در یما فراموش نکرده .است یساختگ فاتاعرا

 .صفتانه رفتار کردند یوانچه ح ]فهمیه دُرّی نوگورانی[ یامام یدبا همسر سع یدآحرف شما درست از کار در ینکها
اش  سال مبارزه 40 یال 30 یها برند و او از آرمان می را به زندان شما یکه انسان ینهم .یستن زندان نامساعد یطشرا یدکن یغفرض که شما تبل به
 .گردد نمی باز یخود به راحته سال ینچند که از راه یواال انسان عاد .هاست شکنجه ینتر یانهنشانه وحش ،یدجو می یتبر
 :کرد و گفت یراددر مسجد اای  هخطب کوفه منصوب شد یبه فرماندار یوسفکه حجاج بن  یکه در زمان یمخوان می تاریخ در
 یانکه م ینمب می را ییاه خون ییگو .به دست من خواهد بود کار ینا و یدهآنها فرا رس یدنکه زمان چ یدهرس یوهچون م ینمب می را ییسرها ،یانکوف

 یکاف .مکن می اخذهؤگناهکاران م یگناهان را به جا یب ،یرانتاننه به پ کنم و می نه به کودکانتان رحم ،مردم یا .روان خواهد بود ها یشعمامه و ر
 .شرع است ینمن است و هر چه من مصلحت بدانم ع یاراتاز اخت ینهاا همه .جالدش خواهم داد یلشوم تحو ینظن یاست به کس

  
 :اساس خطبه حجاج بر
نگهبان مخالف شرع  یبا نظر شما مخالف بود رد شد واستناد شورا ینکهنگهبان فقط به صرف ا یاز مصوبات مجلس از طرف شورا بعضی -1

 .اند هحجاج قلمداد کرد یبه جا شما را شما ظاهراً یارانسال  1400بعد از  .مصوبات بود ینبودن ا
 .رفتار حجاج صورت گرفته است یساز یهشب ینوع و .ان شما در زندان هستندمأمور فقط بر اساس حدث و گمان یاسیس نیاز فعال بسیاری -2
مردم با نام  یدننام .حجاج است یاتادب یهشب یارشما بس یاران ینا یاتدقت شود ادب یالهد وعلم یو احمد خاتم یاحمد جنتهای  اگر به خطبه -3

 یشما کپ خرداد 29خطبه  ینکهضمن ا ؟یامو یرهس یاسازگارتراست  یعلو یرهبا س ،نفر ولو مجرم 2از اعدام  یخوشحال ابراز یاگوساله و بزغاله 
 .که بعد از آن خطبه کشتار و تجاوز به مردم شروع شد، حجاج بود خطبه

به  .کردند می یدارعور نگه را لخت و) نفر ارهز 16(نها از آ یاریداشت که بس زن و مرد یزندان یادیحجاج تعداد ز هک یمخوان می تاریخ در -4
رفتار  یناز حکومت شما کدام حکومت از ا یرغ .کردند می یهم نگهدار یرو هلخت و عور روب یآنها را در اتاق یزککهر یاناز زندان یاعتراف تعداد

 خجالت یامبرشما هنوز از پ. یدما جلوتر هستش ،یثح یناست و از ا یدهاز تجاوز نرس یالبته در زندان حجاج گزارش ؟کرده است یدتقل حجاج
افعال  یتها که در زندان یکش نمی خجالت یاز عل ؟یهم دار یحکومت اسالم یادعا و، یدار می در زندان نگه گونه ینرا ا که امت او یکش نمی

 شوند؟ می او مرتکب یعیاننسبت به ش اقوم لوط ر
که  یدندد .یدندد ینهع را به یعتش اسالم و یحکومت مدع یانبود که مردم چهره عر ینات همحوادث بعد از انتخاب یدهاقل فاشکر که حد را خدا
. هم باالتر است یوسفابن  حجاج یرهعباس و س بنیو  یهام یاز بنحتا  که تر بیش یحاکمان به مراتب از حکومت پهلو ینا یگر یوحش و یتسبع

 عطوفت برخورد و رحم با یگرشدت و با همد اهللا با دشمنان با رسول یرهدر س »ینهمب ءالکفار رحما یعل معه اشداء یناهللا والذ ولمحمد رس«
 یابتن یکه مدع یکس اصوالً .دادند تهران بروز های یاباندر خ دانشگاه و یکو است که چماقداران شما در یزیهمان چ یهمعاو یرهاما س .شود می

شعبان  ،کالم یکدر  و یتجاوز جنس ،شکنجه ،تفنگ ،یرزنج ،چماق ،به دامان باتوم حفظ حکوکت چندروزه خود دست رایب یدامام زمان است نبا
که در  یکسان یبعض از یدبترس :فرمود می )ره(امام .است ینسافللسفل اأ یگاهشها باشد جا مخ یکه مدافعش شعبان ب یهیفق یّآن ول .ها شود مخ یب

 ینندب می مردم یوقت. ن کنندکه دشمنان نتوانند آ یاورندبر سر اسالم ب ییبال ،خود رفتار اما با یستوارد نای  هآنها خدش یانقالبه سابق اسالم و
 .متنفر باشند یزحق دارند از همه چ ،افتد می ینکه بر زم زنند یقدر با باتوم کتک م آن یوارد ینهرا س یدختر معترض ،یتوال یممدافعان حر
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پخش شده مشخص شده که  یراًکه اخ یلمیبا ف .را به درد آوردند یدانشگاه دل رهبر یه به کوناشناس با حملای  هعد یدگفت می یروزد شما تا -5
و  ییگو می حاال چه .کند می یینماآنها بر گردنت خود یههنوز چف و یهست یشانبودند که شما فرمانده کل قوا یکسان نبودند که اتفاقاً ناشناس ینهاا

 ی؟کن می چه کار
 

 انتخابات بحث
 )بزرگ است یگناه ،شک در انتخابات( .یدا شبهه نسبت به سالمت انتخابات بوده هر نوع شک و ایمنکر تقلب  یشههم شما

و  یبتحت تعق یدبا یبر اساس قانون جرم و افراد خاط یداهااز کاند یکیاز ) و الهام یجنت(نگهبان  یشورا یعضو اصل 2 یحصر حمایت -1
 اطرنفر را به خ دو ینکدام دادگاه ا )افتد؟ می یچه اتفاق .باشد ها یماز ت یکیطرفدار  ،که داور یریدر نظر بگرا د یفوتبال یباز. (یرندمجازات قرار بگ

 نقض قانون احظار نمود؟
هنوز هم کامل  که، یرازآهن بم زاهدان و اصفهان ش هافتتاح را .پرداخت سود سهام عدالت در هفته انتخابات( یشینما یمردم با کارها فریب -2

 ؟یستنشانه تقلب ن )اند هنشد
نشانه سالمت  یداهاشهر بر اساس نظر کاند 250نگهبان و یشهر به زعم شورا 50از  یشدرصد در ب 100 رفتن درصد مشارکت به باالی باال -3

 ؟انتخابات است
 ؟یستنشانه چ یریگ یأساعت مانده به ر 48در  یامکمردم مانند پ یارتباط قطع وسایل -4
حال که قدرت  ،که امام مجبور به دخالت شدند یدهمه مشکل داشت آن یشانبا ا یموسو یریوز شما که در دوران نخست یردپذ می یمعقل سل آیا -5

 یرد؟قرار گ ییس قدرت اجراأدر ر یداجازه ده یشانا به یدا بالمنازع شده
 یست؟چ نشانه ،ثبت احوالهای  یشماره مل باها  تعرفه شده در درج یبر مطابقت دادن شماره مل یمبن عدم اجابت خواسته موسوی -6
توم و گلوله و تجاوز و با یدانجام نشد و پاسخ آنها با تهد یدهنده روشنگر یأر میلیون 13چرا نسبت به شک  ،به فرض که تقلب نشده باشد -7

 ؟داده شد
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=10 
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     1390آذر  25، زاد و محمد نوری ای به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 بود یتنها نخواه تو
 
 سر یامبرانپ ینانبه نام جانش یزن یگرانید کشیدند، یم مان یگاریو به ب خریدند یم مان یها که به بردگ ها و قارون در کنار فرعون یدمناگهان د و

 ....یرسم یانروحان یدند،کش
  

هرچند که دلِ سوزان و  یست،تو ن ییبر تنها یلدل نویسی یکنم اگر تنها تو م یآوریاد یا تا به آنها که مخاطبشان کرده ،یزام عز ست گرفتهبه د قلم
سم را هم به زبان تب آن ها ینقل دلواپس یبرا ییجا یرانجوانان ا یگربوم است به من و دو  مرز یندولتمردان و حاکمان ا یهکه هد ای یمارگونهفکر ب

تند  ام یشهسال هالکت ذهن و اند یو اند یاز تو آموخت و به تو اقتدا کرد و البته نگرانم که سخنان من با رهبر به قدر س یداما با ،گذارد ینم یباق
و  یهانیانتو، ک گیآزاد یادفر یهعل داده باشم بر یا اند نکته از شعر و شعور نبرده ییبو یباشد که به دست آنان که به اندازه سر سوزن یزو ت

که  دانم یم یکن یمستحق عتاب، ول یزعز یخود نثار کنند و تو را ا یستههستند که مخاطبان تو را القاب شا یمترصد فرصت ی،مدع یساننو هرزنامه
 ینا یکربال ردیک یرکه چه ساده تصو یراست هب. توست یستادگیبر ا یلدل ،یو تباه یو نوشتن منِ پر شده از حس ناکام ای یستادهتو استوار ا

قامت  یخطاب نکند اما به بلندا یاحیر یزیدرا حر بن  که تو یبانسر در گر زده یبتجماعت مص یندر ا یستن یرا و امروز کس یرانا یروزها
 .ثر خواهد افتادؤم استوارت مطمئن باش که راه تفکر تو گشوده شده است و حتماً

 .کنم یخطاب م گذاری یکه تو نام م یباطنم مخاطبم را همان یلرخالف مهم ب من یرانا یاز تو آزاده کربال یسأت به
  

 .سالم رهبرم
به قدر چند خط  یدوارمو ام آورم یاز تو بر تو فرود م نیاز یاست که من ب ییدعا یها گوشه ینهاا. نگاهت نافذ. روزگارت برقرار. استوار ات اندیشه

 یماست ما باهم مشکل ینکه ب یا بقدر فاصله یدمن مخالف تفکر شماست اما شا یشهاند یا، یمندارد شما مخالف  یبچه ع.بر تو مقبول افتد یبعد
از خود  یگانهو به چوب ب یدنام نهاد یخود یرعمرش شما او را غ یکند که به قدر تمام یسالمت یدعا یشما کس یاست برا یرینچقدر ش.... یمندار
 یبرا منبر  یاوریدو خم به ابرو ن یدکام شما رهبرم، دلواپس نباش یرینیش یفدا ینسرزم ینا کام مردم یتلخ! است؟ یرینش! خوب است؟. یدراند

هاست  که سال آنان یشیدماند یهودهاوه چه ب! قاچاق یکاال یفربه شدن از دالل یاو  خواهم یچاه نفت نم. یستن یام حق شما دعا کرده یآنچه برا
 یدشا .را دارم تینف یها دالر یکار بر خود سودا و منِ عام تازه کنند یمطالبه م ای یریهتحر ینههز ینمأو ت یدرگاه شما هستند به قدر منبر یسل کاسه

 !یست؟ن طور ینا ،را تصور کردم یکور یشهاند چنین ینباز است که من بر خود ا دست و دل یقدره آب و خاک ب ینا یها خوان ثروت
اگر نه بر هر کس هر آنچه  بخشید ینم یزیام فراموش کردم شما که چ کجاست؟ شرمنده آب و خاک تا ینتاراج ا یشما برا یباز و دل دست

تبسم شما  یدآنها که با. شماست رهبرم یابرو یدندر هم کش یجهآزاده نت یها و پر از انسان یاز زندان یخال یها زندان .بخشدید یبود م یقشال
به  یازفارغ از ن یدکن یدشاننگاه گزنده خود را مانع اعمال پل یدو آنها که با یعشق بازاند و ما سرگرم  خروارها خاک خفته یرنثارشان شود در ز

 .اند سرنوشت را نظاره نشسته یرفتار شما تنها باز یاز دوگانگ یرانمردم ح ینو ا اندیشند یشما با پروردگار م یشما به لقا یعطا
و صالبت  ینندنش یجا بر ،دمند یرا م یخراش انحطاط و نابود همانان که کوس گوشتا به قدر لبخند شما  یدتبسم کن یز،عز یدکن یباز و دل دست

اند و هر  یدهخز یا گوشه یااند و  وطن کرده یجال یشاناند کوتاه یشهاند یو خسته از کوتاه یدامکه نا یگرانگر باشند و د رفتار و کردار شما را نظاره
در بخشش  یتورذشما مع یو نقادانه به کنار شما برگردند که نه برا یندگو یکشما را لب یشهدالبت انص ،کنند یم یرخ یشما طلب دعا یلحظه برا
 .تقاضا ینانا یباشد و نه برا یراز مال غ

  
 رهبرم
 یهمان تیسفقر اجتماع یچربدم یآنچه که بر فقر ماد یدبنگر یکمردم ن ینبه فقر ا ید،ا که از آن آمده ییهمان جا یدجامعه باز گرد یینبه پا اندکی

ارائه  تهبا روزگاران گذش یاسدر ق ییاست هر روز آمارها یگانهمردم ب ینهاست در گوش ا که سال یهمان یدمردم باز ستاند یناز ا یکه به طلب نان
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که بود به کجا رفت، حس  یو اخالق یتگذاشت که پس انسان یپرسش را باق ینا یبودن جا... یرهوغ یعلم های یشرفتپ یکردن و مدع
رکود  یندلواپسان ا یکام تلخ یمتاما با چوب و باطوم و به ق یدکرد یدشما هرآنچه در توان داشت یآر.که بود کجاست یدوست و همنوع یپرست نوط

 یا به گونه ینانبا ا شود یگفتند، مگر نم »یآر«شما  یشهمردم نبودند که به شما و اند ینچرا؟ مگر هم پرسم یاز خود م یگاه.... یفرهنگ طو سقو
چه  المال یتو تاراج ب یاندوز اما پس مال شود یکه چرا م یدهمجواب خود را م یزآنند، و باز خود تند وت یستهسخن گفت و برخورد کرد که شا

ا کرداره یختگیاز هم گس یرا فرهنگ آموخت و بعد برا یمردم شود یمگر م ؟برد یقمارا آگاه کرد و مالش را به  یا جامعه شود یمگر م .دشو یم
مگر . یانچشم جهان یشخاک در پ آب و ینمردم ا ییرسوا یمتبه ق خورند ینان م یا وسط عده ینا ؟را القاء نمود یگونه مذهبیمارب های یشهاند
قدر  آخر آنها هم به ؟شود یچه م یتبلبالن وال های ییسرا و نوحه یاتپس منابر پر شده از هجو ؟کرد ییو بازگو ینیرا بازب عاشورافلسفه  شود یم

 .خواهند یم یو آب یدر مقابل شما سهم نان یوزگیو در یدران جامه
  

 انقالب رهبر
 یآر کشور، یاسیمقام س یننقد عملکرد باالتر یاو  یدارد و هم دالر یو درجه و مقام که هم نان یعبه قدر ترف ییگو کدام باالتر است؟ تملق ارزش

تمام  ینهاا یهر دو یندارد کاشک یاست که تمام یچشمشان بسان نفت یشکه چهره شما در پچاکران و نوکران را  ام یدهبه چشم خود د دانم یم
 یرا با برخورد ینهاا یدو کاش هر یبود ا یرحق ینبسان نفت منظور نظر ا یاهیتملق و س ید،هست یناشدن جسارت نکردم شما که تمام نه شد، یم

هم  دارند برخورد رهبر قبل از شما را با آن متملق چاپلوس، اما باز یاده ز هم همگان بهنو گفتید یکشور پاسخ م یمقام مذهب ینتر بزرگ یستهشا
مال  با ید،معتبر و قدرتمند شد یرانیاناعتبار ا ید،باناگه از گوشه انزوا به در آمد ی،بهرا چه به حکومت دار یتآخر روحان گیرم یرده نمخ مامن به ش
که  هایی ردهپ یدشا کنم یمن اشتباه م یدشا کنید، یهم م ییرو آنها ترش با یچ،که ه پذیرید یمردم را نم یننقد او حاال  یدکرد یداپ ییما آبرو ییو دارا

 ینها باشد، آخر ا از همان پرده یکیسپاه تا بن دندان مسلح شما  یدشا ،کردار شماست یتشدن حقان یانمانع از نما اید یدهخود بر چهره خود تن
به  ینشاننش پرده هبراما ر ،ها را خود بدرانند پرده ینکردند ا یو بارها سع یکه خود از پرده برون آ فهمانند به تو رهبرم،کردند ب یمردم بارها سع

 یباق یکینماند جز آنچه از ن یباق یا و پرده یزدفرو ر یگریپس از د یکیها  که پرده یها عادت کرده است و امان از روزگار پرده ینپشت ا یشآسا
 .تر یملاعذابت  ،تر بیش فاصله هر چه ینو ا یبا مردم خود داشت یشهکه هم یباش یا فاصله یپاسخگو یدوز شما بار آن. ستا

  
 جهان ینامر مسلم ولی

خدا قسم ه ب یست؟ن گونه ینکند اما چرا ا یاننما یانرا از خود به جهان یباییچهره ز بایست یکه در آنست م یزمان یتاسالم به واسطه موق امروز
 برویما آ. افکنده باشد یهما سا یگذشته در روابط خارج ینینش که اثرات انزوا و گوشه یستن یهحوزه علم ،است یرانا ینجاا یدا ا اشتباه گرفتهشم
هم  بار یک یم،شما را بپرداز یهعادات منحوط و مطرود حوزه علم ینهما هز یدهم با بار ینچرا ا ینی،نش نه انزوا و گوشه خواهیم یخود را م یجهان

 یاالتاز خ دندبازگر یاندر نزد جهان یژهو یگاهبه جا یخیشانکه دوست دارند مانند گذشته تار یبه احترام مردم! نه هزینه یید،نما ینهکه شده شما هز
 یهودههم چه ب ازآه و ب ید،جدا بدان یشانها هم که شده الاقل سهم مردم را از حکومت بار یک یو برا یددست بردار یپرور و دشمن یزیست دشمن

و  تیکشورها دست دوس یتمام یبه سو یرانداشته باشد اگر ا تواند یم یهیچه توج یانسپاه یبشده به ج یآور جار سرسام های ینههز گویم یم
داستانند تا به حال  نیا یرا رقم زدند در هنگامه کارزار کجا یرانیو وا یرانا یو زبان گزنده خود موجبات بدنام یاحترام دراز کند آنها که با قلدر

خاک از  ینبه ا اوزانمتج یخواه یادهالعمل در مقابل ز اگر شما انتظار عکس یدپروده خود بزن دست یانها و نظام به پادگان یسر .اید یشیدهاند ینبه ا
شما  یندر آست ینبرد مارها های یدانه به مرا چ زنند یم با اظهار عجز و الوه سر باز یمانور نظام یکآنها که تنها از  یدسخت در اشتباه یددار ینانا

 ینالبته در ا یپرستان واقع سهم وطن. دآنها هم نخواهند بو یداگر شما نباش ینکهاند غافل از ا شما چشم طمع دوخته یدر هنگامه کارزار تنها به نابود
آن هنگام که نظرات شما به  یراست هب .دولت شما را بدهند یسئبدور از منطق و شعور ر های ییماجراجو ینههز یدها هم با به کنار اما چرا همان یانم
شما به  اید یشیدهچه اند ید؟تان باش دولت یها یشیاندو کژ یمباالت یب یکه پاسخگو یدهم خواهد رس یزمان دانستید یتر بود م یکنزد جمهور یسرئ

 .یدآن باش یبرا یبه فکر پاسخ یدسؤال نخواهد ماند با بی ههم ینهاا یداز او قد برافراشت یتکشور در حما یاسیمقام س ینعنوان باالتر
  

 رهبرم
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خاطر من  یبرا تر بیش یهم در مقابل شما اندک سخن تند انتقاد آن یرینیحالوت و ش یدبگذار ؛هنوز سخن من تمام نشده است ییدصبر نما اندکی
در مقابل شما و نقد رفتار شما را کردن  یستادنبه قدر ا یگآسود یناگر ا شد یچه م ،شوم یچه آسوده م دانید یبه قدر اجازه نوشتن نم .بماند یباق
تان از  حکومت یبقا یها شما برا سال ینکه دارند و همه ا یاند به قدر صبر آزاده یمردم یرانیانا یاندیشیدب یاندک .خورد یرقم م یرانیانهمه ا رایب

 ست،ا کافی مارا ید،ما آرزو نکن یرا برا ینو او یزکفقط کهر یستر نقد شما و عملکرد شما نب یما را انتظار پاسخ ....اند بخشنده یدا آن بهره برده
با شما  یمهم به صورت مستق آن مان یکردن مشکالت اجتماع یهواگو یالخ یگفت، فقط آسودگ یمکرد، سخن به طعنه نخواه یمنخواه گستاخی

 یشما فرق یبرا یابه عرض شما نرسد اما اگر هم برسد آ یاسطور هم به دست شما و  ینهم یدشا دانم یم.... کنید یم یغچرا در ؛ستا یما کاف یبرا
 یکیکرده است رو به تار یجادمرز و بوم ا یندوستداران ا یندر ب یزعز زاد یشما نور یکه دوستدار واقع یدام یها بارقه ینآخر ید؟ نگذارکند یم

روشن و ماندگار گشوده  یشما راه یکه برا یداعتراف کن یدا روا داشته ینانبه همه آنچه بر او  ییدمردمان بشو ینا یدهرود، سنگ دل را به آب د
نخواهند گذاشت اگرچه به آنچه که با  یتانکارزار تنها یانهمردم در م ینا شجاعت است، یو از صفات رهبر یدآخر شما رهبر ،یدشد، نهراس واهدخ

 .تداش یدیام یدهم نبا یدا خون دل به دست آورده
  

 .به خدا پناه برد یدشما با یمرج یاناما از شر اطراف ،یسمشما بنو یهم برا ام تا باز من آماده رهبرم
  

 والسالم
25/9/1390 
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=194 
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     1390آذر  26، ای به خامنه .)الف. س( نامه سرگشاده یک طلبه حوزه علمیه

  
  یست؟مورد نقد خود شما ن قدرت مطلقه شما، یاآ
  

 ؛وطن از آغاز تا کنون یدانو درود بر روان پاک شه یرانبر ملت ا سالم
  
 .یندمرحمت نما یتشانبه رع یکه با بذل توجه و حوصله بخوانند و پاسخ یدشا ،ال دارمؤسه س یرانا یرهبر فعل از
 ینیدر حوزه فروعات د یهفق یرا محدود دانسته و اجازه دخالت به ول یهفق یقدرت ول صراحتاً 1366در سال ای  هشما که در نماز جمع -1
پس از  یپس چرا در بازنگر یدله را رفع و رجوع کنأمس یدکرد یو سع یدنوشت یخواهنامه عذر یشینچنان با خطاب تند رهبر پ و آن دادید ینم

نکند چون که بر سر قدرت  ،یدنه تنها معارضه نکرد یهمطلقه فق یتقدرت مطلقه و وال یعنیتان  یدهلف عقمخا یتئور ینبا ا هبریانتصاب به ر
 یشخو یبلندسر یبرا یگرانجمهور، به دنبال کوتاه کردن سر د رئیس ییضعف قدرت اجرا یلدهه اول انقالب به دل یاسیس یو در باز یدنبود
 ،یتتانخارج و وال ،انتفاع زیّاز ح یدکش می یادکه شما بدان شعار به فر یخود طبق همه مسلمات یبه خودبه دور و  یانتاز د بوده ینکه اگر ا یدبود

 یستاند و وقت یدباشد با یگراند یباست که اگر قدرت در ج یچه رسم ینا) یمبوده باش یلقا یکس یاز ابتدا برا یتیالبته اگر وال(باطل است 
 یشو خو یرو مردم را صغ یایدب یبود که کس ینا یهفق یتاز وال یبه نظر شما مقصود اصل !؟نگه داشت دیقدرت را با یتمام رسد یشنوبت به خو

است که  یقدرت معنو یبه معنا یتوال یا ؟ارباب ،نفر یکو  یتهمه رع یابداند و  ینتر را عاقل یشو خو یهبنامد و عوام را سف یشانا یررا کب
ها  انسان یرا پاسبان باشد و برا یاراخت یعنیکه خدا به انسان داده  یکند حق یگان جامعه باشد و سعیدد و ستم یفانضع حقمراقب  یدبا یشههم

 ینیمکتب د ینرا فدا کند در کدام یزشهمه چ یشمقام خو ینرساندن انسان به باالتر یبس سترگ در نظر گرفته و برا یمسجود مالئک ارزش یعنی
و  یکروبم یا یضمر یا یهملت را سف یتمام ،یکشیار یمبهتر بگو یا یکش که با فشردن جامعه و عصارهاند  هبه شما آموخت مذهبی یاو  یاسالم یاو 
 یو تعامل نبو یرهکه به س یوقت ،مسلمان یکمن به عنوان  !؟یددست صفات برخوان ینو از ا یچوپان و راع ،بزرگ یرا بر ملت یشو خو یدبدان ...یا

 تر یهشب یو عباس یامو یرهبه س تر بیش بلکه ،یچکه ه ینمب اید نمی هداشت یشکه شما با ملت خو یاز رفتار یاثر یچه ،نگرم یم دمشانبا مر یو علو
 !بینم یم تقواهمراه با  االهی یتتر از وال یانو استبداد و سلطنت را نما یدنما می
 ،که قدرت یستکشانده و مثال آن سخن ن یراههما را به بکه ش یستهم مورد نقد خود شما بود ن یشما که روز یانتها یقدرت مطلقه و ب ینا آیا

 ینکه ا یدقدرت را ننگر یرینو چرب و ش یاار روز دنهو چ یاندیشیدب یشبه عاقبت خو یکم ؟آورد می باره فساد مطلق ب ،آور و قدرت مطلقفساد
کن به خود اشاره کرد که من و  یحتینص گفتم مرا یوقت ینیالداهللا بهاء تیدر چند روز آخر عمر مرحوم آ یدآ یم یادم ؛یمهست یو من و تو رفتن و آن

رفت و بدنت با خاک و روحت در افالک با اعمالت  یخواه یادهامرد و از  یخواه یهر که باش ینبنگر و بب ،است یحتوجودم و مرگم خود نص
بهتر است از حافظ  !؟یدا توجه یقدرت فراهم آمده ب که با اطالق دندان یانسان یها همه ارزش یو نابود یشخو یداچرا به فر .شود میمحشور 

 :فرماید یکه م یدبشنو
  کنند یجلوه در محراب و منبر م یناک واعظان«

 »کنند یم یگرآن کار د روند یچون به خلوت م
  

  !انسان مصداق آن کار باشد؟ یدبا چرا
  
تأیید  یجمع کردن امضا برا یاز سو یعبا رعب و ارعاب و تطم امضا ینمأو نه مرجع و با ت یدنه مجتهد هست دانید یم یشما که به خوب -2

شما دعوت نموده بعد  یدمردم را به تقل دهید یحکومت چگونه به خود اجازه م مسألهاما بدون توجه به  کند یله را عوض نمأصورت مس یتمرجع
را  یشو خو یدهخارج و داخل کشور اصرار ورز ینمقلد یکبر تفک ،ام یدهو نشن یدهند یمرجع یچه کنون در که من تا یرینظ یهم با جسارت ب

را کس  یرشو نه در اهل سنت نظ یعهکه نه در ش یدرا باب کرد یشناسد؟ چرا بدعت می داخل و خارج کشور یدمگر تقل !ها بدانند؟ یمرجع خارج
 !یدهند
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 یتقواگر باانسان تالش یکاجتهاد  ،یستن یچهفتوا باز ،کنند یم یمرا ترس یشخو یو اعمال مذهب خوانند ینماز م ،کنند یشما مردم حج م یفتوا با
سال در کوران  33شما که  ؛شود یاز صحت و سقم نظر و مطابقت با حکم خدا صادر م یاست که با هراس از خدا و با نگرانای  هخواند درس
 یپس ک ،یدا مقوالت بوده ینو زندان و ا یدتبع در سال هم 5 یکو نزد یدبه حوزه مشهد رفت یلتحص یبرا یگسال 16و به قول خودتان  یدانقالب

 یدکرد تا شا یسخواند و نوشت و تدر یدسال فقط با 50که  یتیمرجع ؟یافتید یتمرجع یعبه اجتهاد و سپس به مقام من یدنرس یوقت مطالعه برا
گرد  یانو اطراف همج الرعاع یغو تبل یفاست و با تعر یدست هر انسان یچهباز یاستو فتوا هم مثل س یتمرجع کنید یفکر م یاآ !یابد فتاءا یتقابل
شما را به  ،دروغ یجو ترو یغکه با تبل یستیدو جوان ن یرو هزاران مرد و زن و پ یشخو یامتفکر ق ؟خدا باشد یبرا یتواند حجت می یرینیش

که ما  یدا وردهآبار  هرا ب یهو کدام شاگرد فق ینرا تدو یاللدکدام کتاب فقه است ؟را به ابطال کشاندند ینو اعمال مسلم اندندنش یتمرجع
سازگار  یککه هست اسم استاد با زمان حضورتان در مدرس و مکتب هر  یکه در کارنامه شما با تناقضات گذرم یاز بحث استاد م ؟شناسیم ینم
چرا  یدبپرداز یشو به حکومت خو یدرها کنمردم را  یند یگویمم یخواه یراز منکر و از سر خ یبه رسم امر به معروف و نه یزعز یآقا !یستن
 یننبود که دست در د یشما کاف یمطلقه برا یاستمقام ر یاآ! ؟یریماشتباه بگ یقاض یحانسان خوب شما را با شر یک یبه جا یشهما هم خواهید یم

 یستیدمنصب ن ینکه صالح ا دانید یب مخو یزشما ن !یطعمه هر شکارچ یزشکار ن ینو ا یستجوالنگه هر کس ن ینجاا ؟ردیدو اعتقادات مردم ک
  .»ما کفوراًإو  ما شاکراًإ«که گفت  یدبه مهلکه رو یاو  یاندوزیدعاقبت ب یدکن یشرها یاپس 

 
 ،یاست و شما بدان راض یحاگر صح ؛گیرند یشما به کار م یالقاب را برا ینا ،کشور غرقه به ظلم ینا یرانبه شما و مد یکو حلقه نزد یاناطراف -3
 :همچون القابی؛ یمو لب فرو بند یمبدان یزتا ما ن ییدالقاب را از کتاب خدا و سنت رسول و ائمه بفرما ینتند امس

 »یتوال یعظما مقام«
 »یمعظم رهبر مقام«
 )خاص یبه معنا( »ینالمسلم امام«
 »یتوال خورشید«
 »یتوال ماه«
  »جهان ینامر مسلم ولی«
  »ای هامام خامن یاهللا العظم تآی«
  »امام زمان ایبن«
  
 ؛یدمراجعه کن یتاهل ب ییبه آثار مکتوب و مستند روا یاالبالغه را تورق و  است به نهج یفقط کاف کردند یچه خطاب م یبه نظر شما مردم به عل آیا

 یشکه در دهان مداحان خوو اصرار داشتند  دادند ینم یبه کس یخوار و پاچه یمورد خطاب مردم بودند و اجازه چاپلوس یهبدون کنحتا  با نام و
در  یعنیو نه مکه  ینهدر مد یدر زمان حضور نب ینبو یرهو س یخمگر در تار )گر و تملق فرد چاپلوس یاز ساکت کردن فور یهکنا( یزیدخاک بر

شما از هر  یکه صندل یمبگذر! ؟دهد یصرا تشخ یامبرتوانست پ نمی جمع یاندر م مدآ یم ینهکه به مدای  هیبغر یاو  یننش یهاوج قدرت هر باد
ن و جالل و مقام تمام مثال شاهان نه مثال أدر ش یابندنگاه شما را ب یکاست با  یشما کاف یافتن یبرا یول ،بلندتر بوده و هست ینینش یصندل

کنند و مقام  ییسرا یحهمد یشانراو آنند و ننشسته تا ب ینبر پشت نهاده و به دنبال ا یشکوله خو یمطبابت و تعل یبه سودا یامبرانچرا که پ !یامبرانپ
 !یستواهللا ن یسترسول خدا ن یاتادب ینا ،من یما به جا یدا که گفته یما یدهشن یاربسحتا ! در غبغب قرقره کنند

 و یدگاهکه شما به آن آ یاسالم یدشا یاو  یدولو به ظاهر ندار یشباهت یچه) و امام یامبرپ(مورد هم به منوب عنهم  یندر احتا  است که چگونه
  !ترکدو غلو کنند و باد کنند تا هم ملک و هم مملکت ب یندبستا یدگفته که بگذار یماز کالم خدا که ما از آن نا اگاه ینسخه دوم یاو  یددان می
آن  ینجانش را یشباز خو یندو نوشتجات بستاها  یو سخنرانها  صفحه در نامه یکتا حد  تر بیش یاخط و  یکبا  یاست شما را گاه راسزاو آیا

 !ید؟ننوشته محسوب کن نگار خط
 !؟کردند می چه یدر زمان نظام پادشاه مگر
  »؟بناء الملوکأ ینأالملوک  ینأ«و در عاقبت چه شد؟  کردند یم یانتها معرف و دانشش را بی... قدرتش را مطلق... خدا یهرا سا شاه
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را طرح و  یمطالب شود یگهگاه گم م یشخو یکه در مرکبات نادان یانسان یبتدا براا یخواهیردارم و از باب خ یاالتؤباز هم س یفهبه عنوان وظ من
 تعبر یدتا پس او با یطانتکبر است از سرنوشت ش یهر کس یکه اول بدبخت یداصالح اقدام کن یپاسخ هم تالش و هم برا یخواهم برا می از شما

من خاکم  یآر ؛»ینمن نار و خلقته من ط یخلقتن«: بر آدم گفت یه نکردچرا سجد یدندپرس یوقت یتگرفت که در حضور حضرت ذوالجالل احد
 یندر ا ها یسرچشمه همه بد یعلو یرهو به س یبه اخالق نبو یهاال یبه تقوا یانسان یلو تالشم عروج است به فضا ما یدن یایمن از گلم من از دن

 !آغازش یگرانانگاشتن د یدهتکبر است و پس آن ناد یانم
هر  یدانگار می که همچو گوسپند یمردم ،در راه یامتو ق »یدلشد قبۀاالعن إ«است و  یرکه فردا د یدبه محاسبه کش یشو خو یدبرس شیداد خو به

 یدنبا یاچند روز دن ینا ،در نهادش بنا نهاده یمتعال یهدف یکهر  یو برا یدهآفر یشکه خداوند با مهر و رحمت خو یندخدا یزاناز عز یزیعز یک
 .که در قبال محبوبان خدا و خلق بدون عبثش به دور سازدای  هیفرا از وظ شما ومن 
 یزما ن .شود یخال زاد نوری یجناب آقا یزمانبه آنها خواهم پرداخت و هرگز نخواهم گذاشت پشت عز یبعدهای  هست که در نامهها  هم گفته باز

 اانسان ب ینیبه عهد تکو یشههم یبار و برا یک ؛داد نداشتهیدان و شکنجه و بجز زن یسال است پاسخ 33که  یمدار یاالتؤس یرانیمثل صدها هزار ا
 ).»یلست بربکم قالوا بلأ«( »یبل« ییدو بگو یدباز گرد یشخدا

  
  والسالم

 یهطلبه حوزه علم یک
 .الف .س
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=33 
http://nameha.nurizad.info/?p=257 
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     1390آذر  26 ای، به خامنه »یکی از اعضای جنبش سبز«نامه سرگشاده 

  
 سالم  ؛یرانا یاسالم یجمهور رهبر
  یسمبنوای  هشما نام یبرا ،گرفتم تا قبل از آنکه کشور کال پودر شود یمتصم زاد نوریمحمد  یهتوص طبق
 .گر و خس و خاشاک شد و فتنه یرتبص یشبه ب یککه  یزاد نوریمحمد  ؛بروم را زاد نوریخواهم راه محمد  ، میآری
به دستور شما  78یرت 18را در  ما یدانشگاه هم یارانکه  یاز زمان .نسل من از شما متنفر شد ،یکه از چه زمان یددان می خودتان خوب ؛یگرام رهبر

  .یدستیگر یمضحک رفته خود در نماز جمعه به صورت کامالًاز دست  یبازگرداندن آبرو یو شما برا یدندبه خاک و خون کش
طرفش  یککه  ییکودتا .یدیمو اتفاقات بعد از آن که به اوج نفرت رس 88تا انتخابات  شد یهر روز بر شدت تنفرمان افزوده م ،آن روز به بعد از

  .منحرف شدها  که بعد یرتیبصمرد با یگرشو طرف د یدشما بود
 ییبه جا یتمانآه و ناله و شکا یصدا .که به پدر بودنتان شک کردند یچه پدران ،کردند ینکه شما را نفر یچه مادران ،ما گذشت که برهایی  روز چه
ر نشده یتا د .یدرا ند یحضرت آقا؛ سرنوشت صدام و مبارک و قذاف .هستای  همحاکم ،هست ییفردا ،هست ییکه خدا یداما فراموش نکن یدنرس

  .یریداست عبرت بگ
  

  ؛یگرام رهبر
اگر باور  .یدخود شما هست یرانفرد در ا ینترتنها. یدسخت در اشتباه یدا یدهبه انزوا کش یکه رهبران جنبش سبز را با حبس خانگ یدکن می فکر اگر
چگونه  بینیدتا ب یدنرا مسدود ک یمشروع براداران سپاهدرآمد نا راه از هزاران راه کسب یک ،روز یکبله فقط  ،روز یکاست فقط  یکاف یدندار
 .دهند یدندان نشان م یتاناکنون برا ،دادند می م تکانشما دُ یبرا یروزکه تا د یکسان
 !شود می یرد ،زود خیلی ...یدسخت در اشتباه یدکن باور

  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=68 
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     1390آذر  26 ای، به خامنه» .ف. س«نامه سرگشاده 

 
 ی در پ یاشتباه بود و آغاز اشتباهات پ ،سخن ینو ا »از اوجب واجبات است ،حفظ نظام«گفتند  ینیاهللا خم آیت

  
 یرانا یزالخب ینبدانند که در سرزم یندگانآ یدبگذار. شوکران جام یدننامه، که در حکم فرمان آتش است و نوش ینهم یلشام و دل ام، آزاده آدمیزاده«

 )ای هخامن یبه آقا یرجانیس یدینامه سع یناز آخر یبخش( ».و مردانه به استقبال مرگ رفتنداز جان خود گذشتند  دلیرانه که یمردم هم بودند
  

اما سهم ما در  ،ستندیکم ن ینسرزم ینا یخآزادگان در تار یناز ا .است زاد نوریچون محمد ای  همن در برابر آزاد یفهاز وظای  هنامه تنها گوش این
 .یمده ییرالگو را تغ ینکه ا یددر هنگام بودشان ام یو همراه یتدر دوران نبودشان است و نه حما یستنراه تنها گر ینا

 ،شته باشدندا یاثر یچهها  نامه ینا. خود را منتشر کنندهای  و هر چه زودتر نامه ینددرخواستشان را اجابت نما یشاننامه ا یدارم مخاطبان اصل امید
 .داد را کاهش خواهد زاد نوریوارده بر  یاز فشارها یاثر است که بخش ینا یدارا

  
 ای خامنه یسالم به جناب آقا با

 یاسالم یجمهور رهبر
  

درد  ،و نه نام دیدار ینکه شما درد د یسمنو می یتن ینبا ا زاد نوریآزاده چون محمد  یتیبه احترام به شخص و صرفاً ینطبا یلرغم م ینامه را عل این
 .ها و نه توسعه نامتان بر سر زبان یدخالقاال توسعه مکارم یفتهش ،و نه قدرت یددار یاتاخالق
در نظر  یزرا ن ینکه قدر و منزلت دهایی  یبرا گرفته است آس یرانیانا یکه دامن ما و شما و تمام یمبگو هایی یبدردها و آس یشهخواهم از ر می

و اشک  هپر از آ یخها در تارزاد نوریو  زاد نوریسخن ندارم که از آنچه بر  یدنبه درازا کش یحال و هوا .شما کاسته استنسل ما به واسطه افعال 
چند سطر را  ینپس ا ،یستمن یزنمودن نامه خود ن یبه دنبال ادب .یانمگر ،کند می داغ دل را تازه یزاد نوری یگذشته است و هر از گاه ینسرزم ینا

 یدبخوان
اشتباه فرمودند و  یشاناشتباه، ا یآر ی،در پ یاشتباه بود و آغاز اشتباهات پ ،سخن ینو ا »از اوجب واجبات است ،حفظ نظام«گفتند  ینیخم اهللا آیت

 تباهاتیاشالبته شما مرتکب  .اشتباه نمودند یزسخن نگوشودند ن ینداشتند و لب به اعتراض به ا ینلک که درد دمُ ینا یو علما یانشانشما و اطراف
از دزدان  بگذریم -  یدحاکم نمود یرامونیانتاناعمال خود و پ یسخن را بر تمام ینا ،یشانا ینچرا که در مقام جانش ،یدشد یریناز سا تر بیش

 است که حفظ خودمان از اوجب ینآنان شعار ا یندارند و تنها دردشان درد شکم است و برا یزاطالعات و دزدان سپاه که درد حفظ نظام ن
چرا که ممکن است در  .حفظ اسالم از اوجب واجبات باشد و نه حفظ نظام یستبا می اسالم یعلما یبراای  هخامن یاب آقاجن -  است واجبات

 یزساده است الگو ن یارسخن بس .شد گونه که بارها این - عمل به اسالم و حفظ نظام قرار دهد یگذر روزگاران اوضاع و احوال، ما را در دو راه
گذارد که از قلمرو حکومتش  می را آزاد یرطلحه و زب یدنظام، از اوجب واجبات بود که نبا یداگر حفظ حکومت خود، شما بخوان یعل یبرا نروش

گذاشت که  می یباق یدرس یخدوران تار یدر تمام یند یعلما یتمام یبرا یدداشت و نه حفظ حکومت با یندرد د یخارج شوند اما چون عل
 .انحراف آغاز شد یدزدند و زد یوندکه سرنوشت اسالم را به سرنوشت نظام پ یاز روزگار. حفظ اسالم است مسؤولتنها  یاسالم الممسلمان و ع

از  ،توان مردم را به گلوله بست می ،نمود یلرا به بهانه حفظ نظام تعط ینیمحکمات د یتوان تمام می »از اوجب واجبات است ،حفظ نظام«با شعار 
عمل  یکبه آنها دروغ گفت و هزار و  ،یداموالشان را دزد ،به آنها تجاوز کرد یزکدر کهر ،نمود یشان دستکار یأدر ر ،عبور داد کنآنان تا یرو

 یشما بخواهد ادعا یمانده است که نظام تحت رهبر یاز اسالم باق یزیمگر چ ،راه ینا یاناست که در پا ینا سؤالاما . انجام داد ینخالف د
را از تارک ذهن و  »از اوجب واجبات است ،حفظ نظام«شعار  یننشده است ا یرتا د یایدب. را داشته باشد یعهم و استمرار حکومت شاسال یندگینما
قضاوت در  .یاندازیدتان ب گذشتههای  یریگ یمتصم یدوباره به تمام ینگاه »از اوجب واجبات است ،حفظ اسالم«و با شعار  یدتان پاک کن یشهاند
 .نمود یجادساله ا 28جوان  ینرا در دل ا یدروزنه ام یاندک زاد نوری یداما ام ،خوفناک یرمس ینبودم از بازگشتتان از ا یدگرچه ناام ؛تانخودبا  یانپا
  



 )707(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یمنما می یکو سرانجام ن یبهروز یآرزو برایتان
  
 ام هنوز نامه یمرغم لحن مال یکه عل یدا قرار نمودهلک برمُ ینرا در ا ییفضا »از اوجب واجبات است ،حفظ نظام«شعار  ینبس که با ا ینهم *
 یاز عل یسخن یادنامم شما را  یلکنت زبان من و ترس از افشا ینا یاآ .یمبا شما سخن بگو ما یقیترسم که بدون لکنت و ترس و با ذکر نام حق می
   !؟دازدان نمی

  
 یادامه راه عل یمدع یا

درنگ ای  هبدون لحظ یدمطمئن باش ،یدرا به شما رسان ییتوان هنوز صدا می اش کنم تا دلخوش شوم کهشما ف ینامم را برا یداز من بخواه منتظرم
 .و اسالم یرانا یروشن براای  هیندآ یو حرکت به سو یرمس ییربر تغ است یخود گواه ینا ؛کار را خواهم کرد ینا

 
 احترام یمتقد با
  »!یچیمه یهما همان سا ،یردپذ یهاگر سا هیچ«

 .ف .س
  
  

  ***منبع *** 
  »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=82 
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     1390آذر  26 ای، به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
  که وجود ندارد گوش شنواست یزیچ یاد است ولیگفتن ز یسخن برا ای، هخامن یآقا

  
 یا خامنه ید علیبر س سالم
آخر سن و  ،گفتم ی نمیزیشدم و چ می در دل ناراحت ،شد ی میحرمت یان به تو بیدر جمع دوستان و آشنا یه وقتکورم آ می را به خاطر ییها سال
ارت یبار به ز یک ینشده و سال کوقت تر چیاش ه بزرگ شده نماز و روزه یمذهب امالًکه در خانواده کپسر چهارده پانزده ساله  یکنداشتم  یسال

ام گر چه  واجبات نگفته کام و تر م هنوز اعتقاداتم را از دست ندادها یه در اواسط دهه چهارم زندگکنم ک می رکه خدا را شرفته، البت می امام هشتم
 .اند سپرده یفراموش ه از خانواده به ارث برده بودند بهکاعتقاد  یشما قدر یومت اسالمکه در حکشناسم  می ار از دوستانیبس

گفتم  می دانستند در دل به خود می ه و زشتیرک یزد ی میه در جلسات قرآن به قارکخنده تو را  ،بزرگه و مادری خالبه خاطر دارم وقت م،یبگذر
تحمل ای  یهثانحتا  هکده یرس یینون به جاکا. دمید ینه نمید من در آید یر در خشت خام میه آنچه پکنآحال  ،ن خنده وجود داردیدر ا یچه زشت

جمهور شد  سید محمد رئیس یوقت یدان یچ میه. زدیخ می بر ...یه از گلوکاست  ...ین صدا صدایا ،دیاید چه نیایرا ندارم چه خوشت ب تیداص
ه کف یح یرد ولیگ می دیبه س ان رایآماج حمالت مجلس یه جلوک یسکان او و مجلس، یتعادل م یبرا یهستای  هه تو وزنکار خوشحال بودم یبس
شبه  یک اهللا آیت یت را به سخره گرفتیه مرجعک یوقت ؛آخر من در گذشته دوستت داشتم ؟دمیاز تو بر کی یدان یم. یبا او باش یتگاه نخواس چیه

 یشم مابقک می ت خارج را به دوشیمن بار مرجع یت گفتیها یاز سخنران یکیدر  یوقت مخصوصاً یردکشبه خود را مرجع  یکم نبود کشدن 
ت یل مرجعیت بزرگ شده بودم و از فضایدر دامان مرجع یه عمرکو من  یدیشکا به ابتذال ت ریحرفت مرجع نیتو با ا ،حضرات بار داخل را

 .نفس است یهوا ییگو یه هر چه مکدم یده بودم فهمیچشای  هشم
ه ک ییات گذشته جا دو سال از آن خطبه معروف نماز جمعه یکحاال نزد. ه وجود ندارد گوش شنواستک یزیچ یاد است ولیگفتن ز یبرا سخن

 یکشد  یرانیشدن جوانان ا ینجه، تجاوز و زندانکقتل، ش یه سند شرعک یزد یو حرف یان نشان دادیرانیتاتور را به تمام ایکد یک یهره واقعچ
نند، ک می مرگت را یه آرزوک یرد ملتکت کوچکه تا توانست ک جمهور رئیس یک، یگذاشت ین چه از خود به جاینه بنداز ببیدر آ ودنگاه به خ

ه ک یهست یگریدنبال جنگ ده ا بیآ ینکچه  یخواه می حال. مبودکسراسر غم و اندوه و فقر و  یشورکن درجه اعتبار و تری کم در یتیروحان
 ؟ستیا بس نیتمام دن یبرا یره شمالک یکا یآ ؟ینکم پنهان یعظ یرانیو یکر یها را ز یخراب یتمام

تا آنچه  ینکت برگزار کنده مملیآ یرفراندوم برا یکو  ینکاگر امروز به اشتباه اعتراف  یول ،یش نداریار از خویاخت کیدانم چون عروس یم گرچه
 .گذرم یمن از حق خود م ،مینکم انتخاب یخواه می خود

  
  والسالم

 90آذر 
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=108 
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     1390آذر  27ای،  به خامنه کریم عمیدنامه سرگشاده 

  
 !در راه است بارانی

  
 یرانا یاسالم یبه رهبر جمهور سالم
سر برآورده و از ظلم و ستم و ذلت  یشخو یکه با تمام جان و ناموس و زندگ یو عزت و شرافت آزادمرد خواهی یآزاد یاداست به فر یکیلب این

قتل،  یدادگری،از ب یدهخفته مردم ستمد یصدا یاددربند، فر خواهان یآزاد یاو و تمام دیافر. شما برائت جسته است یدستگاه استبداد یو خوار
شده یرکه طرفداران اجهایی  همان یبل. اند جنابتان در حق آنها رواداشته یممستقیرو غ یماست که عمال شما به دستور مستق یانتیتجاوز و خ ،غارت
بدون  یلیاردیم یبواسطه قراردادها المال یتاه که دستشان درخون مردم آغشته و سرهاشان در بو سپ یجچون بس ییها در نهادها و سازمان یندشما

چنان که فربه از مال حرام،  فرورفته است آن.. و یاسیو س یاقتصاد یها قاچاق، رانت یها اسکله ی،نفت یدالرها ی،نفت یها مناقصه مخابرات و پروژه
دارند و نه به کس  یینه از کس ابا. یستن یهمه غارت و چپاول و ستمگر ینز ستاندنشان از اگشته و کس را توان با یکیعرض و طولشان 

 . دهند یپس م بیحسا
 یدستگاه قضائ یو برا توانند یچرا نمو چون  یمردم را پشتوانه خود دارند جز تملق و اطاعت ب یو چاپلوس که رأ یتخاص بی یندگانکه نما چرا

نظارت  یکه قرار بود بر عملکرد رهبر یندگانینماحتا  یست،دفاع از حقوق مردم متصور ن یبرا یدون اذن شما حرکتمنصوبتان، ب القضات یبا قاض
که به واسطه  یهمان قدرت یندقدرت مطلقه شما یطرهدر س یزکه همه کس و همه چ یطیشرا یندر چن. یندباشند خود سرسپرده و وامدار او شتهدا

 !یدا نموده یافتخداوند در ینیشامام زمان و جان یابتقانون و ن
آشفته و  یطشرا یافت؟اوضاع نابسامان و هرج و مرج  ینا یپاسخگو یارهمه قدرت و اخت یناز شخص شما با ا یربه غ توان یرا م یکس چه

از  یتواقع یناست و انکار ا است که در جامعه امروز ما حاکم یتیواقع یایدلسوزان به طور مبسوط آمده گو یشینپ یها نابسامان آنچنان که در نامه
از  یشب باشند یاز طرف مردم م یشما در هر نقد و اعتراض یکه سپر بال یو خارج یمنصبان و انتصاب آن به دشمنان داخل شما و صاحب یسو
لم و فساد بازنموده و ظ یننجات کشورمان از ا یدر حال حاضر برا یگرانو د یزادنور یکه آقا یدیمردم افزوده و روزنه ام ینهبر خشم و ک یشپ

از مردم  یتو حالل ها یآمده را درک نموده و با اقرار بر نواقص و نادرست یشفرصت پ ینکه ا یدام. گردد یتر م اند هر روز تنگ شده متصورشما  یبرا
 .ییداصالح امور باز نما یراه را برا یده،زجرکش

  
27/9/90 

 یدعم کریم
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر یارنگ نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=146 
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    1390آذر  27ای،  به خامنه» نسل دوم«نامه سرگشاده 

  
 زاد یمحمد نور یداریب یها در پاسخ به نهضت نامه ی،اسالم یبه رهبر جمهور ای نامه

  
 یاسالم یرهبر جمهور یا خامنه آقای
 .دهیم یاو را پاسخ م »ینصرنیهل من ناصر « یکه ندا یمباش یافراد یننخست خواهیم یم »زاد ینورمحمد «درخواست برادر شجاع و بزرگوارمان،  به
  

   ،یا خامنه آقای
و انبوه  یلمف ینا یدنکاش چاپلوسان و متملقان درگاهتان مجال د یا که شود یحضورتان م یمهم تقد یلمیآن ف یوستبه پ یست،نامه تنها ن یک ینا

قبل از . یدا ت تنها ماندهیبزرگ به غا یایدن ینکه در ا یدشما هست ینا ،برعکس یست،تنها ن زاد ینور یدتا بدان دادند یشما م را به یارسال یها نامه
اعتنا و پاسخ کوچک از  یکاز  یغدر ینوشتند، تذکر دادند، التماس کردند، ول یتانبرا یرانیبرجسته و دلسوز ا یها ها نفر از چهره ده زاد ینور یآقا
 یکاز  یغدر. تان رقم خواهد زدیبرا یزانگ بس غم یکاذب، عاقبت یها همه نخوت و غرور و تقدس ینا یم،ا خوانده یادرا ز یختار. ب شماجان

 یکاز  یغدر ی،رفسنجان یدوستانتان همچون هاشم ترین یککوچک به نزد ییپاسخگو یکاز  یغدر ی،خارج یا یخبرنگار داخل یکمصاحبه آزاد با 
 شما را چه شده است؟. است هرا به فغان آورد یاییبلکه دن یرانیو ا یرانکه نه فقط ا یدا که بر سر کشور آورده یبتیهمه مص یناز امل ألحظه ت
سالم و  یبا مردم عاد زدید، یدر کوچه و بازار قدم م یمردم عاد یگرکه همانند د یو سه سال قبل، زمان یبه س یمشما را بازگردان بگذارید
 اطراف یدر خراسان و در مشهد و شهرها. کردید یم یاحوالپرس

در گوشه  ینامام حس یشما برا های یبتاز ذکر مص ها یلیدر خراسان خ خندیدید، یو م گفتید یم زدید، یلبخند م شناختند، یشما را م ها خیلی
را امروز  یا من خامنه یاندیشیدو ب یدبه آن دوران ببر خود را یقیلطفاً دقا. کنند یبازگو م یکدیگر یدارند که هنوز برا یگرمشان خاطرات یها خانه

 یرا بر سرکارها ینهاو امثالهم باشند که چون خودم ا یطائب، جعفر یتی،وال ید،وح ی،فقط حجاز یدمن امروز با های ینچه شده است؟ چرا همنش
و  یتیامن یهده ال بایست یه قرار است به حضورم برسد مچرا هر کس ک. شنوم یاز آنها نم یبه جز تملق و چاپلوس یزیام چ گذاشته یمدرشت و عظ

سال است به جز مدح و  یچرا س. مرا ینه خدا یدکه مرا خوشا یددر حضورم پهن شود و آن گو یو پست یچاپلوس یدهکنند تا چک غربالش  یدتیعق
که درست  آنو  کنند یم یجاغلط و ب یانجهان یتو اکثر رانیانیا یتخود را دشمن خود بدانم و معتقد باشم اکثر ینو مخالف یاتا همه دن ام یدهثنا نشن

 .یرفقط من هستم و الغ فهمد یو م داند یم
 یمردم یانداشتم مهربان و من بودم در م ییکه سال پنجاه و هفت خدا یدخورده باش یبینه یدبا برید یو سه قبل به سر م یهنوز هم در س اگر

ام که  شده ییخودم خدا یبرا 1390و سه سال در سال  یآزار من بودند و امروز پس از س یها در پ نه آن داشتم و یمهربان که نه من قدرت و زور
 ینکره زم یبر رو یو حاکم بشر یبن یچدارم که ه یو قدرت ام یدههاست آنها را ند هستند که سال یمردم ینکا. ینمهمه را بنده خود بب ستغفراهللا

 .همانندش را ندارد
است که شوق رفتن  ینا یبرا یتشما در نها یاست که مسلمان ینمگر نه ا. تا ما حرفمان تمام شود یدبمان یشو سه پ یا در همان سرا به خد شما

 چه ید،را به جا آورده بود یبود که شرط مسلمان ینمگر نه ا دادید یخود را ادامه م یشو سه سال پ یس یبایاگر روش و منش ز ید،به بهشت را دار
و چاپلوسان  یقانو ناال یدکشور ساز یکالعمر  خود را حاکم مادام ید،را دنبال کن یهولناک یکردرو ینو سه سال چن یس یدا گفت که بابه شم یکس

 یجهنم ختنرا خاکستر کند و با سا المال یتدالر پول ب یلیاردم یستخودتان، هفتصد و ب دولت منتصب  یسکار رئ یانتا در پا یدرا بر سر کار بگمار
 .یدخودتان هست یشکه فرمانفرما یدشو یخودتان وارد بهشت موهوم یالبه خ یرانا در
ارزش  یدا که ساخته یاسالم یقدرت، شوکت و نظام جمهور ینکه تمام ا خوریم یقسم م یدقبول داشت یشو سه سال پ یکه س ییبه همان خدا ما

و سه  یکه س ینیبزرگ سوگند، د یبه خدا. را نداشت یشانزاده و امثال ا تاج یزجر خانواده آقا یا گناه یب یدآبادیقطره اشک فرزند احمد ز یک
را بلند کند  یزادو شجاع همچون نور یفمرد شر یکاستغاثه  یادفر که ینرا خندان کند نه ا یزانعز ینآمده بود تا چهره ا یدآن بود یروپ پیشسال 
 اام ر خانواده یآبرو شرمانه یو ب رحمانه یدارند ب یستید،ن یشده رهبر فعل یفحرت یند یروکه پ یانیسپاه یروشنفکران، ا یا یون،روحان یا که
آور طلب کند،  شما گلوله و گاز اشک یوننجات خودش همانند نظام ینه آن که برا یفمرد شر ینو ا. و قصد دارند خودم را پودر کنند برند یم
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تا  ،بازگرداند قدرت یساده ب یو آن روحان یشو سه پ یشما را به س یران،عز ینز دل اسو یدتا شا کند یخطاب به شما طلب م یا ها نامه بلکه از آن
 .فروکش کند یاندک گناه یب یرانهمه عز ینقساوت قلب شما در به زندان انداختن و خون کردن دل ا یدتا شا ید،فکر کن یاندک یدبتوان یدشا
را در  زاد ینور یاست که آقا ینا یرانو عاشقان ا یتانسان یعت،ما و همه دوستداران شر فهیوظ یول. داند یخدا م یر؟خ یاها موثر است  نامه ینا آیا
و  یدآ یشدر شما پ یتحول یدشا یمکن یاد یکدرخواست نموده است شما را با الفاظ ن یشانطور که ا و البته همان یممخمصه دردناک تنها نگذار ینا

و خود را قدم  یدبازگرد یشو سه سال پ یبه س یقیدقا کنیم یدوباره از شما تقاضا م. دور شود زده یبتکشور مص ینجنگ و فالکت از سر ا یهسا
 .ینیدبب یا ترس و واهمه یچمردم و بدون ه یانحال گفتگو با مردم و در م زنان و در

مرجع زمان  ینبزرگتر یبروجرد اهللا یتکه آ یبود، همان راه یشو سه سال پ یبه خدا قسم راه بهشت همان راه آسان س. است یرینش یاربس ،آری
سال است بولدزر عبوس  یو س یدیدکه شما برگز یراه سخت و دشوار ینا یول که خود هزاران شاگرد همچون شما داشت،  یخود رفت، مرجع

که به زور گلوله و  یخود و ملت مظلوم یسوزان است برا یسرانجامش جهنم رانید یغم و اندوه در آن م یبمه یو جهان را با صدا یرانا یدشمن
 .اند شما شده های یمگروگان تصم یزک،کهر
کس  یچقصد اهانت به ه یلمف ینما در ا. یمو زشت استبداد را به شما نشان ده یتا چهره واقع کنیم یشما م یمرا هم تقد یلمینامه ف ینبه همراه ا ما

ن استبداد یدر قالب ا یچه کس کند ینم یهموطنان فرق یگرما و د یست و برااست چهره زشت استبداد ا یلمف ینآن چه مورد نظر ما در ا یم،را ندار
 .یدشو یرکه عاقبت به خ یدشا ییدخارج نما یمونقالب نام ینهر چه زودتر خود را از ا یدواریمام. یردگ یجا
  
 نسل دوم: احترام با
  

 یرانکم بر ااستبداد حا یعدر خصوص فجا »یمدار ییآرزو« یدجد یلمف یمو پخش مستق دانلود
http://nasle2.blogspot.com/2011/12/blog-post.html 
http://www.youtube.com/watch?v=Zb5TQUBSzS0 
http://www.youtube.com/watch?v=0O50HbDoDlw 
http://www.4shared.com/get/IHaYXGf8/WeHaveaDream__Nasle2blogspotco.html 
 

  
  ***منبع *** 
 »یبه رهبر یارنگ نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=145 
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     1390آذر  27ای،  نامه سرگشاده مانی امیدوار به خامنه

  
 است؟ ییاست توقع نابجا یرهبر یفهمن و ما و محمد که حداقل وظ یها گوش فرا دادن به درد دل آیا

  
 یران،بر رهبر معزز ا سالم

ساز  یلمف. دارد یمحقر یماست، در قلمرو حکومت شما زندگ یههمسا شناسید، یم محمد را که حتماً. کنمبدون مقدمه شروع  یداما بعد، بگذار و
نه  یها بودم در سال یدهشنحتا  .ها زده مهربان قلم یرهبر یهدر سا یزندگ یها از نعمت .سازد یم یلمدر قلمرو شما ف یاز موهبات زندگ. است

 یناست که بهتر از رهبر مهربان ا یاو را درد .رنجهنرمند است و زود. ستبرادرانه بوده ا یشما الفت ینبوده و ب یکچندان دور به شما هم نزد
 یداراو را رخصت د ها یتازگ .را دارد رهبر است ینشکه توان و اراده تسک یچرا که به زعم او تنها کس گذارد ینم یاندر م یگریکشور با کس د

اما هزاران عجب او را به  .است یکاف یگوشه چشم گویم؟ یچه م. هر چند مختصر یدارد به پاسخ یدام و نویسد یالجرم نامه م دهند نمیرهبر 
 .محال است یست،ن یست،ن. نبوده طور ینا نه، نه حتماً.... و شکنجه و ناسزا و سر در مستر ییزندان بردند و بازجو

موافق  حتماً یرهبر. داند یاز آنها مبراست، نم حتماً یکه دامان رهبر یاز مواردبه شما را ادامه داد، تا جناب شما را آگاه کند  ینگار نامه محمد
محمد . یامدن خیاما پاس .پانزده تا یکی،نامه نوشت، نه . داند یتر از دفع مدار، او جذب را کارساز ست و مردمدوست ا او مردم. یستگونه اعمال ن ینا
که او انگشت  یدچنان گره از کار فروبسته محمد بگشا یرخود با سرانگشت تدب یرهبر حتماً مده،یان یدر کار است که پاسخ یمصلحت اند حتماًد یم

محمد، مردمان ! تحت امر رهبر خوبمان ینهمه عدالت را در سرزم ینو بسازد ا یسدبنو داند یکه با همان زبان هنر که خوب م! به دهان بماند
همانطور  داند یمحمد م .را یاسالم یبرکات رهبر ینندز رهبر مهربان کرد تا به چشم خود ببا یشها و درخواست ینگار کشورش را هم شاهد نامه

 .مورد نظر و دقت رهبر قرار خواهد گرفت یزجامعه ن یها دردها و زخم است، حتماً یرهبرتأیید  دفاع مقدس مورد یها که مستند
 !نشد یدهخوانده نشد، د یامد،نشد، ن اما

من و ما و  یها گوش فرا دادن به درد دل یاپاسخ ماند؟ آ یب یشها که مگر محمد چه خواست که آن همه نامه یما مانده یرما متح اما من و حال
 ینهبه س ینهکه دهان به دهان و س یشها نامه یدر پراکندگ توان یمحمد را م ییگو است؟ حق ییجا هاست توقع ناب یرهبر یفهمحمد که حداقل وظ

اما چه شد که شما . یدو بشنو ینیدو بب یاییدمحمد محترمانه از جناب شما خواست تا به کنار ما ب .یافت ،گردد یمفلوک م ینسرزم ینا ردمانم ینب
و  یرا تکان یستگانکه شما و با یغدر یدید؟ند ،که در شما هست یرتیشما با آن بص و یدیممحمد درد د یها چه شد که همه ما در نامه یدید؟ند

را  آن یکه رهبر ییجناب شما به درد در قلمرو اساساً یدشا یاخورده وطن و هموطن،  از دل زخم ینشدردآگ یها مه شعره ینا دهد نمی یرنجش
 یستید؟قائل ن یددار یاردر اخت

  
 رهبرم،
 .را یبمردم نج ینبر جگر ا ینخون یها زخم یانندمحمد به شما بنما یدبگذار ،یدکه شما فرصت آمدن کنار ما را ندار حال
که  یزچون محمد عز یکانیحال چه واهمه که نزد ....است و توطئه و یینما یاهدر حال س یکه دشمن توسط عوامل داخل یدو مکرر گفت دگفتی

 .داستان ما باشد یراو یستن یدیو صدق گفتارش تر یاند و در درست شما بوده یتمقرب شما و ب یروزگار
  

 بزرگوار سید
 یهزاو ینو از ا دانید یم یومیتو محتاج ق یرنکند مردم را صغ دانید؟ یمحق پرسش از خود و حکومت خود نم ، نکند مردم رامرتبه استغفراهللا صد

 ن؟شما را چه به دخالت در امور بزرگا ییددر دل بگو یگراننکند در پاسخ به هر نامه محمد و د شمرید؟ یپرسش از خود م یترا فاقد صالح یشانا
 بینید؟ ینکند مردم را نم یست؟ح مملکت است و چه نچه به صال دانیم یما خود بهتر م

  
 !رهبرا
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اگر خود را  دانید، یم یو مردم یدوست داشتن یاگر خود را رهبر دانید، یاگر مردم را صاحب کشور و انقالب م دانید، ینعمت م یمردم را ول اگر
 بادانیو آ یشرفتخود را ضامن پ یاگر رهبر شمرید، یالفارق م مع اسیمنطقه را ق یکتاتورهایخود را با د یسهاگر مقا دانید، یم یرهبر یگاهمحق جا
 یینما یاهو س گوید یو اگر دروغ م یدپاسخش ده گوید یاست؟ اگر محمد راست م یلیمردم را چه دل یها به نامه یپاسخ یب.... و دانید یکشور م

 هک ستا یکار ینتر کم یگرکه د ینا. یدشادگاه صالح و عادل بسپاربه د گیرد یو خدمات برادران خدوم سپاه و اطالعات را به سخره م کند یم
که  یمبه گناهان نابخشوده محمد ندار یدگیرس یبرا یکه دادگاه ییدنگو. و مدبر توقع دارند یرعادل و شجاع و مد یمردمان کشورمان از حاکم

به  یچون جنت یشیپر روان های یهبا توص و صرفاً یلو وک یگاه و قاضدو نفر از سابقون را بدون داد یزن یناز ا یشکه پ ییدنگو .شود یباورمان نم
که پاسخ قلم در قلمرو شما زندان است  ییدنگو .یمکرد ینچن یزرا ن.... و قاسم و یاو احمد و آر یو مصطف و جعفر ینکه نسر ییدنگو .یدحصر کرد

مستراح بردن و زندان  و سر در ییدان قسم خورده را با شکنجه و بازجون بآرا که قر یسر و دهانم اگر قلم بر من، خاک بر یوا. و دار و درفش
 .یستن یدنمشن یارایکه توان و  ییدرهبرا، نگو ییدنگو. ییمگو سخپا
  

 بزرگوار،
از دو  یشحمد بم یها پاسخ نامه .شرف یماندهبه باق کند یم یدواردل را ام یرو کو فشاند یمان م گوارا بر جگر سوخته یآب یشها با نامه یزعز محمد
 .»دولت اوست ادب مرد به ز«: سبز نهان بود که گفت یدر سخنان مرد یشسال پ
سالم  ینکه پانزهم یغدر !به سالم دهند ینمانده تا پاسخ یدر حکمرانان باق یملک را ادب ینکه ا یغدر. در سالم کردن را یلتعج کند یحکم م ادب

 و یحتدر نص ییطوال یدکه  یانکه منبر یغدر !م بود و نه نان و آبفرهنگ و ادب و احترا یراکه انقالبش ب ینیدر سرزم !پاسخ ماند بی محمد
خود در بزنگاه االن،  ینیو کمک به برادر د یریدر منقبت دستگ یثو احاد ها یهدارند، با خواندن و تکرار آ یمردم به ادب و اخالق اسالم یتهدا

 چه یستدرد باق.شود یکه منجر به حذف درد هم نم یستمحمد نه تنها حذف او و تفکراتش ن یها هبه نام یپاسخ بی .بینند یسکوت را به صالح م
 یتمظلوم بر یدتوان ینم .یدبزن یو سر در چاه کردنش حرف یعل یتاز مظلوم توانید یپس نم یناز ا یداما بدان .باشد و چه نباشدهایش  محمد و نامه

 ....توانید ینم ید،بدان یا روشنگرر ینبز یتمأمور توانید ینم یید،بگر ینحس
  

  والسالم
 یدوارام مانی
 1390آذر  27
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=168 
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     1390آذر  27ای،  نامه سرگشاده آرش فراشبندی به خامنه

  
 ...باشد یرفردا د یدشا دیبرگرد 57انقالب  یواقع یها چه زودتر به آرمان هر
  
 سالم و احترام با

 سالم یا خامنه آقای
 

 .نمودند یانرا ب یرانملت ا یتخود حرف دل اکثر یبایو با قلم ز یباییو ز یو درست یسابق شما به راست یاناز حام زاد یمحمد نور آقای
 ر شما دارد؟مخالف نظ یچون نظر !پودر شود؟ یدچرا با زاد یمحمد نور یآقا ی،ا خامنه آقای
 !تقلب شده؟ گفتند یتقلب نشده م گفتید یباشند؟ چون برخالف شما که م یدر زندان خانگ یدچرا با یو کروب یموسو یرحسینم یانآقا !یزعز رهبر
 !مخالف نظر شما دارند؟ یچون نظر !شما وجود دارد؟ یها در زندان یاسیس یرانیچرا صدها ا !یگرام رهبر
 کرد؟ یدخواه هیتوج یاو در آن دن یادن ینخود را در ا یستدارد؟ چطور رفتار ناشا یبودن از نظر شما چه معن تاتوریکپس د یرانا یفعل حاکم
مردم وارد مجلس  یواقع های یندهکه نما دهید یو اجازه نم کنید ینمتأیید  مردم را یواقع یدایکاند یرانهسختگ یها چرا با نظارت یرهبر مقام

 شوند؟
  

 کنید؟ یم یلترمخالفانتان را ف های یتچرا سا !یا خامنه آقای
 کنید؟ یقطع م یاو  یلتررا شنود، ف ها یامکاوقات پ یچرا گاه !یا خامنه آقای
 است که همه شما را دوست دارند؟ ینا ،آن یمعن ؟شود ینم یدهشن یمخالف یصدا یچما ه یها چرا در دانشگاه !یا خامنه آقای

 یتپاراز ،دهند یشده به ما ارئه م یکتهد یشما که فقط خبرها یمایصدا و س یبه جز خبرها یین که خبرهازبا یفارس یها کانال یبر رو چطور
 اندازید؟ یم

 کنید؟ یم یتو از بشار اسد حما هیرا توج یهدفاع سور یرحمانه مردم ب یکشتار ب چطور
 ید؟و با همه کشورها سر جنگ دار یدا ما نگذاشته یبرا یدوست یادر دن چرا
کاسته و آمار ازدواج  یکاریبه کار مشغول شده و از فساد و ب یرانیهزاران ا ،یقطر ینتا از ا کنید یرا سهل نم یرانبه ا یورود گردشگران خارج چرا

 باال برود؟
 افتاده؟دور یدر روستاهاحتا  یدا کار گرفتهه در کشور استخدام کرده و ب یهمه آدم اطالعات ینا چرا
 دانید؟ یم یحرا چطور صح دارند یاست روا م یخواهیکه گناهشان تنها آزاد یاسیس یانشما به زندان یها آدمکه  ییها همه شکنجه این
 یید؟او بگو یو از مردانگ یدرا به زبان آور) ع(ینام مبارک حضرت عل کنید یت مأچطور جر کنید؟ یصحبت م یهمه پس چطور از آزاد ینا با
  
پودر  یزود به شک یب ،یدرا پودر کن یشاناگر ا گویم یو به صراحت م دارم یاعالم م زاد یمحمد نور یخود را از آقا یتنامه حما یندر ا من

 ».از مرگ بر سرشان نشسته است یغبار کردند، یم یغرا تبل یکه آزاد ییمنبرها« زاد یگفت نور یباشد و چه ز یدخواه
باشد به رهبر  یتلنگر یدشا یسیدنامه بنو یا خامنه یبه آقا ،است زاد ینور یاآق یشنهادکه پ ،یسینو نهضت نامه یشما هم همچون اعضا یرانا مردم

 .یردخود فاصله بگ یستناشا یتا از رفتارها
  

 ساله از فراشبند استان فارس 15 ،یفراشبند آرش
 
  

  ***منبع *** 
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  (++)   1390آذر  28ای،  به خامنه) ؟( نامه سرگشاده

  
 ییداقدام الزم را مبذول نما یامور کشور یهنظر در کل یدنسبت به تجد ،یشیاند دور از مصلحت به
  

 یا  خامنهاهللا یتحضرت آ جناب
 یرانا یاسالم یمعظم جمهور رهبر

 سالم با
  

به ثمر  یرا برا ینهبها و هز ینتر بیش ملت ینا باشید یه مستحضر مگونه ک همان رساند یم یضمن عرض ادب به استحضار حضرتعال احتراماًً
ضمن  ]است[ یستهلذا شا ،نجامدیب یبه ورطه ورشکستگ یبه سادگ ،یگذار یهسرما ینا بیند یاکنون صالح نم اند و هم انقالب پرداخته ینرساندن ا

 یدام. ییداقدام الزم را مبذول نما یامور کشور یهنظر در کل یدتجد نسبت به ،یشیاند دور از مصلحته و ب یرخواهانهخ یقبول نظر ملت و بررس
 .یدخصوص اقدام الزم به عمل آ یندر ا ،یتب یگویزمج یانگو یاوهاست با اتکا به نظر ملت و حذف 

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=190 
  



 )717(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
  ) ++(  1390 آذر 28ای،  به خامنه دگان اهل سنت مجلسنمایننامه سرگشاده 

  
 منان،  یزداز درگاه ا یعالروزافزون و طول عمر با عزت حضرت یقتوف یسالم و احترام و آرزو با
  

نقطه  و یاننما یشههم یامت اسالم یکپارچگی،بر گسترش وحدت و  یمبن یجنابعال یاسیس -یاعتقاد یداتنظرات و تأک یات،در منو که همچنان
که شاکله حفظ و  یرانا یاسالم یجمهور یاصول قانون اساس یهکل یحصح یاجرا یتمام مسلمانان جهان بوده است، نظر مبارک برا یبرا یقوت
، 12از جمله اصول  یقانون اساس یدیاز اصول مهم و کل یمتأسفانه تعداد یست،ن یدهپوش یبر کس باشد یم ینید یساالر مردم تحکوم یداریپا

اهل سنت از  یطواجد شرا یاسیو س یرجال مذهب یقانون اساس 115نشده است، عالوه بر آن بر اساس اصل  ییکامل اجرا به طورهنوز  19و15
امر  ینمسؤولو مراجعات مکرر، متأسفانه تا حال  ها یگیریبا توجه به پ ینمحروم هستند و همچن یجمهور یاستحق انتخاب شدن در انتخابات ر

 یهاهللا در ساءشا إن یندر سفر به مناطق اهل سنت و کردنش یو گهربار جنابعال یخیتار یشاتاند لذا بر اساس فرما موافقت ننمودهبا احداث مسجد 
اصول  یتا نسبت به اجرا یلتشک یعالنظر حضرت یرز ای یژهو یتهکم یجامعه اسالم یو وحدت و برادر فرزانهخردمندانه آن رهبر  یرهنمودها

 ینرا بر سر مسلم یجنابعال یهاهللا خداوند متعال وجود پر برکت و ساءشا إن. یرداقدام الزم صورت گ یقانون اساس 115ح اصل معطل مانده و اصال
 .جهان مستدام گرداند

  
 تشکر با

  :یاسالم یاهل سنت دوره هشتم مجلس شورا یندگاننما فراکسیون
  زاهدان،  یندهفروزش نما یمانپ[

  مهاباد،  مردم یندهجالل محمودزاده نما
  و سروآباد،  یوانمردم مر یندهنما یاقبال محمد

   یاران،کام یواندره،مردم سنندج، د یندهنما یعبدالجبار کرم
   یرانشهر،مردم سردشت و پ یندهنما یپرتو یمحمدعل

   الن،مردم قروه و دهگ یندهنما ینیحس عماد یدس
  مردم پاوه و اورامانات،  یندهنما ینیاهللا حس فتح یدس

  خواف و رشتخوار،  یندهنما یانضا سجادمحمدر
  سرباز و دلگان،  یرانشهر،مردم ا یندهدهقان نما یوممحمدق

  مردم گنبد کاووس،  یندهعبداهللا رستگار نما
   یسوران و زابل یبسراوان، س یندهنما یدزهیجمش یزعبدالعز

 ]یانمردم بندرلنگه، بستک و پارس ایندهنم یاحمد جبار
  
  

 ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/47850/ 
  



 )718(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
    1390 آذر 29 ای، به خامنه امیر حبیبینامه سرگشاده 

  
 »!آماده یما رهبر آزاده، آماده ای«
  
، یس یب یب. (یافتور حض، قفس شباهت دارد یککه به  ،سابق مصر با برانکارد به دادگاه منتقل شد و در محل استقرار متهمان جمهور یسرئ -1

 )1390مرداد  12چهارشنبه 
 یبه همه به مناسبت آنچه و یکضمن تبر ،برگزار شد یبیل یکتاتورد یکشته شدن معمر القذاف یکه در پ یخبر یغوقه در کنفرانس یظعبدالحف -2

 یبه عامل اصل یونانقالب یابیرا پس از دست ییبدر ل یانو طغ یکتاتورید بازگشت یب یانخبر پا ینجادر ا« :گفت ،خواند یخیتار یآن را لحظات
خبر کشته شدن  ینجادر ا. که استحقاق آن را داشت دچار شد یامثال خود به سرنوشت یکتاتورهاید یگرمثل د یزن وی .کنم یاعالم م یوریکتاتد

 )1390مهر  28پنجشنبه ، آنالین یهمشهر( ».رسانیم یم یانرا به اطالع جهان یونبه دست انقالب یقذاف
  

 !یگرام رهبر
 !ییدباور بفرما ؛ستا یا و گوشزد کردن آن به جناب شما کار ساده یکتاتورهااز سرنوشت د نوشتن

مانده سخت کرده و  یباق یکتاتورد کاله از سر همه برداشته و خواب را بر چند تک یاواخر که باد بهار عرب ینتا صدام و ا یمحمدرضا پهلو از
 11/ بهمن  22 یومشانو کل ) یآزاد( یرالتحر یدانو کل ارضشان م کنند یها بسنده نم به حداقل یگرد یانهدادزده خاورمتر آن که مردمان استب سخت
 .است) مصر استعفا داد جمهوری یاستمبارک از ر یحسن که اتفاقاً یروز( یهفور
را با احترام و  یزماما تمام عمر ناچ. یاسینه رهبر س ینی،د نه مرجع. باشم یلقا یارادت) شخص شما(شما  یبرا یسوزن ندارم اندازه سر یاد یچه من

از سطح  یدس نپرسک یچه گاه یچکه ه) ییناز باال به پا( طرفه یک یاالجرا الزم ینقوان. شما گذراندم یننوشته و نانوشته شما و منصوب ینالتزام به قوان
 !ام یتینارضا یا یترضا

در  یمو جشن گرفت یگانبه همسا یمداد یادو  یمگرفت یاد. یمگرفت یاد یگرد... 88بهمن  25... ،88بان آ 13، 88خرداد  25، 88خرداد  22... گذشت
 .شان یروزیجشن پ

 .قبول. ییدهرچه شما بگو... یماریب یکروب،گر، خس، خاشاک، م فتنه، فتنه یمشد ما
 .پس یدمسلمان ید،هست نیامر مسلم یّشما که ول اما

 .خوام یرا نم تان مسلمانی
 .خوام یرا نم یرتانو تحق یرو زندان و زنج دادگاه
 .خوام یتان را نم اعدام ینو مرگ و نفر تجاوز
 .یآزادگ... خواهم یم یزچ یک تنها

به  یراض. یدباز بگذار) و نوع حکومت یانتخاب سبک زندگ(انتخاب مردم  یراه را برا. یدانتخاب نکن ینو فقط بعد از خود جانش یدکن آزادگی
 ...تام و یاراتاما مرگ است با اخت یستم،نبوده و ن کس یچمرگ ه
 ...گونه که من کردم همان ید،ما احترام کن ینشما به قوان یشههم یبار برا یکو  یدکن آزادگی
 ...یمدار ها یکه چه آمادگ ینندو بب ینیدتا بب یدکن آزادگی

  
  

   ***منبع *** 
 »نگاری نامه«وبالگ 

http://namehnegari.wordpress.com 
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    1390 آذر 29ای،  به خامنه )؟(نامه سرگشاده 

  
  یدمفنجان ا یک

  
 یا خامنه یعل یدس اهللا یتما حضرت آ یو درود به محضر رهبر گرام سالم
غاز رساندم ام را چون او به آ نامه یزن ینتر کم به شماست؛ منِ زاد یاست به نام محمد نور یمرد یها که موعود نامه یجمعه است، همان روز امروز

او همچنان بر  که یما گرفته یاراسالم پند بس یامپراتور یطالب فرمانروا یبن اب یقرار دادم، از همنام شما عل ینگار را گاه نامه روز ینهو چون او آد
تا  ینا یاز پندها یکیا، و و پابرج یداربرپاست پا یتمستعجل بود و دولت او تا انسان یهمعاو اش یاسیس یبکه دولت رق راند یحکم م یمانها دل

از  ینه ست،ا یحق یتسامان و حاکم را بر رع است، مروت و عدل و انصاف و حکومت به یرا بر حاکم حق یتبود که رع ینا ،یختار یابد باق
اکم ادا نکند حق ح یتو عسرت روزگار خواهد گذراند و اگر رع یدر سخت یتعدل و انصاف نکند رع یتمنکر و امر به معروف که اگر حاکم رعا

در  ماش ندم ونشا یترع یگاهرا در جا یشخو ینتر کم منِ ینپس به اطاعت از پند همنام شما ا یدو فساد در خواهد غلت ینیحاکم به ورطه خودب
 یمبرسدر خور  یو من و شما اگر به عصمت یستن یدارند که بر وزنش کاستاالهی  یتیمعصوم یتاهل ب یعتمانشر یححاکم که طبق نص صر یتمع

 یادر کنج زندان گذراند  یارا  یرسال اخ دو ینجرم او چه بود که ا ،بکنم یالؤاز شما س خواهم یم. است و هر آن در معرض چوب حراج یاکتساب
اند  وفتهاو ک یبر سر آبرو یاسالم همچون چماق یعتحالل در شر ستا یروزها متعه که فعل ینکه ا یاطالعات ینمأمور یزبیننگاه ت یردر ز خانهدر 

و تجسس ننمودن احوال مردم  یوببارها بر ستر ع یو کتاب آسمان یعتمگر در شر ؟و چنان یناند که چن را بر سر چوب کرده یمسلمان یو آبرو
ا رصد ها ر داخل اتاق خواب انسانحتا  ،احواالت مردم یزبه ر یزر یو هم واکاو کند یم یوباست که هم نشر ع یچه مسلمان ینآخر ا ؟شدهن یدکأت
 !؟کنند یم

رفتن به اتاق خواب هم ندارد چه  یناحتا  نباشد آدم یرروزانه؟ آخر تا شکم س یحتاجما یدتان خر خانه یبرا یدا تا حال رفته یمکه بگذر ینهااز ا حال
و چند یلگوشت هر ک یمتق گیرد یدالر حقوق م 8 یکارگر ساده ساعت یکدر همان کشور کفر که  دانید یم یراست. ینهاو ا یغهرسد به متعه و ص

نان چند است چه رسد به  یمتق کند یهزار تومان تجاوز نم 400 یکشور خدا و امام زمان که گاه حقوق معلم مدرسه از ماه یناست و در ا
و  یراناست چون او نگاهش رو به فق تر یکوقت نزد جمهور یسکه نظرتان به نظر رئ یدگفت آید یم یادتانگوشت لخم گاو و گوسفند؟ آقا 

 یبانک مل یکرو به فزونِِ ضعفا؛ آقا تا به حال صبح زود از مقابل  یو الغر یاستروزافزون اغن یفربه کنیم یاما آنچه ما لمس م ت؟ضعفاست اس
همان  ینا مگوی یسکه؟ م یدخر یمردمان را برا یلصف طو اید یدهد یاآ فروشند، یم یکه سکه با نرخ دولت گویم یرا م ییها همان بانک ید؟ا گذشته
 !یگر؟است د نژاد یاحمد یدولت مکرم آقا ییزا د اشتغالیمواع
را  یدستمال کاغذ یاشکالت، آدامس  یا که بسته یدخترکان کوچک اید یدهتهران افتاده؟ د های یابانسرد خ یها تا به حال گذرتان به شب آقا

 کنند؟ یملتمسانه به شما عرضه م
 یواتربهتر و مجمل خواهد گفت که او هم قلمش ش یدبگو زاد ینور یآنجا همان آقا یدمبزنم د یگرد یها دانو زن ینهم به او یسر خواستم یم آقا

 .یشاست هم اطالعاتش ب
همه فساد  ینارتشا هم بکنم؛ آقا ا یکی یناختالس و ا یکیآن  یاآن و  یاو  یهدر راه ترک یها از آن طال یسراغ خواهم یم یاهوهمه ه ینا یانم اما
 !یدآن را بدان یمعن یرشما تفس یدمن که از درک آن عاجزم شا! چه؟ یعنیدر مملکت خدا و امام زمان  یو ادار یمال
نفسش به شماره  »یالر«پول الجان ما  ینو ا گیرد یطور جان م یندارد هم »یافغان«بغل گوشمان افغانستان پولشان  ینروزها هم ینا یراست آقا

 !یگر؟است د یشاندولت مکرم ا یهم معجزه اقتصاد ینا کند یافاقه نم بندد یقرص و آمپول به نافش م هم هرچه یبانک مرکز ینافتاده ا
کرد به ماهم  یدااگر پ ییدبگردد بگو یمتر 60آپارتمان  یکنکرده برود دنبال  یهرا تخل اش یا شما خانه اجاره یاناز آشنا یروزها کس ینا یراست آقا
 50 یکشده اجاره خانه  یالییواو ،شود یم یدادر به در خانه است اما مگر خانه پ یوستهپ ینبه جرگه متأهل تازه یمدار یقیرف یکبدهد  یخبر

است و جاسوس موساد  یگانهدوست ما عامل ب ینهم ا یدشا یگرد .دولت است رقمی یکقسمت از همان تورم  یکهم  ینا ،تورم داشته یدرصد
 .ینهاو ا کند یم یکه دارد فرافکن

  



 )720(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 .زد یمبا هم خواه یگرد یها را موعد حرف یمابق ،ما را بس جا ینهم تا آقا
 یددر پناه خدا به خدمت خلق خدا مشغول باش هللاءاشا إن
 یقمن اهللا التوف و
  
  

   ***منبع *** 
 »نگاری نامه«وبالگ 

http://namehnegari.wordpress.com 
  



 )721(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1390 آذر 29ای،  به خامنه نیکویی. منامه سرگشاده 

 
 یاسالم یرهبر جمهور یا خامنه یسالم و احترام خدمت آقا اب

 
 یمتصم ،اند و خود شما تحمل کرده یکرا از جانب دوستان نزد یادیز های یکه الحق نامهر ،زاد یمحمد نور یاز آقا یتگفتن و حما یکلب جهت
 .را به محضر شما ارسال کنم یا نامهام  هگرفت

 
 ینکه ا ییبنده از آنجا. اعزام خواهم شد یبه خدمت مقدس سرباز یگرتا شش روز د یسانساتمام دوره ل ساله هستم که پس از 26جوان  یک من

که درد و  روم یم یبه سرباز یخودم خدمت کنم اما حاال با حال یهندوست داشتم به م یو از بچگ دانم یخود م یدر زندگ یدیخدمت را دوره جد
که نکند رفتن من به خدمت باعث  کنم یبا خودم فکر م یلدل ینشما دارم و به هم یحئل عملکرد ناصحاز شما و دوستان شما به دال یادیز یها دل

و  یادفاع کنم که فساد، ظلم، دروغ، ر یمن دوست دارم از مملکت. کنم یرویاشتباه شما و دوستانتان پ یها عملکرد یناز ا تر بیش شود که هر چه
 نژاد، یاحمد ی،و کروب یرحسینم زاد، یهمچون محمد نور یانیدفاع کنم که آقا یمن دوست دارم از مملکت .ندارد ییدر آن جا یگراز موارد د یلیخ
آزادانه  یگرا و هر روزنامه مخالف و موافق طلب، اصول همچون اصالح ییها و گروه یعتمداریشر ینحس یزدی،مصباح  اهللا یتآ ی،منتظر اهللا یتآ
از شما  ینزم یراناز جوانان ا ای یندهبنده به عنوان نما یا خامنه یآقا. نشود، دشنام نشنود یلترف یتشود، سازندان نش ،نشنود ینکند و توه قادانت

 .باشد یرفردا د یدشا ید،آزاد را فراهم ساز یرانا ینهزم ،یدجد های یمکه با اتخاذ تصم کنم یخواهش م
  
  

   ***منبع *** 
  »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=273 
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 زاد ینور» هل من ناصر« یبه ندا پاسخی

  
 یا خامنه یعل یدس یآقا ی،اسالم یمحترم جمهور رهبر
 یها بودم که حضرت شما از نامه یدهشن. بنگارم یماسال یرهبر جمهور یبرا یا دست به قلم شوم و نامه یکه زمان کردم یگمان نم گاه هیچ

 است، طبعاً یا لهأو حل مس یکخواهیاست که اگر مخاطب نامه تنها من هستم و هدف از نامه ن ینو استدالل شما ا یدهست یزارسرگشاده به شدت ب
 یکس ینحول آن را دارد، به نامه چن یو فضاساز یمومنامه قصد انتشار ع  یسندهمن نوشته و ارسال شود و اگر نو یبرا یبه طور خصوص ایدنامه ب
شما از  یابا کنم یاما تصور م یست؛نه و استدالل شما چ یادارد  یقتسرگشاده حق  شما از نامه یزاریب یاکه آ دانم ینم. یستکردن صالح ن یدگیرس
کشور با  یناز شهروندان ا یکی ی،در حضور افکار عموم نکهیاز ا یزارید؛ب ییسبب باشد که از پاسخگو ینبه ا یدسرگشاده، شا یها به نامه جهتو

مگر آنکه مردم به دور از حجاب و بدون لکنت زبان با حاکم  رسد ینم ینگفته است که جامعه به صالح و رستگار یامبرمگر پ. یدشما سخن بگو
 یانبا حاکم دارد در خفا و حجاب با او در م یهر کس سخن که یدبگو توانست یهم م یامبرپ اید؟ یدهرا نشن ینبو یهتوص ینا یاآ یند؟بگو سخنخود 
 ازسرگشاده سبب شده باشد که مردم ما  یها چه بسا ابراز انزجار شما از نامه ی،بار. بوده است ینجز ا یعهو امامان ش یامبرپ یرهاما س! بگذارد

نامه نوشتن به  یدشما، ق یرهو س یخو ینبه هم نگاهی یمخرد با ن دوجانبه با حاکمان محروم مانده باشند و اهل علم و یگفتگوها و نقدها یاریبس
هر  اند داده یحکه ترج یخزعل یو دکتر مهد ییو محسن رضا یرفسنجان یدکتر سروش و هاشم یرنظ ییها اند نادر چهره اما بوده. شما را زده باشند

 .شما را مورد خطاب قرار دهند هسرگشاد یا با نامه یاز گاه
 زاد یبه نام محمد نور یآزادمرد های ینگار در نامه یدنمونه از انتقاد منصفانه و مشفقانه در قالب نگارش نامه سرگشاده را با ترین یالع شک یب اما
نه دلسوزا قادانت یسرگشاده به مسؤوالن کشور، بنا ییها و چند بار با نگاشتن نامه ینچند یردر دو سال اخ یرانمنش امروز ا»حر«انسان  ینا. ستجُ

مسائل و مشکالت  ینتر از مهم یبا شما، شمار یهفتگ های ینگار و در قالب نامه یرنظ کم یریبا تدب یزن یراًبا هدف اصالح امور داشته است و اخ
را چنان تحت و خانواده محترمش  یفمرد شر ینمشفقانه چه بوده است؟ امروز ا یانتقادها یناما فرجام ا. نهاده است یانرا با شما در م یرانامروز ا

و مردم و از  یرانبه شما، ا ییها کرده تا با نگاشتن نامه یاریاز بزرگان و مردم طلب  »ینصرنیهل من ناصر « گونه ینحس یاند که با ندا فشار نهاده
 .اش را از گرداب بالها و تنگناها رها کنند ـ و خانواده زاد یآزاده ما ـ محمد نور یسندهجمله نو

  
 !محترم رهبر
 یگاهکه همزمان به حاکم بودن شما در جا ،ام یکوتاه از زندگان یانسال یدانشگاه در ط یلو محروم از تحص یاخراج یدانشجو یکبه عنوان  بنده
و شخص  یما شده یدحکومت ناام یهنسالنم از هرگونه اصالح رو هم یتاکنون، من و اکثر. ام یدهرا چش عدالتی یبوده، طعم تلخ ظلم و ب یرهبر
و  یقتحق یرتان به مس شما و بازگشت یافتنبه صالح  یدیام یچاز ما، ه یاریبس. دانیم یم یرانیانو ا یرانناگوار امروز ا یترا مسؤول وضع لیعاجناب

شما  وربه د«ـ  زاد یمحبوب و آزاده ما ـ محمد نور یسندهاز نظر نو یا( اید یچیدهکه شما به دور خود پ یمیضخ یلهبه گمان ما، پ. یمعدالت ندار
 یرانکه ا یمباش یاندرکار تدارک روز دست یدخود ما مردم با یر،ارده و ناگزذنگ یتحت امرتان باق یاصالح شما و نهادها یبرا یدیام) »اند یچیدهپ

 شده یفتعر دانما چن یبرا یرخواهانهو هدف تذکار و هشدار خ یتنوشتن نامه سرگشاده به شما با ن ین،ا بر بنا. یابدبار نجات  اسف یتوضع یناز ا
 خواهانه یکن یداشت که با تذکرها توان یم یدـ چنان کرد، چه ام یمنتظر اهللا یتمنتقد خود ـ حضرت آ ینکه با دلسوزتر یبه کس یبه راست. یستن

در  زاد، یانه محمد نورخواه یاریطلبانه و  حق یاما ندا ید؟و ستم بشو عدالتی یو دست از ب یداز متوسط چون ما به خود آ تر یینو پا یعاد یافراد
و چند  یمرا پاسخ گو یو یاریکالم منتقدان، دعوت به  یراز تأث یدیو شهادت، من را بر آن داشت که به رغم ناام یماه محرم، ماه جانفشان یاما ینا

 .یمبا شما سخن بگو یکالم
  

 !یا خامنه آقای
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 یرا به گواه یکشروع کنم؟ کدام  یدبر سر کشور آمده، از کجا با تان یانطرافشما و ا یرکه با سوءتدب یبتو مص یهمه نابسامان یناز ا راستی هب
تحت  یکه شما و نهادها یبتیهزار من بال و مص یمثنو یتاز حکا یدتان خطا بوده و هست؟ اجازه ده که راه و روش یمتا به شما بگو یرمبرگ
 .یسمبنو تان یمتحمل شدم، برا یآن صدمه بزرگ یهه کردم و از ناحمورد را که خودم تجرب یکو تنها  یک اید، یدهبار یرانبر ا تانامر

که در اعتراض  ییاز تجمعات دانشجو یکیرا گذرانده بودم در  تکنیک یخود در دانشگاه پل ییاز دوره دانشجو یمیبود و من که ن 81سال  آذرماه
و  ادبی یب آنکه یکردم و ب یکوتاه صحبت یقیرگزار شده بود، دقااش، ب عالمانه یبه جرم سخنران یدکتر هاشم آقاجر یبه صدور حکم اعدام برا

سخاوتمندانه و جاهالنه حکم  چنین یناستاد دانشگاه ا یک یما که برا یامروز دستگاه قضائ یمشفقانه اظهار داشتم که قهقرا یکنم، با لحن سارتیج
منصوب  یآن توسط رهبر یسکه رئ ای یهمنبع قدرت است؛ قوه قضائ ینرت از وابسته بودن آن به شخص اول کشور و مهم یناش کند، یاعدام صادر م

که  یبه آن روز یبه همراه دارد و وا عدالتی یو ب ییناخواه، خودرا قدرت خواه یعبماند؛ تجم یمستقل و عادل باق تواند یشود، الجرم نم
. فروکشاند یقعم یمن را به بحران یزندگ یو تمام ییدانشجو یزندگ یندهبود تا آ یچند جمله کوتاه کاف ینهم. شد عدالتی یب یهخانه خود ما عدالت

 یروهایحاشا که عجب ن. به نامش خورد، من بودم یریکه قرعه دستگ یانیاز دانشجو یکی 82مجدد در خرداد  ییدانشجو یها در بحبوحه اعتراض
 .یدا بر کار گمارده یمواز یها در وزارت اطالعات و دستگاه یخدوم و رهبردوست

و  ینو ضرب و شتم و توه ییبنده را به سبب چند جمله صحبت در آذر سال قبل مورد بازجو 82 یردر خرداد و ت! شناس یفهان وظمأمور این
 ینمشفقانه شش هفت ماه قبل را ا یکه انتقام چند جمله انتقاد یدا بنا نهاده یکه چه کشور و نظام یدقضاوت کن یکشما ن. دادند یقرار م احترامی یب

 یپلمد و اخراج من از دانشگاه با مدرک فوق یبعد های یساز همان و پرونده ییو زندان آن تابستان کذا یریدستگ گیرند؟ یم یرو تحق ینبا توه چنین
ن وجه ممک ترین یممنتقد که به مال یدانشجو یکرا دارد، حق ) ع(یاز حکومت امام عل یرویپ یکه ادعا یبه واقع در کشور اسالم یاآ. همان

 چنین ینا یدکرده با یشمار مطلوب لحظه یورود به دانشگاه یکه چند سال را پشت کنکور برا یفرجام است؟ کس ینکرده، ا یاناعتراض خود را ب
که  یدرا به سقوط کشاند؟ شما حق بده اش یندهآ یو شغل یلیتحص یمحروم کرد و زندگ یلیانتقاد نرم و آرام، از حقوق تحص یقهبه جرم چند دق

 باشد؟ یدوارنظام ام یرهبر یکخواهیبه صالح و ن تواند یاز نظام حاکم، نسل جوان چگونه م ینچن ینا ای سابقه با
 یرخ یریثأها در شما ت نامه ینا ینکهبه ا یدوارباشم و ام ینب خوش یقیدقا زاد، یمان، محمد نور و هنرمند آزاده یسندهمن هم مانند نو یدده اجازه

 .خواهد داشت
 ).34 یهآ ،لقمان(»  داناست و آگاه به کار خلقان یا که خداحق یرد،م ینکه به کدام زم یتن یچداند هآنچه کند فردا، و ن یتن داندن و«

 .والسالم
  
  

   ***منبع *** 
  »نگاری نامه«وبالگ 

http://namehnegari.wordpress.com/2011/12/20/15 
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 یناهللا القاسم الجبار بسم
 یدرس »ینبسم اهللا القاسم الجبار«ما به  یها هم سرآغاز نامه باز
 
  »!حرف بس است یک ،خانه اگر کس است در«
  

 .ام شده یدناام یشانبنده نسبت به ا یدوارید،هر چقدر شما ام زاد، یمحمد نور آقای
 یارد ینکاروان فرهنگ ا یشانا یرهبر یهکه در سا یغاما دراست  یو فرهنگ یستهشا یپرسش و پاسخ بس یحت،نگارش نامه و نقد و نص فعل

 .و نقد، بر همگان محرز است یشهگذرگاه اند یگرفتار راهزنان و دزدان شب گشته و ناامن
جاده وحشت،  یننهادن در ا یاند که پا چنان صعب و خطرناک کرده و نقد را آن یشهاند یراند و مس گور کشانده یفرهنگ و هنر را به تنگنا عرصه
رسانده بود و به لطف غاصبان تفنگِ پنهان شده در پس  یرا به خودکش یدآبادیچون ز یمخوف آن، بزرگان یها که دره یا جاده طلبد، یم یپاکباز
 .شاندندزهر تلخ سکوت را به آنها چ ینکها یابلد کشاندند و  یو نف یرا به حصر و زندان و انفراد یتمام صاحبان رأ فقه،

و نه به گفته شما  تابد یم یکخانهتار ینا یایبر زوا یو بابرکت است و همچون نورافکن یکن یاربس یافته، تر بیش نامه که به همت شما شتاب نهضت
 ها یشده در تلخ مآن محبت و مودت گ یمبارش نور، بتوان یناست در ا یدبه ارمغان آورده، ام ییو روشنا یآحاد مردم آگاه یکه برا! رهبر یفقط برا

 .یمکه سخت محتاج یابیمهامان ب را دوباره در بطن دل
 .سر قلم را رو به ملت بچرخاند زاد ینور یکاش آقا یکه، ا آمد یاز دل بر م اما

را حفظ  انیشبا ا یحرمت دوست اید، یدهکه د یو نادر است که با تمام ظلم یراز جانب شما، قابل تقد یپاسداشت دوران دوست گونه ینا البته
 !کنید یم

 کردند؟ یکشور را به کجا رهبر ینا یشانا کنید؟ یخطاب م »یرهبر گرام«را به  یشانکه ااید  هیافترا در کجا و در چه  یشانرهنمود ا زاد، ینور آقای
  مردم، یوچند دستگ یدشمن به
 یاه،روزگار س به
 و فرهنگ آن، ینکردن کشور و د آبرو یب به
 ،آباد یها قبرستان به
 یران،و یدانشگاها به
 اند، حرمت ملت که شکسته به
 اند، به مخلصان و پاکان که در حصر نشسته یکان،پر ز ن یها زندان به
 اند، پژمرده مادران داغدار که در ماتم فرزند خود، شکسته یها دل به
 اقتصاد ورشکسته، به
 اند، رسته ینیو حکومت د یحکومت ینفوج فوج جوان که از د به
 ملت، ینح افسرده و چهره عبوس ارو به
 اند، که به سرقت رفته المال یتپر از ب های یلیها که نه، تر چمدان به
به حق و سکوت  یدتحد یبرا ییآن را آتو ین،نش که غاصبان رأس یگرد یاییو هزار زهر دن یو اخالق یمال یانباشته از اسناد فسادها یها چمدان به

خود  یرا در جا یگریسالح و سپر، د یناند و با ا نمانده یدست خال یگرینسبت به د یک یچه یطانه به همت شکه البت(اند  قرار داده یکدیگر
 !)اند کرده کوب یخم
 یرانمد یایممهور به مهر ر های یشانیمملکت که تماماً دستĤورد پ یندر ا یجار یانتفقر و فساد و فحشا، خبط و خ یا،امواج پرتالطم دروغ و ر به
 .ملت مظلوم بوده است ینا یبرا
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 ....دهم یو من ادامه نم دانید یرا شما بهتر م بقیه
 نبوده است؟ یشانا یمحصول رهبر ینهاا تمام
از غصه در  یمانده بودم، در غرقاب یرتدر بهت و ح راندند یم یبمردم نج ینکه بر ا یآن همه ناجوانمرد یدنتلخ بعد از انتخابات از د یروزها آن

 !دویدیم؟ یآن م یبود هدف ما که در پ ینا شکستم، یخود م
 !ید؟از کجا رس آفت
خناسان و دغلبازان  ینا! افتد یبه جان بندگان خدا م یاءهمچون اشق ساید یکه سر بر سجده حق م یآن کس یاشدن بودم، آ یداراما در حال ب شوکه

 کنند؟ یو جوان رحم نم یرکه به پسر و دختر و پ یستندک
 گرفته؟ یرا پ یاو راه دشمنان عل یعهش! است؟ یامدر ن یرست که تا زبان در کام است، شمشا) ع(یعل یبرا تنها
باور نداشتم که آفت قدرت با او  !اما استاد من کجا ورهبر امروز کجا گشتم، یاستاد خود م یرهبر را در کارنامه خود داشتم، در پ یکه شاگرد من
 !همان چوب معلم است؟ خورم یکه م... آور گاز اشک و یرباتوم، شوکر، زنج ینوب که نه، اچ ینا یاال بود که آؤس یمکرده است، برا ینچن
 یم،شده بود و امروز بعد از گذشت دو سال و ن یبرخوردها، چاشن ینآورتر الفاظ و رنج ترین یکرفتار، رک ترین یفبه سخ یراز یست،ن یقیناً نه،

 !ه استاز آن چوب معلم، مهمان جسمم ماند یهنوز درد ناش
را بر کاغذ نگاشتم، اما ارسال محرمانه آن  خوردم یام را قسم دادم که بمان، دست به قلم ناتوان خود بردم و آنچه خون دل م از کف رفته امید
 .نوشتم بود، سرگشاده نوشتم و یرممکنغ

شده از ملت، ارسال  ینمتبا یتسوار کرده و به آن ب یتها را بر بال حسن ن سوخته همچون شما رنجنامه یها توانا و دل یها قلم ،از من یشپ ها سال
 همجواب سالم که واجب است را حتا  خط پاسخ که برگردد، یکاز  یغدر کند، یپرتاب م یتناهیال یآنها را به فضا یطانش یکپ ییتو گو! داشتند
 !ندادند

نجات، نوشتند و  یها رو، از راه یشپ یشده بود، از خطرها یلملت تحم یها بزرگ که بر شانه یها باز هم نوشتند از درد و رنج سوختگان دل
 !به زندان بود یترفتار، هدا ترین یعفغان که پاسخ توسط سربازان بدنام امام زمان با شن ینوشتند، ا

 کنید؟ یم ینچن ینپس چرا با ما ا یستید،مگر شما رهبر همه ن یدند،پرس توجهی یو ب مهری یب ییچرا از
 !بود یدعوت به انفراد ی،اهلیرغ یانجواز جانب باز پاسخ
 بود؟ کجا یگاهشجا از منکر چه شد و ینه امر به معروف و پس
 !کشاند یم یستیوسرخ وجودشان را به ن یاهوس یدسف یها جواب شکنجه در
 !نبود؟ ینقرار ا آقا
 !ود، بعداً قرار شداول قرار نب بله
را شب و روز لرزاندند، هر چه ساواک شاه نکرده بود  یشانها نجست فرو کردند، خانواده یها صادق و پاک را با دستان ناپاک در توالت ینمؤمن سر
 !یرندکردند که از انسان راستگو، اعتراف دروغ بگ ینهاا

 .یدا جاده ینمسافر هم یزو شما ن گیرد یم یجاده همچنان قربان ینکه ا یمبگو چه
قلم  یشانا یامام را داشت اما به حرمت بزرگ یحتکه قصد نص یمساله را خورد 9دختر  آن نامه یبباور کنم که ما فر خواهم ینم یدشا توانم و نمی

 یدرس ایه ها کتاب اما سال دانم یامروز را نم! کردی یم یحتکاش مرا نص یا، ه در پاسخ از او خواسته بودند کهفروتنان یزکرده بود، امام ن را مهار
 .نامه بود ینبه ا ینکشور مز ینا

هزار نامه هم که ارسال شود، بنا بر آن  9000 دارند، ینم یافتخود را در یها ساله هم پاسخ نامه 90 یرمردانساله که پ 9که امروز نه دختر  دریغ
 !داده شود، مگر از نوع داغ و درفش یکه پاسخ یستن

خوشحالم که  یارجامعه شد و بس ینا یوسجسم مأروح به  یدندم یاست، به نوع یها ستودن رنجنامه ینو همت استوار شما در ارسال ا شجاعت
 ارد،د ینو تابعان د یند یبرا یبد تاوان یست،بزرگان ن ینبرازنده ا یر،تأخ ید،تأسف؛ ترد ی،اما تماشا، تأس ید،ا نبسته یناز بزرگان د یدهنوز چشم ام

از  یشو پ یشب باید یسرعت واکنش آنها نسبت به خطرها، م یجهنت باشند، در یدبا ینکها یاخود هستند و  ینیآنها مرکز تابناک و مغز متفکر جامعه د
 .باشد یگراند

 !است یمردم کاف ینبر رنج ا یستنمسجل شود که نگر ینکه هنوز نشده تا بر بزرگان د شد یم یدچه با دیگر
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ملت  ینفوق گزاف بر ا ینهز کار گذشته و هزگاه که کار ا مصادف شود، آن یگانهب یرانگرشما با ورود لشگر و یرهنگاماز آن است که خروج د ترس
 اماند؟ نباشد آن روز که از فرج در خداپسند بودن آن مجاب نشده یاشوند؟ و آ ینداراند یادرسفر ،یندر د ینکه متنعم یدوقت آن نرس. شود یلتحم
 .متنبه شوند یر،و تأخ یدترد ینتلخ ا
 یصفا یآن گل بهشت یدنشما با روئ ینهد و چشم شما روشن و باغ زندگ ینسالمت بر زماست دختر گل شما بار خود را به  یدام زاد، ینور آقای
 قدم پاکش مبارک یابد، تر بیش
اما من  ،»!حرف بس است یکخانه اگر کس است، «بر ما و شما مسجل است که در  ینکهبارش نامه از بزرگان بود و با ا یخواست شما برادر

بر دست خدا که  یهو با تک پوشانم یقلم فرسوده و ناتوان را لباس رزم م یننهضت نامه، ا یناقتداء کرده و در ا شما یبانهنج یدواریکوچک هم به ام
 :نویسم یهاست، نامه م دست الترینبا
  

 به فرمانده کل قوا سالم
دور  رود، یکه بر ما م یعمده مالل! یدپرس یکه نم ید،کند، از حال ما هم اگر بپرس یرها تغ حال ینشما به بهتر یدهاست که حال و قلب و د امید

 ملت است، عمر کوتاه است و در گذر ینافتادن شما از ا
 خاص و عام یراجل که هست گلوگ آب«
 »بگذرد یزحلق و بر دهان شما ن بر
  

 :یدجاهل و غافل تحت امرتان بفرمائ یپس لطف فرموده به قوا یدمهم واقف ینبر ا یکیبه ن شما
 !گشا نباشد انباشته شما گره یها چنان که قدرت و ثروت ست، آنا گیر یبانمردم گر آه
 بگذرد یزمرگ، بر جهان شما ن هم«

 بگذرد یزرونق زمان شما، ن هم
 آن تا کند خراب یبوم محنت از پ وین
 بگذرد یزشما ن یاندولت آش بر
 ناگهان یامخزان نکبت ا باد
 بگذرد یزباغ و بوستان شما ن بر

 خاص و عام یراجل که هست گلوگ آب
 بگذرد یزحلق و بر دهان شما ن بر
 ستم دراز یبرا یزهچو ن یغتانت ای
 بگذرد یزسنان شما ن یزیت این

 داد عادالن به جهان در، بقا نکرد چون
 بگذرد یزظالمان شما ن بیداد
 گذشت و رفت یرانمملکت چو غرش ش در
 بگذرد یزعوعو سگان شما ن این
 تکس که اسب داشت غبارش فرو نشس آن
 بگذرد یزسم خران شما ن گرد
 ها بکشت شمع یکه در زمانه بس بادی
 بگذرد یزبر چراغدان شما ن هم
 کاروان گذشت یبس ی،کاروانسرا زین
 بگذرد یزکاروان شما ن ناچار
 یشتنمفتخر به طالع مسعود خو ای
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 بگذرد یزاختران شما ن تأثیر
 یدنوبت از کسان، به شما نا کسان رس این

 بگذرد یزشما ن ز ناکسان نوبت
 از دو روز بود از آن دگرکسان بیش
 بگذرد یزاز دو روز از آن شما ن بعد
 یمجورتان، ز تحمل سپر کن یرت بر
 بگذرد یزکمان شما ن یسخت تا
 یباغ دولت دگران بود مدت در
 بگذرد یزگل ز گلستان شما ن این
 مال و جاه ،خانه ینا در یستادهاست ا آبی
 بگذرد یزآب ناروان شما ن این
 تو رمه سپرده، به چوپان گرگ طبع ای
 بگذرد یزشبان شما ن یگرگ این
 مات حکم اوست، فنا که شاه بقا پیل
 بگذرد یزشما ن یادگانبر پ هم
 یفس یدعا یکیدوستان خواهم که به ن ای
 »بگذرد یزروز بر زبان شما ن یک

  
ها دوباره  صد افسوس که از پس قرن. کردند یحکومت م یرانکه در ا یوالنخطاب به مغ) شاعر قرن هفتم و هشتم(است  یفرغان یفشعر از س این

 .یافتهمصداق 
  
  

   ***منبع *** 
 »نگاری نامه«وبالگ 

http://namehnegari.wordpress.com 
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     1390آذر  29ای،  به خامنه» مادر داغدار جنبش سبز«نامه سرگشاده 

  
بودم که به همراه پدر و  یدختر جوان یزمان. یمدر رکاب انقالب گذاشت یکه پا یمبد کرد میسخت است که بگو. سخت است یمباورش برا گاهی

البته نه از محل کارش اخراج شد و نه . یدبار طعم زندان را کش یکپدرم  یراست. رفتیم یم ها یابانشاه به خ یمرژ یمادرم هر روز به عشق سرنگون
را تمام کردم و بعد از انقالب  یرستانشد و من دوران دب یروزانقالب پ. برگشت سر کارش د شد مجدداًماه آزا 8بعد از  یوقت. رساندند یبیما آس هب

در سالگرد . از سپاه ازدواج کردم یا رزمنده یعنی ینماز بزرگان سرزم یبا مرد. ها کار کردم با تمام جان و دلم پشت جبهه. به دانشگاه رفتم یفرهنگ
. ام که اسالم بر کشورم حاکم شده است آورده یافرزندم را به دن یا خوشحال بودم که در زمانه یلیخ. آوردم یادنه را بانقالب بود که فرزندم  یروزیپ

شبه با  یک. ردندامام رحلت ک. در مدرسه یادر مسجد بود  یاخوب بود چون  شا یدوران کودک. ندارد ییجا یو فساد و دزد شود یعدالت برقرار م
اما دست ما که نبود . باشد یطرف یرهبر ب تواند یرا دارد نم یحزب یکه خود رهبر یهمان زمان گفتم فرد. یدیدرس یبه رهبرشما  یپنهان یها دست
نگهبان باز  شورایرا در  یدست دزدان ماهر. بتوانند در دستانشان باشد یبرسانند که به راحت یرا به رهبر یگرفته بودند فرد یمتصم یافراد
تمام . یدندسرک کش یندگاننما یها به اتاق خوابحتا  .را تار و مار کردند یداکه تا توانستند کاند.... و یزدیو  یچون جنت یبله افراد یدگذاشت
و  دانستند یخود را صاحب مملکت و مردم م. کردند یننش بودند کاخ یننش کوخ یخانواده خود را که روز. را تصاحب کردند یرانمردم ا ییدارا

 یخاتم. اسالم را به جهان نشان دادند یبایچهره ز. برگشتند ییشده اروپا یلتعط یها سفارت. کار آمد یدولت اصالحات رو. دیاوردیشما دم برن
 یوقت. وجود دارد یحیانمسلمانان و مس ینب یقو یبود نشان داد که ارتباط یحیتپاپ برد و به او که رهبر جهان مس یمقدس را برا یماز مر یلمیف

کلمه از سخنان  یک یدنتا از شن گشتند یرا ترک کرده بودند برم یصندل یکار واجب یهم که برا یکسان کرد یم یسخنراندر سازمان ملل 
 ها یرانیبه ا دنیادر تمام . بود یرانا یبرا یافتخار ینا. نهاد یانها را بن تمدن یبه اتفاق تمام آرا سال گفتگو. عقب نمانند یرانا جمهور یسرئ

گفتن مرگ بر  یجاه ب یخاتم دید یم. شده بود ینشبود و عاشق کشور و د یرستانفرزند من هم در همان دوران در دب. کردند یه منگا آمیز احترام
را  الملل ینکار کند اما او حداقل روابط ب یاجازه ندادند خاتم ینکهبا ا. جامعه آرام شده بود یفضا. کارد یها م بذر عشق را در دل ،و مرگ بر آن ینا

 .یدود بخشبهب
  

 یرانا یاسالم یرهبر جمهور ،یا خامنه آقای
و جهان اسالم  یرانا یشما خدا. یداز مردم یو کم کم به شما باوراندند که شما جدا ینصفت شما شدند بادمجان دور قاب چ بوقلمون اطرافیان

وارد سپاه شده بودند که روز به روز  یافراد ید؟ه نشدچرا متوج دانم یشما انداختند و شما را همچنان باد کردند و نم یعبا یرز یباد. یدهست
مرگ خود را  یکه هر روز آرزو دید یم یزهاییهمسر من از سپاه استعفا داد چون چ. شده بود یلحاال به کاخ تبد یشانها تر شده و کوخ ربهف
 رغم یعل. نام سپاه را هم بشنود خواست ینم یگرما دجبهه و جنگ خانه  مرد. ما یفرزندانم راض یحالل برا یبارها گفت من به تکه نان. کرد یم
 یرناپذ تحمل یشبرا دید یباال م یها که در سپاه و در رده یو اقتصاد یهستند اما فساد اخالق یخوب یها کادر سپاه بچه گفت یو م دانست یم ینکها

 یداما با دراه بو یقهدق 5از  تر کم خانه آنها با مسجد کنید یباور م نشستند؟ ینم یهان سپاه در مسجد کنار مردم عادهمسران فرماند کنید یباور م. بود
 یایدتا حاج خانم نمازش تمام شود و ب نشست یو جلو در مسجد منتظر م آورد یآنها را به مسجد م یو راننده دولت یدولت ینراننده مخصوص با ماش

اما . کنیم یم یهو گر لرزد یرهبرمان دلمان م یکه بله از صدا ریختند یم یقالباشک  گفتید یشما سخن م یوقت ها ینسوار شود و به خانه برگردد؟ هم
نشسته باشد و  یکس گفته یسخن م یعل یمموال یوقت گفتند؛ یبزرگوارمان سخن م یامبرپ یوقت ینمبب ییو رو کردم نتوانستم جا یررا ز یخهر چه تار

 .یستو ن باد کردن شما نبوده یجز برا هاینا یدباور کن. کند یهگر
. وارد دانشگاه شود خواست یم. گرفته بود یپلمفرزند من هم تازه د. شما یتو حما نژاد یکننده احمدو سخنان اغوا 84به انتخابات  یدیمرس بله
وانان و لباس ج یگفت مشکل ما مو یوقت خصوص بهکننده بود اغوا نژاد یسخنان احمد. رساند یانرا به پا یرستاندب یپلمد 19با معدل  یپسر

نگذشت که متوجه شد  یزیاما چ ،داد یأر نژاد یبه احمد یأصندوق ر یاو شد و پا یبانهفر مردم یها است؟ خب او هم جوان بود و خام حرف
من و  ینکهبرقرار است و با ا یاما در خانه ما دموکراس. رفته است یرانسر او و سر مردم ا یمتوجه شد چه کاله. دروغ گفته است نژاد یاحمد

درس و دانشگاه گذاشته بود روز  یاو که حاال قدم در واد. داد یأر نژاد یاو به دلخواه به احمد ،یمداده بود یأر یگرد یبه کس شدرش و خواهرپ
. دبو یمنؤاو پسر م. دانشگاه باز شده بود یطفکرش در مح یگرحاال د. را یراناز ا یو فرار یزندان ،یاخراج ،دار ستاره یدانشجوها یدبه روز د
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او . مشکل داشت یکاما . عدالت ییبود و برپا یفرزند من عشقش آزاد. رسید یروز م 40از  تر بیش به یشوازبا پاش  روزه. شد ینمازش ترک نم
ه ا چدرست را بخوان تو ر. فرا خوانده شد و بهش گفتند دهانت را ببند و حرف نزن یانظبات یتهبار به کم ینچند. یردجلو زبانش را بگ توانست ینم
 است؟یبه س کار
  
 یا خامنه یاقا

فقط بحاطر طرز حجاب  یاو باور نداشت امر و نه. از منکر یمبارزه کند و امر به معروف کند و نه یدبا یبود مسلمان واقع یدهمن فهم فرزند
او . اند بزرگ گمارده شده یها پست به یقالب یها بود با مدرک یدهاو د. کند یم یدادبود ظلم و جور در مملکت ب یدهاو فهم. دختران است و بس

 یریتو دستور از مرکز مد یفراگرفتن به پارت یو بدون وقت گذاشتن برا یلیتحص یها بدون گذراندن دوره یدولت یراناز مد یاریده بود بسید
مدرک  یینو سطح پا یقالب یها ز دانشگاههم رضا ندادند و با پول ا یناو متوجه شده بود وزرا به ا. اند تا سطح دکترا گرفته یقالب یها مدرک یدولت
از خانواده و  یاریبس نژاد یوجود ندارد و در همان دوره اول احمد یساالر یستهنام شاه ب یزیمملکت چ یناو متوجه شده بود در ا. اند گرفته یقالب

به ملت کردند  ها یانتکه با پست و مقام خ یآنانو مستبدان و  یرتراو متوجه شده بود مردم هر روز فق. بزرگ گمارد یها دوستان خود را به پست
درس  یکااروپا و امر یها در دانشگاه یدو با دهند یداخل رضا نم یها به دانشگاه ینبود فرزندان مسؤول یدهاو د. شوند یتر م هر روز پولدارتر و فربه

 یبله اقا. نندک یم یو شمال زندگ یرانشم یها در کاخ یها تهو اخر هف کنند یم یهمه در شمال شهرها زندگ یناو متوجه شده بود مسؤول. بخوانند
شما  یستهشا یکه رهبر یدا و دهان بسته دانید یاگر م. دانید یرا م یزهاچ ینشما به عنوان رهبر ا یاآ. رخت بربست یرانو عدالت از ا یزندگ یا خامنه

باشد به درد جامعه  اطالع یب ها یعدالت بی که از درد و رنج مردم و یبرچون ره ،خورید ینم یرهبر ینبازم هم به درد ا دانید یو اگر نم یستن
 .خورد ینم شا یخصوص از نوع اسالم هب

او . است ینهگز ینبود بهتر یدهفهم یقنبود اما با تحق یرحسینزمان م ینکهبهتر و با ا یروزها یدبود و فرزند من هم به ام یرو یشدر پ 88 انتخابات
و با  آمد یهر شب خانه م. داشت یریناپذ وصف یجانآمد و شور و ه ها یابانگرفت و به خ یگرید یدام یرانانان و مردم اجو یههم به همراه بق

هم در تماس بود و  یگرد یبا دوستانش در شهرها. بود یدوارام. دارد یاساس یها فرق انتخاب یگرانتخابات با د ینکه ا کرد یوصف م یشاد
 یشهبود و هم ینشرمگ یدر مقابل موسو نژاد یو از حرکت احمد دید یها را م مناظره. زنند یرا صدا م یموسو صدا یککه همه جا  فهمید یم
 یکبا  نژاد ینبود که احمد یکردنباور یشبرا ،و ممتاز یسانسفوق ل یدانشجو. دادم یأر نژاد یاحمد ینخداوند مرا ببخشد که دور اول ا گفت یم

حتا  مدندآ یابانبه خ یأبرگ ر یکفقط پس گرفتن  یشانأپس گرفتن ر یجوانان برا یگربا د. یندر مسند قدرت بنشپولدارش ب یروز یلهوسه کودتا ب
آرام بود اما با فرمان شما در نماز جمعه حجت بر چاپلوسان درگاهتان تمام شد و جوانان ما را  یماییراهپ. چسب زدند تا سکوت کنند انشانبر ده

هنوز بر  یدمد یجسد او را در پزشک قانون یوقت یا خامنه یآقا کردم یباور نم. مه فرزندان ملتم هم فرزند من بوداز ه یکیقتل عام کردند که 
فرزندان ملتم را شکنجه کردند شما  یا خامنه یقاآ. دارم یدمادر من هنوز ام یدبگو خواست یچشمانش باز بود و او م. مهر سکوت بود بانشل

چند  دانید یم یچه. یدآواره شدند شما سکوت کرد یراناز ا. یدزندان کردند شما سکوت کرد. یدسکوت کرد تجاوز کردند شما. یدسکوت کرد
تاب  یعدالت یظلم و ب یرکشور را بسازند نتوانستند ز یدکه با یکردگان یلتحص. شدند یمتوار یرانآب و خاک از ا ینا های یهسرما ریناز بهت یونلیم
نتوانست  یداح یچکرد به کرمانشاه و کردستان و ه یتمواد مخدر و از زاهدان و افغانستان مواد مخدر ترانز یاقچسپاه شد قاچ. و رفتند یاورندب

از  یلیاردهزاران م. باشد یکردن مردم شجاع کردستان و کرمانشاه معتاد کردن جوانان آنان م یرگ ینچون معتقد بودند تنها راه زم یردرا بگ اوجلو 
ه ب ینیواردات چ یلبودند و س یکارراه انداختند اما جوانان خودمان ب یکار و کشاورز یلمردم برز یو برا یلدند در برزمملکت را بر ینثروت ا
در خارج از کشور را  ینمسؤول یبانک یها حساب یدکرد یهرگز سع یاآ. شدند یلها تعط شد و کارخانه یبه مملکت جار یبرادران سپاه دست

اما چنان  دانید یرا م ها ینکه همه ا دانم یم. کرده یرانآمده و مملکت را و یشتریر 12زلزله  یکشده و  یرانمملکت و یا خامنه یآقا ید؟کن یگیریپ
 یگرتا سرنوشت د یدبرگرد یدکن یسع. ر نشده استیهنوز هم د زاد یبه قول نور. بینید یرا نم یرانمردم ا یگرکه د یدا خود شده ییخدا رقغ
 یدبگذار. وردآدست ه برگشت و دل مردم را ب یا که خامنه یسندبنو یخدر تار یدبگذار. یدآب رفته را برگردان یامدهن به سراغ شما یکتاتورهاد

مملکت را از نو  یرانهکه دارد و یبرگشت و با قدرت یا از هر نقطه شود یم یسندبگذار بنو. سرنوشت ندارند یک یکتاتورهاند که همه دیسبنو
مردم و جوانان  یها اسالم را به قلب یگرانقالب د یکو با  یگربار د یک یائیدببنا بر این،  یمعمرمان هست یبیسراشهر کدام از ما در . ساخت
و حق  یدو چاپلوسان را طرد کن یدبرگرد یدکه هست ییجا یناگر از هم یدبخش یمجنبش سبز شما را خواه یدمادر شه یک به عنوانمن . یمبرگردان

 .شما را خواهم گرفت یجلو یدمطمئن باش یامتق یو اال فراد یدنها برگردانآمردم را به 
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 داغدار جنبش سبز مادر

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=218 
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     1390آذر  29ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 !گلستان به دست شماست یکمانند باغبان انقالب به  ینا یتکرد و مسؤول یفکر یدبا خالصه

  
 یزمبه رهبر عز ای نامه

  
 سالم و احترام با
  

با قلمم با شما  یو انسان ینید یفهو به رسم وظ یادآوریگرفتم من هم از باب  یمرا به محضر شما خواندم و تصم زاد ینور یجناب آقا 15 نامه
 ردوباره ذک یادآوریرا از جهت  مرد بزرگ به مالک اشتر افتادم و متن آن ینا یه امام علنام یادبه . که مثمر ثمر افتد یدوارمو ام یمسخن بگو

   :کنم یم
و هر خود  یسازدرا خوار م یکه خدا هر سرکش یو عزمت، خود را همانند او دان یاو در کبر یفروختن، خدا را هم به جنگ خوان یدر بزرگ یزبپره«
و آن که بر بندگان خدا ستم کند خدا به  ی،ستمکار یکه اگر داد آنان را نده داری، یدوست م یشخو یتمقدار و آن کس را که از رع بی را ینیب

و او با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه که باز گردد و توبه  یردنپذ یاز و یلیدل یردرا که خدا دشمن گ یبندگانش دشمن او خواهد بود، و آن کس یجا
است و در  دیدگان ستم یدعا یکه خدا شنوا آورد، یم یکاو را نزد یفرو ک کند، یت دادن خدا را دگرگون نمچون ستم کردن، نعم یزچ یچکند، و ه

 .ستمکاران ینکم
 یکه ناخشنود یرتر،را دلپذ یتبود و رع یرترکه نه از حق بگذرد، و نه فرو ماند، و عدالت را فراگ یددوست بدار تر بیش از کارها آن را یدبا و

 رب یکانبار نزد ینیسنگ ی،زندگان ینرساند، و هنگام فراخ یانیهمگان را ز یخشنود یکاناثر گرداند، و خشم نزد بی را یکانزدن یهمگان خشنود
، و انصاف را از همه ناخوشتر دارند، و چون درخواست کنند تر کم آنان از همه یاری یاست، و در روز گرفتار تر بیش یتبر همه افراد رع یوال

 ییبایروزگار شک یو در سخت یرندتر از همه عذر پذیرو چون به آنان ندهند د. گزارند تر کم ستهند و به هنگام عطا سپاس از همه رانیگتر از د فزون
 یشاگر یدپس با. با دشمنان، عامه مردمانند یکارمسلمانان، و آماده پ یو موجب انبوه یبانند،را پشت ینو همانا آنان که د یرند،گ یشهپ تر کم را از همه

که همه مردم را  یدجو تر بیش مردم را یبو با او دشمن باش که ع یآن را از خود دورتر دار یتو از را. یشانا یبه سو یلتتو به آنان بود و م
 داستیپ یتآن را که برا یدو با یپس مبادا آنچه را بر تو نهان است آشکار گردان. هاست یبع یدنتر به پوشسزاوار از هر کس یهاست و وال یبع

 یدهپوش یترع بر یرا بپوشان تا آن را که دوست دار یزشت یجهان است پس چندان که توان یدر آنچه از تو نهان است با خدا یو داور ی،بپوشان
 یرآگاه گنا نیستآشکار ن یتخود را از آنچه برا. یرا پاره نما یو رشته هر دشمن یبگشا یرا که از مردم دار ینهگره هر ک. بماند، خدا بر تو بپوشاند

خود در  یزنیرا در را یلو بخ. خواهان سازدیرسازد هرچند خود را همانند خ یانتنرد خ تنزد ینچ که سخن یر،را مپذ ینچ و شتابان گفته سخن
 .ترساند یم یشیباز گرداند، و از درو یکاریکوکه تو را از ن یاورم
آورنده آن  جدا جدا است که فراهم ییها که بخل و ترس و آز سرشت ید،ص ستم را برآو نه آزمند را تا حر ید،ت نماترسو را تا در کارها سس نه و
کسان  ینپس مبادا چن. کاران بوده و آن که در گناهان آنان شرکت نمودهبد یراز تو وز یشاست که پ یتو کس یرانوز ینبدتر .خداست یگمانبد

و گذاردن کار چون آنان  یکه در را یافت یخواه یشانبهتر از ا یکار و تو جانشن کمک و ستمکاران را. گناه کارانند یاورانتو باشند که آنان  محرم
بر تو  ینانا ربا ،را در گناهش مددکار ینبوده و گناهکار یاررا در ستم  یو آنان که ستمکار. بد آنان را بر عهده ندارد بود و گناهکاران و کردار

 یتها و در مجلس یررا خاص خلوت خود گ ینانپس ا، تر کم با جزء تو یشانا یو دوست تر بیش شان یبهتر و مهربان یشانا یاریتر است و  سبک
. ات کند یاری تر کم .و خدا آن را ناپسند دارد ییگو یا یو در آنچه کن ید،گو تر بیش که سخن تلخ حق را به تو یربپذ نیگراو آن کس را بر د یربپذ

 یآرد، و به سرکش یسندپکه ستودن فراوان خود ید،شاد ننما خاطرات را یا ن را چنان بپرور که نکردهو آنا یوند،بپ یانو راستگو یانو به پارسا
 .وادارد

از آنان، آن را  یکباره هر وادارد و در یرا به بد کم کند و بدکردار یکیکار را در نکه آن رغبت نکو یندات برابر آ یدهکردار در دمبادا نکوکار و بد و
شان را سبک و بار دکه در حق آنان کن یکیچون ن یاردن یکن یترا به رع یگمان وال یزچ یچو بر عهده خود گرفت و بدان که هدار باش که ا عهده



 )732(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

رنج دراز  ینکه ا ید،فراهم آ یتبرا یترع یگمان که خوش یدپس رفتار تو با. در آن ندارد بر آنان یآنچه را که حق یشاندارد و ناخوش نشمردن از ا
 .یدهد یتو بد ازکه  یدبا تر بیش ات بدان یو بدگمان یدهرس یکیتو آن کس سزاوارتر که از تو ن یگمان و به خوش .زداید یرا از تو م

سازش  یکدیگربا  یتو رع اند، یوستهبه هم پ یلتاند، و مردم بدان وس امت بدان رفتار نموده ینکه بزرگان ا یزرا بر هم مر یا یدهپسند یینآ و
با  ااز آن نهنده سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند ت یرساند تا پاداش یانگذشته را ز یکن یها از سنت یزیرا منه که چ یینیاند، و آ کرده

اند  از تو بر آن بوده یشرا که پ یرا استوار دارد و نظم یتدر آنچه کار شهرها یانهفراوان سخن در م یماندانشمند فراوان گفتگو کن و با حک
  ».برقرار

  
 یزمرهبر عز ای

 ینجانبه ا همه یروزیبه شما و پ 1388من تا قبل از انتخابات . یدو مستدام بمان یباق یشانا یایو وصا یکه در خط امام عل کنم یدعا م برایتان
 یچدهم و ه یالب از دست مانق ینرا به اصالح ا یدمآمده تا حال، دارم ام یشو اتفاقات پ یعانه بعد از آن وقامتأسف یداشتم ول یفراوان یدام ،انقالب

 .باشد یمانند من نم ییها جوان یدیبدتر از ناام یزیچ
خصوص قضاوت  یندر ا یخو تار یندگانگلستان به دست شماست و آ یکانقالب به مانند باغبان  ینا یتکرد و مسؤول یفکر یدبا خالصه

اصالح  یدر پ ینزم یرانو به مشورت با تمام آزادمردان و ناصحان ا یدبرگرد یکه شما به روش و منش امام عل تاس ینمن ا یشنهادپ. خواهند نمود
 .شود یرقبل از آنکه د زیدامور شتاب ور

  
  .نمایم یم لتأمس ینزم یرانتمام مردم ا یشما و برا یبرا یریخداوند بزرگ عاقبت به خ از، یانپا در
 خدا و ارادتمند شما بنده

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=204 
  



 )733(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1390آذر  30ای،  به خامنه» خارج از قلعه«نامه سرگشاده 

  
 یزعز یرانعرض ادب خدمت رهبر ا با

. است زاد یگرفته از درخواست محمد نوربر ینجانبعرض ادب ا. گرفته از ارادت ماستنه برگرفته از مقام شماست و نه بر ینجانبادب ا عرض
و  خوانم یمحکمه م ینبه سهم خود شما را به ا یزمن ن. خوانده است محکمه فرا ینبه پا داشته و شما را به ا یا است محکمه یکه مدت یمردآزاد
 .ذیریمپ یحکم هر چه باشد ما م یدقضا بنشان یگاهو در جا یدمحکمه بفرست ینکه در بدو تولد با شما بوده را به ا ای یزهدارم روح پاک اضاتق

مسلمان  کند یمسلمان عبور نمیرمعبر، غ ینکه از ا دانید یو م یدآگاه یدا حاکم فرموده یحکومت یها که خود بر دستگاه ینشیشما از روال گز حتماً
از مرجع  که دانید یم طور ینهم رسد ینم یبیلک به آنها نصمُ ینمرز و بوم را ندارند و از ا ینشناسنامه ا ینهاکه ا ییتو گو. طور یناهل تسنن هم هم

 یا که داده ییأکه از ر شد یجا ختم م ینکاش به هم. خواهند یخاص م یخاص و از مراجع یا را به گونه یدو رسم تقل کنند یسؤال م یدتتقل
در هر  ملشرا که عوا نظر وزارت اطالعات یداضافه کن ینهابه ا کنند یچک م یزمحل ن یجرا با مسجد و بس ینهاهمه ا. ات یاسیو مواضع س پرسند یم

شما خارج  یتوال یراز مس یشما کس یالشهر خ در آرمان ینکها یچه؟ برا یبرا ینهاتمام ا. االجراست برزن مراقبت هستند و حکمش الزمو کوچه 
را به  یا عده و اید یدهم کشمرزو بو یندر ا یدجد یا چگونه نقشه بینید یم. است یرفتهدشمنان ما را پذ یتوال یردمارا نپذ یتوال ینباشد که اگر کس

شد سعادتمند  ییهر که در کشور شما وال. ییضد وال یشدند و الباق ییبه زعم شما وال یا عده. یدا را رانده یا داخل قلعه خود فرا خوانده و عده
 .و خاشاک تان خس دولت یسبه قول رئ یاو  یمارو ب بویکرکه نشد م و هر شود یم یاد یماست و از او به عنوان مردم فه

و من  یدرساند یبیو به هر کس به اندازه ارادتش نص یدگسترد یا و سفره یدملک بود به داخل قلعه برد ینشما هر آنچه نعمت در ا ،یرهبر جناب
طماع  ندانارادتم نگونهیو ا. یدانداخت یرونقلعه به ب های یوارهم از د ای یارانهتان ماهانه  اطراف قلعه از مانده خوان نعمت یابانباب سکوت مردمان ب

تا  یدبه داخل قلعه برد یزحقوق افراد را ن ینتر کم رفت که یشسبقت گرفتند و کار تا آنجا پ یکدیگراز  یتر شدند و در ارادتمندارادتمند
 یا خامنه یآقا بجنا. یدکرد تردقلعه را بلن های یوارو هر روز د یدشما و ارادتمندان هر چه بود برد. یدارادت روز افزون ارادتمندان باش یپاسخگو
 .قلعه نباشد های یوارد یختنجز فرو ر یا را چاره یابانکه ساکنان ب یاز روز یزیدبپره. شود یتر م آن آسان یختنفرو ر ،کنید یتر مرا بلند یوارهر چه د

را  یرانشاه قاجار جسم ا یاگر فتحعل یدکردمرز و بوم  یندشمنان ا یکارستان برا یشما کار. خواهم یساله، کشورم را دو تکه نم 30جوان یک من
من از  اام یدساکنان قلعه روا دانست یرا فقط برا یخواهیرگرچه جناب شما رسم خ. یدانشقاق داد یغرا به ت یارد ینداد شما روح ا یگانگانبه تبر ب
 .ینیدچبلند بر سرتان خراب شود آن را بر یوارقبل از آنکه د خواهم یشما م

  
 از قلعه خارج

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=213 
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     1390ای، آذر  به خامنه.) الف. هس(نامه سرگشاده یک طلبه 

  
 یرانا یطلبه از رهبر فعل یکسؤال  سه
  

 وطن از آغاز تا کنون یدانو درود بر روان پاک شه یرانبر ملت ا سالم

  
 یندمرحمت نما یتشانبه رع یکه با بذل توجه و حوصله بخوانند و پاسخ یدسه سؤال دارم شا یرانا یعلرهبر ف از
 ینیدر حوزه فروعات د یهفق یرا محدود دانسته و اجازه دخالت به ول یهفق یصراحتا قدرت ول 1366در سال  یا شما که در نماز جمعه -1
پس از  یپس چرا در بازنگر یدمسأله را رفع و رجوع کن یدکرد یو سع یدنوشت یخواهه عذرنام یشینو آنچنان با خطاب تند رهبر پ یدادیدنم

 یزفراتر از قانون ن یاربس یچکه ه یدنه تنها معارضه نکرد یهمطلقه فق یتقدرت مطلقه و وال یعنیتان  یدهمخالف عق یتئور ینبا ا هبریانتصاب به ر
به دنبال  جمهور، یسرئ ییضعف قدرت اجرا یلدهه اول انقالب به دل یاسیس یو در باز یدنبود ، نکند چون که بر سر قدرت!یدراند یشمرکب به پ

که شما بدان شعار به  یخود طبق همه مسلمات یبه دور و به خود یانتبوده از د ینکه اگر ا یدبود یشخو یسر بلند یبرا یگرانسر د کردنکوتاه 
است که اگر قدرت  یچه رسم ینا) یمبوده باش یلقا یکس یاز ابتدا برا یتیالبته اگر وال(باطل است  یتتانانتفاع خارج و وال یزاز ح کشید یم یادفر
 یتاز وال ینگه داشت و بر آن افزود، به نظر شما مقصود اصل یدقدرت را با یرسد تمام یشنوبت به خو یستاند و وقت یدباشد با یگراند یبج در
 نفر یکو  یتهمه رع یابداند و ترین  را عاقل یشو خو یهبنامد و عوام را سف یشانا یررا کب یشو خو یرو مردم را صغ یایدب یبود که کس ینا یهفق

که خدا به انسان  یکند حق یگان جامعه باشد و سع یدهو ستم د یفانمراقب حق ضع یدبا یشهاست که هم یقدرت معنو یبه معنا یتوال یاارباب؟ 
 ممقا ینرساندن انسان به باالتر یبس سترگ در نظر گرفته و برا یمسجود مالئک ارزش یعنیها  انسان یارا پاسبان باشد و بر یاراخت یعنیداده 
 یمبهتر بگو یا یاند که با فشردن جامعه و عصاره کش به شما آموخته یمذهب یاو  یاسالم یاو  ینیمکتب د ینرا فدا کند در کدام یزشهمه چ یشخو
من ! ید؟دست صفات برخوان ینو از ا یبزرگ چوپان و راع یرا بر ملت یشو خو یدبدان.... یاو  یکروبم یا یضمر یا یهملت را سف یتمام یکش یار

 بینم ینم یدا داشته یشکه شما با ملت خو یاز رفتار یاثر یچه نگرم یبا مردمشان م یو علو یو تعامل نبو یرهکه به س یمسلمان وقت یکبه عنوان 
قدرت  ینا یاآ !بینم یم اهمراه با تقواالهی  یتتر از وال یانو استبداد و سلطنت را نما نماید یتر م یهشب یو عباس یامو یرهبه س تر بیش بلکه یچکه ه

 ]است[ آورفساد ،که قدرت یستکشانده و مثال آن سخن ن یراههکه شما را به ب یستهم مورد نقد خود شما بود ن یشما که روز یانتها یمطلقه و ب
 وو آن  ینکه ا یدقدرت را ننگر یرینو چرب و ش یاار روز دنهو چ یاندیشیدب یشبه عاقبت خو یکم آورد؟ یبار مه طلق بفساد م ،و قدرت مطلق
کن به خود اشاره کرد که من و وجودم  یحتینص گفتم مرا یوقت ینیالداهللا بهاء تیدر چند روز آخر عمر مرحوم آ یدآ یم یادم ؛یمهست یمن و تو رفتن

رفت و بدنت با خاک و روحت در افالک با اعمالت محشور  یخواه یادهامرد و از  یخواه یهر که باش یناست بنگر و بب یحتو مرگم خود نص
که  یدبهتر است از حافظ بشنو یدا توجه بی که با اطالق دندان قدرت فراهم آمده یانسان یها همه ارزش یو نابود یشخو یچرا به فردا .شود یم
   کنند یجلوه در محراب و منبر م ینواعظان ک« :فرماید یم

  » کنند یم یگرآن کار د روند یچون به خلوت م
 !انسان مصداق آن کار باشد؟ یدبا چرا

 
 یبا ابزارها یعرعب و ارعاب و تطم یجاداز راه ا یگرد یبدعت یدشما چگونه اجازه داد! و نه مرجع یدنه مجتهد هست دانید یم یشما که به خوب -2

شما  تقوا است، یرخالف مس ،یشخو یتمرجعتأیید  یجمع کردن امضا برا و یلیتحم یامضا ینمأبا ت. یدا سال ساخته 22 یناکه در طول  یمختلف
شما را  یکه مطالب درس دانیم یو نم دانند ینم کنید یفکر م یداداره کالس سطح حوزه را هم ندار یسواد الزم را برا دانید یعند اهللا م خوبیبه 
 یچو ه کنید یم یتان روخوان آماده کرده و بعد شما در کالس به اصطالح خارج فقه یگربه همراه صدها طلبه د یو جنت یضوانر یانآقا یشاپیشپ
به  یناند عهده دارند تا صورت ا آماده کرده یتاناز قبل برا یزطرح که پاسخ آنها را ن یاند اشکاالت شده یینکه از قبل تع ای یژههم به جز تعداد و سک

ل قابل ئسام ینمن طلبه ا یبرا »!دست مردم یما یدهاما د، نان گندم یماگر نخورد«و عوام آماده باشد  یخبر یها دستگاه یدرس خارج برا اصطالح
اما ! پاسخگو نداند؟ یزمقابل نه ملت بلکه خدا ن را در یشحکم خدا بکند و خو یانو ب یتمرجع یادعا یخوان منبر روضه یککه  یستهضم ن
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که من  یرینظ یشما دعوت نموده بعد هم با جسارت ب یدمردم را به تقل دهید یبه مسأله حکومت و قدرت چگونه به خود اجازه مبدون توجه 
 یدمگر تقل!! ید؟بدان ها یرا مرجع خارج یشو خو یدهخارج و داخل کشور اصرار ورز ینمقلد یکبر تفک ام یدهو نشن یدهند یمرجع هیچ درتاکنون 

شما مردم حج  یبا فتوا !یدهرا کس ند یرشو نه در اهل سنت نظ یعهکه نه در ش یدرا باب کرد یچرا بدعت شناسد؟ یم داخل و خارج کشور
است که  یا درس خوانده یگر با تقوا انسان تالش یکاجتهاد  یست،ن یچهفتوا باز کنند یم یمرا ترس یشخو یانند و اعمال مذهبخو ینماز م کنند، یم

 16و به قول خودتان  یدسال در کوران انقالب 33شما که  شود یاز صحت و سقم نظر و مطابقت با حکم خدا صادر م ینگرانبا هراس از خدا و با 
سال مفارقت  64 یعنی ینا یدا مقوالت بوده ینو زندان و ا یدمبارزه و تبع یسال هم ادعا 15 یکو نزد یدبه حوزه مشهد رفت یلتحص یبرا یساله گ

 یمنبر یاخوان و  روضه یکبه مقام  یدنرس یبرا ینو ا یدا سال درس خوانده 8فقط  یعنی یدسال عمر دار 72که شما  یلاز علم و حوزه در حا
 یپس شما ک! دانم یم یدکه من بع یدداشته باش یشتینهمچون ان ینبوغ یمگر شما ادعا یستن یو اجتهاد کاف یتمرجع برای یباشد ول یکاف یدشا

کرد  یسخواند و نوشت و تدر یدسال فقط با 50که  یتیمرجع یافتید یتمرجع یعبه اجتهاد و سپس به مقام من یدنرس یبرا یلوقت مطالعه و تحص
 یها در دانشگاه یافتخار یدکترحتا  یدآ یکه با تالش به دست م است یرتبه علم یک یکبه مانند علوم آکادم یتت مرجعیافافتاء  یتقابل یدتا شا

ها برگرفته از عمل شما است و  و کردان »ردانکُ«قصه  ؛رود تر یشبه استناد به آن در آن رشته پ تواند یفرد دارنده آن نم نداشته و یعتبار علماجهان 
 یتمرجع کنید یفکر م یاآ! یدرا باز کرد یو جعل مقام علم یکه شما باب مدرک ته ستا از باب آن یمآن در کشور مواجه با که امروز یسواد بی هر

 یدخدا تول یبرا یحجت توان یم یرینیگرد ش یانو اطراف »همج الرعاع« یغو تبل یفاست و با تعر یدست هر انسان یچهباز یاستس و فتوا هم مثل
را به  یننشاندند و اعمال مسلم یتدروغ شما را به مرجع یجو ترو یغکه با تبل یستیدو جوان ن یرمرد و زن و پ انو هزار یشخو یامتکرد؟ فکر ق

که در کارنامه  یگذرماز بحث استاد م شناسیم؟ یکه ما نم یدا را به بار آورده یهو کدام شاگرد فق ینرا تدو ی؟ کدام کتاب فقه استاللابطال کشاندند
را به بطالت  یپدر وقت یمارو هر بار به بهانه ت یستسازگار ن یکهست اسم استاد با زمان حضورتان در مدرس و مکتب هر  هک یشما با تناقضات

مردم  یند گویم یم یخواهیراز منکر و از سر خ یبه رسم امر به معروف و نه یزعز یآقا! یدا کرده یهرا توج یشخو یلیتحص یها و فرصت کشانده
مقام  یاآ! یریم؟اشتباه بگ یقاض یحرانسان خوب شما را با شُ یک یبه جا یشهما هم خواهید یچرا م .یدبپرداز یشخو متو به حکو یدرا رها کن

! یشکار طعمه هر شکارچ یننه ا جوالنگه هر کس است و ینجانه ا !؟یدو اعتقادات مردم کرد یننبود که دست در د یشما کاف یلقه برامط یاستر
ما إو  ما شاکراًإ«: که قرآن گفت یدبه مهلکه رو یاو  یاندوزیدعاقبت ب یدکن یشرها یاپس  ،یستیدمنصب ن ینکه صالح ا دانید یخوب م یزشما ن
 .»کفوراً

 
 یاست و شما بدان راض یحاگر صح گیرند یشما به کار م یالقاب را برا ینکشور غرقه به ظلم ا ینا یرانبه شما و مد یکو حلقه نزد یاناطراف -3

تا ) را یهاداجت یلو و فرقش با دل یفقاهت یلو دل یمنابع فقه دانید یالبته اگر م( ییدبفرما )ع(ا از کتاب خدا و سنت رسول و ائمهالقاب ر ینمستند ا
 !یمو لب فرو بند یمبدان یزما ن

  :همچون القابی
اهللا  یتآ« ،»جهان ینامر مسلم یول« ،»یتماه وال« ،»یتوال یدخورش« ،)خاص یبه معنا( »ینامام المسلم« ،»یمقام معظم رهبر« ،»یتوال یمقام عظما«

 ؛»امام زمان یبنا« ،»یا امام خامنه یالعظم
  
اهل  ییبه آثار مکتوب و مستند روا یاو  دهالبالغه مراجعه و آن را تورق کر است به نهج یفقط کاف کردند یچه خطاب م یلبه نظر شما مردم به ع یاآ
و اصرار داشتند که  دادند ینم یبه کس یخوار و پاچه یمورد خطاب مردم بودند و اجازه چاپلوس یهبا نام و گهگاه بدون کن یشانا یدمراجعه کن یتب

را  یشانرسول اکرم آمده که نام ا یو اگر در قرآن برا) گر و تملق فرد چاپلوس یاز ساکت کردن فور یهکنا( یزیدخاک بر یشخو در دهان مداحان
که شائبه  بردند ینام م یشاناز ا یطنتو گهگاه با ش یکو نزد یقدر خودمان باب است که آن یناز هم یدخود نبر یاناست م یجبه مانند آنچه که را

ا را هم در شکافته و خد یباهللا مقام قدس یاذالع هیچشما که از رسالت که  یداکرم فرمان را از آسمان آورد تا مقام رسالت را حفظ نمارسول  یرتحق
 ای یبهغر یاو  یننش یهدر اوج قدرت هر باد یعنیو نه مکه  ینهدر مد یدر زمان حضور نب ینبو یرهو س یخمگر در تار یدا نشسته »ساتقما فوق اسط«
 یبرا یبلندتر بوده و هست ول ینینش یشما از هر صندل دلیکه صن یمبگذر(دهد  یصرا تشخ یامبرپ توانست یجمع نم یانو در م مدآ یم ینهه به مدک

چرا )! نیدک یم جلوس یامبرانن و جالل و مقام تمام مثال شاهان نه مثال پأدر ش یابند،شما را ب یگاهجا یننگاه به باالتر یکاست با  یشما کاف یافتن
کنند و مقام در  ییسرا یحهمد یشانو آنند و ننشسته تا برا ینا دنبالبر پشت نهاده و به  یشمردم کوله خو یمطبابت و تعل یبه سودا یامبرانکه پ



 )736(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

االهی  یگاهه به جااست و تن یفرعون یاتبلکه ادب یسترسول خدا ن یاتادب ینمن ا یما به جا یدا که گفته یما یدهشن یاربسحتا  !غبغب قرقره کنند
بلند گفت از خومان  یزد و با صدا یکه لبخند نگریست یآورده بود م نگکه از فر ای ینهشاه به آ ینناصرالد یروز یندگو شود، یم یرزدن تعب

که شما به  یاسالم دیشا یاو  یدولو به ظاهر ندار یشباهت یچه) و امام یامبرپ(مورد هم به منوب عنهم  یندر احتا  چگونه است که !خوشمان آمد؟
و غلو کنند و  یندبستا یدگفته که بگذار یزهکه در آن وج یمگاهآکه ما از آن نا تاس یبتاناز کالم خدا در ج ینسخه دوم یاو  دانید یو م یدآن آگاه

و  ها یها و سخنران نامهصفحه در  یکتا حد  تر بیش یاخط و  یکبا  یسزاورا است شما را گاه یاآ !باد کنند تا هم ملک و هم مملکت بترکد
و تملق و  یجز چاپلوس کردند یچه م یمگر در زمان نظام پادشاه !ید؟کن بآن نگار خط ننوشته محسو ینرا جانش یشباز خو یندنوشتجات بستا

ابناء  ینأ ،لملوکا ینأ«و در عاقبت چه شد؟  کردند یم یانتها معرف یو دانشش را ب... قدرتش را مطلق... خدا یهشاه را سا !و کرنش؟ یشستا
گهگاه گم  یشخو یهمچون شما که در مرکبات نادان یانسان یبرا تدااب یخواهیردارم و از باب خ یباز هم سؤاالت یفهمن به عنوان وظ» الملوک؟

است از سرنوشت  تکبر یهر کس یاول بدبخت یدکهاصالح اقدام کن ینشده برا یرپاسخ هم تالش نموده و هم تا د یبرا خواهم یو از شما م شود یم
من نار و  یخلقتن«: بر آدم گفت یند چرا سجده نکردیدپرس یوقت یتعبرت گرفت که در حضور حضرت ذوالجالل احد یدتا پس او با یطانش

 یرهبه س و یبه اخالق نبو ،االهی یبه تقوا ،یانسان یلو تالشم عروج است به فضا ما یدن یایمن از دن ،من از گلم ،من خاکم یآر ،»ینخلقته من ط
به  یشو خو یدبرس یشبه داد خو !زشآغا یگرانانگاشتن د یدهتکبر است و پس آن ناد یانم یندر ا ها یکه سرچشمه همه بد یدر حال ،یعلو

که  یندخدا یزاناز عز یزیعز یکهر  انگارید یکه همچو گوسپند م یدر راه، مردم یامتو ق »یدقبۀ لشداو ان الع«است  یرکه فردا د یدمحاسبه کش
که در  ای یفهمن و شما را از وظ یدنبا یاچند روز دن یندر نهادش بنا نهاده ا یمتعال یهدف یکهر  یو برا یدهآفر یشخداوند با مهر و رحمت خو

ست که در ها ه باز هم گفته .نه بر عکس یشانار ازخدمتگ اند و شما ارباب اند به دور سازد، و نوازش شده یدهقبال خلق خدا و خلق که با هدف آفر
 یرانیمثل صدها هزار ا یزشود ما ن یخال زاد ینور یجناب آقا یزمانبه آنها خواهم پرداخت و هرگز نخواهم گذاشت پشت عز یبعد یها نامه
 داد بر آنیجز زندان و شکنجه و ب یبا پرسش پاسخ یاو  یدیمنپرس یچو ه یمو خون دل خورد یدیمدندان گز یاسال است  33که  یمدار یاالتؤس
 »یلست بربکم قالوا بلأ« یبل ییدو بگو یدباز گرد یشانسان با خدا ینیبه عهد تکو یشههم یبار و برا یک یافتیمن

  
  والسالم

   .الف .هس ه،یطلبه حوزه علم یک
 1390آذر ماه 

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=257 
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    1390ای، آذر  یک طلبه به خامنهنامه سرگشاده 

  
  !از ما ننوشتن و نگفتن و از شما نخواندن و نشنیدن

  
کردید، به شما اخطار دادند که حق ندارید قرآن تفسیر  تان در سایه حکومتی سپری شد که وقتی بر روی منبر قرآن تفسیر می آید جوانی یادتان می

وران همان حکومت دوباره به سراغتان آمدند و گفتند که حق منبر رفتن ندارید و شما پای منبر مأم. البالغه آغاز کردید کنید و شما شرح نهج
  ...ایستادید و

کنند که نگاهی متفاوت  شده که یاران شما نیز همان رفتار را با روحانیونی می قصدم از این یادآوری این بود که امروز نه یاران محمدرضای سرنگون
 .از نگاه شما دارند

 .کردند کنند که رژیم پهلوی با دانشجویان مسلمان و مبارز می وز یاران شما نیز با دانشجویان و دانشگاهیان همان میامر
جمهور شما، وزرای شما و همه منسوبین شما در مصادر مختلف حکومتی که نه تنها یک  امروز سردار سپاه شما، رئیس دستگاه قضای شما، رئیس

 .االختیار خداوند است و شما البد فراتر از همه کند که گویی او نماینده تام چنان عرصه را بر دیگران تنگ می جوان بسیجی که پیرو شماست
من از هر فرصتی برای آگاهی . گذارم و تا روزی که این مردم رنگ آزادی را نبینند آن را بر سر نخواهم گذاشت ام را بر زمین می امروز من عمامه

 .خواهم برددادن و آگاه شدن بهره 
دانند در  بینند و نمی شمایید و مردمی با تمدنی چند هزار ساله که هر روز پسرفت خود و خانواده خود و اطرافیانشان را می. امروز شمایید و ایران
 .این وانفسا چه کنند

 
  والسالم علی من التبع الهدی

 
  

  ***منبع *** 
  »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=276 
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     1390آذر ای،  به خامنه سعید خراسانینامه سرگشاده 

  
 زاد ینور یقاآبه خواست  لبیک
 یا به خامنه یخراسان یدسع های نامه

  
 !بزرگ یخدا یا: اول نامه

 
 !شده پارس غارت ینبزرگ سرزم یبه خدا سالم
و  دوستی یهنچون تو نه نشانه سالمت عقل است و نه نشانه م فروشی ینستمکار د یسالمت و طول عمر برا یاز باب ادب است وگرنه آرزو سالم
 ! یدوست انسان
 یو برزن، همان قداست و بزرگ یو آنجا بر سر هر کو ینجابزرگش ا یرکه تصاو ،»یعز«و » الت« یفدر رد یا شده »یبُت بزرگ«سف، اکنون األ مع

 !نمایاند یرا م یو چوب یسنگ یها مجسمه
 ! »خداست«فراتر از  یزیکه نه، چ »بُت«در حد  ات، ییمقام کبرا البته

فروشان و  ینبه مدد د یتو ول! خواندند یم »خدا یهسا«خود را  یت،از سر حماقت و تفرعن در قبال رع ینسرزم ینف الَاز حاکمان سَ یبرخ گرچه
که سخن  ییخدا! و نقص و سزاوار کرنش مدام و تمام یبع یب ییخدا! یا خدا نشسته یگاهدر جا یوالصفت،ه یها بند و متملقان و قداره یانو بوقچ

 !الؤو س یکاز تشک یچند و چون یمطلق است ب یکالمش، درست و
. اند شده یمعظ »شرک«ناآگاهانه دچار  یاو  یصورت قهره که ب یمردم. کند یم ینیمردم سنگ ین، بر سر ا»خدا« ینا یهو سه سال است که سا بیست
 ...یکشاند و نه حسابکش یداشته تو را به چالش و پرسشگر تأجر ینه کس

 یتا بدرست یم،و تعظ یحساب کش یبر احوال ملت برا یدر همه حال حاضر و ناظر یشمار،ب یانو غاز یانقهار، و با قاض ییمقابل، به سان خدا در
 !تکدر خاطرتان گردد یدهکه ما یندنگو یزیات بدارند و چ ییپاس خدا
و  یرداغ است و زنج یشوگرنه جزا یردگ یاو جا ینلد برکند تا در بهشت خُ یمشاز چرا، سپاسش دارد و تعظ یچون یب یدبا شیتکه رع خدایی

 !»پودر شدن«و  یستین
 ! ییبر اثر همان لجاجت و بدخو یا ملت سلب کرده ینرا از ا یشرفتو پ یستنز یبرا شماری یب یها شک فرصت یب تو

 ! کند یمرا با فکر و اراده تو تنظ یشها و آرمان یکه مجبور است روش زندگ یملت. ملت است ینا یکایکاز  یادجرم تو، سلب آز ینتر بزرگ
  

 :کالم را کنم یم کوتاه
آن  یستن یرد. کند یمبرخواه یمانتو را از دست و پا یبندگ یزود ما بندها یا یرد. است یخجباران و ستمگران، سرنوشت محتوم تار سرنگونی

 یدجبران دار یبرا یت اندکفرص. روز
  
  

  ***منبع *** 
 سعید خراسانی» بوک فیس«صفحه 

http://www.facebook.com/saeed.khorasani1 
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  ) +(+  1390دی  1، ای نامه سرگشاده عبدالکریم سروش به خامنه

  
 »!بینم یم خبرت یز خزان ب باغبانا«
  

 یکبه  یکو من  فرمودند یمرا اجابت م ین به نگارش نامه دعوت کرده بودم، تقاضاکه از آنا هایی یتکاش مراجع و شخص ای: زاد محمد نوری
که چون فنر فشرده در پس خانه هر معترض  یکشان پوشان و عربده گرفتن کفن یدهناد دانم یگرچه خود م. کردم یآنان را منتشر م یمانهحک یها نامه

 دانم یکه م یو مراجع بزرگوار ها یتشخص. همه اما من همچنان چشم به راهم ینبا ا. دارد یازن یبغر یتیو درا یبه شهامت اند، کرده ینکم یدلسوز
ها  با احاله فاجعه یاو باور دارند،  بینند یم کشد یخانه شعله م ینرا که در ا یآتش یا کشد، یهوار م شان یتب یواربه اسم جهالت در پس د یوالییه

 ینو چرا ا. انجامد یآن م تر بیشگرفتن به رواج هرچه  یدهسکوت کردن و ناد یم،و باور دار بینیم یاگر م .مدام دارند یبنا بر سکوت یق،تعو رطهبه و
 نمازبه : که نهم یرا هماره بر چشم م یزعز یعتیسخن ناب شر ینما را تباه نکند؟ من ا یها آتش، به دامان خود ما چنگ نزند و بساط ما و نسل

 .و اوفتاده، حماقت استکه آتش در ا یا در خانه یستادنا
در  یدشا. و اکنون در صبحگاه جمعه به نامه جناب سروش برخوردم. خبر داد ها یکینزد یندر هم یا مرا به نگارش نامه یورجناب کد یشپ چندی

که در  گویم یادقانه مص. و مشفقانه گشوده بماند یمانهحک یها نوشتن ینو باب ا. دهد یدنو یا ما را به مالحت نوشته یگریبزرگ د ی،فردا روز
دغدغه هماره » الملوک یحۀنص«: یعنیکه . است ینکهن مز یو شعور یبه شعر یشانهر بند سخن ا. بینم ینم یجناب سروش جز درست امهن

به  یلخت یناما هرگز ا گراید یم یو تند ینامه، گرچه به تناسب چرخش سخن، گاه به تلخ ینا. شناسان و ناصحان ما بوده است و سخن یحانفص
 ینقدر ا«: نویسد یکه رو به رهبر م یافتمنامه آنجا  ینرا در ا یشمنداند ینمن سوز سخن ا. سالمت آن شنود نشود یصدا که یستن یا اندازه
 ییزشتگو را به یرخواهیخ ینا ی،شکوه که جماعت یاما چه جا. یستن »یرخ« یمجز تقد یسخنان، طمع ینبله، ما را از ا. »یدرا بدان طمع یب یها قلم

ناب و درستِ  یها در او جز رفاقت و جز اشارت یم،نامه اگر دقت کن ینهم یانیبه دوسوم پا. اند فرو شده یبه زشت یرخواهاناند و با خ مراد کرده
 .بینیم یدوستانه نم

به فرزند خود  یمه لقمان حکدر قرآن، آنجا ک. هست یزن یگاه تند یمان،در سخن حک ی،بل. یافتمنامه جناب سروش را سراسر حکمت  ینا من
من به خاطر اجابت . دهد یبلند و عرعر االغان اشارت م یخود را بلند مگردان، بالفاصله او را به صدا یبه هنگام سخن گفتن صدا: فرماید یم

 یان ما از گنج سخن ومنصب صاحب یژهو را دارم که مردمان ما و به یروز یسپاس دارم و آرزو یختهدانشمند فره یناز ا یمانهصم مدرخواست
 .یابنداو را در یمانهپربها بردارند و شأن سخن منصفانه و حک یها دانه
انتقاد   یحرف به معنا ینکرد، اما ا یبا مسؤوالن مبارزه و دشمن یدالبته نبا«:که بریم یم ینامه، به سخن خود رهبر رو ینا یسندهچون نو یزن ما

 – 1386مهر ماه  17(» .انتقاد هم کرد  یصفا و دوست یندر ع توان  یچرا که م یست،ن یاز جمله رهبر نکردن و مطالبه نکردن از مسؤوالن متخلف
 )یدفتر رهبر یرسان اطالع پایگاه

 :یرخواهخ یمحک یننامه دردمندانه و صد البته مشفقانه ا ینکا و
  

 !بینم یم خبرت یز خزان ب باغبانا
  

را گشوده است و از اصحاب قلم و اجتهاد خواسته است  یباب نقد ناصحانه و نصح ناقدانه رهبر زاد، یرو آزاده، محمد نو یرزمانه و هنرمند دل حرّ
بدل به  قدانهنازک نا یآواها ینتر سازند، مگر ا و امر به معروف کنند و دفتر انتقاد را کالن یفتکل یادا ،و به نوبه خود یندگو یکتا دعوت او را لب

 .یدبگشا یرا بلرزاند و گره از کار فروبسته خلق یحه وجدانو صف یشود و پرده گوش یادفر
  

  یرانا یاسالم یرهبر جمهور یا خامنه یعل یدس آقای
 ،است یاندهگر ها یو تباه ها یاهیو قلم را بر س یدهها بر شما بار ها و مالمت سخن گفته و مذمت یچند بار با شما با عتاب و درشت ،قلم ینا صاحب

به  هو اگر چ. یدو انذار و موعظت درآ یحتبگرداند و از در ارشاد و نص یگرتا خشم خود را فرو خورد و قلم را به جانب د بر آن است ینکاما ا



 )740(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

را به شما نشان دهد، مگر به جاروب انصاف، خانه قدرت را  سرانجامی  یکو ن یراه نکونام بیند، یم یکدولت سحرمدت شما را نزد یانپا الیقین ینع
که (استبداد را آزاد و استبداد را  ن یاو زندان یدبردار یعدالت و آزاد یو بند از پا یدو از خدا و خلق آمرزش و پوزش بطلب یراییدبپاز خاشاک ستم 

را به اندازه  یاستو جامه ر یدرا به قاعده کن یاستس یو باز یدحکومت بازگردان یو آب حکمت را به جو یدکن یزندان) اعظم منکرات عالم است
 . یدخدا رو یداربه د یدرویتا سپ یدکن یدوران زعامت را به توبه و تدارک سپر یهو بق یدببر

 کاروان گذشت  یبس یسرا کاروان زین«
 بگذرد یزکاروان شما ن ناچار
 ها بکشت شمع  یکه در زمانه بس بادی
 »بگذرد یزبر چراغدان شما ن هم
  
در گفتن، . »خوار نور او نوشد که باشد شعله« گویم  ینبرم، اما با خود م یبو خذالن نص بسا که جز مالمت یو ا آزمایم یکه آزموده را م دانم می
و  گیوجدان مخاطب، گشودن راه آزد یدنخالق، جنبان یشگاهبه پ یرعذر تقص یق،خال یدنآگاهان یف،گزاردن تکل: یستهست که در نگفتن ن ها یدهفا

 .»یستخسران و خسروانم ن یمب«پس . یختارشدن در   یکو افسانه ن یو غالم یشکستن قفل غمناک
 یستباک ن یدجان بر آ  یچو فرهادم به تلخ گر«

 »ز من ماند یباز م یرینش های یتحکا بس
  

 یا خامنه آقای
تون را بر س یشتانتقاد کردم که چرا سقف مع یتاز روحان یا در نوشته  یوقت یشها پ سال. یستنرم با شما ن یمن در گفتگو ینتجربه نخست این
در  یرا با کمال ادب و فروتن یریگ و چون پاسخ آن خرده یدبر آن نوشته خرده گرفت یا رو شدم که در خطابه اند، با عتاب شما روبه زده یعتشر

تر، کز  شخو یبجور از حب«کردم و عتاب تلخ شما را با قند تحمل فرو خوردم که  یابراز شادمان یبا رهبر یالوگدادم و از فتح باب د »یانک« مجله
 وها  دنده ییکه گو یدناکانه به هم کوفت مخاطبه را چنان غضب باز یمباب ن ینو ا یدکرد یچنان درشت یگرد یا شما در خطابه ،»یترعا یمدع

 : که یدکن  یحال یگرانتا به من و د شکنید یمرا م یها دندان
 ینبر زم یندبا تو گر نش شاه«

  »یننش یکوتربشناس و ن خویشتن
  

ها  تر گرفتند و اشتلم بر من تنگ »یا آقا را هم در آورده یتو صدا« ینکهآور وزارت اطالعات از آن پس شروع شد و آنان به بهانه ا هراس های رفتار
گفتند  حاًیحوالت من کردند و صر آمد،  یم یروناهللا ب انصار حزب ینرا که از آست »یانزور عر«ند و  آورد یشپ ها یتها دادند و محروم کردند و دشنام

من است،  یبود که فرزند مرا، که تنها گناهش فرزند یشپ یچند. ادامه دارد ها یکه تا امروز هم آن گستاخ زنند یو آتشت م کنند یات م تکه که تکه
ن حکومت گرد بهکارت را بسازند و خونت را  »ها یلیاسرائ«کردند و گفتند آماده شهادت باش چون ممکن است  یدشصدا زدند و به قتل تهد

ها در تهران و قم و مشهد و اصفهان و  و کتک خوردن یالخروج بودن و سپس اخراج شغل الخطابه و ممنوع و ممنوع یسالتدر ممنوع. یندازندب
مطلقاً  ینرفسنجا یمن به هاشم یها رنجنامه! نمایند  یم آزار یو نعومت، ب یاند و از فرط نرم»خشونت نرم«خود، که از جنس  یبه جا... آباد و خرم

 .سوز انسداد بود همه در زمستان استخوان ینهاا. از آن پس زبان در کام بردم و رسم مخاطبه پرمخاطره را فرو نهادم. ماند پاسخ یب
 .یتاست و نشان مدن یتگشوده بماند که ضمان حرّ یدباب گفتگو با. که آمد گفتم فاتحت است نه خاتمت خاتمی

به قم رفت و همه جا رفت، اما به مالقات اعظم . ترسید  یطاعنان م  از مکر ماکران و طعن. یدیمرا ند یکدیگرا بود و م جمهور یسهشت سال رئ او
من به  همه ینبا ا. با احباب گسسته بود یوندشبسته بود که پ یاطاحت یرچنان به زنج یشدست و پا. اهللا نرفت رحمۀ یمنتظر اهللا یتآ یهان،و افقه فق
است،  یراناگر ا«: دادم که یمب یزیچنگ های یزهبا انگ  یفرهنگ های یچاالک کردم و او را از سرهنگ یها سرگشاده نوشتم و نقد گشاده و یها او نامه
  یردلیش ستکجا. است، اگر کرامت انسان است، اگر عقل و برهان است، اگر عشق و عرفان است، همه دستخوش تاراج و طوفان است یماناگر ا

  .»!یزد؟کز بال نپره
 :یزدحافظ بود و شاه  یتحکا. واژگون هم نداد ینداد، گر چه پاسخ پاسخی
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 صد لطف کرد سخن یو ب یدهرموزم ند شاه«
 »نداد یچمو مدحش گفتم و ه یدد یزدم شاه

  
 جمهوری یسرئ گوید،  یو با موران سخن نم نشیند  یم یمانو برتر از سل شکند  یم یدلبر ینگوشه به آست کاله یدلخوش بودم که اگر رهبر ینهم به

که نقد آشکار حاکمان هم ممکن  آموزد  یو به جوانان م دهد یخوش نشان م یرو» گفتگو ینآئ«و به  آشوبد  یو بر نم شنود  یهست که آشکارا نقد م
 .»کام دوست یدتا برآ ترک کام خود گرفت«رفت که  یشبا مردم تا آنجا پ یمانبود و در نقض پ یرهبر یکه او سپر بال یغادر. است و هم مطلوب

 یبه و یا که نامه یدخرد دل مرا نگز یا بار حتا وسوسه ینا. »ها چه خون افتاد در دل ینشز تاب جعد مشک«نشست  یخاتم یکه به جا نژاد احمدی
د خاطر که یزشعر تر انگ  یک«اما  کرد، یطوفان م ها  رسمی یو ب ها یو کجرو »بارید  یفلک سنگ فتنه م یقز منج« ی،بل. یمبگشا  یو با او راز یسمبنو
جمکران  یها و در چاه دارد ینفت بر م یها پرور که از چاه گستر و سفاهت خرافه یو دولت تدبیر  یب یمکاتبه است با دولتمرد یچه جا» باشد ینحز
و  »یظهور«و به توهم  راند  یم یسارو  مینیبه  المللی ینمخاطرات ب یایدر در یرهبر ییداتتأ یخام خود را با پارو یاالتخرد خ یقو قا ریزد؟ یم

 .ندارد یرانخاک ا یرانیاز و یو باک کند یطلب م خواران جنگ جهان یزدر چشم خونر یکانگشت تحر الوقوع، یبقر یالفتوح فتح
که بر سر  یفیعن یغاو غو یرآمد و تهمت تکف یشپ» و نبوت یوح«که قصه  کردم یآماده م یرهبر یحتنقد و نص یو خود را برا گذشت یم ایام

انتقادات . کنم یتدر کفش وال یاوردهو پا از کفش فقاهت برن یزمبرآم یاستدست نگاه داشتم و نخواستم شهد کالم را به زهر س. ند آن برآورد
است، باز ) ص(کالم خدا را که همان کالم محمد یقتشبهه را از رخسار رسالت زدودم و حق یها را پاسخ گفتم و به قدر مقدور شوخ هعالمان
ها تازه  زنده و جان ها یدام. کرد یفتهها را فر و دل یرهها را خ و چشم یددم یاستغبار آن مناقشات که فرو نشست، برق انتخابات از افق س. نمودم
و شاخ گستاخ  رود یها م که درون پرده چه فتنه دانست ینم  یکس. و گفتند نوبت آزمودن بخت است و نشاندن عدالت بر تخت یدندجوش مهه. شد

 یویاند و د در صندوق امانت مردم برده یانتکه از پرده برون افتاد، آشکار شد که دست خ یجنتا. استبداد، چشم عدالت را چه زود کور خواهد کرد
اهانت بر شرافت  یو پا اند را به غارت ربوده یمتیاند و غن را به حجله حکومت فرستاده یندروغ یاند و داماد نشانده یمانبر تخت سل بارهرا دو

 . سرقت را در کام راهزنان تلخ کرد  یرینیو ش یدملت بر غارت شور یرتخوشبختانه غ. اند مردم نهاده
 یشگانپ بودند که مزدوران و شقاوت یدادب یشهاستبداد و سوختن ر یمهو باد و آتش در کار برکندن خ گرفتند یرا جشن م »ینیزوال استبداد د« مردم

کردند و  پرها را  گورستان. تا قتل و شکنجه و شرارت و تجاوز و تطاول را به اوج رسانند و عَلَم شقاوت را بر قله قساوت برافرازند ندیافتفرمان 
 .اما جنبش فرو ننشست. ها را پرتر زندان

شاعران شعر حتا  .یدو با آنان به سخن نشست یدرا فرا خواند  یجمع یا هر روز به بهانه. یدپرداخت یببه تحب. رود ینم یشکه کار از گلوله پ دانستید
آنان فراتر از  ئیو نارضا ینهاستاز ا تر بیش  ینشان داد که شعورشان بس یدگانرس ستم یها اما شعار. یدبازگردان یبه مزد را، مگر آب رفته را به جو

 .نخواهد کرد شان  یراض یکتاتوریل استبداد و مرگ دنشان آن بود که جز زوا »یکتاتورمرگ بر د«شعار . یندفرو بنش یآن است که به نوازش
کرد و وام شجاعت بگزارد و شما را به شنودن  یریدل یبود که جوان یاز مجالس لطف و عتاب رهبر یکیو استبداد و در  یدادب ینهنگامه ا در

بود که  یداپ. و بس ینهم یستیم،الف انتقاد نما مخ یبل: که یدشما هم خشک و خنک پاسخ داد). یدنیامحمود حم(انتقاد، دعوت و سفارش کرد 
مفهوم  ینمداحان، تحمل ورود ا یها و نوازش ها یشاست و ذهن خوکرده به ستا یاز شرح و بسط واژه انتقاد سخت ته یتنگ رهبر هلغتنام

 .را ندارد یرانگرو
استبداد چنان در  یدهنکوه یقد است نه مشوق ناقدان و خونه مشتاق ن. در سر دارد یگرد یهواها یبود و رفته رفته آشکارتر شد که رهبر آشکار

 .در آتش یدر حبش و سرخ یاهیدماغش متمکن شده است که س
نوشت که قلم را نسوزاند؟ اعظم مصائب آن بود که مزرع سبز جنبش را به خون سرخ جوانان  توان یبعد را چگونه م یامتلخ حوادث ا حدیث
اسارت  یکخانهرا در تار یو آن دو چراغ راه آزاد یدستم بست یرشجاعت را به زنج یشهب یرو آن دو ش یدکرد و شمس و قمرِ آن را در بند یدآلود

و  یدا گران را محبوس کرده عصر فتنه ّ یول یتکه به عنا یدمبتهج و مفتخر یزن ینکفرو خسبد و ا یداریو ب یندکه جنبش فرو نش یدام یند بدینشاند
اند و رنجه و  و زندان چال یاهآب و خاک اکنون در س ینفرزندان ا یناز بهتر یجمع. »خمار آخر شد یشتو تشو یرببه تد«و  یوسبدخواهان را مأ

 یاستر یتا ردا کشند یو نجاست و خباثت سفلگان و سفّاکان را به جان م دهند  یخود را م های یطلب و حق ها  خواهی یکو تاوان ن شوند  یم کنجهش
 . یندنب یبو هاله قداست شما آس

 سخن افزون شود ینکنم گر ا بس«
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 »جگر چبود؟ که خارا خون شود خود
  

را،  یریتنبود که هاضمه مد ینا یرهنر و حُسن تدب یاآ ماند،  یانقالب م یکاصالح به  ینتر کوچک ینککه ا یدا کرده یکار یمقدر بگو همین
 بدل به اصالح شود؟  یرکات انقالبکه ح یدکن یرومندچندان فراخ و ن هاست، یکه هنر همه دموکراس چنان
و دولت او را فخر  یدابتدا به مغازله پرداخت نژاد یچون محمود احمد یبکارخرد و فر کم یزن نبود که با دروغ یاستو سوء س یرتاز ضعف بص آیا

 بهکه رفتار او را حمل  ینند، لکن هماو دانست یبانهم امام زمان را دعاخوان و پشت یدرگاه رهبر نشینان یهو حاش یدوا نمود یاستامت و شرف س
 : جن و انس جمع شدند و به شما گفتند ید؟فرمان حمله به او را صادر کرد ید،کرد ینافرمان

 ای یشهدلم زاند لرزد یتو م بر«
 »ای یشهمرو در ب یخرس ینچن با
  
 : تا آنجا که یدشما از سر رعونت گوش نکرد و
 خفته را خشخاش کرد یرو سنگ«

 ر جمله عالم فاش کردمثل ب این
 یقینابله مهر خرس آمد  مهر
 »ینست و مهر اوست کواو مهر ت کین

  
جمالت  ینا یک،شما برآمدم و از بخت ن یشینپ یها و دفتر خطابه  یکیالکترون یگاهبه جستجو در پا زاد، ینور ینوران های ینگار از پس نامه باری

 ینا اماکرد،  یبا مسؤوالن مبارزه و دشمن یدالبته نبا«: انگاشته شود یقتحق کند یحت اقتضا مملول و عبوس، مصل یفضا ینکه در ا یافتمنادر را 
» .انتقاد هم کرد  یصفا و دوست یندر ع توان  یچرا که م یست،ن یانتقاد نکردن و مطالبه نکردن از مسؤوالن متخلف از جمله رهبر  یحرف به معنا

 )یدفتر رهبر یرسان اطالع یگاهپا - 1386مهر ماه  17(
  

 یا خامنه آقای
 :که یدقلم را جان دهم تا با شما سخنان جانانه بگو خواهم یجان شما م سخن ساده و کم ینمن از هم حاال

 هر کس حق تواند گفت گستاخ نه«
 »مرا مسلّ یاست سعد یملک سخن

  
من «: اند را به خط خوش بر آن کنده  یسخنان امام عل یناند و ا دهنها ای یبهکت پذیرید یآنجا که مهمانان را م یوان،که بر کنگره ا یدمد یشپ ها سال

و سپس به  زدخود بپردا یبنخست به تأد نشیند،  یم یهر کس بر مسند رهبر«: »......یرهغ یبنفسه قبل تأد یببتاد یبدأنصب نفسه للناس اماما فل
  .»است یگراناز معلم د تر بیش احترامش یشتنکه معلم خو یگران،د یبتأد
 کمک کنم؛ یبتاد ینشما را در ا خواهم یم من
طاقت  یانازپرورده مدح نرم مداحان آ ید؟بجه یرونطاهر و سالم ب ها یاز گرداب مداح توانید یکه چگونه م برم یم یارمن بر شما رقت بس یدکن باور

 نقد سخت نقادان را خواهد داشت؟
 یکدهند پند و ل خواهان  نیک«

 ریبوند پندپذ بختان  نیک
 توأم خواه یکمن گر چه ن پند
 »؟تأثیردر تو سنگدل  کند می
  



 )743(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

جان را که با کراهت  کم  یکه اکنون کلمات اند یدهد یو ناراست اند یدهکش یناکام یهکه چه ما برم یهم رحمت م... و زاد یچون خود و نور یاییرعا بر
 بسا که ترک جان و سر کنند  یا ر کنند و و در پناه آن خط یرندبرگ یآسمان یبه منزله کرامت یداند با ادا شده
در گوش او چه خوانده است که  یتو قدرت مطلقه وال شنود  یرا نم  یواعظ مسجد کرامت مشهد را چه افتاده است که خود وعظ کس! غریبا

 ناشنوا مانده است؟
 شکرانه سالمت! صاحب کرامت ای«

 »را نوا یب یشکن درو یتفقّد روزی
  

. یداسالم را به همه جا برسان یامپ« گویید یو مبلغان م یزنانو را یرانسف یژهحضرت و ارکان دولت به و یاناع یخود برا یها خطابهکه کراراً در  شما
 یشهکه هم هانتانشما و همرا. یو نه ماندن شود یم یکه سخن بدون مجال نقد، نه گفتن دانید ینم یاآ ،»یمدار یاربس یگفتن یها حرف یانجهان یما برا

  یباق یتانبرا یکدام حرف گفتن دانید، ینم یدنشن یقو اصالً ال شنوید یو نه از دور نم یکرا نه از نزد یگرانو سخن د گوئید یسخن م یه سو کی
ه بشنود حاال از شما چ. ودش  یمند م و از برکاتش بهره آزماید  ینقد آزاد و عمل آزادانه نقد را م یمانده است؟ چهار صد سال است که جهان، تئور

 دانید؟ یم یانجهان یها خود را عالج درد یدهو نقدنشن یدهند و هنوز سخنان آب یدا بانگ جرس چهار صد سال است پس مانده ینکه از ا
 .کوفتید  یفرو نم همه ینو ناقدان را ا نهادید  یم یدهها را فقط نشن کاش نقد ای

 یشینهشما را به کدام پ های یهتوص خواهان یکجوانان و ن. یستدرخشان ن یرو یچه هب یگراننقد د یدنو شن یششما در پاسخگو کردن خو کارنامه
بر  تاءو جامه اف یدکن یمشفقانه و عالمانه شما را پند داد که فروتن یردل یهیفق پختید، یم یتکه دماغ مرجع یدر آغاز رهبر یرند؟بگ یو پشتوانه جد

و خائفانه  یدندکش یمسرها در گل یم،مراجع از ب یگر، صاعقه عذاب چنان بر او نازل شد که د»من النّارمقعده  یتبوّأعلم فل یربغ یمن افت«که  یدتن مکن
 قطره یمکه به ن تحمل ککوچ یمانهپ ینا. نکردند یتو اهل ب یبا عل ها یکردند ناصب یتاهل ب یهبا آن فق ها یتیآنچه وال. یدندخز یدر کنج خاموش
 نقد چه خواهد کرد؟  مانا یب یالببا س شود یمخالفت پر م

هم کرم  یمقام رهبر. مطلقه شما فراهم کرد یتدر وال یا قد علم کرد و سر قدم کرد و جوهر در قلم کرد و رساله یرکز یهیفق یانم یندر ا البته
 .مفتخر و مکرّم کرد یهقوه قضائ یاستکرد و او را به ر

و عاقبت او  یدکرد یرچند او را در غل و زنج یکو  یدکرد یراس یشق »یدسع«و به دست  یدکرد یرس که او را از جان گویم ینم یرجانیس یدیسع از
 یکغ از یو در... و احمد قابل و یدآبادیو ز یو تفضل یو سهراب یندهها گرفته تا پو از فروهر یار،بس یو چون او بس ید،کرد یرکبیرسرنوشت ام را هم

 .استغفار یا یحجمله توض
و جامه  یدرا به قاعده کن یاستس  یکه باز گویند  یم ینمگر آنان جز ا ترسید؟ یشدن قدرت مطلقه م یداز مق کنید؟ یم ینان چنبا ناقدان و مخالف چرا
به تقوا دعوت  ها همه که مردم را در خطابه ینا ید؟را ببند یکس یاتدفتر ح یبا اشاره انگشت یدنتوان یگرکه د ترسید یم ید؟را به اندازه ببر یاستر
با مردم خود   یمگر عل. است  یتو خال  یانتقاد و مطالبه، تقوا طبل  یاست و ب یاستس ینقد، تقوا ید؟به انتقاد هم دعوت کن شود  یم یاآ ید،کن یم

تر که من بر یدنکن یغاز مشورت دادن و حق گفتن با من در«: »یلست بفوق آن نخط ینفس یف یبحق فان مقولۀبعدل او  مشورۀعن  اوال تکفّ«: نگفت
 .»یستماز خطا ن

 یابه مجالس شما دارند؟ آ  یحافظان زمانه هم راه یاآ کنید؟ یم ینینش با شاعران شب یناست که چن پروری یروزگار چه حاجت به انور ینا در
و  فیانو صو یهاننقد فق رییحافظ را دل. یستنداند و ن کم نبوده درد یفروشان ب سرد و فصاحت دم یشاعران پرگو ید؟ا گذشته  یباق یصفتان اصالً حافظ

نقد جامعه  یعنیشناسان،  جانان و عبوسان و شحنه خواران و قارونان و گران پوشان و زهدفروشان و محتسبان و اوقاف و خرقه یرگرانو تزو یاکارانر
 . نذقنا یمینبدنان و س نازک یسویسرو و گل و الله و وصف چشم و ابرو و خال و گ یثزمان، حافظ کرد نه حد ینید

 : یندبگو یو به درشت یستندشما با یاگر در روحتا  خود را بپرورد یرستیزو نقاد و تزو یرتا جامعه، حافظان دل یدهم بگذار شما
 زنی یو گر طعنه م نمایی یجلوه م گر«
 »خودپسند یخمعتقد ش یستیمن ما
  

 : آنان مفلسان منقادند نه مخلصان نقّاد. »رسانند یالزم را به استحضار م یضعرا«مجلس خبرگان و خبرگان مجلس هستند و  نگویید
 پوش صومعه نقد طلب مجو دلق از«
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 »مپرس یمیاز مفلسان سخن ک یعنی
  

 یفروش داشت که سرکه یبچه ع یفروش دارد؟ عسل یانهفقط تاز یاآ یول» هم دارد یانهاسالم تاز« یدا گفته ید؟ا را چرا بهانه خشونت کرده دیانت
 کسوتان مه. و پرلبخند ریا یب: یدبپا کن یجامعه حافظ. »یببر یبنما تا سعادت یارادت«پس . یددار یبه حافظ ارادت دانم یم ید؟ا دائر کرده یاسالم

ها  را از دل یریها، معرفت را از مغزها و دل اند، لبخند را از لب و گزافه غرق کرده یارا در ماتم و خرافه و ر یکه کشور یدحلواخورده خود را بنگر
 یرو تزو یدو تخم تقل دهند یبه مردم م یو غمناک یدرس غالم گیرند، یو گالب م دهند یآب م خرند، یو عشوه م فروشند یاند، جلوه م ودهرب
 .پراکنند یم

و  یثناخوان یراب یا و مصطبه ینادان یبرا یا مدرسه: آنان شده است های یباز و شعبده ها یپرداز و گزافه ها یخادم طناز ینکبانگ و رنگ هم ا بنگاه
زاغ و زغن و خانه  یکه سرا یدصندوق صوت و صورت را بنگر. ستانی یثیتو ح یآبروسوز یبرا یسرائ و دغل یو سخنران ینقّال یبرا یا خانه قهوه
از مروّت، نه  یمائیاز مدارا در آن هست نه س ینه صدائ. رسد یبه چشم و گوش نم یرو دغل شده است و از آن جز بانگ تملق و رنگ تزو یرتزو
خرده بر خشونت  یمن. پراکنند یها م و دروغ برند یها م آبرو. ستانند یم یریو نقد دل دهند یم یدرس غالم. یا نه محاسبه ینه سؤال ی،ا نه مطالبه ینقد
 .یندارند که نمودن تار موئ یمچندان ب یآبروئ یختناز ر. بینند یم یصد آفت در آزاد یول گیرند ینم
  یهودمن و گبر و بداند مؤ تا«

 »لعنت نبود جز بهصندوق  ینا کاندر
  

 یبا شما سرد. ینرم یقکنند و با خال یکه با شما درشت یدبده یانرو را به سخت یگو تنان گزافه نرم ینا یو جا یدرحمت آور یت،را بر رع خدا
 .یگرم یقکنند و با خال

ناقدان را  یمظلومان و صدا یادکه گوشتان فر یریدا چاک نکند اما آن قدر ارتفاع نگگانه ر سه یتصرفتان جامه قوا یغکه ت یریدقدر ارتفاع بگ آن
 .یدنکن یکه درازدست یعنیناتوان  یو دست ییداند تا حق را بگو توانا داده یبه شما زبان. ادراک نکند

و  یفکندب یپنجه در پنجه رهبر یدتگاه قضا بادس. یدو حکم بر وفق مزاج خود طلب نکن یو از آنها رأ یریدو دستگاه قضا را به خدمت نگ مجلس
از  یممکن است؟ و انتخابات چه گره یساالر و کدام مردم یزبون کدام دادگر یو قضا یلمجلس ذل ینبا ا. او را در سوء معامالتش مؤاخذه کند

را از شر قضا و قانون و حقوق بشر برهانند؟ شما  تا یدا را گماشته یجانیسه برادران الر یعنی یرکار ملت خواهد گشود؟ مثلث زر و زور و تزو
و از اسب  ییدچهره قضا و قانون را به آب عزت از غبار ذلت بشو. یدبر خط راست بران خطر یو ب یدبرهان یثتثل ینرا از نحوست ا یقخال

 .یدو زمامش را به دست مردم بسپار ییدآ فرودانتخابات 
  

 یا خامنه آقای
 یتاست نه وال یاسیس یتوال یاز فقها و عقال با آن مخالفند، اما هرچه هست به معنا یریعتبار دارد نه عقالً و کثالبته نه شرعاً ا یهفق والیت
 والیت« یان،تا ناآشنا. »ینیب یانز یکافرم گر جو« یدکن یانرا آشکارا ب ینو هم یدامتحان کن. ندارد یهو زعامت فق یاستجز ر یو مفهوم ی،معنو
. یدنزن یو آسمان یرا رنگ قدس یاستو س یاستر. یدمغالطه را خودتان ببند یندکان ا. نشمارند یو قداست معنو یباطن یتوال ینع یگررا د »یهفق

در تنور  سربه هوس ذوب شدن،  یمؤمن یچتا ه. او یتنه از وال یدسخن بگو یهپس از زعامت فق ینتا از ا یدبگوئ یماصادقانه و آمرانه به صدا و س
انتقاد کردن وجدان و  یبوسه نزند و برا» تو بود یکه نشان کف پا ینیبر زم«را نخورد و » خدا یّول« خورده یمن یافتن،شفا  یآرزونکند و در  یتوال
 .نلرزد یمانشا

 .بشناسند یکوترافتاده ن یرانیانبخت در دامن ا یاز بلند یا یاربه سوء اخت یا یختا آنچه را به جبر تار یدمغالطه کالن را خود از اذهان پاک کن این
 یلسوفانو ف یهانسخن راندن و فق یزچه معنا دارد درباره همه چ یگراست نه در عرصه معرفت، و د یاستشما اگر حجت باشد در عرصه س سخنان

مه درس دادن؟ را مخاطب قرار دادن و به ه... و یلمسازانو شاعران و ف یانو روحان یانو اقتصاددانان و هنرمندان و دانشجو یرانو عالمان و مد
 یینارسا ینشماست که ع یناروا یو رهنمودها یعلوم انسان یثتر حد مگر نه؟ از همه شگفت» است یگرخود کمال د یدنرا کامل ند ویشخ«

عمل که مدارا و مروت است از گفتار و  یکه سکوت است و تقوا یشهاند یکه نقد است و تقوا یاستس یتقوا. است یشهاند ییو ناپارسا یآگاه



 )745(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

ذلت و  یفانو در عمل از حر گویید یتر از دانشتان سخن م و در خطابه فزون نشینید یفراتر از نقد م یاستدر س. است یبغا اردار و پندار شمک
 .طلبید یم یمتسل

 گم یر،س ینها نشستم در ا شب چه«
 »که قم ینمدهشت گرفت آست که
  

  یا خامنه آقای
به  یانتو خ یماسالم همداستان یزعز یامبرمتابعت از پ یو در دعو یمو مسلمان یرانیهر دو ا. ر کجاستکه تفاوت من با شما د اندیشیدم یخود م با

 اداستبد یدر آن جاست که من به قبح ذات یقاختالف عم ینمکه بب خواست یفراستِ چندان نم. دانیم یوطن و هالک حرث و نسل را اعظم گناهان م
. دانید یقابل جمع م ینداریو با د پرورید یو م پسندید یو در خدمت نشر و بسط آن باشد، م ینر به خاطر دمعتقد و ملتزمم اما شما استبداد را اگ

 پرسششما را به  های یزهو انگ گویم یسخن از وسوسه ثروت و قدرت نم(جاست و همه رفتار حاکمانه شما بر آن گواست  یننقطه افتراق هم یبل
را به خطر  یکس یجان و مال و آبرو یسخنران یککه گاه با  یستن جهت یب). آورم یرا هم در شمار نم ینشما از د یقطب یدس ینشو ب کشم ینم
مجلس را در  کنید، ی، در انتخابات دخالت و تقلب م)یاربس یام و چون من بس مستبدانه یشیاند صالح ینا یانو من خود از قربان( افکنید یم

ها تهاجم  به روزنامه یبه نام دفع تهاجم فرهنگ دهید، ینم یو حزب یگروه یچازه تظاهرات آزاد به هاج نشانید، یخود م یمهم سر جا های رایزنی
مالمت  ووفا کنند «که  یشانبا دروحتا  کنید، یبه آن، مخالفان را مجازات و در حصر و حبس م یالتفاتو ب گذارید یرا معلق م یهقوه قضائ کنید، یم

را مهار  یماصدا و س کشید، یو اقتصاد م یاسترا به عرصه س یانسپاه دهید، یرا نم یاجازه نقد رهبر یبه احد کنید، یوفا نم» کشند و خوش باشند
اگر از مراجع باشند حتا  ناقدان را کنید، یم یو مساجد و منابر را حکومت ینید یهعلم یها حوزه کنید، یم ینظام-یتیفرهنگ و دانشگاه را امن زنید، یم

 ....و بخشید یم یقضائ یتو مصون نشانید یالهد را برتر از قانون م و انصار حزب برید یم ها یابانها و خ را به خانه یانعرزور  کوبید، یفرو م
مظلوم، از  یاناز دانشگاه یل،ذل یاندست طمع در آن دراز کنند از مجلس یگانگانو ب یفتدب یا و مهلکه یا آب و خاک به مخمصه ینا یاگر روز آخر
ناکارآمد، از صدا و  یرانگو، از مد قربان بله پیشگان یاستدهان، از احزاب اخته و مرعوب، از س قلم، از عالمان بسته دل و شکسته کستهش یسندگاننو
 داشت؟ توان یم یا فاسد، انتظار چه معجزه گان یسهاز نوک یر،از کارگران فق دل، ینخون یاندروغگو، از روحان یمایس
چه . آید یبرنم یهقهر یو همه کارش به قوا یست،کشور، پادگان ن یول» .سپاه ندارد ینچون تو ا یشه یچه« ی، بلسپاه پاسداران هست گویید می
و  یاناز عسکر یسپردن و در حصار... و یو فراقانون یتیو امن ینظام یروهایشدن و کشور را به ن یبیو ل یهسور یدارد تابع الگو یو هنر یحُسن

 دل خوش داشتن؟» لرعبنصر با«نشستن و به  لشکریان
 یددفع کن یلترابا فض یلترذ ینا. تر است فزون یگریقابل جمع است و شرش از هر شر د یرغ ینداریاست و با د یحکه استبداد ذاتاً قب یدکن باور

 .»یئۀالسأحسن  یه یإدفع بالّت«. یگرد یلتنه با رذ
و نشانه  یمل یمقدمه آشت ینقد رهبر. یدرا زنده کن یو خلق یدستبداد را بکُشا. »کمان توان زد یناز ا یربر چشم دشمنان ت«. یدنقد تن ده به
را که  یزیچ. است تیو عبود یپرور غالم یو نف تیو حر یریدل ینو تمر ت،یو مدرن تیآغاز ورود به عرصه مدن. است یو فروتن یرومندین

 دارید؟ یم یغدر یّتبرکت در آن است چرا از رع ینچند
ها به علم و رضا و اذن و اشراف شما و لذا گناهش به گردن شماست  و تجاوزها و تطاول یرهادارند که همه زجرها و زنج ینانطماطالع و ا زیرکان

 :یو به قول سعد
 گفت ار نه سلطان اشارت کند که«

 »را زهره باشد که غارت کند؟ که
 

مملکت  های یاگر همه خوب ید؟بپرداز توانید یرا م یتجنا همه یناتاوان  یاآ. است یدهقصابان شما به تواتر رس یها ها و قساوت خباثت خبر
 .آورد یمطلقه م یتنباشد؟ قدرت مطلقه مسؤول هایش یشماست چرا زشت یامبرگونهو پ یانهداه های یمحصول رهبر

و  برید ین نامبارک خود سر مهم به دستا شد، یترک نم یشعاشورا یارتهم ز نواخت، یم یقیاند که آغامحمدخان قاجار، هم موس آورده مورخان
 ملمندانه ع قساوت ینچن »یاغیانو  یانباغ«که با  یدا آموخته یباشد؟ از فقه صفو یاحوال و یادآور یدچرا رفتار و کردار شما با. آورد یچشم در م

خونخوار  ییشما خبر از خدا یها دانزن. یدرا حرمت بگذار یانآدم یو جان و مال و آبرو یامیزیدهم به اخالق ب یآن فقه را کم یستبد ن ید؟کن
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و  ها رحمی یب ینو بر ا یدپناه بر یمعادل رح یبه خدا ییخدا یناز چن. درد یندارد و پرده ناموس بندگان را م یکه از قتل و تجاوز باک دهند یم
 .یدبگذار یاننقطه پا یات،جنا

  
**** 

  
 یو چه جا کنم یم یترع یعدل و رحمت برا یو از سلطان تقاضا نویسم یم گریالملوک د یحۀنصو  گیرم یم یو سعد یکه وام از غزال بینم می

وز  یز بنده دعو ینکا«. یتیو رع یمدار یبل همچنان سلطان. مدار ساالر است نه مردم ما شهروندان حق مردم یاست؟ نه نظام ما نظام یشگفت
 .»اهیمحتسب گو

به  »الملوک یحۀنص« ینجهان و پاداش کالن آن جهان، در ا ینا یکنام ن یما هم براش. »و ثواب یکنام ن: حاصل عمر است یزدو چ«: گفت سعدی
از صحبت . گریزید ینم یکشما هم که از نام ن »یناآلخر یف قٍلسان صد یو اجعل ل«: خواست یم یکاز خدا نام ن ینب یمابراه. یدبنگر یتعنا ینع

 .نماید یرا جمال م یال و زشترا کم یبکه بد را حَسَن و خار را سمن و ع یدبرنج تیدوس
 چشم چاالک دشمن شوخ کو«
 »ید؟مرا به من نما یبع تا
  
هفتاد بل هفتصد من کاغذ  یمثنو یسمکه اگر بنو بینم یم یاربس یوبشما هستم و در کار شما ع باک یاما ناقد ب یستمدشمن چاالک شما ن من
خطر  ینو مصلحت مرا به ا یقتحق یپروا. طلبم یو ثواب م یکو نام ن خرم یمفقر و قناعت را  یمخاطبه پرمخاطره آبرو ینمن در ا. شود یم
 .تلخ نقد را در کام شما بچشانم یمدح، دارو یرینشربت ش یبه جا که خواند یم
 تو را گویم یتلخ م یثحد زان«
 »تو را یمفروشو ها یز تلخ تا
  
در دل، نه نان در سفره، نه  یماننه لبخند بر لب دارند، نه ا یرند،چنان اساستبداد هم یوکه در چنگال د یدفطرت رحمت آور فرشته یترع ینا بر

اند و  یدهمفسدان نانشان را بر. را یمانشانشناس ا اند و واعظان شحنه محتسبان لبخندشان را ربوده. ینه درمان دل یشیدانش در دفتر، نه نشاط ع
 .از حقوق یو ته یفگران از تکال. را ینه چهره آزاد بینند یرا م ینه رنگ دادگر. اند یدهجاهالن دفتر معرفتشان را در

اند و جامعه را به  ها را از قساوت انباشته اما خود زندان. دهند یدرس مهر و کرامت م یاو به دن خوانند یشب و روز ارجوزه عدالت م رهبرانشان
. تادنداس »یشهرآشوب یوهو ش یرسم ناقدکش«و در  آویزند یبر آنان م یو رشته بندگ آموزند یبه مردم م یدرس غالم. اند آغشته یاعفونت دروغ و ر

 یدهاند و خود را قوم برگز خود نموده های کفایتی یرا سپر ب یانتخدا و د. پذیرند یانتقاد بر خود را نم یا و اما خرده گیرند یم یگرانصد خرده بر د
کارشناسان . دانند یم یمناهر یرا نوا یمخالفت یدشمن و هر ندا یرا صدا یحتینصهر . »یهمعل یحۀصکل  یحسبون«. اند مقرب خدا وانموده یّو ول

 .یّتمروت و سارقان چاالک حر باک یقاتالن ب. یربافیو مهندسان خبره زنج اند یتراش مقدس
و  یریبشکند و برق دل انش یو قفل غمناک یغالم یرتا زنج یندشما یتدر اسارت وال ینکه چون غالمان غمگ یدرحمت آور یبندگان بند ینا بر

 .در چشمان نمناکشان بشکفد یشادمان
انتقاد و اعتراض ساده ندادند و  یکجامه و نان و جان و جوانشان را دادند اما به آنان اجازه  ی، قوم»نکته که در عالم ینگفت ا یدرب به که شا یا«

 جواب مطالباتشان را با داغ و درفش آبداده دادند؟
 جواب مراجع را هم با سنگ داد؟ و به همه ناقدان اعالم جنگ داد؟ »دل ینوان گفت که آن سنگنکته ت ینکه ا با«
 گشت رهنمون یکو تو را به سنگدل آن«
 »یبرآمد یکه پاش به سنگ یکاشک ای 

  
 یا خامنه آقای
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چونکه آن را « یدآن را نقد کن ید،گذارن اش یهنس کنید، یحاال که صحبت از نقد م. یریدبگ یاست که حرف خود را جد ینمن با شما ا یجد حرف
مبادا حشمت و جاللت شما بشکند؟ مگر دل  ترسید؟ یاز چه م. برند یدتبه صداقت شما شهادت دهند و از برکاتش فا یتتا رع. »آبش بده یکاشت

 یّت،سعادت رع یهن،سالمت م: در آن شکستن صد برکت هست» چه باک؟ یررسد به غ یاز آن گناه که نفع«شکستنش گناه باشد؟ تازه  هاست ک
 تر بیش یناز ا... اشتباهات یحاعوجاجات و تصح یمانحرافات و تقو یلتعد یری،روح دل یدنو دم یشکستن طلسم غالم یک،فرهنگ، نام ن یشپاال

 خواهید؟ یچه م
 چه باک؟ یمو دل گر فدا شو من«

 »سالمت اوست یاناندر م غرض
  
أنت ها  و یذاک دعوا«. ازاسالم رقم بخورد یستیقرائت فاش یانو حام یاننامتان در زمره بان یدنگذار ید،باش و چهره متبسم اسالم یاموزیدب یمولو از

 .»یامو تلک األ
 یسمکه گر صد نامه بنو«نقد گفته شود چندان است  یلبر سب یدو بس وگرنه آنچه با برم یم یدنامه مشفقانه تنها فتح باب نقد را ام یناز نوشتن ا من
 یفرهنگ چرا آلوده است و آسمان آزاد یباروطن چرا خم شده است و جو یواراز راه برسند و از شما بپرسند د یدبا یگراند. »یدهمچنان آ یتحکا

است و جان  یشاناست و دل دانش چرا پر یانچرا عبوس است و کمر عدالت چرا شکسته است و چشم هنر چرا گر یناست و چهره د یچرا ابر
چرا  یاستس یو هوا یگرندد »یشورو« یکافکندن  یچرا در هوس پ »یو نه غرب ینه شرق«شعار  یانارزان است و داع مهه ینو آبرو چرا ا

دل  تر بیش یندارد یرانسکوالر چرا از ا یهو ترک رود یانقالب چرا کژ مژ م یاقتصاد چرا فربه از اختالس و حرام است؟ کشت کمزاست و ش مرگ
 برد؟ یم
 چرا و
 یمشدستند و ز ب سرور جاهالن«

 »یمدر گل یدهسرها کش عاقالن
  
نکوبم و  یمگل یرز ،که طبل یدمبه دست شما برسد، اما رواتر د» صبا باشد ،یکه در او اجنب یبه خلوت«روانه کنم تا  ینامه را نهان ینا توانستم می

 .»مستند یانکه صوف یمه بگوشحن یشبه پ«کنم و بر سر مناره فغان برآورم و  ینصفا را به خفا نپوشم، بل بالغ مب
قلم را  های یصبورانه سرکش سوز، یرانو ا یرانگرو های کفایتی یکشور و ب یندهاز آ یقعم یو با دلواپس خورم یقدر طاقت خشم خود را فرو م به

 مگرم کن یحترا به نص یتا دل گویم یو آزرم م یو سخن به نرم کنم، یم عتاب یو خطاب ب آمیزم ینم ییگو را به درشت ییگو و درست کنم یمهار م
 .برهانم یاسترا از سوء س یو سلطان

 به اندازه عقول گویم یم پست«
 بود کار رسول یننبود، ا عیب
 صواب یرمگو غ یکنگو ل نرم

 »الخطاب ینمفروش در ل وسوسه
  

 .آن هم در علن نه در خفا. شما یفحق مردم است و گوش کردن به نقد آنان تکل شبهه یب ینباشد، نقد رهبر یاحق شما باشد  رهبری
صد مداح و ثناخوان در روزنامه و صدا . یدبر پا کن اش  شناسی یبنقد و آس یهم برا  یکی کنید، یبر پا م یهفق یتوالتأیید  یمحفل و مجلس برا صد
 چشید،خشونت نقد را ب. کنید ینم یانز. یندشما را آشکارا بگو یبتا ع یدکن یقنه فقط تحمل که تشو. یدنقاد را هم تحمل کن یک ید،دار یماو س
را  یانو راهزنان، دهان و استخوان دانشجو یانکه حرام یدمشو  یراض. گاه و دارالعلم باشند دانش یقتاًحق یدها را بگذار دانشگاه. دارد ها یتخاص

. نهراسیدجوانان  یماناز زوال ا. بشکنندرا  یکدیگرافکار، شاخ  یدبگذار. یدنفرست یلدشنه را به مصاف دل. بشکنند و چشمشان را درآورند
 ینرا با د ها یها و دشمن مخالفت ینتر و کوبنده ینتر قرن است گزنده  سه. یدنگاه کن ینزم به مغرب. اند نه نقادان مستبدان یمان،دشمنان ا ینتر دشمن

و فلسفه  یخمحققانه در تار یها کتاب. چراغشان روشن است ها یساکل. است مانده یهمچنان بالنده و باق یشاند معرفت داری یناما د کنند، یکرده و م
 . روند  یبر آب م یچون کف ها یو رفتن مانند  یم ها یعاقبت ماندن. آیند یاز کشور ما به بازار م تر بیش بهتر و ین،و علم و د
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 تنند  یبر م یابا انب دشمنان«
 زنند  یم مرب سلّ یکمال پس
 اررا که هست او نورد یچراغ کاین

 »دزدان دور دار یها دم و پف از
  
هر جا عدالت و ! یدآور یانبل خدا را در م یدنکن ییخدا. یدبه دهانش نگذار یتو پستانک وال یدتر و خشک نکن ،یجامعه را چون کودک قدر آن

از عدالت  یزجامعه را لبر. ستاو صاف ا ینموصوف به ا پرستیم،  یو م شناسیم یکه ما م ییخدا. هست، خدا هم هست یتو رحمت و حرّ یتخالق
 .یدرا به مجاز نفروش یقتو حق یدبه قشور و ظواهر دل شاد مکن. شود  یم ییخدا ید،کن یتخالق وو رحمت 

 .»مشو که گربه عابد نماز کرد غرّه«
  

  یا خامنه آقای
شما را  یاستکه چهره ر یندگانآ یبرا ای ینهو چون آ یندهآ یبه رو یا چون پنجره ماند،  یها جاودان م نامه یناما ا شویم،  یو شما افسانه م من
 . خواند  یو قصه زعامت شما را م نماید  یم
 بخرد یا  شوی یچو فسانه م باری«

 »شو نه افسانه بد  یکن افسانه
  
ها نه در  در روزنامه یش،ه تشونامه را همگان بخوانند، آن هم به فراغت نه ب ینا ید،قدم بگذار یننخست  و به منزله یدقدم بگذار ینمنزل نخست به

را خود بر  امهن ینا. یدکن دفاع »تان ینیاستبداد د«و از  یدبده یو به آنان جواب علن یدفتح باب گفتگو کن یتبا رع. ها، در علن نه در خفا نامه شب
اگر رشته عدالت محکم شود، . یدها نترس ا و نامهه نقد گونه یناز کثرت ا» عنه ینممن نام لم «: وگرنه مردم بر شما خواهند خواند که یدمردم بخوان

آن است که  یترع وقحرمت به حق ینتر کم »آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟«اگر هم نشد، . شود یها هم کم م نامه ینعده ا
روزگار در  یلیو تا س یدرا بدان طمع  یب یها مقل ینقدر ا. در آن است یشکه صد گشا یدباب را گشاده نگاه دار ینا. شود یدهو سنج یدهسخنش شن

 .یدرا نوش جان کن یگاننقد را یحلوا یدهنرس
به سائقه مصلحت،  یا یرتبه صاعقه غ یاما اگر بار. شما که ناصحان ناامن باشند یبرا  یکیو نه نام ن یاسالم یجمهور یاست برا یفخر نه

گناه  امشان ن  نتراشند و بر گناه ناکرده شان یبرا یگریتا جرم د یدها را در بند کنند، بسپار قلم ینتا صاحبان ا یافتندقضا فرمان  یوانکارگردانان د
و همسران و فرزندانشان را به  یدآزار مکن یزرا ن یشاوندانشانخو. یسندننو یندوزند و نامه ننگ ناموس یجامه تنگ جاسوس یشانننهند و برا یگرد
 پسندید یم یاآ. یفکنیدم یرا به جوانمرگ یجوانمرد. یدو دست تجاوز و تطاول در شرافتشان دراز مکن یدمنشان ها و در سردخانه یدمبر ها یاهچالس

 کنند؟ ینبا فرزندانتان چن
 : گشود  یرا با سلطان م یحتباب نص وار، یتهستم که رع یباز هم وامدار گفتمان مهربان سعد یان،پا در
 دارد  ینگاه م یتکه پاس رع شهی«

 است  یاد خراجش که مزد چوپانب حالل
 خلق است زهر مارش باد ینه راع وگر،
 »است یمسلمان یتاو جز خورد  یهر چه م که
  
هذا بالغ . ینسول إال البالغ المبالرّ یتهتدوا و ما عل یعواهو إن تط. لتمما حمّ یکمل و علما حمّ یهوا فإنما علفان تولّ. سولیعوالرّو أط یعواهللاأط قل«
 »أولوا األلباب ریذّکّو ل. إنما هو إله واحد یعلموابه و ل نذروایاس ولللنّ
  

  1390 ماه ید اول
 سروش عبدالکریم
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 رسمی دکتر عبدالکریم سروش یتوبسا
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     1390 دی 1ای،  پور به خامنه مهدی علینامه سرگشاده 

  
 ]1[درآمد
به  ییها کنند و نامه ینام برده است تا آنان همت و شجاعت یشمندانو اند یانروحان یبرخ یزو ن یاسیونس یاز برخ یدر ابتکار یززاد عز ینور محمد

اند و از  آنان که نام برده شده یاز سو زاد یخواسته کوچک نور ینا که برم یم یدو ام ستایم یرا م یشنهادپ ینا. یسندبنو یرانا یاسالم یرهبر جمهور
 !اند، جامه عمل پوشانده شود که نام برده نشده یگرید یرمشاه

را  افزود و آن یشنهادپ ینبد توان یاند، م اقدام نموده یزدر عمل نحتا  اشاره کرده و یاریبس زاد، یارجمند نور یشنهادگونه که پس از عرضه پ اما همان
 ها یکژ صالحا ینهزم یقطر ینبزنند، بلکه از ا یاقدام مبارک ینتر جامعه مطرح نمود و از همگان خواست تا دست به چن گسترده یاردر سطح بس
 .فراهم گردد
که  کنم یصادقانه اعتراف ماز همان آغاز . به رهبر کشورمان بنگارم یممستق یا جامعه بر آن شدم تا نامه یناز شهروندان ا یکیبه مثابه  یزاکنون من ن

به  یحکومت النو عام یشانجناب ا یدوارمام. ندارم یگریو قصد د نگارم یم یشانبه ا ها یبه اصالح ناراست یشکار را تنها از سر شفقت و گرا ینا
بنگرند تا  یختهو بکوشند به انگ نروند چند دهه فرو یندر ا یتمرسوم حاکم یخطا یهبه رو یگر،د یسان بار یندر من نپردازند و بد خوانی یزهانگ
 !یستمتصوّر ن یحُسن خوانی یزهانگ بر یصورت یچکه در ه  یزهانگ

 ینامه به اقتضا ینآنچه من در ا. یستن یچهمنظر و در یناز ا ینامه من به رهبر آورم، ینم سر در یو اقتصاد یاسیس مسائلاز آنجا که چندان از 
 یگفتمان علم یبرسانم، مقوله فضا یرانبه گوش رهبر ا تر یحبار صر ینو قصد دارم ا ورزم یاهتمام مبدان  یانم،سال های یمشغول تخصص و دل

 یفضا ینآمدن چن یدشک در پد یب. بوده است ینقر یاریدو سه دهه با مشکالت بس ینکشور است که در ا یشمندانجامعه و مواجهه با اند
در باب  یممستقیرغ یا یممستق گاه یکه گاه و ب یینظرها  اظهار یلکه دارد و هم به دل یتیولؤسنوع م یلهم به دل ی،شخص رهبر یکی،غبارآلود و تار

 .گو باشد پاسخ یدول است و باؤاز ماها، مس یکمثل هر  کند، یعرضه م یانو دانشگاه یانحوزو یاندوز و علم ورزی یشهاند
و  یکه معضالت اقتصاد(آلود  گل یدوران پرآشوب و فضا ینکه در ا دانم یچون م یدم،برگز ینگار نامه یرا برا یمقوله گفتمان علم ین،افزون بر ا

که به  رود یم ورزی یشهرو، عرصه دانش و اند یناست که بدان توجه کند و از ا یکس تر کم )نزد همه برجسته است و مشهود یتیو امن یاسیس
 .م و دانش گرددمرد عل ناجوان یرانگ آلوده راهزنان و بهره یها هوس یقربان مامهت
 :نامه من ینکا و
  

 یران؛ا یاسالم یجمهور رهبر
 سالم با
  

  نگاشته یردو دهه اخ ینا ورزی یشهو سنجش عرصه اند یلچند نوشته در تحل یناز ا یشپ ینجانبکه ا رسانم یدر آغاز، به استحضار شما م ،احتراماً
شما  دانم یم یداگرچه بع. ام انجام داده دانم، یم یرانا یشهدر عرصه اند یو ناراست یکار را صرفا به قصد اصالح آنچه کژ ینمن ا. ام و منتشر کرده

 یگر،د یو از سو یند،دلسوزان آن را خوانده و به شما منتقل نما یسو، برخ یکدارم که از  یداما ام ید،و بخوان ینیدرا بب ییها نوشته ینهرگز چن
پچ پچ  یکدیگردر گوش  یمتفاوت یها مشکالت را به گونه یننشسته و هم یاز آنها در کنج ییارجامعه که اکنون بس ینو عالمان ا یشمنداناند
 !خنک گذاشته شده است یو آتش گرفته آنان مرهم یزخم یها بر قلب یکه اندک یندبخوانند و احساس نما کنند، یم
 یلبه دل یراندر ا یو اجتماع یبه طور خاص علوم انسانکوتاه به شما نشان دهم که آهنگ حرکت دانش و  یارآشکارا و بس توانستم یکاش م یا

کاش شما آنقدر دغدغه و همت و زمان  یا یا! شده است یوالن، به جد دچار ابهام و ناکارآمدؤنادرست مس یها حاکمان و دخالت یها کردعمل
 یندبگو یدکه چه را با شود یم یکتهبر آنان د یشو از پ آیند یشما م یشگاهکه به پ یا شده  ینشرا افزون بر کسان گز ها ینگران ینا یدکه بخواه یدداشت

 ینمن در ا. یندوگ یسخن م پیرایه یب ی،و فروتن یگمنام ینتر از آنان هستند، اما در ع مشفق یارکه بس یدبشنو یگرانیاز زبان د یند،بگو یدو چه را نبا
 !یمچون شما جسارت نما یتر گنهم و به بزر فرو یمقال قصد عتاب شما را ندارم که مباد ادب کهتر
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اهللا  تیبا فوت آ کردیم یم یالخ. ها برآمده است که از متن حوزه دانستیم یم یشمندیروشن و اند یانما شما را جزو معدود روحان یروزگار ی،بار
و  یتو مرجع یخوخیتش لیهم به دل( ینیاهللا خم تیآ یزماتیککار یتمصنوع که شخص های یساز و تقدس یاحساس لئو آمدن شما، مسا ینیخم

 کردیم یگمان م. رنگ شوند آنها را برتابد، کم یرانساز آن روز ا که جامعه تقدس شد یموجب م یبه آسان) یشانا یعرفان های یهال یبرخ یلهم به دل
 ییدزایفب یتو عقالن ورزی یشهه اندکف بر یل،کاذب و بالدل های یساز تقدس یتا با کاستن از فضا کوشید یرهبر پس از انقالب، م ینشما به مثابه دوم

 یآنان برا دانید یخود شما م یقینبه  یگرکه د یاناطراف یآشکار و نهان برخ یها جوانان و نوجوانان و تملق یالاحساسات و ام یانغل گذارید یو نم
. یممرز و بوم باش ینن ایشمندااند یدثه ناگوار براحا یکگاه نگران تا هر بامداد و شام یردجامعه را بگ یعلم یفضا گویند، یتملق م یهپا ینچه تا بد

 یهودیبه خاطر خلخال زن  طالب یاب بن یاگر جا دارد عل. یستیمو خون گر یمشد ینبرباد رفته اندوهگ یآرزو ینبر ا یبکه عح ییداما چندان نپا
و سپرده شدن  ینسرزم یندانش و تمدن ا یو نابود یعلم یها و هرج و مرج ها ینجفاها و توه ینجا داشت شما و ما به خاطر ا شک یب یرد،بم

 !ییمنما یمتسل ینآفر نرفتگان جان به جان آنها به ناعالمان و راه
و آن  ینیدکه بنش یدقدر فرصت دار و نه شما آن یست،چ یرانا یشهشما برسانم که مشکل اند یمختصر به آگاه توانم یاکنون که نه آنچنان م

 ییدردها یدهتا به اشاره در چند بند چک یدبگذار ید،مرز و بوم پرداخته، بخوان یناسفبار علم و دانش ا یتسنجش وضع را که به یطوالن یها نوشته
 !یدچند بند را داشته باش ینکنم، باشد که فرصت و همت خواندن ا یبازنگار یتانام، برا ها پرداخته را که در آن نوشته

  
 یلکه به دل یما بوده یتحاکم یاز سو یرانا یدر جامعه علم یریو رواج تعاب یداریارها و بارها شاهد پدسه دهه ب یندر ا! ما یزرهبر کشورِ عز. یک

 یشخو یضاحا فرا مصرو یفراوان یرانسانیو غ یانسان های ینهآورده و هز یدرا پد یاریابهامات بس ورزی، یشهالزم اند های یهما مستظهر نبودن به بن
و  یخود ی،فرهنگ یمهندس ینی،د یجامعه مدن ی،تهاجم فرهنگ ی،زدگ مانند غرب یری،بتوان تعاب یدشا. اند فق نبودهمو یزن یتاند که در نها کرده

 یاغامض  م،مبه یردست تعاب ینمعرفت را از ا سازی یوحدت حوزه و دانشگاه و اسالم پردازی، یهنظر های یکرس ی،افزار نهضت نرم یرخودی،غ
 .شمرد معنا یب

که  شود یچون نه تنها موجب م. از آن گذشت یسادگ ینکه بتوان بد یستن یزیچ یمقوله علم یکو انگشت نهادن حاکمان بر  زدگی یاستآفت س
در آن  یگفتمان موفّق یچو ه شود یرا موجب نم یطرفانه و مقبول بی یعلم یامدپ یچه یتدر نها یایند،و حول آن مقوله ن یدهاز عالمان هراس یاریبس

همه جز  یننخواهند بست و ا یآمده، طرف یداز آنچه پد یزبلکه حاکمان ن شود، ینم یدارپد یرو، نه تنها دانش کارآمد یناز ا. ردگی یشکل نم زمینه
 .انجامد یکشور نم یو اقتصاد یانسان یبه اتالف انرژ

 یاز برخوردها یاریبس ینهوانب آن، زمکشور، بدون محاسبه همه ج یدست، در جامعه علم یناز ا یمیمفاه یقکه تزر دانید یشما بهتر م شک یب
در درجه نخست آن است که حاکمان در هر  ی،ناب و سالم گفتمان یفضا یک یداریپد یحال آنکه شرط الزم برا. آورد یم یشناصواب را پ

 واهمه یو ب یحصر یابیزو ار یآماده نقاد یدفرض با ینکه در ا یشمنداند یکمگر و تنها در کسوت  یزند،مباحث بپره یندر ا داز ورو ی،سطح
هم خود شما و هم  یقیناًاما اکنون . یردرا نگ یدامن منتقد علم یقانون گرد یشگرد و پ هزار پس یباشند و در صورت نقاد یزن یشنظرات خو یعلم

 یزیکه اگر چ شود یمدر نظر گرفته  یخاص یمحر یانادرست، تقدس  یادرست  ی،اسالم یشما به عنوان رهبر جمهور یم که برادانی یهمه ما م
 ییفضا یناست که در چن یعیطب! قرار دهد یدترد یانااح یاآن را مورد سنجش  تواند ینم یضابطه و منطق یچرو و طبق ه یچبه ه یکس یگرد یید،بگو

و از طرف دوم با  طرف، با برخورد خشن و تند برادران گمنام اطالعات یکشک از  بی یرد،شما صورت گ یدگاهاز د المانهع یاگر نقد و سنجش
 یتاز وال یناز ا یشب یزیو چ دارند یدوست م یاربس یشبه زعم خو) یلبه هر دل(شما را  که صرفاً یو نامستدل دوستان جاهل یرمنطقیغ مهری یب
، !در روغن است قیعم ی،مداح ینکه نانشان در ا یو مداحان یسانل کاسه یو ناسزا یرو از طرف سوم مورد تکف دانند ینم یو حکومت اسالم یهفق

همه هوش  ینو بر ا یدنگو ینو تحس یدجز تمج ییبه نان و نوا یدنرس یدمداحان به ام ینمانند هم یدبا یارو، هر فرد  یناز ا. قرار خواهد گرفت
خوردها و از ترس بر یشمنداناز محققان و اند یاریمثل بس یاو  دارد یجا که دوست م شود بدان یدهتا برکش رده بگذاحص یسرشار رهبر

 یرانکه ا یبهانه که مگر کم بوده دوران یندهد، سکوت کند و از درون بسوزد و بسازد و به خود آرامش دهد با ا  یحعمّال حکومت ترج های ادبی یب
 !است بوده هایی یبتمص ینمبتال به چن

  
 ییوالن اجراؤمس یناروا یها تا از دخالت یدکوش یدبا. یستن یچیدهچندان سخت و پ یمشکل ینکه اصالح چن یدبدان! ما یزرهبر کشورِ عز. دوم

آزاد با گرد هم آمدن  ورزی یشهاند یگذاشت تا فضا یدو با. نمود یریجلوگ یکآکادم های یطو مح یدر جامعه علم ی،کشور در هر رده و سطح
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رشد و توسعه دانش و  یموجود برا یو معنو یت مادتمام آنان از امکانا یریگ جامعه از موافقان و مخالفان در داخل کشور و بهره یشمندانهمه اند
قدرت تنها و  یو نهادها یاسیجامعه بکوشند بدون اتصال به مراکز س یشمندانهمه اند یدبا. یمایدرا بپ یشراه خو یکشور، به درست یگفتمان علم

در فالن  یو هرگز کس. بپردازند ینهدر هر زم یعلممداوم  یمطالعه و گفتگوها یشیدن،در دو نهاد دانشگاه و حوزه به اند یعلم یدر بستر اتنه
 یشمندیو درباره اند یدآلوده نما یشخو یشخص یقهسل یلرا تنها به دل ورزی یشهاجازه ندهد که دامن اند یشبه خو یسسه حکومتمؤ یاروزنامه 
تا موافقان و مخالفان در کنار  یردهمگان قرار گ اریجامعه منصفانه در اخت یامکانات پژوهش یدمنظور با ینبه هم. یدو ارتداد بگو یرتکف زسخن ا
اگر جامعه . و گفتگو بپردازند یقتحق یشه،و به اند یننددانش بنش یعیگسترده از امکانات برآمده از حرکت طب یعیخوان طب یکو بر سر  یکدیگر

خواهند آمد که به  یدپد یزن یتر کوچک یعلم یها عهاز درون آن، جام شک یب ید،آ یدپد یرانبتواند در ا یلشکل و شما ینبا ا یتر بزرگ لمیع
 یشبه گرد خو یتر بیش یشمنداند یروانِعمل کند و پ تر یآنکه قو ،یتبپردازند و در نها یدئولوژیکیو ا یاسیس  یاهوهایرقابت سالم و به دور از ه

 یزن یاضاف های ینهحاکمان نخواهد بود و هز های یقهو ابراز سل ها یبه تند یازین یگرنگرش، د ینو مطابق با ا. است یدانم یعلم یروزپ ید،جمع نما
 ینیسماستال یگر نوع نبوده و نشان یمنف یزجامعه ن یعلم یها کوشش یفرض، نمود خارج یندر ا طبعاً. بر دوش جامعه و مردم گذاشته نخواهد شد

دانش  ی،به هر رو. خواهد کاست یراندر ا یه طور خاص علوم انسانبه مقوله دانش، و ب یجامعه جهان ینینخواهد شد و از بدب یعلم یسمطالبان یا
باب  یدتوان و نبا یرو، نم یناز ا. آید ینم یدپد یجهان تر یعتر و وس بزرگ یاربس یعلم یها و مداوم با جامعه یداردر خال و بدون تعامل گسترده و پا

 . را در برف فرو برد یشنکرد و چون کبک سر خو از آن استقبال یارا بست  یجهان های یدتعامالت و گفت و شن ینچن
  

 یریتا از آموزش آن جلوگ یدو دستور داد یددر کشور سخت تاخت یجرا یشما به علوم انسان یناز ا یشچند سال پ ینهم! ما یزرهبر کشورِ عز. سوم
 ناز آ! مطرح شوند والنهؤیرمسسان غ ینو بد یکومتدر ساختار ح یدچرا با مسائل گونه ینکرد، که ا ینمرا اندهگ یبسخن آن روزها عج ینا. شود

فلسفه اجتهاد و علم  یزو ن یاجتماع / یدر عرصه فلسفه علوم انسان ید،بپرداز یعلوم انسان یبه طرد و نف یناز آنکه شما چن یشها پ جا که من سال
از دوستان  یاست، برخ  سر بردهه ب یقو تدق یقه تامل و تحقب یدر کنج یشام که در تمام عمر نه چندان بلند خو بوده  یو محقق کردم یکار م ینید

 یلکه داشتم، به دل یاکراه رغم یداده بودند، دعوت کردند و عل یلتشک یسخن شما در خصوص علوم انسان یروکه پ یبه اصرار مرا هم در جمع
. به آن چند جلسه رفتم یدر خصوص علوم انسان یشخو هیدگاد یانب یتنها برا کرد، یدر جلسات شرکت م یزکه او ن یگریو ابرام دوست د یقتشو

 یدانش و علوم انسان یدتول یکردم، که برا یشنهادپ یاربس یاطبا احت یرم،بر آن بگ یا خرده یا یمنما یشما را نف یدگاهد یحاًدر آن جلسات صر آنکه یب
 یزو اکنون ن(کردن از آنها  یریبرآمده از آنها است، نه جلوگ یها دانش و طبعاً یو آموزش فلسه علوم انسان یجتنها راه همان مطالعه، ترو ی،اسالم یا
 های یتاز همان سنخ افراد که در باال اشاره کردم و مسوول ای یروحان.) کار، آن هدف محقق نخواهد شد ینکه بدون ا یدبدان یقینکه  گویم یم

در آن ظرف ! دور هبریر یاتاست و از منو یانتزاع یکارها رفتن در فضا ینا گفت درنگ یب ید،را از من شن یلیتحل ینچن یدارد، وقت یزن یمتعدد
خوانده شوند و او هم همان را داشت تکرار  یدها نبا دانش ینا یدگفته بود یحاًحق با او است، چون شما صر دانستم یم! یم؟بگو توانستم یمن چه م

چه به روزم  دانید یبهتر م انبا کمال احترام خرده دارم؟ که خودت یرهبر یدگاهد ینامن بر  گفتم یم یدبا یاآ کردم؟ یم یدحال من چه با. کرد یم
و  یتنه، ن یمو بهانه بخواهم بگو یههزار توج یدنمجبور بودم با تراش یدفکر کن. من داشته باشد یبرا توانست یم یتلخ یامدهایو چه پ آمد یم

 !به دور یمقام معظم رهبر یاتها نادرست است، چون از منو حرف ینا گفت یب مو باز آن فرد مرت گویم یاست که من م ینهم یهدف رهبر
به  یشهاند یاناز جر یرونب یا و عده یردجامعه مورد توجه قرار نگ یشمنداناند یاز سو مسائل گونه ینآنگاه که ا کنید، یگمان نم یاآ یف،توص ینبا ا

 شک یدانش خارج شوند، ب یاز گردونه باز یشهآنگاه که بزرگان اند! سوز نخواهد بود نخواهد پخت و در فرض پخته شدن، دهن یآن بپردازند، آش
ها و  هوس یال،به ام یدنفراز یبرا ،سان ینکنند و بد یشبه ط یکراه صد ساله را  خواهند یم یکه بدون تدارک اسباب بزرگ مانند یم یکهتران
 ینآست ودخ یج،دفتر شما، سپاه و بس یماًاز آن دارد که مستق یتاخبار موثق حکا! کنند  را فدا یزحاضرند همه چ یبه آسان یش،خو کران یب یآرزوها
بخواهند، دانش  یجیانو بس یانکه سپاه یندیشیدب یا لحظه! اند یعلوم انسان یدتول یبرا المللی ینو ب یمل سازی یشاند و مرتب در حال هما باال زده

 !ی؟بازار مکاره علوم انسان یناست در ا ییچه غوغا! دنو برسازن یعلوم انسان یاکنند  یدتول ینید
  

 یعلم یتوال ی،حکومت/یاسیس یتاند که شما افزون بر وال شده یمدع یانتاناطراف یناز هم یکه برخ دانید یشما م یاآ! ما یزرهبر کشورِ عز. چهارم
 ینکه در ا ام اما من مانده. برتابد تواند یم یزرا ن هایی یتوال یناند، چن شما ساخته ینوع قداست و عصمت که برا ینشک ا بی !ید؟بر همگان دار یزن

شما را جزو  یددارند و چرا نبا ای یژهو یگاهچه جا یعیش یاتصورت مساله نبوت و امامت و به طور خاص آن چهارده معصوم مورد نظر در االه
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 یبرا و صرفاً ارندقصد خدمت صادقانه به شما را ند یا بافند یبه هم م ییها یاوه ینکه چن یکسان دهم یم ینانبه شما اطم! یم؟و بشمار یمآنان بدان
 یشمنداناند یانسخنان و رفتارها تنها چهره شما را در م ینبا ا دانند یکه نم اند یقدر دوستان جاهل آن یاو  کنند یم ینچن یاییبه مناصب دن یدنرس

 .نمایند یمخدوش م
  

و  یمردم جامعه خود را به دو بخش خود یگرد یو از سو کنید یم پردازی یهو نظر یشیاند سو سخن از آزاد کیشما از ! ما یزرهبر کشورِ عز. پنجم
 تاس ینو اگر چن. از آنها ینه بخش یدجامعه هست ینرهبر کل ا یکه شما طبق قانون اساس کنید یم یقتصد تردید یب. نمایید یم یمتقس یرخودیغ

ندارد، بلکه  یحسن یچنه تنها ه یا دوگانه یمتقس ینداشته باشد؟ به گمان من چن تواند یم یچه محمل خودییرو غ یمردم جامعه به خود یمپس تقس
 .است آور یانز یم،به مساله بنگر یاز هر بعد

است که در  یسانهمه ک های یتور ساختن قابل و بهره یشیدناند یآزاد، فراهم ساختن فضا ورزی یشهاند یها از راه یکیکه  دانید یبهتر از ما م شما
 یو نژاد یو مذهب یقوم یو دسته بند یضتبع یچمساله طبعا با ه ینا. دانش کمک کنند یدو به تول یندیشندب خواهند یو م زیند یجامعه م یک
از چندگاه هر . مشاهده شده است یارحاکمان و گاه از طرف خود آنان بس یتپس از انقالب با حما یرانکه به عکس در جامعه ا یزیچ سازد؛ ینم

 یاز آنان به مثابه شهروندان درجه اول جامعه شمرده شده و باق یتنها برخ ییکه تو گو ییها مردم جامعه به گروه یمو تقس یدجد ای یدسته بند
 ودی،یرخو غ یخواص و عوام، خود یرنظ هایی، یبند یمتقس! شود یها انداخته م بر سر زبان گردند، یسوم محسوب م یاشهروندان درجه دوم 

 .شده است یدهشن یادمدت ز یندر ا ینهاو مانند ا ی،و سن یعهش یرمسلمان،مسلمان و غ دین، یدار و ب یند بصیرت، یو ب یرتبابص
و  یجامعه به خود یکمردم  یبند دست، مانند دسته یناز ا یا  حاکمانه های یبند دانش، با دسته دغدغه یب یدو تول یشیاند له آزادأمس ی،هر رو به
 بهو منحصر  یدمورد ادعا تنها مق یشیاند که در قدم نخست، آزاد یستن ینسخن ا ینالزمه ا یااست که آ ینجاپرسش ا. یستسازگار ن یخود یرغ

شده ما  یفتعر یچون در درون قواعد باز) اند ینسرزم ینکه زنان و مردان هم( ها یرخودیهستند و اال غ یشود که به زعم حاکمان خود یکسان
 ستهد ینا یگرالزمه د یاو آ. خورد ینوزاد نوظهور م ینبند به گردن ا یننخست یق،طر ینبد! از همان آغاز از گردونه خارج هستند؟ گیرند ینم یجا
که به  یجرا های یدگاهکه با د یدابراز نما یدگاهید یا یمورد ادعا، سخن یشیآزاداند یهاگر برپا ها یخود یناز هم یکه هرگاه کس یستن ینا یبند

بداند که آنها  ههنوز نتوانست یحال مبهم است که کس ینآنقدر فراخ و در ع یزانه دامنه و شمول آن نمتأسفو  شود یشناخته م ییرناپذیرمثابه اصول تغ
و گانه، د یمتقس ینهم در عمل با توجه به ا ها یرو، خود یناز ا! گیرد؟ یم یجا ها یرخودیدر دسته غ درنگ یداشته باشد، ب یمخالفت یستند،چ

نادرستِ مردم  یدسته بند ینبه خاطر هم یزن ها یبلکه خود یت،مورد نظر حاکم های یرخودینه تنها غ یعنی،. یابند یآزاد نم پردازی یهامکان نظر
و  یلتحل یاناًو اح ینو تحس یددر آنچه مرسوم است نداشته و خود را تنها موظف به تمج یشیت بازاندأو مطرود شدن، جر یجامعه، از ترس منزو

 !یند؟است، بب ینعلم و د یجو را یرسم یرشرح آنچه تفس
  

خواسته مهاجرت را  خود یااند  از کشور رانده شده یاریبس یختگانشما فره یکه در دوران رهبر دانید یم یشما به خوب! ما یزرهبر کشورِ عز. ششم
اگر  یاآ پرسم یاز شما م ینکمن ا! است  زده ینهاو مانند ا غیرتی یب دینی، یب ی،جاسوس ی،حکومت بر تارک تمام آنان مهر غربزدگ. اند داده یحترج
اما  یزت یغت ید،عقا یشتفت یها جامعه به دست دادگاه ورزی یشهو اند یافتن یداتشباورها و تول یانب یبرا یا عرصه یشدر جامعه خو یشمندیاند

جامعه  یختگانبا فره یزیکیو جدال ف یبو به تخر شوند یم یکتحر ای یزهانگبود که به هر  یکور سانسورکنندگان وزارت ارشاد و جوانان خام
از شما، با رفتن بر سر  یتبه بهانه حما یجوانان خام و مردان اطالعات یناز هم یرا که برخ یا زشت و زننده یآن کارها یاوریدب یادبه ( پردازند یم

 یزیگر یابکنند؟ آ یدصورت دانشمندان جامعه چه با ین، در ا)اند دانشگاه انجام داده سروش در یمدر حوزه و دکتر عبدالکر یاهللا منتظر تیدرس آ
 دارند؟ یشتنبر خو یمهاجرتِ اجبار ینبار سنگ یلجز تحم

ماتت و ش ینشکل مورد توه ینجامعه را به بدتر ینا یشمنداناند ینبرساختند و بهتر »یتهو« یفدوران، برنامه سخ ینکه در هم یاوریدب یادبه  باز
دست  قانهدروغ و احم یها برنامه ینکه به جعل چن ادبانی یبه ب یتشر ینو کوچکتر یددم برآورحتا  شما آنکه یقرار داده و به آنان افترا بستند، ب

 !یدزدند، بزن
پر از مغلطه و خرافات  ی،رارافتاد که گوش دادن به سخنان سراسر تک یما، به دست چند تن سخنران حرّاف یباز در دوران شما رسانه به ظاهر مل و

 !نماید یم یزانگر ین،از گذشته آنان را از د یشکه هر روز ب شود یمردم نم ینید یمانا یتکننده است که نه تنها باعث تقو آنان آنقدر کسل
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 ینتر سابقهاست، حذف و طرد با یافتهرواج  یرچند سال اخ یندر ا یژهدوران و به و ینکه در هم یمهم مسائلاز  یکی! ما یزرهبر کشورِ عز. تمفه
 یقتصد شک یب! آنان است یعلم یرا داشته باشند بر کرس یازکه تنها کف امت یجیانیبس یاها و برنشاندن جوانان خام  کشور از دانشگاه ینا یداسات
 یو حوزو یدانشگاه یجامعه علماست که به طور مداوم  یبزرگ یارمانع بس ینگرش ینو چن. یستن گری یجیعرصه بس یشه،که عرصه اند کنید یم

 بمرت یداسات یجبه نام بس یکه گروه ییله پررنگ شده است تا جاأمس ینا یگریاز هر زمان د یشاکنون ب رسد یبه نظر م. کرده است یدما را تهد
 ینب و لزوماً نفسه یف روشن است که. یسترا توان انتقاد ن یکردن کالن هستند و کس ینهو نشست و هز یشدر حال عرض اندام و گرفتن هما

 ینا ینفرد مذکور ب البته به شرط آنکه اوالً یست،ن یتضاد یو دانشگاه یعلم یطعمل کردن در مح یشمندانهو اند یگرد یطمح یکبودن در  یجیبس
عالمان به دانشگاه وارد  یاز مجار برخوردار باشد و ثالثاً یالزم دانشگاه یازاتکرده و از امت یلو تحص یشمنداند واقعاً یاًخلط نکند و ثان لهدو مقو

 !باشد یربار ز فاجعه یانِنه آنکه مصداق جر کنند یم یرا ط یرمس ینا یعیکه به صورت طب یگریشده باشد، مثل همه کسان د
 :یدخبر را با دقت و چند بار بخوان ینو ا یدحوصله کن امیدوارم

 یقافراد از طر ینو ا یها معرف دانشگاه یعلم یأتدر ه یتعضو ینفر را برا 500ار و هز 2از  یشب یثارگراندر امور ا یرو مشاور وز یدشه بنیاد«
 . شدند یها معرف وزارت علوم به دانشگاه یعلم یأتمرکز جذب ه

خبر  ینا یانبا ب یثارگرانها در امور ا دانشگاه یمشاوران روسا ینشست شورا ینشنبه در اول امروز سه یگزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مردان به
 یا ها حداقل یکه دارا یارزش یروهایو ن یثارگرانا یمبود که چگونه بتوان یندر وزارت علوم نگاه ا یعلم یأتمرکز جذب ه یلتشک یاز ابتدا: افزود

تا به برکت  یمهدانشگاه قرار د یو آنها را در فضا یمده یتهستند را اولو یعلم یأته یاعضا یها حضور در مجموعه یالزم برا یازاتامت یانگینم
 . یمکن یمهب ندک یط یدکه انقالب با یریجانبازان، رزمندگان دفاع مقدس، آزادگان و فرزندان شهدا در دانشگاه، جوانان را در مس یثارگران،حضور ا
و  یدشه یادبن گران،یثارعلوم در امور ا یرکارکنان وزارت علوم، مشاور وز یجبا فرمانده بس: وزارت علوم افزود یعلم یأتمرکز جذب ه رئیس

که از  یسراسر یها تا عالوه بر فراخوان یدرس یجهنت ینبه ا ها یبند صورت گرفت و جمع ییها مشورت ییدانشجو یجو بس یداسات یجمجموعه بس
 ییآنها یمتا بتوان یمنک یطافراد واجد شرا ییمان بودند شروع به شناسا که طرف مشاوره ییها با مشارکت افراد و بخش کردیم، یاعالم م جراید یقطر

 .یمقرار ده یعلم یأتجذب ه یرها را دارند در مس که حداقل
پرونده داشتند  یدشه یادکه در بن یثارگراننفر از ا 500هزار و  2از بالغ بر  یثارگرانعلوم در امور ا یرو مشاور وز یدشه یادبن یقاز طر: اضافه کرد وی

شدند و  ای الحظهرقم قابل م یزشد ن یهته یگریآنها از طرق د یاسام دفاع مقدس که بعضاً یادگارانو  ها رزمنده ین،شد و عالوه بر ا یهته یستیل
کرده بودند در فراخوان  یازمختلف اعالم ن های یشها و گرا ها در رشته دانشگاه یازکه بر اساس اعالم ن ییآنها. به عمل آمد یکو تفک یبررس
فراهم  راخوانمشارکت آنها در ف یبسترها ینکهها اعالم شد، ضمن ا به دانشگاه یا نامه یشدند و ط یکتفک یعلم یأتو بهمن ماه جذب ه یورشهر

تحقق  یو. کنند یموضوع را دنبال م ینا یزجذب ن ینداشته و مسؤول یدتأک یثارگرانبارها بر جذب ا یزعلوم ن یروز: افزود یمردان. شدند یو معرف
 یأتمستلزم عضو ه کهآنچه . الزم را داشته باشند یها حداقل یدبا یثارگرانا: چند مسأله دانست و گفت زمندیارا ن یعلم یأتدر ه یثارگرانجذب ا

 داشته باشند شوند یکه جذب م یرا نسبت به کسان یعلم یکف توانمند یدبا یثارگرانا یعنیاست  یعلم یشدن است داشتن توانمند یعلم
 یدر دانشگاه حاضر شدند و به کرس یکه وقت رود یانتظار م ینا یثارگراناست که از ا یعیطب: وزارت علوم گفت یعلم یأتمرکز جذب ه رئیس

 یرطلحه و زب یرکه بخواهند مس یمداشته باش یناکرده موارد یخدا ینکهجبهه شود نه ا ینا یتنفس گرمشان موجب تقو یدزدند با یهتک یعلم یأته
 ....است یثارگراناز ارکان مهم جذب ا یکی ینا یول یمموارد مواجه نبود ینگونهاند با ا ه کردهکه مراجع یکسان یانالبته در م یرندبگ یشرا در پ
مطالبه کننده از  یثارگران،ا یاصل های یبانبه عنوان اسپانسرها و پشت یدشما در دانشگاه با: ها گفت دانشگاه یساؤخطاب به مشاوران ر مردانی

فراهم شد، با کمک نهاد  یثارگرانجذب ا یهوزارت علوم بستر اول یعلم یأتمرکز جذب ه یبا معرف یکه وقت یدها باش جذب دانشگاه های یأته
 ».یرندجذب قرار گ یترا دارند در اولو ینهزم ینکه ا یتا افراد یدکن یگیریدر دانشگاه مطالبه و پ یارزش یروهاین یرو سا یداسات یجبس
  

و  یهتوج یچبه ه یازین یگردرج شده است، د 1390مورخ سوم خرداد » مهر« یرسم یبرگزارو آشکار که در خ یخبر طوالن ینبا ا کنم یفکر نم
 !!!یباشد جز چند نماد شگفت یازاست، ن یددر حال تشد یساختار حکومت ینکه اکنون و در ا یفاجعه علم یبرا یینیتب
  

مگو، گرچه دهان پر سخن  یشبس کن و ب«که  کند یزمزمه ممدام در گوشم  یکس ییاما گو شمار، یاست و دردها ب یاردر فرجام، اگرچه سخن بس
اندک قصّه کردن غصّه دانش  ینکه هم یدوارمام. شوم یمصدّع نم یناز ا یشب یگررو، د یناز ا. »یارندهم اغ یهحرف و دم و قاف یناست زآنکه ا
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را رنجور  یاریو بس گذرد یکشور م ینا ورزی یشهصه اندکه اکنون در عر ییها و دردها درباره رنج یشیبازاند یباشد برا یکند و تذکار یتکفا
 !گذاشتیم یدانش وا م یدانش را به اهال یشود مدبّرانه و از سر خردمند یرترد ینکهاز ا یشکاش پ. ساخته است

  
 احترام با

 1390 ماه ید اول
 پور یعل مهدی

  
  

  ***نوشت  پی*** 
 یها نوشته ینددوستان که از فرا یاما اصرار برخ. ام تا منتشر کنم نگاشته ماه ینامه را اول د ینا آید، ینگارش نامه برم یخگونه که از تار همان ]1[
و  یدوست یلبه دل تنهاکه شک ندارم (را منتشر نکنم، باعث شد تا به احترام آنان  ییها نوشته ینچن یگراند که د من نگران بوده و از من خواسته یراخ

انتشار آن را به  یچند روز) اند داده یزمپره یکار ینمن گردد، از چن یتآزار و اذ ینهها زم نوشته یننگرانند که اکه به من دارند و  یقیمحبت عم
 یداستان هستند، سکوت را بشکنند و به جا هم یرانامروز ا یبار جامعه علم اسف یتکه با من درباره وضع یزدوستان ن ینا یدوارمام. یندازمب یرخأت

. مشکالت قدم بردارند یناصالح ا یبرا ،یقطر ینصادقانه و مشفقانه آنها را بنگارند و از ا ی،معضالت در محافل خصوص ینپچ کردن مکرر ا پچ
 یطظرف و شرا ینامروز و در ا معهجا یشمنداناگر اند. گذارد یشیاند مصلحتحتا  یاحکمت  توان یسکوت را نم ینباورم که نام ا ینصادقانه بر ا

ضرورت  ینمحقق شود که آنان به ا یدبا یطیدانش بپردازند، پس چه ظرف و شرا یتوضع یو نقاد یگر و به سنجش دیننخواهند سخن بگو
 ! برسند؟

  
  

  ***منبع *** 
 زاد یمحمد نور یرسم یتسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/17558 
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     1390دی  1ای،  به خامنه. نامه سرگشاده حامد الف

  
 دانند یدهنده راه شهدا م و ادامه یخواستار حکومت اسالم و یعهکه خود را ش یکسانسؤال از  چند

  
 !ی؟ا خامنه یآقا گیرید یچرا عبرت نم دانم ینم
  

  سالم
  

 محاکمه نشد؟حتا  بود یهودی و ختیر یسر رهبر مسلمانان زباله م ن کس که برآچرا  دانم نمی
 نزد؟ یدست به هر کار یحفظ حکومت اسالم یشد و برا ینشسال خانه ن ینچند) ع(یچرا امام عل دانم ینم من
 خدا نبود هفرستاد مگر ؟نبود یامبراو پ مگر پسندید؟ یهم م یگراند یبرا یپسندیدخود م یهر انچه برا) ص(چرا محمد دانم نمی
 خواص نبود؟ و یکانمگر او از نزد ؟کرد یکهن مذاب نزدآ یلبر دستان عق )ع(یچرا عل دانم نمی
نها را آ شایدم؛ افتاد یشان به خطر م منافع ددادن یاگر جواب م شاید نداد؟ را) ع(ینامام حس» کند یاریمرا  یستن یکس« جواب یچرا کس نمدا نمی

 ...یدمشا و؛ کرده بودن یمغز یهم شستشو
 گر و فتنه و یگانهعامل ب شوند یشبه م یک یلاز رهروان انقالب بودند و... و ها یخراز ،یباکر ،همت ییرجا یدانخانواده شه یروزچرا تا د دانم نمی
 ...اندازبر خورده و یبفر

 خود هم مدارس و یسخنران وبرای زنند یحرف م و از خواص وخط قرمز دانند یخود را باالتر از مردم م یبعض یچرا در حکومت اسالم دانم نمی
مردم خود را خدمتگزار  یبفر یکه برا یدر حال ،چند شبکه داشته باشداز  یمپخش مستق حتماً یدشان را با یسخنران و کنند یم یلادرات را تعط

 .نامند یم
 .دانند ینان اعتراض را خالف قانون مآکه  یقانون است در حال یددار یاگر اعتراض گویند یم و دانند یم یگراند یقانون را برا یچرا برخ دانم نمی
که  زنند یم یماییدست به راهپ ید 9نها هم در آکه خود  یدر حال دانند یرا خالف قانون م یتجمع اعتراضات تظاهرات و و یماییچرا راهپ دانم نمی

 ،شده و سرکوب شده است یرسان که بدون اطالع یاستفاده از احساسات مردم استفاده کرده و با تظاهراتءسو و یماسو صدا  و یاز امکانات دولت
 .کنند یم یسهمقا
کشور مشکل  ینجوانان ا یدبا. هزار تومان باشند 45به فکر  یدو سه سال با یکه مردم پس از س یدر حال یمسکوت کن خواهید یچرا م دانم نمی

 .)وام گرفت( اختالس کرد توان یتومان هم م یلیاردهزار م 3 یدفهم یدبا. خود بدانند یاز زندگ ییمسکن جز ،ازدواج ،یلتحص یکاریب
شده که به صورت دختر جوان شهر  یمردم عاد یبرا یگرو هزران فساد که د شود یتجاوز م ینسرزم نیو زنان ا یسوز به نوامر که هر یدشن یدبا و
 .اند یدهپاش یداس
به  یکه به جز مردم عاد یمباش یمیشاهد تحر یدهر روز با و یمدشمن ادامه ده گویند یکه م یخود با هر کشور یسه سال به دشمن و یپس از س و
 .رساند ینم یانکس ز یچه
 و به به و کنید یم یسهمقا یشسال پ 33را با  تان یعتبهمن وض 22که هر سال  یینکرده است و شما ییرسال تغ یکه پس از س یگرد یزهزاران چ و

 .کنید یچه چه هم م
 !کردم یم یسهمقا یبهتر بود با پهلو یدشا کرد؟ یسهمقا یدانشه امامان و و یامبرانبا پ یدچرا شما را با دانم ینم
  

 !؟یا خامنه یقاآ گیرید یچرا عبرت نم انمد نمی
 یدفقط شا و یدشا .وردآفرود  یممجبور کردن که سر تعظ ها یتحما ن قدرت وساواک وآرا با  یکشور پهلو ینکه مردم ا یدهست یرهبر کشور شما

سه  ینبا ا یکه منافات دانستند یاسالم را م و خواستند یم یجمهور و یزادآ ،استقالل ،ن زمانآبود اما مردم  ین زمان حکومت اسالمآخواسته شما 
 .باشد یم یجمهور و یزادآکه مخالف  یو اسالم سرنگون شود ترسید یم یشهکه هم یددار یاسالم یشما جمهور ماندارد ا
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 .پشت اسالم پنهان کرد توان یخود را نم یدبدان و
  

 .یدموفق باش یدا هگرفت یشکه پ یدر راه زاد ینور یقاآ امیدواریم
 یمحاکمه زندان ه بدونک یکروب و یموسو یرحسینم یانقاآبه خصوص  یانزندان یتمام و یخزعل دکتر و زاد ینور یانقاآ یدارم برا یسالمت زویرآ

 .هستند
 .الف حامد

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=238 
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     1390دی  1ای،  به خامنهنامه سرگشاده پارسا مهرگان 

  
 ...یراز ،یما به جان آمده ما
  

 یتعال بسمه
 یا خامنه یعل اهللا یتآ یران،ا یاسالم یجمهور رهبر

   ؛سالم و احترام با
  

معه به موجود جا یتاز وضع ،کنم یم یندگیمرقومه از آنها نما ینا یکه ط یاناز جوانان و دانشجو یریجانب و جمع کثینا رساند یبه استحضار م
 یبرا یفتکل یینو تع ییاز شما درخواست راهنما ،یتمان پرداخته و در نها به جان آمدن یلدر ابتدا به شرح دال یرز یها بند یو ط یما جان آمده

 .طلبیم یمدد م یو اجتماع یروح یها بحران ینخالص شدن از ا
به راه با اعالم فراخوان از  کودک سر یکو صداقت مثل  یریپذ در کمال اطاعت یا،ر یصادقانه و ب یشکه دو سال پ یلدل ینبه ا یما به جان آمده. 1

 نهما. یمداد یدستگاه شما رأ ییدمورد تأ یدایاز کاند یدیو به کاند یماستدهم برخ یجمهور یاستانتخابات ر یجانب دستگاه حکومت شما برا
اطرافش . هستم یجیآباد رفت و گفت من بس یناز ینیهبه حس یهچف سال سکوت با 20شما در دوران جنگ بود و پس از  وزیر نخستکه  یفرد

ر او بر مکر یددر روز انتخابات با وجود تأک. یافت ییاز وضع موجود رها شود یم یموجود در قانون اساس یها او به ما گفت با حداقل. یمجمع شد
در صبح روز انتخابات بدون  یلیدل یچاقدام به ناگاه و بدون ه یناو با وجود تعهدات مسؤوالن مخابرات بر عدم انجام  یامکسامانه پ نشدنقطع 

کار  یامکسامانه پ یراً اعالم داشته است که قطعلحظه وزارت مخابرات مکر ینقطع شد و از همان روز تا ا یامکسامانه پ یو اعالم قبل یهماهنگ
و  یاعتماد عموم یاگو. یدانجام نداد یاقدام یچشما ه یاقدام برداشت ول ینعامالن ا تیو ن تیالبته سردار مشفق شما پرده از هو. نبوده است نهاآ

از  ئلمسا یزتریناوقات در ر یگاه یرا نداشت حال آنکه جنابعال یاقدام عاجل و علن یبرا یژهدستور و یکارزش  یرانیا یلیونها م احساسات ده
شاخص  یها از چهره یاریو بس یاز هرگونه اعتراض و فراخوان بهزاد نبو خردادماه قبل 23در صبح . یدندار یغاظهار نظر و ارشاد و دستور در

 هامضا شده بود) روز قبل از انتخابات 3 یعنی(ماه خرداد 19از آنها  یبعض یحکم قضائ شود یگفته م که یدر حال یدکرد یرطلب را دستگ اصالح
 یحرا به من توض یردو مورد اخ ینصورت نگرفته بود پس فقط و فقط ا یو تقلب گفت یراست نم یچه؟ اگر موسو یعنیرفتار  ینا ینا یمعنا. است
 یدشه یترخ داد و برادران و خواهران من به آن وضع ها یتآن جنا یزکدر کهر ینمبب توانم یانسان چطور م یکمن به عنوان  ییدبه من بگو. یدده

کشته  یسالگ 26در سن  یدبا یزکپزشک کهر یپوراندرجان ینا رامچر ییدبه من بگو. برگردم یزندگ یشدند و باز هم شاد و خرم به وضع عاد
سرش در کاسه توالت فرو برود و مأموران شما  یداست با یدکه برادر شه یمنؤکه چرا عبداهللا م ییدبه شرافت؟ به من بفرما یبندیبشود به خاطر پا

کارکشته  یستمکا بر سدروغ گفتند چرا شما با ات یو کروب یگر موسوا. الفاظ بخوانند ترین یکاو را با رک یدبرادر شهحتا  او را و همسر او و
چطور  ید؟به آنها نداد یبونبار تر یکچرا  یدید؟آنها را به چالش نکش یزیونو در تلو یددروغگو بودن آنها سند جمع نکرد یخود برا یاطالعات
و در  یدت دهقدر خف و لباس زندان آن ییکرده بودند را با دمپا ها یشانکشور جانف ینا یرا که در دوران جنگ برا یگرانو د یآمد بهزاد نبو دلتان

توانست  یقبا مگر چه کار کرده بود، چه گفته بود و چکار م ال یک یچارهب یآن دانشجو ی،لتوک یدمج. یددر دادگاه نشان ده یتانها ینمقابل دورب
سال؟  یها در زندان بنماند تا سال یدو همچنان با یدپخش کرد ینترنتسراسر ا و عکسش را یدیدبکند که به آن شکل لباس زنانه و چادر بر او پوش

به  یبه فرض هم که اجحافحتا  و یدکدخدامنشانه رفتار کند و حرف حق بگو یدمملکت که در اوج قدرت است با یکاست که رهبر  ینمگر نه ا
جامعه هستند و  یبرا یدبزرگ و مف یارکه بس ییها به زندان بروند؟ آن هم انسان از بعد از انتخابات یدهمه آدم چرا با ینا ید؟او بشود پدرانه ببخشا

 ،است تر یکنزد نژاد یکه نظر شما به احمد یمما قبول دار. باشند) یاسینه لزوماً س(خود  یدر جامعه و حوزه کار یا سازنده یراتثأمنشأ ت توانند یم
 برنده بود؟ یکرفتارها رفتار  ینا یاا آام
و  یاستآن را از دخالت در س ینیامام خم یکه روزگار یهمان سپاه. در دست سپاه افتاده است یرانا یرهمه ذخا ینکهاز ا یما به جان آمدهما . 2

 یرانچرا وزارت نفت ا. داشته باشد یاررا در اخت یرانسهام مخابرات ا یدبرحذر داشته بود االن چه کاره است؟ چرا سپاه با یداًشد یمسائل اقتصاد
 ،حالت ترین ینانهدر خوشب یبا انواع و اقسام فشارها باشم ول یرو آواره و درگ یکارب یدبا یسانسدر دست سپاه باشد؟ چرا من با مدرک فوق ل یدبا
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بلوکه  یهبه ترک زیتپس از تران یا المال یتب یها از پول یلیاردکه هزاران م بینیم یم ،است تر یککه نظرش به شما نزد جمهوری یسرئ یتیکفا یدر اثر ب
است که سرنوشت آن معلوم  یلیاردیهزار م 317واقع  در یاختالس اصل ،یمطهر یالبته به قول عل. رود یاختالس شده و به کانادا م یاو  شود یم
جز پر  به بکنم یدکار با هچ یتوضع ینمن در ا. بماند یهو لبنان و سور ینفلسط! گم شده است یارز یرهچه شده است و در صندوق ذخ یستن

 .کار یکاز  یغاستخدام و در یها ر فرمها و ارسال مکر کردن
 یدهبه آنجا رس یرانچرا حکومت ا. کلبه احزان ینت از ااخو یهدروغ و رخت بر بستن صفا و صداقت و روح یتاز حاکم یما ما به جان آمده. 3

 اآن ر یها کنندهو باور پراکند یدر جامعه مهایش  دروغ را در همه وجه یابانب یگحکومت مثل ر های یبونو تر یمااست که با استفاده از صدا و س
 تیهو ییرتغ ،نظام یراخ یاز دستاوردها یکی یا؟ گو!یرتبص یو ب یرتبا بص. خوانند یم »یس یب یب«گان در آن را مزدور کنند و تأمل یرتبابص

 رارتیچنان ح را با آن ینحوادث بحر یول شود یبرده نم یهسور ینفر 5000 یها و تعداد کشته ها یاز ناآرام یاسم یرانا یزیوندر تلو. کلمات است
 .هم باشد یهپنجم سور یک کنم یفکر نم ینبحر یها شمار کشته که یدر آنجا حمام خون است در حال یاکه گو دهند یپوشش م

 ینو در ا کرد یم ینیکردم آنچه که بر دلم سنگ ید سعدر حد توان خو یرا مطرح را کنم ول یمانزبان الکن خود همه دردها یننتوانستم با ا شاید
 امیدوارم. بگذارم و از شما انتظار پاسخ داشته باشم یانبا شما در م زاد، یفراخوان آن مرد بزرگ خدا، محمد نور یرا در راستا یدلحظه به ذهنم رس

شک در  یب ،صورت ینا یردر غ ید؟ام یقحط یندر ا یمبکن یدچه با ییدو به ما بگو یچیدما بپ یبرا یا به عنوان شخص اول و آخر مملکت نسخه
 یندردها، ا ینا صخواهم برد و تقا یدردها را به بارگاه االه ینا ،یستاز آن ن یشک ندارم و اجتناب یکه در آن سر سوزن یامتروز ق

 یااز مسؤول  شوند یم یدرا که هر روز و هر روز سف ییتارها ینو زمان و ا ینزم یها سرکوفت ینها، ا یگران ینها، ا یکاریب ینها، ا دگیسرخور
 .مسؤوالنش خواهم ستاند

  
 والسالم
 مهرگان پارسا
 1390 ید 1 بامداد

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=423 
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  ) ++(  1390دی  1ای،  به خامنه» مردم و رهبر دوستدار«نامه سرگشاده 

  
  است» صدام«وگرنه عاقبت شما عاقبت  ییدنفرما یرانرا و یتانها پل ینآخر

  
 ید سنگ آفر که باران شهاب یزدانینام  به
  
 یا خامنه یعل اهللا یتجناب آ یلیو تحم یزسالم به رهبر عز با

 .خوانید یکه شما نماز شب م یو در حال نویسم ینامه را از دل شب م این
 یدنامه مرا بخوان شده،که نمازتان تمام  حال

  
 !یرهبر گرام -1

و چون  کنم یخطاب م گونه ینمن هم شما را ا ،برخورد شود یمهربان با !گفت با شما زاد یو چون جناب محمد نور یستیدمن ن »یرهبر گرام« شما
 .یسمنامه بنو دانم یسؤول مم یرانخود را در برابر مردم ا یزمن ن یسندنامه بنو یتانخواست برا یناز همه مسؤول زاد یمحمد نور

 .دقت بخوانه را ب یعهبا مذهب ش یرانیا یکدردنامه  پاک است، یتمن دانم یم چون
  
 .گزارش کنم یتانرا برا یرانشرح حال ا خواهم یم -2

 .دانید یم تر کیکه خودتان ن یمبگو یشاز کجا .یگریپس از د یکی های یمو تحر مغزها فرار تبعیض، اختالس، بیکاری، فساد، فقر، تورم،
کاوه  یلهآنها از قب .مدال افتخار دانستند یکهر زخم را  .اند گرفته یمرگ را در برابر شما به باز یثیتکه ح ییها سر وقت انسان یمبرو .بگذریم

 ....یاند و ا در زندان یاشهادت نائل آمدند  یعبه مقام رف یاکه  ییآنها.بود ینامام حس یشانالگو .آهنگر بودند
شما  یرهبر یهسا یرآنها مرگ را به ننگ ز. اند یدهرا شن »یدالاقل آزاده باش یدندار یناگر د« یثآنان حد .شما مخالف بودند یکتاتوریبا د آنان
 .دادند یحترج
 .یراندشمن اسالم بودند و نه دشمن ا نه
 ید؟چرا آنها را کشت راستی هب

  
اروپا  یهاتحاد یشنهادپ 84چرا در تابستان  ینکها :رنج داده تر بیشتمام اشتباهاتتان مرا  انیاشتباه م یکشما  یحکومت به اصطالح اسالم یندر ا -3

 یا هسته انرژی یرانا یریطرح اروپا پاداش در برابر جلوگ یندر ا .بود یرانبه ا یشنهادپ ینتر سخاوتمندانه یناروپا ا یهگفته اتحاد به ید؟را رد کرد
 یرانمدت با او بلند یفناورانه و علم یبه همکار تعهد ی،در سازمان تجارت جهان یرانا یتاز عضو یاسیس یتحما :اند از ها عبارت پاداش ینا. بود

 یانرژ گسترشاز  یرانا یتو حما یرانمبارزه با مواد مخدر در ا یها از برنامه حمایت ی،و ارتباط اطالعاتی یطی،مح یستز یفناور ینهدر زم
با  یهروس یا هسته یاز همکار یتو حما ینظامیرغ یا قدرت هسته تکثیر یران،ا یا سوخت هسته ینمأت تبط با آن،مر یقاتو تحق یزآم صلح یا هسته

منبع  عنوانبه  یرانا ییشناسا یتالش برا به طور دائم، یرانساخت خود در ا یراکتورها یا بر فراهم کردن سوخت هسته یمبن یهروس تعهد یران،ا
 ؛...روپا وا یهمدت نفت و گاز اتحادبلند
 .مویاوران سازی یهمه در مقابل متوقف کردن غن اینها
 یاسدر ق ...ژاپن وحتا  ی،جنوب کره یه،ن ترکاآل فرمودید یقبول م اگر ید؟از مردم نظر خواست. یدمسؤول یندگاندر برابر ما و آ شما ید؟قبول نکرد چرا
 .برعکس شد یعالجناب یتبودند که با عنا یچه یرانبا ا
  
 !نأالش یمعظ رهبر -4
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 یرانا یتمام بدبخت. یددشمن هست یکابا آمر یتانحفظ منبر رهبر یبه نظر من شما برا .یدداشت یازن یکابا آمر ینوشت شما با دشمن یبه درست زاد نوری
 .است ینهم

 .ساخت غرب است ینا .یدنگاه کن یتانوجل نویکروفبه م کنید یم یدو غرب را تهد یدا زده شده یجانهکه  یدر حال یدا یستادها یبونکه پشت تر وقتی
 یست؟همان نمک خوردن و نمکدان شکستن ن ینا .ساخت غرب است گیرد یم یرکه از شما که از شما تصو ینیآن دورب

 شد؟ ینبود چه م یکاآمر اگر
ما  .کردند یبه هم رحم نم یو سن یعهش. کرد یم ییخدا یادعا یهروس. کشتند یطالبان مردمشان را م افتادند، یبه جان هم م یو کره جنوب یشمال کره

آتش  یادن یدشا. یرهو غ یرهو غ یانآقا یجهان یریتمد یشهو با اند یمبس هست  آتش یتو در وضع یما نکرده ءکه هنوز با عراق قرار داد صلح امضا
 .گرفت یم

 تواند ینم یدکه شما ساخت یاما حکومت. د کفش مبارک شما را بببندداز فضا بن یزربا ل. کند یرا نابود م یا از فضا زباله هسته تواند یم یزربا ل آمریکا
 .فرق ما با آنها. تلفن همراه بسازد

 یدابرقدرت با یک یااست در دن یاجرهبر خوب احت یکجامعه  یکسرپرست و در  یکبه  یا خوب است اما اگر در خانواده یکاآمر گویم نمی
 .یردرا در دست بگ یاکنترل دن

 !کند یاستعمارگر یراندر ا یکاآمر ترسی ینکند م یم؟دشمن ایکبا آمر چرا
 !هنوز عصر حجر است یفکر کرد نکند
 .یسندو عراق بنو یرانهمچون جنگ ا یگرد بار یک یخکه در تار یمده یدرس .کرد یمم خواهلَطور باشد ما مردم در برابرشان قد عَ ینا اگر
  
 !)به قول خودتان(امام زمان  یبنا یا -5
 .یکاییو نه آمر ینینه فلسط ،یدیمد یلیئکه ما نه اسرا یدر حال. نامی یرا مظلوم م ینرا ظالم و فلسط یلئاسرا» هو بنداز، جا بندازتان«نه رسا با

 ی؟ا یدهشعر را شن ینا ببینم بگو
 »!به کنعان غم مخور یدگمگشده باز آ یوسف«

 .بود یلئاسرا یبن ینسرزم یاکنعان  یرهاز مصر و غ یو اردن و بخش ینفلسط+یامروز یلئبدان که اسرا دانی یاگر نم کجاست؟ کنعان
 .نبوده است یخدر تار یناز فلسط یاسمحتا  و .بودند یلیئاسرا یگرد یامبرپ ینو چند یامبرپ یوسف

 گویند یها را تمام کردند م لپو ها ینیحاال که فلسط یول اند یدهرا خر یشانپدر های ینبا پول خودشان زم ها یلیئاسرا لوکاست،وه یاناتاز جر بعد
 .یدرا پس بده هایمان ینزم

تر از آنها یرگ باج .اند ینبه فلسط یدهندگان اصل اروپا و باج یهو اتحاد یلئو اسرا یرانو ا یکاهست؟ آمر یکس ها ینیاز فلسط یرترگ باج ببینم
 شناسی؟ یم

 هیم؟د یباج نم یما به کس گویید یو شما م کنند یکشور را غارت م امروز
کباب داشت و در  یخدست س یکعرفات در  یاسر یستن یادتان یم؟داشت ینیفلسط یربا عراق چقدر دشمن و اس یرانکه در جنگ ا یستن یادتان
 جنگ است؟ یروزصدام پ گفت یو م خندیدند یکه مست بود با صدام م یحال

 .یدتجسم کرد ینو دروغ یالیخ یاییرا در قالب دن یاما دن برای
  
 !)به قول خودتان( ینخدا بر زم یهاس یا -6

وگرنه  ییدنفرما یرانرا و یتانها پل ینآخر. کنم یدعوت به اسالم م یت،دعوت به انسان) ماه 9از  تر کم(تان  هماند یباق یها فرصت ینرا در آخر شما
تماشا کن که بعد  یکرا ن» بشار اسد«اگر نه، عاقبت  آید؟ یم یادتانرا  »یقذاف« آید ینم یادتاناگر  آید؟ یم یادتان. است» صدام«عاقبت شما عاقبت 
 .میرند ینم یعیبه مرگ طب »یلجونگ ا یمک«همه مثل . از آن نوبت توست

 .من رهبرم یدکه بگ یدهمه آدم کشت ینا. ندارم »یانسپاه« یاپسرتان  »یمجتب«به  یکار. کردید یم یتاگر عدالت را رعا یدرهبر دلخواه مردم بود شما
 .یدندار یمخالف یچآن وقت ه. یدبپرداز یو به حکومتدار یدهمه مردم رو بکش» بشار اسد«و » شما« ،دارم ادیشنهپ یک
 .یافتدر صف مخالفان شما به درجه شهادت دست  توان یاست که م ینحکومتتان در ا یتنها خوب یدو شا..... 
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 !)به قول خودتان( ینامر مسلم یول -7

دار آن  که سکان یعهاز مذهب ش یدیو تقل »یدرآورد من« ینید یمایتانسو  صدا. یستیدن یزن یعیانشما رهبر ش ،دیستیشما رهبر اهل سنت ن بدان
 ید؟آمارها را دار. پردازید یم یدهست
 .ارنداز شما اعتماد د تر بیشدرصد مردم به غرب  65از  یشب یعنی. درصد مردم ماهواره دارند 65از  یشاز ماهواره، ب یریهمه جلوگ ینا با

 ید؟مخابره کن خواهید یم یاحق را به دن یامگونه پ این
 .یماندازه ارزش دار یکمن و تو به . بدان تقدس مختص خداست. بخشید یتقدس م یشتنو به خو پیچید یاز نور م یا الههخود  دور

  
 !)به قول خودتان(نماد اسالم  یا -8
 .پشت شما خواهند بود یرانکه همه مردم ا ینیدو بب یریدگ یشعدالت در پ راه
 .خود را داشته باشد ینکه هرکس بتواند د یرانیا یجمهور ،یآزاد ،استقالل. یدکشور کوشا باش یارض یتتمان در

 .یدمتصل شو یبه اقتصاد جهان یدبگذار .اقتصادمان نفس بکشد یدبگذار .ییدکشور را بگشا های دروازه
 .شندکُ یرا که همه را م ینه آن نه آن شب شندکِ یکه همه انتظارش را م یآن صبح. انو حاال نماز صبحت را بخو یابه خود ب باره یک به
 .کند نه شما یینکس خودش سرنوشتش را تع هر خواهیم یما م. خواهیم یباشند را م یآزاد که همه و خدا راض یرانا ما
  
 :از منکر یو اما امر به معروف و نه ...-9
 :یمبخوان »یامام عل«تا با هم چند جمله از  یاوررا بالبالغه  آن نهج یصبح آزاد ینا در
 ؛»لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا کُونَا«
 ).یدو همکار مظلوم باش یاورسرسخت ظالم، و  دشمن(

 دبین یسعادت را نم یو رو شود یهرگز پاک نم یرد،صراحت و بدون خوف و ترس نگ را از زورمندان با یفانکه حق ضع امتی
 .با او دشمن است یزعالوه بر مردم، خدا ن که به بندگان خدا ستم کند، کسی

  
 :سه عامل موجب انحطاط و سقوط حکومت است) السالم یهعل( یعل یدگاهد در
 ؛در دولتمردان یاندوز تکاثر و مال یهروح. 1
 ؛بقا و استمرار دولت یبرا ینیسوءظن و بدب. 2
 ..هایشامداز رخدادها و پ یریپندناپذ. 3
  

 .یداست پر کن تان یفهکه وظ یمحور را با عمل به عدالت) 10(شماره  ینا خواهم یپاسخ به نامه م یبرا -10
  

  مردم و رهبر دوستدار
  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/index.php/nurizad/16516 
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     1390دی  2ای،  نامه سرگشاده علی مخلصی به خامنه

  
 ید؟دار یمانبه خدا ا آیا

  
  زنید یحکومت م ینا یشهبه ر یشهکه ت ییدشما ینا
  

 یاسالم یرهبر محترم جمهور یا خامنه اهللا یتآ یآقا جناب
 یسندگاننو. دها زندان محکوم شدن آن به ماه یسندگانچرا که نو ،انگاشته نشد یچها البته به ه نامه یناه، شما نوشته شد یبرا یادیز یها کنون نامه تا
در  یانتانتملق اطراف یقرا جز از طر یقتکه شما حق یغاما در. نگفتند یقتبه شما نداشتند و جز از حق یرسان جز اطالع یها البته قصد نامه ینا

 یمها شروع کن نامه یناز هم دیاییب. دانستن یبرا خواهد یم یا ندارد و تنها اراده یحبه توض یازقدر واضح است که ن نظام آن ینظلم و ستم ا. یابید ینم
خود را  هم احتماالً اگونه باشد شم یناگر ا. دانست یار مردم مزگخودش را خدمت ینیامام خم. فرستید یرا به زندان م یسندگانشانکه شما نو

 یریشود تدب یرد یلیاز آنکه خ و تا قبل یاییدب. دهد یکه جواب نامه را با زندان و شکنجه م ستا یارزگچه خدمت ینا. دانید یار مردم مزگخدمت
 .آنکه به حسابتان برسند زقبل ا یدو به حسابتان برس ینیدرا درست بب یتواقع یاییدب. شاهانه یماتینه تصم یرهبر مردم یکدر خور  یریتدب ،یدکن
 یخواست مردم برادر. دارید یهمه ظلم روا م ینآن مسند نشاندند ا که شما را بر یبه مردمان گونه ینو ا یددار یمانا یاآ ید؟دار یمانبه خدا ا آیا

دفاع  قد تمام جمهور یسچنان از رئ و آن. گیرید یرا م یدالر یلیاردم 3اختالس  یک »کش دادن« یجلو. خوانید یانتخابات سالم را فتنه م یکداشتن 
 .عوض کند یاختالس ینرا پس از چن یروز یک کند یت نمأمجلس جرحتا  که کنید یم
  

 یا خامنه یآقا جناب
 یدمردم محاکمه خواه ینشما در دادگاه ذهن ا یدنخواه یا یدبخواه. یدمسؤول شود یم یلمردم تحم ینشما در مقابل آنچه بر ا یدنخواه یا یدخواه به
 طغل های ستیاانه سمتأسف کنید یمتأیید  را یتوضع یناست که ا یبعج. یدمسؤول یاقتصاد یتوضع ینشما در مقابل ا یدنخواه یا یدبخواه. شد

. ید؟نفت کشور خبر دار یها چاه یتاز وضع یاآ. یمشو یلجهان تبد یکشورهاترین  یشخص شما موجب شد تا امروز به منزو های ییدأدولت و ت
 یاطالع یارز یرهحساب ذخ یتحق ندارند از وضعحتا  مردم نامحرم شدند و یکبارهچه شد که  ؟یدخبر دار یارز یرهحساب ذخ یتاز وضع یاآ
در فروش حتا  نبوده است که یمنزو چنین ینگاه کشور ما ا یچواضح است که هپر. گویم ینم یزیچ یگرد یها در مورد روابط با کشور ؟اشته باشندد

 یآقاارائه آمار توسط  یوهش. یدرا باور نکن یدکار جد یلیونم 1 یدو تول یمسأله رشد اقتصاد یگروارم شما دیدام. یممواجه شو ینفت هم با مشکالت
  کنند یرا باور م یهر حرف یرانکه مردم ا اند یشیدهاند یا .کنند ینم یکشور زندگ یندر ا یشانا ییتو گو. است یفکاه یهشب تر بیش ژادن یاحمد

  
 یا خامنه یآقا جناب

 یکحتا  کشور ینا در ام ییتو گو. رهبر و رجز خوان دولت یچون و چرا یب یگو یحهبدل شده است به مد یکبارهبه  یزیونلطف شما تلو به
 زاحتا  دولت و یناز ا یزیوندر تلو یمحق دار ینما منتقد یدمنتقد داشته باش یلیونم 14فقط  کنید یطور که شما تصور م اگر آنحتا  .یمانتقاد هم ندار

که  یدا مردم جا انداخته ینشاهانه در دل ا یانه ترسمتأسف. یدکن یشهشاهانه پ یرسم یا یدمگر آنکه خود را برتر از اشتباه بدان یمخود شما انتقاد کن
 .تر کند ،در مورد شما لب یسترا جسارت آن ن یکس
  

 یا خامنه یآقا جناب
 یالتتحص یاناما اکثرشان بعد از پا روند یم یکابه امر یلادامه تحص یبرا ینمثل چ یامختلف دن یها از کشور یادیز یانکه دانشجو دانید ینم شاید

و ستم شما و امثال  ظلماما از  یرانندهمچنان عاشق ا ینانا. گردند یبر نم یرانبه ا اکثراً یرانیانکه ا دانید یاما البد خودتان م. ردندگ یمبه کشورشان بر
 .را سر کنند یدر غربت عمر دهند یم یحکه ترج ییتا جا. اند شما به تنگ آمده
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 یا خامنه یآقا جناب
قاچاق  یها که البته پولشان از نفت و اسکله ییها بنگاه. بدل شده است یبزرگ یه امروز به بنگاه اقتصادک یدداد یدانقدر به سپاه م آن انهمتأسف

د؟ او که شو یم یاو ناموس کشور باشد کنترل کرد؟ آ یتدم را که قرار بود حافظ امن شاخ و یغول ب ینا شود یکه چگونه م اید یشیدهاند یاآ. آید یم
مردم از آنان  رچقد ینیشهر بزن تا بب ینا یها در کوچه یقدم کند یاو که امروز خود به ناموس مردم رحم نم. دارد زر یگلوله و در دست یدر دست

 .چقدر مردم از آنان در هراسند ینیتا بب. نفرت دارند
  

 یا خامنه یآقا جناب
و البته مردم هرگز  ؟ساکت بماند یدبا یلیاردیمجرم شد اما اختالس چند  یاسیس یتبه چند سا یدسترس یشکن برایلترشد که استفاده از ف چه

مرجع  یک یمراسم سالگرد برا یچه شد شکنجه در زندان آزاد شد و برگزار. یستبه گمان شما مصلحت هم ن یدو شا .محرم نبودند تا بدانند
چه شد که هر  ؟در زندان آزاد شد چه شد که تجاوز؟ آزاد شد کند یم یخاص در آنجا سخنران یکه مرجع یچه شد حمله به مسجد ؟مجر یدتقل

قلمداد  یمل یتامن یهکشور را اقدام بر عل ینکه شما صحبت کردن بزرگان ا گونه ینا ؟چه شد که حرف زدن جرم شد ؟یدیدرا خائن نام یمنتقد
 سازنده و مسلماًیرسازنده و غ یها نقد ،یدا نقد را اما خود دو قسمت کرده. زنند یحرف م یمل یتامن یهاز مردم بر عل یریکث قشر یمبگو یدبا یدا کرده
 .یدا بسته یراه را بر هر نقد گونه ینشما ا .دوستانتان یا ییدشما یا شناسد یرا از هم باز م دو ینآنکه ا

  
 یا خامنه آقای
آن روز . یدنشاند یبه کرس و حرف خود را یدکرد یشکن قانون یآن روز که تحت عنوان حکم حکومت. یدا روز که خود را برتر از قانون انگاشته آن

 یبرگزار یروز که حق مردم برا آن. یدگرفت یدهرا ناد یشو حق مردم در انتخاب سرنوشت خو یدصحه گذاشت یکه بر عملکرد نظارت استصواب
 یوآر یدساخت یشخو یامردم بر یها در ذهن یگرد یعنوان. یدکرد یراییآور از آنان پذ اشک و با باتوم و گاز یدانگاشت یدهتظاهرات سکوت را ناد

شده است  یمضحک یچهو اکنون قانون باز. یدا کشور برداشته یندر ا یشکن قانون یها را در راستا گام ینشما خود اول. یدندنام یکتاتورمردم شما را د
 یانهمه ظلم که بر زندان ینا یاآ .کشد یو به لطف شما دم در نم بیند یمداوم دولت را م های یقانون بی مجلس. مشروع مردم های یکنترل آزاد برای
 ؟قانون است ءجز ،و شکنجه ،فرو بردن سر در کاسه توالت ،یلدادگاه بدون وک یلتشک یاآ دارند یروا م

  
 .زنید یحکومت م ینا یشهبه ر یشهکه ت ییدشما ینا یداما بدان ،قد ندهد یزبه عمر شما ن یدشا بگذرد و یزن ینا یا خامنه اهللا یتآ حضرت

  
 یخلصم علی

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=267 
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     1390دی  2ای،  به خامنه» یک بازمانده مجروح جنگ«نامه سرگشاده 

  
 آقا سالم
 برن، یقیشنوع حق اند، بل از که دکان زده ییاونم نه اونا یاء،اول به مجلس عرفا و ینمستمع ینداشت یدکأت یشها پ جلسه سال یهخودتون تو  یادمه

 رسه، ینم یبد و از من به شما شر یعنی چون سالم، تر باشه، تر به کوچک از بزرگ یدسالم با: گفت یبود که م یاز اونا، مرحوم دوالب یکیخوب 
کربال  یبعد زد به صحرا و تر سالم کنه، به کوچک یدتره که با بزرگ ینشر برسونه، پس ا تر به بزرگ تونه یتر نم کوچک چون و رسه، یم خیر فقط

جور  ینفقط ا !سالم آقا یخ،ش یاسالم  گفتند یتر بودن، از ترس م که بزرگ یزید یانبه سپاه یت،اهل ب و ینحس یها بچه یدالشهداکه بعد شهادت س
خودتون به  مگه ؟یمنباش کنن یبهشون احترام مترس  خاطره که مردم ب یمگه اسالم نگفته جزو کسان یراست سالم کنه، تر کوچک یدجاها با
مگه با  ین؟کردتأیید  !سؤال کرد که منظورتون همون رعبه یوقت کنه و یجادا) محبت یجاه ب! (یبتها ه در دل یدحکومت با :یدنگفت یمهاجران

 و بادیآیدز یها نامه مگه ده؟ یتلخو نشون نم تیروا ینهم یو درست یراست انتقاد کردند، قرار داده و مخاطبکه شما را  یکه با کسان ییبرخوردها
نامه  وقتی یاد؟نترس دارن م یسر که ییاونا نشون نداده چه بر سر یگهد یزایعز یلیخ سروش و زاده و تاج و یمنؤم و یکرم حمزهو  یزخسحر

 یتنامه را دل منتقد، های یتانتشار اون در ساو با تعجب از  شما از یفتعار شدت احترام و پس از مرور چند خط اول و خوندم، یم زادو یاول نور
را کنار هم  یناهمه ا یخوب وقت خوندم، نموده و دوباره نامه را دانلود خاطر همون نامه بازداشت شده،ه ب یدم،پس از چند روز شن یوقت اما نموده،

 !ترسم؟ یکه بازم از ذکر مشخصاتم م یهدر حال ینا و !صد سالم آقا سالم و ،!بگم سالم آقا گه می ی؟چ گه یم یرتمبص ذارم، یم
که حکومت  همین یتی؟حکومته نه مشابهت شخص یمش و روش و راه منظور یزید؟ یا کرد یحکومت م ینجوریا علی یته؟وال یمعن ینا بگین شما
همه جا،  مسجد و یهمه تو رعب داشت، اون یحکومت عل اگه ده؟ یراهو نشون نم ینا ینادرست ها ننداخته بود، تو دل رعبو و یبته ینا یعل

 یره؟یهرو بپذ یهصلح معاو یندروغ یشنهادپ موال رو مجبور کنه، یروزیت داشت درست موقع پأجر یکس کردن؟ یمخالفاش باش بحث وجدل م
 یبته وغلط بودن حکومت با رعب  و ینادرست ؟ نه آقا،موال بده یهعل حکم بر کرد یت مأجر یقاض و کنه؟ یتازش شکا یکردجرات م یهودی

 یتشتو سا ها یینیخو یموسوگه اآلن م !دادین یدوست داشتم شما پاسخ م ولی یرم،م بپذتون یخالفشو نم یمنطق یچکه با ه یقینهال ینقدر برام ع اون
مستدل  یجواب یدنامه بتون یهشما با  اگه ؟تر بیش یاشدن  تر کم هواداراش اقدام، احترام و یننسبت به قبل ا کنین یفکر م کنه؟ یکارو نم ینهم

مرام  یچبا ه یچ،که ه ینیمرام د یچوبا ه کنن یاتون باهاش ممأمور که ییبرخوردها ینبا ا یابهتره  ینبد زاد ینور یها ومحکم به همه نامه یومنطق
چرا  شنیدیم، تونو ینتقدمن بقیه و زاد یسخن نور خوب! یم؟کن یرویپ ینشوبهتر و یمسخنان مختلفو بشنو گه یقرآن نم مگه یست؟سازگار ن یمانسان

 و؟شمار یحرفا یدرست و یمتا بطالن نظر اونا را بفهم دی یجوابشونو نم
 چه خبره، ینجان برو بب یعل :گفت یبه عل یامبرپ در حال گناهن، یمرد زن و یچادر یهتو  خبر داد یامبربه پ یکیروز  یه گفت یم یدوالب مرحوم

حاال  !یدمند یزیمن چ :گفت علی یدی؟د یگفت چ یامبرپ بعد برگشت، پشت دستش، یو روچشماش چادر گذاشت و یدستشو رو رفت و یعل
نحوه حکومت با حکومت  ینا یبعد بگو کجا و کنن یم یگرد های یلیوخ زاد یات با نورمأمور که یبدتر یتاز جنا رایبذار کنار کا یتوروا ینا

 خونه؟ یموال م
 یا ینشد تر یکنزد ینخودتون بگ حاال یم،بش تر یکنزد یحکومت عل یستمکه روز به روز به س ینهما ا یادعا یندر دوران اصالحات گفت خودتون
 دورتر؟

 ییشناسا یبرا ییالگو رو اونا و یمنگاه کن معاویه و یزید و یحکومت عل یها به تفاوت یدنبا مگه یم،کل عرض و یوماگه دنبال کل  یممحرم تو ناآل
 ینبه حس مگه نگرفت؟ ینوصحبت حس یروز عاشورا جلو یزیدحکومت  مگهیم؟ با اونا قرار بد ومخالفت یتباطل وحما حکومت حق و

 مگه ی؟خارج گفتن یبهش نم ینکرده؟ مگه برا هم )یامق(خروج  ینیحکومت د یهعل بر ینحس گفتن ینم گهم فتنه جووفتنه طلب؟ گفت ینم
 یلبه دشمناش تبد ینوحس یها کننده دعوت یرمگه بازرو زور وتزو نکرد؟ یزندان یومختارومسلم وهان مگه کرد؟ ینم یزندان مخالفاشو یزیدحکومت 

 ینوبرحس یروزیپ یتوکوفه وشام جشن وشو مگه زدن؟ ینم رو ها زن یزید یامأمور مگه ردن؟ها حمله نک بچه به زنان و یزید یامأمور مگه نکرد؟
بود که شروع  یجنگ یمگه عل حرفو با حرف نداد؟ جواب هر انتقادو یه علمگ مخالفشو قطع کرد؟ یهحقوق  یمگه عل ،رو روبهحاال  نگرفتن؟

به تبعش حفظ  با شکست و ینوجنگ صف یروزیپ ،عمروعاص یلخت یدنند ،کوچک ینکته اخالق یه یتنبود برا رعا یمگه عل کننده ش باشه؟
تو  اگه شد؟ ینم یروزپ کشت یعمروعاصو م و نکرده بود یترعا یواون نکته اخالق یعل اگه ید؟انداختو خودشم به شهادت رس نظامشم به خطر
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رو که مجبورش کردن  ییاومد اونا ینبعد صف مگه شد؟ ینظامش حفظ نم شد یم یروزپ اگه شد؟ می یداپ یخوارج و حمیتی شد یم یروزپ ینصف
 مگه برا کرد؟ یبا اون مردم برخورد نکردن؟مردم کوفه ردش  کوفه انتخاب کرد که برا یمگه فرماندار کنه؟ یزندان و یردستگ یرهبپذ یتوحکم

 یدیلیارم 3000000000 و 123 یاختالسا ها، نبوت بنیاد ی،ا یرهزنج یحاال خودت بگو قتال مرگو سزاوار ندونست؟ یهودی یهخلخال از  یهربودن 
سالح  یمردم ب یانسانیرغ و یدسرکوب شد ندونا،تو ز! ، سر تو توالت کردنا!ت کردناسر تو توال ها، شکنجه تو زندانا، قتل یگه،صدها اختالس د و
 یتانسان و ینهزارون کار خالف د و یماس و در صدا ینحضورمنتقد روزنامه منتقد و یاجازه برا عدم و یلترف و سانسور ها، زن سالح مخصوصاً یب
 یه؟معاو و یزید یمطابق مش یا یهعل یمطابق مش ؟بگو ییشونه خدا کدوم روشه؟ بقمطا یگهد

 وی قذاف و صدام ویران به شاه ا یگان یه یا،رفت اون دن یمکره شمال یکتاتورخوندم رهبر داآلن  ،بکن یکار یهخودت  نشده یرآقا تا د پس
 جو بزارات مردمو فتنهبا استفاده از ااآلن  یدشا !فکرکن !یریبگ یمیکه چه تصم یتانسان یختار و یاتهاون دن مهم ی،به عل یگان یه ،مسلکاشون بکن هم
شهادتش  بعد ینوحس حق بوده، یک بوده و یداستان چ کنه یشد معلوم م یکه قانون خدا جار یموقع یخاما تار ،یبخون و یبدون یمارب و بیکرم و

رو که باش بدن مبارک  یینعل اسبا یا !یمشرفمونو بهت ثابت کرد ینبا کشتن حس یاخدا که ی؟که چ شدن یم یزوناز پرده کعبه آو رفتن یقاتالش م
ثابت  یخاما تار !فروختن یم و کردن یدرست م یشمتازه تقلب و فروختن یتبرک م یها به عنوان نعل و جسارت قرار داده بودن ردمو شهدا رو یرسا و

 !باطل یحق بود ک یکرد ک
 یمنطق یاونا هم جواب وده وب یاشتباهشون چ جرم و یبگ روبرشون و ینیخودتم بش یزیونتو تلو بیاری ور یکروب و یموسواآلن  یناگه هم آیا

 ن؟اآل یرانسانیغ و یرقانونیغ و یشرعیرروش غ یانتونن بهت بدن بهتره 
 یپس تو هم از عل ،اساس حرفامو بهت زدم ینبر هم و! آغشته نکنم کنه یاشتباه م کنم یکه فکر م یمن از ابن ملجم آموختم دست به خون کس !آقا
روش  ینو از ا یاورب یرونهمه را از اشتباه ب و منو اونا و و جواب منتقداتو بده و کرد یم ینگار نامه و عمروعاص هم یهبا معاوحتا  که یاموزب

 .حفظ کن تتوحکوم
  

 !نشده آقا یرتا د بجنب
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=261 
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     1390دی  2ی، ا احمدنیا به خامنه. نامه سرگشاده ع

  
 دلسوخته به رهبر یجیبس نامه

  
 خدا نامه ب

 یا خامنه یعل یدس یجناب آقا یرانا یاسالم یجمهور رهبر
 یکمعل سالم

  
 :کنم یخود، آغاز م یاجمال یرا با معرف ام نامه
 یدر نوجوان یخورده نظام ستمشاه کتک. ام بوده یراخ یها پروپا قرص شما تا سال یداناز مر یکی. جان بر کف زمان جنگ هستم یجیاناز بس یکی
رمضان و محرّم  یاممبلغ ا یونروحان یمهمانسراام  یصحن مسجد محل، و خانه پدر ام اکثراً گانه هبچ های یکه محل باز ی،مذهب یا از خانواده. هستم

) داشت یاول انقالب تقدس خاص یها که در سال( یلباس سبز پاسدار یا یت،لباس روحان یدنخانواده، مفتخر به پوش یاکثر اعضا. بوده است.... و
تحت  یو انقالب یبلند اسالم یها آرمان یایرؤ یمتام، به ق یلیممتاز، سرنوشت تحص یآموزش یها و داشتن رتبه یبا وجود نبوغ خداداد. یما بوده
در . قناعت کردم یااز مال دن ها ینتر کم به یندگاز منابع، در ز یلیبه خ یرغم دسترس یعل. اول پس از انقالب قرار گرفت یها سال یعوقا شعاع

آشکار  های یخاطر انتقاد و اعتراض به ناهنجاره ب ،یتاما در نها. و همراه یکشر ینبودم ونه با دزدان مصدرنش یمتنوع نه اهل دزد یمسندها
. ام شده یا منفک، و چند سال است که منزومورد وثوق حضرت شم یتکارانبه لطف خدا از گردونه دزدان و جنا ی،و اجتماع ی، اقتصادیاسیس

 یناز جانب جنابتان به ا یشما، چنانچه با فرمان یدوران رهبر یلچنان بوده است، که در اوا آن یاتم،و دو مصداق معاصر ح یهفق یتاعتقادم به وال
 .باشم یعامرتان را مط یستیبا یفکه از سر تکل دادم یبه دل راه نم یدیترد شدم، یمواجه م ،»یدر راه اسالم و انقالب ذبح شو یستیبا« :همضمون ک

انداز  به چشم یاز سر دلدادگ بیند، یخود را بر باد رفته م ینید و یانقالب ی،ارزش یها که تمام آرمان یمنتقد دلسوخته و کس یکاکنون به عنوان  اما
از  یناش دیهیب یتمسؤول یرشبا پذ یدوارمچند سؤال دارم که ام ی،نسانو ا یبلند اسالم ینبر مواز یقانونمند، عادالنه و منصفانه مبتن یبلند زندگ

 یچ، به ه!مطلقه یو چند سال رهبر یستب ینحال، در اه اگرچه تا ب پاسخگو باشید، -! نحداقل در گستره کشور خودما - یرهبر اسالم یک یگاهجا
 :!یدا از آحاد مردم پاسخگو نبوده یاحد یا و یگروه ی،مرجع

  
 )یک
 ینگانه هم سه یقوا یشده آن، که جزء مبارزان باسابقه قبل از انقالب و جزء رؤسا خصوص سران شناخته هطلبان، ب موسوم به اصالح یاسیس نیاجر

 ی،واقع یاز آزاد یرغ یزیمگر چ شدند، یمحسوب م »!یخود«حضرت شما  یبند نظام و دولتمردان مورد وثوق حضرت امام بودند و با دسته
داده  یها وعده جز به ینهاهمه عقوبت گرفتار شدند؟ مگر ا ینبه ا یتکه به دست عوامل حاکم خواستند، یانون و عدل و انصاف مق قیدق یاجرا

که در  یدیدد یدر معرض فروپاش یا خود را به اندازه یتداشتند که بارگاه وال یگریداده، خواسته د یدو شه یفشده انقالب و نظام به مردم شر
خوار و  یرهمواضع، عوامل چاپلوس، ج ینو به دنبال ا یداز آنان نقض فرمود ینظرات روشن گذشته خود را در مورد برخ ناباورانه، های یریگ موضع
 خونبار خواهد کرد؟، !، اشکبار که چه عرض کنمرا ینیب چشم واقع زدند که آثار آن، هر ییطلب دست به کارها فرصت

 
 )دو
است آشکار و  زیسته یم یزعز یرانو آزاده ا یفمردم شر یندر ب 1388خرداد سال  22قبل از  یها و روزها که هفته یهر انسان عاقل و منصف بر

 برخاک ! رهبر فرزانه یا. رفت یغماو مظلوم، به  یفمردم شر یناز آراء ا یلیونم 20از  یشدر کار نبود و ب یمبرهن است که در آن روز، انتخابات
حالل و حرام، فراگرفتن  یترعا یستن،درست ز یوهش یبرا! عمرم را صرف کسب معرفت یها سال ینال از بهتربه چهل س یبکه قر یسر امثال من

عدل و انصاف  یت،صداقت، حرّ یانت،از د ییبو ی،نظام به ظاهر اسالم یعرف های یگاهجا یناننشعنوان مصدره م که بکرد یاز کسان... و یناحکام د
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 یبرا یدچگونه به خود اجازه داد دانید یرا حق الناس م یعدد رأ یککه هر! صاحب رساله! مرجع یکعنوان ه شما ب ینجاست؛ؤال اس .اند دهنبر
 !ید؟خود بگذار یفحبار گران را بر دوش ن همه ینا) شما لیاز تخ یبلکه ناش ی،هم نه واقع آن(حفظ نظام ! مصلحت

  
 )سه
رفته،  یغمامطالبه آراء به  ی،خواه جز حق هب یزیکه جرمشان چ ییها شقاوت با انسان ههم ینا ،ببند و یربگ همه ینا .شد یبسنده م ینکاش به هم ای

سال قبل از آن  یکه در س ینیمواز یدنوارونه د ی،آشکار سردمداران حکومت های یانقالب و نظام، اعتراض به دزد یراز انحراف مسلّم مس ینگران
سربازان امام (درنده  یها شبانه گرگ های یورش همه ینها، ا هتک حرمت همه ینته بود، اارزش توسط خود ما و شما در مغزشان فرو رف نوانعه ب

 یتحت رهبر یها که در زندان ییقرون وستا یها شکنجه یننورچشم شما بودند، ا یکه روز یکسان! امن یمطائب به حر یها قلچماق یا!) زمان
 !شما مطابقت دارد؟گفته  یشپ یناز مواز یک با کدام... و پذیرد یشما صورت م

  
 )چهار

که لباس رزم و چماق و دشنه و  1388سال  !خوار پس از انتخابات یرهج یجیانزمان جنگ هستم نه از بس یجیاناز بس یکی ،در مقدمه آوردم چنانکه
 جرمها، و به  از اهداف و ارزشانقالب  یراز انحراف مس یبه جرم نگران خواهی، یخود، به جرم آزاد یتا مردم را به جرم مطالبه رأ یدداد یرزنج
 20 یجبس یلبه تشک یهامام توص که یزمان ینجاست؛سؤال ا. و ببندند و بزنند و بکشند یرندبگ یت،و اسالم یتنظام از جمهور یتماه ییرتغ ینگران

! ینظام جمهور ینور زمامداران همبه دست یروز یج،بس ینکه هم آمد یاز ما و شما م یک یچه یلهدر مخ یاآ یم،گفت یکفرمودند و ما لب یلیونیم
حتا  اند، و داده »یآر« یرأ 58سال  ینفرورد 10را که به نظام در  که یهمان کسان یتاکثر »است یاتاز اوجب واج ،حفظ نظام« یو با فتوا! یاسالم
 یبعض یرقرار دهند که نظ ییها تحت شکنجه ،یانفراد یها در سلول یاو  یزندبر ها یابانمورد وثوق همان امام را بزنند، خونشان را بر کف خ یاران
 !تجربه نشده است؟ یمخوف ساواک ستمشاه یها در زندانحتا  از آنها

  
 )پنج
 یمـ اگر نگو المللی ینمناسبات ب و یریتی،مد یاسی،س ی،اجتماع ی،اقتصاد یتاست که وضع ینا یتواقع یم،خودمان را گول بزن یمنخواه اگر

 یاجتماع های یبآس. نظام است یشرمسار یهما یراخ یها متوسط در سالحتا  و یفاقشار ضع یشتمع یتوضع. تنامطلوب اس یاربارـ بس اسف
 یدهکه در جامعه د هایی یناهنجار. ها و افراد روزافزون است گروه یندر روابط ب یخشونت و پرخاشگر. است یرو به فزون امعهروز به روز در ج

خاطر ه سن ازدواج ب. یابد یم یشآمار طالق سال به سال افزا. کند یم یداددر کشور ب یکاریمعظل ب. استکننده  و نگران یشرو به افزا شود یم
. گنجد یمعمول نم های یبتورم خانمانسوز در ضر یزانم. بارد یفقر و فحشا از چهره جامعه م. باال رفته است تصادیاق یو تنگناها یکاریب

است که در جامعه تحت  ینشانه مشکالت اساس یهمگ یختگان،متخصصان و فره ینخصوص در ب هب ها ینابسامان یناز ا یناش یها مهاجرت
که  - عوامل مورد وثوق شما یحکومت یستمدر دستور کار س ی،سامانناب همه ینغلبه بر ا یبرا که ینجاستسؤال ا. شما وجود دارد یاجبار یتحاکم

 !وجود دارد؟ یثرؤر م، چه راهکا-  دارند یتارجح به نظر شما بر امثال هاشمی
  

 )شش
به مسائل  یانهشده امروز، که با ورود وحش با پاسداران استحاله توان یو جان برکف دوران دفاع مقدس را م یپاسداران پاک، صادق، آسمان آیا

 یاسیخائنانه س یرفتارهابه ظاهر موجه،  های یحد و حصر، دزد یب های یخوار همه، مشغول رانت جلو چشمان شما و یتیو امن یاسی،س ی،اقتصاد
االهی  یها نده کجا و آن فرشتهدر یها گرگ ینا. مع الفارق است یاسق یک ینهرگز، هرگز، ا! کرد؟ یسههستند، مقا یتیجانسوز امن قداماتو ا

و اگر از ! دل بست؟ شود یقوع، مالو یبقر یها و اروپا و بحران یکاآمر یراخ های یدمقابله با تهد یبرا یپاسداران ینبه چن یاآ ینجاست؛سؤال ا! کجا؟
روز،  یو نظام یاسیسؤال بر هر انسان عاقل و آگاه به مسائل س ینجواب ا که یاز آنجائ بینید؟ یعواقب آن را چگونه م ،یددل بست یسر ناچار

پشتوانه  ینتر بعد از خداوند بزرگ که یدبرگرد یرانا یفنشده است به دامان مردم آزاده و شر یرتا د شود یم یهآشکار و مبرهن است، عاجزانه توص
ـ که از گفتار و آثار امثال شما  ینمانو معارف د یکه بر اساس مبان یگاهیجا. تمام شود یتانرهبر یعبه ظاهر رف یگاهجا یمتاگرچه به ق. است
 .زبانم الل، شما را به قعر جهنم خواهد فرستاد یطی،شرا ینـ در چنایم  هآموخت
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 )هفت
غفلت مرادم بوده  یاز رو یکه روز یرا، به رهبر یدو مف یرخ یههر آن توص یق،ال یدانشه یلاز خ یقبر باد رفته، جامانده ناال دلسوخته، عمر من

 جنابچون  یدلسوزان جان بر کف یاکه ناگفته مانده است  یگریگفته و هزاران معظل د یشپ یطبا شرا ینداست نمودم، در مقابل انتظار دارم بفرما
در  یر،اخ یها خواهند گفت و خواهند نوشت، در پاسخ فرزندانم که در سال) مرد شجاع صحنه مبارزه با انحرافات نظام و انقالب( زاد یمحمد نور

 یما دهکر یکه از اسالم به آنها معرف یا وارونه ینپوست ینا! یم؟ما و شما مخدوش شده است، چه بگو یاز شعارها یجادیا یباورها یذهنشان تمام
 !خواهند بود؟ یهمچنان فرار یارا به آنها خواهد داد  یل فهم اسالم واقعمجا یاآ
 . یباق یاردر د ،صورت ینا یرو در غ ی،بعد یها بود در نامه یکه اگر عمر یگر،فراوان د یها سؤال و
  
 یااحمدن .ع

 1390 ماه ید دوم
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     1390دی  2ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 یم؟نظام دار یناز شما دل در گرو ا یشما ب گفت تا باورتان شود یدشما رهبرم چگونه با با
  
 ینام خداوند هست به

 یعل یدرهبرم آقا س حضور
  

مردم که ارباب  یعنی ی،نظام و انقالب اسالم ینا یدر باب صاحبان اصلامر  ینشما و مسؤول ینظلم منصوب یناز کجا آغاز کنم، از کدام دانم نمی
 .کفنمان ینخون یخانواده معزز شهدا یژهبه و یندبنده و شما

پدر  یراثجز حراست از انقالب و نظام مقدس و م یا آلود، دغدغه نغمه حزن ینا یندهسرود تا به شما ثابت شود که سرا یتانبرا یدبا ییچه الفبا با
که  یا گونهه گرفته ب یشیها از شما پ فرسنگایم  هبست یشانکه با ا یدر عهد یداریبه امام و پا یورز ندارد و در عشق) ره(مان حضرت امامراحل

 .یدرس یددل نخواه ینعاشق خون ینا یحضرت شما هرگز به گرد پا
بود که  ییها و اند سال پس از انقالب، همان سال یس ینر اما د یلحظات زندگانترین  یرینگفت تا باورتان شود که ش یدچگونه با یز،عز رهبر

 افکنده بود؟ یهبر سرمان سا) ره(قامت امام
جناح مقابل، و  یعنیو جناح خاص و طرد نمودن خط امام  یفط یکاز تان  یجانبدار یاستس ینبا شما صحبت نمود که آقا جان، ا شود یم چطور

که نبوده  یو مولد چه مفاسد یکشور آورده و باعث و بان ینبر سر ا یاز طرف حضرت شما چه بالئ یاستس ینگرفته از ا تأنش یها عزل و نصب
 یست؟و ن

 بهتر از شما؟ یبا شما نبوده، چه کس یرا خصومت کس یچبه اهللا و واهللا و به خون مطهر شهدا قسم که ه سید،
 ،گفته یا چون خامنه داشتند یهمه اظهار م گفتید یم یسخن یکه وقت یددبو یقبل از رهبر یا شما همان خامنه کاش یا یت؟رفت آن همه مقبول کجا

 .پس درست است و قبول
 ید؟معامله کرده باش یجاه و مقام فان ینا یکهماندن بر ار یجان، چه بر سر شما آمده؟ مباد که بر سر باق آقا

به  یبار خبرگان را یناول یبرا یوقت یزدی،محمد  یخان امثال شطلب امروزت یادهو چاپلوسان ز یروزتاند ینحاسد ینرفته که عالرقم را یادتان
 .یریدطرف مردم را بگ یدا خب حاال که انتخاب شده. همه، مرا انتخاب کنند ینا یانکه در م شود یکه باورتان نم یدانتخاب شما داده بود فرمود

  .یدنهراس ینجز رب العالم یو از احد یدرهبرم، خود باور باش
 

 :یامو قلم در ن کشم یکالم در کام م ،و با چند موعظه شوم ینم یرتانگ وقت یناز ا بیش
 یادآوریحافظه شما را به  کنم یمدعا دعوت م یناثبات ا یو برا یدا بهره انه حضرتتان از آن کممتأسفکه  نمایم یدعوت م یرتیشما را به بص -1

 ولعکس در ط یجهنت یافتدر یزبه خودتان و متعاقب آن ن نژاد ینظر احمد یکینزد در باب 88نماز جمعه پس از انتخابات  ینافاضه کالمتان در اول
 یآنان به رو یاز سو یرشمش یدنو کش نژاد ینااهل احمد یانمتشکل از حام یبرانداز انحراف یانظهور جر یژهو هب 88دو ساله پس از انتخابات 

 .یدارینام جبهه پاه خودتان ب یهسنگر عل یکاح در مصب یتقمحمد اهللا یتمبارکتان و قرار گرفتن آنان همراه با آ
  
ضمن  یش،در رکابتان در مقام فرمانده خو یدر دل دشمنان مشترکمان و به عنوان سرباز سأی یجادو ا یگانگاننمودن ب یدبه منظور ناام یرحق ینا -2

 :که نمایم یخاطرنشان م ینمکار، همچن یسانگلو  یکاآمر یاستکبار به دجالگ یاز سو یاز شما در هنگامه هر تهاجم یبانیاعالم پشت
شانه به شانه شما و در عرض خودتان با شما  یگرفتن حقوق مردم که بر اساس قانون اساس یدهو ناد یردر دو ساله اخ یژهو هشما ب یریتدب یب یپ در

شما و در  یتوالبه نام  دوانده، در ظاهر یشهد ملت رسپاه در گوشت و خون اقتصابه نام  که یانیبه نظام یبرابرند، و سپردن کشور توسط حضرتعال
دارم و در مقام  یقهاند، با شما اختالف سل مردم نموده یها تر از وزارت اطالعات سر در خلوتو جلو یدهپوست از ملت شما در یشواقع به کام خو

منوال بگذرد و شما را همچون درگذشتگان مرگ  ینهم که اگر زمانه به نمایم یاز ملت در مؤاخذه از شما، مخلصانه و دوستانه عرض م یعنصر
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که  یشهدائ یژهمردم به و ینا ینفرصت را از دست خواهد داد و تا ابد نفر یدمطمئن باش یدفرا خواهد رس یزهمه ما را ن یرسد که الجرم روز فرا
من کجاست توسط  یأسؤال که ر ینجرم اه بشرکت جسته و  88انتخابات به نام  یمعظ یا در حماسه یاسالم یاستحکام عزت جمهور یبرا

که خدا  یدو نترس یائیداکنون بخود ب یننشده از هم یررا رها نخواهند نمود پس، تا د یبانتانگر یا لحظه اند، یدهخود درغلط ونخه شما ب یانسپاه
دست خود شما به ه نام سپاه و به که ب یگارد در برابر یستادند،ا یدر برابر طاغوت پهلو 57از پدرانمان که در سال  یتبه تبع یزهست و ما ن

 یمنشاط خواهپر یوطن محزون، وطن ینشما از ا یاستاز ک یریگ نمود و دوباره با بهره یمگشته شما را حفاظت خواه بدلخونخوار  یطاغوت
 .شاءاهللا نإساخت 

 ینو حافظان جان و ناموس ا یاجتماع یتامن یانستمزد باندر دو برابر نمودن حقوق و د یم دستور حضرتعالغر یکه عل یدبدان یستبد ن یانپا در
ل یذا به دلدارد له یافتیتومان در یلیونم یکنهاد  ینگروهبان چهار سال خدمت در ا یککه هم اکنون  یا گونهه مظلوم، ب یانتظام یروین یعنیملت 

که  یدهوارد گرد یانتظام یروین یزانبه غرور عز ینیضربه سهمگشما،  یاز سو یرون ینارشد ا یپاسدار خودتان در سطوح فرمانده یانگماردن سپاه
خودشان،  یها در پادگان یهاول یگاهار به جازخدمتگ یروین یناز ا یبر بازگشت پرسنل سپاه یمبن یاست در اسرع وقت با صدور فرمان یمستدع

جسارت  ینبا ا یزن یپاسداران شما کاسته شود و حضرتعالاز  یانتظام یرویافزون پرسنل نفرمان، به مرور نفرت روز ینا یاست با اجرا میدا
 .شاءاهللا نإ یدمند گرد بهره یزآن ن یاز اجر اخرو یگانه،خاک در چشم ب یدنهمچون پاش یستودن
ک پروردگار به کم یداللهیملت  ینهم یز،و در ادامه ن یدملت شما را خواهند بخش یدکه اگر به ملت برگرد یدو مطمئن باش یدنباش یدامنا رهبرم،

 .خواران حراست خواهند نمود از شما در برابر حرام یشخو
  
را  آن ،نامه به حضرت شما و کسب اجازه از محضرتان یندر رساندن ا ان یتتبه عوامل سا یاعتماد یب یلخاتمه با عرض معذرت از شما به دل در

 .ام را خوانده است برم نامهحاصل شود که ره ینانمنتشر خواهم نمود تا مرا اطم یزبه طور سرگشوده ن
  

 والسالم
  

  ***منبع *** 
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     1390دی  2، ای به خامنه.) ع. ک(سرگشاده یک کارمند نامه 

 
 یو در ادامه به رهبر زاد یبه نور ای نامه

  
 سالم یز،عز زاد ینور آقای

  
 یرمس یتیامن یفضا یناز وضع موجود، با ادب و احترام توأم گشته و در ا یو نگران یکه از سر دلسوز یزدردمندانه شما و هموطنان عز های نامه

و بر  هجا آورد را به آمده یشقدر فرصت پ یگر،د یا رو با نامه یناز ا. شکر و سپاس دارد یبس یرا هموار ساخته جا یزآم انتقاد منصفانه و مسالمت
 یکه عمر عمل یبه خواب رفته عالمان ب یها وجدان یدوارمام. فرستم یو دفاع از آن درود م یقحقا یانو شهامت و صراحت کالم شما در ب مانیا

 . گردد یدارخورده و ب یبینه زنند یم... است دم از حق، شجاعت، عدالت و
 یها پس فرصت گذرند یها چون ابرها م همراه است و فرصت یتمحرومو شرم با  یدیترس با ناام«: فرمایند یالبالغه م در نهج) ع(یعل حضرت

 ».یدشمار یمترا غن یکن
  

 یرانا یاسالم یجمهور یگرام رهبر
 سالم با
  

 یم،گذار یانم قرار داده و سؤاالت و انتقادات خود را با شما در یشتا شما را مخاطب خو فرمائید یکه به ما اجازه م یاز حضرتعال یزاز هر چ قبل
 یتیشکا چهچنان ی،شما از حکومت علو داری یهبه داع یتو با عنا یندانتقاد نما یزن یاز رهبر توانند یمردم م یدطور که خود فرمود پاسگزارم، همانس

به مسائل و التفات خود قرار داده و  یترا مورد عنا یشمردم خو یباالتر که حاکم یناز ا یپس چه موهبت. برند القضات یقاض یشدارند پ یشاناز ا
 .نهیم یرا ارج ماالهی  موهبت ینا یزما ن. یدو مصائب آنها توجه نما

  
 یگرام رهبر
ساخته و بهار  یلسمت خود متماه را ب یعرب یکشورها یو اعتراضات مردم یدجهان اسالم را دار یرهبر یهکه پرچم اسالم را برگرفته و داع شما
 یو دشمنان خارج یچگونه است اعتراضات آرام مردم خود را به استکبار جهان فرمائید یادره مو مص یرخود تعب یاسالم یداریآنها را به ب یعرب
 فرمائید؟ یم یشانا یند داده و دستور به سرکوبیوپ

 رتیبص یگر و ب چطور معترضان به خود را اراذل و اوباش، آشوبگر، فتنه یست،در اسالم گناه ن یگرانتهمت و اهانت و افترا و سوءظن به د مگر
 خوانید؟ یم

از  یخیآموز تار مقاله عبرت یکتحمل  دهند یپاسخ م! ینمحکم، مشت آهن یلیدم خفه و با س را در یگونه اعتراض شما که هر یرتبصبا حامیان
 و !پردازند یم یمنزل و یواررساندن به در و د یبو اهانت و آس یبه هتاک یننداشته و در روز اربع یزرا ن یدهد و جنگ یماز سرداران فه یکی یسو
 .یگرانو د یبدستغ ی،صانع اهللا یتدر مورد آ یشاناست اعمال خشن و ناصواب ا یاربس ،دست یناز ا
 

 یاسی،س یادینتمام م کف که در جان بر یجیانو بس یانو مجهز به سربازان گمنام و سپاه یدمملکت هست ینشک قدرت بالمنازع ا یکه ب شما
آموز  مقاله عبرت یانامه دلسوزانه  یک باشد یم یشانکنترل ا و یاراخت در یزحضور فعال دارند و همه چ یآن بس یرو نظا یورزش ی،فرهنگ ی،اقتصاد

 دارد؟ یپ زشت و ناروا در گونه ینبد ییها العمل داشته که عکس یبآس یاواهمه  ینقد مشفقانه چه جا یا
 یروزد یاران !گر امروز آشوبگر و فتنه شوند یم یروز،انتخابات و تظاهرات ددر صحنه  یشهمردم هم !کفتار امروز شود یم یروز،آور د نام سردار

 ...و !ه امروزسران فتن شوند یم
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 یگرام رهبر
 یبرا یاز هر فرصت یراحت ینبه ا یرتتانبابص یانکه حام دارید یو تهمت و اهانت و دروغ را که اسالم ناروا داشته روا م ییگوشما دشنام و ناسزا آیا

  زنند؟ یبه آن چنگ م... نماز جمعه و یبونپشت تر یا یمداریعتشر یهانچون ک ییها روزنامه ی،در مجالس مداح یگراند یتیترور شخص
 یها شعارها و وعده یابد؟ رواج می ...و یرنگو ن یبدروغ و فر ی،و اخالق در کشور اسالم یتادعا از اسالم و انسان همه یناست که با ا چگونه

 یدرا بنگر ...و یدو تورم و تول یکاریتان در مورد اشتغال و ب منصوب حضرتمحبوب  جمهور یسرئ
 یپس چه کس ید؟نما یکه با شهامت و صداقت به اشتباهات خود اقرار نموده و از مردم عذرخواه شود ینم یدامملکت پ ینا مسؤول در یک آخر

 است؟ یهمه تباه ینمسؤول ا
 جمهور یسرئ یعذرخواه کشد ینم یدکما را  یو قرآن یاسالم یاز ادعاها یک یچکه ه یشگی،همان دشمن بزرگ و هم یکاچون آمر یکشور در

 یخدارد که آنان با مطالعه تارهایی  از درس یتو حکا شود یواقع م یدارد مورد استقبال عموم یریشانپذ یتولؤسماز مردم که نشان از فرهنگ  کشور
 یست،در چوب و چماق و داغ و درفش ن یاند که بزرگ از سربازانش آموخته یکیاز  یو یخواهدر عذر ینکلنچون آبراهام ل یبزرگان ازکشورشان 

است که از آنها  یو پاک یدر صداقت و راست یبزرگ ید،ا با مردم بودن است که بدون آن شده یبزرگ ید،ا است که از آن افتاده یدر افتادگ یبزرگ
شکست  ،یتو حقارت و در نها یشان به عجز و ناتوان یها و رسانه یحکومت یعلما یرف برخاز ط ها یعذرخواه ینسفانه اأمت ید،ا هیدپاک گرد

 !شود یم یرتعب
و معلم و  یراز کارگر و کارمند و بنا و نقاش و هنرمند و مد. یتماندر حد خودمان و مسؤول یکهر  یمهمه مسؤول و جوابگو باش شد یم کاش
 .مردم یو مسئو ل جان و مال و ناموس و آبرو یدمملکت هست ینه تا به شما که رهبر اگرفت جمهور یسو رئ یرو وز یلو وک یسندهنو

 ینگار نامه یگری،درکشف د یرتبا بص یاننوابغ و حام. دادید ینسبت نم یگانگانبه ب آن را یااعتراضات مردم خود را انکار نکرده و  شد یم کاش
 ینگار نموده که وابسته به سازمان مزبور، دست به نامه یرا محدود به افراد خاص ه و آنربط داد یارا به سازمان س یگسترده مردم به رهبر یفط

 !!است یدهعدم استقبال مردم به شکست انجام یلبه دل یاطرح سازمان س ینا یتاند که درنها زده
است که  یرعب و وحشت یآنها نشان از فضانام و نشان  یب های ینگار و نامه یکه اعتراضات خاموش مردم دانستند یم یرتبصبا یانحام ینکاش ا

 . در حال حاضر بر کشور ما حاکم است
و  یابیدباز یشمردم را در کنار خو یگربرداشته شود تا بار د یدهگرد یجادا! یرتبابص یانحام ینمردم و شما به واسطه ا ینکه ب یا فاصله شد یم کاش

 .یایدبرن اصالح امور مملکت یبرا یکار جز به فرمان حضرتعال ینا
  
 آن روز یدام به
2/10/90  
 کارمند -. ع .طرف ک از
  
  

   ***منبع *** 
 زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/18894 
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     1390 دی 2، زاد و محمد نوری ای به خامنه امیروارسته حیدرینامه سرگشاده 

  
 نام حق به

  زاد ینور یاو بزرگوارم جناب آق یزعز پدر
 سالم

  
نوشتار، هم  ینمردم و خواستم با ا یتواقع یردلم شکست از نوبتِ د یاما باز هم کم یدماز افراد را با جان و دل فهم یمندتان از بعض هدف فراخوان

 نتان،شما در فراخوا ینشزمردمم اما شکِ از وسواس گ یناز هم یکیمن، . ام یفهوظ یها مشهور و هم عمل کنم به حداقل یدترد ینگذر کنم از ا
 :از خودم یشرح خصوص ینمجبورم کرد به نگارش ا

 های یتدانشگاه مذکور با فعال یاندانشجو یاز دانشگاه کاشان و مسبوق به سعادت حضور در انجمن اسالم یلالتحص هستم، فارغ یدریح امیروارسته
 یانمقهور از متول! خصوص ینهر چند اندک در ا یو ادار ییاجرا یوابقام هنر است و با س مرتبط و متأخرش؛ مشغله یاسیو س یفرهنگ ی،مدن

؛ ...در غربت و عزادار توان اندکمان در اصالح حکومت و جامعه و فرهنگمان و یلدر حال تحص. ام یادار یشینپ های یتل و احتماالً، مسؤولیتحص
 .یدمقال است، صالحتان بود، منتشر کن ینهم یوستپ» رهبر«نامه به 

  
 سپاس با

 یدریح امیروارسته
 صد و نود یماه هزار و س یدوم د جمعه،

  
 یرانا یاسالم یبه دست رهبر نظام جمهور برسد

  
متذکر  م،ا ینامه نوشتن به شما، اما حق قانون یشده برا به بزرگان دعوت یدارم و نه انتصاب یتیشما، نه مرجع یردستاز کالن جامعه ز یعضو ،من

 ورمان، به گ بر باد رفته یرتحظّ از حضور آزادگان را به سبب غ یست، تا در رسته ظالمانِ سکوت نباشم، باشد که آرزوا یانسان یشده از وجدان
 های یخوب یماندگار یایم،شأن مخلوق است و رؤ یادآوری یدمام مقدار؛ یتوانم، اندک است و بضاعتم ب! یمحماقت نبر یو هرزگ یشیاند لوچ

 !یدناماندگار؛ شا
 
 حاکمان شر یو نه به نام خدا یرخ یخدانام  به
  

 ییها شأن واژهحتا  در آن هنگام که کنند؛ یمُداممان م یهتوص زاد، یچون نور یکه آزادگان یچندگانه اخالق یها سخت است حضور در چالش چقدر
 زا یزو تنها تالش من، پره کند ینم یدیردها را ت بهانه یننوشتن، ا یقینِ ینکهچه ا شان، ینگونهاکران ا یدستم را بسته است برا» سالم«چون 

گذر کنم از شرح هزاران باره گناه و قهقهه  یزبه خلق را و ن یفساد در دستگاه خالفت است تا فراموشم مباد مبسوطِ جفا یماز گستره عظ یسردرگم
 .منتسبش یاطینمستانه ش

 اید یدهاکنونِ من، رفع قبح گناه است و بارها شن یدِما گرفته باشد و البته شاو خواندن را از ش یدنو د یدنام که حجاب فاسدان، توان شن نکرده باور
تهمت و  و ینشکنجه شدند و به روح و جسمشان تجاوز شد و توه یدند،شدند، ناسزا شن یکه به اشتباه کتک خوردند، زندان گناه یب یاز مظلومان

به  یهبا تک! انبوه به باورتان نشسته باشد یننمونه از ا یکه بودن وجدان، که اگر تنها در عجبم از چگون! یموننام یعِفجا ینا یشههم یدروغ هم چاشن
 را؟ یتعفن تکرار ینا یدمصلحت کرد ی،و مسلک و مکتب یینکدام آ
آلوده  ثروت مردم هم، یغمایو اشاره به غارت و اختالس و  یستپرستان ن شب یاهیِغلظت س یادآورینامه کوتاه،  ینرهبر؛ خاستگاه ا آقای

! اش یاجتماع های یهپا یقعم ییعشده اخالق است و تض نوشتار، مفهوم غفلت یندغدغه ا ینکهتان، چه ا است به دستور سکوت مصرانه یمشهور
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 یروزها ینعقل معاشِ ا. روزافزون کرده است یبیآس یندهرا زا یندگانمانآ یاتفراوان، ح یانآن، سال یاست که آثار باق نایتیاز ج یتحکا
 ینکهشده است، حال ا یرانفق یضقلب مر حیای یو تجاوز به عنف، عادت ب دهد یرقابت در کسب رزق، فرمان به فساد و کشتار م یدمانمان برامر

 یمردم، با سرعت یخصوص یمو چنگ انداختن به حر یدروغ و دزد. دهد یم یدگاند السالم نبودن ستم یهشما، حکم به عل مایندههنگامه، ن یندر ا
مجازِ  یان،حکومت یغاتو تبل یماصدا، س. رفتشان از ضرر معروف است تنها راه برون یچارگان،ب طلبی یتبه هنجار شدن دارد و عاف یلبار، م تأسف

دل  یمانبه کدام فردا. است یدهفرهنگمان گرد یانافزار متول خوب بودن، نرم دستیِ یو هجوم خرافات و حظ از ته ندا نیتمعکوس مد یفِتعر
 بزرگ؟ یتیمسؤول مسؤول یا دیا بسته
 ام، ینامه نوشتن به شما، اما حق قانون یبه بزرگان دعوت شده برا یدارم و نه انتصاب یتیشما، نه مرجع یردستاز کالن جامعه ز یعضو ،من

مان، به  بر باد رفته یرتغ حظّ از حضور آزادگان را به سبب یاست، تا در رسته ظالمانِ سکوت نباشم، باشد که آرزو یانسان یمتذکرشده از وجدان
 های یخوب یماندگار یایم،شأن مخلوق است و رو یادآوری یدمام مقدار؛ یتوانم، اندک است و بضاعتم ب! یمحماقت نبر یو هرزگ یشیاند لوچ گور

 !یدناماندگار؛ شا
 

 یدریوارسته حامیر
 یراننفر از مردم ا یک

 صد و نودیماه هزار و س یدوم د جمعه،
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=285 
http://nameha.nurizad.info/?p=287 
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     1390دی  2ای،  به خامنه حمیدرضا حسینی نوکندینامه سرگشاده 

 
 یقینرب الشهداء والصد بسم

  
 گفتن ندارم یبرا یخاص یزام به شما چ نامه ینشروع اول برای
 :کنم یآن شروع م ینندهپس به نام آفر ؛»گیرد یبا نوشتن دل آرام م« :از امام معصوم که فرمود یثیحد فقط

  
رو  ینبرقرار و سرافراز باشد، از ا یشههم یرانا یاسالم یدوست دارم نظام جمهور یشهکه هم یکس ینوکند ینیحس یدرضاحم یدمن س! رهبرا
 .در جامعه ما وجود ندارد »یرانا«و  »یاسالم« ،»یجمهور«سه اسم  یناز ا کدام یچه که بینم یبه نامه نوشتن گرفتم چون م یمتصم

رذل که هر کار  یانسودجو یشده است برا ینقاب یاو  شود یلگدمال م ها یابانکه هر روز در خ یاسالم. سؤال رفت یرکه بعد انتخابات ز جمهوری
 یلتبد یزیست به همنوع یزبانزد بود و حاال در فشار سخت زندگ شا یدوست که فرهنگ نوع یرانیو البته ا دهند یخود را بدان نسبت م یدزشت و پل

 .است شده
 :فرمود یرانتظار داشت که حضرت ام یناز ا یشب یداز مردم نبا البته

 »شبَهُ مِنهُم بĤِبائِهِم؛أمَرائِهِمٍ أبِ اَلنٍّاسُ«
 )تا به پدرانشان ترند یهمردم به دولتمردان خود شب(

 یشود ول یانتبه اعتماد مردم خ یاسالم یدر جمهور گونه ینا کردم یگاه فکر نم یچشدم و ه یانتخابات ناراحت و عصبان یجبه شخصه از نتا بنده
 .دیدم یفکر مردم نسبت به شما را م ییرمن بعدش اتفاق افتاد و آن زمان بود تغ یاتفاق بدتر برا

جمعه احساس  یشما در نمازها یصدا یدنشن یاو  یزونشما در تلو یدنبا د یو هرچند از گاه دیو آرامش بود یدر ذهن من نشان پاک یشههم شما
 .گرفت یکه از شما نشأت م داد یبه من دست م یخاطر یتسال
 یلیخ. یدگران بود خیلی
کارها را  تر یشو هرروز ب زدند یند مشما گ یانو اطراف یگرانکه د ییانتخابات بلکه از جا یانجر یلنه فقط به دل یختندناگهان آوارها فرو ر ولی

از  دیدرا بر شما آورد که مجبور ش یشما افتادند که وقت جمع کردن ماجرا بود و جو اطراف شما چنان فشار یادبه  یو تازه زمان کردند یخراب م
 .یدخودتان خرج کن

 یدکرد ییرناگهان تغ یدبودکه قبال گفتم در ذهنم چگونه  ییو چون شما یختندآجرها فرور یناول گونه ینا بله
راه  یگرانها و حمام خون که د قتل عام ینشما از ا ینمبب ینکها یدر انتخابات که برا یقبول دستکار یدنه به ام کردم یروز اخبار را دنبال م هر

 .نبود که نبود یخبر یول یر،خ یا جویید یانداختند برائت م
 یلیخ. یدارزان خرج شد خیلی

و اگر دارم کار  یسمکه کمک کنند صادقانه بنو خواهم یم یدشه 5 ینام و از ا نامه هستم که در کهف الشهداء نشسته ینل کردن ادر حال کام هنگامی
 ترسم یم هبرمر یول ترسم ینم یافتدکه امکان دارد ب یاز اتفاقات بعد یمرهبرم اسمم را کامل نوشتم تا علناً بگو. کنند ام ییراهنما کنم یم یاشتباه
ها را در کف گرفته باشند و  که مانند زمان انقالب جان یبکشاند در حال ها یابانمردم تمام شود و آنها را به خ یلکه حجت بر خ یاز روز رسمت می
از  یجمع کوچک یدید،د ها یابانکه به عنوان معترض در خ یا عده دانید یمطمئنم م. مقابله با آنها را داشته باشند یارایآن زمان که  یستک

 .معترضانند
 یمشما تصم ید،بکن یاند کار نشده خود یتا مردم از خود ب کنم یالتماس م دهم، یقسم م) یهاسالم اهللا عل(پس شما را به مادرمان حضرت زهرا

 .یرندبگ یسخت و ناگوار یممردم بخواهند تصم ینکهقبل از ا یریدبگ
 رفتند یما م یشاز پ یدبا... و... و ییرجا یعتی،شر ی،مطهر ی،بهشت: مانند ییها چرا انسانافتادم که  ام یمیسؤال قد یاد کنم یکه به شهداء نگاه م ناآل

 ساخت؟ یو خدا ما را از وجود آنها محروم م
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که گفتم اگر آنها هم  کنند یم ییرتغ یاسیسخت س یطها چگونه در شرا همه آدم یدمجواب خود را گرفتم که د یا بعد انتخابات به گونه که
 .معامله نکنند یادن ینرا با ا یزیما نباشند و چ ینکنند همان بهتر که در ب ییرتغ گونه ینا دخواستن یم
 یاورو  یار یدوره ب ینبود که درا ینا یفقط و فقط برا یوندیدو به دوستانتان بپ یدبشو یدشه یگذار نظر من اگر خدا نخواست شما در آن بمب به

جور ما  دانم یتان م اقتدار گذشته یپس جانم به فدا یممند شو هبهر یشانبگذارد تا از وجود ا یهبه هد ما یرا برا یمناسب و با قدرت رهبر یشخص
 .یدکن ینشده کار یرنمانده تا د تر یشچند سال ب یدشا یدبه اطراف خود بهتر نگاه کن یکم کشید یرا م
 یکه اگر روز داند یکه شما را دوره کردند و خدا م ینظام روییو ن یپشت آن حلقه جاسوس یدشما بدان ینکها یمطالب را نوشتم برا ینا همه
 .درس یها م که از قبال شما بدان یسود یخودتان بخواهند نه برا یکه شما را برا یجبران چه خواهند کرد، هستند افراد یبرا یدکن یاقدام شان یهعل
  

 یقو من اهللا التوف
 ینوکند ینیحس یدرضاحم سید

 90 ماه ید 2
  
  

   ***ع منب*** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=523 
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     1390دی  3ای،  به خامنه. نامه سرگشاده مجید ش

  
 یو آزادگ یبر آزاد درود
 یبر استبداد و خودکامگ نفرین

  
 یا خامنه یعل یدس آقای
 یرانا ینظام اسالم یرهبر مقام

  
و به صورت سرگشاده  نویسم یم یتاننامه را برا ینا ،زاد یمحمد نور یجناب آقا ،یرانا یروزها ینا یشحشور و آزاداندبه فراخوان بزرگمرد سل بنا
داشته  یریفرهنگ نقد و دل یجتان، و ترو خودخواسته ینمودن شما از خواب خرگوش یداردر ب یبه سهم خود نقش یدشا. کنم یشما ارسال م یبرا
 .گفته باشم یشدر خور توان خو یپاسخ یزرا ن یرمردش آن طلبی یاری یو ندا اشمب

  
 یا خامنه آقای
که به سان  یانیشما و جماعت ثناگو های یافروز و جنگ ها یتراش و دشمن ها پراکنی ینمردمان جهان از نفر یگرسال است گوش ما و د های سال

و  یدما را بشنو یها و اندرزها اندک سخن ینماست که شما هم ا» حق« ینپس ا. در آزار است یدا خود گرد آورده یرامونپ یرینیمگسان دور ش
خواهند  یادهایینجواها و پند و اندرزها فر ینکه ا ییدنخواهد پا یرید) ما یبرا(و خوشبختانه ) شما یبرا(چرا که شوربختانه  ید،گوش کن یزهآو

 یاخسر الدن«که مبادا مصداق  یدخود کن یبرا ینشده فکر یرنکه تا دمگر آ. شما را در هم خواهند شکست ییوال یسست امپراطور های یهشد که پا
 .یدشو »األخرهو 
  

 !یا خامنه آقای
ناکارآمد و نژادپرستتان به تنگ  یشما و دستگاه حکومت بصیرتی یو ب تدبیری یسال است که از ب یها نسالن من سال من و هم. ام ساله 29 من
و  یدگرفت یاما به باز یدید،شن یم؛اعتراض را به گوش شما برسان یصدا ینتا ا یمتمام تالشمان را کرد 76در خرداد  یش،چهارده سال پ .یما آمده
 و ابلهان و یدبه گوشه راند یررا به ضرب و زور و تزو یاندانا .یدادامه داد یرانیو ا یرانا یخود را با جان و مال و ناموس و آبرو یطانیش بازی

 ...»یدو سگ را رها کرد یدسنگ را بست« .یدرأس امور گماشت و در یدداشت یزنادانان را عز
 یمآمد یدانباز به م یشپ یدو سال و اند. یرانیو ا یرانو ا یبا مردمساالر تان یو دشمن ینهنه ک یم،شما گذاشت یندانستن و کژفهم یرا به پا ینهاا ما

که  ینیمکشور برگز ییاجرا یاسترا به ر یکس ،سالمت گذر کرده بودند شما به ینظارت استصواب یهزارتو یانکه از م یچهار نامزد یانتا از م
 کفایت ینشاندن مهره ب یو با اصرار بر به کرس یدرا هم برنتافت یناما شما ا .دور باشد یو فساد و انحراف اخالق یبیفر دست کم از دروغ و عوام

 ،تمام یرتدبی یو با ب یدبه باد داد تان یاصالح خودتان و دستگاه حکومت یرا برا یملت یتمام آرزوها -ما  یآن هم با دست بردن در رأ -خود 
خام خود به  یالو در خ یدیدبه آتش و آشوب کش) کشور یتوزارت اطالعات و امن(» واواک«مملکت را به دست مزدوران و دزدان سپاه و جالدان 

 .یدنوشت »بصیرت ینخبگان ب«جامعه و  ی»ها یکروبم«ما  یرا به پا و گناه آن یدنشست ییبه مسند خدا» جهان ینامر مسلم یول« یعنوان جعل
 یاز زهدان دولت محبوب وآرمان. به خودتان برگشته است یارانتانشما و  های یرنگها و ن و دروغ ها یهمه بداخالق یجهکه نت بینید یو م یدیدد اما

تر  یروز به روز در داخل منفورتر و خارج منزو یزن یانتانه و شما و اطرافآمد یرونب »یانحراف یانجر«حرامزاده و نامشروع به نام  یشما فرزند
 .یدا شده
 یدوارماما ام یست،ن یشدن کاف »یا امام خامنه« یکه اگرچه برا دانم یم یهوش اما شما را صاحب اندک - زاد ینور ینه مثل آقا - همه من هم  ینا با

از  ؛...یدبزن ینشده دست به کار یرتا د کنم یپس شما را دعوت م. برهاند اند یدهتدارک د یتانبرا تانیانکه اطراف یبتواند شما را از مهلکه عاقبت شوم
 .خواهیم ینم »یّول«و  یستیمن یرما صغ یدباور کن. یدو کار مردم را به خودشان واگذار یدکن یریگ از قدرت کناره ید،کن یمردم عذرخواه
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 !یباد آزاد زنده
 !یرانا پاینده

  
  

  ***نبع م*** 
 )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/46728 
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 ) +(+  1390دی  3 ای، نامه سرگشاده کامیار بهرنگ به خامنه

  
  یا خامنه اهللا یتبه آ ای نامه

  
 یا خامنه یعل یدس اهللا آیت
 سالم با
  

شما قائل شده  یبرا یکه قانون اساس یخطاب قرار دهم، همان شأن یرانیندان او شهرو یونروحان یرنامه شما را همچون سا یدر ابتدا یدده اجازه
 .تر بیش یزیو نه چ یرانیبرابر با همه شهروندان ا یگاهیاست، جا

باالتر  ریاندارد، بس یفیتعر یکه دموکراس یدر جوامع ها ینههز ینا یست،نبوده و ن ینهبدون هز یا هر جامعه یورود به عرصه نقد مقامات باال قطعاً
که خطاب به  اییه ها و دادنامه در قبال نامه یاسیس یاناز زندان یگرد یاریو بس »یدآبادیاحمد ز«را  ها ینههز یننمونه کوچک ا ید،از آن است که با

 .کنند یاند پرداخت م شما نوشته
 ینچن ها یتبر شما که با دانستن همه واقع یست که واا ینجامعه را به شما برسانند، اگر چن های یتتا واقع یدرا دار یکسان یادانم که کس  می

 یاریبود که بس یگاهیدرست جا ینا. بر شما یکه باز هم وا کنند یجامعه را از شما پنهان م یتشما، واقع ینو اگر هم معتمد کنید یم یریگ موضع
. یمو عاقبتش را همه شاهد بود یدشن یرد یارانقالب را بس یاو فراهم ساختند، تا آنجا که او صدا یبرا یپادشاه سلطنت پهلو ینآخر یکاناز نزد

 .گیرید ینم یخاز تار یدرس یدندکه حرف مردمشان را نشن یحاکمان یگرصد عجب که شما هم مانند د
 یداریآن را ب دیکه شما اصرار دار یمیرا خزان کند، همان نس یکتاتورهاگرفته است تا بهار د یدندر جهان عرب وز ییریتغ یمروزها نس ینا راستی
 ودند،به آن اشاره کرده ب یرانیا یاز فقها یاریاست که بس یاسالم یداریاسالم است، ب یداریاست، ب یداریب یندرست است، ا یآر. یدبنام یاسالم
اسالم است که  یداریب یمنس نیا. آواره شدند یابه زندان افتادند، به حصر رفتند و  یبنشر اکاذ یابه شما و  ینکه بارها و بارها به جرم توه یاریبس

 ینکند، ا بندی نماز جمعه، شهروندانش را درجه یبونمنتخب شما در تر یباننه مثل شما و خط داند یها را بر اساس انسان بودن م حقوق انسان
 .برشانبه افکار ره یکینه بر اساس نزد کند یم یفرا بر اساس شهروند بودنشان تعر یاست که حقوق شهروند یاسالم یداریب

  
 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
 یکِنداشتند، نزد یاریبس یایبودند که از شما فاصله جغراف یمردمان یمنس ینا یدنشروع نکردند، آغازگر وز یعرب یرا شهروندان کشورها یمنس این
قوق حقه خود دفاع از ح یبودند که برا یرانا یششهروندان سبزاند اهللا، یتجناب آ! یآر. زمین یرانشهروندان ا یتاکثر یکیبودند، به نزد یکنزد
نه در فقاهت  ید،نداشت یتیاز ما وال یاریشما بر بس. یدو خونشان را حالل نمود یدو نظر آنان گذاشت یرأ یکه پا به رو یدشما بود یناستند و ابرخ

 یتهم وال ناز معتمدان و معتقدانتا یگرد یاریبر بس ،یدو حکم خون داد یستادیدمقدس نماز جمعه ا یگاهاما آن روز که در جا یاست،و نه در س
 .یدعدالت نداشت یگرچرا که شما د ید،نداشت

  
 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
 شوند یجز آن که حاکمان اصالح شوند و حاکمان اصالح نم شوند یمردم اصالح نم: فرمودند ینصف یدر صحرا یارانشاندر اجتماع ) ع(یعل موال

 .مردم یتکارجز با درس
ساختار  یکه خواهان سرنگون یآنانحتا  شما کنید، یخطاب م یکروبو م یمارشما منتقدانتان را ب ید،ندار یمانا یکانتانمردم و نزد یبه درستکار شما

را منحرف  دهند یر مخود قرا یاسیس یزندگ ینما را هنوز قطب 1357بهمن  یها شما آنان را که آرمان دانید، یم یبهرا غر یستندموجود ن یحکومت
 یمنش و بزرگ یکه بزرگوار یدو خود حاضر نشد یددانست قانون یب دانند یالخطاب همه روابط م را فصل یشما آنان را که قانون اساس دانید، یم

 واستبه خ یه توجهآنک یاما شما ب یدند،راه صالح و اصالح را برگز یو خارج یداخل یها خروج از بحران یکه برا یمردم ینید،مردمتان را بب
 .یددستور سرکوب آنان را داد رحمانه یب یدملت کن
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اید  هو خوانداید  هیدسخنان را بارها و بارها شن ینمسلم است که شما ا گیرید، ینم یرا پ) ع(یراه موال عل یگرهمگان مشخص است که د یبرا اینک
 یاریحق  مکه او را در انجا یستن نیاز یباشد، ب تر بیش ینرگ، و ارزش او در دهر چند قدر او در حق بز کس یچه«: یدبر آن ندار یاعتقاد یگراما د

 یاکند  یاریرا در انجام حق  یکه کس یستتر از آن ن باشد، کوچک ارزش یب ها یدهگرچه مردم او را خوار شمارند و در د کس یچرسانند، و ه
 ».یزداو برخ یاریبه  یگرید
  

 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
و خود را  دانید یکه هرچند شما من و ما را کوچک م دانم یخود م یشهروند یفهدارم، وظ یمانفرمان داد هنوز ا) ع(یکه به آنچه موال عل ییآنجا از

 .را با شما بازگو کنم یامور یادآوری،اما از باب  دانید، یاند، بزرگ م به شما اعطا نموده!! یبه واسطه آنچه خبرگان رهبر
  

 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
مهم غافل کرده  ینشما را از ا! امور مملکت دانم یاما از آنجا که م خوانم، یخطاب به مالک اشتر، فرا م) ع(ینامه موال عل یشما را به بازخوان من

 .کنم یم یماز آن را با شما تقس ییها است، بخش
تو به همان چشم  یو مردم در کارها. ستمگر یدادگر و برخ یبرخ یده،ها د تو دولتاز  یشام که پ فرستاده یمالک، بدان که تو را به بالد ای«
را از آنچه خداوند درباره  یکوکارانو ن گویی یکه تو درباره آنها م یندو درباره تو همان گو نگری یاز خود م یشپ یانوال یکه تو در کارها نگرند یم

 ».ساخته، توان شناخت یآنها بر زبان مردم جار
و زود بار  یرو د یدافله هستق ینمسافر ا یزشما ن رویم، یخدا م یو به سو ییمو همه از خدا یمهست یکه همه ما مسافراناید  هشما فراموش کرد یاگو

 یحت«تا د یخواست یجیانتانو از بس یختیداشک ر 1378 یرماهفردا از شما چه خواهند گفت؟ شما را که به دروغ در ت دانید یبست، اما م یدسفر خواه
که  یدیمو د ید،را صادر کرد یاناعتراض دانشجو یدر خفا فرمان خاموش کردن صدا یول ،آرامش خود را حفظ کنند» اگر عکس شما را پاره کردند

 یپا یرز دانید یکه م یشان را به حرمت و به هر نام باور نکرد و حقوق حقه یرا کس یتانها بار اشک ینهمان شد که ا! ها کردند چه یشفردا
به دست خود هر آنچه را که  روند یم یکتاتورهاکه د یو با انتخاب راه یدبا مردم را از دست داد ینگذاشتند و باز هم شما فرصت همراه

 .یستن یراز خود د یکن یگذاشتن نام یجبران گذشته و باق یبرا وقت یچکه ه یداما بدان ید،کرد یرانو یدهمه ما داشته باش یبرا توانستید یم
ده،  یبشاننص یشخو یشکنند، پس، از عفو و بخشا ییها خطا، لغزش یاعارضشان خواهد شد و به عمد  ییها آنها خطاها سر خواهد زد و علت زا«

 یتوال ینو آنکه تو را بر آن سرزم یتو برتر از آنها هست یراز. دهد یبخود تو را نص یشاز عفو و بخشا یزکه خداوند ن یگونه که دوست دار همان
 ».ساختن کارشان را از تو خواسته و تو را به آنها آزموده است. داده است یتاست که تو را وال یبرتر از توست و خداوند برتر از کس ده،دا

جرم  به یاریکه چه بس دانید یکه نم یا برند، یدر زندان به سر م) انتقاد از شما یدبخوان(که به جرم اهانت به شما  یاریچه بس دانید ینم یاگو شما
 یرن تعبیتوه ید،ا منصوب کرده یماًرا شما مستق اش یسکه رئ یقضات نظام قضائ یرتان، که به تعب محبوب و منصوب جمهور یسهمان انتقاد از رئ

و اید  هفراموش کرد یمذهب یادبخشش را در اعحتا  شما. شود یاجرا م یگریپس از د یکیاحکام شالقشان  یاو  برند یشد، امروز در زندان به سر م
و دلسوزان مرز و بوم که به ناحق  یاسیس یانزندان یبرا یاندک تان یبر گردن دارند و از حق رهبر» حق الناس«که  فرمایید یرا عفو م یانیتنها زندان

 تان یتشما وال. یمنتالش ک یمل یآشت یبرا یموعده مصلحان محقق شود و بتوان یدتا شا فرمایید یاند خرج نم شده یو به جرم مخالفت با شما زندان
 .یدا فروخته عدالتی یبه ب یسادگ ینرا به هم

جز به آنها استقامت  یتها به آنها امن گردد و کار رع و راه یابدبه آنها عزت  یند. یانوال ینتو ز اند یتاستوار رع یلشکرها، به فرمان خدا دژها اما«
 ».یردنپذ

هنوز هم دغدغه مردم، حفاظت از  یاآ بالید، یکه شما امروز به آن م یسپاه یناما ا کنم، یوتاه مو سخن ک گیرم ینم یناز ا یشرا ب یتانگرانبها وقت
که  یجو بس پاهآن سرداران س یندنفت و دالر را دارند؟ کجا یمتدغدغه باال رفتن ق تر بیش یارا دارند  57انقالب  یها آرمان یامرز و بوم و  یمرزها

 یجیآن بس ستانند؟ یرا م شان یهنانم که جان هم یسرداران اند یستادهکردند؟ حاال کجا ا یمتقد یشانبه خدا شان، یهنانو هم م یهنم یجانشان را برا
 کنند، کجا است؟ یم یفرا با شما تعر یمانو ا ینکه چشم و گوش بسته فرمان شما هستند و د یجیبس ینکه لشکر مخلص خدا بود، کجا است؟ ا

  
 یا خامنه یعل یدس اهللا یتجناب آ
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از ما،  یاریبس یبرا یکشانعمر ن یانکه به واسطه پا کنم یم یادآوریرا  یاما در انتها به شما نام بزرگوار ید،را ارزان فروخت یو رهبر یتوال شما
تاه است، پس عمر همه ما کو اهللا، یتجناب آ. شناسید یم یرا به خوب یمنتظر ینعلیحس اهللا یتشما مرحوم آ. اند و بزرگ خواهند ماند بزرگ بوده

 .یدبگذار یراثبه م یکن یخود نام یبرا یماندهو در فرصت باق یاییدب
  

 زمین یراناز شهروندان ا یکی
 بهرنگ کامیار

  
  

   ***منبع *** 
 ) جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/46699/ 
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  ) ++(  1390 دی 3، ادز و محمد نوری ای به خامنه مصطفی موسوی الرینامه سرگشاده 

  
 »ما چطور است؟ یمصطفا آقا«
  
 نام خدا به

 زاد یبه نور ای نوشته دل
  
زار از  شوره ینخود را در زم یدبارور مف یها کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم، چه خوش بود تخم ای«

 » .یدغرس نمودم فاسد گرد یرکو ینزم ینهرچه در ا ید،به نمو رس آنچه در آن مزرعه کاشتم. نمودم یسلطنت فاسد نم
  

. از دوستانش نوشته است یکیخود در زندان به  یزندگ یروزها یناست که در آخر یاسدآباد ینالد جمال یداز نامه س یکه آمد بخش ای جمله
 آننامه پانزدهمت را که خواندم بر  یز،عز زاد یمحمد نور. لطف نبود از یآن خال یادآوریاما  ی،آن آگاه یو از محتوا یا نامه را خوانده ینا شک یب

فراموش نکن که  یمبلکه از جهت آنکه بگو ی،دعوت نمود یبه رهبر یسینو نامه یباب که همگان را برا یننه از ا. یسمبنو یتبرا یشدم که خط
 . اند اقدام کرده ،یکه تو آغاز نمود یبه کار یزاز تو ن یشپ یکسان
ها به آنچه کنم که اکثر آن یانب توانم یت مأاند، اما به جر اند ناموفق بوده راه گام نهاده ینهمه آنان که در ا یمکه بتوانم بگو دانم ینم یخقدر تار نآ من
اما مخاطب او از  ودندگش یحتنبودند که ابتدا دهان به نص یشانحکومت داشت؟ مگر ا یهانقالب از ابتدا داع یرمگر رهبر کب. یدندنرس خواستند یم

حکومت مطلقه  یادبن«بردند که  یپ ینالد جمال یدتر از س زود یلیامام راحل خ. نداشت یشیدناند یبرا یو سر یدنشن یبرا یگوش ،نخوت خود
 . شتافتند ینمستضعف یساز آگاه یقابل اصالح برگرداندند و به سو یرغ یناز مستکبر یرو یشانا ،جهت ینبه هم. »است یشدنفنا
و صالح  یسنداز بزرگان خواسته که به رهبرش نامه بنو زاد یکه نور اندیشیدم یم ینبه ا یسمبنو یا نامه یجنابعال یگرفتم برا یمکه تصم زیرو

بگذارم که بزرگان و اصحاب علم و ادب را به آن دعوت  یزبان الکن قدم به مجلس ینمرا چه که با ا یند،مملکت را به خسروان گوشزد نما
از آنها را بزرگان  یاریالبته بس. گفتن داشتم یبرا ییها حرف یزاما من ن. شما را دارم و نه قلم امثال شما را ینمدعو یگاهمن نه جا شک یب. ندا نموده
ده نوشته ش یاست که در نقد رهبر یمتون ینتر و جذاب ینتر کامل ین،از بهتر یکینامه دکتر سروش  شک یب. اند چند روز عنوان نموده یندر ا
 . را بازگو کنم یمها نمود که حرف یقاز دوستان مشترک بنده و شما مرا تشو یکیاما . است
 ییبرنجانمت و روزها یشاز پ یشچند خط قصد آن ندارم که ب یندر ا. یآگاه یزو از عالقه من به خود ن شناسی  یم یمرا تا حدود یز،عز زاد نوری

 هایش اگر از نامه زاد یمحمد نور. یستن یزیمطالب گر یبرخ یاناز ب یول. ینداشته باش یآن دل خوشاز بازگو کردن  یدکه شا یاورمرا به خاطرت ب
انجام داده  یاز منکر به خوب یخود را در امر به معروف و نه یفهاول آنکه وظ :دست آورده استه سه را ب یننداشته باشد، ا یدیعا یچه یبه رهبر
رهبر  یبدون آگاه گیرد یکه صورت گرفته و م ییها ظلم یدبگو تواند ینم یام کرده است و امروز کسحجت را تم ،یختار یدوم آنکه برا ؛است

برحق امام معصوم است، امروز زبان به شکوه  یبنا ،مرد ینگمان بود که ا ینبر ا یکه زمان زاد ینور محمد. بوده است یفرزانه انقالب اسالم
را به او گوشزد نموده است که تا  ینهاا یآزادمرد. اند محرمان به غارت بردهاهالن و نا مام زمان را نالکت اکه مم یا بزرگ چه نشسته یگشوده که، ا

مرز و بوم  ینبسامان ا امروز اوضاع نا یمرد. نمود یمخالفان او استفاده م بر علیه -  تر است برنده که از شمشیر - قلمش ازدر لشکر او  یروز،د ینهم
که بتوان گفت محمد  یلیاست دال یاربس ،دست یناز ا. است نوشته یتن او تنها از محاسنش م ییندر روزنامه رو یه روزک کند یرا به او گوشزد م

به  زاد ینور های ینگار دستاورد نامه ینتر که به نظر من مهم ،سوم ؛را به رهبرش رسانده است و حجت را بر او تمام کرده است خود یامپ زاد ینور
 . است ینقد رهبر یکستن تابوش ،بوده است یرهبر

عدم حضور در  یلبه دل یا ،با او یریند یاند به دشمن متهم بوده ،اند را داشته یساخته رهبرکه قصد تعرض به هاله مقدس خود یکنون تمام کسان تا
 رهبریمحرمانه به  یها نامه یلبه دل کردند یم یاند و در کشور زندگ نداشته یاتهامات ینکه چن یافراد. اند شده یم یمعرف یگانهمزدور ب ،یرانا

 یانهمان مجلس پا   که جسارت نقد رهبرش را داشت کارش به یا جوان نخبه. اند آشکار نداشته یها ت نوشتن نامهأو جر شدند یبازخواست م



 )784(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 ینچن یاما تا ک. رفته است ینهاله مقدس از ب ینکرد که امروز ا یکار زاد یمحمد نور. با او را نداشت یت همراهأجر یگریکس د یچو ه یافت
 . کرد؟ عمر کوتاه است و زمان اندک واهیخ

در پانزده سال به  یرکب ینیاما خم. نمود یمانیجهاد کرد و در آخر ابراز پش یکارزار که تو وارد شد ینسال در ا یس یآباداسد ینجمال الد سید
که  طور همان. تلف مکن حاصل یراه ب یناما خود را در ا. برکن یا داشته یمانو ابه ا یکه عمر یرا از کس یدتکه ام یمبگو خواهم ینم. یدرس یجهنت
 کند یتو را پدر خطاب م یزن نژاد یعل یحامروز مس. یستیات ن اند، تو اکنون تنها متعلق به خود و خانواده ها به تو گوشزد نموده تا کنون بار یزن یگراند

را عمود  یا خامنه علی یدو شخص س دانند یم یکی یبها نقد را با تخر که بازجو دانی یودت خوب مخ. مرز و بوم ینا یگراز جوانان د یاریو بس
چه  هر یگرانو به د ینداشته باش یکار یمهاند که به عمود خ خواسته یزاز تو ن ینمنتقد یگرها مانند د بار شک یو ب شمارند ینظام و انقالب م یمهخ

 . ییبگو یخواست
بدهد از آن گرفته است؟ نامه  توانست یچه محصول م پودر شود که تا کنون هر یچرا در راه ،پودر شود زاد یمد نورقرار است که مح اگر

از  ینکها. ترسد یهم م زاد یکه محمد نور یدممن د یاشتباه است، ول ییبگو یدشا. یدمات د بار ترس را در نوشته ینا. بود یگرید یزپانزدهمت اما چ
از  ،هاله مقدس را برداشته بود ییبه تنها گویم یت مأکه به جر ،یتاز نقد رهبر یکه ینا بار ینا. به آن بپردازم خواهم یو نم مدان ینم ،ترسد میچه 
 یچه کسان و کنند ینم یانب یماًمستق یها که مخالف هستند ولچه آن اند، کرده ینقد م یزن یناز ا یشها که پچه آن. کساز همه . خواهد یمدد م یگراند
اما چند مثال . گیرد یرا در بر م یفیهمه جور ط یا که پهن کرده یبساط ینا. کنند یپا افتاده قلمداد م یشمشکالت را در حد مسائل پ اصوالً که
تا  یبغو دست یعظام صانع یاتمگر آ. یا از پس آن برآمده ییهمان است که تا کنون خود به تنها   یجهنت یآغاز شد ول یکه کار خوب یمتا بگو زنم یم

 . تعرض کردند هاشان ینیهو مساجد و حس یوتبه ب یاطینجز آنکه ش ای یدهاند؟ چه فا نکرده یبه رهبر یکنون انتقاد
که  ینمعصوم یهکردند و بدون توجه به توص یمعرف یلیشانمزدور و خائن و اسرائ ینکهننوشته بودند؟ جز ا یا تا کنون نامه یورسروش و کد مگر

 ،هم که هنوز ننوشته یو خاتم یامثال هاشم. عبور کردند توجه یب یشانها از انتقاد گوید، یکه چه م ینیدبلکه بب گوید، یم یچه کس یدنگاه نکن
و کار را بر  یاتمام حجت کرد یزن هاینتو با ا یآر. یچکه ه دهند یرا م ها یگناباد های ینیهآنان که خود حکم حمله به حس. شدند بصیرت یب خواص

ت را یاسس یخاتم. شناسد یرا م یخاتم یکن زاد یمحمد نور. خودت اثر نخواهد داشت یها از نامه یشب ینانا یها اما نامه. ینمودتر  آنان سخت
منتقد با او  یانهمه جر ،دو طرف و مصالحه زد یدنکه دم از بخش یزمان یخاتم. شناسد یم یکو رهبر آن را ن یاسالم یو جمهور داند یخوب م

 یپاسخ خود را زمان. تند من ندادند یبه چرا یروز اول پاسخ ،بودم که پدر یگفته عصبان یناز ا یاز آن گروه بودم و به قدر زیمن ن. تند شدند
حرف  ینا یدرست یصدر تشخ شک یب. اند حرف استقبال کرده یندوستان در بند از ا گفت یاو م. رفتم یاسیس یاناز زندان یکی یدنگرفتم که به د

 . ترند حق یمن ذها از امثال آن
ها نه آنها با شما متفاوت است، لذا آن یگاهروش و جا. کنند یو روش خود را دنبال م اند یدهد آب یباز یاستخود در س یو هاشم یامثال خاتم آری
اگر از . را دنبال کنندله أمس ینا یزسابق و حاضر ن ینکه مسؤول یمفرض کن. حاصل خواهد شد یجهدر نت ییریتغ یسندو نه اگر بنو نویسند ینامه م

محمود  یشهر تهران با خرسند یکه شورا یکه زمان یدبه خاطر دار. و اگر باشند که حرفشان برش ندارد شوند، یاصحاب فتنه نباشند که م
 یارا جو شانیعدم حکم ا ییو مهندس چمران چرا شیبانیکه دکتر  یزمان. نمود، پدر من مخالف بودند یرا به عنوان شهردار معرف نژاد یاحمد

فرمانده کل قوا  ینگر، جانش کشور بود، نه فتنه یردر آن زمان وز یالر یموسو. را نشانشان دادند یلدر استان اردب یشدند، پرونده مفتوح فساد مال
آن را بر عهده  یتکه من مسؤولاکتفا کرد  ینو تنها به ا یامدبر ن دهوار یچه تالش کرد از پس فشارها اما هر یگانه،بود نه مزدور ب یانتظام یرویدر ن
 ینو به ا نهادند یرا حرمت م ینآن زمان حرف مسؤول ،وجود داشت ییاگر گوش شنوا. را به عهده گرفت یتشمسؤول یگرد یو ارگان گیرم ینم

 . دانند یگر م ها را خائن و فتنهنه امروز که آن شدند، یدچار نم ها یگرفتار
 یرکوردها یجمهور یاستو حال در ر یلیاردیتهران چند صد م یداشت، در شهردار یلیاردیونده چند مپر 76انتخابات  یاندر جر نژاد حمدیا

همه . است و زمان کم یارها بس چه کنم که حرف یم،بگو یطوالن قدر ینا خواستم ینم. به ارمغان آورده است یلیاردیرا شکسته و چند هزار م یجهان
 ینیکمپ. یا را شروع کرده یشما کار بزرگ یرم؟بگ خواهم یم ای یجهچه نت ،همه مثال یناز ا. گویم یبتوانم مکه  ییتا جا یگفت ول جا یک توان یرا نم

هم  مطلقهدر حکومت . را ندارند یگرد یتحمل انقالب ،مردم ینا ینکا. تر باشد از نامه به بزرگان و نامه بزرگان ارزشمند تواند یم یداد یلرا که تشک
مان آگاه شد و صالح مملکت  حاکم ،یافتیمدست  یزن یکنون یخمهم در تار یناما به فرض محال که به ا. اصالح حاکمان است راه اصالح، ینتر ساده

 ینیدر زم یشاست که بذر خو یدهزمان آن نرس یاچه؟ حاکمان بعد از او چه خواهند کرد؟ آ یبعد حاکم ،داد یحخودخواه ترج یانرا به صالح اطراف
 یقو شکاف عم یمزدن به بزرگان، مردمان را آگاه ساز یبنه یاست که به جا یدهوقت آن نرس یاتر است؟ آ تر و ماندگار پربارکه محصولش  یمبکار



 )785(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

و همه را  مندفه یرا نم ینها ا ، اما بازجو»بشنود یوارکه د گویی یبه در م«سرگشاده  یها که تو در نامه دانم یم یم؟نخبگان و مردم را پر کن ینب
. ییرا مطالبه کنند و نه گدا یشکه حق خو یاموزب ینانو برزن سخن بگو و به ا یبا مردم کو یماًو مستق یاحال ب. کنند یم یتلق یرهبربه  ینتوه

 یزدامن امام راحل را ن زاد ینور ینقدها. نکرده است یو رهبر فعل یاست که نقد خود را معطوف به دوره کنون یونیاز معدود انقالب زاد یمحمد نور
نقد منصفانه  یغاز ت یزرا ن یشانرغم عالقه به حضرت امام، ا یعل ینانا. شود یم یدهد یو خزعل زاد یاست که تنها در نور یزیآن چ ینا. رفته استگ

ت از انتقادا یکه بنده جدا، و گروگان گرفتن کارمندان آن یکاسفارت امر یرتسخ ی،اول انقالب توسط خلخال یکشتارها. دانند یخود مصون نم
 ای یشرع یههنوز توج ،آدم متشرع یکاند، به عنوان  ها پاسخ گفتهبه آن) که امروز در بند هستند(ل عم ینمبتکر ا یزانو عز شود یکه امروز م یاسیس
 . ننموده است ینهزم یندر ا یکمک یزعلما ن یتو حضور در ب ام یافتهآن ن یبرا
از  یو خزعل زاد یچون نور یونیاما امروز انقالب کردند، یرا مطرح نم هاینا یونتا کنون انقالب. هیرو غ 67مبهم سال  یها به قتل رسیم یم هایناز ا پس

ها در طول  بار هک یریخود را در مس یدو امثال او نبا زاد یمحمد نور یمرا گفتم که بگو هاینهمه ا یآر. کشند یو به نقدش م گویند یآن سخن م
 یاب ی،چهارده نامه نوشت. است یکاف یبه رهبر ینگار از نامه زاد یسه دستاورد محمد نور. اشته است تلف کننددر بر ند ای یجهتجربه شده و نت یختار
مردم بنما و  یساز خود را وقف آگاه. کن یگیریرا پ یبه رهبر ینگار نهضت نامه. یسننو یبه رهبر یگرو د یربگ یمنتعدد مبارک را به م ینو ا

به او گوشزد  داند یم یکو آنچه را که ن یسیبه رهبرت بنو یا آنکه هر هفته نامه یبه جا. ا از رهبرشان مطالبه کنندر یشانها بگذار خودشان خواسته
 .یسمردمت نامه بنو یبرا یی،نما

پر  ها ینآنکه گو یبه جا یرهبر یکه در سفرها ینیرا بب یباشد روز. ینداز مردم بخواه که خواسته برحق خود را بدون ترس و هراس مطالبه نما
 تردخ ینشان داده است که رو زاد یاما نور. ببرند یتبه ب یپر از نقد رهبر هایی یپول و وام، گون یها شوم و درخواست یتفدا یها شود از نامه
. ام یدهاش را نچش از مشکالت او و خانواده یا چه رسد به من که تا کنون ذره کشد، ینم یشو دست از هدف خو زند یم ینزم یزباردارش را ن
ثابت نموده است که  یخطور که آمد، تار همان   .ارزشش را دارد یناکرده پودر شو یاگر هم در راهش خدا شک یدارم که ب یشنهادیپ. شتاب مکن

را نقد  شیاست که امام خو ای شهآتدو یوناز معدود انقالب زاد یامروز محمد نور. از هشدار به حاکمان محصول داشته است یشمردمان ب یسازیدارب
 . بشکن یزرا ن یما که خود ساخته یمقدسات یگرو جنگ و د یکاسفارت امر یرو هاله مقدس امام و تسخ یاب. کند یم

 ییکه نوه بزرگوار امام در جا یدمشن. یدمنصفانه به نقد کش توان یمقدسات امروز را م یگرمند که امام را، انقالب را، جنگ را و دمردم بفه بگذار
به  ،عه باشدیگفته را چه صحت داشته باشد چه شا ینا). از بنده است یبند جمله(بهتر است  یشاننقد عاقالنه امام از تقدس جاهالنه ا اند که گفته
در خصوص امام  اش یدهابراز عق یبرا یکس یگرکن و مردم را مطلع گردان که د یققدر نقد کن و تحق آن. بکوش ینهزم ینو در ا یربگ یکفال ن
 یزهمه چ مقابلجوانان کنجکاو در  یگرپاک کن که د شود یکه مانع از نقد عاقالنه م یهودهجامعه را از تقدسات ب یقدر فضا آن. اشته باشدند ینگران

 . چوب نرانند یکنزنند و همه افراد را با  یشهو همه تقدسات را از ر یرندو همه کس جبهه نگ
و  یمقدسات واقع یکجامعه و تفک یساز در آگاه ،کند یبار انقالب نم که دو یاز نسل یندگینمابه  توانند یم ها یخزعل یو مهد ها زاد ینور محمد

به . »دانم ینم« گویند یتنها و تنها م ،چه گذشت 67سال یها ال که در زندانؤس یناکنون پدران ما در مقابل ا. باشند یشگامپ یمقدسات ساختگ
 یا نامه یزجوان نسل سوم، من ن یکبه عنوان  یاناما در پا. یدباش یممهم سه یندر ا یدشما بتوان دیپاسخ خواهد داد؟ شا یسؤال ما را چه کس راستی

  :نگذاشته باشم پاسخ یب یا را که تو آغاز نموده یتا کار بزرگ نویسم یم یاسالم یبه رهبر جمهور
  
  

 یرانا یاسالم یجمهور رهبر
 سالم با
  

. یدرفته بود یارمن یدیخانواده شه یداربه د یسمسنوشته بود که شما در روز کر. شهدا یها با خانواده یجنابعال یدارهایخواندم راجع به د مطلبی
بود پا  هکه صاحبخانه خود به شما اجازه ورود نداد یاعالم شده بود، تا زمان یدبا وجود آنکه از قبل هماهنگ شده بود و حضور شما به خانواده شه

 یروحان یدس یکبودند  یدهد ها یباب که ارمن ینافتخار از ا. من هم باعث افتخار بود و هم تاسف یموضوع برا ینا. یدنگذاشت یارمن یدبه خانه شه
 .یستیدتفکر خود محکم نبوده و ن ینبابت که شما بر ا یناز اتأسف  و کند یم یتادب و اخالق را رعا ینچن یعهش
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بر گردن شماست چنان  یزاعمالشان ن یتو البته مسؤول گیرند یود را از شما مخ یتکه مشروع یکسان یعنیبه آن نشان که عمال حکومت  نشان
 .برده باشند یورش یا گراز به مزرعه یا گله ییکه گو برند یم یورش یانقالب یعیانمسلمانان، آن هم ش یچ،به خانه ارامنه که ه یانهوحش
عظام  یاتبه خانه آ یانهاز حمله وحش یناش های یخراب اید؟ یدهرا د یمتانزم قدر هم یخحمله به منزل ش یرتصاو ید؟اعمال چه کرده ا ینشما با ا اما

به  یشانا یول یگفتم آر. آمد یشپ یهودیهخلخال زن  یانجر یزن) ع(یرالمومنیندر زمان ام گفت یاز هوادارانتان م یکیرا چطور؟  یو صانع یمنتظر
 یعلما ینتر از بزرگ یکی یتبه ب یورششما اما حداقل دو بار . سزاست یریدغم بم ینا اگر امروز از !مسلمانان یا: محض اطالع ندا در دادند که

آنان  اعمالحکومت خود را با سکوت به  خواهید یم یتا ک شوند، یم تر یخودسر سازمان داده شده هر روز وحش یروهاین. یدو دم نزد یدیدقم را د
 ید؟کن یمهب

به طور مستمر با شما در  ،یانتظام یرویدر ن ینیحکم جانش یلوزارت کشور به دل یتدر زمان مسؤول یشانا .کنم یاز پدرم نقل م یا خاطره ،یانپا در
آقا «د که پرسیدی یم یدارهاد یدر برخ یکه جنابعال کردند ینقل م یشانا. کشور بود یروز یاسیزاده هنوز معاون س تاج یآن زمان مصطف. ارتباط بودند

 .شهامت ما داشتشما با آزادمرد با یرینهان از رفاقت دنش ینو ا» ما چطوره؟ یمصطفا
 »ما چطوره؟ یآقا مصطفا«که  پرسید یها م هنوزهم از بازجو یاام که آ فکر کرده ینتا کنون بارها به ا 88 خرداد از
  

 والسالم
 یالر یموسو یمصطف سید

  ماه نود یسوم د
  
  

  ***منبع *** 
 نگاری به رهبری ن نامهکمپی«زاد؛ وبسایت  وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/index.php/nurizad/17404 
http://nameha.nurizad.info/?p=323 
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     1390دی  4ای،  ای به خامنه نامه سرگشاده یکی از محافظان پیشین خامنه

  
 یاز محافظان رهبر یکی نامه

 
 شد، یافراد مربوط م یو خصوص یفرد یها نامه را که به حوزه یناز ا ییها بخش. من ارسال داشته است یبرا یاز محافظان رهبر یکینامه را  این

حوزه  یمما دوست دار. شود یمحسوب نم یشانا یبرا یدور، هرگز ضعف یها رهبر در سال یدنکش یگاربه عنوان نمونه، معتقدم س. ام حذف کرده
بها دادن به خلوت و  ینا. وب باشند و خوب کار بکنند، خلوتشان مال خودشانخ: یکیبه قول . یندازدن یهآنان سا های یتافراد بر مسؤول یخصوص

اکنون در مصدر  را که هم یا نام عده یزدر ادامه ن. است یدرست انسان یهرو یککه  ی،مؤکد اسالم یدتأک یکمردم، نه تنها  یفرد یها حوزه یمحر
 .موافق باشم یمن با همه نوشته و یستاست و بنا ن هیسندنوشته تراوش قلم نو یندر مجموع، ا. ام حذف کرده ورند،ام
 

 زاد ینور محمد
  
  

 یا خامنه یعل یدس اهللا یتحضرت آ یرانا یاسالم یبه رهبر جمهور سالم
 زاد یمحمد نور یقبه فراخوان جهادگر صد یککه در لب باشم یم 78تا  71 یها سال یشما ط یتب یناز بازنشستگان سپاه و محافظ یکی اینجانب

  .نگارم ینامه را خطاب به شما م نیا
 
و  پرداختم یشما م یتمحافظت از ب یفهخاص به وظ یبا عشق یدهست) ره(ینیبر حق امام خم ینشما جانش ینکهخدمت، من با تصور ا یها سال در

 .یدتا شما آسوده بخواب یدمها نخواب سال چه شب 8در آن  داند یخدا م
کنار  یرونیمن مانع از ترور شما در محوطه باغچه ب یمردیو پا یهوشمند 71سال  یاز روزها یکیه در ک یدشما هرگز ندانست یتب یو اعضا شما

 .شد ینیامام خم ینیهحس یشما در ضلع جنوب یتب
بازان و خواب پاسداران حفاظت سر یهو عدم توج یاز ناآگاه یت،حفاظت ب یدسربازان جد یگزینیساعت پس از جا 2حدود  یفرد ینکها چه
اما از آنجا که . از شما رسانده بود که من رأساً توطئه را کشف کردم یکیستفاده کرده بود و خود را وارد محوطه کاخ مرمر و به فاصله نزداسوء
حفاظت را برمال  پذیری یبآس یبو ضر شد یحفاظت شما م یمت یناز مسؤول یاریمسؤول ارشد و بس یتوطئه باعث عزل و دادگاه نظام این یافشا

 چه بر سر او آمد؟ دانم یبرخورد کرد که نم یبا فرد خاط موضوع هرگز فاش نشد و مقام ارشد من خود رأساً ینا د،کر یم
تلخ پس از  یعکشور به خصوص وقا یاسیشما و اتصالم به اقشار مختلف جامعه و دنبال کردن مسائل س یتپس از چند سال منفک شدن از ب اکنون

ها  که سال یبه مطالب کس یدوارمو ام یسمبنو یا نامه یتانبر خود فرض دانستم تا برا زاد یمحمد نور یها نامه یگیریپ یژهو به و 88انتخابات 
 :یدشما بوده توجه کن فدای جان

 یشمار، اکثر کسان انگشت یکه جز تعداد دهم یم ینانام به شما اطم داشته یکشما ارتباط دور و نزد یتب یکه با تک تک اعضا یبه عنوان کس -1
خود عمل  یفو متملقانه به وظا یاکارانهخود ر یاسیس یگاهو جا یمنافع ماد یاند و فقط برا که با شما ارتباط دارند هرگز در شما ذوب نشده

 .کنند یم
 یگاهشانجاو  یتبا استفاده از موقع یرشیفتهستند و در روزها و ساعات غ یدشد یها دچار فساد اخالق حلقه یشما در تمام یناز محافظ یبرخ -2

این موارد، [//// دارند روابط  یمال یدشد یازن یادر بازداشت و زندان هستند و  یاو  یاجتماع ی،مشکالت اقتصاد یزنان که همسرشان دارا یبا برخ
 .دارند] اند اند، توسط ایشان از اصل نامه حذف شده زاد تشخیص داده بنا به مالحظاتی که آقای محمد نوری

در خارج از  یمردم عادحتا  همواره با محافظان و یموضوع صادق است که و یننه تنها ا ،فرد به شماست ترین یککه نزد/ /// یخصوص آقا در
شاهد  یاز همه رانندگان و یشب. ام بوده ها یاباندر خ دفاع یبا مردم ب یو یزیکیف یریدارد که من بارها شاهد درگ یستیریکخشن و ه یرفتار یتب
 .اند ن رفتارها بودهیا
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طلب  فرصت که فردی -///// اش  نمونه یککه  کند یدار سوء استفاده م افراد مسأله یشما کسب کرده به نفع برخ یشکه پ یاز اعتبار یناو همچن
طالعات با سرقت ا یو. برد یها را م دستگاه یناز مسؤول یاریگوش بس یتحما ینا یهدر سا.//// باشد می -  است///  یو احتماالً دارا یشپر روان

نکرده  یگیریموضوع را پ یکشور ضربه زده اما کس یمل یتبازگشت از ستاد آزادگان وقت به امن ینهدر قرنط یرانیا یمحرمانه و مصاحبه اسرا
 .است

ر و صدا از س یاند که ب راه انداخته یحکومت یران،مسلح و سرداران و ام یروهایخود نه تنها در ن یشما برا یو کارکنان دفتر نظام ینمسؤول -3
 یمسلح و به خصوص سپاه به دفتر شما خوددار یروهاین شده یبند از گزارشات طبقه یاریو از ارسال بس کنند یخود سوء استفاده م یتموقع

 ینعوامل ا از یکی یهفق یندگیو رفاقت آنان با سرداران سپاه در ستاد کل قوا، ستاد کل سپاه و حوزه نما/// و سردار //// قرابت سردار . نندک یم
 .کنند یم یافتها و سرداران متخلف در رده یاز سو ای یژهو یازاتمسامحه امت یناست که قطعاً با ا یانگار سهل

چه در داخل و چه در خارج کشور دارد و  یقتصاد یها با چهره یکه و یو مراودات//// االسالم  حجت یخوار شهوت به ثروت و رانت -4
 .دارد////  یشانکه ا دانند یمردم محتا  رفته که یشاخبار تا آنجا پ یناست و دامنه ا یچیدهمختلف جامعه پانه آوازه آن در سطوح متأسف

 ////.االسالم  به حجتحتا  .یدبنگر یدترد یدهبا د یتکسانتان در ب ترین یکبه نزد کنم یم یهبه شما توص -5
پشت پرده و بعضاً منتقد به شما  های یتازشخص یاریاست و بس ییو باندگرا یچیدهمبراست اما انسان پ یو اخالق یاز فساد مال یقگر چه به تحق او

با  ستقیمارتباط م توانند ینم یا خواهند یقم که نم های یتاز شخص یاست که برخ ینا ام یدهآنچه من فهم. دارند یرمستقیمو غ یمبا او ارتباط مستق
 یها خواسته ینآن موضوعات را با شما مطرح و به تأم/// منتقل و  یشاندر همدان به ا یو یاقربا یقرا از طر یشخو یاتشما داشته باشند، منو

 .کند یآنان کمک م
مرموز که عالوه بر داشتن ارتباطات مختلف در خارج  یاربس یتبا شخص یفرد. است/// به نام  یبا شخص////  یآقا یقارتباط عم یگرد مسأله

 .ها ارتباط دارد طلب و اصالح ها تکنوکرات یبا برخ یزکشور در داخل ن
نه فقط در  یدهتند و نسنج یها شما برخوردارند به خاطر عملکرد و گفته یژهو یتاز توجه و حما یاو  اند یککه به شما نزد یاز افراد یبرخ -6

 :اند ه از آن جملهوجود دارد ک یبه آنها نگاه به شدت منف یامنفورند و  یاوفادار به انقالب  یروهاین یاندر محتا  جامعه که
و  یمرتضو یدادستان تهران، قاض یآباد دولت ی،ا اژه یاالسالم محسن االسالم طائب، حجت حجت ی،مقدم، سردار نقد یرادان، سردار احمد سردار
 ....و یصلوات یقاض

شدت  وفاداران به انقالب به یانشما در م یتبکه از محبو آفریند یشما اعتبار نم یشما از آنان نه تنها برا یتبه شما و حما یکیآنها به نزد ادعای
 .کاسته است

و  یشانبه ا یاسیو اجازه تعرض و برخورد س یرفسنجان یهاشم یناالسالم والمسلم حجت یجیتدر یفشما در تضع یکردبه نظر من رو -7
در سر پرورانده  یاهاییرؤ اش یجمهور یاستر یانپا قبل ازحتا  یشانکه ا دانم یالبته م. یدا بوده است که مرتکب شده یکیفرزندانش اشتباه استراتژ

گزارشات را  ینکه ا یمطمئنم کسان. کرده است ینبدب یشانبوده و ذهن شما را نسبت به ا یزآم اغراق یو یهعل یافتیبه نظر من گزارشات در ابود ام
 .هستند یاند نه تنها دشمن شما که دشمن انقالب اسالم ارائه کرده

از  یو به برخ ییدلجو یشانو تا زمان نگذشته از ا یدداشته باش تری یقعم یتک تک عوامل و تک تک گزرارشات بررس یرو کنم یم یهشما توص به
 .داشتند یدیکل یشما نقش یدر رهبر یشانباشد ا یادتان. یدعمل کن یشانا یشنهاداتنظرات و پ

چهره که  2 ینشما با با ا یباز. سپاه است 2مرد شماره  یشمخان یاه و علفرمانده سپ ترین یدیکل ییمحسن رضا یانشما طرد آقا یگراشتباه د -8
شما  ازآنان را به شدت  باشند، یم یگرد های یتاعضا سپاه و هم محافل و جمع یرفرماندهان و سا یانهم در م یتیشأن و محبوب یاتفاقاً همچنان دارا

از سرداران سپاه،  یاریبس یی،واگرا ینبالتبع ا زند یموج م یددر قلبشان کدورت و ترداما  دانند یرنجانده است و اگر همچنان خود را سرباز شما م
شامل حتا  ینا. شما در دل آنها کاسته است یتشدت از محبوب به یندارند و هم ینسبت به شما وضع مشابه یزو آزادگان ن یثارگرانافسران ارشد، ا

 ینموضوع کار نکرده است و ا ینا یرو یانه دفتر نظاممتأسف. ممکن است یل خصوصموضوع فقط در محاف ینو درک ا شود یهم م یزجعفریعز
 .است یدهمسأله به اطالع شما نرس

 یها از مهره کنم یم یهبه شما توص. یدهست یکو استراتژ یفکر در خصوص مسائل راهبرد یها مشاوران مختلف و اتاق یکه شما دارا دانم یم -9
چه به ... افشار، محمدباقر ذوالقدر و یرضاراندن عل یهدر سنوات قبل به حاش. یریدفاصله بگ اش یمو ت عتمدارییشر ینحس یرتندرو و سوخته نظ

شما مطرح است،  های یدگاهکه به عنوان ترجمان د یعتمداریشر یانه مقاالت آقامتأسفبود  یدرست یارکار بس یگراند یشنهادخودتان و چه به پ بیرتد
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 طمحمدزاده و ارتبا یو حاج ینیاناهللا حس با اشخاص تندرو چون روح یمراودات پنهان و. وفاداران انقالب دارد یانمدر حتا  یبازتاب نامطلوب
 .یستوجه به نفع شما ن یچبه ه کنم ینامشان امتناع م یاشخاص که از افشا یو برخ یامام یداش با سع گذشته

کرده  یلتحم یرانا یاسیبه ساختار س ساالرانه یفهو طا یردموکراتیکامأنوس، غن یا چهره یجانیو کسب قدرت توسط برادران الر یواگذار -10
 .یدآور یدپد یبترک یندر ا یاساس ییراتیکه تغ کنم یم یهبه شما توص. است

 استیدر دور دوم ر یشما از و یدتوأم با تهد یدشد یتاز ابتدا و به خصوص حما نژاد یحد و حصر شما از محمود احمد یب های یتحما -11
جامعه به شدت تنزل داد و شما از آن  یتو اکثر یبود و شأن و مقام شما را در افکار عموم یکاشتباه بزرگ استراتژ یکو  یزبرانگ سؤال یجمهور
 .که وضع را بدتر کرده است یدا از سر خشم گرفته یماتیمدام تصم ،به بعد
قابل جبران است و  یرغ یکردن آنان اشتباه یو زندان یریخصوص دستگ لب بهط شما با رهبران اصالح یدو برخورد شد ینیهستم که بدب مطمئن
به خصوص که . بود یکروب یو مهد یموسو یرحسینم یانآقا یعنیامام  یکمطرح و نزد ی،چهره انقالب 2 یاشتباه شما زندان خانگ ینتر بزرگ

کردن  یزندان. اند را بارها در اجتماعات مختلف مطرح کرده ینو ا اند یاقدام شما به شدت ناراض یناز ا ینیحسن خم یدخاصه س مخانواده اما
با  نژاد یوزارت کشور احمد یاناز اصولگرا یاریبسحتا  و یآورده و به باور عموم یرأ یلیونم 13از  یشنگهبان شما ب یشوراتأیید  که به یموسو

 .و خود را نه رهبر آنان که زندانبان آنان دانستن یرانی،ا ها نیلیوکردن م یزندان یعنی اند، یدهرا دزد یو یرأ ها یلیونم بتخلف و تقل
منتظر چراغ سبز شما  صبرانه یاند که ب نادم نژاد یاز احمد یتتحت امر نه تنها به خاطر حما یروهایکه اکنون عمده سرداران سپاه و ن یدندان شاید
 .باشند یم یاز و یدخلع  یبرا
چون از دل بر آمده بود  یشانسخن ا. بود یرجناحیصادقانه و غ یاز نامه اول با شما آغاز کرد گفتمان زاد یورکه برادر ارجمند محمد ن یگفتمان -12

. یدکشان رگانه نظر ناصواب متملقان، شما را به اشتباهات بزمتأسفو ! چرا بر دل شما ننشست دانم ینشست و نم یرانیا ها یلیونم یها الجرم بر دل
ها  که سال یبه عنوان کس یزمن ن. کرد یعمل م زاد ینور یشنهاداتکاش آقا به پ: یدمشما شن یرخواهانزبان خ از یبارها در محافل خصوص

 .را دارم یشنهادپ ینهم یزنجات دادم ن یبار شما را از مرگ حتم یکشما بودم و  یفدا جان
فدا  چنانچه من جان. اند کنند اما جرأت نکرده یناند چن فر خواستهمطمئنم هزاران ن. است یگانه زاد یکار محمد نور ید،ا که ساخته یجو ارعاب ینا در

 .نام خود را ندارم یهم جرأت افشا
 یرامونقدرت و ثروت و افراد فاسد را از پ یفتهافراد تندرو، افراد ش یت،در ب یجد یشیو با پاال یدکن ینشده خردورز یرتا د خواهم یاز شما م -13

 .یدخود بران
 .یدو تمرکز خود را معطوف به عزل آنان کن یدبترس یمشو ت نژاد یاحمد بینی یشقابل پ یرو افعال غ ها یشهداز همه از ان بیش

 یشمخان یو عل ییمحسن رضا ی،محمد خاتم یدس ینی،حسن خم ی،ناطق نور ی،رفسنجان یهاشم یانو دعوت از آقا یمل یآشت یشورا یلتشک با
 .یدمردم فراهم آور یبرآمده از آراء واقع یدولت یلو تشک یمل یآشت یبرا یکار ساز و یاسی،س یانزندان یآزاد ینهمچن... و

در  یرکود و بحران اقتصاد. است یو احتماالً تهاجم نظام یو اقتصاد یاسیس ی،سقوط اجتماع یبیکشور در سراش: یریدبگ یهشدار مرا جد این
 تدبیری یجنگ را ب ینا یتمباد که کبر. است یگریبه جنگ د یزبار ناگز یگراول و دوم د یبزرگ چون جنگ جهان یها قدرت یانجهان و تنش م

 .ور کند شعله ینسرزم ینا درما و شما 
  
 یمودپ یتسالم بر آن کس که راه هدا و

 .......پاسدار سرهنگ
  سابق شما محافظ

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسازاد؛  وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/index.php/nurizad/17196 
http://nameha.nurizad.info/?p=308 
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     1390 دی 4 ای، به خامنه »مهکامه«نامه سرگشاده 

  
 ها یباییز یبارور یبرا و ها، یباییناز یدنروب یبرا. کرد یاز نامه را جار یلیس توان یکه نه، م باران

 یماسال یسرگشاده مهکامه به رهبر جمهور نامه
  
 سالم با

 ....و رهبر و رهبر رهبر
 !یهم درد دل یدو شا یا گله یددارم شا سخنی

  
 .یستچ یقتکه حق یدقبول کن خواهید یهنوز نم یدشا یول دانید یرا شما بهتر از من م گویم یآنچه م دانم می

از  یستندو اگر قرار بود پشت شما با. داشتند یعشق. ان داشتندباورت کردند یو به شما اقتدا م ایستادند یپشت شما م یمرز و بوم وقت ینافراد ا زمانی
 بهاست که  یپول یستادنشانا یلکه تنها دل ییها امروز چه شده است؟ صف نمازگزارن پر شده است از گماشته یول. عشق بود و عالقه یرو

و  کنند یتعقل نم اندیشند، یصف قرار دارند نم ینکه در ا یعموم کسان. شود یاست که به آنها داده م یامکانات و قدرت. شود یم یختهحسابشان ر
 .گردد یبه سمت خود شما بر م یرشانشود نوک شمش یرهستند که مزدشان اگر د یمزدوران. کنند یو عمل م گیرند یفقط پول م

 .یدا را از همه گرفته و فرصت دفاع بینید یم رنگ یکهمه را به . یدکن یناناطم یکس یچبه ه توانید ینم یطشرا یندر ا دانم می
ترس از  دانم ینم. افتاده است یمنتولوژیو سا یعرفان حلقه و فرادرمان یانگذاربن یطاهر یچرا قرعه به اسم استاد محمدعل دانم ینم یانم ینا در

 برای یدهمه فشار و تهد ینا .یدباور دار یزحق بودن او را خود شما ن دانم یهر چه هست، م یول... یااست  اش یشهترس از اند! طرفدارانش است
 یاعتراض کردند یم یاز هفت ماه گذشته حرکت یشمدت که ب ینهستند وگرنه در ا خطر یب یتجماعت کبر ینا دانید یکه م یهمراهان او در حال

 ....و
لح را باور دارند پس سر جنگ با ص یتجمع ینا. اند مرور مباحث او بسنده کرده یاجماعت تنها به چند جمله عاشقانه در مورد استاد و  ینا ولی
 .را ندارند کسی یچه

که اگر او امروز زنده است اید  هو چهار بار سوء قصد به جان او کرد یدا قرار داده یتا به امروز استاد را در انفراد یبهشتاز ارد ینچرا در او دانم نمی
 .را بکشانند یشانمرگ ا یکه فقط تا پا یدا حتما شما خواسته

در ابتدا مجموعه ما فکر . نویسید ینامه م یبه رهبر یاند به چه حق به همراهان گفته یانبازجو یناز ا یشکه پ یرااست ز فایده ینامه ب ینا دانم می
 .به شما بودند یرسان و به دنبال اطالع یدهست خبر یب یزشما از همه چ کرد یم

متوجه شدم شما کنترل . خندید یو شما م گفتم یمن از استادم م. یدبود یبستر یمارستانتخت ب یدر خواب شما رو. یدمد یاوائل خواب همان
 ....و دوباره کرد یم یزشما را تم یرو ز آمد یم یکس یو هر از چند یدادرارتان را ندار

در حال پخش شدن  یا برنامه یدمد. و فرار کردم یدممن ترس. یدکن یمکه سحر و جادو خواستید یم ییگو ،یدبه چشمان من شد یرهناگاه شما خ به
د ینو یشدند و با لبخند یدانوارد م یروزمندانهمرحله استاد پ یندر آخر یدمبه ناگاه د یول ،آمیز ینتوه یاربس یاربس. یاستاد طاهر یهاست بر عل

 ....یدشما نبود یگربرگشتم د یوقت. دادند یروزیپ
 .و تنها پناه ما خداوند است برد ینم یشاز پ یارک یستن یاسیچون س یفتدهم که ب یهر حال، مجموعه ما هر اتفاق به
  

 .ها خواهد بود مجموعه عرفان حلقه پشت شما و همه انسان یرخ دعای
 یتصلح و وحدت بشر یقیدرک حق یدپناه حق و به ام در

 مهکامه
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  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 
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     1390 دی 4 ای، به خامنه »بهزاد سبز«رگشاده نامه س

  
 یپرسش ساده از رهبر چند

  
و درد  یسمبنو یا کردم نامه یسع یران،ا یاسالم یبه رهبر جمهور ینگار او در جهت نامه یاریهم یبرا زاد ینور یفراخوان جناب آقا یپ در
 .یمعرض نما یرانساده به رهبر ا یخودم را با زبان یها دل
  

 !یرامگ رهبر
. مستبد است ،مردمش را نشنود و آنها را سرکوب کند یجامعه باشد و صدا یککه در رأس قدرت  یما نوشته شده بود کس یدرس یها کتاب در

 ما به غلط نوشته بودند؟ یها کتاب یاآ. ام شده یدمن دچار ترد
 نو مخالف باشد؟ ای یشهکه با هر فکر و اند یستن ینمستبد ا یمعن آیا
 شکل ممکن سرکوب کند؟ ینکه مردمش را به بدتر یستن ینمستبد ا یمعن آیا
 کند؟ یجادوابسته به خود، سانسور ا یخبر یها که در رسانه یستن ینمستبد ا یمعن آیا
 جلوه دهد؟ یقترا دروغ، و دروغ را حق یقتکه همواره حق یستن ینمستبد ا یمعن آیا
  

 !یگرام رهبر
 .گذارم یشما م یصرا به عهده شخص شخ یرو تفس یو داور کنم یتکرار م یتانرا برا یتانزمان رهبر شما در های یتاز فعال یا گوشه من
تأمل، وضع حال جامعه را  یبا اندک یاییدب یول خواستند یم ها یکه غرب یاسالم ید،حرف زد یاز اسالم آبک یدکه خواند ییها خطبه یننخست در

 ...شدن است یدر حال عمل یکه امروز اسالم آبک من متوجه شدم یول دانم یشما را نم. یدبنگر
در حال  تر بیش اصالحات بود و کشور با سرعت هرچه ییکه اوج شکوفا ییها در سال. درسته؟ بله. است یادتانرا که حتماً  ای یرهزنج های قتل
که در  یشکل ممکن آنها را کشتند به طور ینترو روشنفکران کردند و با بد یسندگاناز برادران اطالعات شروع به کشتار نو یبود گروه یشرفتپ

دولت . است ییو پسر مرحوم محسن رضا یمحمد خاتم یدگواه حرف من سخنان س. نبود یرپذ امکان یتهو یصاز آنان تشخ یبرخ یاول برا اهنگ
انست و البته به نظرم واهمه داشت اطالعات د ]وزارت[ یردر وز یرا شخص ای یرهزنج یها که داشت مسؤول قتل یبا آن سماجت یمحمد خاتم یدس

 ...دانید یرا هم حتماً شما م یلشدل. تا به تجسس ادامه دهد
 یو برخ یدها داد روزنامه یا فرمان به بستن فله ،اصالحات ییدر دوره اوج شکوفا ،طور که گفتم همان!! هست یادتانرا که حتماً  78دانشگاه  کوی

 !یدرا تخته کرد... و »جامعه«، »صبح امروز«، »سالم«همچون  ییها و در روزنامه یدتدانس یکاییآمر یها ها را عامل روزنامه
 یادتانحتماً ! شد یدهکه به خاک و خون کش یمعروف یرت 18همان ! معروف یرت 18همان .پا شدبر یی، اعتراضات دانشجو»سالم«بستن روزنامه  با

 !یهست رهبر گرام
  

 !یگرام رهبر
 به دسترا  ها یتو دولت، کنترل تمام فعال ییشما با رسوخ به دستگاه اجرا یدستگاه اطالعات! افتاد؟ یچه اتفاق یشال پس 2که  یستبه ذکر ن الزم

سر دسته گروه اآلن  که یهمان نور چشم.شما را منتصب کرد یمورد عالقه و نور چشم یتشخص! گرفت و در انتخابات که نه بهتره بگم انتصابات
در چند شهر کشور همانند تهران و  یمردم با دست خال ید؟با مردم چه کرد !کند یقدقد م یلوت یها شما به قول بچه شده و در مقابل انحرافی

 یو آنها را طور یدشما با مردم چنان برخورد کرد یخود شدند ول یزدند و خواستار حقوق انسان آمیز دست به اعتراض مسالمت... و یرازمشهد و ش
 !نکرد) ع(ینبا حس یزیدکه  یدیدخاک و خون کش به

چه کنم؟  یول. که اغراق کردم کنم یبله اعتراف م.است یجمله اغراق بزرگ ینا ییدبگو یدگر کجا، شا مردم فتنه ینکجا و ا ینحس ییدبگو یدشا حاال
 .به ذهنم خطور نکرد یگریتمام وجودم را فرا گرفته و جمله د یدیو نا ام سأیو  یخستگ
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حتما از شما خواهند ! یدباش یگرد های یلیها و خ ها و صانع ها و محمد ها و سهراب خون ندا یجوابگو یدبا. یدجوابگو باش یدبا یاآن دن یز؛عز رهبر
 ید؟بر مردم خود جفا کرد ینقدر به نام د آن یدخسته نشد ید؟دار یا کننده جواب قانع یاکشته شدند؟ آ یلیبه چه دل یدپرس
 ینچن یشاناند که با ا آنها چه کرده. رهبران سبز گذشته است یروز از حصر خانگ 300 یقاًدق نویسم یشما م یرانامه را ب ینحال حاضر که بنده ا در
 ازجهت دفاع  یماییراهپ یاز شما درخواست مجوز کردند برا یبه صورت قانون یو کروب یموسو یانآقا. یاوریدب یادبهمن را به  25 کنید؟ یم

. کنند یمسبز به وطن خود تقد یدبزنند و دو شه یابانیدست به تظاهرات خ یدو مجبورشان کرد یدها ندادبه آن یپاسخ یحقوق مردم مصر؛ ول
 یکالش به دست از باال یشخص. بهمن بود 25. رود ینم یادموقت آن صحنه  یچمن ه. آید یم یادتانحتماً ! منظورم همان محمد و صانع است

 یبه قول دوست !شوراگردان عا یجمقاومت بس یروین: رود ینم یادموقت  یچنام آن ساختمان ه. ودبه سمت معترضان ب یراندازیحال ت درساختمان 
 »!شود یپاک نم یربار تطه 1000آلود شما با  دستان خون«

به حال شما  یرقها ف نوشته یلس ینکه ا دانید یو م دانم یم. شدند یکلمات از قلبم جار ینتک ا تک. گفتم یم یدبود که با یقتیحق ینا یگرام رهبر
 نگارش یهودهنوشته را ب ینام که ا وضع شده حتماً خل یداز من بپرس یدپس شا یدنامه را بخوان ینشما ا کنم ینخواهد داشت و اصالً من فکر نم

 !کرده باشم ینوشته خال ینخواستم خودم را با ا یدشا یاروحم  یها بود بر زخم ینوشته مرهم ینا! یرخ. کردم
 :آورم یسر مبارکتان را درد نم. و بس یمبگو یزچ یک واهمخ یم یانپا در

 یسم؟خود را ننو یاز شما بترسم و نام اصل یدپس چرا من با ،یدو آخرت من هست یاشما رهبر دن ،من یرهبر روحان ،یدرهبر من هست شما
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«وبسایت 

http://nameha.nurizad.info/?p=295 
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 ) +(+  1390دی  5ای،  نامه سرگشاده عبدالعلی بازرگان به خامنه

  
 »!قدرت آزمون سخت در«
  

  یا خامنه یعل یدس یجناب آقا یهمطلقه فق یتخطاب به رهبر نظام وال ای نامه
  

 !یکه خود را در عظمت با خدا برابر دار یناز ا بپرهیز
  

 ینهمگان را به مشارکت در ا ،به شما پاسخش ینامه ب ینکه در پانزدهم ،»زاد یمحمد نور«ستوار را به دعوت آزاده ا یررسمینامه نامتعارف و غ این
پتک و سندانِ پاسداران  یراش، آن هم از داخل کشور و ز مشفقانه و مصلحانه یها نامه یرهمان که سِ نویسم، یم ،خوانده بود فرا یمکاتبه مل

از جهل هایی و ر سازد یم یها جار از گونه یرانا یشهب یرمردانش ینه شرف، شهامت و شجاعت او اطالعات، اشک شوق از مشاهد یناو پروای یب
 .دهد یم یدنو ینیبه رغم ذلت و اسارت در استبداد د ی،به زنده ماندن عزت و آزادگ یمانرا با ا یتو جور و جنا

طرفداران استاد  یفدر مشهد که به ط یجوان یا شدم؛ روحاناول دهه چهل، قبل از انقالب آشن یمهدر ن یبا نام شما از دوران دانشجوئ من
متعادل  یشاتگرا. شده و قشر جوان و دانشجو را به خود جذب کرده بود یکنزد »یاسالم یقنشر حقا«در کانون  یعتیشر یو دکتر عل یمحمدتق

آورده بود که ذکر  یدشما در آن شهر پد یبرا یشهرت ن،یامطرح در مشهد، به همراه قدرت خطابه و ب یها با چهره یو ادب یهنر تباطاتو ار یاسیس
 .بود یدهرس یزبه تهران ن یرشخ
قطار  یستگاهشده بود و از ا یدهبه تهران کش تان یتفعال یتازه پا. شدم یبار آشنا م یناول یبود که برا یبانیبا چهره شما، در خانه دکتر عباس ش اما

 یطرح از آقا یند ایشنهاپ. کند یهته یاسالم یدئولوژیا یرا برا مانندی یفستکه قرار بود متن مان یدبود وارد شده یا به جلسه یماًمشهد مستق-تهران
در معرض  یاندانشجو یبرا یفکر یبود تا خوراک یقکانون نشر حقا یالتیو محور تشک یعتیشر یطاهر احمدزاده، دست راست استاد محمدتق

 .چپ باشد یغاتتبل
 ینو ا یدکرده بود یفاا یکار بر حسب موضوعات، شما نقش خود را به خوب یمدر تقس یدمبعدها شن یداشتم ول جلسه حضور یکدر همان  من
نوشته بود که  ینهم یابودند و گو یدهپسند یاسالم ینیب آخرت در جهان یگاهشما را از جا یککه درک تئور یدمرا شخصاً از مرحوم پدر شن یداور

و » درباره صبر یگفتار«، »نماز یدر ژرفا«: همچون یگریکوتاه د یها نوشته یام،در آن ا. منتشر شد »یاسالم هیشاند یطرح کل«عنوان  حتبعدها ت
مطلع از  یروحان یکاز شما چهره  یجبه تدر یاسینآل  یقطب و راض یدس: معروف جهان عرب مثل یسندگاننو یبرخ یانقالب-یاسیترجمه آثار س

 .جهان اسالم ساخته بود
 ی،روشنفکران چپ و مذهب یلبا خ یسهدر مقا یون،از روحان یکم یارکه درصد بس یمذهب یها کارانه حاکم بر حوزه محافظه ی، در فضابر آن عالوه
 یرانشهر،به ا یدتانمدت، و تبع شما، هر چند اغلب موقت و کوتاه یهر از گاه های یریو مبارزه و زندان و شکنجه بودند، دستگ یاستس یداندر م
به  ینی،خم یآقا یروانپ ینششما را، به گز یسالگ 39سوابق هم بود که در سن  ینو هم ساخت یفراهم م تان یاسیس یندهآ یبرا یخوب یهسرما
 یمحمد مجتهد ی،گلزاده غفور ی،دکتر بهشت: همچون یآشنائ غرب یونو روحان یطالقان اهللا یتنظر از آ صرف. انقالب درآورد یدر شورا یتعضو
 یا خامنه یآقا یعل یدشوند، انصافاً نام س یدهده نفر برگز ینیمورد قبول نسل نوگرا و مبارز د یونروحان یاناگر قرار بود از م و امثالهم، یشبستر

 .بود یدوارشما ام یندهچقدر به آ باور یننسل جوان د یدگفتم تا بدان ینا یمقدمات را برا ینا. حتماً در آن جمع بود
 دانید یم یشما به خوب. مؤثرتر واقع شود یدزبان با شما گفتگو کنم، شا ینکه با هم یدبه نظرم رس ید،دار یقرآن یقاتکه در تحق یا عالقه و سابقه با

نعمات و ) ینهبه یبردار بهره(» شکر«و  ها یدر برابر سخت» صبر«و شر، فقر و غنا و قدرت و ضعف است که با  یرخ یداندر دو م یکه آزمون آدم
 خواهم یآزمون م ینبا اشاره به هم یزمن ن. در آزمون صبر است یروزیتر از پ سخت یو سربلند برآمدن از آزمون شکر، بس یابد یامکانات تحقق م

که داشته بس  نظیری یب ینسبت به قدرت حکومت یمانستوده و از شکر سل ها یو داود را در برابر سخت یوبقرآن صبر ا یم؛با شما سخن بگو
» شکر«قشر آگاه جامعه از آزمون  یتاکثر یاما داور ید،ا آمده یرونظاهراً سربلند ب ی،، در دوران سخت»صبر«ر آزمون شما د. ها آورده است نشانه
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و جور،  لکه در محک عد دانید یم یزرا ن ینا. متفاوت است یاردو ساله، بس ینبه خصوص در ا ید،ا که در انحصار گرفته یا شما، در قدرت مطلقه
 ).یحضرت عل یمنشور حکومت( شناساند یم شود یم یا از آنچه بر زبان بندگانش جارخداوند مردمان صالح ر

 یررا که از له شدن ز یمورچگان یو گوش شنوا داشت تا ندا »یرتبص«قدر چشم  آن یمانآموز قرآن، سل گونه و عبرت و مثل ینداستان نماد ینا در
 هو ن یدد یزینه چ یرتشانرهبر بابص شد، یرد م گناه یجوانان ب یاز رو ینا با ماشسپاه سرکوب شم ینگران بودند بشنود، اما وقت یانسپاه یپا

 !شوند یپا له م یرمنتخب رهبر گفته بود، ز جمهور یسکه رئ یخس و خاشاک یاگو! یدشن یا ناله
طلبان و دو ساالر و همسران  الحو شما اص کرد، یبه مصلحان را تمنا م یوستنو پ یربوب یتجلب رضا ی،قدرت و نعمت ینبه شکرانه چن سلیمان

 اریو شما هنرمندان ملت را به هواد شد یهنر هدهد هم به کار گرفته م یمانی،در نظام سل. یدا کرده یرو در زندان اس یدهگر نام همسنگرشان را فتنه
 یا یزگویمقلد و مداح و مج یند و شما مشتعصر خود بود یها انسان ینتر از جمله عالم یمانسل یاندربار. یدا عزلت رانده یهبه حاش یاخودتان، 
 .یدا داده یدانقدرت و ثروت را م یفتهطلب ش فرصت
آگاهانه و  یمرا به تسل یملکه و ملت مهرپرست یزی،اش و به مدد علم و اخالق برتر و بدون جنگ و خونر کننده جذب های یاستبا س سلیمان

رسانده و موجب  یحد نصاب جهان ینرا به باالتر یرانا یکننده شما آمار فرار مغزها دفع ایه یاستجهان جذب کرد و س یدگارعاشقانه در برابر آفر
و  یگماشت و از حرفه بنائ یارشهر و د یرا به آبادان یطانیش یروهایاو اراذل و اوباش و ن. آور شده است کشور نام ینا سابقه یب یو انزوا نامیبد

و پراکنده  آواره یانفر را در دن ها یلیونو م یدانداخت ها یتو اقل یشمندانشما آنها را به جان افاضل و انداستفاده کرد و  یاآنان در دشت و در یغواص
 .یدساخت
 یبه آنها که برا ی؟و نظام یو اطالعات یتیامن یروهاین یبه عصا یست؟شما به چ گاه یهاو بود، تک یمعظ یاقدامات عمران »یعصا« یمانسل گاه تکیه
و  یمنافع شخص یانهمور. خود دارد یاستبداد و سرکوب که جا یرا هم خورد، عصا یمانسل یمرگ عصا یانهمور ید،کن یهتک دتوانی ینم یشههم
 .است که بشکند یبقر هاست آن را خورده و عن مدت ینفت یظلم و ستم و چپاول درآمدها وارضع

دستاورد  یه،مطلقه فق یتآمد، اما نظام وال یدپد یمانسل یاستاز س است که یآزاد و آباد ینسرزم ی، نماد نعمت و رفاه و سبزخرم»سبا« مُلک
قرآن  یرکرد و به تعب یطلب قربان قدرت یوناز روحان یجمع یو طبقات یفرد های یتملت را در مسلخ من یتو حاکم یعدالت، آزاد یانقالب برا

و  ینیچ های یو کاال ها یوهانواع م رویه یو ورود ب ینعتو ص یکشاورز یداتتول ینابود ینهالکت حرث، هم. شد» هالکت حرث و نسل«موجب 
آمار انواع  سابقه یالعاده هوا، اوج گرفتن ب فوق یو آلودگ یتصادفات رانندگ یرآور مرگ و م عالوه بر رشد سرسام یز،آن است و هالکت نسل ن یرغ

 یهدر سا یب،ترت ینبه ا. ملت است یجوانان و آوارگ یدینوم ی،نجوم یها فساد، فحشاء، سرقت، اختالس یاد،اعت: همچون یاجتماع های انینابسام
به  یاآ«: که قرآن در وصفشان گفته است یما گرفتار شده یهستند، به سرنوشت قوم ها یبتمص ینکه مسؤول ا یرانیمد لیاقتی یمطلقه شما و ب یتوال

 )28 یم،ابراه( »ی؟ا کشاندند توجه نکرده یکه کفران نعمت خدا کردند و قوم خود را به هالکت و نابود یکسان) لکردعم(
از پنج قدرت بزرگ  یکیرا در آستانه تمدن بزرگ و  یرانو همچون شاه سابق، که ا یدکامالً متضاد دار ینظر تان یتوال یروانکه شما و پ دانم می

 دبود، اما ب ینکاش چن. یدا بزرگ منطقه شده و قدت یدهخر یو خارج یآبرو و عزت داخل یراناسالم و ا یکه برا یدباور ینبر ا دید، یجهان م
به باد رفته، اما  یادن یها که تالششان در زندگ عملکردها آگاه کنم؟ همان یانکارترینشما را به ز یابگو آ«: یدرا هم بشنو یهشدار قرآن ینا یستن

 )104کهف، ( »دهند؟ یکار را انجام م ینبهتر کنند یخودشان فکر م
  

  ،یا خامنه یآقا جناب
که اتحاد  دانید یم ید،ا کرده یداپ یو لشکر یقدرت خود گرفته و تسلط مطلقه بر همه شؤون کشور یدامروز همه امور ملک و ملت را در  شما
شد و امروز  یدهدر هم پاش یدهد و بدون حمله خارج یاتادامه ح یاستبداد یوههم با همه قدرت و شوکتش نتوانست به ش یشورو یرجماه

است که ممکن است  یراندر انتظار ا ی،به اضافه خطر تهاجم خارج ی،سرانجام ینموجبات چن گذرد، یم یخیآن عبرت تار زل اسا 20درست 
شما  یخون آنان را به پا یندگانصورت، آ یندر ا. گذارد یبه جا یکند و صدها هزار قربان یلمملکت ما را هم به سرنوشت عراق و افغانستان تبد

 ید؟ا و پاسخ خود را در برابر خدا و خلق او آماده کرده یشیدهاند یعاقبت نینه چب یاآ. خواهند نوشت
 یمو اختالس عظ یکار در ندانم یو اقتصاد یاز مفاسد ادار یخود را مبرا! »کنند یعمل نم یمن از قبل تذکر داده بودم، ول«: که ینا یهبا توج شما
 شخود را در عملکرد استانداران و سپاه) ع(یکه امام عل دانید یم یکاما ن دانید، یم یتسرکوب در قساوت و جنا یروهایو عملکرد ن یرانمد

 یارشانکه سپاه از د یبه مردمان داشت، یم یلگس ینیبه سرزم یخطاکاران، هر گاه سپاه یهو تنب یژهو عالوه بر مراقبت و دانست یمسؤول م یماًمستق
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 60نامه ( کرد یاعالم م یحاًو اموال آنها صر یسربازان به اراض یهاز ناح یحتمالا یها جبران خسارت یخود را برا یتمسؤول گذشت، یم
نظام را «کار  ینکه با ا یدطلبکار هم شد یده،از مادران داغد یدلجوئ یپس از انتخابات، به جا ینخون یها اما شما پس از سرکوب). البالغه نهج
 !!»یدکرد یفتضع

را  یادن خواهان یآزاد یرشده، مردم آن کشور و سا یداپ یلبرز ینظام یسپل یوکه در آرش یزی،انگ برتروزها عکس ع ینا ی،ا خامنه یآقا جناب
او استوار و . دهد ینشان م 1970در سال  یمقابل قضات نظام ی،طوالن یها ساله را پس از شکنجه 22 یعکس دختر ینا. مجذوب کرده است

» هوسف یوماج«جز  یستن یدختر کس ینا. اند پنهان کرده ینا با دست از نگاه دورببه جلو دارد، اما قضات چهره خود ر هیسربلند نگا
 یریآزادگان اس یگرد یها و اسارتگاه ینرا که هوادارانتان کشتند، اما اوهدی  گرفت، هاله و یدهند یدها را نبا عبرت ینا!... یلبرز یجمهور فعل یسرئ

 یچشم سرها بندند، یکه بر آنها م یبند شما با چشم یانهرچند بازجو. کشور هستند یناداره ا یندهآ یدهایاز دختران و پسران جوان دارد که ام
 !کرده باشند بصیرتی یخود را مثل کبک در برف ب

» شکر«در آزمون  ی،در سخت» صبر«کاش همچون آزمون  ی، ا)الرجال یرمضام یاتالوال(است  یاستآزمون مردان س یدانم ،که حکومت دانید می
نامه را با . یدخلق او موفق شو یتنشده و فرصت از دست نرفته، با بازگشت به خدا و حقوق و حاکم یرد یلیدر خدمت به ملت، تا خ یز،نقدرت 

 .شدید یهمراه او م یزکاش به عدالت ن یا کنم، یختم م ید،که به نام همنام اوئ آناز  یکالم
را خوار کند و هر  یکه خدا هر جبار ی،و جبروت، خود را به او همانند ساز یاءدر کبر یا یکه خود را در عظمت با خدا برابر دار یناز ا بپرهیز«

با خدا و مردم انصاف داشته باش، هم از جانب خودت و هم از جانب وابستگان و دوستدارانت، که اگر . سازد مقدار یرا پست و ب یا خودکامه
و  یکون یطشرا ییردر تغ یعامل یچه.... ند، عالوه بر خلق، خدا هم خصم او خواهد بودو هر کس به بندگان خدا ستم ک یا ستم کرده ینکن ینچن
ستمکاران  ینو در کم شنود یرا م یدگانکش نجات و ناله ستم یخداوند ندا یراز یست،حاکمان بر ظلم ن یهمؤثرتر از تک ی،آن به نابسامان یلتبد

 )عهدنامه مالک اشتر(» .است
  

 بازرگان عبدالعلی
 2011 دسامبر 27، 1390ماه ید پنجم

  
  

  ***منبع *** 
 »مذهبی -ملی «؛ وبسایت زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/17466 
http://www.mellimazhabi.org/news/12211news/2712bazrghan%20a.htm 
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     1390 دی 5 ای، به خامنه جاوید فردادنامه سرگشاده 

  
 به رهبرم  ای هنام
  

 ی،ا خامنه یآقا ین،االسالم والمسلم حجت جناب
  

 یها ها و سازمان جزء ارگان وقت یچمن ه یمبگو یدبا ید،در مورد من بدان یکم یداگر بخواه. شود ینوشته م یزعز زاد ینامه به دعوت نور این
از خود و . کرد ییردر من تغ یزیآنها بود که چ یها و افشا قتل یدر پ. بود فکرم به طرف نظام یندبرآ »ای یرهزنج یها قتل«نبودم، اما تا سال  یحکومت

شدن  »ینکاردآج«است نقشه  یانجهان یبرا» صلح و صفا و آرامش« یکه مدع ینظام یها اتاق ینتر که چطور ممکن است در امن یدمدوستانم پرس
جمعه بعد از آن  نرفته که شما در نماز یادمهنوز . مترجم رقم بخوردو  یسندهربودن و قتل چند نو یو اجرا یطراح یا. شود یدهفروهرها کش

 ).نقل به مضمون(هم خاص و قابل نبودند  یلیو شاعرها حاال خ ها یسندهنو ینکه ا یدبه طعنه گفت ،اتفاقات
 یزعز یلیخ زاد یکه خاطر نور یمچه کن اما یاید؛نوشته به کار شما ب ینکه ا دهم یم یادینه احتمال ز برم، یمن از نوشتن نامه به شما لذت م نه

 .شما را بخواهد، هموست ینفر رستگار یکفقط  ینکره زم یاگر در رو. یدقدرش را بدان. است
. یروزآبادیف یمثال آقا یبرا. اند منصوبان شما بوده یشخص شما و بعض ،اند نکرده ییرسال گذشته تغ 22که در  یحکومت یها تنها پست یراندر ا. 1
 یکیالبته تا به حال در دو نوبت . شده است یگزینبه درخواست خودش جا یخزعل یاست تنها آقا یادمکه  ینگهبان؛ تا جائ یشورا یفقها مثالً یا

 یانهم و آقا یجا یو شاهرود یزدی یانآقا(بوده به داخل شورا برگشته است  یرونکه ب یگریشده، و د قضایس آمده و رئ یرونفقها ب یناز ا
ها هم هستند که اگرچه  از پست یاریبس. شورا است یریدب یشگیکه داوطلب و منتخب هم یجنت یآقا). هم یجا یجانیالر و یشاهرود

 توانم یقدر بلندباالست که نه من م آن یکی ینفهرست ا. شماست یها آدم یانساده در م یگشتجا یکدر واقع  ید، ولشو یشخصشان عوض م
 .دارد یش منگه یرسردب یسمنه اگر بنو یسم،بنو
است  ینا یشو اوضاع خراب است، معن شود یعوض م یگرد یها تمام پست یاما وقت. یستن یابیها تنها مالک ارز نشدن پست یاعوض شدن . 2

ول مقام ا یراناگر ا یده،سال رس 15 یربه ز یگریشده، اگر سن روسپ یدهکش یبه مدارس راهنمائ یاداگر اعت. لنگد یثابت م یها که کار از پست
و  قاپی یفو ک یو دزد یو تجاوز گروه یدپاشیو اس یابانیو قتل خ ی، اگر آمار افسردگ)مواد باشند یشان قاچاقچ اگر همه یحت(دارد  راها  اعدام

 مرتباً... و یانتو خ یبو دروغ و فر یو فحاش وقت یوقت و ب یفقر و انفجارها یلبه دل یلو ترک تحص یو قاچاق و دختران فرار یچک برگشت
 .علت همانجاست. اند کدام مقامات عوض نشده یدد یدد، بارو یباال م

 یا یتانها آدم یاهر چند وقت به چند وقت که شما  یست؟چ یدبدان خواهید یم. ام خودم درست کرده یبرا یباز یکسال است که  ینچند. 3
خودکار، ساعتم به  یباً، من، تقر»است؟ یآنجا چطور یدیدد«که  یدده یم یرگ) عمدتاً غرب(اتفاق نامطلوب در خارج  یامشکل  یکبه  یتانها رسانه
اگر در خشونت در . ام جواب گرفته یشهو هم. یافتدشما اتفاق ب یتحت رهبر یرانبدتر از آن در ا یاو  یهتا شب کشد یکه چقدر طول م افتد میکار 

پله را  و راه کند یبلوک ساختمان خودش حمله م یا اسلحه به اهالنفر در جنوب تهران ب یکپخش شود،  یزیرستوران در غرب چ یافالن مدرسه 
 یماطنز صدا و س یهو ما شود، یکه تحت اشغالش است کفش پرتاب م یاگر به بوش در کشور. کند یو خانواده خودش دوباره رنگ م یاهال ونبا خ

 یادمثال ز). »تر یکنزد«محترم  جمهور یسرئ یشآخر( شود یم ها پرتاب از مقامات، آن هم در کشور خودشان کفش یاریبه بس یراندر ا شود، یم
 .یماست؛ بگذر

به قول . یدحساب نکن هایشان یگوئ سرداران خود و گنده یکه رو یمبگو خواستم یم. دانید یخودتان م یست؛ن یراناصالً به نفع ا المللی ینوضع ب. 4
 یکاکه آمر یزمان ید،صفر خر یکلتموتورس یک شد ینم یکیشان یبود، و با تمام زندگ یلوک 50وزن سردارانش  یانگینکه م یرهبر قبل ی،نبو یمابراه
 .یدا پارچ بدهند شانس آورده یکاز  تر کم اگر به شما. شد مجبور شد جام زهر را بنوشد یرانوارد نبرد با ا یمسه صحنه به طور مستق-در دو

هم از اوضاع ما و مملکت و  ینا. شروع شده است یکامالً جد ید؛خط اول را بخوان 10ن خودتا. شود یدهام به طنز کش نوشته خواستم یواقعاً نم. 5
 .زند یو هزل م یبه سبک کشد یبه درازا م یکه صحبت کم ینرهبرش است که هم
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 یندرباره ا. یمبگو ستمخوا یتابوت پدرش را نم یرز یقتل هاله سحاب ،نه. دلم را سوزانده حرف نزنم یلیکه خ یزینامه از چ یندر ا توانم ینم. 6
 یوانید منظا(سند ندارند ) یرانا یزخ شهر نفت ینبه عنوان سوم( یرهزار خانه شهر رامش 6که تمام  دانستید یم یاآ. یدکن یکار یدبتوان یدشا یکی

 .خوندم دلم سوخت یوقت طوری ینهم یستم؛من مال آنجا ن یدباور کن!). گن یم ینکارآمد به ا
. دهیم یو کسب و کارمان ادامه م یبه زندگ یمشکل یچما بدون شما بدون ه. نه ما به شما ید،دار یاجکه شما به ما احت یمبگو خواهم یدر آخر م. 7

 ید؟بگوئ »ینآور ینآور«و » دشمن دشمن« یو ه ید،آور در »یرهبرباز« یک یشما برا یماگر ما نباش
  
  

  ***منبع *** 
 »نگاری نامه«وبالگ 

http://namehnegari.wordpress.com 
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     1390دی  6ای،  به خامنه» شیمیایی یک جانباز«نامه سرگشاده 

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم
  یا خامنه یعل یدس ینالسالم والمسلم حجت یرانا یاسالم یجمهور یمعظم رهبر مقام
 سالم  با
  

 یدهشن یدشا زنم یقلم م یچند خط عزیز زاد ینور به فراخوان محمد یکلب بوم هستم که در و مرز ینن ااز جوانا از جانبازان دفاع مقدس و اینجانب
 .بود یفهکه وظ یستن یمنت ،آب و خاک در جنگ تجربه کردم ینهستم که بلوغ خود را در راه ا یجوان یمابتدا بگو ؛شود

به جنگ دشمن وطن رفتم تا  ،م موجود استه »نور یفهصح«که به امام نوشتم و در  یا با بزرگ کردن سن خود و نامه یچهارده سالگ که از جوانی
نه محارب نه با موصاد نه با  ام یاست خواستم همگان بدانند نه خارج یکاف یمعرف یم؛همرزمان حفظ کن یگرو جوانانش را دست در دست د یرانا
 ام  دارم جان خود را در راه وطنم داده یسر و سرّ یاس
 ینکه ا یرعمر حق یاشما نرسد و  یتهرگز به رؤ یدنامه شا ینا دانم یشوم هر چند که م یادآوررا  ینکات یدمد یفهفرزند کورش، وظ ام، یرانیا من
 . عرض کنم را یمطالب یدمد یفهجواب نباشد، اما وظ یافتدر یبرا یمن کوتاه شده مجال یمیائیش یپاک تهران و ناراحت یبا هوا یاما

جوانان (کودکان  ینکه هر جا ا یمانها در دل یمقرار گذاشت یمدفاع کرد یو به خوب یمفاع کناز وطن و کودکانش د یمنه چندان دور رفت هایی سال
 ،یمبر آنها وارد کن یزخم یشانها در اعتراض یمکه به دشمن نشانه رفت یاما قرارمان نبود با همان سالح یمکمک خواستند کنارشان باش) امروز

که به خانواده شهدا تهمت زدند و امثال من را به  یدمشن یدم،راه امام چراغ راهمان نشد د نمدا یاما خوب م یمکرد یچه شد که مرزبند نفهمیدم
 .زندان بردند

 دعا. کند ینرا نفر یچه کس دانست یو سربازان شما کشتنش در دست داشت و نم یدمکه من به خاطرش جنگ یعکس فرزند یمادر یدمد من
مسؤول است  یچه کس دانم ینم. کشورش برود یانتظام یروین ینماش یها چرخ یرز یعصرول یدانم شد تا در می یدبمباران شه در فرزندش کرد یم

 یگذشت دو سال آن خاط از بعد هنوز و یدشما سکوت کرد دانم یاما م ،داد یکشل دستور یچه کس دانم ینم. یدکرد وتسک شما دانم یاما خوب م
 .یدهمچنان سکوت کرد شما ناشناس است و

 بر سر ؟چه شده است شما را .خدمت کرد شود یم تر یشلباس ب یندر ا دانستیم یکاش م یستخالفت ماندگار ن یردا یدموع کردم درج یختار به
مردم آنجا هم  ،یدبه زندان بزن یسر. یستندن کنند، یشما رفت و آمد م یتب که در مراسم مختلف در یفقط مردم یرانا ؟کنید یچه مردم را معامله م

و  یمهمت را بزرگ داشت و یچه شد که باکر. یندشما منتظر یجا هم مردم آن، یدبزن ینیاالم به خانه روح اقالً یاها  به خانه سهراب یسر. هستند
 یحکومت پز یفقط برا ها یاسام ینا یاآ ؟یندها کجا خانواده موحد دانش. به آنها تهمت بزنند یمواجازه داد یمرا فراموش کرد یشانها خانواده
 .یمخم حکومت کردن گمشان کردو  یچپ که در چه شد. جمع شهدا حذف شد عکسشان هم از یکه به بهانه ته یازآن اسام یبرخ. ندا مناسب

راه است شما را  ینبخش ا یاو روشن. ینینام خمه دارم ب یزانیاما م یمنما یاسیکه ق یدمرا د یگرید یخاک جا ینا دارم نه جز یاستنه علم س من
 .یستدور ن ییروشنا ،یدنکن یهاطرافتان تک یها شمع به کنم یم یهتوص
نکند . یدو به جان دل بخر ینیدمردم واعتراضاتشان را ملموس بب. یدآئ یرونخود ب یلهنه مقابل آنها از پ یدکنار مردم باش در کنم یم یترا وص شما
دور  ار یمانها کاش چراغ. یدمالک قرارنده را یاسیونس. کنم یمبا مردم  یبه همدل یتشما را وص. یمالناس برو از حق یناکرده با کوله بار ییخدا
 یدشا. آفت جانمان شود یهفق یتنکند وال. آورد یبه ارمغان م یکتاتوریهم د ینگر یبعد تک فکرحتا  .شدیم یو شمع به دست نم انداختیم ینم

 . یستن گونه ینا دانید یعمق وجود خود م خدا بدانند اما در یندهنما یاخدا  در اطرافتان شما را یکسان
را  یمیقد شعر یکاز  یمصرع یاندر پا یستبد ن. بود یقتازجنس حق هایی یهتوص. یدباش یراپذ یرانرا از فرزند کوچک ا یحنصا ینا ینکها امید

 )»!نبرند ییمرده آن است که نامش به نکو«(شوم  یادآور
  
  یقمن اهللا توف و

  یعاصم یعل یدفرمانده سلحشور شه همرزم
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  یمیاییاز جانبازان ش یکی
 سپاه پاسداران یژهلشگر شش و یبگردان تخر جمعی

  
  

  *** منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/46868 
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     1390دی  6ای،  به خامنه نوشابه امیرینامه سرگشاده 

 
 »!...یشبه سو روی ینامه که م ای«
  

 ! یا خامنه آقای
من . دانید یرا هم م اش یو مصرع بعد یدا و خوانده یدهشما حتماً آن را شن. »...یشبه سو روی ینامه که م یا«: کنم یشعر آغاز م ینام را با ا نامه -1

 . به ادب کرده یهتوص زاد ینور یآقا نویسم؛ ینم! نه. ام داده ییراما مصرع دوم را تغ
تا  یدداشت یخیفراوان تار یها که فرصت ییشما. نویسم یهاست خطاب به شما م رو مدت یناز هم باور دارم؛ یخدر تار یتمن به نقش شخص -2
حتا  یست،ن »رقمی« ،خود یخوده که ب نژادی یاحمد ید؛شو نژاد یاحمد یبود که مساو یناتان  اما انتخاب یکی،به ن یدگذار یاز خود به جا ینام

 یرتصو ترین یکاو اما نزد. باشد یرانا یکه حاکم بعد یالخ ینمجلس شما و در ا مصرف یب های یسبردن همه کر یباشد برا یدهدزد یلیاردهااگر م
 . برداشته است یاربس یها که ترک ای ینهآ ریزد؛ یدر هم م یزکه بشکند، او ن ینهآ. ینهآ شماست در

شما؛  یها جلوه یگرشده از د پر یاسالم یجمهور اسییاست که صحنه س ینچن.هر چند کج و معوج شود؛ یتکرار م یرخورده تصاو ترک ینهدر آ -3
 خورد، یم یخوان»فاتحه«که به درد  یمجلس خبرگان کشند، یرا انتظار ماش  یسو مردمان ساعت مرگ رئ گوید یم یانکه هذ ینگهبان یشورا
هاست، قوه به  یجکها و مل ها، دالل کن چاقکارـ محفل  یمچند که بگذر یکه ـ از تن یاند، مجلس بر سر گردنه نشسته اند و عسس شده هک یانیسپاه

هزار «خاص فاسدان و رماالن و پشت هم اندازان  یکه شرکت سهام یسپرد، دولت یدو دزد را هم بدان نبا ستا یا یرانهکه و ای یهاصطالح قضائ
 . گوناگون شما یها همه جلوه یعنی ینا و. ...ها، و اند در سلول گمنام یکه شبروان یتیامن نهادهاییست، ا ی»یتسا
به  ینبز کشند، یبه رخ م یعل یرشمش کشند، یرا م یندست، حس» آلت«که در آن هر روز، مداحان  یدهست یا مرد اول، صحنه ،»شما« ینو ا -4
 هک یامبرنه امام و پ تا از شما،..و ینرا نفر و شمر کنند یم یرا بازساز یهمعاو سپارند، یهراس م یها طفالن مسلم به باد پنکه فرستند، یم یریاس
 یش؛بر بودن خو کشد یقمه م یران،صحنه کربال، که در غم صحنه دلخراش ا یادنه به  یگرکه د یاز خدا بسازند؛ آن هم در حضور ملت ای یهسا
 : است ینآن چن یها از صحنه یکه معدود ی»بودن«
شان کاشتند؛  تخم هراس را در دل... شخم زدند و شانهای شان بردند، خانه انپدران و مادر یختند،ر شانهای شما شبانه به خانه یها که گزمه یطفالن ـ

 . یدآبادیستوده و احمد ز ینطفالن نسر
 . مخترع ینکنند؛ پرو یادبلند فر یصدا را با شان»یارکوه«که حق ندارند غم  یمادران ـ 
 . یپدر محبوبه کرم شود؛ یم یغاز آنان در یزبا فرزند ن یدارد ینو آخر میرند یکه م یپدران ـ
 . یملک یرونق یناند؛ حس داشته یغاز آنان در یزاند و درمان را ن شکنجه شبروان گمنام شما از دست داده یررا ز شانهای یهکه کل یجوانان ـ
  .چند ماه یناند در هم کرده یخودکش یالمنفر در استان ا 1200تنها  کنند؛ یم یخودکش یکاریکه بر اثر فقر و ب یمردمان ـ
 . بار تهران تره یدانم گیرند؛ یمورد تجاوز قرار م یت،که در روز روشن و در نبود امن یدخترکان ـ
 . ینیساله ورام 17پسر  دهند؛ یم یحترج یرا بر زندگ یخودسوز یکه از فرط فقر و ناچار ینوجوانان ـ
 . سوادند یب یرانیا یلیونم 14از  یشاند؛ ب مانده باز لیاستان کشور، کودکان ما از تحص 11 به مدرسه ندارند؛ در یکه راه ییها بچه ـ
  .)ستا یرسم یتازه آمارها ینهاا( درصد 15از  یشب کند؛ یم یداددر کشور ب یکاریکار راه ندارند؛ ب یایبه دن یگرکه د یزحمتکشان ـ
 . یمدار یکشور زندان یها خواب ندارند؛ سه برابر زندان یکه جا یانیزندان ـ
 شود یشان خاموش م که چراغ یعیاند؛ صنا کامل یکه در حال ورشکستگ ییها کارخانه شوند؛ یم یقربان رویه یواردات ب یکه در پا یگانکنندیدتول ـ
  .)خود در حال کار کردن هستند یتاز ظرف یمیکشور تنها با ن یعصنا(
 . دهد یپول وزارت بهداشت را نمحتا  ت؛ دولتبهداشت در کشور در حد فاجعه اس یتاند؛ وضع که از درمان باز مانده یمارانیب ـ
 . داد» کش« داستان اختالس را در آن یدکه نبا یآن هم در حکومت شود؛ یقطع م یشانپا یکدست و  یککه  ییپا سارقان خرده ـ
 .... و
 ! یا خامنه یآقا یستما ن یهنهمه داستان پر آب چشم م ینا و
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 یماناز همه جهان برا رسند، یم» اجماع«سخت جان ما به» گربه« یهعل یگریبعد از د یکیجهان،  یهازده؛ کشور یمهما خ یرانبر ا یرانیو و جنگ
 یشههم یجخل یها دشمنان در آب بینند، یرا م یرانو ضعف ا یخواب نابود یگان،همسا. یراهللا مزدبگ مانده و بشار اسد قاتل و حزب یروس یایماف

 ... و برند یمان را م نام برند، یگازمان را م کشند، یمان را باال م در خزر، سهم دهند، یفارس، دندان نشان م
  

  ! یا خامنه آقای
و  یو عدل عل ینشما هنوز از د بینید، یکردن حکومت م یاست، شما اما خواب موروث یما جار یرانا یکه از تن زخم یستن یهمه خون ینهنوز ا

 ... و گویید یسخن م »یاسالم یداریب«
 .یابیدشعرا ب ینان مصرع دوم اخودت یم؛بگو چه
  
  

  ***منبع *** 
  زاد ؛ وبسایت رسمی محمد نوری»ینروزآنال«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-5ff4fe42e8.html 
http://nurizad.info/index.php/nurizad/17703 
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     1390دی  7، یا ه خامنهب یرانا یاناز بهائ یشماره هفت جمعسرگشاده  نامه

  
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
 روز افزون یقتوف یعرض سالم و آرزو با
  

 ...!؟کرد یمما چه توان ،کند او کند آنچه
  

هاست غم آن  رو سال یناست و از هم) حضرت باب و بهاءاهللا( یهو مظهر ظهور اال همتا یموطن دو جواهر درخشنده ب ،یرانمقدس ا سرزمین
شماست چشم  یطرهاز آنچه که در تملک و س یرغ یتیاز آنچه که مطلوب شماست و روحان یرغ یقتیبه حق یرانکه مبادا مردم صبور و بردبار ا یددار

و تمام  یزیونو تلو یوها است در دل و جان از منتظرانش هستند و پر واضح است که چرا راد باشند که قرن یباران رحمت یدر پ وباز کنند 
 یاتسانسور و حذف یمطبوعات کشور را از هزار هزار تو ید،ا دانگ سند به نام خود و حکومت زده العمر و شش کشور را مادام یخبر یها رسانه
 یلترشدهف یبه صفحاتباز هم  ،یمکه اگر نام خدا را هم در آن جستجو کن اید یدهسر و سامان بخش یکشور را به شکل ینترنتا فضایو  دهید یعبور م

 .رسیم یو مسدود م
امان نفس  یا و لحظه یدا یدهدر بند کش یلترینگف های چاله یاهسانسور و س یات،از حذف یا هجمه یانکه در م ییتقواو با یباگر مردم نج راستیه ب

 ی،زیرافاضل ش یممحمدابراه یخش ی،مازندراناسداهللا فاضل  یرزام یدست بر قضا شرح حال زندگ یروز دهید یآزاد را به آنها نم یدر هوا یدنکش
 یخو تار یهاال یقرا بخوانند و از حقا یطالقان یالعلما یبحسن اد یرزام یاو  یرزادیشهم یدجناب مال نصراهللا شه ی،جواد کربالئ یدحاج س

و  یاتخالف واقع یافکار و اوهام یقاز بطن جامعه و تزر یخیخود مطلع شوند، در مورد شما و علل حذف مستندات تار یشینیانپررشادتِ پ
 خواهند کرد؟ یچه فکر یدر کتب درسحتا  دروغ یجاز همه ترو تر یکتیستماس
 یایبرداشته شود و چشم هزاران هزار نفوس جو یاناز م یبیفر به تار و پود اوهام و مردم یدهپرده تن ینکه ا یدخواهد رس یبه اراده خداوند روز و

و  یقتحق یندگانجو ینگشوده شود، که آن روز است که هم یددر صددِ حذف آن بود وقفه یتمام آنچکه سالها ب و یخیتار یاتبه واقع یقتحق
 یو فکر یحکومت یستمکه خالف س یا یشههر نوع اند یاو االهی  یاتواقع یساز که در پنهان یعِنان شما و هر مقام مسؤول یروزد یاران با وفای

کشور از  یازو ن یبه مصلحت رهبرحتا  هر آنچه که بعد از آن در اصالت و صداقت یدترد بی د کرد وداشته است رها نخواهن یشماست دست
 یجمهور یرهبر یتشما امروز با توجه به مسؤول یقیناًدستورات شما نخواهند بود و  یعگ شما رد خواهد شد شک خواهند کرد و مطیلترینف

که به ضرورت زمان و الزمه  یدو با یدهست شود یم یقجامعه تزر یفکر یردر مس یور از شأن انساندار تمام آنچه که به دروغ و د عهده یرانا یاسالم
 .یدانجام ده یاساس یاقدام یانسان های ارزشحفظ حداقل 

هست و  یزن یعالشخص حضرت ییدمورد تأ یعتاًکه طب یرانا یاسالم یجمهور یو سوم قانون اساس یستاصل ب حتا به احترام یمشما تقاضا دار از
 یانب یمورد تعرض و مؤاخذه قرار داد به آزاد ای یدهبه صرف داشتن عق توان یرا نم کس یچممنوع است و ه یدعقا یشکه تفت کند یم یانصراحتاً ب

را در دست  که رشته افکار جامعه یو دستورات الزم را در جهت حذف تمام موارد دروغ و اوهام مخرب یداحترام بگذار یااله یانالاقل در حوزه اد
 اریماز شما انتظار د یمکه به خدمتتان ارسال کرد یقبل یها نامه یروو همچنان پ یدمبذول دار شود یجامعه م یگرفته است و سبب عدم رشد روحان

انجام  یانهائب در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند ولبه وص یلو تسه یعسردر جهت ت
 .یدده
  
 !پناه الطاف خداوند سبحان در
 
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
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 ؛یبهائ یها پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛یجامعه بهائ یعادالنه برا یاعاجتم یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائألأ مجوز احداث و ساخت مشرق -5
 د؛شدن یبکه بعد از انقالب تخر یس بهائکامل تمام اماکن مقد یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یمعه بهائجا یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یرسم مجدد محفل یلمجوز تشک -7
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com/2011/12/01/5/ 
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     1390دی  8ای،  نامه سرگشاده حسین زاهدی به خامنه

  
  ی؛ا خامنه اهللا یتآ یآقا حضرت
 یرفع نابسامان یرا برا یکه هر تحول الزم یددارآن را  انجانبه و مطلق، امک همه یاراتیکشور، با اخت ینظام حکومت یدر مقام رهبر یجنابعال امروز

که به  از،س دوران سرنوشت یندر ا یاز،مورد ن ینو با وضع قوان یبتواند بر طبق خرد جمع یرانتا ملت ا یدو معضالت دردناک موجود به انجام رسان
 .کند ینملل تام یرسا یانخود را در م یندو سعادت و سربل یهم شباهت ندارد، منافع مل یشقرن پحتا  وجه با گذشته، یچه

 یبا دلسوز یشانباورم که ا ینبر ا یراز نویسم، یم یشان خدمت حضرتعال نامه یندر پانزدهم زاد، یمحمد نور ینوشته را بنا به فرا خوان آقا این
 یزن رکه اخبار کشو یشان،ها آن که، برحسب نوشته با وجود زند، یقلم م یاحترام حضرتعال یتو با رعا یخواه یرواز سر خ یرانمردم ا یبرا یاربس

 یندهکه آ یانباریجامعه و خطرات ز یزانگ ذکر مصائب غم ینگارنده به جا. اند شده یو مشقات ناگوار ها یتگرفتار محدود کند، یمآن را تأیید 
همه  به یککه نزد یانقالب بزرگ. بپردازد یرانردم ام 1357انقالب سال  یعلل ناکام یبعض یحبه توض خواهد یم کند، یم یدمملکت و مردم را تهد

 یا و آزاد جهان در آورد و جامعه یمترق یها کشور یفکشورشان را در رد یخیتحول تار ینبودند ا یدواردر آن مشارکت داشته و ام یمردم به نوع
 :یردانجام اقدامات الزم قرار گ یبرا یلو توجه حضرتعا یتنوشته مورد عنا ینکه ا یدام. سالم و عادالنه بسازد یواقع یبه معنا

  
نه فقط استقالل دولت، دست به انقالب زدند وموفق به دفع  یش،حاکم بودن بر سرنوشت خو یعنیو استقالل،  یآزاد یلتحص یبرا یرانمردم ا -1
 یلاستقالل دولت، به دل یدر معنا یزل ننبود و استقال شد یکه تصور م یبه حد ینفوذ خارج گرچه اصوالً یدند،گرد یو رفع نفوذ خارج یکتاتورد

 یبعض یانرا در آن زمان سبب شده بود، فساد در م یعمال نفوذ خارجإ آنچه تصور. وجود داشت یمکه اکنون دار یاشغال نبودن، در حد تتح
را  مردم آن ی،اطالع بی مطبوعات و یآزاد یابو در غ پرداختند یم یخارج یها با شرکت ییها به بند و بست یشمنافع خو یدولتمردان بود که برا

را دارد و  یشخو یاسیس یها ستد تعامل و داد و یاسالم ینظام جمهور یزامروز ن. گذاشتند یم یخارج یها دولت /ل نفوذ دولت عماإبه حساب 
 .یردقرار گ یتمورد حما المللی ینکه در مجامع ب دهد یم یقابل توجه های یازامت یدر موارد

و عقب مانده جهان سوم  یرفق یها آن کشور یاتیبود که صحنه عمل یاندر جر یکا،وآمر یدو ابر قدرت زمان، شورو ینب ینگ سردآن دوران، ج در
 شتال متقابالً یزن یکانفوذ خود در آورد و آمر یرکشورها استفاده کرده و آنان را ز ینموجود در ا یعدالت بی از فقر و خواست یم یشورو. شدند یم
 یناز ا یک هر یاناًاگر اح. ر قدرت کردیدوا یآزمائاکثر ممالک جهان سوم را صحته زور یانجر ینا. نفوذ گردد ینمانع ا ای یلههر وسبه  کرد یم

 .استفاده کردند یمعدود یها که که کشور استفاده کند، همچنان یرقابت یناز چن توانست یبه مردم داشت، م یمتک یکشورها حکومت
  
که  یشبر سرنوشت خو یتونه به حاکم یدندرس یمردم نه به آزاد ی،ملت در اخراج مستبد و بستن راه نفوذ خارج زییروچرا با وجود پ -2

آن ملت بر  یتاستقالل ملت و حاکم یهرگز به معنا ی،که استقالل دولت به تنهائ یدتوجه دار یجامعه است؟ حضرتعال یک یاستقالل واقع
به  یدنمردم در رس یناکام ای یهآنچه را ظاهرا علت پا. ز استقالل حاکمان و اسارت مردم درچنگال آنهاما پر است ا یخ، تاریستن یشسرنوشت خو

 .باشد یم یاسیدر قبضه قدرت س یونبه حساب آورد، اقدام روحان توان یاهداف انقالب م
با فقه و امور  یختهآم یقاًشان عم یآنکه زندگ یلدلو به  یتحسن ن یاز رو یدترد بی در آغاز، یاسالم یبرجسته جمهور یاز رهبران رو حان بسیاری
 وسالم، عادالنه و مرفه  یا و جامعه کند یحاکم شدن فقه و به تبع آن فقها، همه مشکالت مملکت و مردم را حل م کردند یبود، تصور م یحوزو

توجه کنند که فقه مجموعه  یاآن بوده و  یالزم برا گییستشا یو دارا یریتمد یساسا یارمجهز به دانش و تجربه بس ینکهبدون ا سازد، یم یشرفتهپ
. ندارد زامرو یبا شکل زندگ یتناسب یچاند و اغلب ه کرده ینگذشته تدو یجوامع ابتدائ یطبزرگ به تناسب شرا یاست که فقها ینیدستورات و قوان

که با سرنوشت  ،را یریامر خط ینچن یتبودند و صالح بهره بی یالتو سازمان و تشک یریتاز دانش و فن مد یبه کل یعلم یها و حوزه یهانفق
 .نداشتند ،انسان سر و کار دارد ها یونمل

داشت و به  یآگاه یناتوان ینبود که بر اهایی ازجمله معدود فق یشانا آید، یبر م ینیخم اهللا یتشخص آ یها ها و گفته نوشته یآنچه از بعض شاید
انجام  فیقچند تو و اداره مملکت، هر یبه امور اجرائ یونعدم ورود روحان یکردند براهایی  داده بود، کوششکه  یا در ابتدا بنا بر وعده یلدل ینهم
 یآمده استفاده کنند و برا یشبودند که آگاهانه خواستند از فرصت پ یزن یونیروحان یت،حسن ن یدارا یونبخش از روحان یندر برابر ا. یافتندرا ن نآ
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در قانون  یهفق الیتاصل و یبرا شروع کردند که سرانجام با تصو ییها و از همان آغاز تالش یندرا قبضه نما یاسیرت سقد یشان،به آرزوها یدنرس
 یستگیو شا یتصالح ینه از نظر علم که یدر حال. و ثروت و امکانات مملکت را بنا نهند یاسیتسلط بر قدرت س های یهموفق شدند پا یاساس

 ینبا وضع ا نانآ یل،اص یتبا احترام به روحان. کسب کرده بودند ینهزم یندر ا یا تجربه ینتر کوچک یاز لحاظ علم را داشتند و نه یتمسؤول ینا
به چاه  ،یامدهنشاه و استبداد در یالعمر هنوز از چاله حکومت مادام یرانمربوط به آن، باعث شدند مردم ا اصول یگرو د یاصل در قانون اساس

 .افتند یگرید
و  یعتطب یلبه دل یان،در همه اد احتماالً ینی،د یها محترم حوزه یافتگان یمشدگان و تعل بزرگ راهگشا باشد که اصوالً نکته احتماالً نیبه ا توجه

 سائلو م یریتحوزه مد یچیدهکه مناسب علوم و فنون گوناگون و پ گیرد یشکل م یا شان به گونه یتذهن شود، یداده م یمکه تعل یعلوم ییهدف نها
پنج  یادولت برنامه سه  ید،در مجلس اول نظام جد. کنم ینمونه اکتفا م یکبه  ،مطلب ینروشن نمودن ا یبرا. یستمملکت ن یکبوط به اداره مر

 درکردن دخالت  ینبرنامه تع ینکهبه عنوان ا یوندر مجلس مطرح شد، با مخالفت روحان یحهکه ال یهنگام ؛به مجلس داد یبتصو یرا برا یا ساله
از دستور مجلس  یحهال. مواجه شد) بود یمفهوم ینندارم اما چن به خاطردالئل و عبارات را  ینع( یردمورد بحث قرار گ یدر خداوند است و نباامو

مواجه  ینشدن با مشکالت حل یدبزرگ حاکم شود، بدون ترد های یتدر مسؤول یوقت یتیذهن ینچن. یددر آن مجلس مطرح نگرد یگرخارج شد و د
 یتیشخصحتا  آنکه یرنظ. شود یم یگرحل کنند، واکنش آن افراط در طرف د یحصح یریتیو مد یعلم یقمسائل را از طر توانند ینم یوقت. دگرد یم
خوردن  ید،اگر الزم گرد) حفظ نظام که اوجب واجبات قلمداد شد یا(حفظ اسالم  یبرا ینکهبر ا یمبن یرا به صدور حکم ینیخم اهللا یتآ یرنظ

که قتل  شود یم ینها ا نوع کنش و واکنش ینحاصل ا... و یگرانکشتن دحتا  دروغ گفتن و ینبلکه واجب است و همچن یست،نها حرام نت نهشراب 
هر . است یانکاریجامعه نخواهد بود و عاقبت ز یرالت و خککمک به حل مش یرقدم در مس یکحتا  آن یجهاما نت دهد یم یرو یگریهر ظلم د یا
 .جامعه بگردد یبرا یدمف یهمان امور بپردازد تا عنصره ب یدو با سازد یخود را م سبمنا یتذهن یطیمح
  
که قبل  ییها از کشور یماندگ از عقب. یستن یآوریادبه  یاجیو احت یدمطلع هست مسلماً یع،وس یاردر سطح بس یو اخالق یاز دروغ و فساد مال -3

ه قبل از یو ترک یرانکه ا یدمطلع هست یحضرتعال. بینم یفاجعه نم ینا یحبه تشر یازیو ن باشید یآگاه م مسلماً یزن یماز انقالب از آنها جلوتر بود
 یاجتماع یتو موقع یتا چه حد از نظر رفاه عموم یهکه ترک دانند یم یاو همه دن دانید یاما امروز م. جلوتر یما کم یدطراز هم بودند و شا انقالب هم

است که  ینا یامده،به حساب ن یسهمقا ینکه مورد غفلت قرار گرفته و در ا یا نکته. جلوتر از ماست... و یداردر جهان و از نظرسالمت دستگاه ا
سه سال  و یس ینکه در ا یپول(داشت  یاردر اخت یگذار یهسرما یبرا تر بیش پول) یلیاردهزار م( دالر یلیونتر یکسال حدود  یس یندر ا یهاگر ترک

 یقتبه حق یافزائیدب قایسهم ینفاکتور را به ا ینا یعالاگر حضرت. تر از ما فاصله داشت بیش برابر ینامروز چند) استفت و گاز ما بوده آمد ندر
 را ییراقدام در تغ یتاحساس مسؤول کنم یبرد و تصور م یدخواه یاند پ داشته یاسالم یاندرکاران جمهور نادرست دست یریتکه مد یناکدرد
 .داد یده قرار خواهتر مورد توج عاجل و تر بیش
اند مملکت را با  نتوانسته ینکها یقتا به حال به درک عم یت،بخش روحان و اساساً یحکومت یراناز مد یک  یچه بنده روشن است که احتماالً برای

با پوزش  ماا شود، یم یطوالن یام کم گر چه نوشته. اند یدهنرس ،در حد متوسط، اداره کنندحتا  اند، داشته یارکه در اخت یو امکانات ها یهتوجه به سرما
 :یسمنمونه بنو یرا برا یقتیباشد حق یدمف کنم یتصور م

 یساز یلاتومب یها از کارخانه یاریبس یالدیم 79-1978 یها در سال. رو شد هروب یبا بحران جد یکاآمر یساز یلاتومب یعصنا 1970اوآخر دهه  در
 یرانمد. یددالر رس یک یربه ز یدو ارزش سهام آن شا یدگرد یلتعط یبه کل یسلرو کارخانه کرا شدند یلبزرگ تعط های یانبر اثر ز یکادر آمر

 یتمحدود یو تقاضا دانستند یتر م با دستمزد کارگر ارزان یگرد ییها را رقابت ژاپن و کشور یو ورشکست یانعلت ز یساز یلاتومب های خانهکار
 .را داشتند یلاردات اتومبو یثر نرخ تعرفه گمرکؤباال بردن م یاواردات 

اش  حمل و نقل واردات و صادرات دارد و هم بازار فروش ینههم هز. کند یوارد م یزژاپن آهن ندارد و سنگ آهن را ن شد یپاسخ آنها گفته م در
 یدن و شایرامد یاقتیل بی نند، معلولرقابت ک توانند یفراوان، اگر نم یهو مواد اول یبا بازار گسترده داخل یکائیسازندگان آمر. در خارج است عمدتاً
چند صد هزار کارگر را تحمل  یا یرچند صد مد یاقتیل بی جور توانند ینم) در آن زمان( یکامردم آمر یلونم 270 ،ینا بر کارگران آنهاست، بنا یتنبل

 تأیه یضتعو به یمتصم یسلرضع صاحبان سهام کراو ینبه دنبال ا. داشته باشند یبهتر یشان برسد تا زندگ ارزان به دست یکنند و حق دارند کاال
سال کارخانه را چنان سامان دهد که به  توانست ظرف مدت دو یرمد ینا. یدندبرگز یعامل یررا به مد »کاکو یآِ«نام ه ب یگرفتند و شخص یرهمد

نبوده و  زانردند اشکال در رقابت ژاپن و مزد ارمشاهده ک ها عمالً کارخانه یرسا یرانمد یوقت. کارخانه کرد یبدالر سود نص ها یلیاردسرعت م
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کار آوردند  بر سر یکاف یاقتبا دانش روز و ل یرانیمد یزکند، آنها ن یجادروز تحول الزم را ا یطاست که نتوانسته با شرا یریتیمد یستماشکال در س
 .قابل مالحظه برخوردار شدند یدهاز دو دهه از رونق و سود یشب یو برا

  
نامناسب است  های یاستس و یریتمعلول سوء مد بلکه منحصراً یگر،د یرونیاست و نه معلول عوامل ب ها ینه معلول توطئه خارج انیروضع ا -4

 یختنهم ره را بدون ب یادیبن ییراتتغ توانید یم یاست و شخص حضرتعال زاد ینور یبه نظر بنده، حق به جانب آقا. دارد یازن یادیبن ییریکه تغ
 تواند ینه ممکن است و نه م یاصالح مورد گونه یچه یگرد رسد ینظر مه آشکار ب یا گونهه ب یراز. یدانجام ده یو مال یات جانو تلف تمملک

 .یدجاودان ساز یخو نام خود را در تار یدبزن یکیاقدام ن ینکه شجاعانه دست به چن یدام. مملکت را نجات دهد
  
 یچه یرد،انجام نگ یاقدام اساس ینتا ا رسد یبه نظر م. است ینقدم، جدا کردن حکومت از د ینتر مهم اًراه، ظاهر یندر ا یاز اقدامات اساس یکی -5

 کنم؛ یمسأله جلب م یناز موارد و دالئل متعدد مربوط ا یکیرا به  یتوجه حضرتعال تر بیش یحتوض یبرا. رسد یمطلوب نم یجهبه نت یاصالح
عمال إبوطه برخوردار گردند و و ادارات مر یدر دستگاه حکومت ای یژهممتاز و و یاجتماع یتقعاز مو یونکه روحان یدسبب گرد ینید کومتح

صنعت،  یجادا یاتجارت  یربود، نظ یو بدون اشکال شرع یعاد یکه به نظرشان امر یمنافع شخص ینتام ینفوذ، چه به قصد خدمت، و چه برا
 ای یژهو یتموقع یونحانکم رو و کم یداجتماع آغاز گرد یدر امور جار یساالر یهمشروع، فقبه ظاهر  یها نوع کار ینجا و از هم همیناز . آغاز شد
 یکه گاه(هایی  وضع به فساد و بند و بست ینمسلم بود که ا. یسلطنت یها شاهزادگان در نظام یلاز خ یشبه مراتب ب یو نفوذ یتموقع یافتند،
و به دنبال آن کل جامعه و سازمان  یو کل ساختار حکومت انجامد یم) خبر بودند بی ناز شدت فساد آ گرفتند یقرار م یلهکه وس یونیروحان
 .کند یرا آلوده م یتروحان

در  یژهآمد، به وپردر یعمده کارها یگشا را دارد و گره یشاهزاده در نظام سلطنت یکوابسته به نظام نقش  یکه امروز هر روحان دانید یم حضرتعالی
آن  یهو بق تاس ین دولتاز هفتاد درصد آ یشب یدشا یراناقتصاد ا دانیم یو م باشد یم... و یضهر تخلف و تبع یبرا یحفاظتارتباط با دولت و سپر 

 یگر،د یکس و نه هر ینه حضرتعال. شمار است بی وابسته یوناگر شاهزادگان تعدادشان محدود بود، تعداد روحان. دارد یازهم نوعاً اجازه دولت را ن
 یناصالح ا. یدبرآ! ددانن یتعداد شاهزاده متنفذ که حرفشان را حرف خدا م ینبا ا یما بود، محال بود بتواند از عهده اصالح مملکتش یاگر به جا

بلکه در همه شؤون جامعه  یو ادار یکه فقط در امور ماد یساالر یاست، روحان یانتکردن امر حکومت از امر د مشکل، فقط و فقط از راه جدا
 .مختلف جامعه باز گردد یها و هم به حوزه یانتبرداشته شود تا سالمت و اعتبار، هم به حوزه د یاناست از م یدهگرد یجار
شاهزادگان متنفذ خلع  یلاز خ یکرا لغو نکرده بود، که به طور اتومات یهسلطنت قاجار توانا و با فکر بود، اگر یریمد ینکهخان سردار سپه با ا رضا

 غییرو تحول و ت یآن همه سازندگ یزدولت،ناچ یاردر مدت شانزده سال با وجود فقر کشور و در آمد بس توانست یرگز نمه کرد، یقدرت و نفوذ م
که  یدیمکند و د ینرا تضماش  خود و خانواده یالعمر سراغ سلطنت رفت تا قدرت مادام ی،جمهور یافسوس که به جا. در مملکت به وجود آورد

از  یکی ید،مردم هست یتطالب اصالح مملکت در راه حاکم یمانهاگر صم یزن یحضرت عال. نداقبت شدهم خودش و هم فرزندش چه بدع
 .مردم است یرخداست و هم به خ یکه هم مرض یکار. باشد یانتدر جداکردن حکومت از د یدبا ها دمقترین  یاساس
که افول  یان،دوم حکومت عباس یمهتجربه نحتا  و یحیمس یاروپا یو تجربه قرون وسطا یاندر زمان ساسان یرانیانا یخیتجربه تار کنم یم تصور

 یتدست رفتن معنو در دست طالبان قدرت و از ینشدن د یچهو دولت جز باز ینادغام د دهد ینشان م. موجب شد را یعلم و دانش تمدن اسالم
اگر آنها را . نداشته است یگریثمره د یو فرهنگ یماد و یاسیس ی،لذا انحطاط جامعه در همه جهات اجتماع و یزندگ یآن برا یبخش یو معن یند

به بار آورده  یوحشتناک های یبو دولت چه آس ینما نشان داده که ادغام ده ب عمالً ینیسه سال حکومت د و یامروزه س یم،ا خوانده یخدر تار
همراه با  یتمدن اسالم یختار یهسه قرن اول، اگر دو. ه استحکومت قرار داد یاردر اخت یگانیآورده راثروت باد ،نفت یمترفتن ق است، با آنکه باال

به وجود آمده  یروحان یالتآشکار است که در آغاز، نه تشک یلدل ینجوامع مسلمان بوده است، به ا یدر همه ابعاد زندگ ییها و جهش یشرفتپ
 یجه عالکه به کمال و در یبه عنوان انسان یامبراز سنت پ یتتبع به خداوند و یمانرا در وجه ساده ا ینمردم د. گرفته بود یفربه نانبود و نه فقه چ

از اصالت و  یافت، یتر شکل بزرگ ینن دیامتول یسازمان یالتتر شد و تشک یچیدهو پ یافتهرچه فقه گسترش  .فهمیدند یاست، م یدهرس یانسان
که در قرون  دانید یم مسلماً. رفت ینجوامع از ب یندر ا کلی بهم رو به انحطاط نهادند و عل یکاسته شد و جوامع اسالم یند یمعنابخش و یتروحان

گفته درست است، چرا  ینکه اگر ا ستا ینپرسش ا. بوده است ینید یا همواره در گذشته جامعه یراناند که جامعه ا نوشته یبزرگ محققان، یراخ
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 یدهبه اوج خود رس یراخ یها حد رواج داشته که در سال ینتا به ا... و یابوده و دروغ و ر یفاقد فضائل اخالق غالباً یرانجامعه ا یردر قرون اخ
 .است
ثروت،  به خاطر قدرت و و چه بعضاً یتحسن ن یچه از رو یخی،اقدام نادرست تار ینا یلبه دل یتکه روحان فرمائید یم یقتصد کنم یم تصور

 یند یجدائ ،محال است، تنها راه یامر یاصالح فرد. را جبران کنند آن یده بادر برابر خداوند دارند ک یمعظ یتیو مسؤول یرانبزرگ به مردم ا ینید
احترام سابق را به آنان باز  و کند یحاصله را جبران م های یانو ز برد یم یننادرست را از ب یها و دخالت آمیز یضتبع یازاتاست که امت ولتد از
 .گرداند یم
دارم و نگران سرنوشت  یخو تار یبه مطالعه مسائل اجتماع یارفقط عالقه بس. ام یاسیال در حوزه ستوان و نه قصد حکمت آموختن دارم و نه فع نه

با لطف و  یدوارمنگاشتم، ام یفهرا بنا به احساس وظ یحاتتوض ینا. شاهد آن نخواهم بود یکشورم هستم، هرچند خود به علت سن یندهآ یها نسل
 .یدسن نظر به آن نگاه فرمائحُ
  
  یقتوف یو آرزواحترام  با

 یزاهد ینحس
  
  

  ***منبع *** 
 زاد یمحمد نور یرسم یتسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/17598 
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     1390دی  8ای،  به خامنه» نویس یک وبالگ«نامه سرگشاده 

  
  به رهبرم ای نامه

  
 یا خامنه یآقا جناب

عنوان  به یسم،به شما نامه بنو خواهد یاما من دلم م. است یلیاردم هزار در سه یکاز  تر کم یدنامه را بخوان یناست که احتمال آنکه شما ا پرواضح
ا مطلبم را ج ینو هم کنم یشما صرفنظر م یتکه از نوشتن نامه در کاغذ و ارسال آن به ب یدالبته ببخش. شناسید یکه شما نم یعاد یرانیشهروند ا یک
 .گویم یم

 یوقع یایدکه به مذاقتان خوش ن یا گفته یچاند، اما شما به ه ها را زده حرف یلیسال خ اندی ویست ب یندر ا اه یلیهرچند خ یست،کم ن ها گفتنی
 .کارش تمام است یندهکه گو یدبنه یوقع یدچون اگر بخواه کنید، یآن کالم لطف م یندهنظر به گو ینو البته از ا نهید ینم

 یدفرض کن. ببرم یالیخ یتیشما را به موقع خواهم یمن م. داشت یتکرد که رنگ واقع یرشما تصو یرا برا هایی یتاش موقع در نامه زاد ینور محمد
 رهبر ید،نبود یدو مرجع تقل یالعظم اهللا یتآ ید،نبود یامروز روحان ،صورت یندر ا. رفتید ینم یهبه حوزه علم یلیخود، به هر دل یشما در نوجوان

 یاخواب  را دشوار کنم، پس شما کارتن یتموقع خواهم ینم. یدبود یدولت یا کارمند ساده در اداره یک دیفرض کن. یدنبود ینامر مسلم یم و ولمعظ
 ماما یگزینسال است جا سه ویست ب ی،روحان یکشما  یآن طرف به جا. یدهست یشهروند معمول یک. یستیدمحکوم به اعدام ن یزندان یامعتاد 
 .است شده) ره(ینیخم

در جمع نخبگان  یم رهبرمقام معظ«. منزلتان روشن است یزیونتلو. شوید یکار آماده م رفتن به محل یو برا شوید یم ریدازود از خواب ب صبح
چون شما شهروند . افتید یراه م آرتی یب یستگاهو به سمت ا کنید ینگاه م یبه آسمان خاکستر شوید، یاز منزل خارج م. »...سراسر کشور یجیبس

است، محل کارتان هم در محدوده  تمام شده تان ینبنز یهالبته، سهم. یدهوا را آلوده کن یشخص یلبا استفاده از اتومب واهیدخ یو نم یدهست بافرهنگی
. تاس یدهخواب یندگیموتور در نما یگرفتگ علت آتش اند، به ضبطش را برده یشرا که دو شب پ تان یشخص یعالوه، خودرو است و به یکطرح تراف

 .یدپست مراجعه کن ینبه ا یدآن آشنا شو یبا فضا خواهید یاگر م. کنم ینم یفتوص نیتارا برا آرتی یب
که صف  شوید یمتوجه م. است شده یلکه مقابل بانک تشک کنید یرا مشاهده م یلیصف طو. ایستید یبانک م یپول از عابربانک جلو یافتدر برای
با  یبزرگ یلبوردتان ب اداره یکنار درب ورود. دستگاه عابربانک خراب است. است از مرز ششصد هزار تومان عبور کرده یراًه است که اخسک یدخر
در اتاق کارتان هم . »نرسد یبیتا به مملکت شما آس یدباش یهفق یتوال یبانپشت«آن نوشته شده  یلبخند به لب قرار دارد و رو یاز مقام رهبر کسیع

ف یآهسته تعر ییکه همکارتان با صدا یدخوردن با همکاران هست یدر حال گپ زدن و چا در اداره. است نصب شده یواربه د یشاناز ا ییتابلوها
انتخابات  یجبه نتا یاعتراض یماییاو در راهپ. در زندان است و از کارش هم اخراج شدهاآلن  همکارتان بود، یشکه تا چند هفته پ یکه جوان کند یم
 مننژیت یاشده؟ آ یسرش وارد توالت فرنگ یادارد؟ چقدر کتک خورده؟ آ یچه وضع. او کجاست که دانند یاش نم البته خانواده. خضور داشته یراخ

... یم رهبرمقام معظ یاعتراف غرب به هوشمند«. زنید یرا ورق م یهانروزنامه ک ای یقهوگو با همکاران چند دق هم گرفته؟ زنده است؟ بعد از گفت
 ها یارانهپول  زمردم ا: جمهور یسرئ... رسول اهللا است یتوال یهفق یتوال... هستند االرض یفسد فسران فتنه م... در صنعت خودرو یرانا ییخودکفا

 .»...استفاده کنند گذاری یهسرما یبرا
 یممنوعه را رو یها نفر بساط کتاب یکاو  یکنزد. کند یرا تکرار م اش یشگیهم یها التماس یابانکنار خ یگدا. یدراه برگشت به خانه هست در
 ینا یصدا. کنند یم یاشبلند فح یاند و با صدا شده یرآن طرف دو نفر درگ. کند یبه سرعت عبور م یتانپا یاز جلو یکلفت موش گردن. یدهچ نیزم

 یو پوشش یظغل یشیرا که آرا یو زن زند یترمز م یابانپسر، کنار خ. شود یجوان گم م یپسر یضبط خودرو یو صدا ها ینبوق ماش یدو در صدا
و او  کنند یشاخه گل تعارف م یچادر یان خانم گشت ارشاد، به دخترمأمور جلوتر، یکم. کند یبود، سوار م یستادها یابانرف دارد و کنار خنامتعا
 در. یدکن یدمنزل خر یبرا یدکه با آورید یم یادبه . کنند یرا با مشت و لگد سوار ون م ییمانتو یان مرد هم دخترمأمور .کند یعبور م تفاوت بی
 یبتانپول داخل ج یمابق. کنید یبسنده م یبس یلوک یکبه  گوید یفروشنده مبلغ را که م. کنید یپرتقال سوا م یلوک یکو  یبس یلوک یک فروشی یوهم

 .دهید یگوشت م یدخر یرا برا
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آرام دارد اشک  بینید یم کنید یکه مدقت . است یینو سرش پا یستادهساختمان ا یدر راهرو، کنار درب ورود یهساهم یآقا. شوید یساختمان م وارد
عرق بر . دارید یخودتان را برم یها شما هم قبض. دهد یآب و برق و گاز را نشانتان م یها آمده؟ قبض یشپ یکه مشکل پرسید یاز او م. ریزد یم
 یرو. سکّه به او بدهد یک یماه یدباهمسرش هم ترکش کرده و . از کارخانه اخراج شده یبه تازگ گوید یم یههمسا یآقا. نشیند یم تان یشانیپ

 .ماهواره هستند یشد یآور ان در حال جمعرو مأمور روبهبام ساختمان  پشت
 »...خواهد شد کن یشهو مسکن ر یکاریدولت مشکل ب ینا یانتا پا... است شده یرقم نرخ تورم تک ی،هبه فضل اال...«. کنید یرا روشن م تلویزیون

 یکهرا از ار یمدت کردید یکاش فرصت م. است که مختصراً و بدون اغراق نشانتان دادم یما مردم عاد یاز اوضاع زندگ یا گوشه ینا! یا خامنه آقای
اند، توسط ایشان  زاد تشخیص داده این مورد، بنا به مالحظاتی که آقای محمد نوری[/////  آنگاه. یدکن یمردم زندگ یانو در م یاییدب یینبه پا یرهبر

 .یدادد ینمره م ید،مر مردم هستولواألأو به خودتان که  کردید یم یرا قاض] حذف شده استاز اصل نامه 
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=341 
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     1390دی  8ای،  به خامنه» یک جوان ایرانی«نامه سرگشاده 

  
 ،دروغ ،یاکه ر یبه اسالم یول ،کنم یبودن خود افتخار م یرانیبه ا .سن انقالب هستم ساله و هم 32 یجوان ؛یاسالم یسالم خدمت رهبر جمهور با

 ؛ها حکومت کند که بر دل خواهم یم یمن اسالم .کنم یافتخار نم شود یم تر یشب و تر بیش ن هر روزآدر  ،خانواده یانبن یدناز هم پاش ،فساد ،یدزد
 یرفتهگذاشتن در مصاحبه پذ یشکه من بتوانم بدون ر یاسالم ؛مسجد بدوند ینماز خواندن به سو یها برا اذان جوانن هنگام آکه در  یاسالم
 ،یستمن یسو انگل یکامن جاسوس امر ،یستممن منافق ن ،یستمانداز نن برم ،کار کنم یرانما یبرا ،ام کار کنم سسهؤم یدل برا با جان و یول ،شوم
 .یدکنده از درد من را بشنوآو  یفضع یصدا کنم یخواهش م .یرانمپاک ا اکاز بطن خ یجوان

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=342 
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     1390دی  8ای،  نامه سرگشاده عاطفه به خامنه

  
 !آقا سالم
 !یمانخدا یب واجب است از سوسالم هم که خ! ینسرزم ینرهبر ا! ییتر ما بزرگ ،باشد هرچه
 !یدتان بود که چشممان به شما بود و سر باز زد یفهوظ که توانستید، ینکرده که م ست از هزار کارا ای یهکنا یدفکر کن ینکهنه ا گویم یکه م رهبر
 !گویم یجامعه سخن م ینتمام ا یابتبه ن یدفکر کن ینکهنه ا گویم یکه م رهبر
 !یدا را گرفته) ع(یعل یمموال یجا یدفکر کن ینکهنه ا گویم یکه م رهبر
 !در شما تجسم کنم ام یدهرا که ند ییرا ببندم و او یمها چشم توانم ینم! توانم ینم که

 !ها بگذرم آقا سال ینا یِعل یعهش های ینهاز تمام ک توانم نمی
 !است و بس یصمالکِ تشختان  یکه حالِ فعلبهانه  ینکردند به ا یرا خال یارانپشت  گونه ینهم ا) ع(یفکر کنم عل توانم نمی
 !جدا کرده بود یهاز معاوحتا  نبود که حساب خوارج را) ع(یعل ینفکر کنم ا توانم نمی
 !آقا گذشتند ینم یدغارتان گذشت یارانکه شما از  گونه ینا) ع(علی
 !باشد یفعل حالِ یرِحالشان مغا ی؟ که فردا روز!امروز یاران یبرااست  یچه ضمانت ،حساب ینا با
  
 !آقا

 !یمنقدتان کن یداجازه داد خودتان
 !حرفش را بزند یکه اجازه بدهند جوان یدخواند بارها محافظانتان را به بازگشت فرا خودتان
ت سخن نهراسند و راح یبتشانبا مردم محافظان را کنار زن تا مردم از ه یاروییدر رو فرمایند یکه خطاب به مالک م) ع(یعل یمانموال همانند

 !یندگو
 است، ینهم تمام توقع کوچکم هم حال
که او  یاش و از هزار تصور ناب یاز دلهره سؤال بعد یش،ها گام یاز صدا یش،از صدا ترسیدم یبند هم م چشم یراز زحتا  را که یکله یمرد قو آن

 !یدبرگردان یشهم او را به سر جا شکست، یدر قلبم م
 یامبرو پ یدندسخن گفتند و اصحابِ آن حضرت لب برچ یامبربا سنگ با پ یتشانگونه که آن زنان عرب از جاهل نه آن یمسخن بگو یداجازه بده! آقا

 !شرمسارشان کرد یبا لبخند
 ی،مالک ی،ابوذر ی،مانند سلمان یدبگذار که

 !تان را به مسلخ ببرمتلخ، شما را که نه، سرابازان یبا تلنگر! تهران یناهل کوفه نه، هم یهمانند جوان یدبگذار! نه اصالً
 ؟!نسل مرا ؟ تمام!اصالً شناسید یمرا م نسل
! نه !باشد ینحس ییشما و نه به غربت تنها یرو یدنشما و اشکمان به ذوق د یتنها رودررو ماه تلخ، یندر ا مان یکه عزادار یستیمن ییهمه، آنها ما

! زمانه یناز ا زنیم یدر آغوش خدا و مدام غُر م اندازیم یواهمه خودمان را م بی عدو ب لغزد یم یمانپا یما گاه !رود یم یادماننمازمان هم  یما گاه
 یاحد یچرا نه در حد ه) عج(و امام عصر) ع(ینرا نه در حد حس) ع(یو عل) ع(یرا نه در حد عل) ص(و محمد) ص(اما خدا را نه در حد محمد

 !آوریم ینم یینپا
 !خوانند یرا نم یو نه مصداق آنان که خدا خوانند یرا خدا م) ع(یا و علرا پسر خد) ع(یحکه مس یمنه مصداق آنان ما
 !اما نه به هر جا! خواهیم یجا م یکرا  یرانرا، ا یمانما همه وطن را، ا! نه! آقا یمکه خودجوش برانداز شو یستیمن ییهمه، آنها ما
 .یما شته گذاشتهرا نانو »یمانا یابهتر است  یرانا«و  »ثروت یاعلم بهتر است « یانشا ما
از  یت،مذهب، از تعصب به نام روحان یاما از دروغ به پا یمرا دوست داشت ها یرا، روحان ها یرا،مل ها یما همه مذهب. یمبود ینسل مهربان ما
 !یمخدا و نام خدا متنفر بود بسان یساز یسهقد

 !آقا یدو براندازان جدا کن یزانگر ینما را از سلطنت طلبان و د حساب
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 اسالم را زنده نگه توانست یمحرم هم نم ینهم یمبود یزگر ینما اگر د! آمدیم ینم یاسالم یرانا یرأ یها صندوق یپا خواستیم یاگر سلطنت م ما
 !ینسرزم یندارد در ا

 ید؟آورد یادما را به  نسل
 !آقا یمبود یشههم همراه نسل
 !یمزد امام، خودمان را به آب و آتش وزیر نخست یکه برا یپرغرور نسل
 !آوریم یکه مدام نامش را م یمانقالب ینناخلف اروزهاست و ما فرزندان  یناو هم ممنوعه ا نام حاال
 ؟!باز آقا شد یم »افراد است یحال فعل ،مالک«مصداقش،  کرد یم یامام هم اگر بود و مخالفت دانم نمی
سبز خوب توانست از نو  یمرز و بوم تنها با پرچم ینا دور یها سال راتخاط یادآورینسل چه کردند که نامهربان شدند اما  ینبا ا دانم ینم من

 !مهربانشان کند
 !آقا یاوریدب یادما را به  نسل
 ...تا هشتاد و اشک کشاند یشها ینظام را داد و باز هم هشتاد و هشت را با رأ ینتک اشتباهات ا تقاص تک یکه از کودک نسلی

 !م جداسته یگرد یلهاما حسابمان با آن قب ما
 یوطن را و جا ینخاک ا و تازند یبا آنها که به اسم شما م کنند، یرا به وجود شما متبرک م یا با آنها که پارچه! ریزند یاشک م یدنتانآنها که از د با
 !کنند یمذهب را متعفن م ینا یِجا
 !بندند یم یتعصب به هر گناه یکه از رو ی،محبت حت یکه چشمشان را نه از رو آنها
 !یعیانتنها به اشتراک نام کوچکتان با امام ش خوانند یم یکه شما را عل آنها
 !دانند یکه فرمان جهاد شما را چه بسا از فرمان جهاد امام عصر هم باالتر م آنها
 ییدسبزپوش سخن بگو ینو از جوا ییداما شما تا لب بگشا! سال است 1400اند  پاسخ گذاشته بی را) ع(ینحس »ینصرنیهل من ناصر « یادکه فر آنها

 !شما یجنگ برا یداندر م کنند یچه م ینو بب یاوقت ب در قبال غارت اختالسگران آن یزکه مملکت را به غارت برده است آن هم ناچ
 !یدآنها را روشنشان کن! آقا

 !نابرابر را یابرابر و بعد هم نزاعن یا انتقام مناظره ینکهنه ا یرندساله مشترکمان را از نامسلمانان بگ 1400 یانتقام دردها بگویید
سربازان  یچون سربندها ییبا سربندها! ملت یجانم فدا: چون یجانشان را بگذارند کف دستشان با اسم شب یدآن جوانان جان بر کفتان بخواه از

 !ینحس یازهرا و  یا: در دفاع مقدس) عج(بر حق امام عصر
 !را برپا سازند ینو سالح د! بگذارند ینسردشان را بر زم یها سالح بگویید
 ؟!یستچ دانید یرا م یند سالح

 !و عشق پنهان شده در فقه و اصول و فروع یتو عقالن یتو رحمان یو عاطفه و گذشت و بزرگوار مهربانی
 یانم! پروردگار ما یا: که یمو چون او مناجات کن یمها بود باش و بغض ها ینههمانگونه که زمان جنگ با دشمن بدنبال فروخوردن ک یچون عل بیایید

 یهست یانراهگشا ینبهتر بگشا که تو یحق راهه ما و قوم ما ب
  

 !یا خامنه آقای
 !یفهمیدیم روزها را نم یناکه فلسفه عصمت انسان  یمبود ینسل متعادل ما

 !یحت یمرا درک نکرد یتو روا یثو حد ینبا د یختهآمدروغ  فلسفه
فرمان  ها یدیسع اهللا یتدر برابر آ یدکه با دانستیم یم یاسالم یشما را رهبر یم،نظام بدان ینسبت به برانداز یمنامال یاز آنکه شما را رهبر تر بیش ما

اسالم و به  فظاز ححتا  ،اوجب واجبات بود ،شما حفظ نظام یاما چه بد که برا دانستیم یتر م یتبا اولو یرانچرا که اسالم را از ا ،دادید یجهاد م
 !تر جبسخره نگرفتنش وا

 یفرمان کردند یوطن را تار و مار م ینخدا و به نام شما جوانان مهربان ا یادشما در برابر سربازانتان که به  شنیدیم یاگر م شد یدلمان خنک م ما
 !فرمودید یم 88چون خرداد 
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دروغ و اختالس و  توان یکه م یمرکمان نخوانده بودما در قرآن مشت! بود یگرد یاما از پدر توقع یمبد باش توانستیم یخانواده م یکفرزندان  بسان ما
را  سدانمفبساط  ،دشمن یشاد یبه دل ماندن آرزو ینداد و برا »کش« ،هم که نه، به بهانه حفظ نظام ینتر را به بهانه د و هزار گناه بزرگ یدزد

 !برپا کرد
  

 !یا خامنه آقای
 بندند یخود بار سفر را م یهان بزرگان و شاهان و رهبران به هنگام خطر زودتر از موالو همرا یارانآنجا که .ما یخود پر از حرف است برا تاریخ
 !چون شما یبزرگ یست براا یهشدار

را  ییها و جالد خانه ها یزککه کهر ندا ینانهم ا. کنند یم یچیاز همه از فرمان شما سرپ یشب ینانکه هم ا یدمتعصب و جاهل خود نبند یارانبه  دل
 !دوزند یرهبرشان م یها مردم هم چشم به لب ینو ا اندازند یدر آمد شما را جلو م یشو بعد هم که صدا یکنند برپا مبه نام شما 

غفلت  یلحظات یا یا که لحظه یمدار یادیز یکاناصحاب و نزد یخما در تار رهبر گرامیاما ! یمرا دار یرهاها و زب طلحه یخاست که در تار درست
 !بخشوده شدند انیشموال یکردند و از سو

و  گوید یو با آنان سخن م ها، یسها، اشعث بن ق ابن عباس یاز خطا یا ؟!گذرد یم یزن یلبرادر خود عق یمهربان از خطا) ع(یعل ینکهنه ا مگر
 ؟!شنود یسخنانشان را م

 اندازد؟ ینم یروناز دامان اسالم بو او را  گذرد یناقابل م یاش در طلب انگشتر دختر مطهره یمهربانمان از خطا یامبرپ ینکهنه ا مگر
 .سنت رسول اهللا است ینکه ا یدخود خوان یتان را دوباره به سو یمیقدو همراهان  یاران

 .است) ص(محمد یتاهل ب یوهکه ش یددست آره دلزده را دل ب جوانان
 !اند ینداختهاسالم در خطر ن و یرانا یندهنوان نماعه شما را ب یآبرو یناز ا یشتا ب یدکن یبازنگر ینتانخارج شده از د یاناطراف یصدر تشخ و
  

 !یا خامنه آقای
حال  یشانجوانِ پر همه ینا تواند یامروز م یتانآن روزها یبود و چه خوب است که همراه و همپا یادگاره ب ها زاد یبود از نور یقلم را اگر سخن این

 !را به خود جذب کند
 !نسالنم قبل در ذهن هم تجسمِ برخوردِ شما را از یمبگو بگذارید

 !ینامه سوزاند 1ات را با  یندهآ گویند یم! است یدهفا یب گویند یم که
 !در نظر خواهند گرفت یتنوپا برا یاندر حد اد یتو را خواهند برد و مجازات گویند یم که
 !نوشته شود یدبا گویند یکه م! زادها یمن دلم گرم است به ضمانت نور اما

 )!ع(ینحس یادشود دوباره فر یادفر یدبا! نوشته شود یدبا !گویند یهم م راست
 را؟ یروز یچه ینحس یب جماعت ینا یاما برا یسترا بر سر زد و گر یروز 2تنها  ینحس یبرا شود یافتاد مگر م یادم ،)ع(ینحس گفتم

 ؟!را بدعت شکستند و به قتلگاه فرستاند ینکه حس یستیمن یآن جماعت یمگر شاک ما
 کشیم؟ یاصل و نسب به دوش نم یب یها و رنجشان را با بلند کردن عالمت سال یستیمن یکوفه عصب پوش یاهس یلهآن قبمگر از  ما
  

 !آقا راستی
 یشاناز سربازان ا یباشد که کس ینحواسمان به ا یدآن نامه نبا در ؟!تر است هم سخت) عج(امام زمان یشما از نوشتن برا ینوشتن برا دانستید می

 ها یبعض! یشانبرا نویسیم یتازه آنجا ناممان را هم کامل م! و دانشگاه اخراجمان کنند نه از کار یاو گردنمان را بزند و  یایدب یزامام عز طبق فرمان
 !نویسند یهم م یآدرس
 ترسیم یم اسممان را همحتا  !داش کرد مبادا دل شما را برنجان تکه و تکه ترسید .هزار بار خواند و غلط گرفت یدنامه را با ینا که بر ما یوا اما

 !آقا یسیمکامل بنو
  

 سادات  عاطفه
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  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=384 
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     1390دی  8ای،  نامه سرگشاده یکی از مسؤولین سابق سازمان انرژی اتمی به خامنه

  
 یچند با رهبر کالمی

 
 یا خامنه هللا یتآ حضرت

 یرانا یاسالم یجمهور رهبر
 
 یسی؟نو چرا فاش - 1

انتظار که  ینبه ا افزایی یواژگان م یبه تند بینی یکه نم یبازخورد. کنی ینامه به مقصد، آن را تکرار م یدنبه گمان نرس شنوی، یپاسخ که نم - الف
ات به  نامهکه  یمطمئن شو یاحتمال یهاتتنب یرشو تو با پذ یایندسراغت ب نگار هم که شده به نامه یهتنب یفراشان شالق به دست نهاد دست کم برا

 نامه را سراسر از واژگان تند و رسد، ینم یاز فراش و شالق که خبر. یپست و چاپار را مقصر نشمار یهودهو ب یو منتظر پاسخ بمان یدهمقصد رس
 یطشرا آنو در  شوی یمتر  یو جرتر  یعصب. یستن یکه در آن سو خبر شوی یمطمئن م. یابی ینم یباز صبر و صبر و پاسخ. کنی یپروا پر م بی
آلود با بر  غضب ینمأمور .آیند یبه سراغت م ینانههستند که خشمگ یهخف ینمأمور بار ینا. گیرد یبه خود م یبرانداز یو نا یبو تهای نامه یگرد

طور  بهبر اعالم وصول نامه و  یمبن یرهبر یلو طو یضوتاه از نهاد عرپاسخ ک یکبا  توانست یکه مشکل امروز م یابند یدر م یکوتاه یرس
که به  ییو دشنام به خود و را یرهبر یوارسر کوفتن به در و د یبه جا یاز آن پس متقاض. حل شود ربط یذ ینولؤهمزمان ارجاع آن به مس

و آرام  گیرد یآن سازمان م های یتو اولو ها یتنطبق با واقعو م یکارشناس یپاسخ یا. رود یول مؤداده است، به سراغ آن مس یاسالم یجمهور
ماجرا  ینا. دهد یو فحشش را به آن سازمان م کند یم یرهبر یترا به ب یشدعا )1(مرحوم مدرس یاستبه س شود، یاگر قانع نم یاشود و  یم
 یکآسفالت حدود  یبرا یگیریها پ است که پس از سال یننشروستا یمرد یجهنت یاز تالش ب یتیبلکه واقع. یستن یازمودهن ینگار و نامه یالبافیخ
را  یشتقاضا یوسانهأرا بر سفره نشاند و م یاریبس ینمأمور داشت و یاو سفره باز. را وداع گفت یدار فان یشبه روستا یمنته یتر جاده خاکیلومک

 .بودشده  یبود که دست به دامان رهبر یمحل ینشدن از مسوول یوسأبا م. کرد یتکرار م
  
اما مطبوعات . رسید یآخرش نم یها در نامه ییگو یشانبه پر داشت، یدر مطبوعات ماش  انعکاس خواسته یبرا یو رمق یقلم ییاگر آن روستا -ب

 یخود سانسور یاسانسور و  یلرا، به دل زاد یمثل نور یا دلسوخته یفو عف یناما قلم مت دهند یم یلرا تشک یاز ارکان دموکراس یکیهم که 
از  یلمیف زاد، یبه گفته نور. سوزناک است یتشاو اکنون تنها مانده و آه مظلوم. ماند یم یباق یسینو جز فاش یا چاره یاآ. کنند یمنعکس نم

 یزندگ هیاو سرما یلمف. ربایند یماش  آن را از خانه یهان خفمأمور اما. قرار دهد یرهبر یاردر اخت یمتا آن را محرمانه و مستق سازد یمشاهداتش م
 یندگانربا. قمار بس هولناک قرار داده است یکاش را در  خود و خانواده یکه ساخته است زندگ یلمیخود و ف یها او با نامه. هنرمندانه او است

چرا . از سر راه بردارند متفاوت یرا به بهانه و اتهام زاد یتا نور دهند یم یحلذا ترج. اند نگران بوده یمفاد آن نزد مقام رهبر یاو قطعا از افشا یلمف
 ینهمچون حس ینرمالیرمرد غ یچنان وحشتناک؟ شگفت آن که مقام رهبراش  او خانواده یبرا زاد یهمچون نور یانتقاد فرد ینهاست و هز ینچن
ها را روا  تهمت رینتالبا یشیانددگر یو هر مقام یتیتا به هر شخص کند یتحمل م یهانسسه کؤخود در م یندهها به عنوان نما را سال یعتمداریشر

 یداینگهبان به عنوان کاند یشورا یقرا از طر نژاد یهمچون احمد یفرد متوهم یاسسه بر خود هموار کند و ؤم ینرا از ا یدارد و نفرت ملت
را تحمل  یروبهمچون ک یبا اصل و نسب یروحان یا و یهمچون موسو ینیکالم مرد نازن ینتواند تلخ یکند ول یبه مردم معرف یجمهور یاستر

 .کند
  
 المللی ینب یها به سازمان یدادخواه ییدر چرا -2

در . بر نگشته است یکشور به حال عاد یتآن است که هنوز وضع یسال از انقالب به معن 33انقالب پس از گذشت  یها دادگاه یتفعال ادامه
 یتی،با اتهامات امن یاسیس یننشده است و متهم یفیتعر یاسیس یمجرا یهنوز برا شوند، یشناخته م یامردم دنترین  یاسیکه مردمش س یکشور
با نظر و اعمال  یاسیس ینپرونده متهم. شوند یانقالب محاکمه م یها نظام در دادگاه یبه منظور بر انداز یتبان جمهور، یسو رئ هبریبه ر ینتوه
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حکم  یچه. شود یم یینشعب هم با نظر آنان تع ینکام قضات او اح شود یارجاع م ینظر خاص یدو تجد یبدو یها نفوذ وزارت اطالعات به شعبه
کشور قابل  یعال یوانو از جمله شعب ارجاع د یهاز قوه قضائ یمرجع یچدر ه ،ینبر ا و بنا گیرد یقرار نم ینمتهم یاردر اخت حکومیتاز م یمکتوب

 یستن یگیریقابل پ یاسالم یمجلس شورا 90اصل  یسیونکمدر  یهدر قوه قضائ) وزارت اطالعات( یهاز دخالت قوه مجر یتشکا. یستن یگیریپ
 یگیریپ یها راه یاسیپرونده س یصرف نظر از محتوا ،یبترت ینبه ا. داند یخود نم یترا در صالح ها یتشکا ینبه ا رسیدگیمربوط،  یسیونو کم
است از  یمردیرپرونده باز پ یمتهم واقع. یستن یو ذهن یالبافانهخ یرمس یکهم  یرمس ینا. ها در داخل کشور مسدود است نوع پرونده ینا یقانون
 !یاتح یدتهران بوده و البته هنوز در ق دانشگاه یعلم تأیه یاعضا

  
  ! یا خامنه اهللا یتآ حضرت
طبق قانون . کشور شده است یلیونیم 25 جمهور یسنگهبان و حکم شما، رئ یشورا یتو به حکم ام، اما او رسماً نداده یأر نژاد یاحمد یمن به آقا

دخالت  یکدیگرو مقننه در امور  یهقضائ یه،مجر یچنانچه بر طبق قانون مقرر باشد که قوا. است یشخو یول نصب و عزل وزراؤاو مس یاساس
مقام  یدشا. قوا شود یککند و موجب خدشه به اصل تفک یداورود پ یدر امور قضائ) وزارت اطالعات( یهاز قوه مجر یبخش باید ینم یگرنکنند؛ د

 یامور قضائ درمصلحت هر چه بوده، دخالت آن وزارت  یناطالعات به دولت در نظر داشته است، اما ا یروز یلرا در تحم یمصلحت بزرگ یرهبر
و متعلق به  یتجارب بشر یجقوا از نتا یکاصل تفک. شده است یاسیس یها پرونده ینو از جمله حقوق متهم یشدن حقوق شهروند یعموجب ضا
قطعا  یگریبر د یکیرجحان . سه گانه است یقوا یقوا بنا شده، در گرو برابر یکاصل تفک یکه بر مبنا ینیقوان یتموفق. است یروزتمدن ام

از  یخواه باز تظلم یاآ. آنان در داخل کشور نگذاشته است یبرا یزیرا گرفته و راه گر یاسیفعاالن س یبانفساد اکنون گر ینا. است یزانگفساد
 مشروع است؟نا یهاز قوه قضائ یدگاند ستم یبرا المللی ینب یها سازمان

  
 مردم یتو مظلوم یرهبر یتمظلوم - 3
پاسخ  بی از مردم در آن نهاد ییها خواسته یول پردازد یم یبه رتق و فتق امور مرتبط با رهبر یبه عنوان نهاد رهبر یبا بودجه عموم یکه نهاد این
 یها خواسته به ای یرخانهدب ییاعتنا بی .شود ینوشته م یآن نهاد به حساب رهبر یکار اما کم کند ینم یداپ یبربا ره یمیارتباط مستق طبعاً ماند، یم

پرداختن و دخالت در امور مجلس و ساختن مجلس به  یبه جا توانست یآن نهاد م. است یرهبر یتاز مظلوم یبخش یمردم توسط نهاد رهبر
خود  ینهادهایشها بپردازد و در موارد الزم پ بر عملکرد آن یبه نظارت عال تواند ینهاد م. مجلس بپردازد یتبه تقو )2(یرهبر یتاز ب یا عنوان شعبه

وزنه توازن به  یکو استقالل قوا، به عنوان  یکسه گانه و مخدوش شدن اصل تفک یهمسو کردن قوا یبه جا تواند ینهاد م. را به آن قوا ارائه کند
 یشنهادپ یبه رهبر و یندیشندب یداتیتمه توانستند یم ینهاد رهبر یو نظام یفرهنگ ی،اجتماع یاسی،و مشاوران س یرانشم. حل اختالفاتشان بپردازد

و منزلت گذشته سپاه و  یتحرمت، عزت، محبوب توانست یم ینهاد رهبر. نشود یمبه دو پاره تقس یجمهور یاستکنند تا جامعه در انتخابات ر
 یاز زمان یرهبر یتمظلوم ینترالبته باال. است یرهبر یتاز مظلوم یبخش کوچک هاینا. ها در سرکوب مردم حفظ کند نرا از راه ممانعت از آ یجبس

اصل  ینا. یقانون اساس 110اصل  یاراتبا اخت یتیموقع. را نا خواسته به نام او زدند یقرعه فال رهبر ینی،آغاز شد که پس از فوت امام خم
 یتیمربوط به شخص واز ا یشکه پ یگاهیزدن بر جا یهتک. نبوده است یاراتیاخت ینچن یدر جهان دارا یرهبر یچکه ه ددا یم یرا به رهبر یاراتیخت

 یرانملت ا یخکه در تار یزی،انگ خرداد با چنان بدرقه و وداع غم 15به کشور وارد شد و در  یمیبا چنان استقبال عظ 57بود که در دوازدهم بهمن 
 یرتآن بهت و ح. ودانتخاب ب یندر بهت ا یا خامنه یعل یداالسالم س ها حجت هست که مدت یادهادرست به . خارج شد بود، از صحنه یرنظ بی

 از او یطاقشد، انتظارات ما ال یلتحم یبر رهبر یگاهیجا یناگر چن ینبنا بر ا. نشده بود یصحبت یشاناز آن با ا یشکه پ داد یآشکارا نشان م
 ی،عاد یزندگ یکشدن از  وممحر. را بر دوش او نهادند ینیقبا را بر او پوشاندند و بار امانت سنگ یناند که ا ولؤمس یاندر واقع آن. مورد است بی

حتا  یاماهه و  یک یمرخص یکاز  یتمحروم یمی،سرزده به دوستان قد یداراز د یتپاسدار به کوه و دشت، محروم بی مسافرت یکاز  یتمحروم
 یرهبر های میتو مظلو ها یتساله جزء محروم و دو یستب یدر دوران رهبر یحیمسافرت تفر یکبا خانواده در  یاههمر یروزه در سال براچند
که  ینمنافق یستیاقدام ترور. را نگذرانده است یچندان ساده و آرام یکه زندگ دهد یهم نشان م یبر دوران قبل از رهبر یمرور. یدبه شمار آ یدبا

مخاطرات  امحضرت ام یها از سو با شروع جنگ حضور در جبهه. آورد یدپد یماندگار در و یجسم یتمعلول یجاداو  یبه از دست رفتن سالمت
 یتمظلوم یعنیبحث  یجا به فراز بعد یندر ا. خودشان بازگو کنند بایست یرا م یرهبر یتمظلوم یلیاست که شرح تفص یهیبد. نداشت یکم

. رهبر شد یمحفل یدصالحد یکدر  یا خامنه یعل یداالسالم س نبود که حجت ینمردم ما در ا یتلوممظ یسنده،به زعم نو. پرداخت توان یمردم م
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 یرا به سرعت خلق کند و به رهبر یگرید ینیخم توانست یدر آن زمان وجود داشت؟ کشور که نم یا تر از خامنه یستهمگر چند نفر شا یراز
اگر در رهبر شدن  ،ینبر ا بنا. باشد یچندان طوالن توانست ینم ینیحضور خم خأل. دیسال به درازا کش 15دست کم  ینیبرآمدن خم. بنشاند
که به مردم شده است فراهم  یظلمترین  بزرگ. وارد است یادیز یراداتا سال قطعاً 22وارد نباشد؛ در رهبر ماندن او به مدت  یرادیا یا خامنه

 یک یانآن است که از م یبه معن یساله در پست رهبر 22ماندن . نظام است یرهبر یاتر بر یستهآمدن افراد شابر یالزم برا های ینهنکردن زم
 ینچن یمجلس خبرگان رهبر یاعضا یاگر تمام. است یامدهن یددر کشور پد ینفر برتر از رهبر یکحتا  ها سال ینا یط میلیونی،هفتاد  یتجمع
 اهللا یتمرحوم آ. شد یم ییرتغ ینا یشقدمپ بایست یو م توانست یم یاند، مقام رهبر دامن زده ینهاد رهبر یدتهد یاترس و  یارا به تعارف و  یتوهم
در  یح،مترجم همان کتاب نصا ی،جنت اهللا یتکه آ یاما هنگام ماند یم یتا دم مرگ در راس مجلس خبرگان باق! یحکتاب نصا یسندهنو ینی،مشک

. یابد یبر آن مجلس به سرعت خاتمه م یاستشاما دوران ر خورد یشکست م یرفسنجان یاز هاشم یادیمجلس خبرگان با فاصله ز یریگ یأر
 یدانستن جامعه برا یمنشان دهنده عق یاسق ینها در آن مصادر، به همآن یتمأمور چند باره یدامور مهم و تمد مصادردر  یقگماشتن افراد ناال

 یدانم. است یافتهها آغاز شده و ادامه  نقطه ینها به مردم از هم ظلم یتمام منشاء. نگهبان است یدر شورا یجنت اهللا یتمثل آ یکردن افراد یگزینجا
 های یتآبرو کردن شخص بی کشدار، یبا اتهامات یاسیکردن فعاالن س یو زندان یاسیجرم س یفو اصوال عدم تعر یاسیت احزاب سیندادن به فعال

رسانده است که مراجع و  ییکار را به جا یگراند یانگار دشمن. وارد شده است بر مردم یمتماد یاناست که سال ییها دلسوز و منتقد از جمله ظلم
 ی،همدان ینور اهللا یتتوسط آ ]»!ای کوثر است، دشمن او ابتر است خامنه«[ سر دادن شعار کوثر. اند پراکنده شده یرهبر گرداگردکشور، از  یفقها

و  فشرد یمردم را سخت م یتمام یبانکه گر یتر ظلم بزرگ. یاوردن یبه فقاهت بر و بار یحرمت بی انجام شد، جز یدوستان نادان رهبر یهکه به توص
 .به آن پرداخته شده است 4کشور است که در بند  یا هسته های لیتقرار داده است، موضوع فعا یدکشور را مورد تهد یندهآ

  
 رفت از آن  و راه برون یا هسته یها چالش -4

 یصدام در بلندا یها افکن ها که بمب درست در آن زمان. داشته است یتولؤمس یاتم یدر سازمان انرژ یطوالن نسبتاً یداشت زمان یاد ینا نویسنده
 اهانمردم تهران شامگ. گرفت یهدفمند بر نقاط مختلف تهران نشانه م یاهدف  بی یخود را بدون مانع چندان یها و بمب داد یجوالن م یرانآسمان ا

بمب  یبه هوا به سو ینزم یها با باال رفتن موشک. کردند یدشمن را دنبال م یمایو هواپ دوختند یچشم به آسمان م یا نگرانقرمز ب یرآژ یدنبا شن
فاصله  مافکن صدا و هنوز با بمب رسید یم یانموشک به پا یها رمق ینآن هنگام که آخر. کرد یها را از شوق پر م آن صعود دل یجانها ه افکن

اما با . یرندافکن و خلبان مزدورش را جشن بگ باال رود تا انهدام بمب تر بیش یتا موشک اندک آوردند یدند که به خود فشار ممردم بو ینداشت، ا
اگر . خیزدبر ییانفجار از جا یتا صدا ماندند یمضطربانه منتظر م یو پس از آن تا لحظات کردند یبازگشت موشک را مشاهده م یو دل مردگ یاس
زنده  یاناًمنتظر اح یو بمباران بعد یگرد یاست و تا شب یفتادهفرزندانشان ن یاکه آن بمب بر سر خودشان  شدند یتازه متوجه م دشنیدن یم ییصدا

 ی،اتم یدر انرژ سکارشنا یکها به عنوان  آن زمان. اندازد یم ها یتهران یکایکآور هنوز هم ترس را به جان  دلهره یها آن شب یاد. خواهند ماند
به خود اجازه  المللی، ینب یها سازمانحتا  ی،کشور یچها ه آن زمان. آن زمان ما بود یسالح بازدارنده از آرزوها یکبه عنوان  یبمب اتمداشتن 

. صدام مخالفت کن وسطبا بمباران شهرها ت توانی یبود که اگر م ینا یمنطقا پاسخ هر مخالف. مخالفت کند یخواسته مشروع ینتا با چن داد ینم
آرزوها و . شد یرانو یکائیانانه به دست آمرمتأسفکشور عراق . است یدهاعمال خود رس یها از آن زمان گذشته و صدام سر انجام به سزا ون سالاکن

 یساز یموضوع غن یژهبه و یر،در چند ساله اخ یا هسته های یتفعال. یستن یا ساخت سالح هسته یگرو مردم د) یاتم یسازمان انرژ(ما  یها آرمان
و کشور را به لحاظ  شود یتر میدو شد یدشد یجبه تدر ها یمتحر. بوده است یرانا یهسازمان ملل عل یتامن یشورا یها قطعنامه یبهانه تمام یوم،اوران

 یبخش مهم یراننفت ا یطشرا یندر هم. است یدهتومان رس 1400سابقه  بی هر دالر در بازار آزاد به رقم یمتق. در تنگنا قرار داده است یاقتصاد
 یکشورها ،حال یندر ع. واداشته است یرانبا ا یمترا هم به مدارا و مال یصنعت یعامل، کشورها ینتا کنون ا. کرده است یهجهان را تغذ یعاز صنا
ثر ؤز اقرار به ما یرانجام ناگزژاد هم سرن یاحمد. سامان دهند یرانخود را بدون استفاده از نفت ا یصنعت یها در تالش اند تا گردش چرخ یصنعت

 یااست که آ ینا یپرسش اساس. کنند یم یغرا تبل یگریگونه دشعار یباورها یدولتیرغ ینولؤشده است، هر چند که مس یرانا یهبر عل ها یمبودن تحر
 ییباال یتمرفت از بحران موجود اه وضع موجود و راه برون یرسکرد؟ بر یزندگ یلیبا آرزوها و تفکرات زمان جنگ تحم توان یهمچنان م

 .خواهد داشت
 

 :و طرح چند پرسش یرانامروز ا یا هسته های واقعیت
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روشن  یا با برق هسته یا خانه یچچراغ در ه یکاز قبل و بعد از انقالب، حتا  ینهدالر هز یلیاردهاسال تالش و صرف م 35تا کنون پس از  - الف
 .نشده است

بوشهر،  یروگاهن یلدر تکم یشرفتپ یاو  سازی غنی یندپس از انقالب، چه در فرا یساختار یا هسته های یشرفتو پ ییاجرا یاتعمل ینتر بیش -ب
صادر شده  نژاد یسازمان ملل در دولت احمد یتامن یشورا یمیقطعنامه تحر یتمام یول. داده است یرو یدر دوران هشت ساله دولت خاتم

 .است
 .است یرو به فزون ،ای هسته مسائلبه بهانه  یران،ا یو محاصره اقتصاد یاسیس یانزوا یبرا یاجماع جهان -  ج
  

 یا هسته یبه انرژ یابیدست یاآن است که آتر  دارد؟ پرسش مهم یچه ارزش پردازیم یم یاآن پرداخته و  یبرا ینههمه هز ینکه آن چه که ا یدپرس باید
را اگر یز. کند یازن بی پرسش اول هم یما را از بررس تواند ینه؟ پاسخ به پرسش دوم م یااست  یسرهم م یتر تر و آسان ینههز کم یرهایاز مس
 یچبه ه یرگ بار و نفس چالش خسارت یکآن، وارد کردن کشور در  یتمقدور باشد، فارغ از اهم یآسان تر یرهایاز مس یا هسته یبه انرژ یابیدست
 وولیتگذشته آغاز شده، مس یمکردن در آن، در دوران رژ ینههز و یا ورود به برنامه هسته یمعالوه از آن جا که تصمه ب. یستن یهقابل توج یرو

آغاز تا  ینهتمام گذشته از هز یمهادامه کار ن ینهاما چنانچه بنا باشد که هز. یستن یرانا یاسالم یبا حکومت جمهور یمتصم ینا ینادرست یا یدرست
 یمرژ نآ یسپر خبط و خطاها یرگذشته دانست و ادامه کار را ز یمرا متوجه رژ یسر زنش توان ینم یگرشود، د تر بیش یدپروژه جد یکانجام 
 یژهبه و. شود ینم یخواهاز عامه مردم نظر معموالً ی،ا هسته یمثل استفاده از انرژ ی،تخصص های یریگ یمتصم یکه برا ینکالم آخر ا. کرد یهتوج

گذار یرثأمردم ت یکایک یچنان باال رفته که در زندگ یا هسته یاستفاده از انرژ ینهاما اکنون که هز. استفاده از آن فنون چندان باال نباشد ینهاگر هز
خواهد بود و از اظهار نظر نقادانه صاحب  ییپرسش به جا طبعاً یشها ینهو هز یا هسته یبه انرژ یابیدست یشده است؛ پرسش در مورد چگونگ

 .استقبال کرد یدنظران با
 یغرب یظالمانه کشورها یها کشور در مقابل فشار یتاز حقان یخود را به عنوان مصداق یا قوق هستهحفظ ح ینهدر زم یستادگیا یرانا حکومت

بر  یبا پافشار یتحاکم. کند یم یابیو در جهت منافع مردم ارز یحکومت یفتکل یکرا به عنوان  یشبر حقوق حقه خو یو پافشار کند یم یرتفس
نشناسد؛ آن چه که  یتبه رسم یا هسته ینهرا در زم یرانا یهیحاکم بر جهان حقوق بد یحقوقاست که اگر ساختار  یمدع یرانا ای تهحقوق هس

مانند حقوق بشر را  المللی ینب یها سازمان یدعاو یگرحق، د ینبر ا یژهو یدبا تاک یتحاکم. یرانکند آن ساختار است، نه مواضع برحق ا ییرتغ یدبا
 یغرب و هم برا یایدن یهم برا یمواضع ینکه تا کنون چن رسد یبه نظر م. داند یاعتبار م بی وموجه یرها را هم غو آن برد یر سؤال میهم ز
به  یرسم یرغ یرا از مباد یرانا یازمورد ن یتوانسته است کاالها یرانا یمغرب با تحر یایدن. بوده است یمنافع اساس یدارا یرانا یتحاکم

حال . یدنما یصنفت تحرتر  و ارزان تر بیش به فروش هرچه ینفت یرا در عطش کسب دالرها یرانکند و در ضمن ا یرسراز یرانباال به ا های یمتق
 یتاما وضع. نمود یقابل تحمل م شد، یارزان خالصه م یمتبه ق یرانو صادرات نفت ا ینیبنجل چ یکاالها یدتنها در حد خر ها ینهاگر هز
خزر  یایدر یحقوق یماز رژ تر بیش یرا به سهم خواه یشمال یهآورده است، همسا کشورمان فراهم یبرا یمیتحر های طعنامهکه ق یا شکننده

 یهعل یجنگ یدهایفارس و تهد یجخزر و خل یاینفت و گاز مشترک در یادیناز م یو جنوب یشمال یگانحساب همسا بی کرده، به برداشت یبترغ
دالر فروش  یلیاردهااند، قرارداد م اش ساخته یههمسا یدر کشورها یرانا یا که از قدرت هسته ییبا لولو یغرب یکشورها. است یدهانجام یرانا

به اقرار  یهشب یبا انکارها ینظام یکاربردها یبه سو یا هسته های یتاتهام انحراف فعال. اند ها به امضا رساندهرا با آن یو تهاجم یدفاع یها سالح
برق  یدتول یبرا صرفاً »حق مسلم ماست یا هسته یانرژ«االنه و سر دادن شعار س یا هسته یها جشن ییبرپا یراز. هست ومقامات مواجه بوده 

 یجهنت ینمردم را هم به ا ینیسنگ یغاتتبل ینچن. شده است یلتبد یقابل بازگشت یرو غ یثیتیموضوع ح یکبه  یا هسته مسائل. ندارد یتیموضوع
 یتوهم است که مردم هم قانع خواهند شد که اگر انرژ ینتنها در ا. برق است یدلفراتر از تو یا هسته های یتفعال وضوعکه قطعا م رساند یم یریگ

را  یحساب و کتاب پرداخت بی های ینهتمام هز ی،فناور ینا یبه کاربرد نظام یابیرا ندارد، در عوض دست ینهو هز یمهمه تحر ینارزش ا یا هسته
 یبه کس یا از فنون هسته ینظام یبردار بهره یبرا یا وعده یچه است که حکومت رسماً ینابهام ا ینا یدهفاترین  مهم. سازد یموجه و قابل دفاع م

 ی،غرب یها و حکومت یاتم یانرژ المللی یناتفاقا آژانس ب. پاک و منزه خواهد ماند یشرعیرکار غ یکنداده و دامان حکومت از آلوده شدن به 
 یانرژ یدکه تول گویند یها م آن. کنند یعنوان م یرانا یپنهان یبر اقدامات احتمال یلیرا دل رانیا یا هسته یبه انرژ یابیدست یبرا ولنا معق های ینههز

هر چه  یتواقع. هم در کار است یگرید یندارد، البد اهداف پنهان یاقتصاد یهتوج یرانچون کار ا. باشد یاقتصاد یهتوج یدارا باید یم یا هسته
 یدر واقع مقامات حکومت. شده است یلبرد تبد- برد یا فوق به معامله یلبه دال یرانو حکومت ا یغرب یاه حکومت یبرا یباز باشک یمقا ینا شد،با
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 بدر باطن از انتسا یول. کنند یاعالم م یشرعیررا غ یا هسته یانرژ ینظام یکاربردها یکه به طور رسم یناول ا. کنند یکرشمه دو ناز م یکبه 
دشمنان  یهعل یدتهد یو برا یممستقیرغ یغاتتبل یکبه عنوان  یا حامل بمب هسته یها موشک یاحساخت بمب و طر یبرا یکار یاتهام مخف
 .کنند یاستقبال م

 یانبه کار گرفته باز هم در جر تر یشو عراق پ یرانبا کشور ا یدر دشمن یکاکه کشور آمر یا و مزورانه یرکانهز های یاستس رسد ینظر م به
 ی،اتم یانرژ المللی یندر چارچوب توافقات خود با آژانس ب یرانآن زمان که ا یران،ا یا در مناقشه هسته یکاآمر. تدر کار اس یا هسته های یتفعال

 یکپاسخ داد و توانست ابهامات آژانس را در آن موارد رفع کند، به  یبه طور جداش  یا گذشته هسته های یتآژانس در مورد فعال یها به پرسش
 ینچن. مطرح و در چارچوب توافقات با آژانس اخالل کرد یرانا یهتاپ را عل پبه نام ل یو قطور یدها پرونده جد بهامباره در اواخر کار رفع ا

اما . چراغ سبز نشان داد یبه طور پنهان یتحمله به کو یابتدا به صدام برا یعنی. در مورد عراق هم قبال سابقه داشته است یکاآمر یاز سو یشگرد
و جرج  یتکو ییبنا یرو ز ینفت یساتسأت یرانیصدام در کار اشغال و و. حمله مخالفت کرد ینآشکارا با ا یکاآمر یت،کو پس از هجوم صدام به

صدام در اشغال و . هر دو در کارشان موفق شدند. عراق فعال شدند المللی ینب یتمحکوم یبرا یغرب یکشرها یاناز م یریگ یاربوش پدر در کار 
 از ینینش شده بود و به سرعت در حال عقب یدارصدام تازه از خواب غفلت ب. صدام یهعل یغرب یم در ائتالف با کشورهاه یکاآمر یت،کو یرانیو
 یت،صدام به نفت کو یابیاز دست یریتوانست ضمن جلوگ یکاآمر یبترت ینبه ا. فرو نرفت ها یکاییاو به گوش آمر یمتسل یادهایبود که فر یتکو
 یککه اگر کشورمان در  رود یآن م یمهم استفاده کند، ب یرانشگرد در مورد ا ینبخواهد از هم یکااگر آمر. ه تخت بنشاندرا هم ب یتکو یفرار یرام

بند باشد؛  یپس پا ینخود از ا المللی ینرا مو به مو اجرا کند و به همه تعهدات ب یتامن یشورا یها قطعنامه یهبخواهد کل یا درجه 180گرد  عقب
 یرانا یاقرار کرد که رهبر یدمنصفانه با. علم کنند یرانا یهرا دو باره عل یگرید یها بهانه یکاآمر یبه سرکردگ یغرب یبار کشورها ینا

حل شود، به موضوع حقوق بشر  یاعتقاد دارد که اگر موضوع هسته به نحو یدرک کرده است و به درست یکیرا به ن یانغرب های ییجو بهانه
 یا اما آن چه که عمداً. یدخواهند تراش یاسالم یضربه زدن به جمهور یبرا یگریحقوق بشر هم حل شود بهانه د اگر موضوع. خواهند پرداخت

 .است ها یغرب های ییجو علل بهانه یرشقرار گرفته، پذ یتوجه بی مورد واًهس
  

 کرد؟ یدبا چه
تر هم خواهد کرد و  همان پاشنه بچرخد، گذشت زمان کار را سختاست که اگر در همچنان به  یهیبد. چاره کار نه آسان است و نه زودانجام قطعاً

 می،تنش دولت خات کم را در دوران نسبتاً ها ییجو بهانه یبتوان راه حل معما یدشا. شکل خواهد گرفت یرانا یا برنامه هسته یهعل یتر بیش ائتالف
 ی،خارج یاستعد سها در سازمان ملل توانست در بُ تمدن یگفتگو دیشنهابا پ یخاتم. جستجو کرد نژاد، یتنش دولت احمدبا دوران پر یاسدر ق

دست  هب یطیدستاوردها در شرا ینا. از خود به جا گذاشت یهم کارنامه درخشان یاقتصاد ینهدر زم ییگونه ادعا یچاو بدون ه. بپردازد ییزدا به تنش
ها که در  شور بختانه همان ی،هشت ساله خاتم یجمهور یاستدوران ر یانپادر . کردند یم یجاداو ا یبحران در داخل برا یککه هر نه روز  آمد یم

 های هو همه رشت یرندبه دست بگ 84را در سال  ییشده عنان قوه اجرا یانتخابات مهندس یکتوانستند در  کردند یم یاو بحران ساز یداخل برا
 یمبود که جامعه را به دو ن 88سال  یانتخابات یکودتا 84شده سال  یندسمکمل انتخابات مه. پنبه کنند یقابل باور یررا با سرعت غ یدولت خاتم

کشور،  یاسیس یانزوا. تر خواهد بود کشورمان آسان یهبر عل یمورد اشاره رهبر های ییجو است که درک علل بهانه یطیشرا یندر چن. کرد یمتقس
 ی،جمهور یاستشده ر یتصالحتأیید  یدایدو کاند یحبس خانگ یشین،پ یرتدب با یرانو مد یشاناندکردن دگر یزندان ی،بروز مشکالت اقتصاد

 یداخل وردخالت در ام یرا برا یگانگانطمع ب ین،ولؤبه مس یتر سلب اعتماد عموم ها و از همه مهم اعدام یشافزا یاد،اعت یشافزا ی،فساد مال یشافزا
 یستسو و ب یکدر  یگر نفر متهم به فتنه یلیونپانزده م. زمان است یازمندنشده است  یمن که دو یا وحدت نظر در جامعه یجادا .داده است یشافزا

 یجسپاه و بس یروهایاز ن یبخش یت،ماجرا از جانب حاکم یهر دو سو قرار دارند، که فعالً یگرد یدر سو یانحراف یاننفر متهم به جر یلیونو پنج م
مجلس، محتمل است که در صورت عدم بروز  یرو یشها، در انتخابات پ یزشر نیبا توجه به ا. شوند یبه خارج از صحنه اداره کشور رانده م

هم  یتحاکم. دارند به انجام برسد ی،و مل ینه کشور ی،و بوم یمحل های یتکه تنها حساس یانتخابات با حضور مردم ینا ،یعادیرغ یمشکل
 یلیاند، صورت خود را با س در انتخابات داشته یتر بیش ورها مشارکتاز کش یاریهنوز مردم نسبت به بس ینکها یغبا بزک کردن آن و تبل تواند می

و  رت یکآن را دموکرات شد یانجام م یمتماد یها سال یگذشته ط یمکه در رژ یبا انتخابات یسهرا در مقا یانتخابات ینچن توان یم. دارد سرخ نگه
نخواهد  یزیپوست جامعه چ یرز یها از تنش ی،و در بهار عرب یاامروز دن یطدر شرا یانتخابات یناما پر واضح است که چن. تر هم دانست مقبول
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را  ممرد یها خانه یها تا اعماق پستوها ماهواره پشت بام یرندهگ ینیکه به نام اسالم از س یو حکومت یتحاکم. کاست و حتا به آن خواهد افزود
 .شته قرار بدهدگذ یمرژ یفرد که خود را هم یندازدچنان سپر ب تواند ینم کاود، یم

 یدام یست؟قرار دارد چ یزم یکشور توسط دشمنان بر رو یو اقتصاد یفن یبناهایررساندن به ز یبآس یبرا ینظام ینهکه گز یطیکار در شرا چاره
 وپاو ار یکاآمر یدمشکالت اقتصا. یستن یقابل دوام یدام یک یران،حمله به ا یبرا یبه عنوان مانع اصل یکا،آمر یمشکالت اقتصاد یشبستن به افزا
وحدت  ،به کشور یدر صورت حمله نظام یاآ. تر بیش را فراهم آورده است نه یا هسته های یتحل و فصل هوشمندانه فعال یرا برا یتنها فرصت
 یها به و جذبهجاذ یاگذارده است؟ آ یوحدت مردم باق یبرا یدر داخل کشور مجال ها یتراش دشمن یامبارزه با دشمنان وجود دارد؟ آ یالزم برا

از همان  یجسپاه و بس یانگه دارد؟ آ یهشت ساله مردم را در صحنه مقاومت باق یلیهست که همچون جنگ تحم یدر حد ینولؤمس صیتی،شخ
 یا بهکه با مصو یدر مقابل دشمنان توانند یمردم م یاری یارتش و سپاه ب یابرخوردار اند؟ آ یلیزمان جنگ تحم یو پاکدست یسالمت، صالبت، پاک

 یک یچپاسخ هتأسف  مانده است؟ با کمال یها باق جبران گذشته یفرصت برا یاکنند؟ آ یستادگیخواهند گذاشت ا یدانبه م یپا منیتا یاز شورا
 ینلاو. را به کنترل در آورد یرو یشو بحران پ یشیداند یدمانده با یپس به فرصت باق. مذکور به جز پرسش آخر مثبت نخواهد بود یها از پرسش

 یا هسته ینهرا به صداقت حکومت در زم یادن تواند یصداقت با مردم م. با مردم در داخل کشور است یتو شفاف یمیتصداقت، صم امگ ینتر و مهم
طلب،  جو، صلح مسالمت یهتوانست روح یخاتم. اش انجام دهد توانست در دوران دولت هشت ساله یکه خاتم یکار. من سازدؤم یجبه تدر

در تبار  یانبه جز خشم و خشونت، تنفر و عص یگر،د یبشناساند و نشان دهد که تفکر یانرا به جهان یرانیکردار ا کیو ن گفتار یکن شاندی یکن
 یانهجو مسالمت یرانا یا هسته های یشرفترا جلب کند و پ یادن یاستمدارانتوانست احترام و اعتماد س هایی یژگیو ینچن. دارد یقعم ای یشهر یرانیا
همه  یواقع نعمتان یاست که ول یبه مردم یمیتکشورمان، ابتدا نشان دادن صداقت و صم یهعل یندهالزمه عبور از بحران فزا یزاکنون ن. شود یابیزار
جنبش سبز  یتتک شمار اما سرشار از بلوغ و درا یها حرکت. ارزد ینم یزیپش ی،مقام یچبدون مردم ه. و درشت کشور هستند یزر ینولؤمس

هم دانستند  یرانمردم ا. یزدانگمبارک بر یتظرف ینآنان را برا ینداده و حس احترام و تحس ییرتغ یارا در دن یرانیانا هرها توانست وجهه و چآشکار
ه به گون تواند یوجود دارد و م یرانیا یمجوانان پر شور و فه یاناز م یتراش و دشمن یساز اداره کشور بدون دشمن یبرا یا بالقوه یتکه ظرف
و حکومت از  یتحاکم یمانده برا یاست که فرصت باق یدبر آن مف تر بیش یدکأت یراهکار برا ینتکرار چند باره ا. تعامل کند یادن اب یآمیز مسالمت

 طیدر شرا یبه لحاظ فن یا در چرخه سوخت هسته یژهبه و ی،ا خوشبختانه در بعد هسته. کند یبا مردم عبور م یو آشت یمیتصداقت، صم یرمس
 یوم،اوران یساز یمدت غنحتا دراز یامدت  توقف کوتا یعنی. یستن یبودبه دست آمده قابل بمباران و نا های یو فناور یمدار رارق یریناپذ برگشت
. است آن یتبه نظام و مشروع یرفتن است، اعتماد عموم یلآن چه که در حال تحل. نخواهد برد یلفناورانه کشور را به تحل یها ها و دانش داشته

 .باشد ییراتتغ یمحور اصل تواند یم ینرفته است و هنوز مقام رهبر یناز ب یها به کل جبران گذشته برایها  فرصت
  
  

  ***ها  نوشت پی*** 
قلم به دست گرفت  یمعطل بی مدرس. خواست یا نامه یهاز او توص یا استخدام در اداره یبرا ینشسته بود که شخص یمرحوم مدرس در جمع] 1[ 

 ای یهتوص ینآن کار را ندارد چرا چن یتکه صالح ینگفت آقا ا یناز حاضر یکی یپس از خروج متقاض. داد ینوشت و به متقاض یا نامه یهتوصو 
الزم را نداشت او را استخدام  یطدارند و اگر شرا یاو را استخدام کنند، ضوابط خواهند یها هم که ممدرس پاسخ داد که آن ی؟او نوشت یبرا
 .دهد یها مو فحشش را به آن کند یرا به من م یشدعا یمتقاض ینآن وقت ا. ندکن ینم
  
 یتچشم به اشارات ب نژاد یدادن به طرح سؤال از احمد یأر یکه برا یندگانیدر اعتراض به نما یاسالم یدر مجلس شورا یمطهر یاشاره عل] 2[

 . دارند یرهبر
  
  

  ***منبع *** 
 »یبربه ره ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=348 
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  (++)   1390 دی 9 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور شانزدهمین

  
  »!یاسالم یماریب یا بیداری«
  
 یدکه گُل آفر یینام خدا به
  

 یرانا یاسالم یجمهور یبه محضر رهبر گرام سالم
 یا خامنه اهللا یتآ حضرت

  
او،  یاجازه را داده تا به بهانه تماشا یناست و به او ا یختهدرآم یخبا انسانِ تار یربازاز د ین،پرنده نمک ینا. یدهر داراز مِ یبه کبوتران، چشم دانم می

 نندیبنش یشاخه درخت یا ای بام خانه یا یا آنکه دو تا دو تا لب پنجره یژهو که کبوتران را دوست نداشته باشد؟ به یستک. به پرواز و به آسمان بنگرد
و ما  گرفت یم یما فزون ییو بضاعتِ شنوا رفت یها پس م چه خوب اگر پرده. را به گوش ما و شما برسانند یشانگفتگو یبغو بکنند و صدا و بغ

 ینا: دده یادامه م یاول. واهرجان خ: دهد یپاسخ م یگریخواهر؟ و د: گوید یم یگریبه د یکیآنجا که . کردیم یآنان را شنود م یها پچه مفهوم پچ
 یگراند یو دلسوز یرخواهیباز از سر خ یفتد،ب یفردا قرار است چه اتفاق دانست یبه نظر تو اگر م زند؟ یکه دارد قدم م بینی یرا م یعل یدآقا س
 ورزید؟ یاصرار م رود یکه م یو به راه گذشت یدرم
  

 ی،گرام رهبر
 یحلقه، مرد یاندر م. یوستمرا به حلقه مردم پ خواند، یم یدونفر یِبلندآوازگکه از  یآلود مرد حزن یصدا. گذشتم یم ییاز جا یادهپ یشپ چندی
 و،ا دندان یدهان ب. کرد یم یرخاطر، کلمات را خم ینبه هم. دهان مرد، پوک بود، دندان نداشت. رقصید یم ای یدهو پسرک سرتراش نواخت یساز م
 یرونو ب گرفتند یاز حزن به دوش م یبار یکو هر  خوردند یدهان مرد چرخ مها، در حفره  کلمه یناما هم انداخت یم یختها را از ر کلمه

آلود و ضجه کمانچه، پسرک  حزن یصدا ینعجبا که با هم! بارید؟ یکه از دهان او فرو م شد یم یحُزن یفکمانچه مرد مگر حر. خزیدند یم
چشم همه با . یبا چه مهارت. ربود یغر پسرک، اسکناس را در هوا مانگشتان ال داد، ینشان او م یهر که اسکناس. و چه نرم و چابک. رقصید یم

که  یا با لهجه دندان یهمه که رفتند، مرد ب. کرده بود یاو، چشم همه را باران یو حال آنکه هم سوز ساز مرد و هم صداقت صدا. پسرک بود
در آن غربت  کرد؟ یم یاما مگر فرق. کور دندان یتر است و مرد بدخ یدهبابا؟ دانستم پسرکِ سرتراش یینرگس، کجا: ود صدا در دادنم یم یخراسان
ضجه ما را هم  یو صدا شد یم یداپ یکیکاش . خواهر؟ جان خواهر: بود یدنیبرق نشسته بودند شن یمکه بر س یآلود، مجمجه دو کبوتر خاک

 .کند یشما رقص م یها خانه یوارت پشت دفاجعه درس یرانیان،ا یآها یمما چقدر داد بزن. گویی یراست م ،بله خواهر. شنید یم
که من هر روزخبرها و  -  یچه مکتوب و چه مجاز -  یستن یا رسانه یچه: گفت یبود م یداخل زبان یفارس یها رسانه یاش واکاو که حرفه دوستی

و در  گزینم یخبرها را برم یدهام، گز تهمختلف بس یها که با دستگاه یبه تناسب قرارداد: گفت یم. و نخوانم ینمآن را نب ییو جز یکل های یلتحل
عصاره : گفت یم. دهم یلطرف قرارداد تحو یها تا همان خبرها را به صورت بولتن روزانه به دستگاه دهم یجداگانه جا م یها و پرونده ها یلفا

محدود است به  یران،مربوط به ا یخبرها چرا که عمده. شوم یهر روزه دچارم یافسردگ یکبه  کنم، یم یآور را که جمع یرانمربوط به ا یخبرها
در  یرانشدن ا یفو خف یفروش و تن یادو اعت یکاریکارخانجات و ب یو ورشکستگ یمل های یهو هدر دادن سرما یبکاریو غارت و دروغ و فر قتل

از  ینیکه به آذ یمکرر سرانجامی یب یک: منصبان و در مجموع با صاحب یو ارتباط دزدان اموال عموم یخوار و اختالس و رانت یجهان یآمارها
 .است آلوده یبفر
را اگر  یا و دانش هسته یادینبن یها دانشمندانمان در داستان سلول یقو موشک شهاب و توف یدچند خبر مربوط به پرتاب ماهواره ام: گویم یم من

 یکو شاهد  یممچنان با غلبه اخبار ناگوار و آزاردهنده مواجهه یم،عَلَم کن یلخوبانمان مراسم تجل یو با تکرار هر روزه آنها برا یمکه برجسته کن
و  نشانیم یخود م ینهاست که ما با سماجت، کف دست بر س یچاز اوضاع در هم پ ییبلبشو ینچن یکدرست در . کشور یتمفرط در کل یسرگشتگ

 .ست، از ما، از ما، از ماپا گرفته، متأثر از ما یعرب یکه در کشورها یزشیخ ینا: دهیم یخبر م یابه همگانِ دن
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 ی،گرام رهبر
از  یشب کنیم، یم یاد »یاسالم یداریب«و از آن به  یما آورده یدپد یشکه ما برا یعنوان یا یداستان بهار عرب ینکه ا یدتا چه حد با من موافق دانم نمی

اما  یانم ینا در. اتفاقاً به سرنوشتِ خود ما مربوط است مربوط باشد، یمنو  ینو تونس و بحر یبیمردمِ مصر و ل یِآن که به اسالم و اسالمخواه
آشکار ما از بشار اسد، فرشِ  یو جانبدار اش، یونیستیصه یمانپ و هم یکاو انتساب آن به استکبار آمر ها، یزشخ یگراز د یهمردم سور یامق یکتفک
ثبت  زنند یخود رنگ م ینخون یها خود را با دست یبقا های یهکه پا یسانو نام ما را در کنار نام ک گستراند، یم یانما را در برابر چشم جهان یِفکر

 .کند یو ضبط م
به  ید،بگو یخدا قوت کنندگان، یاماز آنکه به ق یشدر تهران، ب »یاسالم یداریب«به اسم  یا زده شتاب یشِهما یِبه کنار، داستان برگزار ینهاهمه ا از

نه شما، . رهاستکشو یگرآن هم در د کنندگان، یامق یگراز د یلدر تجل یش،هما ینکه ا یدخوب بنگر انیان،یرهمه ا یا یآها«: گفت یمردمِ خودِ ما م
سخنرانان چه  بینی یم. خواهر؟ جان خواهر: است یدنیپچ کبوتران سالن کنفرانس چه شن پچ. »ییدبفرما یامخود ما ق یهِعل یدر فردا روز یدکه بخواه

 کجا؟ گویند یم ینهاکه ا یزهاییچ ینمردم مصر کجا و ا یها هخواست گویند؟ یدروغ م پروا یب
روزها بناست به کالبد  ینکه ا هایی یشعجوالنه در تهران، و احتماالً هما یشِآن هما یکه برگزار دانیم یهمگانِ ما م یم،کبوتران که درگذر ینجوا از

و  خودمانمردم  یزشِچرا که ما، نه که از خ. شوند یمحسوب م یدهو نسنجخام  یفرار به جلو یککنند، در اصل،  یقتزر یندروغ یفرسوده ما انرژ
 گوییم، یم ینآفر -  یکابه مردمِ معترض انگلستان و آمرحتا  -مردم معترضِ جهان  یگربه د یرو یناز هم یم،فروخورده آنان در هراس یها اعتراض

 یِاعتراض های با اصرار فراوان، حرکت. کوبیم یو بر سرشان م دهیم یربط م و اعتراضشان را به اجانب بریم یمردم خود م یو همزمان دست به گلو
 .فرماییم یم یرو جنبش مردم خود را به فتنه تفس شناسیم یم یترا به رسم یگرمردمان د

که  یمفکر کن ینبه ا یش،هما ینا یبرگزار یلتر از دال مباد خام: فراوان خورده بود، گفتم »یاسالم یداریب یشهما«همان  یها که از لقمه یدوست به
را  یرانمردم ا که ییآوازه تنگناها: اند که چه بخواهند، و با سران حکومتشان چه بکنند؟ و باز به او گفتم از ما آموخته ی،عرب یکشورها کنندگان یامق

با  یبیو تونس و ل یمنمردم مصر و  یدبا آخر چرا. حسرت به دلِ ما بکند یادن یرا در هر کجا یتر از آن است که مردم گرفته، دلخراش یاندر م
 شوند که همانند ما شوند؟ یننگاه به ما، حسرتناکِ ا

 یز؟ن ینو تونس و بحر یمنآوردند و مردم مصر آن بال را بر سر مبارک، و مردم  یآن بال را بر سر قذاف یبیچرا مردم ل یمبگو. جان خواهر خواهر؟
شدن  ارگرفتن قانون، و پرو یچمستمرِ مردم، و به ه یرو فشارها، و تحق ها یبو تلنبار آس ی،فراقانون های یو رهبر ی،طوالن های یبه خاطر رهبر

مسؤوالن، و جوابگو نبودن آنان در قبال  یریسانسور، و نقدناپذ یظغل یتو حاکم یستگان،شا ینینش و فرار نخبگان، و خانه گان، یژهو و یاننظام
از  یناش بِو رواج رُع ی،نشدن تمام های یخوار و رانت ی،و غارت اموال عموم ینه،عقب ماندن کشور در هر زمفراوان مردم، و  یها قانون و پرسش

منحط  یو دخالتشان در هر کجا، و دستگاه قضائ یاسیدر امور س یانو دخالت نظام ی،حت یدر مناسباتِ دم دست یتیخوفناک امن های یستمدخالت س
و  دو ناکارآم یشینما یو مجلس یل،بدون دادگاه و بدون دل یها ها و حبس و اعدام یرعلنیغ یاسیس یاه با دادگاه یر،پذ و فشل و سفارش

کبوتر  یم؟باز هم بگو. یجمع های یو نبود شادمان ی،و بزهکار یفروش و تن یادفراوان، و رواج اعت یکاریافسرده، و ب یها کن، و دانشگاه گوش حرف
 .کشد یم یکبه  یکرا  ها یرانیو هم ما را هم ا دود یبه سمت مرگ م یرانکه در ا هستم یعتیمن نگران طب: گوید یدوم م
مُلک،  ینکه قرار بود اسالم در ا ینباشد؟ مگر نه ا یلنظام متما یندر جهان که به اسالم ا یستک: رود یاول به سخن نخست خود باز م کبوتر

 بهشما را : افتاده و دست التماس به سمت همه باال برده که یناو بر زم ینه جسم زخماسالم آمده ک ینچه به روز ا ینرا شفا بدهد؟ بب ها یماریب
مختصر  ینو ا یاییدب پرستید یکه م ییشما را به خدا یدید،اگر به نام و نان و نوا بود که رس خواهید؟ یاز جان من چه م. یدخدا دست از من بدار

 !یدجان مرا مستان
  

 ی،گرام رهبر
 یلکنت آزارد، یاز همه، همه را م یشاما آنچه که ب. سخت درافتاده است یبیبه آس ید،آن را به عهده دار یکه شما رهبر ای یو غن ایبکهن و ز سرزمین

اند و در دستگاه  بوده یخودشان کس یروز برا یکرا که  یبزرگانحتا  همه را، یم؟ا ما و شما، مردم خود را ترسانده. است که بر زبان مردم نشسته
تقاضا کردم که  یدو دو همسرشه ینیو د یو علم یاسیس یتمن در نامه پانزدهم خود از شانزده شخص! داشته اند یما آمد و رفت یو انقالب یاسالم

 یاز خارج، کس یکیاز داخل و  یکیجز دو نفر،  تا کنون به. و با شما درد دل کنند یسندجناب شما نامه بنو یو برا یوندنددر نگارش نامه به من بپ
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اند، اما ترس  تک به تک آنان با من همسخن و همدل. دارم یمانآنان ا یو حال آنکه من به همدل. به سخن من و به درخواست من اعتنا نکرده است
 یبه فحاش انیکشان و اهللا اکبر گو که نعره یپوشان و اوباشان و ترس از کفن اند، یدهمعترضان تدارک د یما برا یتیامن یها که دستگاه یاز داغ و درفش

 .را شهامت سخن گفتن با شما نباشد یباعث شده است که کس کنند، یخانه علما و منتقدان مجاهده م یبو تخر
 های یو در آن نه راجع به انشقاق مردم و واژگون یسدبنو یا جناب شما نامه یفرستادم که برا یغامپ یهاشم یآقا یبرا یرمستقیمغ یشکل به
 یآقا شود یباورتان م یاشما آ. در راه است یکه مثالً هوا خوب است و باران ینا. یدآسمان با شما سخن بگو یبرهابلکه راجع به ا یب،قر عن

 یزکیشما چ یکه برا یناز ا داشتند، یبرم یزاو خ یها و سخنان و نوشته ها یشهانعکاس اند یها برا و رسانه ها یبونروز همه تر یککه  ی،هاشم
 خود یمهتا چه شود؟ تا همچنان خ. آقا یما همه را ترسانده ی؟آمل یجواد اهللا یتو جناب آ یخراسان یدوح اهللا یت جناب آمثالً یا هراسد؟ یم یسدبنو

ترساندن مردم و نشاندن لکنت بر زبانشان، : یما باره بارها سخن گفته ینباشد؟ با آنکه خود در ا یدهو هوادارانمان بر سر مسندها گستران یشانو خو
 .حرام محرز است یکگناه و  یکجرم و  یکاست،  یمسلمان یکه مدع ینظام یکدر  یژهو و به در هر کجا
بالفاصله  زاد، یکه اجابت نور ینبه خاطر ا دهد؟ ینداده و نم زاد یبه نامه نور یجواب ها اهللا یتاز بزرگان و آ یچرا کس دانی یم. جان خواهر خواهر؟

 یال البه رو د یدهکه سخن به اعتراض گردان اللهی یتپوش بلدند با آ دوستان کفن یعنی ینو ا. شود یم یرگر تفس فتنه یک یبه اجابت از تقاضا
 .یاورندب یشبر سر او و بر سر آبرو ییآخر چرا؟، چه بکنند و چه بال: نالد یم یفضع یخوابانده که آن صدا ینازک یها صدا ها و جمله کلمه

  
 ی،گرام رهبر
از  یمردم، وسعت ینشما و ا یاندر فاصله م. نشانده است یسو یگررا در د یاریو مردمان بس یسو یکشما را در  لکنت بزرگ همان است که این
مردمان مصر و تونس و  یاآ ییدحاال خودِ جناب شما بفرما. و عاطفه برنشسته است یمانبه قانون و علم و ا اعتمادی یبه ما و شما و ب اعتمادی یب
 یم؟و بشوند آنچه که ما اکنون هست یرند؟ما الگو بگ یِحاالت جار ینکه از همهستند  ینحسرتناک ا یبی،ل

نخست با  یها برآمدن حاکمان در سال زنند، یاند و م که مردمانشان دست به شورش زده ییکشورها یندر همه ا: یدد یمخواه یمکه خوب بنگر اگر
از کدورت و نقد و  یبه شورش ی،همان شور مردم یتشان،عمر حاکم یرازناکشور و شوق و استقبال اغلب مردم همراه بوده، اما به مرور با د

 یزرا ن یرانا یاسالم یجمهور یعنی. است یتقابل رؤ یزما ن یانمشترک، در م یها عارضه ینتک تک ا یعجبا که رد پا. است یدهاعتراض انجام
 .کرد یزتجو ینا یداد و سرنوشت آنان را برا یدر امتداد آنها جا توان یم

از آن که  یشب ی،اسالم یجمهور یمردمان عرب به حساب شخص یزشخ یمهسراس یهو تخل »یاسالم یداریب«شتابزده  یشهما فرمایید یقبول م پس
معترض  ها یلیونم یانعرب منفرد از م یکوگرنه . از سرنوشت مشترک بند است یاز انقالب ما باشد، به همان نگران یمعطوف به اسالم و الگوبردار

باشد که در  یاسالم یش،که آرزو یننه ا. گرفت یما م یدهبر از اسالم نفس یو نشان گرفت یاز ما م یو سراغ افراشت یاز ما برم یپرچم یرمص
 .کشد یسر برآورده و نفس م یهترک

که تا کنون  یدبرو یه همان راهب یران،مردم ا یلیونم یستبدون بها دادن به خواست حداقل ب توانید یشما م. است یشساز در پ سرنوشت انتخاباتی
عمر  یمردم، مابق ینبدون حضور احتا  و. یدجماعت معترض، به مجلس مطلوب خود دست ببر ینبدون حضور ا توانید یم. اید یدهبدان اصرار ورز

به  یکجانبه، ینشگز ینشما با ااما چه درد که . یدسفر کن یباق یارخوب به د یبه فضل خدا یدوارام یریمطمئن و ضم یو با قلب یدکن یرا سپر ودخ
 نبه خواست و اعتراض آنا ییاند و اعتنا که با مردمشان نامهربان بوده یوستپ یدخواه یشد و به فهرست حاکمان یدها محو خواه سرعت از خاطره

 .اند نداشته
 یدآقا س ینکاش ا. خواهر؟ جان خواهر: کنند یا مشما با هم نجو یها که با نگاه به قدم زدن یدسخن کبوتران بام خانه خود را بشنو ینو ا بیایید

و به  یدخز یا مردم، به گوشه یظغل یو همراه یمند در اوج اقتدار وعزت و بهره یکه اول. یدنه جمش شد، یم یخسروک یرانیانو ا یرانا یبرا یعل
 یاز بدنام یبه گودال یو دوم یافتدست  یکن یبه نام یولا. یندبرتر نش یگاهیباالتر رفت تا مگر بر جا یاز نردبان پادشاه یو دوم. عبادت فرو شد

 یدکاش س. مشیددارد تا ج تری یشب یشدن برازندگ یخسروک یبرا یعل یدآقا س ینبله خواهر، ا: گوید یو م کند یبغو م و کبوتر دوم بغ. یدفرو غلت
 .دانست یقدر خودش را م

 :گفت یرا م ینهم یزدهان ن خوان پوک صادقانه آن آوازه صدای
 فرخ، فرشته نبود  فریدون«
 مشک و ز عنبر سرشته نبود ز
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  یکویین ینا یافتداد و دهش  ز
 »ییتو یدونداد و دهش کن فر تو
  

اند، به ما باز بگردانند؟ به  برداشته یگرانهرچه را که از من و د یدبه دزدان اطالعات و دزدان سپاه دستور صادر کن فرمایید یم یبزرگوار یاآ راستی
 یک یآلبوم خانوادگ دنمستمر، مثالً با بر های یدزد ینبا ا: ییدبه آنها بفرما. یرنداز ما سرمشق بگ یگرد یها قرار است ملت یناسالمت: ییدا بفرماآنه

حاال ! که کند یبه ما و انقالب ما نگاه نم یکس یرین،سا یو شخص یکار یلآن، و با بردن وسا یرها و تصاو از عکس یانهمتهم، و استفاده وحش
 .یگرفرصت د یک یبماند برا - یستن ینجاگفتن آن ا یکه جا -ها  شما یبزرگ و کهکشان های یدزد

  
 .یندهتا جمعه آ بدرود

 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
 سال نود ماه ید نهم

  
  

  ***منبع *** 
 زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/17540 
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     1390دی  9ای،  به خامنه) ؟(ه سرگشاده نام
  

  مظلومان یقبه نام رف
  
 !یرانرهبر مملکت ا ای

 یمهست یآنان یفهانگار که خودمان از طا. کند یتر م تازه یشاز پ یشمان را ب داغ نداشته نشان، یب یدگانکش رنج یامدهسربرن یها خفته و زخم دردهای
 ...!را لمس نموده است ما یفتن نح خبر یازخدا بخروش نامردان  یخراش ب نوش و یب یشکه ن
 بر خرما دست کوتاه است و«چند  هر .....ییدنما به احساستان متبادر یگرد یا به گونه را یقتحق ینشرنگ تلخ ا و یددرنگ کن یکم شد یم کاش
به گوش برسد که  ییتا ندا یممنتظر یروقتد اما تا ...یدتفاوت بگذر یوخواه ب یدخواه توجه کن ...ستا یکیتار در یریهم ت یناما ا» ....!یلنخ

هم  ها از حساب تا یددارمأمور  رفته، باد سال بر دو ینحوادث ا و یعخصوص وقا در یجانبدار یب و یتصاحب صالح میتهک یکشما  یمبشنو
 نابود محو و یبه کل یدهاترد ها و همه شبهه د وکنن نظر یگانهرا  باطن شما و ظاهر یشههم یبرا بار یکهمگان  تا ...هم جدا شود ها از سنگ سوا و
 .شود

 در را خود و یریدفاصله بگ یشخو یاناطراف یها گفته از یاما بهتراست کم ...!یدشو یراپذ و یدقبول زحمت کن یکه به راحت است یدهنوز بع اگرچه
مرتبه هم به آنچه که  یک یبرا یکنزد از و ییدرجام رها نماف یب های یدردمند یزن روشن و یمهن خاموش و یادهایفر کوب اعتراضات و امواج ساحل

 ...!یدآنها افتخار ده یبه همکالم و یدبدهکار کن یمگوش مستق اند یدهچش و یدهراه کش ینا ینمظلوم
 تا یدکرد یامق ینیحس ت وراس و یشیدیدکه صادقانه اند یدوجدانتان سربلند یشپ یحداقل جنابعال ...!نخواهد شد هم یرفت و یستن یهما یب ،توقع این
 ...!گذران شود یبه افق نابود یقتآفتاب حق یبرزخ گذشته از چهره دلگشا ینا در یبدگمان و سأی یرهت یابرها
 یانت،تا هوس خ ...یم،کور کناالهی  بدذات را از نور یمنانسوز اهر فرصت چشم طمعکار و و یمده یقلص ها یدیها را از زنگار پل قلب بیایید

 ...!نکند سر نامبارکشان خطور اتهام بر و تفرقه ی،بدخواه
  
 یتعال شاءاهللا نإ

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=349 
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     1390دی  9ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 !؟خدا به شما پشت کرده است چرا

  
 یرانا یاسالم یوررهبر جمه ی،ا خامنه یآقا جناب

  . گویم یبا شما سخن م یگرد ای یهاز زاو یدو کالم زاد، ینور یکی،دورانِ تار ینپاسخ به دعوت آزاده شجاع ا در
  

 یادارد  یزن یسماو یعلت ،ینیزم یها علت یسوا یاآ یدا افتاده یرکه در آن گ یشما به وضع کنون یکه ابتال ییدپرسش را از خود بنما ینبار هم ا یک
 فرصت ،طلبان تر اداره کردن کشور توسط اصالح بخردانه منیُو به  کردید یم یتر بیش و اقتدار یتزمان که احساس امن آن کنیم یفراموش نم. نه

و گوش به  راندید یو امثالهم سخن م یفرهنگ یو ناتو یمرتب از تهاجم فرهنگ ،یدخود داشت یفرهنگ یها مته به خشخاش نهادن یبرا یتر بیش
 یها و بهانه خواندید یکرده خود فرا م بزرگدشمن خود یندر ارتباط با فرهنگ به مبارزه با ا یا یفرهنگ های گانسواد خود را در ار انان کمفرم

به  یها انمبارزه با عرف یراستا ستاد فرمانده یندر آن زمان در هم. یدو عالفان فراهم آورده بود یقانناال یاریبس یپول نفت برا ینههز یبرا یفراوان
 ینبر سرا خواهند یم ییکه هر بال یدقرار داد یدرا باسط ال یونراه اطالعات ینو در ا فرمودید، یم یرا شخصاً رهبر یقول خودتان کاذب و واردات

 .یاورندب یافتند،امکان گسترش  یخاتم یآقا یجمهور یاستدر دوره نخستِ ر ویژه بهکه به نظر خودتان  ی،عرفان یها نحله
و شما را به اجبار به  یستجلودار آن ن یزیچ یگرکه کشور به آن دچار است و د یو فساد یاسفبار فرهنگ یتوضع ینا یاآ اید یدهز خود نپرسا آیا

و درشت  یزر یها و قابل فهم نسل امروز، که همان جنبش یدولو به زبان جد ی،و خداخواه گرایی یتامواج معنو یاسکوت کشانده بهتر است 
مداوم  یتبه خصوص با رؤ( یتکرده کشور را که با خدا و معنو یلجوان و تحص ویژه بهاز آحاد  یاریبس یها و گروه کردند یم جادیا نیعرفا
 خواهم ینم. کشاندند یم یو خداخواه یمعنو های یباییقهر کرده بودند به سمت صلح و صفا و ز )ینبه نام د یندگانتانشما و نما های گری یعبوس
باشد که  گونه ینخود، بلکه دوست دارم ا یبرا یبیتا به وجود رق ترند یکه به فساد مردم راض یدهست ینیآن متنسک یفهم در رد ماکه ش یمبگو
. یدو ناخواسته آنها را به فساد گرفتار نمود یدمطلوب خودشان را سد کرد یقهبه طر ییکه راه جوانان به خداجو یدکه اشتباه کرد یریدبپذ یمانهفه

. یدنباش یصخود حر یو عقبا یادن یدر نابود یناز ا یشکه ب دهد یهشدار م یزو ن گیرد یزنده است که اکنون از شما انتقام م یخدا ینا یدپس شا
با  آورید یم یادکرد؟ به  یجادجوانان ا ینکه در ب یبزرگ یو نهضت خداخواه یفتاح یمانشما چه کردند با پ یوناطالعات آورید یم یادبه 

چرا خدا فقط  یراست..... و تصوف چه کردند؟ و یشمختلف دراو یها با فرقه آورید یم یادچه کردند؟ به  ]طریقتی قدیمی در آمریکا[» یوناکنکار«
قبول داشته باشد،  یدکه ظاهراً او هم فقط شما را با یفیتان،تعر یخدا یننکند ا اید یدهاز خود نپرس یاآ کنید؟ یم یفباشد که شما تعر یخشک یخدا
 .یدحاال وقت آن است که بپرس اید یدهباشد؟ اگر نپرس یانهمه خداجو یداشتن واحد دوست یاز خدا ریغ
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=354 
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     1390دی  9ای،  آبادی به خامنه نامه سرگشاده فیروزه نظام

  
 یاسالم یمهورمادر به رهبر ج یک نامه

  
 یدکه قلم را آفر یینام خدا به
  

 یا خامنه آقای
فرزندم  یمادر هستم و برا یکمن  یا جناب خامنه. خواهم یسالم م یا امن و جامعه یشاد، کشور ای یندهفرزندم آ یمادر هستم و برا یک من
 یگرشد و د یلکردم که بر ما تحم یسپر یرا در جنگ ام یمن کودک. است یخواست هر مادر ینکه ا دانم یو م خواهم یدر صلح و آرامش م یجهان
 .گزینم یحتماً وطنم را برم یگرانوطن و د یانمرزو بوم آن را تجربه کنند، گرچه در روز انتخاب هنوز هم م ینهم فرزندم و فرزندان اخوا ینم
  

 یا خامنه آقای
ام  به خانه آوردند و او در چشمان کودکانه یمیاییاز بمب ش یناش یها اولو سوخته از ت جان یمهرا ن یمبرادر رعنا یخواهر هستم و روز یک من

 .ترسیدم یاز او م یمتوال یو من روزها یدترس را د
  

 یا خامنه آقای
س و ح بینم ینان حالل و اما هراسانم که او هم اعتقادش را از دست بنهد، چرا که م یتالش روزانه همسرم را برا بینم یهمسر هستم و م یک من
تا ما هم چو  ید،بکن یفکر یرداخالق هم در جامعه ما بم یمچهن ینکه هم یناز ا یشپ یا حضرت خامنه. یبار فشار زندگ یرشدنش را ز یرپ کنم یم
 .اخالق مرده است ستا یریکه د یمباور نرس ینبه ا یگراند
  

 یا خامنه آقای
من به فکر فرو رفتن او را هنگام قرآن خواندن . آید یم یانبه م 57ز انقالب که سخن ا یسکوت تلخ پدر را هنگام بینم یدختر هستم و م یک من

 .در نگاهش دارد یکه چه حسرت اندیشم یم ینو بد بینم یاش م هر روزه
  

 مسلک و عارف یباد یا خامنه آقای
و  یدوست و از وطن کنم یکرده و م یزندگ یارد نیدر ا یگرانچون د یزمن ن. اند شده یلمرزها گس ینا یروناز ب ینهاا ییدهمه را گفتم که نگو اینها
اتان  عارفانه یو نمازها یدشاعر بود ،یرا که به قول هوشنگ اسد ییشما. شما را چه شده است دانم یمن اما نم. خود مطمئنم یدوست انسان

 یامکه در ا رسد یم یرزنانیو پ یرمردانن به پکه زورشا یدستان هب چماق. یدبکش یدکدستان را به  هب باتوم یتحما یستیافکن زندان، که با ینطن
بود و  یرا هدف قرار دادند که دستشان خال یکه جوانان یدستان هب چماق. آمده بودند یاباناصالح اشتباهاتشان به خ یاعتراضات به قول خودشان برا

گذشته است که داغدارانه  یتب یمضخ یوارهایاز د یمادر سهراب اعراب یرتصو یاآ »ذنب قتلت؟ یبا«. که سر داده بودند سر دادند یشعار یبرا
 گناه؟ ینبه کدام: زند یم یادفر
  

 یا خامنه حضرت
که به ناموس و مال و جان مردم  یو از کسان یریدها را بگ ها و خشونت اعدام یجلو ید،را بده یاسیس یانزندان ینشده دستور آزاد یرترد یناز ا تا

شما  وشست  توان یشست اما از ذهن ما نم توان یرا آب م یابانشده بر آسفالت خ یختهر یها باشد خون ادتانی. یدنکن یتحما کنند یم یدراز دست
واقعاً آزاد کردن فعاالن  یاآ. که عمر نوح ندارد یآدم. نتوانستند یگرانو صدام و د یطور که قذاف همان یزید،بگر توانید ینم یدکه دار یتیاز مسؤول یزن
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است که با به بند  رسیدنیچگونه به اوج عزت  ینا. اندازد یهستند نظام شما را به خطر م یکسان یزنگاران که هر کدام عز نامهو وکال و روز یاسیس
 .شود یشهروندانش هموار م یدنکش
 .نشست یمنخواهکرد و از پا  یممبارزه خواه مان یبه دست آوردن حقوق بشر یو برا یمبشر یگرانکه من و د یدو آگاه باش یدبدان ینکها آخر

  
 یآباد نظام فیروزه

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=359 
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  ) +(+  1390دی  10، ای به خامنه اهللا زم روحنامه سرگشاده 

  
  شناسید؟ یمن را م ی؛ا خامنه یآقا جناب
  اهللا زم روح اول نامه

  
 یا خامنه یآقا جناب
 یرانا یاسالم یمحترم جمهور رهبر

 سالم با
  

» مغضوب«سابق و » جهادگر« زاد یمحمد نور یها ببرم نامه یرانمقام حکومت ا ترین یبه عنوان عال یکه باعث شد دست به مکاتبه با جنابعال چیزی
 یاساس نو به مفاد قانو یمکن ینگار با شما نامه یماصالح راه منحرف شده نظام اسال یآحاد جامعه درخواست نمود به شما برا یراو از سا. بود یفعل

 .ییمآحاد جامعه عمل نما یربا سا» رهبر یبرابر«در خصوص  یراننظام ا
از  یرانعضو از مردم ا ینتر به عنوان کوچک یزجامعه سبب شد من ن »ینمعتمد«از  یاریو درخواست طلب  زاد یمحمد نور ینالواقع نامه آخر فی

 .داشته باشم یرانبر حق جنبش بزرگ مردم ا یها در اصالح امور و خواسته یبتوانم اثر یدشا. وارد شوم یعالدر مکاتبه با جناب
 .و ظلم رفته به او را در تک تک کلماتش با تمام وجود درک کردم یافتمگفتار را  یو راست یتاو خلوص ن یها در نامه من

اند و  گرفته یابانام را در خ خانواده یاز زندان شما جلو ییاند و پس از رها کرده یدتهد »زاد یرنو«به مانند  یزمأموران اطالعات سپاه شما مرا ن چون
 .اند نموده »یگیبه دچار شدن به سرنوشت عبدالمالک ر« یدبه پودر شدن و تهد یدمرا تهد
از بند الف  یدر واقع من پس از آزاد.»آب خوردن است به مانند یکه باش یادن یما گرفتن تو در هر جا یو برا یما را در هوا گرفته یگیر« اند گفته

 یدر مکاتبات بعد یاتکه شرح مفصل آن را با ذکر جزئ یختممجدد گر یریاز دستگ یافتنو به محض اطالع  ینزندان اطالعات سپاه شما در او
 .عرض خواهم کرد

  
 !یا خامنه یجناب آقا یراست
 !هست؟ نیادتااو را . گفتم یتانبرا زاد یمحمد نور از
 کرد؟ گذاری یهپا یگرد یفتح را به همراه معدود یتمؤسسه روا »ینیآو یمرتض یدس«که با  او
 !کرد؟ یسرا تأس یکنون »یلیم یمایصدا و س«و  یقبل یونگروه جهاد تلوز زاد یرا چه؟ او که به همراه محمد نور »ینیآو یمرتض سید«

 .یدمد یجنازه مرتض ییعچرا که شما را در تش. را ینیآو یتضمر یدرا، هم س زاد یهم محمد نور. هست یادمکه  من
 یتیامن یطشرا یدترینتحت شد »یحوزه هنر یاطح«اش در  جنازه ییعشما در مراسم تش. شد یدشه. رفت ینم یدر فکه بر رو یا روز جمعه او

 .یدیدنام» اهل قلم یدانشه یدس«و بعدها او را  یدحضور به هم رساند
 .یدآورد یادما هم حتماً به ش. هست یادمکه  من
 .داشته و دارم یبه آنها تعلق خاطر و ارادت خاص یمدر زمان کودک ینیآو یمرتض یدو س زاد یبزرگوارانه محمد نور یبه واسطه برخوردها من
  

 یا خامنه یآقا جناب
 جدا کرد؟را از نسل من  زاد یدر آن دوران محمد نور» شما یتتحت مسؤول یهانروزنامه ک« دانید یم هیچ
 کرد؟ یستادگیشما ا یندر برابر منتقد یتهاجمات به شما در اواخر دهه هفتاد شمس یمعظ یلدر برابر س تنه یککه او  دانید می
 .کردید یم یقتشو یرینص یمهد »یهانک«مقاالت او در را به خواندن سر یکتانچون دوستان نزد. دانید یکه م البته

 !راستی
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» زمان ینا نداری یعتشر ینچاپ صبح حس یهاننامه ک شب«به  یرینص یچاپ بعد از ظهر آن زمان مهد یهانروزنامه ک آمد و اکنون یهاناز ک حرف
 .کرده است یلتبد
قرار » دزدان اطالعات سپاه سرداران شما«و » شما نداری یعتشر یهاننامه ک شب« های یوسازیو سنار ها یفحاش یستدر ل مکاتبه قطعاً ینمن با ا البته
 آن یگرفته شده که خود را برا» تحت شکنجه یاقرارها«و  ها یلمبودم حتما از من ف ینانچنگال ا یرکه اس یهم گرفت و در مدت دو سه ماهخوا

 .ام آماده نموده
لطفاً به ... ام شما نوشته یخود برا یدنامه را با صالحد ینهاست که جداست و من ا که صف خانواده بنده از من سال گویم یم یزرا هم ن ینا البته

 .»آنها را پودر نکنند« ییدمأموران خود بفرما
 !کامل دارم یپودر شدن آمادگ یخود برا من

و ! نتان اجل از ماستأهر چند شما ش. کنم یبازگو م یبعد یها ها و اعترافات در زندان شما دارم که در نامه از نوع شکنجه یاریبس های حرف
 !خود ینامه ما که به جا ،دهید ینم یزباراک اوباما را ن یها جواب نامه

که او  یمو بگو یستن ییخدا یگانه یبگذارم و شهادت دهم جز خدا یانخود را با شما در م »ینشهادت«در مطلع سلسله مکاتباتم بنا دارم  من
 ...ییدرماپودر بف ییدکه ما را هم بخوا یدشا! یبندماخالص داشته و بر آن پا دهم یکه م یندارد و به شهادت یکیشر
 ...شناسید یحتما م مرا
 یدارهااز آن د یادیام و خاطرات ز شرکت داشته یبا جنابعال یعموم یدارهایو چه در د یخصوص یدارهایبارها چه در د.. اهللا زم هستم روح من
 .مطالبم به آنها اشاره خواهم نمود یال دارم که در البه یانب یبرا
توسط حکومت شماست  »یجمهور«انحراف  یایزوا یانتحت امر شما و ب یکاتبه از باب اصالح نظام رهبرم ینابتدا الزم است که عرض کنم ا در
 .یستدر آن ن» امر به معروف«و  یخواه یرجز خ یتیو ن
به آنها عمل » استاد« در برابر خواهیم یو اکنون م یمو ما هم فرا گرفت شد یم یانما ب یبرا یاتو آ یثاحاد ینمنبر بزرگان نظام ا یبارها پا ینکها چه
 !یمدر حضورتان پس بده »یدرس شاگرد«و  یمکن
  

 یا خامنه یآقا جناب
ماه قبل از انقالب  6. شده است یدهبه انحراف کش یروانتانو پ یمتفاوت جنابعال یها که اکنون با قرائت ینیفرزند انقالب امام خم. اهللا هستم روح من
 .کردم یشرکت م یانقالب اسالم یروزیبه پ یمنته یتظاهرات مردمام در  ام و با قنداقه آمده یابه دن 57
در  یاهس یروز به عنوان روز همواره از آن یارانتانکه منجر به کشتار مردمان توسط شاه شد و شما و  57 یورشهر 17در تظاهرات روز  ینکها چه

 مودهپنهان ن یام مرا در قبر خانواده یار از دست سربازان ارتش پهلوفر یتهران برا یآن روز در بهشت زهرا... کنید یم یاد یکارنامه حکومت پهلو
 ...و پس از رفتن مردم از بهشت زهرا مرا از آن درآوردند

بس دادند و حرمت  آن زمان آتش» برانداز«ماه حرام خدا به مردم مبارز و  یاممحرم و ا یبر خالف جان بر کفان شما در روزها یپهلو یماندژخ البته
 .را نگه داشتند ینحس یاماه عز

دزدان سپاه « یها که زخم گلوله یدگلوله بار ،ینحس یعاشوراطلب  مردم عزادار و حق های ینهشما بر س یعلو یمدع یاسالم یعیحکومت ش اما
 .ساخت یشآنها را نزد خداوند مقروب ساخت و ما را عزادار خو» شما
شجاع  یخش«و  »یموسو یرحسینم« یزعز ینیخم یاوراستخالص دو  یخالصانه برا یو دعا ،یدانآن شه یبهو س یو درود خدا به ارواح نوران سالم
 !از دست شما »یکروب یمهد
 .یدو تحمل کرده و سخنم را گوش فرا ده یددار حرمت نگه یدوارمام. و نقادانه با شما سخن کنم یحصر خواهم می

خود قائل و خود را مبرا از  یدر همان حد برا یدانسته، شأن و مرتبت »یرانا ملت یگانخدا«اعتقاد راسخ دارم که شما خود را در حد  اکنون
 .دانید یم ییپاسخگو

بزرگواران  ینفراتر از ا یزو خود را ن دانید یم یعیبزرگ اسالم و امامان ش یامبرپ یکهفراتر از ار یدا خود کردهبه نام  اسالم را ینوران یکهکه آن ار چرا
باالتر فرض کرده و  یلیخ رااما دوستان شما، شما ... یدا ما گفته یدر برابر مردم را بارها برا یامبرامامان و پ ییتلف پاسخگومخ یثدر احاد! دانید یم

 .بزرگ اسالم قائلند یامبرپ یتمترادف با شأن یشأن یتانبرا
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 یوالیه«در بندتان در شناختن  یاسیس یاناناغلب زند »یرتبص«و چه بسا از  یدانسان ساده هست یکبه مانند من  یزشما ن گویم یمن م اما
 .یدمحروم بوده و هست »نژاد یاحمد
 .شکستن خطاست یینهپس رهبرا خود شکن، آ ...یدهست یگرانجامعه به مانند من و د یفرد عاد یکشما  پس
 ید؟ا را که فراموش نکرده یشانا. مدیمآ یبه محضرتان م یو چه عموم یهستم که بارها با او چه به صورت خصوص یمن فرزند پدر روحان: گفتم می

. »دارند ینیمصرف مع یخشما تار یافراد برا«که  ام یدهشن یارچون بس. یستن یحضرتعال »یانعارضه نس«ناکرده  یجمله خدا یناز تکرار ا قصدم
 .آنها را از ذهن شما پاک کرده باشد ینمصرف مع یختار یناست ا ینا یزحدسم ن

 .یمبود یهمانشما م یو در اندرون آمدیم یم یلجنابعا یتبارها به ب ما
با  یمتعدد حضور یها و چه در مالقات دادیم یشما گوش م »یحاج منصور ارض«و به  یمبود تان یتدر ب یمتعدد عزادار یها در مراسم چه

 .یما شما حضور داشته ینظام اسالم ینمسؤول
 .فروخفته دارم یها با شما سخن ناگفته و بغض یلیچون خ .یاوریدب یادمرا به  یا با ذکر خاطره امیدوارم

و  ییدگرا یبه تلخ» 88انتصابات سال «پس از  یراندر برابر ملت بزرگوار ا »یتاندستکش مخمل یرشما در ز ینمشت آهن«با  یلذ یرینخاطره ش البته
 .از ذهن خود پاک کردم یشههم یرا برا یختهفره یمن وجود رهبر

درست در شب  کشیدند یم یادهامسلمانان فر یکش ها و نسل به واسطه هجوم صرب یو منصور ارض یجنت یانکه آقاآن زمان  72- 71 یها سال در
. شما تمام نشده بود یبرا» مصرفمان یخهنوز تار«آن زمان  .یمحاضر شد یعزادار یشما برا یتدر ب یهااطهر سالم اهللا عل یشهادت حضرت زهرا

 .یمسفره شما شد یهمانکردند و ما م یتشما هدا یتب یرا به اندرون یو کشور یلشکر ینسؤولاز م یگرد یما و تعداد یتب ینمأمور
اهللا . شکل نبود ینشما به ا یتب یگرد یها شما بود و مکان یهمانانهم آن اتاق مخصوص م یدشا. بودم یدهشما را از قبل د یتآن زمان ب سادگی

 .علمأ
 یها توسط قربا همه مکان یراز. نبود یگریاما چاره د. داد یسنگ آن کمرم را آزار م ینشستم و سخت ینهشوم یدر همان اتاق نسبتاً بزرگ جلو من

 .شما پر شده بود
 یحیی یداالسالم نواب و سمت چپ شما س بود و در کنار سمت راست شما حجت یجنابعال یرو را که نشستم درست روبه یبر قضا مکان دست
 .نشسته بودند یصفو یمرح
 .در بشقاب ،ما یو برا ینیآنها در س یبرا یول. غذا آوردند یمانشما برا یتب ینیهحاضر در حس یمردمان عاد یرسامانند  به

 .آوردند یهمه حضار چا یاز شام خادمان شما برا پس
بود و من غافل از همه تر شده  خنک خوردم یکه من م ییاز چا کردید یم یلکه شما م ییقطعاً چا. از شما شروع شد و به من ختم شد یچا تعارف
 یزخ یمو ن یدنهاد یندست چپتان را بر زم یتانبه محض اتمام چا.کنم یلآرام م ییپس از رفتن شما در فضا» سر فرصت«را  یمگرفتم چا یمجا تصم

 .من افتاد یناگهان چشمتان به چا ینکتانع یراما از ز.برخاستن یبرا دیدش
بودند از آن  یراننشستند و ح مجدداً یمتعجب شده و همگ یخاسته بودند با برگشتن شما به حالت عادبر یا یزخ یماز شما ن یتکه به تبع جماعتی

 .نشستن ینبرخاستن و ا
 .کنیم یرا ترک نم ینجاما ا یدرا نخور یتانتا شما چا یدگفت شما
که  زد یکنار من بود و با آرنج به من م ییمحسن رضا یچون آقا. یختو شلوارم ر یراهنپ یو نصف آن بر رو یدمخودم را داغ سر کش یچا من

 .»آقا را معطل نکن و زود سر بکش«
 »!شه یم یبزرگ بشه چ ینا«: یدبه فرد کنار دستتان فرمود یسوخت و شما با لبخند یکرماناندرون پ یینو از باال تا پا یدیمآن جام داغ را سر کش ما
  

 یا خامنه یآقا جناب
 .قصد هم ندارم نمکدان معرفت سفره شما را بشکنم .در گلو یها ها و بغض از اشک دییاز یلام، با س من بزرگ شده حاال
به سر دوستداران نظام  یآب سرد 88 یجمهور یاستپس از انتخابات ر یدر روزهاتان  شما با آن خطبه نماز جمعه... اید یبهمن غر یشما برا اما

و  یدخود را در برابر ما و مردم قرار داد یدا گرفتار شده یزحال در چنگال او ن که» معلوم الحال« یو به خاطر فرد یختیدر یاسالم یجمهور
گذشت و شما از تان  فربه یانتنگ سلول بند الف سپاه یدر انفراد یمتماد یروزها. یدخود د های یاهچالمن و امثال من را به س هایتان یدادگاهب
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پس از  یکبارهبه  کردید یاز آن سخن م یدر هر مراسم یسال و اند یکهمچنان که  دیکه اگر داشت یدکه خود آن را نداشت یدزد حرف »یرتیبص«
 !سپردید ینم یدولت محبوبتان آن را به فراموش یسرئ ینینش خانه

 ،یمسکوت کن که خواهند یو از ما م کنند یم یستترور یگیبه مانند ر یدنو در هوا قاپ» پودر شدن«به  یدمردمان را تهد یرما و سا یتاناکنون سپاه و
 .خواهند کرد» له«مان را  خود و خانواده یمو اگر کرد ییمنگو یعو از آن فجا یممصاحبه نکن

 یایرؤ ،»محسن«با نوه مرحومش  یجنت یام، در منزل آقا بوده یهمباز زاد یو با ابوذر نور ،داشتم یشما راه یتدر ب یمن که از کودک یبرا اما
 یفرزند مرحوم دکتر حسن روحان یمحمد روحان یو همباز ام خوانده یشما جناب دکتر حداد عادل درس م یلفام یرستانکودکانه داشتم و در دب

کنون وقت بروز آن فرا ا ،کرده باشم یرهمحافل ذخ ینا از شجاعت هم از یچرا که اگر اندک. نداشته و ندارد یخفاشان اثر ینا ینجواها... و ام بوده
 .است یدهرس
 .بالیدم یداشته و به آن م یفبودم و عکس او را در ک ینو نام او عج یادبا  یکه من از کودک یستن یکنون آن رهبرا یا خامنه یعل سید
 .است یدهگرد یرانملت ا یزانو خونر !یشینپ المال یتاندوزان، فاسدان اطالعات سپاه، غارتگران ب به رهبر خودخواهان، مال یلاکنون تبد او
  

 یا خامنه یآقا جناب
نامه اول  ینا. نمایم یتک به آنها اشاره م تک یشما دارم که در مکاتبات بعد یتاهللا تحت حما و انصار حزب یخاطرات تلخ از هتاکان سپاه بسیار

 .من به شماست
 .شما هستم ییگو خواستار پاسخ یدانهو ناام گذارم یرا بر سر راهتان م یبزرگ یها چرا یبعد یها نامه در
 .آزمایم یاما بخت خود را م ؛انتظار پاسخ عبث است! ه منبع نورچند از رهبر متصل ب هر

و به راه اسالم  یدروش خود را عوض کرده و پاسخ مخالفان سرسخت خود را بده یاسالم ینظام جمهور یختار یها ماه ینکه در آخر شاید
 .ییداجبران نم یدا وارد آورده ینرا که به اسالم و مسلم یو خسارت بزرگ یدباز گرد ینراست

متعدد خود در نظام  های یتبزرگان نظام و فعال از یشما، خاطرات گفتن دین یب یانمتعدد سپاه یها سخت در زندان سپاه، شکنجه روزهای
شما  یو به مرور برا یندهرا در آ 88و  84و خاطرات گسترده خود از انتخابات سال  یاستقرار مردمساالر یتحت امر شما برا یاسالم یجمهور

 .ندارم یا از پودر شدن خود واهمه و کنم یو مبازگ
 ...ستا» ها سهراب«، »نداها«خون  یبه سرخ یزخون من ن.شود یبا خون پاک نم خون
 ...یدمن باش یبعد یها نامه منتظر

  
  »یستقدمون و ال ۀساع خرونأیستجلهم ال إذا جاء إف یجل مسمأ یلإ خرهمؤیو لکن  ۀدابمن  یهااهللا بظلمهم ما ترک عل یؤاخذلو  و«
 یربه تأخ ینیآنها را تا زمان مع ولی گذارد، ینم یباق ینرا بر پشت زم یا جنبنده کرد، یاگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات م و«
 )61 یهسوره مبارکه نحل، آ( ».گیرند یم یشیپ یو نه ساعت کنند یم یرخأت یکه اجلشان فرا رسد نه ساعت یو هنگام. اندازد یم
  
  حق ای

  
  

  *** منبع *** 
  »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا؛ )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/47019 
http://nameha.nurizad.info/?p=482 

  



 )835(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1390دی  10ای،  نامه سرگشاده محسن نمکیان به خامنه

  
  یبزرگ رهبر خطای

  
 یا خامنه یعل یدس یآقا یران،ا یاسالم یجمهور یرهبر
شروع نهضت  یبرا یشانکه ا یطیشرا» خدا را شکر«به شماست و نه  ینگار نامه یبرا زاد یمحمد نور یشدگان آقا قلم جزو دعوت یننه ا گرچه
نامه خطاب به شما  ینبه نگارش ا یمتصم ،حال ینمحقق شده است، با ا یشان،ا یبرا یداد اتفاقرخ یعنیاند،  به شما در نظر گرفته ینگار نامه
 .مگرفت
 یزاحترام و ادب خالصه کرد، من ن یتها را در رعاآن توان یاند، که م قرار داده ها ینگار نامه ینا یبرا زاد ینور یکه آقا یجهت احترام به قواعد به

بر خصلت  شتنمنجر به پا گذا تواند ینم یناما ا یابند،ام، تا امکان بروز ن زده یشده نسبت به شما سد یزلبر یاز احساسات درون یبرخ یبر رو
حضرت  ی،اسالم یجمهور یمحضر محترم رهبر یروست که به جا ینکنم، از ا یادالقاب  یکه نام شما را با برخ یستصادقانه ن. شود ییگو راست

 .ام نوشته آمد بسنده کرده ینبه آنچه در صدر ا ی،ا خامنه اهللا یتآ
. شود یاست که در آن حضور خداوند درک م ییمحضر فضا. حضور، مختص خداست. دانست یا مانقالب عالم را محضر خد یشینپ رهبر

ما که درکمان قاصر از عوالم آن  یبرا. است یزنده و خالق که سرشار از رشد و تعال یحضور. دانند یکه بزرگان، او را زنده و حاضر م یخداوند
که در  یاگر آن طراوت و شاداب. به خصوص در بهار تجربه کرد یعت،طب یها در جلوه وانت یاز حضور زنده و خالق را م هایی بزرگان است، جلوه

را در  ییادعا ینچن یاست اگر کس یبغر یارمن بس یبرا. است» محضر«آنجا   ید،در روح و جان ما به تجربه درآ زند یدر بهار موج م یعتطب
 شوند، ینم یانگاه ع  یچکه ه یاند، کرامات و برکات شما به وجود آورده یرامونت که پاس هایی یقدرت شما در فضا ساز هایتن. برخورد با شما بکند

 یها هستند که به کهولت سن و ضعف قواطرفدارانتان آن یشما برا یها خطابه ینتر کننده منقلب یست،ن یشدن یانع یاراغ یبهانه که برا ینالبد به ا
شما،  یمایاما همزمان صدا و س شود ینم یدهموارد د ینفراتر ا یزیچ یاندر صحنه ع. کند یرا بلند مکه ناله دوستدارانتان  یدخود اشاره دار یجسمان

 یند،وصل به خود شما یتنها در یکه همگ یگرانو د یگرانمنتخب و منصوب شما در مجالس خبرگان، ائمه جمعه شما و د یندگانشما، نما یهانک
 یقو چه از طر» گفتن در زمان تولد یعل یا«چون  یا العاده خارق یرخدادها یقحال چه از طر ند،گوی یسخن م یوجود کرامات و برکات زمکرراً ا

نقض  یها کدام مثال که هر... و »یاسالم یداریشما در خصوص ب های یشگوییپ«مثالً  یا» خردمندانه در دوره فتنه یریتمد«مثل  یدادهاییرو
کسب  یبرا ینیتضم یباشند، خود راه یاتواقع یاناز آن که ب یشب ها،ینکه ا رسد یبه نظر م. آورند یحوزه مورد اشاره خود به خاطر م ررا د یفراوان

 .متملقان و چاپلوسان هستند ینقدرت در ب
شما  یراموناست که پ ییدرآمدن از آن فضا یدها،و تمج یفو تعر ها یبوس عمق آن احساسات پرشور و دست یزانم یابیارز یمحک برا بهترین

ها  و رسانه یمادرباره شما در صدا و س یآنچنان های یزن اگر بمباران برچسب یاآ ید،نبود یراناگر شما در رأس هرم قدرت ا یاآ. ده استدرست ش
شما را نشناسد،  یکه کس یدبرو ییاگر جا ید؟قلوب مردم داشت یردر تسخ یاگر ظاهر شما و لباس شما عوض شود، آنگاه قدرت یاآحتا   ود،قطع ش

نسبت به شما داشته باشند؟ من گمان نکنم که  کنند یابراز م یتکه در ب یکه مردم همان احساسات ییدو سخن بگو یدعمل کن یا به گونه یدادرق یاآ
 .ن باشدیچن

 های یهها و مو ضجه زدن یها البد صحنه. توهم یو نه از رو کند یمجذوب م یقتحق یاست که انسان را خود به خود و از رو ییمحضر، آن فضا
در  یاافتاده است؟ و  یهاست که از فراغ حضور به گر یحاالت، حاالت کس ینا یاآ. اید یدهرا د یهواداران رهبر تازه درگذشته کره شمال

از  توان یم یاآ گریند؟ یم شان یاست که در غم نابود شدن توهمات ساختگ یا شده یمغز یشستشو یها حالت، حاالت انسان ینتر ینانهخوشب
 سخن گفت؟ »یرهبر کره شمالمحضر «

 یدجذبه خود او آنچنان شد. او یها و نه مجذوب برچسب یند،بسازد، مردم مجذوب او یزهمه چ تواند یم یچکه حضورش محضر است، با ه کسی
ن را یخشاها که ما تار اقالً آن یا،و اول یامبرانپ. دست فراوانند یناز ا یمتعال یها مثال. کند یغلبه م یزبر ضد او ن یمنف یها بر برچسبحتا  است که

 یارانش یکه عاقبت عاشورا را برا یهاست، زمان از آن) ع(ینحس. کنند یم یجادخود دافعه هم ا یهخود بر علحتا  یبرخ. دستند یناز ا دانیم یم
 .هم فراوانند یتوهم یا یتقلب یآن محضر است و البته محضرها ینا. دهد یو اجازه رفتن م گوید یم
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قدرتمند  یمن شما رهبر یبرا یت،وضع ترین ینانهب در خوش. یرمخطاب کردن شما به کار گ یبرا توانم یرا نم» محضر«وست که کلمه ر ینا از
محضر شما، . انداخته است یحناصح های یرانه قدرتش را به مسمتأسفکه  یدهست...) ها و و رسانه یتیامن های یستمچون س ینیزم یها به قدرت یمتک(
 یها و چه در اندازه یشخص های یاسچه در مق. است یکتار یها از انواع و اقسام تجربه یندیناخوشا یمن فضا یبرا ید،آن را محضر نام بتوان گرا

 یبرا. دید یبه شکل عمل یکالن مملکت یها ها را در راهبرد رد آن توان یکه نم ی،و چه عرفان ینیچه د ی،اعتقاد یها فراوان در حوزه یادعاها. کالن
 یانتوسط شما و سخنگو یاخالق یها خطابه یباترینز. سخن فراوانند یرینش یانگو من محک اعتقادات شما در اعمال شماست و نه کالم، که سخن

. دده ینظر شماست، بر باد فنا م یرکه با کمال تعجب آن هم ز یهان،روزنامه ک یاخالق بی صفحه اول پر از یکبه شما را  یکو سخنرانان نزد
که آن هم  »یو س یستب« یآبروبر یهثان ینکردن نام مجرمان قبل از اثبات اتهام و صدور حکم، با س یدستورات شما در خصوص علن ینتر محکم
 هشدن به اشتبا یرگونه رفتارها قابل اغماض و قابل تعب یناز ا یاتفاقات مورد. شوند یم یلمحتوا تبد بی یتحت نظر شماست، به عبارات یتدر نها

 یستماتیک،ها را سآناگر  یستکه عاقالنه ن کند یم ینیبه شما سنگ یکنزد یچنان بر پشت نهادها آن چنینی ینا یها است، اما بار تجربهاشخاص 
 وم،ش یلهم قا یشما محضر یاگر برا.... حفظ نظام ومثالً  ی،شرع یهاتاز توج یو البد با انبوه یم،شده و تحت کنترل خود شما ندان یزیر برنامه
 .است یمنف یبارها گونه یناز ا یرمحض

صادقانه . کند یم یمکه روابط ما مردم و شما را با هم تنظ یا نوشته و نانوشته یناحترام به همه قوان یبه طور کل. مورد احترام است یبه معنا محترم،
 ید،ا کرده عدول ینقوان یناز ا یارکه شما بس  یکل یمعنا ینبل به ا یاورم،ب ادبی یبه ب یمعنا که رو یناگر شما را محترم بدانم، نه به ا یستن

 یاسی،رهبر س یکو در موضع  ینیرهبر د یکشما در موضع . خود به خود ساقط است» احترام« یبقا یطشرا ،رو ینو از ا یدا محترمشان ندانسته
 .محترم خطاب نکنم ین است که شما را رهبرآ ،پس حداقل صداقت. یدا عمل نکرده» محترمانه«
از کنار اسم شما برداشته  یتیچقدر تالش الزم است تا القاب عار. ام یدهکه در خطاب کردن شما برگز یا نحوه یبود برا یطوالن یحیهمه، توض نای

 .یایدبه وجود ب یاحترام بی شود بدون آن که شائبه
از  خواهم یم. ادعاهاست یندر نقطه مقابل ا یقاًصحبت من دق یاما رو کنند، یم یلفافه و گاه به صراحت، شما را معصوم معرف در گرچه

 ینا. یدا موضوع گفته ینبه ا تان یمند خودتان و عالقه یدر باب انتقاد شنو یارالبته بس. یدخاطر نشو یدهرنج. یماشتباه شما سخن بگو ترین یدیکل
شاهد زنده، محمد  شمار یاز ب یکی. دارد یعواقبکه نداند انتقاد از شما چه  یستک. شود یاست که در عمل نقض م ییها هم از همان دست سخن

چرا که رنجش  ید،خاطر نشو یدهرنج گیرد؟ یبرخوردها با منتقدان، خارج از نظر شما صورت م ینکه همه ا یرفتپذ توان یاست، مگر م زاد ینور
را به دنبال خواهد  یشانا یتمنتشر شود، آزار و اذ زاد ینور یآقا ینوشته در تارنما یناگر امثالً  و انجامد یم ینیخاطر شما معموالً به اتفاقات ع

با آن ) ع(یعل یتاز معصوم یااست؟ آ یشما واقع یدرست شده برا یتچه باک، اگر معصوم یگراناز شمرده شدن اشتباهات شما توسط د. داشت
زده شد، ) س(یمکه به مر یاز اتهامات یامحل شد؟ آافراد مض یبرخ یبا استهزا) ع(قدرت نوح یاکاسته شد؟ آ یزیچ گفتند یم یبه بد اش رهچه دربا

 یرکه از شما به تصو یدهست یاز مسخره شدن و متهم شدن ندارند، پس اگر آن بزرگوار یماند؟ بزرگان، باک یبر دامان پاک آن حضرت باق یزیچ
 .یدخاطر نشو یدهرنج شده یدهکش

شما به  یکردرو ینموضوع و محصول ا یاسیابعاد س. یستن یاسیس یبحث ینا. ستاشتباه شما، نشستن بر دروازه وصول به خداوند ا ترین کلیدی
که آن هم موافقان  یستهم ن یمذهب-ینید یبحثحتا  ینا. شده است یابیو ارز یلدفعات و به طور مفصل و مجمل توسط کارشناسان موضوع تحل

آن هم در صدا و  رسد، یبه گوش م یشانصدا تر بیش و تر بیش فقانمختلف شخص شما، موا های یترا دارد و البته به لطف حما خودو مخالفان 
 .یگرمشابه د یها نظر شما و رسانه یرز یمایس

 یه،مطلق فق یشدن به ول یلبا تبد. گویم یم یتانبرا اید؟ یدهخود خر یبرا یبزرگ یتچه مسؤول یدا توجه کرده یچه. است یتمسؤول یهمن از زاو نگاه
آن صورت گرفته است، حکم  یریشما و با ساکت ماندن در برابر روند شکل گ یتبا نظر خود شما، حداقل با رضا میکه اگر نگو یشدن یلتبد
قرار گرفته ) ع(یچون عل یبزرگان یگاهدر جا کند یآن چه بسا جذاب باشد، انسان تصور م یظاهر یهال. اید یافتهدروازه وصول به خداوند را  باندر

 . پنهان شده است یبمه یپوسته، دام ینا یرز یهال یکو فقط  یه،ال یکاما درست . بشود یزاز او مانند او ن یددارد که با تقل یداست و ام
 یزها را ن راه یرآن که سا یبعج. یدا و عمل کردن در آن راستا در اصل، مسؤول رساندن مردم به خدا شده یهمطلقه فق یتعنوان وال یرفتنبا پذ شما
را بر  هها، شما را راه یرسقم سا یاصرفنظر از صحت . یداست که شما مد نظر دار یریبه خداوند، فقط و فقط از آن مس دنیراه رس ییگو ید،ا بسته

 یمیابراه یرغ یانشما راه را بر اد. آن ینسهمگ یها که از سر ترس و عقوبت یبخش یآن هم نه از سر آگاه ید،ا همه باورها و اعتقادات بسته
 یها در زنداناآلن  مینه. یدا بسته یزن یمیابراه یانراه را بر ادحتا  شما. یدا شرق و غرب جهان بسته یانواع و اقسام مکاتب اعتقادراه را بر  ید،ا بسته
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 یعیانش. بستید ینبود، راه را بر اهل تسنن هم به طور کامل م ها یتاگر محذور. در انتظار اعدام هستند یحیتبه مس یشبه جرم گرا یشما کسان
وصول به خداوند  دروازهکه بر  ییصواب از نظر شما، شما های یشهاند یرهروز به روز هم دا. یستندبهره ن بی شما یوهش یناز ا یزن یشداندگر

شما کند، محکوم به گرفتار شدن در  یتمورد عنا یراز مس یرغ یریدر مس یتمعنو یبرا یکه تالش یهر کس. شود یتر م تر و بسته بسته ید،ا نشسته
 .و اعدام یگرفته تا زندان و سلول انفراد یاجتماع های یتمختلف است، از محرومسطوح 
مختار باشد،  ،در انتخاب راه خود یاگر کس. یدا رفته یمعظ یتیبار مسؤول یرز گیرید، یها را از مردم م راه یرانتخاب سا یزمان که آزاد همان
 ینا لیتمسؤوحتا  .ندارد آیند یدر قبال آنان که با او نم یتیرهبر گروه مسؤول روند، یم یکه به مسافرت یبه گروه یهشب. یستمتوجه شما ن یتیمسؤول

شما افراد را به زور با خود . یستن یدا گرچه باالست اما به هولناک بودن آن چه شما کرده یزبا او باشند ن کنند یرهبر در قبال آنان که خود انتخاب م
در دل  یگر،و بزرگ د جیبدر مقصد تا هزاران وعده ع ها یمقصد، از خوش یباییاز ز دهید، یو م یدا ها داده وعده. یدا مسافرت همراه کرده یندر ا
که به گمان ( یدرا به اشتباه رفته باش یرکه اگر مس یدا تصور کرده یچه. کنید یم یبر قرآن معرف یمتک یحکومت را اسالم یجمله شماست، وقت یک

 شما خواهد بود؟ یبانگیرقرآن گر یهکدام آ) است ینمن چن
روزمره به سرعت  یاتو تجرب یدر مقابل اتفاقات عمل یدنیناد یها و وعده یباز یها صحبت انجامد؟ یبه کجا م» در عمل«شما  یتمورد عنا مسیر

ن حکومت را ندارد، در عمل مختصات آ یایدبه وجود ب یکه قرار است در اثر اتصال حکومت شما با حکومت منج یشهر آن آرمان. بازند یرنگ م
. یمندان ییگو را گرفتار دروغ یراناگر جامعه ا یستمثال، منصفانه ن یکفقط به عنوان . است یفیدر حال دور شدن از آن مختصات تعر کسو برع

اً یبوزه به شکل مکرر و تقرامر. آورند یم یادصداقت را تجربه کرده و به  یباییاز ز یها هم دوران تر از جوان یاریبوده است که بس یدچنان شد ییرتغ
گو، آن هم  طرف ماجرا را دروغ یکالاقل  یستیوجود دارد که بدون شک با یچنان تناقضات مملکت آن یرده باال یاربس ینروزمره در سخنان مسؤول

که دروغ  یا جامعه. ده استکر یتسرا یزروزمره مردم ن یمرگبار به زندگ یروسیحالت چون و ینانه هممتأسفو . کامل دانست یبا آگاه ییدروغگو
است که  یآن سفر ،ینا. شده است ینچن یرانیکه جامعه ا بینیم یهست، و م یزن یگرد یدیمستعد هزار پل یابد،رواج  یافتهشکل نظام  یندر آن به ا

 .یدا با خود همراه کرده یتمردم را به حکم وال
 ینو اال جامعه ا شود یشما عمل نم یمانهحک های یهکه به توص رسد یه گوش مشما ب یکاناز زبان نزد چنینی ینا یهاتیاست که گاه توج عجیب

 شود؟ یو مردم خوانده نم یناست که حرفش توسط مسؤول یچگونه رهبر ینموجود است، ا یتوضع یتبه واقع یخود اعتراف ینا. شد ینم ینچن
 یا اگر به فرمان هشت ماده گویند یدردناک اختالس بزرگ، م تیو حکا یدر حوزه مفاسد اقتصاد. شود یم یدهها د همه حوزه رادعاها د ینا

ده سال قبل شما را  یها اند و حرف بعد از آن، گشته یعانگلستان و وقا های یمدر موضوع تحر. افتاد ینم یاتفاق ینچن شد یعمل م یحضرتعال
و  یدر حوزه مفاسد عموم. شد ینم ینف شما اگر عمل شده بود چنکه به حر گویند یو باز م یدا انگلستان گفته یها اند که از خباثت استخراج کرده

مطلق  یتکه رهبر یددار یاست، شما چه اصرار ینچن است که اگر واقعاً ینسؤال اما ا. کنند یشما گوش نم یحباز مقصر مردمند که به نصا دینی، یب
 یستند؟که گوش به فرمان شما ن یدرا داشته باش یکسان
 بینیم یرا همه م یرشکه تصو یسمت ینو مردم را به ا یدا شما بر سر راه خداوند نشسته. گفتم یاشتباهتان م ینتر بزرگ شما و از یتمسؤول از
هم  تخاربا اف یاگو ید،ا افزوده یهفق یتکه به عنوان وال یا با پسوند مطلقه ید،ا آن که خودتان هم راه را بر خودتان بسته یبعج. یدا کرده »یرهبر«

عمال نفوذ مطلق إ توانید ینم. مطلقه را هم به دنبال دارد یتمطلقه، مسؤول یتوال یور،کد یبه قول آقا. اید یرفتهاتفاق نامبارک را پذ نیا یتمسؤول
 .یدو عواقب بدان ها یتاز مسؤول یاما خود را بر ید،بکن

 خواهد یذهنتان را احاطه خواهند کرد، که ذهن م یهاتم توجشک ندارم که انواع و اقسا ید،نوشته باش یناگر خواننده ا. است گر یهتوج ،انسان ذهن
 چه. یدخود ساخته باش یخود برا یاساخته باشند و  یتانحکومت شما برا یجاز نتا یباز یچه بسا تصور. فشار خالص کند یرخود را از ز یبه نوع

دست  یناز امثالً  یههزار هزار توج. سازید یمنطبق م) ع(یعلحکومت شما در حال اتفاق افتادن است را با استثنائات حکومت  یتبسا آن چه در کل
 یچرا که خود را ول کنند، یرا عوض نم یزیچ یچه هایناما ا... شما نبود، دشمنان نگذاشتند و یارو نشد، امکانات در اخت یدخود را کرد یکه شما سع
 .یزهمه چ ید،هست یزروست که مسؤول همه چ ینو از هم یطشرا ینبا قبول همه ا یدا مطلق شده یّشما ول. اید یدهنام یهمطلق فق

 یزدر دست خودتان ن یگرشما د یاراخت ی،به اعتقاد من و برخالف نظر برخ. یستمشما قائل ن یبرا یمن راه خالص چندان زاد، ینور یخالف آقا بر
. است یابیبه وضوح قابل رد دهد یشما رخ م امونیرپ یاسیعمدتاً س یکه در فضاها ینیع یاز نمودها ین،ا. یستن یزن یدست شخص خاص یست،ن

شما را از آن چه  تواند یم یضو ف یژهو یارتوجه بس یک ینید-یبه زبان مذهب یاالعاده،  اتفاق خارق یکمعجزه،  یکاست که فقط  ینگمان من ا
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از کف  یزامکان ن ینباشند، که معتقدم ا یرپذ انکه جبر یندآ یاعمال شما به نظر نم یرها کند، که برخ یتا حدود یدا خود درست کرده یخود برا
 .شما رفته است

  
 والسالم
 یاننمک محسن

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=363 
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     1390دی  10ای،  به خامنه» یک حقوقدان«نامه سرگشاده 

  
   الموعود والیوم

  
 آقا سالم

 یشههر چه باشد من هم. یریدبر من خرده نگ شوند ینم یراض اهللا یتتر از حضرت آ که به کم یحکومت اسالم یشما همچون دوائر نظارت امیدوارم
مسلمان  یکمن . یدا الدمش خواندههستم که شما مهدور یمن موجود. گیرد یو او بر من خرده نم کنم یخدا را فقط با عنوان ساده خدا خطاب م

من أکه قرار بود قرارگاه و م نویسم یم یتانبرا ینیمهدور الدمم و از سرزم یکمن  ،وجود ینبا ا. یستممحارب ن یعتیشر یچبر اساس هآقا و  قدممعت
 !افسوس یما باشد ول

 یهو روس ینن چو به دام یما از دامن غرب خارج شده. اند مطرودمان کرده المللی یناند و در عرصه ب مهدورالدممان خوانده ینسرزم یندر ا امروز
که ما  نیستگدا و اصالً مهم  گویم یم. به هر حال آدم گدا که حق انتخاب ندارد. یرندما را بخورند و ملت ما را به سخره بگ یهتا سرما. یما افتاده

 یاستولتمردان قدر و کبه حول و قوه د یما در مناطق مرز یرذخا. یمندار یراثیثروت م ینبه هر حال ما از ا یم،جهان یرذخا ترین یمصاحب عظ
 اوردی،هم یبرا یاستو ک یتو نه خالق یمرقابت دار یبرا یو ما نه تکنولوژ شود یم یهتخل یههمسا یحکومت صالح، توسط کشورها ینا نظیر یب

و ما سردر خود  یروشما حکم ف یها و دادگاه کنند یم یزنان ما خودفروش کند، یم یداداست، فقر ب یلما نابود شده، کارخانجات ما تعط یکشاورز
 یدرا سف دسلف خو یشما که رو !داد؟ یرا م یدشنو یاسالم یکه جمهور ای یندهبود آ ینا! کنیم یدعا م) عج(فرج امام عصر یو برا یما فرو برده

 .یدا کرده
حکومت  یباز شب یمها عروسک خم یمایشده اند؟ چون صدا و س یفرا مرز یها مملکت تشنه برنامه ینبه اتفاق مردم ا یبچرا قر دانید یم! آقا

. شود یم یکتهحاکم است و به آنها د یاسیونکه پرداخته س یشاخدار یها اخبار و دروغ یفتحر یبونتر یکشده به  یلما تبد یمایصدا و س. است
 .گوید یدروغ م انندد یکه ملت هم م داند یو از آن بدتر م گوید یکه دروغ م داند یو م گوید یدروغ م. گیرد یرا به سخره م ملتشعور 

مرجع  یدما که با یچون مراجع قضائ طلبند؟ یاند و از آنها استمداد م حقوق بشر شده یها چرا حقوقدانان ما دست به دامن سازمان دانید یم! آقا
 رمایشیف های یکرس ینا. شود یکه هرگز مطالعه نم ییها احکام پرونده یاناند و مجر شده یشیفرما های یبه کرس یلمظلومان باشند، تبد یخواه تظلم

 .اند که قضا را به رضا فروخته دید یو م خاست یکاش بر م یا. بوده است) ع(یخلق خدا عل ینبهتر یگاهجا یامروز، روزگار
اند؟ چون  شده یکاآمر یو صدا یس بی یمشتاق مصاحبه با ب -زند یم یهنشانم ینه قلبشان برا یا که بپذیرید –ما  یاسیچرا فعاالن س دانید یم! آقا

حقوق  است،مسدود  یشانها یتممنوع است، وبسا یشانها کتاب ید،ا را لغو کرده شانهای مجوز روزنامه. یدا را از آنها گرفته یداخل های یبونهمه تر
عوض شما هم بلندتر از آنها بزنند آقا، در  یادفر یدبگذار. »یشمتشبث بکل حش یقالغر«اند  گفته. ندارند یدام یشانشده و به فردا یمالپا یشانانسان
 .شوند یم یکوتهستند که با یگانگانب ینکه ا یدد یدوقت خواه آن یدبزن یادفر
مملکت که  یک. است ینهمب یمصداق روشن وامرهم شور. است یشگیریپ یانتقاد نوع. بهتر است ییفردا یدانتقاد امروز نو. انتقاد سازنده است آقا

جامعه کوچک حتا  .هم که باشد یهفق یتحاال مقام شامخ وال. حاال هر چقدر هم که مصلح باشند شود، ینمقشر خاص اداره  یکصرفا با تفکر 
 .پاشد یهم با استبداد از هم م ادهخانو
مردم  یایکه دن یتیآن وال شود یم یفچگونه تعر. یردمردم را در بر بگ یایو دن ینجامع باشد، د یدبا یتوال! آقا یتاما کدام وال یه،فق یتوال گفتم

و پا  یدکرد یمحصور نم یتبه نام ب یواریچار د یکاگر خودتان را در . زند ینموده و بر فرق ملت م یرقعثمان ب یرهنرا بسان پ ینرا رها کرده و د
زعم ه البته که ب. مانده یشانبرا ینینه د یگردارند و د یا ینه ول یچارهمردم ب یناز ا یاریکه بس شدید یمتوجه م گذاشتید یفراتر م یاز آن حصار مرز

 .خس و خاشاک است و مهدورالدم یست،حرکت کند انسان ن یجنابعال یرهر کس خالف مس یحضرتعال
چطور  یند،مردم فرزندان شما ینا. یدهست یتوال یکه مدع ییشما ید؟آقا؟ چطور بر جوانان مردم آتش گشود یدمهدورالدم، چطور توانست گفتم

کار  ینمغرضانه ا یها به صرف گزارش یادادگاه صالح اثبات شده بود؟  یکجرمشان در  یاآ ید؟ها را مهدورالدم خواندو آن یدفرزندان خود را کشت
ه چطور محارب بودن آنها بر شما اثبات شد؟ بر فرض که ب. شده بود یختهها ر خون شان یاریآب یبودند که برا یجوانان برومند ینهاا کردید؟را 

من از ! آقا یدآخرت خود را نابود کرد داند؟ یو خونش را هدر م کشد یفرزند ناخلفش را م ،آدم. ناخلف بودند ینهاا نتانیاو اطراف یزعم حضرتعال
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 یها شبکه یارام، اگر مغرض بودم، آن را در اخت هم گرفته یلمها ف از آن صحنهحتا  ام و مردم بوده ینمن در ب ام، یدهکه خودم د گویم یسخن م یزیچ
 یاموزمب ونشانش دهم و به ا زند یاش را ورق م شدهسانسور یختار یها که فرزندم کتاب یام تا بتوانم روز آن را نگه داشته یول ذاشتم،گ یم یگانهب
وقت  یچه یقتاست و حق یخوجه تار ینکه انسان بودن بهتر ینا. یاموزیدبه او و امثال او ب یدنتوانست یتانپرور یند یرا که شما با همه ادعا یزیچ
 .مرز و بوم هستند و در مورد شما قضاوت خواهند کرد ینا یندهاو و اوها آ. ماند یپنهان نم یشههم یبرا
  

 حقوقدان یک
  
  

   ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=366 
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     1390دی  10، ای به خامنه نویس سرگشاده یک کارگر وبالگنامه 

 
 !جام زهر یا جام زهر، یا ید،ندار تر یشدو راه ب! یا خامنه آقای

  
 یبرخ ،یستخوب مهم ن یول. نوشته بودم یبار یکها قبل هم  گرچه سال نویسم، یم یا خامنه یآقا یبرا زاد ینور ینامه را به درخواست آقا این
 .اندازم یم یا تکبر جناب خامنه انتهای یدر چاه ب یا و من هم نامه اندازند یو در چاه جمکران م نویسند یمردم نامه م از
  

 یا خامنه آقای
هم از  ینبه اعتقاد من د یستم،ام و ن نبوده ینداراناما هرگز دشمن د ؛هم باور ندارم یراالهیو غ یااله یانکدام از اد یچو به ه یستممسلمان ن من

 ینا یدشا. خواهد کرد یآن جامعه باز یو اجتماع یقش خود را در توازن اخالقهم ن یند ،متکثر یا در جامعه. باشد تواند یجامعه م یک یاتضرور
 یناز همه ا تر یبعج یدشا یول. کند یباور ندارد از حق وجود آن در جامعه دفاع م ینیکه خودش به د یباشد که چطور کس یبعج یاریاز نظر بس

 .یدهست یراندر ا یندشمن د ینتر و شخص شما بزرگ یاسالم یجمهور ینکا هم ،باشد که به اعتقاد من
  

 یا خامنه آقای
. را دراز کنم و راحت باشم یمدست و پا یکم نویسم، یشما نامه م یام و برا تن در داده یکار ینبه چن زاد ینور یحال که به خاطر گل رو بگذارید

 .ینیدشبن یسنو کارگر وبالگ یکصحبت  یپا ید،که شما باش یمقام اعظم کنم یفکر نم ،به هر حال
تر شده  بداخالق یشهجدا شده از هم یخصوص حاال که همسرش هم از و دارم که از همه جهان دلخور است، به ییعبوس و بد خلق و خو دوست
کار  ینهاست که بد مدت یپاسخ دادم آر گذاری؟ یم ینترنتو در ا نویسی یوبالگ م ام یدهشن یآمد و گفت فالن یدنمآن شب با عجله به د. است
 مگه؟ ورولم، چطمشغ
وبالگ  یکو مذهب کنم، تو فقط  یناست نثار د ناموسی یو هر چه فحش ب یسموبالگ بنو یک خوام یآقا من م: توپ و تشر و طلبکارانه گفت با
 !بساز یمبرا
و مذهب فحش  ینبه د خواهی یشده است حاال؟ چرا م یکن چ یفتعر یمبرا: یدمو پرس یصندل یاش را گرفتم، نشاندمش رو شانه یلبخند با

 ی؟بده
 ........یآخوندها یناست و از دست ا..... یاسالم یجمهور یناز ا. مذهب است یناز دست ا کشیم یما م یآقا هر چ -

تو  یباز هم دشمن یصد تا وبالگت را هر روز پر از فحش کن یناگر تمام ا دهم یقول م یول سازم یم یتوبالگ صد تا برا یک یباشد به جا: گفتم
 .رسد یو مذهب نم یناز آخوندها با د یو برخ یاسالم یجمهور یو مذهب به گرد دشمن ینبا د
 .کنم ینم یگرد و متعجب مرا نگاه کرد تا مطمئن شود که شوخ یها چشم با

هب و مذ ینمردم را از د یتاز روحان یو بخش یاسالم یاز جمهور یشکه ب یسیتو وبالگت بنو خواهی یم یآخه تو چ گم یم یجد گفتم
 یادر دن ینظام ضد مذهب یچمردم آغاز کرد، ه یتسال است که با مذهب اکثر یاز س یشب یاسالم یرا که جمهور یا مبارزه ی؟گردان کن یرو
کشورها  ینمردم ا یپس از فروپاش ییزدا مذهب یبرا یستماتیکبا وجود تالش س یشرق یسابق و در اروپا یدر شورو. دانجام ده توانست ینم

مبارزه با مذهب اسمش را  یول یحرف یک یکن یبا فحش نوشتن خودت را خال خواهی یحاال تو م. در قاره اروپا هستند ترین یذهبهنوز از م
 !نگذار
نهاده است، به هر حال موضوع حرف را عوض  یانکه چرا موضوع را با من در م یمانپش یدشا یابداخالق من به نظرم آمد که قانع شد و  دوست

 .کرد
  

 یا امنهخ آقای
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که شما  کنم یتکرار م ینجامن هم ا. کنید یو بارها و بارها آن را تکرار م یددار ها یدر سخران» دشمن«به کلمه  یکه شما عالقه وافر رسد ینظر م به
..... و موسویو  زاد یرمثل نو یاگر کسان. یددشمن مسلمانان هم هست ینتر بزرگ ید،نگاران هست دشمن روزنامه ینتر بزرگ ینکهاز ا یرهم امروز به غ

 .یدا کرده یرانبازار ا رونق یرا سکه ب ینشاناز آن روست که مسلمانند و شما د گشایند یزبان به اعتراض م
که  یستندن یمسائل یمساجد خالحتا  یاو  یگرد یانبه اد یدنگرو یاو  یناز د یزآمار و ارقام گر کنید، یم ینگفت که شما نادانسته چن توان نمی

 .یدبمان رخب یب
را  یمنتظر اهللا یتنه جسارت و شجاعت آ یراز یست،فراهم ن یگرد یتانکه امکان گذر از آن برا یدا فرو رفته یاست که شما در برزخ ینمن ا نگاه
 .یدا آموخته ینیجام زهر را از خم یدنو نه توان سر کش یددار
در حال رخ دادن  یلحظه هم تجاوز یندر هم یدصورت گرفته و شا یجنسها تجاوزات مکرر  در زندان ینبا نام د یرانا یاسالم یجمهور در

هم  یفساد اقتصاد یاسالم یدر جمهور کند، یغوغا م یگرد یاز کشورها یاریاز بس یشو رشوه ب یباز ین پارت یراا یاسالم یاست، در جمهور
 .دالر است یلیاردهاو کهنه است و سخن از م یمیقد تیبردن شتر با بار حکا یراندر اقتصاد ا. است یختهرا برانگ نیانجها یرتح ینکا

وصله اسالمشان شود و هر که خواست  یاسالم یبه نام جمهور یموجود ینکه چن یستندن یلو جهان ما یراناز مسلمانان ا یاریاست که بس روشن
 .کند یاد یراندر ا) به نام اسالم(بدهد از فسق و فجور اسالم  یمثال
 تر ینسهمگ یبس یدکه شما در آن گرفتار یبست بن یکرد ول یلشما بر مردم تحم درایت یب یما امروز در آن گرفتار آمده، رهبر یرانرا که ا بستی بن

 جام زهر یاجام زهر  یا :است
  
  

   ***منبع *** 
http://belgirani.wordpress.com/2011/12/31/454 
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     1390دی  10ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
  عاشقانه به رهبرم یا نامه

  
 قلبم؛ رهبرم یننش عاشقانه خدمت شاه سالم
دارد و  یاز ادارات است و نه نسبش شناخته شده است و نه پول یکیکه پدرش نگهبان  نویسد یم یتبرا ینامه را کس این یزم،واالمقام و عز رهبر
 .نظام متوجهش است یناز ا یماد ینه نفع

 یدهخوانده نشدنش و د ینباشد برا یاز واژگانش مانع یک یچبه کار ببرم که ه یمانهو عاشقانه و صم یباکلمات ز آن قدر از خواهم ینامه م ینا در
کنم و  ینکلمات دست چ یانفراتر از عشقم به شما از م خواهم یم یگلوله باران اتهامات و زخم زبان ها،حت ینباشد برا یا نشدنش و بهانه

خسته است  یزدلم را که از همه چ یها دردودل خواهم یو م برد یبه کار م یاتشاستفاده کنم که حافظ در غزل یفیطعاشقانه و ل یاتاز ادب خواهم می
) یلو تخ توهم ییدهنه زا( یاز نور واقع یا در هاله شوند،را یم یدنمشده از همه و بس ناجوانمردانه مغز و دلم مانع از نفس کش یدو مغزم را که ناام

 !!معتقدم، اما هنوز یشبه بلندا» هنوز«ات کنم که  و روانه روح بلندمرتبه یچمبپ زانگی یالو کلمات خ
و  .کند یو مغزم را منفجر م یدهکنم،امانم را بر یداپ یجواب یشانبرا یدکجا با ینکهاالت فکر اؤس یناز خود ا یشترکه ب یمغزم پر شده از سؤاالت قدر آن

نامه  ینا در خواهم یپس م !یست؟ن یبع یدناند که پرس نگفته مگر آورد، یبه بار م ییها ند چه فاجعهاالت بدون جواب بماؤکه اگر س دانی یخوب م
 .باران کنم الؤاگر جسارت نباشد س مراد و سرورم، یشما را ا

 یصدا ام، جا داده میچگونه در گلو دانم یهم تلنبار شده را نم یدوسال رو ینکه در ا ییها و بغض ترسم یخودم هم م یهسال است که از سا دو
کار حتا  را دارم که یو نه در اقوام کس کنم یم یاسینه کار س دهند، یههد یمبرا خواهند یرا م یزیکه نکند خبر مرگ عز ترسم یم آید یتلفن که م

 یشانن و نگرفتن پاسخ برانداشت و یدم،سال به چشم خود د دو ینکه ا یمناظر یدناما د هستند، سواد یداشته باشند و همه کارگر و ب یاسیس شبه
 .روز انداخته ینمرا به ا

من  که دروغ گفتند و اسمش را مصلحت گذاشتند، یدمد من نگرند، یچشم م یککه با متفکر و مرجع و اراذل اوباش به  یدمبه چشم خود د من
من  گذاشتند، یهو سکوت کردند و اسمش را تق دیدنکه د یدممن د ساختند، یها ضد همه چ تنگ کردند و از آن یا عده یکه چقدر فضا را برا یدمد
که مسلمان را کشتند و غارت کردند و تجاوز کردند و  یدممن د را به جان هم انداختند و اسمش را نبرد حق و باطل گذاشتند، ستانکه دو یدمد

 ....که یدممن د گذاشتند، یناسمش را حفظ نظام و اسالم و مسلم
  

 از جانم یزترعز رهبر
همه را با اسالم محمد منطبق  ینا توان یچگونه م یرمبگ یادکه  خواهم یرا م ییو جا خواهم یرا و پاسخ م ینهادرک کنم همه ا اهمخو یم من

 یدسته گل محمد !به چه معناست؟ یرتبص دانم یام، من نم ام و همه را فراموش کرده ها از دست داده واژه یلیخ یرا برا هایم یفمن تعر!... کرد؟
که حجت  دهد یم یصتشخ یچه کس !کجا معنا کرد؟ یدرا با یهفق یتوال !است؟ یو چه شکل گویند یم یگر به چه کس ، ضد نظام و فتنه!؟چه یعنی

 ملشا یرأفت اسالم !دارند؟ هایی یژگیعوامل استکبار چه و !؟دارد یچه تفاوت مخ یاست و با شعبان ب یچه کس یدمرجع تقل !شود؟ یکجا تمام م
 اهللا یتو آ زاد ینور یو دکتر سروش و آقا یدوح اهللا یتو آ ینیحسن خم !مردند؟ یمادرزاد یماریاز ب ینداها و دختر سحاب !شود؟ یم یچه کسان

همه  یاآ....و یو مطهر یو موسو یکروب یانو آقا یرفسنجان یو هاشم یزنجان یاتو ب یبو دستغ یلیادب یو موسو یو صانع یمنتظر
 .ام هدرا از دست دا یمها مالکمن تمام !... ند؟بصیرت یب

مبهم و آلوده  یفضا ینها را بشنود و ا ها و حرف که پاسخ گیرد یشکل نم یطرح گسترده و انقالب یکوجود ندارد و  یو علم یاپو یستمس یک چرا
و  دکه دلسوز هستن یداقل به افرادکه ح کنید یدلسوز مهربان قد علم نم یچون پدرهم رهبر آزاده و دلسوز، یچرا ا !برد؟ ینم ینرا از ب یو نظام

 !دارند؟ یاگر اشتباه ید،و قانعشان کن یدپاسخ ده عناد ندارند،
و خود را  داند یم یاهرا س یگرید یکندارند و هر  یفصل مشترک یچاند که ه شده یلاست و افراد به دو جناح تبد یانهجو ینهک گونه ینفضا به ا چرا
 !ید؟سف یدسف
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که باشد در  یمتیمهم است به هر ق یناند و فقط ا شده یبهقدر غر ینچرا مردم ا !است که قدرت را در دست دارد؟ یبا کس یطشرا ینحق در ا چرا
شود،که مبادا به مملکت ما  یینباال و پا یتفکر و فهم یچبدون ه شانهای ها و زبان فقط دست یشب باز یمهصحنه حاضر باشند و مثال عروسکان خ

 !برسد؟ یبیآس
  

 رهبرم یا من جان
 یناز ا یک یچکه ه یدام، و ادعا دار گذاشته ینبنا را بر هم و بنده هم فعالً دهید یانجام م یرا به خوب یفتاناست که شما وظا گونه ینبه ا اگر

 یشجاعت با د،شو یو خودسرانه انجام م یستندارد و به دستور شما ن یها به شما ارتباط و آلوده و کشتار و غارت ینظام یاشتباهات و فضاها
به ما  یدبه آن واقف یتانکه خود واال یبه روش یاو  یماندازبر یادشو بن یمکه ما و شما به هم ساز یدشخص شماست بلند اعالم کن یستهکه شا وار یعل

 یزام در گل و همه چ دهمان یممĤبانه بودن که من سخت در فهم مفاه یهو معاو یاکاریفرقش را با ترس و ر یمتا بفه یدها را آموزش ده هم مصلحت
 !ثابت است ،اند که حق فرموده) ع(یشده و در عجبم که چگونه عل ینسب یمبرا
  

 من یآقا یفداک ا روحی
 یفهبه صورت جک و لطحتا  را به دنبال دارد که یتکرار یها اتهام یسر یک شود یابراز م یا و به شخص و مسأله یبه هر عنوان یهر اعتراض چرا

 ....)گر و نظام، فتنه یبرانداز یضدنظام، تالش برا یه،فق یتضد وال! (شود؟ یدوستانه هم باب شده و رد و بدل م یها عدرآمده که در جم
مردم انجام  یکه از سو یتخلف ینتر که در کوچک دهد یدار رده باال به خودش اجازه م درجه یکگرفته تا  یو رانندگ ییسرباز راهنما یکاز  چرا
 !و واکنش مواجه شود؟ یاتدبا ینبا بدتر شود یم

و آن  گزیند یم یشود آنجا سکن یناست و هر جا که منافعش تأم شخصیت یب یعنی روست، یمنافق ب یست،که منافق دو رو ن ام یدهشن یاز عالم من
به زبان  یحرف توانستند یراحت م یلیمنافق هستند، خ... و... و زاد یو نور یو مهاجران یاوست، حاال اگر دکتر سروش و اکبر گنج یجا سرا

بمانند و به برکت انقالب به  یراندر ا کنند، یحرکتشان را بادها هماهنگ م یرکه مس یو کسان شخصیت یو ب دین یهمه ب ینرند و بمانند و مثل ایاون
 !روند؟ یو م مانند یها نم و مخملباف ینهاکه ا بینند یو چه م شود یبرسند، پس چه م یزهمه چ

  
 به حق من یّو ول یزمو عز سرورم
 بینی یم! یچهو گرفتار و باز یریدنکند که خود شما هم در دست آنها اس گویم، یآرام م یرند،خاک بر دهانم بگ ینکرده و زبانم الل و االه خدایی
اهم باور خو یشم و اصالً نمبک یرونب ها یزشت ینشما را از ا یاستوار و گرام یپا خواهم یکه شده م یبه هر راه ممکن و با هر روش! را؟ یتمحسن ن

که  یدا روشن شود و حجت تمام شود که شما همه کاره یمرا که برا یروز یدو تصور کن ینیدکنم که دست شما هم در همان کاسه هست، پس بب
 !آن روز شوم شوم یم یچه حال

گوشزد  یروز به طور شبانه یزیونها که شما و تلو ئه همانفتنه باشد و توط ها یدها و ترد ها و سؤال شبهه ینهنوز هم احتمال دارد که همه ا البته
و با افتخار و  یمنداشته باش خوردگی یبو در انتها احساس حماقت و فر یمرا درک کن ینهاکه همه ا یدکن یاما تو را به عظمت جدتان کار کنید، یم

 .یمباش تان هم چون کوه پشت یدآن هست یکه خود شما داع یرتیبا تمام فهم و دانش و بص
 یرو طعنه تعب یهرا کنا یمها الؤس یک یچه که یارانش،و ) ع(ینآقا امام حس یدهدر راه حق و به سر بر یبه تمام شهدا دهم یقسمت م رهبرم،
 تر ا و مطمئنمن هستند که بهتر از شم یسؤاالت، سؤاالت واقع یناز ا تر یشها و ب سؤال ینو هوا معلق هستم و ا ینزم ینکه من ب یدو بدان ییدنفرما

 .یابمکه به او حواله دهم و پاسخشان را ب شناسم یرا نم یشما کس یصاز شخص شخ
  
شما  وار یعل یها و پاسخ یربا تداب یندهبه آ یدوارام یارشما آرزومندم و بس یبرا ینیآفر همراه با عزت و عزت یعمر طوالن یزاز خداوند عز ،یانپا در

 .که باشند یز هر قشرمردم ا یها به حوادث روزگار و رنج
 یکه شما را بت یستتوطئه ک دانم یکه نم یهم شده خودش معضل ینکه ا یدا شده یافتنین و دست یدا نکرده از آنجا که آن قدر باال رفته خدایی
من به  یو فداکار، مبادا صدا دلسوز یها حلقوم یها شما و حرف یناند ب فاصله انداخته ها یلومترکار ک ینشود و با ا یدهپرست یداند که فقط با کرده

 !گوشتان نرسد
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 به مرادش یدمر یکتمام احترامات  با
  
  

   ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=389 
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     1390دی  11ای،  نامه سرگشاده عادل یوسفی قدس به خامنه

  
 آن یکتاتوریو د یکره شمالدر باب  ینکات یادآوریبه رهبر و  نامه

  
 یرانا نأالش یمبر رهبر عظ سالم
رهبرشان را  یتمداریهمه درس وال یاز بچگ. بود یرانا یهچقدر شب. دیدم یم یدرباره کره شمال یا ماهواره یها از شبکه یکیاز  ای برنامه امروز

 یاارتباط با دن. عکس ممنوع. آزاد ممنوع یانب. شده یفتحر یخشانارت. مقدس بنیانگذارشان .رهبر ییهمه فدا. 1دشمن شماره  یکاآمر. موختندآ یم
تنها فرق آنها با ما اقتصادشان بود که آن هم به همت دولت مهرورز و . اعتقاد خودش ینفر برا یکو آن . نفر یک یبرا یزهمه چ. ممنوع
چون  شناسید یشما مرا نم» ....بصاراأل یولأ یافاعتبروا ...«چون  دینیبب کنم یم یهتوص حتماً. با آن کشور است سازی یکسانگسترمان در شرف  عدالت

 یحق اظهار نظر در جلو. شوم یاحمق در نظر گرفته م یاراخبار بس یدنشن یو برا شوم یباهوش م یاربس یماییانتخابات و راهپ یبرا. یستن یازین
. صبح و شام. کنم یط یدبا یلومترک 100رفتن به کارم  یبرا .را ندارم وبرگشت به محل کارم ترف یسسرو یحق تقاضا.و اداره ندارم یسرهبر و رئ

تو  یند؟که کارشناسان کجا خورم یو حرص م بینم یتان را م دولت یها پروژه. هم یشرفتاز شهرم آواره شدم چون در آنجا کار نبود و پ .ندارد یفرق
پسند،  سالم، مردم ینیمن اسالم را د. کردم یام پس تا کنون اشتباه م کرده یافتدراست که من  ینا اگر. ییدما هدفتان را واضح بگو یرا به خدا برا

دشمن ماست اما با  یکاآمر کردم؟ یمن اشتباه م یست؟گونه ن چرا آن. دانستم یم.... متوجه اقتصاد مردم، ضامن آخرت مردم و یر،دوست، انتقادپذ مردم
که از  یجیانیبس یا یس؟رئ یکتاتوراند ی؟دولت سوادان یب ی؟مجلس یترسوها یما؟صدا و س یها خنگ روید؟ یم نبه جنگ آن دشم یجنابانیچه عال

بلند  یبر کس یدست ،بوده و هستم اما به خدا قسم یجیو سواد و عقل و تخصص به دورند؟ رهبرم من هم بس یتعلم و ادب و احترام و شخص
را اصالً  یرانا یندهآ. بینم یم یکرا تار یمها خود و بچه یندهمن آ. خواهم یل و غش مغ یب یمن اسالم. ام نگفته یحفظ نظام هم دروغ ینکردم و برا

 .....یدلطفاً مرا روشن کن فهمم یاما رهبرم من نم. بود خودم هم یبسج یگرید. شده یدمن برادرم شه. ینمبب توانم ینم
  
 ....احترامات خاصه با

 قدس یوسفی عادل
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار مهنا ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=370 
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     1390دی  11ای،  به خامنه) رضا(» یک جوان ایرانی«نامه سرگشاده 

  
 یرانیجوان ا یککوتاه از  ای نامه

  
 یتعال بسمه
 یا خامنه اهللا یتآ یآقا جناب

  
بر حق خدا و  یبو گاه نا نامند یجهان م ینامر مسلم یتو را ول یدارانت گاهبه تو که هوا نویسم یاست که خطاب به تو م یا نامه یناول ینا سالم،

 رد،د یاغصه  یندارد برا ییجا یگاه یگرکه د یز،ال است، بله سرشار، لبرؤسرشار از س یرانیذهن من مثل ذهن هزاران جوان ا ین،زم یرسول رو
فهم مانده باشد،  من کج یانامهربان  یند یناز ا یا من مسلمانم، اگر تا کنون نشانه ،یو قبل از هر مسلک ینیام قبل از هر د یرانیمن ا یا خامنه یآقا
 پرسم؟ یکوتاه و خالصه م یرا بخوان یمها ات نکنم تا تمام نامه هم خسته یادبار ز یناول یبرا ینکها یبرا
 دانند؟ یتو را رهبر خود نم یخودیرو به قول خودت کم و غ یادکه به گفته ما ز یکه هستند کسان پذیری یچرا نم کنی؟ یمخالفانت را انکار م چرا

مردم عام  یچرا اگر برا ی؟حفظ کن یررا بر سر هایت یشهو ر ینرا در زم یشها یشهتا ر کنی یم یاست که سع یرینهمه ش ینحکومت ا یچرا کرس
از  یشتا ب رسیم ینم دویم یو هر چه م رویم یوزانه عقب مچرا ر گویی یما نم یخود را نبازند برا یهتا روح کنیم یم یشرفتما روزانه پ گویی می
 یراناز ا یلتحص یانتر از دو سال بعد از پا معتبر کم یها از دانشگاه یلالتحص فارغ یرانکه چرا جوانان ا ای یدهاز خود پرس یم؟سرخورده نباش ینا
به مرگ فکر  یاآ ،در آخر و یستند؟ن یرانیها ا دانشمندان و نابغه ین،مگر متفکر ی؟آمار فرار مغزها حساس نشد یرو ،چرا تا به حال روند؟ یم

 ین؟غمگ یاآن روز مردم شاد باشند  یدوست دار روی، یم یارد ینزود از ا یا یرد ی؟ا کرده
  
 یقمن اهللا التوف و

 ...رضا، کوچک شما برادر
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=377 
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     1390دی  11ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

 
 یزعز زاد ینور یبه ندا یکگمنام در لب یا کار در دستان دلسوخته تازه یکوتاه به رهبر معظم از قلم پیامی

  
 نام خدا به
  

 به خداوند متعال و رونوشت به رهبر معظم  نامه
 

 فان انذارارشاد و تو باران
  

 یسدسا یانو از م یابیمتا راه راست را ب یدیبخش یکه به ما عقل و هوش و سالمت ی،عطا فرمود یکه به ما نعمت هست کنیم یشکر م تو را خدایا؛
 یها مستکبران و وسوسه یها زرق و برق کاخ یکه از ورا ی،و نجات از ضاللت عطا کرد یتهدا یقو خناسان جن و انس به ما توف یاطینفراوان ش

مسلمان را در  یمسلمان و کشور یا که والدت در خانه ی،و فاطمه به ما شناساند یرا در کاشانه عل یست اسالم ناب محمدچپ و را کاتبم
 .یمفتخر فرمود یعلو یعاز تش یرویو ما را به پ یما نهاد یرتقد

 یمان،زعما یتکشورمان، موفق یاعتالو مکتبمان،  ینکه آرمان ما گسترش د دانی یو خودت بهتر م ی،تو بر قلوب و ضمائر ما آگاه خدایا؛
 .است یمانپاک شهدا یها و برکت خون یعلو یعو تش یمحمد ینآئ یه، در سا...مردممان، یجوانانمان، سرفراز ینیافتخارآفر
ه او را از مردم جدا به دور خودش ک یدهغرور و نخوت تن یلهنشده، خود را از تار و پود و پ یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛

 ودرا به کام خ یخکه همه مستکبران و زورمداران و مستبدان تار یبخشد، و از اسب سرکش قدرت مطلقه که بتاخت در ورطه هالکت ییساخته رها
ط ساخته کوتاه بر جان و ناموس مردم مسل یتاطالعات و امنبه نام  که یشود، و دست نامردمان و ددمنشان یادهسرنگونش خواهد ساخت پ یدهکش

 .سازد
و کارشناسان  تعهد یب یو رؤسا مسؤولیت یب ینناصالح و مسؤول یراننشده، دست مد یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛

 .مملکت ورشکسته کوتاه سازد ینرا از سر ا تخصص یب
 تقوا یبخشد، و دست عالمان ب ییحاکم بر آنها رها یزمرا از خفقان طالبان یهلمع یها نشده، حوزه یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛

 یهند تا از کنج تقیرا از سر مراجع عظام برچ یدو تحد یعتطم یها و اعتقادات مردم کوتاه سازد، و هاله یمانرا از دامان ا روحانیت یب یانو روحان
 .دار گردند مردم را عهده ینید یقبل، زعامت واقع یها ها و صده مچون دههو دوباره ه یندسکوت و از زندان رعب و وحشت به در آ

مملکت را به آنان بازگرداند و  ینا یندهآ های یهنشده، شور و نشاط جوانان دانشجو و سرما یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛
مراکز  تنابخرد را از زعام یانمبدل سازد و دست بله قربان گو یقو تحق یایینش و پوعلم و دا یما را مجدداً به فضا یها دانشگاه یگورستان یطمح
 .مملکت کوتاه سازد ینا یو فرهنگ یعلم

 اتقو یب یاطلباندن یچهباز یاکشور ثروتمند دست و پا زده در فقر را که  ینا های یهنشده، سرما یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛
و  ها یتسیاس یکش ب ماله المللی ینب یها که قرار است در سازمان رود یم ییکشورها یبالسکوت به ج رشوه و حق یاو  رود یبه تاراج م شده و

 ینهچون بشار اسد هز یو خونخواران یتکارمستبدان جنا یها لرزان حکومت های یهحفظ پا یبرا یاما شوند و  های خردی یو ب ها یماجراجوئ
 .یدصرف نما اند یدهثروت خواب یایمردم درمانده که بر در ینرفاه هم یکند و برا یانتو ص حفظ شود، یم

در قلوب مردم جاداشتند و هم اکنون آلت  یج،نام بسه که ب ییدل و باصفا جوانان پاک یننشده، ا یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛
 بدلو تجاوز به حقوق مردم م یتعد یلهاند و به وس اهالن بداخالق دروغگو شدهحکومت نا ثبات یب های یهکننده پا یتدست ظلم و جور و تثب

 .آنان باز گرداند یو اصل یهاول یگاهاند را به جا شده
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و  ییزا خودجوش را که هر از چند گاه به تنش یها ها و آلت دست نشده، عروسک یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛
مملکت  ینزده بر ا مردم فلک ینا یباز ج هایی ینهخناسان باشند و هز های یاستساز س ینهتا زم شوند یم یلشده گس یتهدا های ینیآفر آشوب

 .یردمثبت بکار گ ییبالقوه را در جا یانرژ ینمهار سازد و ا کنند یل میورشکسته تحم
 یرانمد یاندر م وجدانی یو ب اخالقی یب مسؤولیتی، یب سیاستی، یب کیاستی، یب ینهمهنشده، به ا یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛

 یزی،ست ینو د یزیگر ینو د یمردگ دل یاسی،و س یاقتصاد یفقر و فساد و فحشاء، ورشکستگ ی،سر و سامان یب ی،به ثبات همه ینجامعه که موجب ا
 .بزند یاناست مهر پا یدهزده گرد جامعه طاعون یندر ا... و ها یندتعهدها و ت یها، انزوا ها و تخصص فرار مغز

 ......پس ی،باش ها ینامبارک ینبر همه ا یانیمهر پا توانی یرهبر معظم؛ تو م ای
 .....نشده، یناز ا یرترکه تا د یاندازبه دل رهبر معظم ب خدایا؛

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=372 
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     1390دی  12ای،  نامه سرگشاده ساالر باقری اصل به خامنه

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

 از اوست  یمکه هر چه دار یخالق هست یگانهبا نام  کنم یم شروع
 یا خامنه یعل یدس السالم حجت

  
و  نژاد یمحمود احمد یجناب آقا یدولت انتصاب یسرئ یچگونه دولت با سرپرستاوضاع  ینام با ا مانده! در راه است یانتخابات یحال و هوا باز

و  یکند و همه را به هر نحو ممکن دوباره به را یدوباره رو دارد که به هر نحو دوباره با احساسات پاک ملت باز یا السالم خامنه تحج یرهبر
 یدهایوعده و ود یانتخابات یدارهایباز دوباره د! یست؟چ یراناسات پاک ملت انوع برخورد با احس ینواقعاً هدف از ا !کند؟ یدادن دعوت م یأر

 تیدول !برد؟ یراه ما را به کجا م ینو ا !مردم را چه حساب کرده است؟ یرانواقعاً دولت ا !در راه است یستن یشب یکدام شعار یچکه ه یانتخابات
دوباره به  یها دادن یأر ینا یاآ !کند؟ یقتشو یأصندوق ر یملت را به رفتن به پا یدچرا و چرا با، را نداشته باشد یکاریکه کنترل تورم و ب

 یرونب یهمان شخص طبق معمول دوباره از صندوق انتخابات! داده نشود یأکه ر یدوباره به کس یاآ! خواهد شد؟ یدهکش یانتخابات یها جنجال
 !آمد؟ اهدخو
 ،خود و فرستادن آنها به مجلس کشور خود نظرات یندادن به اشخاص ام یأخاب و راست که مردم هر جامعه متمدن با انت ینبر ا رسم

آباد شود و شهرها  یشانها ینزم ،برآورد شود یشانها و انتظار دارند که خواسته رسانند یها و انتظارات خود از دولت را به گوش دولت م درخواست
 یدملت هست با یلو کف مادردولت که پدر و  ،یستجا ن ههست و ناب ییجا هکه خواست ب! شود تر ینفرزندانشان تأم یندهشان آبادتر و آیو روستاها

مردم  یشبه ر یطور علنه دولت و سردمداران دولت ب یعنی! و عکس حالت فوق صادق است یستن طور ینا یراناما در ا .به درد ملت برسد
! یستپاسخگو ن یو کس دارد یبحث و بررس یخود جا ینو که ا! ما مردمانکه خواست ما دولت مردان و نه خواست ش کند یو اعالم م خندند یم

برخورد ) نعوذ باهللا(خالق هست یگانهخدا و  ینکه منکر د یکه با کس شود یکند چنان با او برخورد م یانرا باش  بپرسد و خواسته یو هر کس سوال
در دم حجله  یدگربه را با«مثل  ینمصداق ا( تا چشم بترسانند کشند یربه مآورند و به قول معروف گ یم و چنان دمار از روزگار او در شود ینم

 ییکه گو تازند یگونه م بر آن مردم آن باشد یو شرکاءاش م یو تحت نفوذ خود که رسانه ضرغام یکامالً دولت یها و چنان در رسانه) »!کشت
مورد  یدکه با! کند یکرده و اعتراض م یاماهللا و نام اهللا ق ینبردن د ینببه هدف قتل و کشتار و از  هک یستندن یشب یخوار یرهو ج یمعترض اجنب

که بنا به  یزشخص ن یناما ا! کند؟ یم یالخطاب معرف السالم و فصل تکه خود را حج یکس! ی؟چه کس یاما از سو! یرد؟قرار گ یابی یشهو ر یگیریپ
! گوید؟ یم نویسند یفشار هرچه بر او م یروهایقرار گرفتن از طرف ن یددر تحد و یدبنا به تهد یاان خود و یخود و اطراف یمنفعت و مصالح شخص

خود را چنان  و. اند مهربان و رئوف اهللا پناه گرفته یند یگانهکه در پناه اسالم  ینانا! باشد؟ یقضاوت م یگاهمورد در منافات با حکم و جا ینکه ا
 یدکه با پندارند یو شخص را مرتد م دهند یو اسالم نسبت م ینبر خودشان آن را به اهللا و د یراضاند که به هر اعت ان نمودهیب یناهللا در زم یندهنما

 !یندخود و اعمال خود نما یگرفته و مست خود را قاض خود رجوع کنند و وجدان خواب یداربه وجدان نا ب
! باشد؟ یم یکتاتوریمصداق بارز د ینکه خود ا! یست؟دان ناعتراض به عملکرد دولت و دولت مر یدارد جا یمدار قانون یکه ادعا یدر دولت چرا
مرزوبوم  ینمردم پاک ا ینکه ب یاعتماد یقبردن شکاف عم ینرو، و از ب یشپ یزیبردن آب رور یندر از ب یدولت به هر نحو سع ،اوصاف ینبا ا
 یحال برا.! یددهند که به چشم آ یلتشک یطوالن یها و صفانتخابات حضور داشته باشند  یبرا یدکه مردم با!آمده است را دارد به وجود ولتبا د

پر زرق و  های یاز دادن مهمان! استفاده خواهد کرد؟ یو نخواهد کرد و از هر ابزار کند ینم یغکه باشد در یعمل دولت از هر عمل ینمحقق شدن ا
که  یملت یها شهر و سرزده مهمان رفتن به خانه ینینش یهاز حاش یتانتخابا یداهایکاند یا ها یندهنما یدشهر و از بازد یها رستوران ینبهتر دربرق 

ف شده یو از قبل تعر یحال که ناگهان !داشته باشند؟ یخواستاند حرف دلشان را بزنند و در ستهنتوان یاند و به کس نبوده یتاکنون مورد توجه کس
و برزن خود  یدر کو یدجد یداهایگان دولت و کاندیندبا نما مانهیظاهر صمه و ب یکاند و در نشست نزد دولت مورد توجه قرار گرفته یبرا

 یکرده و قول مساعدت همکار ییدأافراد را ت یها ها و در خواسته صحبت )یداکاند یا یندهنما(بزنند و همان شخص شنونده  یاند حرف توانسته
 یدآمده است و با ینو از آسمان به زم یگریاز کهکشان متمدن د یباتانتخا یدجد یدایکاند یا یندهنما ینا ییکه گو یابند یخود را چنان م .دهد یم

و  .گذارد یسر م ینبر بال یرس یبا شکم یانتخابات هبره یندر ا یندهفقط با آمدن نما یرفق یننش یهحاش ینا یراز! یابدبه هر نحو ممکن به مجلس راه 
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پر که به  یخالص شده و فرزندان خود را هر روز با دستان یکاریکر شده از شر بذ یندهنما یابیبا راه ییکه گو کند یخود را چنان تصور م یندهآ
همان شخص سابق  یندهنه آن نما یگرد یجحال بعد از انتخابات و اعالم نتا .اش آباد خواهد شد و محله! خوشحال خواهد کرد؟ گردد یخانه بر م

و به فکر چند ماه بعد از انتخابات بود که محله خود را آباد و  خوابید یم یرکم سکه در قبل از انتخابات هر شب با ش یننش یههست و نه همان حاش
به ناگاه در رسانه .تاز قبل گشته اس تر یو شکمش خال! از قبل تر یاش روزبه روز خال سفره! از قبل تر یراناش و که محله؛ یندسفره خود را پرتر بب

دست در  یکاریکم نشان دادن نرخ ب یبرا .کنند یم یبالعمر تصو خود حقوق مادام یبرا یونکه مجلس شنود یم یگریهر رسانه د یادولت و  یلیم
 ینبد شوند یم یکاریو با کم کردن مدت زمان کار در هفته نسبت به قبل باعث باال رفتن نرخ اشتغال و کم شدن ب برند یافراد شاغل م یفتعر

السالم  تحج یجناب آقا یعجب شغل! ساعت کار کرده باشد شاغل هست؟ 1اقل کس که حد هفته گذشته هر یدر ط کنند یصورت که مشخص م
 !خود خوانده دولت بر آمده از دل کودتا یسو رئ یا خامنه
و  ها یو مهمان یبیفر باز روال عوام یگرو فراموش خواهد شد و چند ماه مانده به انتخابات د ماند یمسکوت م یشده تا انتخابات بعدموارد ذکر حال
و زود  آیند یمدت محدود مشکالت اجتماع به چشم م ینشکر دارد حداقل در ا یکه خود جا! از مناظق محروم شروع خواهد شد یدهابازد
 یکررا چنان بر پ یشحکومت خو های یهکه پا کند یم ینرا تضم یکتاتورهامستکبران و د یاتاست که ح یا همان چرخه ینا. شوند یم شفرامو

 .باشد یاستوارتر از قبل م یشکه در ذهن و حساب و کتاب و منطق خو یندجامه فرو نما ینمستضعف
در آن شرکت کنم و  یدچرا و چرا با ،یستمن که انتخابم انتخاب ن یا خامنه یجناب آقا! دارد؟ یریثأواقعاً شرکت در انتخابات ت یاآ ،اوصاف ینا با

که از دل مردم است واقعاً از دل مردم و از مرده  دهد یمنتخب مردم که خود را چنان نشان مواقعاً  یاآ! بزنم؟ یاقتیل یهر بام مُ بر صفحه پاک شناسنامه
 !از جنس مردم بر تن دارد؟ یشما به ظاهر روپوش یندگانبه امر شما و نما یا! مردم هست؟ یبرا
فشارها و  یردر ز یا! ید؟را دار یرانکشور ا یدار و سکان یرهبر یستگیهنوز هم شا یاآ یا السالم خامنه حجت یجناب آقا یااوصاف، آ ینا با

 !ید؟ا نموده یشیموارد چاره اند ینا یبرا یا! زد؟ یدخواه یهقدرت تک یهمچنان بر صندل یاناطراف یدو تحد ها یدتهد
 ...نامه ادامه دارد قصه و غم ینا و
 »است یکصبر صبح نزد اندکی«
  

 زمین یرانبه افتخار ا زمین یراناز ا فرزندی
 اصل یباقر ساالر

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=410 
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     1390دی  12ای،  به خامنه» بهار. م. ن«نامه سرگشاده 

  
 یا خامنه یآقا جناب
 سالم

  
 یتانبرا یداما شا. شناسیدش یو م یدهنامش را شن یقینبه  .کند یو با شما درد دل م نویسد ینامه م یتانبرا زاد یبه نام محمد نور یاست مرد مدتی
چون  یمرد ینه برابر شما که در برابر بزرگ ،یچه ،میچمن ه. شناسید ینم یقینمرا به . نداشته باشد که من سر از کدام بته بر آورده باشم یتیاهم
 یبا صدا یداما اگر خواب بودند با. زود باشد یدند،نشن یدکه با یآنان هینکقضاوت در ا یبرا یدشا. یدیماو را همه شن »هل من ناصر« یندا. زاد ینور
 .است ینالکاتب کردنشان با کرام یداراما اگر خود را به خواب زده باشند ب شدند یم یدارمظلوم ب یادفر
ها هم از  همان وقت دانم ینم. ودکرده و نور چشم شما بیزکه عز یو زمان نوشت یم »یهانک« یبرا یزمان. شنیدیم یم یلیرا خ زاد ینور نام

 یفراوان دارم و دارند مردم یثدو عنوان حرف و حد یناگر چه در ا. نامدتان یو رهبر م کرد یم یتاناما آقا صدا. نه یاشما بود  یتشدگان وال ذوب
 یصدا. بداند یمرتض یو عل یغمبروارث پ که خود را یستتر از آن ن اسفناک یلیچون شما رهبر ما باشد خ یکس یدشا ینکها. کنید یم یشانکه رهبر
 یرا اگر بر مبنا وراثت؛ »!است یغمبررهبر است، وارث پ ای خامنه« :زدند یم یادطلبکارانه فر یتیشدگانتان هنوز در گوشمان هست که با عصب ذوب

 یصعب راه یمشعار باش ینتحقق ا یئل در پو فضا یلخصا یاما از بر مبنا ید،آبر یخدمت یکاز دست علم ژنت یدشا یید،نما یرتعب یاصول وراثت
و به  کنید یمردم م یخصوص یسر در اندرون زندگ ینکهچقدر است؟ ا یشانمان باشد فاصله شما با ا سنجش یاراگر مع ینمحمد ام. یمرو دار یشپ

که  یافراد ترین یاعمال را عاد یناست؟ ا ینممحمد ا یکارهمان درست یراثاند، م عملکرد شما را نقد کرده ینکهبه جرم ا زنید، یآنان تهمت ناروا م
 یفیاعمال سخ یندارد که از ارتکاب به چن یدچون شما چگونه ام یدر شگفتم که سرور. دانند می یدهناپسند یزن دانند یخود را آقا و سرور آنها م

 .گردد یماش دوباره بر و عزت به باد رفته شود یم یدشعا یزیچ
 ها یکار تبه ینا یسر اطالعات را باعث و بانو سپاه و وزارت خود یجافراد خودسر و بس زاد ینور یچون آقا من. یمبگذار یرا کنار تعارف

 !بخواهند» آقا« ینکهمگر ا افتد ینم ینآباد بر زم از درختان باغ سلطنت یچرا که برگ. دانم ینم
و برزن در  یکو یوارعالم را بر در د یکتاتورهایهمه د یرو تصو یستند دیبود، با یرا آخر و عاقبت یخاگر ظالمان تار ،یا خامنه یآقا یمراست باشرو

از آه . اسد و بشارعبداهللا صالح،  ی،قذاف ی،صدام، مبارک، بن عل ید؛اضافه کن شوند یتر م که هر روز کوتاه و کوتاه یستل ینبه ا. دیدم یم یاسراسر دن
از درون  ها زاد یشده بود، اکنون نور یمالپا ها یندهو پو ها یفروهرها، مختار ها، یرجانیس یدیاگر خون سع. یدکن یزپره گناهان یمظلومان و خون ب

شبانه حتا  خوانده بود و نه گربود و نه شما را رمال و جادو یختهنه خاکروبه بر فرق شما ر یرجانیس یدیسع. کردند یشما مقابلتان قد علم نم یتب
 یناللعالم رحمۀشما از  داری یراثاز م یگریهم نمونه د ینا. انگشت یکبه اشاره  یدپودرش کرد .آخته به بسترتان حمله کرده بود یربا شمش
 !است؟

که از در و  یوسفسن حُ ینیدو بب یندازیدخود ب یحکومت االه یها به درون زندان یاست که با آن نگاه یبا چشم دل که چشم سر هم کاف نه
خوانده و  ییهم جا ینید یا در آموزه یستن یادم .خواهند یچون شما را نم »اربابان متفرقون«است که  نیشان ا که جرم یانیزندان. یداستآن پ دیوار
 یدتر به شما بگو هر که از گل نازک ینکها !مطلقه شما؟ یتخم کردن به وال و سر ییدأباشد چه رسد به ت یکه بهشت خدا هم زورک یمباش ختهآمو
 !است البد؟ یمرتض یو عل یناز محمد ام یدار یراثاز م یگریکار شود هم مصداق د در گنج زندان بپوسد و ممنوع از یدبا

چشمان مبارکتان نقش  یجلو یچهره چه کسان گیرید، یدستار از سر بر م و کنید یم یرونتن ب ازاز نماز عشاء که گاه خلوت است و عبا  بعد
که با  ینسرزم ینا یها مادر سهراب یدهد چهره رنج یا ید؟را صادر نمود شان آلود نداها که در آن جمعه شوم دستور قتل رخ خون بندد؟ یم
به  یهم هر از گاه ینگاه. گذرم یآزاد شوند از خون پسرم در م یاسیس گناه یب های یاگر زندان: گفت یستهم همه کس ن قد و که زرگواریب

 یاو  یند؟و آغوش او یدارادرشان افسرده و بغ کرده در حسرت دم یتکودکان به تاوان کدام جنا ینا. یندازیدستوده ب ینچشمان کودکان نسر
 .تافتید یخدا تنگ کرده بودند و وجودشان را بر نم ینشما را در زم یآواره غربت شدند چون جا هک یهزاران هزار انسان

معنا  یمانالخطاب را برا رحمت فرموده و فصلتان مشما خود. یکتاتورد یمزبانم الل اگر به شما بگو یفصتو یننفوذ باهللا با همه ا یا خامنه آقای
 .یدکن
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 یبرا یکه زمان زاد ینور یآقا ینا یدنفرمود یراست. آنها را باور نخواهد کرد یدپل یها دروغ یکه کس ییدمتفکرتان بگو یبه مغزها یا خامنه آقای
 وجودش مس گشت؟ زر یمسلمان پاک و روشن فکر بود چطور ناگهان فاسد شد؟ و از ک یکو  نوشت یم یهانک

از افتخارات آن محسوب  یکیبلکه  یست،و عار ن یبع یهمسرچند یاسالم یکه در جمهور دانند یپراکن شما هنوز نم متفکر دورغ یمغزها راستی
 او هستند؟ یبند و بار ینشانه ب و یزیرآبرو یهما یدبا زاد یپس چگونه همسران متعدد نور شود؟ یم

. آویزید یدست م یپناه به هر خس و خاشاک یب یقیو چون غر کوبید یآب در هاون م. باور نخواهد کرد یها کس قصه ینا ییدبفرما باور
 یبو. یریدکه در کنار فراعنه آرام بگ یدشانس نباش ها هم خوش قدر مثل شاه آن یدشما شا. خوانند یرا م یغزل خداحافظ یکی یکی یادن یکتاتورهاید

در حال غرقه شدن  یبقر به راه انداخته بود عن یکه از خون جوانان سور یلزمقعزتش در  یبلند شده و کشت بشار اسد هم یقتانشف یقرف نالرحم
هم در کار نباشد که سند  یفیملک عبداهللا و شاهزاده ناحتا  یگرد یدشو یدارو ب یدما را بشنو یکه صدا یدگرفت یمخره تصمکه باأل یزمان یدشا .است

نه آن ملت . یدبه آغوش مردم بازگرد. است یرانیانو در کنار ا یرانباشد در ا یتانبرا ییاگر جا. یداش امضاء کن ینقدرت را در کاخ مرمر نتقالا
شما  رزو قو چما کند یکه به شما اعتراض دارد، شما را نقد م یدبازگرد یبه آغوش ملت. گرفته استجنازه بو یک یگرد زاد یکه به قول نور یفیشر

 .یداست که آمارش را خود شما بهتر از من دار یآن ملت واقع ،ینا .خواهد یرا بر سرش نم
 .یدا شده» ...قلوبهم یختم اهللا عل« یهکه مصداق آ یدنرسان یقین ینو ما را به ا یدشو یدارب شما را به پروردگار عالم، یا خامنه آقای

  
  ادب و احترام با
 بهار .م. ن
  
  

  ***منبع *** 
 »یرهبر به ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=414 
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     1390دی  12ای،  به خامنه» دلقک ایرانی«نامه سرگشاده 

  
 !یدرا اعدام کن زاد یمحمد نور

  
 !دامت افاضاته یا خامنه یعل یدس یالعظم اهللا یتحضرت آ یفشر محضر

و انتظار دارم که مورد توجه قرار . نویسم یبه شما م ینگار نهضت نامه یبرا زاد یمحمد نور یمختصر نامه را بنا به فراخوان عام جناب آقا این
 .یدبده

 یسال رهبر 22و آنچه شما در طول  ؛بینم یگفتار و عمل شما نم یوهدر ش یبیمن برخالف همه مخالفان و منتقدان شما اعتراض و نقص و ع -1
و باور . دانم یم» بر روح و جان شما یمستول یاسیفلسفه س« یو عمل یشده علم شناخته یارهایرا منطبق کامل با مع کنید یعمال کرده و مإخود 

 .کرد یعمل نم یبهتر از حضرتعال ،شما بود یمانو ا یتمورد عنا یاسیبر فلسفه س یدر مقام شما و متک یزن یگردارم که هر کس د
 
 یهو وحدت رو یکپارچگیخواست من نسبت به ثبات و بلکه در ،شماست یترفتار و گفتار و حاکم ییرلذا درخواست من از شما نه راجع به تغ -2

کم و  یگفتار و رفتارتان ب یدو بشناسان یدکن یفکه اگر شما خودتان را در موضع رهبر انقالب تعر یمعن ینبه ا. شما متمرکز است یاز سو یاعمال
ملت  یککشور و  یکحکومت و حاکم  یکرا در موضع رهبر  خودتان یعالاما اگر حضرت. یدادامه بده یدو درست است و الجرم با یقدق ،کاست
و گذرا و در حال عدم تعادل و  یموقت یزهمه چ ،چون که در انقالب. یدثبات بده یسوه ب ییریدر گفتار و رفتارتان تغ یدناچار با ،یدبکن یفبازتعر

 .یو شاخص اصل یارمع ،یفمشخص بودن تکالو ثبات و  یداریدوام و پا ،و در حکومت قاعده و قانون ؛است یرو متغ مرجهرج و 
  
 یا یدموکراس: شما باشد یحکدام صورت مورد وثوق و عالقه و ترج یختار ینهدف یا ینهموجود در گنج یها که از انواع حکومت یستمهم ن -3

حکومت باشد و جمع  تواند یفقط م است که حکومت ینبلکه مهم ا ،...و یتاریسمتوتال یا یکراسیستوآر. یساالر گروه یا یکتاتورید. یاستبداد
 .یداراست و پا یمیدا ،و حکومت. یداراست و ناپا یموقت ،انقالب یراز. یاست و ناشدن ینو حکومت جمع ضد نقالبکردن ا

  
 یشامدهر پ یالبانق ییراتو منتظر ثبات بعد از تغ پندارند یکه اوضاع را موقت م یراهستند ز یراض. یهستند و همه ناراض یدر انقالب همه راض -4

 کیمت یعیدر جهان طب یستاصل ز ینکههستند به خاطر ا یو ناراض. کنند یدر حکومت تحمل ماش  خوشگوار بالفاصله یجهرا به نت یا ناگوار لحظه
در . ندارد یقلب یترضا یدارثبات و تعادل و حکومت پا ینهو نامتعادل جز به بازگشت سک یانقالب یتبر ثبات و تعادل است و انسان در موقع

 ینا. یهمه ناراض یاباشند و  یکه همه راض شناسیم ینم یو ما حکومت. یناراض یگرد یهستند و بخش یاز مردم راض یحکومت اما قطعاً بخش
 یابد یم یانگسترده جر یفو در ط شود یشروع م یکدموکرات یها در حکومت یدر حکومت بسته به نوع حکومت از حداکثر راض یو ناراض یراض
 یلکه همه از صدر تا ذ یمندار ما حکومتی - اما مهم است و این - اما. است یسلف یناز حکومت که در حکومت استبداد د یانحداقل راض تا

 .یاسالم یرهبر و حاکم مثل حکومت جمهور ودخحتا  باشند یناراض
  
و  یاسیدر حوزه س یکیها  تفاوت ینا لذا با دو مثال اانقالب و حکومت ر یها اگر ادامه بدهم وجه تفاوت و تقارب کشد یبحث به درازا م -5
و سه سال  یکه بعد از س یریدبگ یمتصم یعالخره حضرتباأل ینکها یدبه ام کنم یمزاحمت را کم م یراناز جامعه بالفعل ا یدر حوزه اجتماع یگرید

 !یاسالم یراندر ا یدبده یلحکومت تشک ،انقالب
  
ه ب ،اگر حجاب آزاد باشد. است یاجبار ،و لباس متحدالشکل نه یاانتخاب حجاب و پوشش آزاد است و  یادر حکومت : یدر حوزه اجتماع -6

نام ه ب ای یدهو ما با پد. باحجاب یا حجابند و عده یب یتعداد ،توجه به عرف غالب جامعه و کشور و منطقه و شهر و ده و محله و با یعیطور طب
 یارورو ینام بدحجابه ب ای یدهباشد که باز ما با پد یالشکل اجبارو اگر پوشش متحد. یحجاب ینه ب که نه حجاب است و نیستیممواجه  یبدحجاب
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فقط در  یبدحجاب ینکها یجهنت. در زندان و دربند و اعدامند در صورت تخلف از قانون حکومت یابا حجابند به امر حکومت و  یاو مردمان . یستیمن
 .یابد یم یاست که معن یج انقالبقانون هرج و مر یو ب یفبالتکل یتوضع

  
و اگر . است یاجبار یزها ن الجرم پاسخ پرسش ،اگر پرسش آزاد باشد. یستن یاسؤال کردن آزاد است و  یادر حکومت : یاسیدر حوزه س -7

از مغز  یدو سؤال نبا یگردو هر راه  یبتحب و یدخفه شود به زندان و تهد یداز قانون حکومت با یتخط یلدله کننده ب پرسش ،پرسش آزاد نباشد
و التهاب و  یجاناست که ه یدر کار نباشد مخصوص وضع انقالب یهم سؤال آزاد باشد و هم پاسخ ینکها. شنونده مجاز باشد حپرسنده به سط

حکومت  یلاز تشک ییآزما ییراستا یبرا کنم یلذا از شما خواهش م. یابد یپاسخ نم یبرا یاعتراض و توقع و پرسش مجال یموقت بودن و فراوان
تا ما مطمئن . یداعدامش کن یاو  یدرا بده زاد یمحمد نور ینپاسخ ا یا. جوان یاست و نه حکومت یرپ یهستم انقالب مدعیکه من  یاسالم یجمهور

  . و سه سال و مبارک است یشده است بعد از س یلتشک یاسالم یخره حکومت جمهورکه باأل یمشو
  

  .با احترام و سپاس
  انییرا دلقک

 هو... یا
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=404 
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  ) +(+  1390دی  12ای،  نامه سرگشاده مهیار فرآورده به خامنه

  
 :یدر نوشتن نامه به رهبر زاد یمحمد نور یدعوت آقا یپ در

 »یهفق یتوال یتیامنبه رهبر نظام  یسندهطراح و نو یکاز  ای نامه«
  
 یگان راه آزادباخت و به نام جان یراننام مردم ا به
  

 !یا خامنه یعل آقای
که به عنوان  ییها از نقل قول یکیدارد و نه به  یمانا یغمبرنه به خدا و پ یرانی،در جامعه ا یاریکه مانند بس نویسد یبه شما م ینامه را فرد  این
 پسو چراغ راهمان نخست، عقل است و س یمباور دار یاما به کرامت انسان. یباور ینتر کوچک کنند یل ماز امامان بر سر منبرها نق یثحد
 .رواج دارند یشرفتهپ یآورده که امروزه در کشورها یرونب ینیخود کسب کرده و قوان یخکه بشر در طول تار یاتیتجرب
از مرزها مرا  یرونو دو سال گذشته در درون و ب یآن در س یهمطلقه فق یتو سپس نسخه وال یاسالم ینظام جمهور های یتجنا یدتصور نکن البته

جا است که شما در لحظه تولد در رحم  تفاوت در آن. زاده شدم مذهب یعیمادر ش یکهمانند شما از  یزبنده ن. یردور کرده است، خ یناز خدا و د
 ینرا از ا ینهاا. کردم یباور نم زدند، یها در آتش جهنم م در مورد سوزاندن آدم را که ییها حرف یاما من از همان کودک ید،گفت »یعل یا« مادرتان

اما  آیند، یبه چشم م تر بیش ینور یفگرچه چند رنگ در ط. هستند کمان ینرنگ یفدرست مانند ط ها یرانیا یدتا آگاه باش گویم ینظر خدمت شما م
 .وجود دارند یرنگ های یفط های یهگوناگون در ال متنوع و یها رنگ شمار یاگر با دقت به آن نگاه شود، ب

 ید؟ا نگاه کرده گونه ینا یرانشما تا کنون به جامعه ا آیا
از  یا رشته کنند، یو حتا آنها را مضروب و مصدوم م شود یم یریآنها جلوگ یایشو از ن کنند یرا بر سرشان خراب م ها یمسجد سن وقتی
 گذارید، یم یشو ببند به دنبال دراو یربا بگ یو وقت یستید،ن یلقا یلو تحص یحق زندگ ییانبها یبرا یوقت. ندا را سوزانده مان ینسرزم کمان ینرنگ

 .یدا را سوزانده کمان ینرنگ یناز ا یگرید های رشته
گان در برابر  سوخته یدگرهر سو که بن. یایندکه به چشم ن یستندشمار ن انگشت ین،سرزم ینا های یهها و در کوهپا سوخته در دشت یها رنگ البته
پشت سر  یده بهار را هم از زندگ یدو شا یستاز آنها قدشان بلند ن یبرخ! شوند یدهها را باز نگاه داشت تا د چشم یدشما هستند، تنها با گان یدهد

 ینو اگر ا شناسید یه به تن دارند آنها را مک یفیکث یها حتماً از لباس گردند، یلقمه نان م یکها به دنبال  چون صبح تا شام در زباله. نگذاشته باشند
که  یدد شود یم هاشان رهاز غم را در چه ینشده باشد، غبار یاهها س زباله یال شان در البه اگر صورت ید؛هاشان نگاه کن نکرد به چهره یهم کمک

گم شده  یریتیو هرج و مرج مد قانونی یب یاهویدر ه اند که چشم دوخته ای یرهت یندهو به آ کشند یبه دوش م یرا با خستگ یزندگ ینبار سنگ کوله
دست کودکان  ینچند صد هزار از ا یاچند ده  دانید یم یااصطالح به گوشتان خورده است؟ آ ینتا کنون ا یاآ. »کودکان کار« گویند یبه آنها م. است

 گذرانند؟ یروزگار م یدر کشور به سخت
  

 ی؛ا خامنه آقای
و  یحیمس یمی،و کل یزرتشت ی،و سن یعهساکنان آن؛ اعم از ش یهاست که کل یشما قرار گرفته، آب و خاک یارآن در اخت یبر که امروز راه یرانا مُلک
. اند دهکر یاند و از آن پاسدار گوناگون ساخته یشهروندان با باورها یهو بلوچ، کرد و ترکمن و عرب، و خالصه کل یآذر ی،و آشور یارمن یی،بها
عناصر   آن یوستگیو همواره در پ یدآنها را حفظ کن یانتا توازن م یداز عناصر برشمرده شده و شما به عنوان رهبر مسؤول هست ییبترک یعنی یرانا

 ینا یها و ثروت ها عمتن یهمالک کل ییبه تنها یدا به خود اجازه داده یسه،نوک یاناز نظام یکه شما به اتفاق گروه یمانه شاهد هستمتأسفاما . یدبکوش
 .یدبه مصرف رسان پسندید یگونه که خود م و همه را آن یدلک شومُ

که در  یعادل یبه باور من اگر آن خدا. کنید ینام او ظلم م و به یدا زده یخدا کرس یکه شما در جا شود یم یجا ناش از آن تر بیش کشور ما مشکل
 !دیتجاوز به حقوق بندگانش استفاده کن یدستانتان از قدرت او براشما و هم داد یاجازه نم داشت، یاز آن سخن رفته وجود م یمذهب یها کتاب
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که  یآنها، گرچه شما را از راه یعدر انتشار وس یا رسانه یآور فن یدسرگشاده به شما و امکانات جد یها در نگاشتن نامه زاد ینور یابتکار آقا
خود  ،گاهیاما آ ید،منجر شود، ادامه ده یرانا یکه ممکن است به نابود یکور شما همچنان به راه یمانانپ بازنگرداند، و شما و هم یدا انتخاب کرده

 یجادکه شما در اطراف خود ا یمخوف یها سازمان یوارگاه د آن ی،کرد یمو با همه تقس یمردم برد یانآن را به م ینوع سالح است و وقت یک
 یخدر تار یاو  یدهد تر کم اما ید،ا فکر کرده ینهاندارم که به عواقب ا یدیترد. دخواهد مان پناه یشما ب یمو ت ریزند یخود فرو م یبه خود یدا کرده

تونس که به سود مردمش از  یشینپ جمهوری یسرئ ی،بن عل العابدین ینز. روند یینپا ییخود از تخت فرمانروا یبه رأ یکتاتورهاام که د خوانده
 .قدرت کناره گرفت، از جمله استثناها بود

 یتوال یشهکه ش سازند یفاش م یروشن به زاد، ینور یبه آقا کردند یکار م یها در دستگاه حکومت که سال یدو تن از افرا) ید 4 شنبهیک( های نامه
را در سرکوب  یانشما که دست نظام. پرسش است یاست جا یاز شما ناراض یزجعفریعز یچرا آقا که ینا یول. شما از درون ترک برداشته است

 !باشد؟ یاز شما ناراض یدچرا با یشانا ید،ا ز گذاشتهکامالً با دممر
تا توده مردم  یدبرانش لباس مردان اسالم را به تن داشتند و سه دهه به طول انجام رو است که راه ینحکومت تا به امروز دوام آورده، از ا ینا که این
چراکه . یرناپذ جبران های و آن هم اشتباه کنند یبلکه اشتباه م یستندخدا ن بانینا اسالمی یرهبران جمهور که یننه ا یابند،و در یندآ یرونتوهم ب یناز ا

 .کند یبندگانش تجاوز نم یمو به حر یستخوار ن خداوند خون یان،اد یها بر اساس کتاب
و شما را به  یسیمتا بنوماست  یفهوظ ینگفت، اما ا یدرا وداع خواه یادن یمست ینشما را ربوده و احتماالً در هم یاریقدرت، هش یمست گرچه
. یدکن یحکمران ینسرزم ینبر ا طلبد یم یشخص یها و خواسته یالگونه که ام تا آن یدا کشور نشده ینشما رهبر ا. یمآگاه کن اید یرفتهکه پذ یتیمسؤول

و مدام در  یندبرگز یانرا از آن م یکه ساز و نه آن شود، یاست که در ارکستر نواخته م ییسازها یآهنگ ساختن نواها ارکستر هم یکرهبر  یفهوظ
 .آید یبه گوش خودش سازگارتر م یراز یازارد،آن بدمد و گوش فلک را ب

از  یشخانواده خو یندهآ یرا حتا برا یصشما قوه تشخ. کرده است یجد یقدرت، عقل را از سر شما ربوده و شعور شما را دچار تزلزل مستی
منتخب شما آنها را  جمهور یسو رئ یدخواند» نعمت یک«را  ها یمشما تحر. یداداره کشور ندار یبرا یتیصالح ینتر و کوچک یدا دست داده

 کرده، کاغذپاره است؟ یداکه حاصل آن در سقوط واحد پول کشور تجسم پ یبانک مرکز یمتحر یاآ. ندکاغذپاره خوا
 یکشور در جنگ یرکردندرگ یاآ. رانند یشما بر سر منبرها سخن م »یانهداه یرهبر«هستند از  یتیدربار وال یرانکه همان مزدبگ یوناز روحان برخی

 شما است؟ یانهداه های یاز رهبر یپوچ بخش
 یمند سازمان هدف یسرئ یبهروز مراد یاندر مجلس م یریدرگ ینو آخر یندازیدخودتان ب یکاردست یاسالم یبه مجلس شورا ینگاه یک شما
. یریدرا در نظر بگ ها یارانه یقانون هدفمند 12ماده  یهاستفسار یتیفور 2طرح  یبررس ینرا در ح مانیفر یندهنما ینیحس ینحس یدو س ها یارانه
او را  ترسند یم یزد،بر ینیحکومت د یآبرو یها قطره ینرا فاش سازد و آخر ها یدهان باز کند و ناگفتن نژاد یمبادا احمد که ینن از ترس ایامجلس

 دانید، یشما که خود را رهبر کشور م یاآ. رفته پرسش کنند یبه دزد یکه از خزانه مل یکالن ییها مورد پولبه مجلس احضار کرده و از او در 
 کنید؟ یرفته احساس نم یغمابه  یها در قبال پول سؤولیتیم

 ...که ییجا مگر اون کنم یکشور قانون دارد، من دخالت نم گویید یم شما
 ینیخم اهللا روح یبود، اما آقا یامدهن یهفق یتقرار گرفت وال یرانمردم اتأیید  مورد 57که در سال  یساسدر قانون ا ید،توجه داشته باش یدبا نخست

که امروز  شاندک جا ینکرد و سرنوشت کشور را به ا یرا وارد قانون اساس یغهص یناستاد شما بود، ا یرانیو ظلم به اقوام ا یشانکه در کشتار دگراند
 .»که ییجا مگر اون«: یدو نامش را بگذار یدکن یمکشور دخالت مستق لئمسا ینتر تا در کوچک دهید یشما به خود اجازه م

و تمام مشکالت کشور را بر  یدآن ندانست یتبه رعا یدخود را مق گاه یچکه شما ه یزیهمراه است، چ یتاست که با قبول مسؤول یا مقوله رهبری
 یروهایچماقداران و ن گذارید، یم یو آن را به حساب دشمن خارج کنید یتخابات تقلب مان یدر شمارش آرا. یدگذاشت »یدشمنان خارج«عهده 

کشتن مردم معترض  یمزدوران خود را برا. دهید ینسبت م یو به دشمن خارج کنید یها وارد کارزار م درهم شکستن دانشگاه یخود را برا یتیامن
است،  یسر دشمنان خارج یرز افتد یاگر هر چه در کشور اتفاق م. گذارید یم یارجو به حساب دشمن خ فرستید یم ها یایاندر روز روشن به خ

 کنند؟ یم یبانیاز شما پشت یرانتانو مزدبگ یانکه تنها نظام یدهست یشما چگونه رهبر! اید؟ ارهپس شما چه ک
 از سپارید، یطائب م ینچون حس یوداتموج یفرا به دستان کث ینسرزم ینسرنوشت دختران جوان ا ید،مملکت هست ینشما که رهبر ا وقتی
به نام  ینگیو فساد، دختران را در پارک یداشت که به بهانه مبارزه با مظاهر بدحجاب توان یم یچه انتظار ینقزو 13و  12، 11 های یان کالنترمأمور
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کار هم دشمن  یندر ا یاآ. داشت توان یم یچنان کند، از نمازگزاران چه انتظار نماز یشپ یوقت! شرکت نفت مورد تجاوز قرار ندهند کینگپار
 بوده است؟ یلدخ یخارج

 یدداد یکدیگرهمه دست به دست  یر،مزدبگ یوناز روحان یاریو بس یجنشانده شما و سپاه پاسداران و سازمان بس شما و مجلس دست 88خرداد  در
اما . یدشکنجه، تجاوز و کشتار مردم دست زد یری،هدف به دستگ نیبه ا یدنرس یو برا یدابقا کن جمهوری یسرا در پست رئ نژاد یتا محمود احمد

خم نشد  بارین گرفته بود، ا یشیپ یباناز تمام رق یمحبوب شما که در چاکر جمهوری یسرئ یدندو کتاب شما غلط از آب درآمد و همه د ابحس
سرکوب معترضان به  یکه موجود بود برا یتیامن یرویچه ن ها دست بردند و هر آن بودند که در صندوق یدشمنان خارج یاآ. تا دست شما ببوسد

 ا فرستادند؟ه یابانخ
با  وار یوانهو د منطق یب یکه کشور را در برخورد تان یرنظامیو غ یو همدستان نظام یدشما هست ینا! یرو نه غ یدشما هست یعوقا ینا یهمسؤول کل
 .یدکن یم یتیوال های چال یاهکند، روانه زندان و س یانتقاد ینتر شما کوچک یرهبر و هرکس را که به شما و روش یدا گرفتار کرده یجامعه جهان

. بسازند و اداره کنند یشفرزندان خو یبرا دانند یگونه که خود صالح م تا آزادانه تنفس کنند و کشور را آن یازمندندباز ن یبه فضا یرانا مردم
شما بر  اشتباهتا  یدبرگزار کن المللی ینر بازرسان بظن یررفراندم ز یکدارند،  کنید یشما ادعا مندارند و اگر  یهفق یتبه وال یازیامروز ن یها نسل

 .خودتان و بر همگان روشن شود
 یاهایخاک و کف در یرثروت در ز یافتنکه به امکان  یاندک بودند افراد یاربس یالدیم 60ندارد و در شروع دهه  یهفق یتمانند نروژ وال کشوری

 گیاطاق زند یکخانواده چند نفره در  یکو  شد یاداره م گیری یو ماه یدار جنگل ی،اقتصاد نروژ عمدتاً از راه کشاورز. کردند یفکر م کشور ینا
کشور را  ینمقام بهتر یدر چند سال متوال یست،ز ی، نروژ از نظر سازمان جهان2000رخ داد که چهل سال بعد در سال  یا پس چه حادثه. کردند یم

  کردن از آن خود کرد؟ یزندگ یبرا
خود را از  یتیامن یزاتتجه یاسالم یاما جمهور شود، یم یافت یننفت در خاک آن سرزم یا دارد و نه قطره یهفق یتکه نه وال یدآلمان نگاه کن به
 !ید؟ا کرده نیرارا و یرانضامن سعادت کشور و مردم است، پس چرا ا یهفق یترهبر؟ اگر وال یچرا آقا. کند یجا وارد م آن

 ینا یخینشان تار ینتر کهن یعنی ید،و تخت جمش دهید ینشان نم ینسرزم ینا یفرهنگ یراثاز م یبه نگاهدار یا عالقه ینتر که کوچک شما
نشگاه، استاد دا یسنده،دانشجو، نو یوقت دانید؟ یم ینسرزم ینچگونه خود را رهبر ا شود، یم یرانو یعیهاست دارد در اثر عوامل طب کشور سال

کشور  ینگرفتارند، پس شما خود را رهبر کدام گروه در ا یهفق یتمخوف وال یها در زندان ساز یلمنگار و ف روزنامه یل،گارگر، وک ر،پروفسو
 دانید؟ یم

از دختران و  یکینام هم یاهمنام مادر ندا باشم  توانم یمن م. آسا یانوشپدر ک یانام پدر سهراب باشد  تواند ینام من م. یستنام من چ یستن مهم
 وزباشم که ر یا ساله 25 یپلمهسلحشور، د یمهممکن است من همنام فه. به آنها تجاوز شده است یاسالم یجمهور یها باشم که در زندان یزنان
رقم  اش یگروز زند ینشد و آخر یداخل یزیر عصر دچار خون یول یدانخرداد در اثر ضربات باتوم مزدوران شما به سرش در م 24 شنبه یک

 .ما یرانیا یککه داشته باشم،  یهر نام یخورد، ول
  
  

  *** منبع *** 
 »یوکوچهراد« یتوبسا

http://radiokoocheh.com/article/141771 
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  ) +(+  1390دی  12ای،  به خامنه ابراهیم نبوینامه سرگشاده 

 
 »!یستن یرخودکرده را تدب«! یا خامنه آقای

  
 یزیچ »یا خامنه یعل یدظهور و سقوط س«تا بر صفحات آخر کتاب  نویسم یم ینبر سر شوق آورد و ا مرا یناز او یانیقد نامه

 افزوده شود
  
بسنده کنم و گمان کردم  یمن به شعر رسد، یم یتانبرا زاد یهمه نامه که از برکت رفتار شما و خواست برادرم جناب نور ینا یاندر م خواستم می
تا بر صفحات آخر کتاب  نویسم یم ینمرا بر سر شوق آورد و ا یناز زندان او یانیاما نامه جناب قد یم،که بگو ندارم یگراناضافه بر د یزیچ
 .یافزایمخودخوانده ب یّآن ول یستهشا یافزوده شود و کلمات یزیچ »یا خامنه یعل یدظهور و سقوط س«

وجود خواهد  یآمد، راه عالج یشوضع پ یناگر ا یاافتاده خواهد شد؟ و آو از کار  یرپ ینظام روز یاآ«: اید یدهتان پرس کرمانشاه یسخنران در
 تسؤاال ینخود ا ینسؤاالت و همچن ینکه پاسخ ا یدر حال ید،ا استفاده کرده یندهپرسش از زمان حال و آ یچرا برا دانم یو من هنوز نم» داشت؟

 یراه یو از کارافتادگ یریپ یناز ا یریجلوگ یبرا یاو از کارافتاده شده است، آ یرپ ،اکنون نظام«که  شد یم یدهپرس ینچن یدو با اند یمقد یموضوعات
از  یبرا یریاز نظر من، زمان جلوگ دهیم؟ یزمان گذشته است، پس چرا هنوز به آن پاسخ م ینالبد سؤال خواهد شد که اگر ا» وجود داشت؟

 .یدکه برو یددار و هنوز وقت یدا نظام گذشته است، اما شما هنوز زنده یکارافتادگ
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حق انتخاب، . یستمواجه ن یزیمعلوم با چ ییها آماده و پاسخ یشان جز سؤاالت چرا که هرگز ذهن کند، یلوح م ها را ساده استبداد، آدم گویند می

فکر شود، صدها معادله  یکشور بناست به مصلحت یوقت. ماند یفکر کردن نم یبرا یزیچ شود، یحق انتخاب محدود م یو وقت شود یمحدود م
 شود؟ یچه اداره م یکشور برا. ها معلوم است شخص، مالک سنجش خوب و بد است، همه پاسخ یکتنها  یوقت یوجود دارد، ول سنجیدن یبرا
 یست؟چ یادولت بر. یشوامورد نظر پ ینقوان یبتصو یبرا یست؟چ یمجلس برا. یشواحفاظت از پ یبرا یست؟چ یارتش برا. حفظ رهبر یبرا
و  یایدرهبر ب ینکها یچه خلق شده است؟ برا یجهان برا. یشوانشان دادن نقش پ یبرا شود؟ یچه نوشته م یبرا یختار. دستورات رهبر یاجرا یبرا

ک موتور تحر. مورد نظر رهبر ما یالگو یاجرا یست؟چ یاسالم یداریهدف جنبش ب. رهبر ما یست؟قرن ک یاستمدارس ینتر بزرگ. حکومت کند
کتاب سبز و  یمائو کتاب سرخ و قذاف یوقت یدید؟ها را قبالً نشن جمله ینا فهمید؟ یم ید؟متوجه هست. نظرات رهبر ما یست؟چ یجنبش اسالم

 یشپ یکس یبرا یسؤال یچقدر که ه آن. ها ساده شد همه سؤاالت و پاسخ نوشتند، یرا م یالکتیکد یالیزمو ماتر یخیتار یالیزمکتاب ماتر یناستال
جور  یکهدف روشن داشته باشد، همه مردم  یککه  یایدب یدولت ینکها یبرا. است ینهم یدولت آسان برا هب یچیدهحکومت پ یلاصالً تبد. یایدن

کشور  یکاداره  یوهش ینتر ساده یباًاست، تقر یکتاتوریکه نامش د یوهش ینا. جهت حرکت کنند یکلباس بپوشند، همه مثل هم فکر کنند و همه به 
 .ببرد خواهد یم یکه رهبر ییرا به سو ردمانچنان ساده که بتواند م ای یوهش. ستا
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و افسرده و  یمارب ید،شما بر سر کار بمان ینکهنفر، فقط به خاطر ا یلیوننفر، چند هزار نفر، چند م ینکه چند یدا موضوع فکر کرده یناصالً به ا آیا

از  درچق کنید؟ یو حکومت م یدا شما زنده ینکهبه خاطر ا کنند، یم یچقدر مردم خودکش یدند؟نوم یو عاد ییعطب یزندگ یکو نسبت به  ینغمگ
چون شما  بینند، یشان را نم هستند و رشد فرزندان باهوش یها زندان چقدر آدم ید؟رهبر باش خواهید یچون شما م بینند، یشان را نم مردم فرزندان

 دهانها بر  چقدر مشت ید؟چون شما حاکم شوند، یچقدر از زنان از همسرشان جدا م ید؟کن یتحما یخیان تارماندگ از حکومت عقب خواهید یم
فقط چون شما حکومت را در دست  گیرند، یچقدر زنان مورد تجاوز به عنف قرار م شود، یها نواخته م بر صورت یلیچقدر س شود، یکوفته م

فرزندشان  یو چقدر پدران جلو دهند یتن م یربه تحق ینسرزم ینچقدر پسران ا شوند، یفاحشه م نیسرزم ینچقدر از دختران ا دانید یم ید؟دار
وحشتبار  ینفر در سکوت ها یلیونتا م مانید یو سالم م کنید یچون شما هر روز ورزش م ید؟کشور ینچون شما حاکم ا... و شوند یم ستهسرشک
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که  ینندرا در دوررس بب یچنان نشاط و زندگ آن یارا به گور ببرند  یشوق، نشاط، زندگ ی،نشادما یدن،سعادت، خند یو آرزو یرندخفه شوند و بم
 ید؟به آن نخواهند رس رگزانگار ه

 پاشیدند یو خاک به دهانش م کشیدند یم ینزم یرا رو یکه قذاف یجوان ینبه آن جوان هجده ساله و آن گروه خشمگ توانستم یم خواست یم دلم
در  یها کدام بغض کند؟ یم یوانهاست که مردم را د یفکر کردم که چه نفرت یا توحش را، اما لحظه ینا یدبس کن یمبگو زدند، یو گلوله به تنش م

است  جواب یسؤال ب یها کدام انگشت شود؟ یم یالباست که حاال س یختهفرونر یها کدام اشک شود؟ ینعره م چنین ینخفه شده است که ا لوگ
نکردم  ییدهرگز در دل خودم هم تأ.... صدام، مبارک ی،بر دهان قذاف شود یم یاست که حاال لگد یا دام پرسش مؤدبانهک شود؟ یکه حاال مشت م

 زار کشته شدند؟ چنین ینکرده شد با آنان؟ که را کشتند تا ا ینمجاز است، اما چه کردند تا چن حش،که آن تو
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به  ینابر به ابر و آسمان به آسمان، شهر به شهر و سرزم آوردم، یخودخواسته گرفتارم، بال در م یدبه تبع که در آن یتیوال یناز ا خواست یم دلم

 یا یزندان یا یجز در نهانگاه یکتاتورید یچه. یاییدکه به خودتان ب گفتم یم یتانو برا نشستم، یم یتانرو آرام روبه یتا در خلوت آمدم، یم ینسرزم
 توانستم یکاش م. باشد تر یناگهان یزن یاز چشم بر هم زدن تواند یمحتا  است که یکقدر نزد و عاقبت، آن. نشده استعاقبت گرفتار  یگورستان
 یعاشقان خدا کنند، یتان را م نبودن یاند، آنان که آرزو مردمان ینتر پاک کنند یم تان ینتان بدهم آنها که نفر و ببرم و نشان یرمتان را بگ دست
کرده بود،  یتدفاع از وال ی،نشسته بودم با مرد یروز. اند ینسرزم ینا یها آدم ترین یفشر ید،زودتر و زودتر برو خواهند یکه م و آنان اند یشخو

 یا خانه نویسم یم کاغذسه ورق ! بدبخت: گفت خوانی؟ یم یتخود را سگ آستان وال ینچرا چن کنی یرا انکار م یزکه همه چ دین یب یگفتم تو
 ینا دیدید یکاش م یا. دید یدور و بر خود م یشهکه هم یاز اشباح کرد ینم یداکه هرگز آرامش پ دانم یم کنی؟ ینم ینرا چنتو چ. گیرم یم

داده  المقدس یتت بیارا در عمل یشپا یکدست و  یککه  یآن سردار دیدید یکاش م یا. یارندد ینمردمان ا یدترینرا که پل تان ید 9سازندگان 
تاجران فاجرند و شغل  شان یتا 24امضا کردند حداقل  یرت 18 یرا برا یکه نامه به خاتم ینفر 29 یناز ا: گفت یبود، که منگرفته  یچبود و ه

 .از رنج ملت یافته و گنج یدهند سرداران جنگ ینتجارت قاچاق است، هم شان یاصل
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 با شما بود، امروز از شما روگردانده، مردم حق حرف زدن ندارند، یهر که روز د،خواهن یتان شما را نم دوستان سابق خواهند، یشما را نم مردم
 نبرکنارتا یدحق ندارد اگر شما اشتباه کرد یجمع یچحرف بزنند، ه یپوش حق ندارند بدون پرده کردید یم شان یتخودتان حما یآنها که روزحتا 
 یامشهد  یهامام جمعه سف یامثل حداد عادل  ی،اگر زبان به مزد. اشتباه بود یده کردسخت هر چ یها سال ینکه در ا دانید یخودتان که م یول. کند

 دانید یم کهخودتان  خوانند، یبه مواجهه با خودتان نم یشعر یحتی،نص ی،ا کلمه ی،شما را با حرف تان، یبدنام و نشان جلسه شاعر سرایان یحهآن مد
 یباق یتانشنوا برا یاگر گوش یانجعفر ینمعلم و شعر حس یرا گفته است، شعر عل یقتحق ینا به شما یقیاگر چه هر کس به طر. کنید یاشتباه م

 ینمصلح ندانو دهان و د یدخودتان بست یاصالح را به رو یهزار درد و هزار افسوس که شما درها. بود که شما را به خود آورد یمانده بود، کاف
 .یدکرد یا بد معامله. یدمعامله کرد یو خودپسند یرا به خودخواه یکبختیمصلحت و نو  یددهر باش یگانهتان آمد که  خوش ید،را شکست

 یشما در مورد خاتم. یدکرد یدکه او را برگز یبا او و ملت یا حکومت شد، از خود گذشت و شما بد معامله یآمد و هشت سال آبرو یخاتم اگر
 این یجز به فروپاش ید،دار یدر درک جهان و مفهوم زندگ تان یو ناتوان تان یاطر نادانکه شما به خ ینید ینا یادکه بن دانست یاو م ید،اشتباه کرد
و  یدداد یحشما بود، ترج یرخواهکه خ یو دولت به باد داد، به هاشم یند یهرا که سرما یو دروغگو یبعوام و عوامفر یجوان. انجامد یحکومت نم

نست، دا یو عاقل باشد و راه را هم م یمنطق ینظام یدبا یاسالم یبود که نظام جمهور یدهزودتر از همه فهم یهاشم. اشتباه بزرگ شما بود ینا
. یستکشور ن یبقا یبرا یراه یران،در برابر مردم اهل تسامح و تساهل ا یمتدرست با جهان و مال یا در اقتصاد و رابطه یکه جز نظم دانست یم

 شتال یرانساختن ا یکه برا یکه مردان یدشاهد شد توانستید، یو شما نم توانستند یه مک یبه او و خاتم ینظر و از سر حسادت و تنگ یدنشست
بود چنان شود که دخترش را به  یدهشما را به دوش کش لیاقتی یها بار ب که سال یهاشمحتا  به سخره گرفته شوند و یو علن یکرده بودند، مخف

 یها یا در اداره مملکت، عقده تان یپنهان کردن ناتوان یو خودش را بدنام کنند و برا اش را بزنند دادگاه بکشند، پسرش را آواره کنند، عروس
 یدرا از دست داد یکار، هم هاشم ینبا ا. بود ینهم یگرتاناشتباه د. یدانداخت یارد ینمردمان ا ینتر و زحمتکش ترین یفرا به جان شر یربگ مواجب
 .کشور یو تکنوکراس یر بوروکراسدوستداران او را در تمام ساختا یمعظ یلو هم خ
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 شناسی، یندوم زم یخبندانعصر  یناسورمشت دا یکو طائب و  یفروش مثل نقد وطن ]شرم بلندآواز بی[=  مشت لجاره یککه  یداشتباه کرد باز
و نودولتان  یزندبر ژادن یرا به حساب احمد یو هاشم یچون کروب ییها رجال یتا رأ یدرا با پول گمارد یو خزعل یهمدان یو نور یمثل جنت
تر و  اشتباه بزرگ. باشد شان یندهمردک نما ینکه ا یرانیا ها یلیوناست به م یتهمت ینا دانستید یم. جمهورِ مردم نمایندهدولت و مثالً  یسبشوند رئ

که از هراس حسادت و  یکس یرترینو مد ینتر و هنرفهم ینتر و مؤمن ینسال را، داناتر یس ینمرد ا ینتر دست که پاک یدکرد یخود را وقت یمعظ
تن نداده بود، با  یزعز یموسو یرحسینسال هر چه دوستان خودتان خواستند او را نامزد انتخابات کنند، م یستبود و ب نشسته یا بخل شما گوشه

در مقابل  یدو نوکر شما نبا ماند یشما م نوکر نژاد یاحمد کردید یفکر م ینکهفقط به خاطر ا ید،تقلب، کودتا، آگاهانه و عامدانه کنار زد ی،قصد قبل
 .شود جمهور یسنوشتند که رئ یدگفت. یاورددر برابرتان خم نکرد، کم ب سرکه  یکس

و  یدنشان سبز مقدس کشور را بر دست و بازو داشتند، زد یپشت سر موسو یرانحفظ مصلحت ا یکشور را که برا ینزنان و مردان ا بهترین
نگه  یاستر یجوانک نادان را بر کرس ینکند که هم یرتا تمام حکومت را تسخ یدارتش را پول داد یکو به دروغ  ،یدو به محبس افکند یدکشت
از عمل خودکرده  یناش کشید، یهر چه بال از او م. تر مقصر بود هم از شما کم نژاد یخود احمدحتا  اشتباه یندر ا. شما بود یگرد تباهاش ینا. دارد

را روز به  یزعز یرانو ا یدو جوانان را ناام منزلت یرا ب ینو د آبرو یو مردمان را ب آینده یو خود را ب یدها را کرد اشتباه یناهمه . شماست تدبیر یب
رضا شاه، که رحمت . اشتباه نکرد ید،که شما اشتباه کرد ینچن ینا یرانا یخدر تار کس یچه. یدکرد تر یکو نزد تر یکروز به پرتگاه سقوط نزد

 اشتباه یوقت یامرزد،ب یشمحمدرضا شاه که خدا. خودش رفت و در غربت مرد یماندن ندارد، رفت، با پا یجا یگرد یدفهم یاو باد، وقت بر یخدا
 ینکهرفت قبل از ا. دانست که اشتباه کرده است، چمدانش را بست و رفت یغرق شد، وقت یشنداد و در غرور خو یکرد و به موقع به مردم آزاد

که  یدفهم یوقت ینیخم اهللا یتآ. یستکه با خون حفظ شود، کشور ن یکشور دانست یاران نفر را به خاک و خون بکشند، چون مهمه ارتش هز
اگر چه تمام آنان اشتباه کردند، اما . و صلح کرد یدادامه جنگ، فقط به کشتن جوانان مردم منجر شده است، جام زهر را سر کش یبرا ارشاصر
ن یبا ا یچه دشمن ید؟نقشه جهان محو کن یرا از رو یرانکه ا یددار یشما چه اصرار. نکردند یاند، مردم و کشور را قربان کردهاشتباه  یدندفهم یوقت

کشور چون  ینا یاشود؟ آ منزلت یو مسموم و ب یمارو معتاد و فاسد و ب یرو فق یرحق یدملت چون شما را دوست ندارد، با ینا یاآ ید؟ملت دار
 ید؟برو خواهید ینابود شود چون شما نم یدتر است، با ما بزرگاش از ش اندازه
کرد، از خود گذشت تا  ینچن یرخواهیو از سر خ خواست یکه نم دانم یکرد، م یشنهادفرصت را هم به شما پ ینآخر یزعز یماه قبل خاتم چند

 یهاشم. شود یدکه کرد یناز ا تر یرانو یرانه بود تا نگذارد اآمد یزعز یکروب یرد،حقارت و ذلت را بگ ینا یآمده بود تا جلو یموسو. بماند یرانا
که به دو سال  گذارم یرا شکر م یتان را گفتند و خدا اشتباهات ینهاهمه ا. یدرا گفت و نکرد یراننظام را و مصلحت ا یندر نماز جمعه مصلحت ا

فساد و  همه ینپس از انقالب است؟ چه شد که ا یخدولت تار ینبهتر ینا گفتید یمگر نم. تان شد خار چشم تان»یار ترین یکنزد« ینکه هم یدنکش
تان شد، هم  دولت، محبوب همه جهان اسالم است؟ چه شد که همه جهان اسالم، دشمن ینا گفتید یدوره بروز کرد؟ مگر نم یندر ا کفایتی یب

و انسان  یاستمدارهنرمند و س یک. کند یلت از شما طرفدارکه بدون گرفتن مواجب و پول م یددولت سراغ ندار یک. یشانها اش و هم دولت مردم
برادرم  ینکهکه به محض ا بینید ینم. یددر نعت شما بگو یا و مواجب و مقام و پست، کلمه یرهکه بدون ج یدبا نام و نشان سراغ ندار یفشر
و  یتو شهامت و درا یشیاند و مصلحت یاست از پختگ یها نوشته شد که هر کدامش گوهر نامه یسند،شما نامه بنو یاعالم کرد که برا زاد ینور
 یختار زنم، یجهان را مثال نم یختار. یددر خانه حصر کرد یا یدبه زندان انداخت یاو هر که اهل درک و فهم است  یدا را بر کار گمارده ادانانن. ییدانا

دستور داد؟  امیحصر کردن مردمان مصلح را کدام ام یامبر؟به کار ائمه و پ یا است یهو ائمه شب یامبرکه کار شما با دشمنان پ ینیدبب ید،اسالم را بخوان
هم مردم شعار  یارتان ترین یکساخته که حاال در جمع نزد یکتاتوریشما د پایان یکه گذشت زمان از اشتباهات ب ینیدبب ینهخودتان را در آئ

 یگاهپاحتا  یگراست که د یرفسنجان یکه بت زمانه هاشم یدبگوئ خواهید یحتماً نم. دهند یم!] دالور، بت بزرگ رو بشکن یاحمد[ یشکن بت
 یقین یبود که وقت ینتان ا اشتباه ینتر و بزرگ ینو آخر. هاست انکار شده که مدت اش یقیوجود حق کند، یم یفتان توق را هم حکومت اش یمجاز
 یران،ا حفظ ینه برا. یداست، او را برکنار نکرد یعامل مهم فساد و تباه نژاد، یمحمود احمد یعنیامروز به شما،  یاستمرد س ترین یکنزد یدکرد
 ندهد چه با مردمش خواهد کرد؟ یصکه مصلحت خودش را هم تشخ یرهبر. حفظ خودتان یبرا
  

 !یا خامنه یآقا جناب
 یها که به اشاره انگشت، سگ یابید ینم یدشمنحتا  و »!یستن یرخودکرده را تدب«که  دانید یو م یدکه در خانه کاسه چه کنم در دست گرفت دانم می

بروند، خانه و کاشانه  خواهند یم یکتاتورهاد یکه وقت یدما دو سال قبل گفته بود به ملتش که مراقب خود باش یرم. یاندازیدرا به جانش ب تان یوحش
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. همه جا را بسوزاند و برود خواهد یم رود، یم یوقت یکتاتورد آموخته که شان یخاند، تار روزها بوده ینمردم ما بارها شاهد ا. شما را به آتش نکشند
 ینا. نداشتند که مردمان طرفدار شما را نشان بدهند یرتصو یقهده عکس و دو دق تان یشیفرما یها و رسانه یزیونتلوحتا  هم آمد و تان ینهم د

که همه خبر مرگ زودرس او  یسرطان یماریمثل ب. مندانه بروداست که نخواست شرافت یاز رفتن مرد یریانتخابات، بدون مردم، در سکوت، تصو
 یشمردم ب یدو بگذار رویدحداقل زودتر ب ید،نگذاشت یبازگشت شرافتمندانه باق یبرا یمتأسفم که راه. یداند تا برو مردم منتظر نشسته اند، یدهرا شن
 .فتندیاز حضورتان در رنج ن یناز ا
  

 ینبو ابراهیم
 1390ماه  ید دوازدهم

  
  

   ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/47229 
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 یرانا یاسالم یبر رهبر جمهور درود
هم  یزمور ناچ ینرهبرشان فرا خوانده ا یخواهیررا به خ یراندم او مر آغازیده زاد ینور یکه به همت جناب آقا یمونیحرکت مبارک و م یپ در

شما فقط رهبر گروه  یاآ یستید؟مگر شما رهبر من هم ن یستم؟ن یرانیچرا که نه؟ مگر من ا. آورده یماندرگاه سله و ب یدهدوش کشه ران ملخش را ب
چشمان همان  یاما من شما را به کور کنند یم یخودیرو غ یبر خود یمبن یخط و خطوط یمدر ترس یسع یگرچه برخ ید؟هست یخاص دستهو 

 اند یدهکوش ی،و اکنون که به نامبارک یمبتوانم حرفم را به رهبرم بگو یدهم با یزناچ ینپس ا دانم یم یرانملت ا یدشمنان در لباس دوست، رهبر تمام
زمان بهره  یآور از فن یدرا بر شما ببندند، با یاریبس یها روهو راه ورود گ یرندگ یشزمخت و بلند شما را در حصار خو یوارهایدن دیبا کش

 :اند که گفته یمبه گوش شما برسان یهر روه خود ب یو صدا یریمگ
 »کرد یدبا یره یلهبه هر ح یاردل  در«
  

 یا خامنه یآقا جناب
 ینآفر جان به جان یرندرا بگ دماغم .ام گردن یصفت ستبر به یندارم و نه مز یینه زور بازو. آوران نام یندر ب یدر سرها دارم و نه نام ینه سر من
بد نباشد قبل  یدتر است اما شا آسان یتانک یشن یرز یا و از صحنه روزگار محو کردن من از له کردن مورچه یدنپس به بند کش! خواهم کرد یمتسل
ران  ینوار ا یمانو سل ییدخط بفرما دچن ینان مصروف خواندن ازم یلخت یند،برا یزناچ یندنبال کشف و ضبط اه ب! مطلع های یچ یبریسا ینکهاز ا

 .یدباش یراپذ یشبه درگاه و دربار خو یزملخ را ن
   یستن یبزرگ یمناف یشاندروه کردن ب نظر«

 »ها بود با مورش نظر ،با چنان حشمت یمانسل
  

 یا خامنه اهللا یتآ حضرت
 یمبنگر یزآن ن یرسال اخ یو تنها به هزار و اند یماز اسالم آن بگذر یشاز بخش پ یه جنابعالاگر ما به فرمودحتا  است و یبلند یختار یرانا تاریخ

. رفت یدبا ناگزیرو  یستن یقام و ماندگارمُ یجهان جا یناند که ا رفته یزن یاریاند و الجرم بس آمده یاریبس. داللت دارد یبس طوالن یا باز بر دوره
به آغوش سرد خاک  یهزشت و کر یا و خاطره یادگذاشتن  یجاه مع األسف با ب یزن یرفتند و برخ یکم نبا نا یهم که رفتند برخ ینانیاز ا
 .یدندخز
 یهم ملعونان یمها هست و شاه عباس ها زاریشاهد و ناظر هم عباس م دهد یهم بدان قد م یزناچ ینسواد ا یدهکش که نم یرماناخ یختار ینهم در

 یبر او نفرستد و دعا یلعنت یهشنام کر یدنشن یااز او  ای یکرهپ یدنکه با د یستن ای یختهفره یرانیا یچکه ه یمشاه را شاهد ینهمچون ناصرالد
 . یدنثارش ننما یشر
 .کند یم یتالکفر کفاکه نه، آن ناصر ینالدناصر یاز خدمات آن بزرگمرد بر لعن ابد یرانبهره گذاشتن ا یو ب یرکب یرکشتن ام تنها

) سال یستو ب یکصدبعد از ( ینکها. آن ناصرالکفر ملعون داشت یروز ،هر شکله که ب یددار یاررا در اخت یگاهیکت شما جاممل یندر ا امروز
فردا . کارید یاست که شما امروز م یدست شماست و برداشت بذره است که امروز ب یشما خواهند داشت، امره نسبت ب یدگاهیچه د یرانیانا

 .آمد نخواهد رب یاز دست کس یکار
 . ارزد یهللا نماو. ارزد یبه خدا نم. یریدقرار گ یندگانکه مورد لعن آ یدنگذار قربانتان،

 یکه برف یما نداشته یبام. بر ما بفرستد ینیو نفر یکه بخواهد لعن شناسد یما را نم یکه بعد از مردنمان کس یمموهبت را دار ینا یمعمول یها آدم ما
و هم  ودهوار سقف ش تواند یبرف هم م ینا. خواهد بود تر یشب یزنتان  برف اید یافتهکه  یعیواسطه بام وسه ب ی،اما چون شما کسان. یمداشته باش

) س(تان فاطمه زهرا شما را به عصمت جده. ناخواسته بام بر سرتان فرود آورد و وبال جانتان شود یبرف خدا ینکه ا یدنخواه. تابستان یرهذخ
 .عاقبت ندارد. یدنکن) ع(طالب یابن اب یشما را به شرافت عل. یدنکن
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 یهم بان تواند یشما م یتان برا است و امارت یجار یزن یریدبر شما که خود ام ینا. جان یمنان و ب یداست، ام یرا دو رو یرانام یکینزد اند گفته
 هزارانها و صدها و  ناکرده ده یبگذارد هم خدا گاریادو احترام به  یکیبه ن یختار ینام شما را در بزرگا تواند یهم م. شر یباشد و هم بان یرخ

 .سازذ یو زشت ینسال تا ابداآلباد نامتان را همراه با نفر
اند  تان کرده که دوره یزیهمه چ یباره، و ب طماع، زن یص،باره، حر رو، شکمگو، دومتملق، دروغ یانخود را از چنبره اطراف یکاش لخت ای
که به همت  یا فقر و فاقه یدناز د لرزیدید یشک ندارم که بر خود م. شنیدید یو م دیدید یه هستند مک ه را آنچنانجامع های یتو واقع رهانیدید یم

بر . دیدید یم یفقر است و ندار یلدله ب اجتماع را که عمدتاً یردامنگ یفحشا یوقت لرزیدید یبر خود م. است یملت جار ینشما بر ا یدگانبرکش
مرز و بوم را  ینو خون جوانان ا شود یم به دستشما دست  یانکه چگونه در دست سپاه دیدید یرا م یاداعت یوکه د یهنگام لرزیدید یخود م

دزد را  آفتابه یو ناموافقان، همراه چند موزع دست چندم مواد مخدر و مشت ینمخالف یرد گم کردن، برخ یگماشتگان برا یزن یاز چند هرو  مکد یم
 .گیرند یم یادگاریو عکس  کنند یو کنار جسدهاشان مصاحبه م سپرند یبه جوخه اعدام م

 یراهب اند؟ پس پر یدهرسان یانمملکت ز ینبه ا یرگران اخاختالس یلیونیمم ینچند یک کشند، یدار مجازات مه ب ینانکه ا هایی یدزدان و قاچاقچ آیا
 .گماشتگان شما ینمعدوم یدزد خطاب کردن برخ آفتابه یستن

 تر، یکنزد یدر افق یا یمها داشته باش مرز یچشم به فراسو یدمسؤول و پاسخگو، با یافتن یبرا یست؟با ک یبند و بار یهمه ب ینا یتمسؤول راستی
 یم؟یو بجو یمپر و بال خودمان را بگرد یرز
  

  !یروحان پدر
به آغوش . نمانده باشد یچندان باق یگرید یاه فرصت یدشا. یدشننه ها وا فرصت یگرو چون د یدمشفقانه را مغتنم شمار ینگار فرصت نامه این

برادران « ینحرف درست زده باشد هم یک اش یگماشته شما در دوران گماشتگ یناگر ا(نباشد  »یبرادران قاچاقچ«تان بر  یهو تک ییدآ مردم باز
 ). است» یقاچاقچ

 :اند که از شما را به انتظار نشسته یتر گوشه چشم طرف آن یکم تر یکرنگدوستان 
 »یدنبه سر دو ،از ما ،اشارت یکتو به  از«
  
 .شاءاهللا إن ،یدمرز و بوم و مردمانش کوتاه بفرما ینرا از سر ا یانجو و مفسده یانشر دروغگو خواهیم یمنان م یخدا از

 یمن اتبع الهد علی والسالم
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=427 
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  !یدبه ما عوام نشان ده یراه ید،دار یوردر سخن ییطوال یدکه  شما

  
 بر شما سالم

 .کند یم نفس یرا دچار تنگ یو هر انسان منصف فشارد یرا م یآنها قلب آدم یناما آخر ،کند یم یاشک را جار یاراخت یب زاد ینور یها نامه خواندن
از داغ و  یربه غ( دهید یدرخور نم یرا جواب زاد یساده دارم، چرا نور یالؤس یم،شما یو دلباختگان کو یداناز مر یکیمن  یدفرض کن یگرام رهبر

که  ستا ینمگر نه ا ید؟را به خود بازآور رسد، ینم یصداقت و راست یرکابانتان بوده و از قلمش جز بو و هم یکانتا او که از ن) درفش
 زاد ینهاد پاک نور یگربه نظر شما بهتر از هر کس د. آورند یفرود م یماز مال حرام در برابر سخن حق سرتعظ یخال یها پاک و شکم یها سرشت

 !گمراهان قفل بر دهان خواهند زد یهبق یدکن یرا راض زاد یمشت نمونه خروار، نور شناسید، یرا م
 یط،از جنس امام حسن در کار نخواهد بود و شرا یصلح یفتدکشور ب یندر ا یهر اتفاق«تندروتان است که  نیااز شما نقل محافل حام یمعروف گفته

به . یدداشتند آن شد که نبا یتی،که تنها سؤال از جنس مسؤول و سائل، و نه ارباب و رع یبا جوانان یرتفس ینالبد با هم» .عاشوراوار خواهد بود
 ینچرا حس شود؟ یدر کشور ما م یاسیس یانکه امروز با زندان کرد یآن م یشبا اسرا یاآ یافت یغلبه م یزید بر یناگر به فرض امام حس یراست
و خوب که  یانصاف به چشم داشته باش ینکبه هزار نفر او را رها نکنند؟ ع یبتا شب عاشورا قر برد یکار نمه شما را ب ییافزا یرتبص یها روش
است که بعد از  یکننده بدنامان یتداع ،رفتار ینبماند، بلکه ا بینی ینم ینید یچبا بزرگان ه ینسرزم ینمان امروز ارفتار حاک یانم یقرابت یکن نگاه

و فقط  دکیامروز ان ینکه کردار مسؤول یدسنج یدبا کدام ترازو با یبه راست. به آنان ینپر است از لعن و نفر یمذهب یها گذشت صدها سال زمزمه
 .همرنگ شود زنند یم ینهگفتار سنگشان را به س با آنان که در یاندک

ما در طول  یعمده بدبخت«شود  یالماز شما رهزن خ یبزرگ با سخن ییعبور کنم که تابلو یریدو بار از مس یمجبور بودم روز ییدانشجو دوران
در زمان قدرت و  یا آباد خاصه خراب یرد یندر ا که یدا خوانده یاو  یدهکنون شن تا یاآ. »عوام است یتخواص و تبع یانتمعلول دو عامل خ ،یختار
کند و باالتر  یتنخواهد تبع »یعام«برگشته و به قول شما  بخت یانسان عاد یکباشد؟ چنانچه  یشخو یانتبعد از آن معترف به خحتا  یاو  وکتش

 زاد یکه خواهان اصالح امور است و چون نور یعام یسزا یاجز پند و اندرز خواهد داشت؟ آ یراه یابزند آ یادو فر یداز آن، راه و چاه را بنما
 یاگزمه و داغ و درفش باشد؟ آ یدبا یانجامداز نوع زورمندش، ن یژهو خواص، به یانتناخواسته به خ یاکند تا خواسته  یافشاننور را یراه خواهد یم

با  یوستنجز پ یراه یندرا بب زاد یمانند نور یدلسوزانه کسدرز نو بلوچستان، برخورد گماشتگان شما با ا یستانکه در خطه مظلوم س یجوان یبرا
 ماند؟ یم یباق یگیامثال ر
 یاسب سرکش شما را از د،نیرقرار نگ یندگانمورد بازخواست آ خواهند یکه م یتا عوام یدنشان ده یراه ید،دار یوردر سخن ییطوال یدکه  شمایی

 .ذر داردند، برحا که دوست و دشمن به لبه پرتگاه بودنش واقف
 یریم؟آنان سراغ بگ ینداریاز د یارامروز حاکمان ما کدام است تا با آن ع یاستس. بپرسم» ما یانتد ینما ع یاستس« ینما از شعار نخ یدده اجازه

قال  ما هب ییاسخگوو پ یاروییآنکه چون توان رو یا دهد؟ ینم یو یانتجمهور را به بهانه خ سیئر یناجازه بازخواست خانواده اول ینام یآنکه بهشت
 ای یدهو شن یدهد یاستاز صدها س ییماعتبار سازد؟ چه بگو یتا من قال را له و ب جوید یبار توسل م و نکبت یراخالقیعمل غ یکرا ندارد به هزار و 

 !ناظر آنحتا  مر و عامل وآ ینداریبه د یاز آنها درست باشد وا یکیحتا  که اگر
  
 احترام با
 .ش .ع
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=440 
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     1390دی  14ای،  به خامنه» یک دانشجوی نسل جدید«نامه سرگشاده 

  
 یرانا یاسالم یرهبر جمهور ی،ا خامنه یعل سید

دوست دارم . است یشکن دارم و نه قصدم حرمت یمیتمآنکه با شما احساس ص ینه برا. آقا یدارم شما را به نام کوچکتان صدا کنم عل دوست
آنکه  یبرا. انسان یکشخص شما است به عنوان  یست،مقام شما ن یمها حرف یآنکه مخاطب بعض یشما را به نام کوچکتان صدا کنم برا

آقا، من به نسبت  یعل. یمرا بگو یمها حرف ینا کند یم یلشما بر روابطتان تحم یگاهکه جا یبیداب و ترتآو برهنه از  یاهوهابه دور از ه خواهم یم
. زنم یم دانم ینسل خود م یرا هم در قالب سن و در چهارچوب آنچه خاستگاه فکر یمها حرف. هستم یگریدارم و از نسل د یتر شما سن کم

را  یاستمردانس. یدآگاه یاربس یاستس یایو به مناسبات دن اید یستهز یاسیس ییتان را در عمق فضا یشغلتان تمام زندگ هآقا شما به واسط یعل
ها، که  که دولت دانید یشما بهتر از من م. بینید یو م اید یدهد یارا در تمام دن یدارها و رسم رسوم کشور ها و حکومت تو چم و خم دول شناسید یم
است که  ینو گمانم ا شناسید یم یامام دنو هم در ت یرانقدرت را هم در ا یها شما ساختار. یستدنبال چه هستند و هدفشان چ به یاستمردانس

ها به دنبال  ها و قدرت دولت یست؟چ یمداریاستهمه س ینهدف ا. اند بازگو کرده یتانداشته برا یبه معرف یازمشاوران و دوستانتان هر آنچه را ن
 یتالششان نه برا کشند یم ییسان امروز را به هر سوان یمارب یایاند و دن زده یهکه آنان که در جهان بر مسند قدرت تک یستپنهان ن یکس راند؟ ب چه
راه  ینهم در ا یو اگر کس زیند یباشد که تحت حکومتشان م یاوضاع مردمان یبهبود یشانکه سمت و سو ایم یدهد یارخداست و نه بس یرضا
خورده تا گام  یشرت و ثروت بر سر و روپشت پرده قد یها چرخش رفته و هزار هزار سنگ از دست یال ها یهزار هزار چوب الب شتهبردا یگام

دار،  فاصله یاربرسد بس بایست یکه اوضاعش تا آنجا که م کنیم یم یزندگ یادن ینمن و شما در ا. اش سازد ممکنیرتر و گام چندم را غ دوم را سخت
 .یدا مناسبات دست و پنجه نرم کرده ینو شما همه عمر خود را با ا

 باز، یرجهان پ ینشدگان، به نسبت ا یدهآفر یرنسبت به سا یمانرف مخلوقات بودنمان، با تمام ذکاوت و دانش و فن و برترها با تمام اش ما انسان اما،
 ینتمام ا اقدرت و ثروت، ب های یباز ینبا تمام ا. میریم یو م کنیم یم یزندگ یهشتاد سال-و هفتاد نهیم یخاک م ینکه پا بر ا یمکوچک یموجودات

از  یا و جامعه امروز جهان به مرتبه یم، همه انسان...و یانهگرا پرستانه و قوماشتباه نژاد یکه باورها یبا تمام تلخ یان،مذاهب و اد بر سر یها دعوا
امروز نسل من در  یمهمه را گفتم که بگو ینهاا. است که آغاز کرده است یزشتش را چند های یوهرا بداند و اصالح باورها و ش ینکه ا یدهبلوغ رس

که بدون آنکه به ابزار رسانه در سرشان ترس و نفرت فرو  یافت توان یرا م یکدام ملت. خواستار صلح است و عشق یرانجهان و همانند آنان در ا
توانند بدون دخالت  یآزاد است که به لطفشان مردم جهان م یها نسل من رسانه های یتشده باشد، خواستار جنگ باشند؟ امروز از خصوص

و به  شکند یکه انحصار رسانه را م یخاست در تار ینسل یننسل اول ینمردم جهان به گفتگو بپردازند و ا یگروطنانشان و با د با هم شانیها دولت
 ینسل خواستار دوست ینا. گذارد یها به اشتراک م و در رسانه کند یمحتوا م یجاداندک ا ای ینهها با هز به قدرت یو وابستگ ها یدور از جهت ده

. خواستار کرامت انسان است. اند رفته یگربه راه د یاند ول حرفش را زده یختمام تار یاستمداراناست که س یاییکردن در دن یخواستار زندگ. تاس
اند و  کرده چنین ینهم ا ااز م یشپ یها نسل. ها است ارزش یفتعرو در حال باز. هاست قدرت یها از دروغ ییخواستار رها. خواستار صلح است

بر پا داشته را کم  یششپ یها که نسل یبند بزرگ ینبعد از ا یها نسل و نسل ینا یاند ول به ارث برده یشینیانشانرا که از پ ییها اند ارزش از نوشتهب
که آنان که در آنچنان  ینهو ترس و ک نفرتدر اذهان نسل امروز بشر توسل به گسترش . رهاند یو خود را م کند یامروز بر م یآور و کم به ابزار فن

ها آشکارتر و  به ملت ییگو دروغ یو پلشت یآور و شرم شود یرسوا و رسواتر م کنند یبا مردمانشان م دمند یم یو دموکراس یآزاد ینبوق دروغ
و وحشت و ند و از پراکندن تخم نفرت خوا یم یو دوست یمردمان نسل من آغاز شده که همه را به آشت یانم یجهان یهمبستگ ییگو. تر یاننما

ن را دارد که خود را آرا خواهد داشت و توان  یشجهان دست پ ینا یندهدر آ یچه کس. منفور است یطلب و منفعت ییسودجو یبرا ییدروغگو
 در بینیم، یو م ایم یدهد اکه قدرتشان ر یمردم. روست که بلند شده ینجهان از ا یاعتراضات مردم تمام یبداند؟ صدا یگرانجلوتر از د یگام
 توانیم یما نم یاو ارزش را در چه خواهند جست؟ آ برند یبه نظر شما رو به کدام سو م شود یتر م تر و کمرنگ دارد کمرنگ یشکه مرزها یجهان

شدن ارزش است و آنچه  ویاخم داشتن با جهان و منز یاآ یابیم؟ یو تنهاتر م تر یمردم جهان؟ پس چرا خود را منزو یبرا یمباش یقبله آمال
. خواهند داشت یبه سمت شما رو یانبلکه تمام جهان ینسرزم ینکه نه تنها مردم هم ینیدو بب یدمردم خود همراه شو یکاش با صدا خواهیم؟ یم

 .بود ینقل دهانتان عشق و دوست ،نفرت یو جا کردید یترس محبت درو م یو جا یداخم لبخند داشت یکاش جا
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 یران،ا یاسالم یجناب رهبر جمهور اما
 یختباشد؟ لَ چنین ینکه ا خواهید یشما م یاآ. یدبنگر ینسرزم ینبه اوضاع امروز ا. یدهست یراندر کشور من ا یاسیمقام س ینباالتر یدارا اشم
که  پسندید یخود م ینمردم سرزم یبرا. آید ینم یدپد ینهاز نفرت و ک یاییو پو یو سرزندگ یاست؟ آسودگ ینسرزم ینحرام مردمان ا یاآ یشاد

چه  یبرا شود، یخاک پرداخت م ینمردم و ا ینا یزو ناچ یزو عمر و هر چ یهکه امروز از جان و آرامش و آبرو و سرما ییکنند؟ بها یزندگ یننچنیا
را دارد  یشو آبرو ینظام افتاده که تمام هست ینسرطان بر جان ا ینچه شده و کجا ا یست؟چ یدس آن هستأنظام که شما در ر یناست؟ هدف ا

شده و رنگ  یتاهم یدر برابرش ب یرمس یندر ا یزقدر پررنگ شده که گذشتن از همه چ آن یا و حفظ نظام بهانه کند یماندنش م یخرج باق صرفاً
 ینکه در دست شما مسؤول یشود؟ توان یشنظام امروز تنها خرج بقا ینو توان ا یهو سرما یکه تمام انرژ یما راه را اشتباه رفته یباخته است؟ کجا

به  بایست یکه بشر م یو در جهت کمال یرا قادر سازد تا به درست ینسرزم ینکه مردمان ا یدبر پا ساز یگذارده شده تا دولت و حکومت امانته ب
کنند و  یشرا پرتر از پ یشانها یببزنند و ج یهقدرتشان تک های یبر صندل یا که عده یمتی؟کنند؟ و به چه ق یرمس یپو باشد طسمت آن در تکا

و مرگ  ینفحش دادن به غرب و شعار مرگ بر ا یبرا یمباش یبونیاست که فقط تر ینا یبرا یدشا یاتر شود؟  تر و گرنشان کلفت فربه یشانها مکش
 ملت متصور است؟  یک یکرامت انسان و آبرو یاست که نظام ما برا یارزش ینبر آن دادن؟ ا

 یلیجنگ تحم یپدر من از شهدا. قرار داده است یزهاچ ینجان انسان از ارزشمندتر کوبد یم ینهنظام سنگش را چنان به س ینکه ا ینیدر د خداوند
و  یدانشانو شه یرانشاناند به راه مفقوداالثرانشان و اس است؟ آنها که چشم خون کرده یننظام ا یندر ا یاها که رفتند آ ارزش جان آن. است

رفته و دروغ و  یخون شده را بر آبرو یدهاست که امروز د شان یستهنظام، شا ینکشور و ا ینا یاه دفاع از مرز یاند برا سوخته ینهجانبازانشان و س
 حرص مقام و ثروت باز کنند؟ 

که تو  یست؟مردمش چ یماندنش شده است برا یو باق ییبرپا یبرا ینهکه آن همه هز یکه نظام یارمغان نازیم؟ یما کجاست؟ به چه م سربلندی
نرخ تولد را در دهه  ترین یشما ب ید؟اجاره خانه در تهران خبر دار یمتنان؟ از ق یبشنوند و ترس در دلشان باشد جا ینبخورند و توه یسر

کاش درد نسل من فقط درد نان بود و اجاره . و من هم جزوشان رساند یم یتا س یستب ینب ینآن دهه را امروز به سن ینکه متولد ایم هشصت داشت
 یاهس یاتبه ادب ینگاه ید،که اهل شعرا ام یدهشن. خشکاند یرا مهایش  یشهجامعه که فساد و جرم دارد ر ینبر قامت ا ستیهم ن یخانه که کم درد

 .یدنسل من آگاه شو یو دلمردگ یتا از افسردگ یدبکن لنس ینا
 یبرخ یکلفت ورد خرج چه شده؟ گردنفراهم آ یشاندرخور برا ای یندهبه آ یابیدست یطنظام است تا شرا یننسل را که در دست ا ینا سرمایه
نظام بقا و  یدبزرگ است؟ چرا با یشانکوچک یبرا یارکه بس اند یدهرس یگاهیمردم به جا ینادبان که از صدقه سر ا یب یباز کلفتان و الت گردن

 یم؟ا ها زده ه ما به ابر قدرتاست ک یبزرگ یدهن تو ینشکست نظام شاد شوند؟ ا یدناز شن یزرا در شکست ملتش بداند تا ملت ناش  یزیروپ
خون  یملت ینبه حال چن یداست نبا یرانها به ا کشور یگرد یکه راه نجات ملت ما حمله نظام یدنفر بگو یکحتا  خودمان با خودمان؟ اگر یدشمن
بر همه ما  یانپا یب های ینهتنها هز اند و نه ملت، نه آنان که خود را در مقابل ملت قرار داده شود، یبرنده نم ینظام کس ینا ینابود اب یست؟گر
 مردمان ما شود؟  یآرزو یزیچ ینشود که چن یدهکش ییبه جا یدبا یاکار آ یول دانند یرا همه م ینا. یمکه توان پرداختش را ندار شود یم یلتحم
 یکه در آن بتوانند به خوب یطیوردن شرافراهم آ یمردمانش و برا یشآسا یباشد که برا یناز خودش ا یهر حکومت و دولت یال دائمؤس یدنبا آیا

هفتاد  یاال داده شده؟ آؤس یناست که به ا یپاسخ یرانامروز ا یطشرا ینال امروز دولت و حکومت ماست؟ و اؤس ینبکنند؟ ا یدکنند چه با یزندگ
 خود و کشورشان بدهند؟  چند نفر را با جان و مال و آبرو و غرور ینیب و کوته ینظر تنگ ینههز یدنفر آدم با یلیونو پنج م
 یزیر و برنامه یریگ یمتصم های یگاهبر جا یکه مردان و زنان یستمصلحت ن یاامروز ما، آ یاسیس یاتاست در ادب یاز مصلحت حرف داغ حرف

تر  د که گردنشان کلفتدستشان بر جان و ناموس مردم باز شو یمردمانشان سرآمد باشد تا افراد یانشان در م یبزنند که دانش و توان و بزرگ یهتک
فراهم شود که بتوانند علم و دانششان را در مملکت خودشان  یطیشرا یشانموخته داخل و خارج براآ دانش همه ینکه ا یستمصلحت ن یاآ ت؟اس

انحصار واردات اجناس که  یا در کشور نابود شود و اقتصاد سالم فلج شود تا عده یدمصلحت است که تول یااش بکوشند؟  یبه کار ببندند و به آباد
 تر کنند؟  هاشان را از مال مردم انباشته پول بگذارند و شکم یاند پول رو را به دست گرفته یمصرف

  
 ی،گرام رهبر
هرگز  یاالتؤس ینبهتر از آن کاش چن یابود و  یشانهم برا یکاش پاسخ درخور. هست یارمن بس یها دست سواالت در ذهن من و هم نسل ینا از
ن یچن یننبود اوضاع امروزمان ا ینچن ینرا باخته و اگر ا یا نظام جنگ رسانه ینکه ا دانم یم. نه یاشده است  یرکه د دانم یمن نم. شد ینم یجادا
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ک از که بدون ش یمردم. تر است روشن ییفردا یبرا یدنظام و تنها ام یمانده برا یباق ینهگز ینبهتر یما که باخته یاعتماد به مردم در جنگ. شد ینم
 یتو حما یبانیخاطر پشت یو آسودگ یصلح و معرفت باشد با تمام وجود، با عشق، با شاد یردر مس یشها و عشق و قدم یکه سخنش دوست ینظام

 های یزبه همه آن چ یلرفته را باز بخرد و اعتبار از دست رفته را باز آورد و تبد یجهان آبرو یانمردم یانکشور ما در م یبرا تواند یو م کنند یم
 . یما و از آنها دورتر و دورتر شده یما ها حرفش را زده کندمان که سال یخوب

  
 شکسته است یشکه صدا ی،شده باشد از نسل ییآنکه صدا یدام به
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=451 
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  ) +(+  1390دی  14ای،  به خامنه احمد منتظرینامه سرگشاده 

  
  یتعال سمهب

  یرانا یاسالم یرهبر محترم جمهور یا خامنه یآقا اهللا یتآ حضرت
  

 دانم یالزم م یو مل یشرع یفهبر حسب وظ یماند، ول جواب یب 7/12/1389 یخدر تار یبه جنابعال ینجانبا ینامه قبل که یناز عرض سالم؛ با ا پس
 : را به استحضار برسانم ینکات

 یندر ا یرانکه ا یستیدباور ن ینو البد بر ا یستن یدهپوش یبر جنابعال ،کند یم یدرا تهد یزمانکه کشور عز یو خطرات یانهتحول خاورم یتوضع -1
 . امور استثناء است

است که فشار، زندان،  ینانده ام یبه جا یو معنو یفراوان ماد های ینهکشورها، با هز یرو سا یرانگذشته و هم اکنون در ا یمکه از رژ یا تجربه -2
 یادبه  و حتماً. است یتو عقالن یتموارد برخالف درا ینکه تجربه دوباره ا یدقبول دار. مانع حرکت مردم گردد تواند یمنتقدان نم یدحصر و تبع

وطنان در  از هم یش گرفت و تعدادرکس آبادان آت ینمااعالم کرد که س یوراد 14اخبار ساعت  یوقت یرفتج یدگاهدر تبع 1357که در سال  یددار
تمام شد؟  یچ«: یدبالفاصله فرمود یهست که جنابعال یادم یقاً؛ دق»تمام شد یگرد«: گفت یدیام با نا یدیبزرگوار تبع یاز علما یکیآتش سوختند 
) ع(یامام عل. داد یجهو شش ماه بعد نت یدآنان گرد تر یشبر مردم باعث مقاومت ب یادترفشار ز یعنی ید،و همان شد که شما گفت. »تازه شروع شد

 . کند یم یرفشار و ستم، مردم را دست به شمش ؛»یفالس یال یدعو یفالح«: فرماید یخطاب به حاکم فارس م
 یکه آغاز شده ممکن است به شکسته شدن هنجارها یراه. شما تند و تندتر شده است یبرا یسرگشاده ارسال یها است که لحن نامه یچند -3
زدن  یادفر. اقدام نمود درنگ یب یداز آن با گیری یشپ یاست و برا یرناپذ جبران یکه خسارت ینجامدب یو اخالق یاجتماع یهنجارهاحتا  و ییاسس
مبارزه کرد تا مسائل به شکل  با علت ید؛ با»اللّهُ الْجَهْرَ بِالسوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَّ مَن ظُلِمَ یحِب ال«است،  یعیطب یارمورد ظلم قرار گرفته بس هک یکس

: فرمود) ع(که امام صادق آییدو درصدد اصالح بر یدبه آنان اعتماد کن دانید یها را دوست خود م نامه یسندگاناگر نو یجنابعال. حل گردد یاساس
رفع  کنند یرا که مطرح م یاشکاالت .روش، خلع سالح دشمن است ینبهتر دانید یو اگر آنان را دشمن م ؛»یّإل یوبیع یمن أهد یّإل یأحبّ اخوان«

نموده و  یدرا رسماً اعالم و بر آن تأک یانب زادیآ گویند، یاز خفقان م. یدآزادشان کن گویند، یم گناه یب یانتا آنان نتوانند مطرح کنند؛ از زندان ییدنما
مثل نهضت  یاحزاب یتفعال یدچرا با. ییدرا آزاد نما یحزب یتاحزاب و فعال گویند، یم یاسینسبت به مخالفان س یریگ از سخت. یدبه آن ملتزم باش

 اند، یینهاحزاب آ ینا. خواهد بود یاسالم یجمهور امنظ یآنان موجب آبرو یتفعال یانقالب و حزب مشارکت ممنوع باشد؟ آزاد ینمجاهد ی،آزاد
و  یرانیاز و یرانا یزمانو حفظ کشور عز ینجات نظام از فروپاش .است یحداقل انتظار از جنابعال ینا ینید؛در آن بب توانید یچهره خود و نظام را م

 . یدکن یتدرست هدا یریبه مس یزکشورها را ن یگررهبران د توانید یاقدامات شما م ینشماست؛ با ا یفهاز همه، وظ یشب یه،تجز
از آنان و جبران خسارات وارده، باعث سوء  یرخواهو عذ ییدلجو یاسی،س یانآزاد نمودن زندان. اند و قدرشناس یبنج یاربس یرانا یفمردم شر -4

و عاقل  ینمعتدل، متد یخشن و هتاک با افراد ی،افراط ینمسؤول ییجا هجاب. راه خروج از بحران است ترین ینههز استفاده نخواهد شد بلکه کم
هستند که موارد اتهام آنان از  یفیاشخاص شر باشند یم که اکنون دربند یاسیس یاناز زندان یاریبس. باشد یخیتار یمتصم ینا کننده یلتواند تکم یم

شما  یداستاد اسات. مصداق جرم باشد یدر نظام اسالم یشرع یفهکه انجام وظ یستن یستهاز منکر است؛ شا یبارز امر به معروف و نه یقمصاد
حرکت نظام  یردر مس یاییدابتکار عمل با شماست ب؛ اکنون که »مرد آن است که از حرفش برگردد«: فرمود یم یبروجرد یالعظم اهللا یتآ مرحوم
اقدام شما به وجود  ینها بر اثر ا خانواده یانمردم و به خصوص در م ینکه در ب ییصلح و صفا. یدرا در مردم بدم یدو روح ام یدنظر کن یدتجد
 یهم باق یندهآ یها آن در نسل یو معنو یآثار ماد خواهد کرد و یجادا ینشدن ارزشمند و فراموش یادگاری یجنابعال یبرا یخآمد، در تار واهدخ

: ودفرم) ص(اکرم یامبرپ ید؛به نام خود ثبت کن توانید یفرهنگ قهر و انتقام را م یبه جا یکردن فرهنگ گذشت و آشت ینهافتخار نهاد. خواهد ماند
 . »یامۀالق یوم یحسنه فله اجرها و اجر من عمل بها ال ۀسنّمن سنّ «
منقلب شوند  یاسالم ینظام جمهور ینمسؤول ی،تحول ناگهان یکبودند که با  یدوارام یشههم ی،منتظر یالعظم اهللا یتشما، مرحوم آ استاد من و -5

روش داده است که  ییرتغ یتا حال کدام حاکم«: گفتند یم یبعض کردند یرا مطرح م یدام ینا یوقت یرند؛گ یشو راه مالطفت و مدارا با مردم را پ
 » .اهل نماز شب هستند هایشان یبعض اند، ینمتد یعنی یانآقا ینا«: فرمود یم یشانا »ید؟دار یانتظار ینشما چن
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 . از دوستان کشور و نظام است، جامه عمل بپوشد یاریبس یکه آرزو یشان،ا یدام ینا امیدوارم
  

 . اهللا و برکاته رحمۀو  یکمعل والسالم
14/10/1390 

 یمنتظر احمد
  
  

   ***منبع *** 
 یمنتظر اهللا یتدفتر آ یرسم یتسابو

http://www.amontazeri.com/Farsi/article_read.asp?id=334 
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  ) +(+  1390دی  14ای،  به خامنه مجتبی واحدینامه سرگشاده 

 
 ! یدادامه ده لطفاً! یا خامنه اهللا آیت

  
 !یا خامنه اهللا یتسخنم با شماست آ روی

 یعل ی؟ا خامنه یعل یدآقا؟ س. انتخاب کنم یشما چه عنوان یکه برا یشیدماند یادیمدت ز. خطاب کردم هللا یتشما را آ ینکهاز ا یدنکن تعجب
را به دست  آن ی،حکومت یها را به کار ببرم که شما تنها با استفاده از ابزار یهمان عنوان یدمرس یجهنت ینبه ا ی؟ا خامنه یعل یدس اهللا یتآ یا یا خامنه
 یقین یگر،د یاز سو. خوانند یشما را با آن عنوان م یستندآن ن یقکه ال یبه مناصب یدنرس یدبه ام یانان  یا از افراد به طمع لقمه یاریو بس یدا آورده

ها متملق ـ که آن یرانمزدبگ یو برخ مالقب به ش ینا یتکرار اعطا یراز افزاید، یبر اعتبارتان نم یزیشما، چ یبرا» اهللا یتآ«عنوان  یریدارم به کارگ
عنوان  ینو نداشتن ا کند ینم یجادا یکس یبرا ییعنوان، آبرو ینفراهم کرده که ملقب بودن به ا یطیشدند ـ شرا اهللا یتهم مانند خودتان، ناگهان آ

از  ییگو تملق یبرا یدجد یها راه فدر کش» اجتهاد«که تنها تخصص او  یکس یدشما هرگاه اراده کن. نخواهد شد یکس »یرتحق«هم موجب 
بر شما وارد کند، در منابر و  یانتقاد یی،جو در مقام حق یاما اگر کس آید، ینائل م اللهی یتکشور، به درجه آ یرسم یغاتشماست توسط دستگاه تبل

 یادمردم به  یگرتا بار د دهم یخطاب قرار م مورد »اهللا یتآ«شما را با عنوان . شود یخلع درجه م اللهی، یترهبر، از منصب آ یربگ حقوق های یبونتر
خود مواجه  یاتدر زمان ح ییها و آزارها عنوان، با چه ظلم یناستفاده از ا یشما برا یستگیبر عدم شا یدتنها به خاطر تأک یمرحوم منتظر یاورندب

 !رو گشت روبه ای یانهگشا عقده های یتاو با چه محدود یمو ترح ییعشد و تش
 یزتم یبرا کنم یاند تقاضا م شما، آخرت خود را نفروخته یایکه به خاطر حفظ دن یواالمقام نیوو از رو حان کنم یخطاب م اهللا یترا آ شما

 یاد» االسالم تثق«که از او با عنوان  ینیکل یخمگر ش. یندیشندب یدیتمه خواهند، یمردم را آباد م یایو دن ینکه د یونیاز روحان یدربار یها آخوند
همچون ابن  یبزرگان یبرا یر،اخ یها سال قبل تا دهه یهزار و اند یکتر اعتبار و احترام داشت؟ مگر از  مساز شما ک دست های اهللا یتاز آ شد یم
ش از عنوان یب یزیگذاشتند چ یماندگار از خود به جا یگوناگون علوم، آثار یها که در درشته ییو علما یصدوق، سهرورد یخش یی،بها یخش ینا،س
ـ مؤسس حوزه  یزدی یحائر یمعبدالکر یخمرحوم ش یر،اخ یها در دهه یسنت یونروحان یافراد برا ینعتبرتراز م یکیاستفاده شده است؟  »یخش«

به  نی،چون مرحوم طالقا یکاسته است؟ مگر بزرگان یهعلم یها از اعتبارش در حوزه »یخحاج ش«او با عنوان  یفتوص یاآ. قم ـ بوده است یهعلم
به قلب  گونه ینا اللهی، یتشجاع، به خاطر ملقب بودن به لقب آ یدا و خلق خدا شدند؟ مگر کروبمحبوب خ »اهللا یتآ«خاطر داشتن عنوان 

و القاب دهان  ینالسالم بر اساس عناو یهمعل ینبا ائمه معصوم یرانیاناز ا یاریاست؟ از همه باالتر، مگر رابطه عاشقانه بس یافتهراه  یرانیا ها یلیونم
البد . بماند یخودتان باق یبرا کند یآن شما را ارضا م یدنکه شن اهللا یتپس بگذار عنوان آ شود؟ یم یمتنظ یدحتاج هستکه امثال شما به آن م یپُر کن
به نام آنها ثبت  شود یانجام م »اهللا یتآ«حکومت  یکه تحت لوا ییکارها یتا بدنام یشیدخواهند اند یریخود تداب یهم برا ینیبزرگ د یعلما

شما از  منطق یب های یتحما یادرا به  یرانمردم ا ین،آن عناو یدنکه شن ینندبرگز یشخو یبرا ینیبه بعد عناو ینار باشند از اناچ یدآنها شا. نگردد
را  یرانحاکمان ا یرفتار فرعون طرهو باالتر از همه، خا یندازدخواران بزرگ، سرکوبگران و شکنجه گران ن رانت نژاد، یپردازان دولت احمد دروغ
 .زنده نکند نیانیراا یبرا
  

 !یا خامنه اهللا آیت
اند به  از شما خواسته ی،و شفاه یکتب یها در خطاب یر،اخ یها ماه یاسالم دارند ط یسربلند یا یرانا یآبادان یکه دل در گرو یاز کسان بسیاری

 یاستر یدنرس یانبه پا یا یگرد یایشما به دن خاتمه آن اقدامات و افتضاحات، جز با کوچ دانند یکه البته همه آنها م یدده یاناقدامات پا یبرخ
. تان فرا بخوانند اقدامات ینیکشور، شما را به بازب یندلسوزان ا یدبا کردم یگمان م یشپ ینخواهد بود من هم تا چند یسرمتزلزل شما بر کشور، م

را بر شما  یاصالح و ییرتغ ی،خارج یا یداخل یگاه که فشارهاو هر یدا و اصالح نداده ییربا اراده خود، تن به تغ گاه یچآوردم که شما ه یاداما به 
تا احساس  یدا بلکه تمام تالش خود را به کار گرفته یدا بازگشته یشینپ یگاهکرده، شما پس از پشت سر گذاشتن بحران، نه تنها به جا یلتحم

نامه را  ینکه ا یکسان برایاما  دانید، یهتر از هر کس منظور مرا مخود شما ب کنم یفکر م. ییدجبران نما ی،را به نحو یلیتحم ییراز تغ یحقارت ناش
 :نمایم یم یادآوریگذشته را  یها فقط چند نمونه از رفتار شما در سال خوانند یم
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ت اثبا یبه حضور گسترده مردم در انتخابات ـ برا یازامروز بود و شما ن یهجهات شب یکشور، از برخ یتکه وضع 74ـ در اواخر سال  یک
معترض بودند آنها را به » نگهبان یشورا ینظارت استصواب«که به  یانیدر جمع دانشجو یدـ داشت یو خارج یخود به ناظران داخل یتمشروع

اما » قانون را اصالح کنند توانند یمجلس م یندگاننما. مصوبه مجلس است ی،نظارت استصواب« یدو گفت یدحضور گسترده در انتخابات فرا خواند
تر بر سر  را از گذشته محکم یو نظارت استصواب یدسپرد یرا به دست فراموش یشهمه سخنانِ اغواگرانه خو یدید،که به مقصود خود رس ینهم
 .یددیمجلس کوب یداهایکاند
 یادآوریحتا  که ییهمان روزها. یدیدبله درست فهم آورید؟ یم یادپُرالتهاب پس از آن را به  یسال هفتاد و هشت و روزها یرماهـ هجدهم ت دو

را  یرانحکومت ظلم در ا یانممکن است بن یان،که خون به جوش آمده دانشجو یددر آن روزها شما مطمئن بود. است یآن، موجب شرمسار
 یدهفرآ یتدانشگاه تهران، جنا یکه در کو یدشُد یو خواستار محاکمه و مجازات کسان یختیداشک ر یزیونی،تلو های ینلذا در برابر دورب. یندبرچ

 هو از هم یفتیداز افراد را فر یاریها، بس حرف ینبا هم. دانشگاه تهران، قلبتان به درد آمده است یاخبار مربوط به کو یدنکه از شن یدگفتحتا  .بودند
و دستور  یدنشست یآسوده شد، در مقام مدع یالتانکه خ یناما هم. تا آرامش به شهر تهران بازگردد یدسرشناس دو جناح کمک گرفت یاستمدارانس
شما موظف  نپس، اَمربَرا. یاوردشما به ارمغان ن یهم، آرامش برا ییگشا حد از عقده ینظاهراً ا. یندازنددانشگاه را به زندان ب یکو یانکه شاک یدداد

از خوابگاه  تراش یشر یک یدنسرباز به خاطر دزد یک یتصدور حکم محکوم«با  یزآنها ن. یرندرا به تمسخر بگ یرهجده ت یتجنا ینانشدند قربا
هم تکرار شد اما در  88سال  یانتخابات یدانشگاه تهران پس از کودتا یکو یتجنا. را اجابت کردند نعمت یدستور ول» دانشگاه یکو یاندانشجو

که  ید زحمت ندادند، در حالهم به خو »تراش یشدزد ر« ییبه اندازه شناساحتا  شما آگاه بودند یرالضم یکشور که از ما ف ی، مقامات قضائ88سال 
 .کرد یددانشگاه تأک یکو یتبه جنا یدگیمجلس شما بارها بر رس یس، رئ88و دوم خرداد  یستپس از ب یهاول یها در ماه

بر  یخاتمکه  ییروزها ینکه تا آخر یددار یادکه چگونه شما را مستأصل کرده بود؟ به  آورید یم یادرابه  یا بحران هسته یاآ یم؟ـ باز هم بگو سه
دوآتشه  اناز طرفدار یا که عده یددار یادبه  کردید؟ یم یلدولت هشتم تجل یا او، از عملکرد هسته یسوءاستفاده از اعتبار جهان یسر کار بود برا

اگر فراموش  ید؟ستاو برخا یا هسته یمو ت یبه راه انداختند و شما شخصاً به دفاع از عملکرد خاتم یسبر سر مذاکرات پار یشما، مناقشات فراوان
هستند،  کرهو مذا یتکه مشغول فعال یدوستان«: نمایم یم یادآوریدفتر خودتان موجود است  یتجمالت شما را که هنوز در سا ینمن ع یدا کرده

را  م؛ مواضع خوبیانجام گرفت، نگاه کردم و خواند -  یباًتقر یشماه پ یک -  یراًاخ ینرا که هم یسمذاکرات پار ینمن هم. اند خوب مذاکره کرده
هم پس از آن  انداست یندر ا ).83و پنجم مرداد ماه  یستـ ب یرانا یبا سفرا یدارد(» .حرف زدند یو منطق یاتخاذ کردند و خوب دفاع کردند و قو

را به  یدولت قبل یا تههس یمو ت یدخود را فراموش کرد یقبل های ییدیهها و تأ همه حرف یددر خارج ندار یبه اعتمادساز یازین یدکه احساس کرد
 یلبر کشور، تحم جیفراوان خار های ینهشد و هز اثر یو دولت او، ب یاعتمادساز خاتم یها که همه تالش ییتا جا یدمتهم نمود یضعف و ناکارآمد

 .یدگرد
  

 !یا خامنه اهللا آیت
و هرگاه هم که به ناچار، تن به  یستیدگفتار و گفتمان خود ننکته بود که شما، اصوالً قائل به اصالح  یناثبات ا یکه ذکر شد فقط برا هایی نمونه

 ملکردو ع تر یبحران یگریکشور از هر زمان د یطالبته، امروز که شرا. بوده است» فرصت یدنخر« یمدت و برا شما کوتاه ینتمک یدا اصالح داده
شما  ید،دوستانم به کدام ام دانم یلذا نم ید،ا اصالح از خود بروز ندادهبه  یلاز تما یا نشانه یچاست، شما ه یزتربرانگ مناقشه یگریشما از هر دوره د
 یا یدکن نشینی قبهفتاد و چهار، هفتاد و هشت و هشتاد و هشت، از مواضع خود ع یها اما به فرض که مانند سال خوانند؟ یرا به اصالح فرا م

چون تن دادن به  یاًنمود، ثان یدکوتاه، اوالً اصالحات موقت را متوقف خواه یدارم پس از مدت یقین یید،موافقت نما یظاهراً با انجام اصالحات
که عامل  ید داد و کسانیکه الزم باشد انجام خواه یبازگشت به نقطه قبل از اصالح، هر کار یبرا شمارید یخود بر م یبرا یرتحق یاصالح را نوع

 .شما مواجه خواهند شد های ییگشا عقده یناند با بدتر وادارکردن شما به اصالح بوده
  

   !یا خامنه اهللا آیت
اگر  ینهمچن. شما نوشتند یبرا یگرمکه دوستان د نوشتم یرا م یزهاییمن هم همان چ ،درصد احتمال اصالح رفتار شما وجود داشت یکاگر حتا 
اگر مانند موارد  »حاصال«قبال خواهم کرد، اما باشد از آن است یرپذ به اجازه شما، امکان یازوجود داشته باشد که اصالح امور بدون ن ییها روش

 یبه کارها خواهم یپس من بر خالف دوستانم، از شما م. اصالح نخواهد بود یگرد ین،با دستور شما هم خواهد رفت و ا یایدبا اجازه شما ب یشین،پ
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که به نام شما  یحکومت. خواهد شد یلتکم یرانمردم ا یهآگا یرهها از زنج حلقه ینتنها با ادامه موقت حکومت شما، آخر یراز ید،خودتان ادامه ده
و اسالم،  یرانبدانند که نام ا یزن یرانیانا ترین ینب تا خوش یابدادامه  یگرد یچند یددارم ـ با یدشما بر آن ترد یو من در تسلط واقع  ثبت شده ـ

 ترین یهیو آنها را از بد یدبخوان »ینشده از د خارج«فان خود را همه مخال امیه، یو بن عباس یدر دست مزدوران شماست تا همچون بن یا ملعبه
هموطنان من هم باور خواهند کرد که شما  ینتر لوح ساده ینید،بنش یشبر تخت لرزان خو یگراگر شما چند صباح د. یدمحروم ساز ی،حقوق انسان

و  یدرا به حراج بگذار یرانا تمل یو فرهنگ یدتیعق ی،مل یها یههمه سرما یدآن حاضر یو برا اندیشید ینم یشحکومت خو یجز بقا یزیبه چ
در   یکاییامر کشیش  یکاگر قبل از اقدام نابخردانه و مشکوک  یراست. یدسکوت کن یران،به مظاهر اسالم و ا یواقع یها اگر الزم شد در برابراهانت

 یندر برابر ا یحکومت اسالم ینتر وتتفا یباور کنند که ب نستندتوا یم یرانیا ینانمتد یاحکومت شما ساقط شده بود، آ یم،سوزاندن قرآن کر
آن تظاهرات  یران،ازا یچرا در شهرها دانند یمردم نم کنید یگمان م یاآ نامد؟ یجهان اسالم م یخود را ام القرا یتختاست که پا یحرکت، حکومت

حکومت شما از هر  دانید یو م یماند یخوب م یفتاد؟به راه ن یسوز اعتراض به قرآن یبرا نامند یم» خودجوش«که عوامل شما آن را  یسفارش
ها قبل  و دوم بهمن، از ماه یستب یمگر آنکه مانند تظاهرات حکومت ترسد، یوجود داشته باشد م یمردم ییآن به گردهما یلکه امکان تبد یتجمع
 ینکه به خدمت گرفتن همه عناو دانید می یبه خوب. یاوریدب یرهد کببال یرکوچک به تهران و سا یرا از شهرها یروهایتانو ن ینیدآن تدارک بب یبرا

بود  یتنها کشور اسالم یران،که ا یکرده، به طور تفاوت یب ی،از مردم را نسبت به مقدسات واقع یاریحفظ حکومت نامقدس شما، بس یمقدس برا
 یدندرا به چشم خود د یتواقع ینا دممر. انجام نشد یسوز ه قرآنـ ب یمآرام و مالحتا  اعتراض ـ یبرا یتجمع خودجوش مردم یکحتا  که در آن

» دوستانِ قرآن« یردر برابر چشمان متح یدر حال یسوز در برابر قرآن یو مردم یحکومت عملی یب. از ثمرات تداوم موقت حکومت شماست ینو ا
 ینکردند و به بهانه آن، چند منتشررا  ینیخم اهللا یتآ یرتصو به نام سوزاندن یتر از دو سال قبل، عوامل شما، دروغ صورت گرفت که کم یرانیا

 .نمودند یتاز وال یتحما یمدع های یروز کشور را محل جوالن وحش
  

 !یا خامنه اهللا آیت
امروز و  نسل یشانس برا ینآنگاه ا کردید یخود محقق م یریگ را با کناره یرانیاناز ا یاریبس یاز دوستان من، آرزو یبرخ یهشما به توص اگر
 های یتشما از موفق. هستند »یتچاک وال ینهس«باشند که ظاهراً  یشما توسط کسان یادعاها یوجود نداشت که شاهد تمسخر عمل یندهآ یها نسل
ال روز در ح شبانه ی،همچون احمد توکل یتشده در وال و افراد ذوب گویید یسخن م ها یارانه یطرح هدفمند ینهدر زم یژهبه و یاقتصاد گبزر
همه  رغم یشما عل. گویند یاقتصاد کشور، سخن م یاهس یندههم از آ یگرد یعرصه هستند، گروه یندر هم نژاد یاحمد های کارییبفر یافشا

 یهکه با توص کنند یرا افشا م یو طرفداران شما نام کس گویید یاو م یستیز و ساده یهنوز از پاکدست نژاد، یاز احمد ویشخ های یدلخور
وام گرفته و از باز پس دادن آن  - کشور یمعادل سه روز از درآمد نفت تقریباً –تومان  یلیاردم یستهزار و دو یک نژاد، یاحمد یارِ نتری یکنزد

ندادن » کِش«و شما خواهان  گویند یسخن م یبانک یستمدر س یتومان یلیاردشما از سوءاستفاده سه هزار م یروزد چاکان ینهس. نماید یم یخوددار
 یپ یقتحق ینکه هنوز شما را باور داشتند به ا ینیناز متد یا عده یاآ شد یسرنگون م یشسال پ یکاگر حکومت شما،  یراست! شوید یم موضوع

 ؟»شوید یقائل م یتملت، اهم یاز منافع مردم و ثروت عموم یشب یش،خو یاسیس یلهقب برایشما«که  بردند یم
  

 !یا خامنه اهللا آیت
از  یدنشما در خصوص نترس یمضحک بودن ادعا یق،طر ینتنها از ا یراز ید،خود ادامه ده یاز حکومت، به کارها یماندهباقدر دوره کوتاه  لطفاً

ساز  در برابر عروسک دستحتا  که یدا شده یفقدر ضع امروز شما آن. شود یطرفداران شما هم آشکار م ینتر بر خالص یبزرگ جهان یها قدرت
کنار خود در  یو نشاندن او بر صندل ییاو از دو سال قبل با ابالغ احکام متعدد به نام مشا. یدندار یستادنا یارایهم  نژاد یمحمود احمد ینیعخود 

خارجه  یروز یو برکنار یژهو یندگانرا به تمسخر گرفت و در موضوع نما یاو از سمت معاون اول یبرکنار یدولت، دستور شما برا یأتجلسات ه
به حتا  که یدهرس ییالبته اکنون کار به جا. انگارد یم یچرا به ه یبا رهبر یخارج یاستس یدر خصوص لزوم هماهنگ شما یهم نشان داد ادعا

 ینکه ا یدوارد عمل شو یمصلح یابقا یشخصاً و علناً برا یدتا شما ناچار شو پذیرد یاطالعات را نم یروز یابقا یدستور شما برا ی،صورت ظاهر
 یکتا  کند یم یلرا به شما تحم یوهاییسنار یناو همچن. ندارد نژاد یاحمد های یستادگیدر برابر ا یشما به ناتوان یکتبجز اعتراف  یکار، مفهموم

 رابرشما و امربرانتان در ب یها کوتاه آمدن« یاصل یلرا دل» شما یردستانبه پرونده مفاسد ز نژاد یاحمد یدسترس«شما ناچار شود  یحام یندهنما
که چگونه اتحاد نامقدستان  دیدند یبا چشم خود نم یرانسرنگون شده بود، مردم ا یشکالم، اگر حکومت شما دو سال پ یکدر . ندبدا »نژاد یاحمد
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مدت حکومت شما آن  از ثمرات تداوم کوتاه یکی ی،آر. شود یم یلرسوا تبد چنین ینا یسرکوب مخالفان و معترضان، به افتراق یبرا نژاد یبا احمد
تصور ظهور حتا  یران،ا یندهکه در آ گویم یم ینانبا اطم. »مردان خداست یها از هم جداست متحد جان.... و.... جان« یدندفهماست که مردم 

 کهاست  یدستاورد ینخطور نخواهد کرد و ا یدارند به ذهن کس ییخدا یبسته و محبوس، ادعا دست یها که تنها در برابر انسان یصفتان فرعون
 .خواهد شد یرانمردم ا یببه صورت کامل، نص ید،به حکومتتان ادامه ده یگرد یاگر شما چند صباح

  
 !یا خامنه اهللا آیت
خود  های ییماجراجو یهتوج یاست که شما برا یگزاف یاز مسلمانان جهان، ادعا یتکه حما یدخواهند فهم یزها ن ملت یرتداوم حکومت شما، سا با

وحشت شما از دو  ی،شما در برابر کشتار مسلمانان چچن و ترکستان شرق تفاوتی یقبل، ب یر تا چنداگ یراز. نمایید یکشورها مطرح م یردر سا
شما در  یبعث – یالیستسوس یمانپ هم« یاتِمزدورانتان از جنا یحانهوق یتحماحتا  امروز سکوت ساخت، یجهان را آشکار م یستیکمون رتقد

عامل  یمرتضو یدچه سع دانید؛ یاز او را بر خود واجب م یتشما کوشا باشد، حما تیموقع یمدر تحک یهرکس به نحو دهد ینشان م »یهسور
باشد؛ محسن  یچه کس یت،جنا یقربان یستشما هم مهم ن یبرا. یهو قاتل در سور یکتاتورو چه بشار اسد د یزککشتار و شکنجه در کهر

 .از ثمرات تداوم حکومت شماست یزن ییرسوا ینا. یهسور یخواهو آزادمردم مظلوم  یاکه پدرش از وابستگان به نظام خودتان است  ینیاالم روح
  

 !یا خامنه اهللا آیت
 یاندر م یرانیکودکان مظلوم ا یلتحص یررسمی،و غ یرسم یخبر های یتتا سا یدخود بر کشور حکومت کن یالبه خ یگرد یمدت یدبا شما

در کنار  یماردر گذاشتن دو ب یتختپا یمارستانب ینتر عوامل بزرگ ییسواو ر یندها را گزارش نما نشستن در کالس یبه جا یخاک یها کوچه
در  یمارستاندوستانتان، صدها مدرسه و ب یو اقتصاد یاسیشهوات س یارضا یخود، برا یتحاکم یها که شما در سال یدر حال نندرا افشا ک یابانخ

بود اما  یدترو آخرت خودتان مف یادن یبرا یدشا یدکرده بود یریگ ارهکن یتاز حاکم یش،اگر شما چند سال پ. یدا احداث کرده یگرد یکشورها
در  یتومان یلیاردها م ده یلو م یفشاهد ح یکاز نزد توانستند یکارها تن دهند نم ینتر به سخت یدنان با یا لقمه یبرا اکنوناز مردم که  یاریبس

اتالف صدها هزار شاخه گل  یزمستقبالن و ن یشهر و سر و رو یوارتراکت بر در د ها هزار پالکارد و و نصب ده یهته یسفر شما به قم باشند که برا
قم  یالبالغه آشنا هستند در شهر مذهب که با نهج ینانیتا متد شد یم یقدر طوالن آن یدحکومت شما با. شد ینههز» منور شما بوس ینیم« قدومِدر برابر 

 های یتمندرج در سا یخبرها یاآ یراست. کشاندید یگونه مردم را به دنبال مرکب خود م نتوسط شما باشند که آ) ع(یشاهد نقض دستور امام عل
حل مشکل مسکن  یا یکارفرزندان ب یبرا یشغل یافتنوام،  یافتدر یددر ظل حکومت شما، چه تعداد از مردم به ام یدتا بدان یدرا خواند ناگونگو

 دویدند؟ یخود به دنبال قلعه متحرک شما م
  

 !یا خامنه اهللا آیت
جلب محبت شما به چنان  یکه برا ،قم سواد یهمچون امام جمعه ب یرانیبگ مواجب ییزودهنگام حکومت شما مردم را از شناسا سقوط
 یککه  یجاعل ناش ینبرخورد با ا یبرا دانید، یم ینیشما که خود را حافظ مقدسات د یراست. ساخت یمحروم م ،آورد یرو هایی یپرداز دروغ

 یاگر شما پس از کودتا ید؟باال برد و از سخن گفتن او قبل از گهواره سخن گفت، چه کرد) ع(یحمس یسیرا تا حد ع ارو گناهک یمعمولانسان 
شاهد  توانستند یمردم نم کردید، یو شکنجه مظلومان، حکومت را واگذار م یگناهانکشتار ب یو دوم خرداد هشتاد و هشت، از شرمندگ یستب

نشان  یق،طر ینو بد» نعمت وجود شما را از مجموع همه نعمات خداوند، باالتر دانست«ـ باشند که  یزدی مصباحـ  المنظر یهکر یخش ییگو گزافه
 .است یدهتا کجا رس ییگو شما، تملق یداد در حکومت مذهب

  
 !یا خامنه اهللا آیت
 یشالعمر خو از منصب مادام ی،انتخابات یپس از کودتا یروزها یناگر در نخست یراز ید،ادامه ده یوهش ینبه حکومت با هم یگرچند وقت د لطفاً
شما در برابر آن باشند، اما  یتمندانهو سکوت رضا نژاد یتوسط احمد» قاتل یمرتضو«مقام  یشاهد ارتقا توانستند یمردم نم نمودید، یم یریگ کناره

بودن و » انسان«تجربه، به آنها خواهد آموخت که  ینو ا یدندرا د دنام یم)  ص(یامبرپ ینکه خود را جانش یکس یامروز تفاوت رفتار و ادعاها
 شتال» آدم شدن« یباشند و برا» آدم« خواهند یاست از طرف خداوند به همه آنها که م ای یهبلکه هد یست،به عمامه و تاج ن »یدوست انسان«



 )876(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یندروغ یرا بر کشور حاکم کنند که با ادعا یبعد، تنها کسان به ینمن آموخت که از ا یدهکش درس بزرگ، به همه هموطنان رنج ینا. کنند یم
شما از قدرت  یا شد یسرنگون م یشدو سال پ اهللا، یتاگر حکومت آ. گریزند ینم یشبر خو ی، از نظارت عموم»توسط خداوند یهفق ینصب ول«

کردن فرهنگ  ینهنهاد یبرا یزیلزوم خونر«نبودند که از  یخاتماحمد  یددهنده اظهارات نابخردانه س بازتاب یجهان یها رسانه کردید، یم گیری کناره
با سخنان خود  ید،نام »یاسالم یجمهور یحرَشُ یقاض«به حق او را  یشده و کروب »اهللا یتآ« شبه یکاو هم که مانند شما . گوید یسخن م» حجاب

 یزیمورد نظر شما، جز با خونر یهاز احکام اول یکیاست که در کشور  یطیشرا یجادمطلق شما، ا یتو دو سال حاکم یستکرد که ثمره ب عترافا
 .شود یم تر یشبه حجاب، ب یشروز به روز گرا یه،در ترک ها یکالئ یتکه تحت حاکم یدر حال. یستقابل اجرا ن

  
 !یا خامنه اهللا آیت

هم شما را  یگرد یا عده. بنشانند) ع(یو امام عل) ص(مکرم اسالم یامبرپ یگاهشما را در جا یخی،تار های یساز با مشابه کنند یم یشما سع دوستان
 یو به جا رسد یدوران به شهادت نم یقالب ینکه در آن، امام حس گویند یسخن م یا خامنه یو البته از عاشورا نشانند یم) ع(ینامام حس یگاهدر جا

 یبه حکومت نمرود یزاز هر چ یشحکومت شما ب رسد یا به نظر مام. کنند یم یسهمقا یزیدشما، آنان را با  یانگو که تملق شوند یکشته م یآن، کسان
هم رفتار  ز،امرو. نمرود بود گفت، یاز تسلط خود بر جان، مال و ناموس مردم سخن م ی،که به صورت علن یقبل از شما تنها کس یرااست، ز یهشب

به  یرانتانحق سؤال از شما را ندارد و مزدبگ یکسحتا  که دپنداری یالعنان کشور م خود را حاکم مطلق دهد یاست که نشان م یا شما به گونه
از  ای هکه شعب یدگمان باطل هست ینظاهراً شما هم بر ا. »سؤال کند یهفق یول یماتتصم یحق ندارد در مورد مبان یکس«که  گویند یصراحت م

 ییشما، کار را به جا یپول یانحام یزآم حقارت های ییغلوگو دانید یم یاآ یراست. شماست یارها در اخت حکومت خداوند بر جسم و روح انسان
 ؟»داند یها م خود در آسمان یندهخداوند را نما یه،فق یول« گویند یاز مردم م یا رسانده که عده

با مشاهده سرنوشت و دستِ منتقمِ او را باور دارند،  یتا آنان که مبدأ هست یدادامه ده یتانخواهش کنم به کارها یگررا گفتم تا بار د ینهاا همه
 یاموزندتا ب دخواهدبو یعبرت یزن یندهآ یها نسل یها، عالوه بر نسل امروز، برا ها و ماه سال ینثبت حوادث ا. افزوده شود یمانشانمحتوم شما، بر ا

مشخص و  یارهایبر اساس مع یشاناعتماد کرد که عملکرد ا ییها به انسان یدبلکه تنها با. یداو سنج یبا سخن و ادعا توان یرا نم کس یچکه ه
آنان که حتا  شر،خواهد آموخت که نوع ب یندهآ یها به نسل ینآن، همچن یجمطالعه عملکرد شما و نتا. و دفاع است یابیقابل ارز ی،شده بشر تجربه

 یها فرعون ینل خود ندانند، به بدترالسالم جلوه دهند، اگر چشم ناظر بندگان خدا را مراقب اعما یهمعل یامبرانپ یواقع یروخود را پ کنند یتالش م
 .نمایند یم یدنمرود را سف یو رو شوند یم یلتبد یختار
  

 !یا خامنه اهللا آیت
در  یهفق ینصب ول«همچون  یندروغ یادعاها یبه جا یک،نزد ای یندهدارم و مطمئنم که در آ یمانا یران،و همت ملت بزرگ ا یبه فضل االه من

 یاجرا یمردم خواهند بود و مردم برا یدر آن روز، همه مسؤوالن، منتخب واقع. حاکم خواهد شد یرانبر ا ینی،ده زمش تجربه یارهایمع» ها آسمان
عملکرد شما، به  یادآوری ینده،آ یراندر ا. با زندان و شالق مواجه نخواهند بود» سخن گفتن بدون لکنت با حاکمان« یعنی) ع(یامام عل وصیهت

. ملک و ملت را ندهند یاربه دست گرفتن اخت یبرا یاحساسات مل یا یاجازه سوءاستفاده از اعتقادات مذهب کس یچههمگان خواهد آموخت که به 
را بر ملت  یشاراده خو یا یدخود نما یرناشدنیو شهوات س ها یدور از چشم مردم، منافع کشور را صرف بلندپرواز تواند ینم کس یچروز ه آندر 

 .یدادامه ده یتانپس تا آن روز به کارها. از تصور شماست تر یکنزد یارآن روز بس. کند یلمتح یران،ا ساز یخبزرگ و تار
  

 90ماه  ید 14، یواحد یمجتب سید
  
  

   ***منبع *** 
 »یوزن سحام«وبسایت 

http://sahamnews.net/1390/10/146902 
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  ) (++  1390دی  15ای،  به خامنه» حرف زیادی« نویسنده وبالگنامه سرگشاده 

  
  !یمتشکر را دار یتاز شما نها یا خامنه آقای

  
 زبانم قاصر است، از شما تشکر کنم، که واقعاً یبا چه زبان دانم ینم واقعاً
 نیتر گرفتن احمقانه یشکه با در پ ید،مرز و بوم هست ینحکمرانان ا یتکارترینو جنا ترین یقاز ناال یکیکه شما  دانند یهمه م یگراشتباه نشود د البته

تا به امروز  جارکه از زمان پادشاهان قا یدرا به وجود آورد یطیو شرا یدمتحد کرد یرانا یهرا عل یاهمه دن یو خارج یدر امور داخل یاسیمواضع س
 !است سابقه یب

 !یانرفسنج یکردن هاشم یعمگر ضا یستن یاست و آن هم کار یدنتنها کار درست شما بعد از به قدرت رس یدما به خاطر شا تشکر
 ینکه او را مستوجب ا یرانیانو ا یراناو در حق ا یتجنا ینتر مرتکب شده، اما بزرگ یمتعدد های یانتو خ یاتهم مثل شما جنا رفسنجانی
 !شما را به قدرت رساند یرو تزو یلهآن است که با ح کند یهم م ینبدتر از ا یلیو البته عواقب خ یسرشکستگ

 یبرساند و خودش را به عنوان قدرت واقع یبه قدرت ظاهر یپوشال یفهداشت شما را به عنوان خل یلواقف بود و م شما یقیاو کامالً به ناال البته
 !پشت سر شما پنهان کند

 یمانو ز یداستاد هست یارو توطئه بس یردر تزو ید،هست یقناال یاربس یدار با آنکه که در امور مملکت یکار را نکرده بود که جنابعال ینجایحساب ا اما
 !پنجاه ساله یقچه رسد به رف کنید یهم رحم نم تان یبجنبد به برادر تن تان یطلب که حس جاه

 شد یرا که نه م یالبته آن دسته سرداران ید،مسلح کمرنگ کن یقوا یگررا در سپاه و د یبا چند عزل و نصب، نفوذ رفسنجان یدراحت توانست خیلی
 یجمع شده به طور دسته یمهندس یشاز پ یمایدو تا سقوط هواپ یکیمهارشان کرد، با  یالن اقتصادک یها با دادن رانت شد یعزل کرد و نه م

 .پروژه شهادت شدند و صحنه را به نفع شما ترک کردند ولمشم
 یآقا یر،تدر پروژه هفت  یرفسنجان یکه شما و آقا یچه در زمان ید،آموخت یرفسنجان یقدرت را از خود آقا یکمدل حذف شر ینا یدشا البته
 یاناحمد گر یرفسنجان یکه به اتفاق جناب هاشم یهم زمان یدشا یاو  یدو به لقاءاهللا رساند یدرا دک کرد یدوستان حزب جمهور یگرو د یبهشت
! یدزد ینجانرفس یبه آقا یو خوب سور یدگرفت یاداما هر چه بود خوب . یدترفندها را فرا گرفت ینال دست باباش، ا فرستادید یر امام را میادگا

 .که نوبت خود شما برسد یتا زمان یاورید،به سرش ب ینبدتر از ا یدوارمام
  
  

  ***منبع *** 
 »یادیز حرف«وبالگ 

http://harfehziyadi.blogspot.com/2012/01/blog-post.html 
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  ) +(+  1390دی  15ای،  به خامنه» شوالیه پارسی«نامه سرگشاده 

  
 !یدسوخته نکن ینبه سرزم یلو آن را تبد یدبردار یراندست از سر ا

  
 یا خامنه ینیحس یعل یدس یآقا جناب
 ییخودستا یکار، نوع یندر ا ینکهام، اول ا نبوده یلبه شما به دو دل یاسیس یناز فعال یبرخ یمرسوم از سو های یسینو موافق نامه گاه یچه گرچه

 اشم یلو ذهن عل ینهمتحجرانه و قلب پرک یتکه از شخص یبا شناخت ینکها یگرو د دیدم، یرا م یسندگاناز نو یبرخ یپنهان و ناخواسته از سو
 یها را به شما خوانده و نامه یانیو ابوالفضل قد یدبرادر سه شه یام؛ اما امروز که نامه احمد صادق ها کامالً واقف بوده نامه ینا تأثیری یدارم، به ب

 خوانند، یم تان یتکارانهکه شما را به توبه از اعمال جنا زمین یرانرادمردان ا ینآمد در کنار ا یغمد، دردر نظرم آم یدآبادیقابل و ز یمانسابق احمدها
را شکافته، راه خود را به  یاهمتواتر آب زالل است که دل سنگ خارا و س یها قطره ینکه ا یمدار یمانهنوز ا یراز یسم،ننو یتانرا برا یچند سطر

 .تاز زمان، مقبول درگاه خداوند اس یا و اتمام حجت با تبهکاران در هر برهه ندک یباز م یآزاد یبارجو یسو
 یرا همراه یکه و بندرعباس از کنسول انگلیس–راه کرمان  ینبود، ب یسمور یرهخود در جز یدگاهکه عازم تبع یاست که رضاشاه در هنگام نقل
از اطراف خود و  یرخواهخ یمشکل شما دور کردن افراد ینتر بود که مهم ینا یسگلبه نظر شما اشتباه من چه بود؟ و پاسخ کنسول ان یدپرس کرد یم
 یکه در قدرت بودم مشاوران یکاش زمان یا گویید، یگفته بود راست م یمتملقان و چاپلوسان بر آنها بود و رضاشاه متقابالً در پاسخ بو رجیحت

 یأتدر جلسه ه یورشهر 24در  یدگاههفته قبل از شروع سفر خود به تبع یکاه تا است که رضاش ینتر از آن، ا چون شما داشتم، اما نکته جالب
 !است؟ داده یو خود کارها را انجام م کرده یمشورت نم کس یچبوده که هرگز با ه ینا یو یتبود که راز موفق یمدع لتدو

کشته شدند، کارمندان آن مجبور به انتقال  ییو باهنر و رجا منفجر یریوز که ساختمان نخست یورشهر 8بزنم، در روز  یتانبرا یگرد یمثال بگذارید
به  یدندد ردند،آن را نگاه ک یافتاد و وقت یرونب یبولتن ها یلاز فا یکیاز  ییجا جابه یندر ح. یدندگرد یگرد یآن اداره به محل یواز اسناد آرش یبخش
فالن و فالن،  های یاباناخاللگر در خ یا گزارش کرده بود که عده یریوز به نخست یشهربان) اطالعات( 2است که در آن رکن  57بهمن  21 یختار

کرده بود که قابل  کوررا  یبولتن اطالعات کنندگان یمچنان چشمان تنظ آن یمو قدرت بالمنازع رژ یتحاکم ی؛ به عبارت...اند و زده یدست به آشوبگر
 .یدا دچار شده یوضع یننبودند و شما اکنون به چن یزن از پنجره دفترشانحتا  پنجاه و هفت ساله یمسقوط رژ یتبه رؤ

  
 ی،ا خامنه یآقا جناب

حتا  ام، نداشته یانقالب شد، از شما دل خوش ینابود یکه عامل اصل یاسالم یحزب جمهور یلروز تشک ینو از اول گاه یچه یمبه شمابگو صادقانه
 یرأ یهمسرم برا یها را از ما ربوده بود، به اصرارها متقابل عقل یکشتارها و ها یریدرگ یلبه دل یدیشد یاربس یاحساس یکه فضا 60در سال 

کنندگان کشورم نشان بدهم که  بود که به اداره ینکار ا ینهدفم از ا. نشده بود یددادم که هرگز کاند یرأ یننهاده و به کس یبه شما وقع ادند
 عراقو  یرانجنگ ا یاناز پا یکه چند ماه یدر حال آید یم یادماما  یست،نگهبان ن یشورا یلتراز ف یدادن به افراد عبور یانتخابات آزاد فقط رأ

شده بود و نگارنده  یجادبخش از جنگ ا یک های یتفعال یکه برا یدبود یشگاهیکشور مهمان نما ینظام یروهایاز ن یکیدر  یروز گذشت، ینم
دوست  یصخود به سنسور تشخ یها در گفته یوقت. بدهم یحشما توض یبرا یکاییآمر یها از موشک یکیموظف شدم که در خصوص مشخصات 

و بنده به  ؛و ناتو را زد یکاییآمر یمایهواپ توان یموشک نم ینباشد که با ا طور ینخوب اگر ا :یدیدطنزگونه پرس یبا لحن یدم،رس IFF یااز دشمن 
 هذا یآن هم راهکار وجود دارد و قس عل یشما عرض دارم برا

 محابا یب گونه ینو ا یددوست از دشمن خود را بردار یصتشخ یسنسورها یزشما ن یکه روز کردم یاست که در آن لحظه فکر نم ینا امر واقعیت
 یکه شما را به شورا یآن هم کسان ید،بکش یخکردند تحت عنوان مصلحت نظام به چهار م یاریکه شما را در تمام مراحل  یدوستان و کسان

بر  یونروحان ینینش اجالس یتدر خصوص ممنوع ینیخم اهللا یتکه برخالف نظر آ یافراد ملحق کردند، کسان یناز آخر یکی عنوانانقالب به 
که خود بهتر از هرکس  یدر حال یدندبرگز یانقالب و نظام یشما را به رهبر یزن یتاًجامه آن را به تن شما کردند و نها ی،جمهور یاستر یصندل

 ینککه ا یکن یمهدو یآقا یهدرست شب ید،سابق داشت یممخالف رژ یاسیس ینرهبران و فعال یردر آن نسبت به سا نقش را رینت کم دانستید یم
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نسبت به حتا  که دهد یم ییرها را تغ ذات انسان قدر ینا خواری یراثو م ینینش خوش یراست به. یدا اش گذاشته را به عهده ینجانش یینتع یتمأمور
 !!اند سلف خود دستور قتل عام نداده یربزنند و تازه افتخار هم بکنند که هنوز نظ یتجنا ونه دست بهگ ینخود ا یاران

  
 ی،ا خامنه آقای
کشتن  یم،شاهد آن بود یزن یرانعراق و افغانستان در ا یعنی یکادو کشور تحت اشغال آمر یراعتراض ساده به تقلب در انتخابات که نظ یک یبرا آیا
سپاه بر  نفرماندها ینتر از بدنام یحاکم کردن تعداد یخته،و جوان فره یرها هزار پ ده یریدستگ ی،حبس هزاران زندان ،یگناهانسان ب صد یکاز  یشب

 مقدرات کشور الزم بود؟ یتمام
ه چاره بود؟ آنهاست، تنها را یها محصورکننده پادگان یخاردارها یمآنها تا نوک دماغ و س ینشاز سرداران سپاه که ب یسپردن کشور به تعداد آیا

 8رده  یرا افسر یو ییفرمانده گوش به فرمان سپاهتان محسن رضاحتا  که یکشور به عنصر یهکه با سپردن سکان اداره قوه مجر کنید یشما فکر م
 یدایاز کاندمردم  یگردانیدر رو تان یرینهعقده د یگشا صواب و گره یکار زند، یم یبه گوش و یلیتان س فرمانده یگرخوانده و د یدهند و جنگ
به  ند،داشت یشیدنکه بخش عمده از جوانان و نخبگان کشور را که شعور اند یدر حال اید یدهاز خود پرس یچه یابود؟ آ 76تان در دوم خرداد  منتخب

شما را تنها همان  یانحام ید،ا اعدام سپرده یها به جوخه یستیو کمون یالیستیبا افکار سوس یاتهام کفر، نفاق و زندقه و برخوردار از تفکرات التقاط
  دهند؟ یم یلتشک... و یهکوبا، سور ی،کره شمال یه،روس ین،چ یعنیبه قول شما منحرف  های یدئولوژیصاحب همان ا یکشورها

 یلار تحودر کن یمال یتحما یابود  ینتقرب به درگاه امام حس یتواقعاً به ن ینبقبر حضرت ز یارتو شام جهت ز یهها زائر به سور اعزام ده آیا
 لوممع یزدر مصر ن یمرژ ییرکه ظاهراً با احتمال سقوط آن و تغ یهسور یو بعث یالیتیسوس یمدالر جهت حفظ رژ یلیاردهاصدها هزار بشکه نفت و م
 یجادکشور ا یبرارا  یدالر یلیاردم 2 ینهشده است تا باز تعهد اعزام زائر به هز یدابار در مصر پ ینا یهسور یجا به ینبشده است که قبر حضرت ز

به شما پس از  یلهال یتآ یو اعطاءکننده درجه قالب یدخواند زاده یرانیا یبا افزودن پسوند شاهرود یروزرا که تا د یمحمود الهاشم اهللا یتآ! ید؟کن
اوامر شما در عراق باشد و  یمجر که مخالف شما و اعمالتان بود، یستانیس اهللا یتتا پس از مرگ آ یدا بود را به عراق فرستاده ینیخم اهللا یتمرگ آ

مذهب را به عنوان  گونه ینا هننگ بر شما ک. که حسن نصراهللا بر سر لبنان آورد یاوردکشور مظلوم همان ب ینبر سر ا یهفق یول یندهبه عنوان نما
 .کنید یمردم استفاده م یقتحم یبرا یابزار

  
 ای خامنه آقای
، قدرت 44اصل  یخود و با عنوان اجرا یرمستقیمو غ یمتحت نظارت مستق یها کشور به شرکت یمل های یهکه با انتقال سرما کنید یهنوز فکر م آیا
از نفت را از  یدرآمد ناش ی،طرح هدفمند یکه با اجرا یدتوهم هست ینهنوز در ا یاآ بخشید؟ یم یممردم تحک تر یشسرکوب ب یخود را برا یمال

جامه عمل  انجامد یم یتانو آرزوها تان یقدرت شخص یتهر آنچه که به تثب توانید یان برنامه و بودجه مسازم یابمردم برداشته و با آن در غ سفره
 ید؟بپوشان

دستورات  یاجرا یرا برا ینهاد نظام ینا توانید یبه سپاه م یدالر یلیاردم 21 یها پروژه یرقانونیغ یاست که با واگذار ینتصورتان بر ا آیا
 ید؟کن یو اخالق یسران آن را آلوده به انواع فساد مالخود فربه و  یتکارانهجنا
را با  2011 یلآور 21 ینتا بر اساس آن قرارداد ننگ ماند یم یباق یراناز شما و سپاه و ا یاثر یگر،سال د 15 یعنی 2027تا سال  کنید یفکر م شما
د مستضعفان یاو پترو بن) یرهبر یتب(پترونهاد  یها شرکت یقن از طرخودتا یدالر یلیاردم 418اخذ سهم  یو برا یدنفت و گاز ببن ینهدر زم ها ینیچ

ضد خدا  یستیکمون یکشور را با نقض آشکار استقالل کشور به کشور شده یکرده و نفت و گاز مل یجادکشور ا یدالرتعهد برا یلیاردم 2352
 یطلب از روستا فرصت یرآن حق ینفت و با کارگزار یایماف مبارزه با ینکشور را تحت عنوان دروغ ینفت یرانمد ینتر برجسته! ید؟واگذار کن

شده  نداشته و تنها فساد کشف یبه حوزه رهبر ینفت های یهجز انتقال قراردادها و سرما ای یفهکه وظ یدگماشت یرانیآن مد یآرادان، برکنار و به جا
حزب  ییآن سردار سپاه وابسته به شاخه دانشجو ی،ولبود که صادق محص یدالر یلیونم 160مدت افتضاح و اختالس حداقل  ینا یط یزن

 88در قبال تقلب بزرگ انتخابات خرداد  یو یبه بار آورده بود و شما در قبال همدست یتیاکبر وال تان المللی ینو باجناق مشاور اعظم ب ریتانجمهو
 .یدیدبخش یبه ثروت بادآورده و یتجامه مشروع یژهو یتکشور چند ماهه با مأمور یربه عنوان وز

سرکوب ملت  یدر مقابل جهان خارج و قدرت مطلق در داخل برا یتیامن ینبه تضم یبه سالح اتم یابیبا دست کنید یفکر م وار یشوتک هنوز دون آیا
  رسید؟ یخود م



 )880(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

گسترش حوزه  یبرا یهو روس ینکه چ ییها و موشک یو از رده خارج چون احمد جنت یدهو ناو پوس یقاست که با چهار تا قا ینتصورتان بر ا آیا
 یادتاند؟ یببر ییننفت را به دلخواه خود باال و پا یمتکنترل تنگه هرمز را به دست گرفته و ق توانید یاند، م شما گذاشته یاردر اخت یانفوذ خود در آس

به دست شما و  یبرآورد اطالعات یفارس بود چه کسان یجدر خل یکاییآمر یروهایبا ن یریجنگ که همراه با درگ یانیپا یها هست که در سال
است و پس از آن  48حداکثر به مدت ) و نه انسداد آن(در تنگه هرمز  یرانیاخالل در خطوط کشت یحداکثر برا یرانسران کشور دادند که قدرت ا

 یاناوگان به قعر در های یشده و کشت نیکسااز چابهار تا خرمشهر با خاک  یلومترک 2000در طول حدود  یران،ا ییو هوا یاییدر های یگاهتمام پا یزن
 یدنجنگ هب ییو رجا صدر یو از جمله بازرگان و بن یمقامات قبل یگرد یرتان را نظ محبوب امام یروز هست که نخست یادتان شوند؟ یفرستاده م

جوانان  کشاندید؟ یم ای یهاست و حجتر یشطلب همراهتان با گرا و در داخل با خود و باند فرصت یانشبا عراق و حام یپنهان در دو جبهه خارج
 هبه مراجع مقامات و اطالعات و اسناد محرمانه کشور است، ب یکه مستلزم دسترس ی،جاسوس ینرا به جرم دروغ یرانیا یو دست خال یگناهب

 یاس یها اندرسون سر از سازمان یهمان تام ج یا ییو احمد رضا یبرادر و فرزند فرماندهان کل سپاهتان سلمان صفو یول سپارید یدار م یها چوبه
سر از آن  یکاییآمر ینهادها ینهبا هز یزن یانموسو ینشما در اروپا حس یستترور یرکبیرو سف یکننده ارشد اتم و مذاکره آورند یدر م 6 یو ام آ

 !آورد یکشور در م
  

 ی،ا خامنه آقای
شش سال گذشته سخن  یکشور در ط یدالر یلیاردم 1400 یو دزد و طرفدار شما در مجلس است که از خسارت یانتصاب یندهنما ینا امروز

 یی،فدا های یکحزب توده، چر ی،جبهه مل ی،خلق، نهضت آزاد ینطلبان، مجاهد از سلطنت یرا به طرفدار یو توانید ینم یگرو شما د گوید یم
ضرر  همه ینکه در کشور سازمان داده و باعث ا ییبل کودتادر مقا یدشما و همدستان شما با ید،متهم کن یو جنبش سبز و انحراف صدر یو بن یکارپ

 .یدپاسخگو باش اید، یدهگرد یرانبه ملت ا یانو ز
که به گفته خودش در سال  یدا صادق داده یخبه نام ش یبه دست فرد یآمل یجانیالر یلزاد از فام خانه یاز نوکر یناناطم یلرا صرفاً به دل یهقضائ قوه
 پسو س یدهنگهبان برکش یرا به عنوان عضو شورا یدر کشور و ییتجربه اجرا ینتر بدون کم یکبارهم شده است و به ق یهوارد حوزه علم 56
صدور احکام مورد نظر شما  یبرا یرهبر یتب یکخانهگوش به فرمان شما و تار یه،قوه مجر یاستر یرتا نظ یدا سپرده یرا به و یهقوه قضائ یاستر

در  رکشو یمدن ینها را برخالف اصول و قوان زاده نجف ینو ا یعراق یمحمود الهاشم یزدی،محمد  یخکه امثال ش کنید یشرم نم. و اذنابتان باشد
 دهند؟ یم یلو خاکستر تحو گیرند یم یلخرابه تحو ها یکه از قبل دهید یقرار م ییها پست
 یمطرفدارانتان تقس ینب یزرا ن یصندل 70 یگرفته و مابق یاردر اخت انت یعنکبوت یتخود و ب یاز سو شده یینتع یندهنما 200مقننه را با انتصاب  قوه
عربستان و  یراستبدادزده نظ یمیرژ یرانکه در ا یدو شما نشان بده یاندازندبه راه ب یدموکراس یشگرم کرده، نما یتا شور و تنور انتخابات یدا کرده
 یخدر تار یساالر و مردم یآزادگ یانگذاراست که بن یدر شأن ملت ینا یاآ ید، ولو با آنها فرق دار یستمنطقه برقرار ن یکشورها یگرو د یتکو

 یامبرپ نجهان متمدن و مدف یتختپا یاز شهر شوش که زمان یس؟سو کرده یلاش تحص شده و سرنگون یکتاتوربوده است و شاه د یتتمدن بشر
و  یدخونخوارتان شعر بسرا یمکه در مدح شما و رژ اید یدهآن چسب شکاکیرم یوسفعلیاست، فقط به  ینب یلجهان حضرت دان یهودیانالشأن  یمعظ

 کند؟ یافتصله در
نشانده  نگهبان دست یهمان شورا یا یقانون یکه از مجار خواهید یمنتخب م یداهایاز مردم و کاند زنید، یکه به آراء مردم دستبرد م یحال در

 الطرفین یمرض یداور یا یاب یقتو حق طرف یب یأته یک یلتشک یشنهادکنند و پ یخواه ممردم تظل ینرفته بر ا یها خودتان و مسؤول تمام ستم
 یاگر برا زنید؟ یمملکت م یسه نفر سران قوا ینحل اختالف ب یأته یجادخودتان دست به ا یول کنید، یرد م یزیر از خون یریجلوگ یرا برا

سازمان  ینچندحتا  ساله الزم است و 5 یدقابل تمد یتپنج نفره با مأمور یأتا و هنشاندگانتان، جلسات سران قو از دست یکیشما و  یناختالف ب
ملت و  ینبه اختالف ب یدگیرس یچرا برا کند، ینم یتگانه کفا16 های ینگهبان و بازرس یمصلحت و شورا یصچون مجمع تشخ یلطو و یضعر

 ینماه فاصله ب 4 کنید؟ یرا صادر م ها یابانز جمعه دستور قتل عام مردم در خنما یبونآن از تر یحَکَم واهمه داشته، به جا یک ییناز تعحتا  خود
 ید،که خود درست کرده بود یمنجالب ینعراق و افغانستان خود را از ا یرنبود تا حداقل نظ یفرصت یجمهور یاستانتخابات تا شروع دوره دهم ر

 ینشما از ا یدنکش یرونب یهمدست سابق شما که اعالم کردند حاضرند برا یرفسنجان یچون هاشم یکم نبودند کسان ینکهباألخص ا ید،نجات ده
 کنند؟ تان ینههز یزجام زهر جنگ ن یدنداستان سر کش یرمانده خود را نظ یبه جا یاندک اعتبار و آبرو ی،و تبهکار نایتدور و تسلسل ج
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 یا خامنه آقای
 یاسیس های یبه سلطنت شما و باند همراهتان نداشته و در باز یارتباط یچجامعه که هاز  یاقشار یدست خود را به جان، مال و عِرض و آبرو چرا

 پیروانو  یانو زردتشت یاناند؟ بهائ شما و نظام نجس شما داشته یبرا یچه خطر یننش خانقاه یچارهب یشدراو کنید؟ یندارند آلوده م ینقش یزکشور ن
از جان هنرمندان کشور، از  کنید؟ یداغ م آنها را نقره گونه یناند که ا تان فروخته دک همراهبه شما و گروه ان یتر یزمِچه ه یحمس یسیمظلوم ع

از  شده یدهو ثروت دزد یهسرما همه ینچرا با وجود ا خواهید؟ یو کارگردان چه م یشهساز، هنرپ خوان گرفته تا نوازنده، نقاش، شاعر، مجسمه آوازه
کشور و با  یورود یاز مباد تان یدالر یلیاردم یقاچاق س دانید یشما که م ید؟کن یسهتا آنها را سرک یدا همردم باز هم به دنبال اصناف راه افتاد

با  »یامنصور آریرام«به قول شما  یا »یخسرو یدآفر مه« یرنظ یبه افراد یسپاه پاسداران و دادن مجوزات رسم یبرادران قاچاقچ یهمراه
 یشاه باق یبا سلف شما در سرنگون شان یهمراه یلبدنام به دل یانرقابت با بازار یبرا یشما، بازار دییمورد تأ یدالر یلیاردم 3 یها اختالس

مانده بود، به  یباق یالر 68 یآن در بانک مرکز یو دولت یسال از انقالب، حداقل ارزش رسم 15کشور را که با گذشت  یپول مل! نگذاشته است؟
مملکت  یفدر معامالت کفش و کحتا  که یبه طور ید،کرد یلجهان تبد یپول یواحدها ترین ارزش یز با یکیرسانده، آن را به  یالر 18000مرز

 .نرخ آن بر اساس دالر همان ساعت محاسبه و پرداخت شود یدبا یزن
چون  یگریبه همراه اشرار دتا  یدا داده یبه نام محمدرضا مخبر دزفول یا قوا و ارکان کشور به دست آخوندزاده یگرد یررا نظ یانقالب فرهنگ ستاد

دست، فرهنگ و نظام  یناز ا یگرانیفرهاد رهبر و د یعتی،شر ینآخوند صدرالد ی،ازغد پور یمحسن رح یی،حاج بابا یدرضاکامران دانشجو، حم
به کمال  یهشدحسن ر یرزاجانباخته به نام م یو شصت سال قبل توسط مجتهد یکصدکشانده و مدارس ما را که  یکشور را به نابود یآموزش
شما که دم از اسالم . کودکان ما بدهند یاد» ضرب، ضربا، ضربوا«به مکتبخانه کرده،  یلدالر دوباره تبد یلیاردهابود، با صرف م یدهرس یفرهنگ

باالتر از  یننگ یاآ ؟یدا کرده یسهمقا یمصلح قرن فکر کرده و عملکرد خود را با و یجمال اسدآباد یدس های یدهبار به اهداف و ا یکحتا  زنید، یم
به قرن نوزده  یکمو  یستآن بازگرداندن کشور از قرن ب ییبکند که هدف نها یرا صرف امور یو معنو یماد های یهاست که انسان سرما ینا

 !است؟
  

 یا خامنه آقای
 یکشور ینسران نظام، مسؤول یگرو د یتبهش ی،رفسنجان یهاشم ینی،خم اهللا یتشما در کنار آ ید؟ا صدها هزار جوان کشور را به کشتن داده چرا
از  رهاش و بنا به آمار منتش ساله 57به قول شما سلطه  یمتحک یکه برا یمیرژ اید، یدهبه قدرت رس یشاه یکتاتوریکه با شعار مبارزه با د یدا بوده
 33ما با گذشت  یراناما در ا. رسید ینمماه گذشته هم  7در  یهسور یمرژ یکل تلفات آن به نصف کشتارها ی،انقالب اسالم های یتشخص یسو

هزار تن آن در تصادفات  800که تنها  اند یدهشما رهبران پس از انقالب کشته و معلول گرد یریتسوء مد یلانسان به دل یلیونم 1.5سال حدود 
از  یمجازات مرگ و ناش یرمستحقغ یا یواهبه اتهامات  یرسیاسیغ یانو زندان یاسیبوده است و به آن آمار شهداء جنگ، اعدام مخالفان س ای جاده

عشق، موالنا و حافظ  یامبرکه مهد پ یچرا کشور یست؟در کشور ک یزیخونر همه ینمسؤول ا ید؛اضافه کن یزرا ن... و ها یگذار قانون قصاص، بمب
 ینبوده است را به ا یالقاسم فردوسابو یمچون حک یسازان چون رستم و فرهنگ یا چون کوروش و سرداران حماسه یو پادشاهان دادگر یو سعد

 بنامند؟ یسمآن را ترور یو ذلت افتاده و بانک مرکز یآواره به خوار یلیونم 5که در جهان با  یدا روز انداخته
  

 یا خامنه آقای
ها را به چنگ  مقام ینباالتر یطلب با فرصت ای ینههز ینتر بدون کوچک تان یاسیس یزندگ های یبکه در همه فراز و نش دانید یم یبه خوب شما

ه ینکشما نمانده است، ا یزندگ یانبه پا یزیچ یزنکرده باشد و اکنون ن ینفروخفته شما را تأم یها نمانده است که عقده یزیچ یگرو د یدا آورده
تنها دستاورد آن  ید،د بدهخو ینجانش یلرا تحو یا سوخته ینکرده و سرزم یرانمانده ا یبه جا های یهاندک سرما یعمر خود را صرف نابود یمابق
اجازه  و یدکن یریگ کشور کناره یاز رهبر خواهیم یاز شما م یرخواهانهخواهد بود که مردم از بازماندگان و همدستان شما خواهند گرفت؛ خ یانتقام
 .یرندآن در دست گ یصاحبان اصل انتقال حکومت به ینجات کشور برخوردارند، زمام امور را برا یبرا یکه هنوز از توان و امکان یافراد یدبده

  
 »إال اإلصالح ما استطعت یدأر إن«

 1390ماه  ید 15مصادف با  ،2012 یهژانو پنجم
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 واشنگتن - یپارس شوالیه
  
  

   ***منبع *** 
 »خبرنگاران سبز«وبسایت 

http://www.greencorrespondents.com/2012/01/blog-post_7320.html 
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  ) +(+  1390دی  16 ،ای خامنهبه  زاد یمد نورمحسرگشاده نامه  هفدهمین

  
 »!کنم یمن در انتخابات شرکت م«
  
ها را  و زخم زبان ها یههمه کنا خواهم یم. در کنار شما و با شما باشم خواهم یم. با شما بودن: از ؛یمسخن بگو یکدلینوشته بنا دارم از  یندر ا من

 چه هرکه  هر. کنم یاو در انتخابات شرکت م یو پا به پا یز،عز یعل یددر کنار س - زاد یمحمد نور - که من یمبه جان بخرم و به همگان بگو
 !...یدتا کور شود هر آنکه نتواند د. در کنار شما. آقا ییمما با شما. یدبگو ید،بگو خواهد یم
  
 یدکه عقل آفر یینام خدا به
  

 !کنم یدر انتخابات شرکت م من
  

 یرانا یماسال یجمهور یبه رهبر گرام سالم
از آن  یاند و جماعت بدان مشتاق یکه جماعت ینو ا. خبر انتخابات است یِاز آنها داغ یکی یم،روزها اگر چند خبر داغ کشور را رصد کن این
 یسانو ک یابند،دست  کشد یرا م یشها نفس ینکه آخر یناز جنس هم یگر،د یاند تا به مجلس به کار بسته ییها قصد و غرض یا عده. یگردانرو
به  یکه جماعت ینخالصه ا. یرندرا به عهده بگ لشکر یاهینقش س یچ،در ه یچه یشنما ینو بنا ندارند در ا دانند ینم یشب یشیانتخابات را نما یگر،د
و  ها تمام نفرت خواهم یم. رودِ معترضان شنا کنم یانمخالف جر خواهم یمن م یان،م یندرا. اند یدهاز آن دل بر یاند و جماعت مجلس طمع بسته ینا

 یبروم و رأ یخانه شما خاک کنم و با شما تا محل اخذ رأ یوارد یرا ببندم و آن را پا یسهو سر ک یزمفرو بر ای یسهک را در یمها ها و زخم رنج
 .بدهم
نامه با من  ینضا دارم بعد از مطالعه ااند، تقا برده ینانوشته رو یمیکه به تحر یبه حضور در انتخابات ندارند، و از آنان یلیکه تما یاز همه آنان من

 یا: ینداست به من بگو یفکه هنوز خون فرزندانشان تر و تازه و بالتکل یپدران و مادران یدشا. همراه شوند و تنور انتخابات را گرما بخشند
را  یهر کس: گویم یکه م ی؛رمال کردو ذات ناجورت را ب یختیو زهر خودت را ر یجنبش مظلوم فرو کرد ینخود را به جان ا یشنابکار، آخر ن

به  ناز آنکه خون معترضا یشبا رهبر است، تا مگر خدا به دل او دست ببرد و پ یمسخن گفتنِ مال ینبله، نقطه ضعف من، هم. است ینقطه ضعف
 .گردد و به حقوق مسلمشان نظر کند یلبه جانب آنان متما ید،جوش آ

  
 ی،گرام رهبر
و با . حتماً. داد یمخواه یمنتخب خود رأ یندگانکرد و به نما یمما با شما در انتخابات شرکت خواه. نمانده است ریگی یبه روز رأ یادیز زمان

 یها دارم خدا در آن روز، در خنده یناناطم. گشود یمخواه اش یبارش برکات آسمان یو آغوش خود را برا یست،نگر یمشما به آسمان خدا خواه
در روز . خواهد زدود اش یآنان را به دست پروردگار یها مردم محزون ما بوسه خواهد زد و کدورت یها بر شانه در خواهد آمد و یبه تجل ام
 .چهره شاداب مردم است نشیند، یاز همه به دل ما و شما م یشآنچه که ب یدد یدخود به چشم خود خواه گیری، یرأ

ها باز  به خانه اش یرفته بود، با همه استعداد آسمان یهها به حاش که سال ای یشادمان بله، آن. دل شادند یمکه مردم در آن روز، از صم یدد خواهیم
. گوید یدرود م او به شم یکو آشنا به خود تبر یبهو غر شود یم یها جار بر زبان یکیکه اسم شما به ن یدد یدخواه. کند یها نفوذ م و به دل گردد یم

 گیری، یما و شما در روز رأ. کشند یم یینپا ینرا تا خود زم» گذشت«و آسمان  ریزند یها را دور م تمردم، نفر ینکه هم یدد یدبه چشم خود خواه
همه شکوه را  ینمن راز ا. دیتعجب نکن. یدفهم بارد یکه خدا بر فهم مردم ما م یاز برکات شود یرا م یشادمان ینا. یافت یمشادمان خواه یزخدا را ن

 .گویم یبا شما م یکبه  یک
روز را با همه فهم مختصرم در دسترس  ینمن ا. ام سر فرو نبرده یاو رؤ یلتخ یگواه است که من به واد یافق دگرگون، خدا ینا یمرست در
 .ییدمردم آغوش بگشا یو به رو یدبه صورت بدوان یو لبخند یدبرآور یاست دست یکاف. اید یستادهافق مبارک ا ینا یشما در دو قدم. بینم یم
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و بر  کشند یو به صورت خندان خدا دست م کوبند یم یو پا خوانند یکه چند به چند سرود م یدد یممردمان خود را خواه گیری، یروز رأ در
صلح و سالمت خود را به  یرانو سف گوید یمردم پاسخ م یها به بوسه اش یکه با همه بزرگ یدد یمو خدا را خواه. بارند یاو بوسه م یها گونه
 .سراید یها م ها و طلوع لحظه از غروب غصه ییها ما نغمه یک یکو دم گوش  کند یم یلما گس یمهران و سراسو نگ یمارب یها دل
و هر کجا را که  رود یو آن فهم بزرگ م یآن شادمان بوس یکه دارد، به پا ای یقهو هر جماعت، به تناسب ذوق و سل یفهآن روز خوب، هر طا در
 .کند ینور حضورش روشن م آنجا را به بیند، یم یکو تار یرهت

که به  یکم. خوانند یم) ع(یکنان از عل خود هو حق های ینها و تبرز و کشکول یدسپ یها که با لباس یدد یدرا خواه مان یشآن روز خوب، دراو در
 دهد یم دیهرا به شما ه یهسته بادام از آنها یکی. اند داده یجا یزاذکارشان نام مبارک شما را ن یال دانست که در البه یدخواه یداشعارشان توجه کن

. به جانتان فرو شود شود یم یکه به آسمان خدا منته ییها تا مزه قدم زدن در راه یدتناول کن ام، یدهدانه بادام دعا بار ینمن تا به صبح بر ا: گوید یو م
که هواداران شما بر سر ما فرو  ییو از جفاها یدباز برد نما یرا به عزت انسان یشکه ما دراو یناز ا: گوید یو م زند یهمو به شانه شما بوسه م

 .یماز شما سپاس دار ید،پوزش خواست یختندر
 ینرنگ یها اند و پرچم گونشان آراسته قشنگ خود را در اطرافِ صورتِ فرشته یموها شکل، یک یها که در لباس یدد یدرا خواه ییابتدا دخترکان

 از. کنند یو از شما تشکر م خوانند یآقا، از شما م یدسرودشان گوش کن یبه محتوا. دهند یب دارند، تاب مکه بر ل یو تابِ سرود یچخود را با پ
که  ینچه برسد به ا. افراد مربوط است یاست و به باور شخص یامر شخص یککه حجاب،  ینا. یدا که حکم خدا را درباره آنان آشکار فرموده ینا

 .تحکم شوند یجبارپوشش ا ینبه ا یزدخترکان نابالغ ن
 ینکه شرافت آن از زم یشما را در کهکشان یو جا کنند یبه آسمان خدا اشاره م» از آنِ ماست فردا«یزما چه؟ آنان با خوانشِ شعر شورانگ پسرکانِ

را  آناناز  یکی یشانیا، پو شم. خوانند یفرا م یشخو یو شما را به سفره شادمان زنند یو کف م کوبند یم یکه پا یپسرکان. دهند ینشان م یداستپ
با کودکان کوچه را  یامبرشدن پ یمن داستان همباز یو برا. کنم یم یو با شما باز آیم یاز مدرسه که باز آمدم، م: فرمایید یو دم گوشش م بوسید یم

 .کنید یم یفتعر
: یعنیکه . دهند یخود را نشان شما م یها ناسنامهو ش دهند یشما دست تکان م یبدون حجاب، برا یو برخ یسته،شا یها با حجاب یما، برخ زنان

 یهو به آنان هد چینید یبرم یکن یها و از آسمان خدا واژه برید یدست م کنید؟ یشما اما چه م. یمبده یتا رأ یما آقا، ما به اشاره شما آمده یدنگاه کن
به  تان ینبار از بانوان سرزم ینچندم یو برا. »ینالد یکراه فإ ال«: نقش بسته است یقرآن یفعبارت شر ینا ها، یهآن هد یینبر پوشش رو. دهید یم

گذشته را به : گویند یو م گویند یخوب م یاز فرداها یو آنان با بزرگوار. کنید یم یخواه پس از انقالب پوزش یها سال ینا های یبخاطر آس
 .اند دست گذشته سپرده

و به شما شادباش  کنند یم یاهوبه وجد آمده است، ه یقعم یکه از نشاط ییها نگ، و با چهرهرنگار یها ما، چه دختر و چه پسر، در لباس جوانان
 برا به خوا ینوران یها صورت ینچن یکمن : گویید یبه من م صدا یو ب دهید یبه وسعت فهم، پاسخشان را م یشما بزرگوارانه با تبسم. گویند یم
 یهمه شادمان ینا: که ینو ا. ها تنگ شده بود چهره ینا یتماشا یچقدر دلم برا: گویید ین، به من مجوانا یو باز با نگاه به غوغا. بودم یدهند یزن

صورتش  بهو  نهید یاو دست م یو به بازو خوانید یم یشاز جوانان را پ یکیاست؟  شده یم یغجوانان در یناز ا یدکجا مدفون شده بود و چرا با
به  یمانهو آن جوان، صم. ییدببخشا یمدور ساخت تان یحقوق انسان ترین یهیهمه سال شما را از بد ینه اک ینما را به خاطر ا: که بارید یتبسم م

 .یمخوشحال ید،که در کنار ما هست یناز ا: گوید یو م کند یصورت شما خنده م
به  یراًاخ یها دور بعد از سال یااند و  بوده یرانکه در ا یآنان. یدعبور کن مان ینسرزم یختگاندانشمندان و فره یاناز م یددادن با یرأ یبرا شما

را تجربه  ینگاه ینچن یکشما تا کنون . دارد یشما تازگ یکه برا ینگاه. کنند یبه شما نگاه م یندانشمندان ما با تحس. اند باز آمده شان یهنم
اما . اید شناخته یها را م ها و تملق ترس یناً حس و حالِ ااغلب با ترس و تملق آلوده بود و شما شخص ین،از ا یشنگاه مخاطبان شما تا پ. یدا نکرده

 .است قانههر چه هست، ادب و احترام و سپاس و امتنانِ صاد. باشد یختهکه به تملق آم یزیها نه ترس هست نه چ چهره یناکنون در ا
 گیرد یاز دانشمندان ما دست شما را م یکی. دانستم یمام و خود ن محتاج بوده یف،و شر یمسل یها چهره ینمن چقدر به ا: فرمایید یشما به من م و

 و یدا خود را دانسته ینقدر خود و قدر مردم و سرزم مانده، یفرصت باق ینکه در هم یناز ا: گوید یو م دهد یو سپاس صورتش را نشان شما م
دانشمند، اشک  یچرا که آن بانو. آورید یبر لب نم یا سخنو شم. از شما ممنونم ید،ا نهاده یخود پا یفرد یها بر خواسته ین،سرزم ینا ییرها یبرا

 .است یدهآن را فهم یچشم شما را رصد کرده و معنا
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آقا، ما : گوید یو م آید یاز آنها جلو م یکی. کنند یاجرا م یفیو تصن یا شما ترانه یبه خاطر گل رو یا عده. گشایند یشما راه م یما برا هنرمندان
شما آثار  یاما اکنون با افتخار برا. دانید یرا خودتان بهتر م یلشدال. یمانقالب پشت کرده بود یننظام و به ا ینبه شما و به ا خیتار ینهنرمندان، تا ا

و شاعران و  سازان یلمو ف یسندگانو نو دانان یقیسازان و موس نقاشان و مجسمه. ورزیم یم یزکار خود غرور ن ینو به ا یما برآورده یهنر
. برد یشما هجوم م اناشک به چشم. از شما دارد یاز آن آثار، طعم یکاند که هر  خلق کرده یهمه و همه، آثار و معماران، یگرانو باز یسانخوشنو
 ها تارانده بودم؟ همه صداقت را به دوردست ینمن چرا ا: فرمایید یبه من م

اند، چشم به راه  به کشورشان باز آمده یاکه از اطراف و اکناف دن داری یهسرما نِیرانیاا یثارگران،شهدا و جانبازان و آزادگان و ا یها کنار خانواده در
باز  یرانبه ا یبه تازگ هرا ک داری یهاز نوادگان شهدا، دست سرما یکیسر  یدنو شما با بوس. خود را نثار شما کنند یالفاظ انسان یباترینتا ز یندشما

 فشارد یم یدست شما را به گرم یرانیا دار یهسرما. یدو شما آبادش کن یمما خرابش کرد! شما ینسرزم نیا ینکا: فرمایید یو به او م فشارید یآمده م
 ینو همو از ا. یدو تماشا کن یدباش. کنیم یفدا م یرانا یسرفراز یدار و ندارمان را برا. یمهست یرانیا یم،و هر که هست یما ما هر که بوده: گوید یو م

 . کند یاز شما تشکر م ید،ا و اداره کشور فرا خوانده یریترا به مد مایگان یو ب یشانفاً هواداران و خورا، و نه صر یستگانکه شا
مردمان جهان از  نشانید، یکه بر زبان م ای یستهو با هر سخن شا نشانید یکه به صورت م یو با هر تبسم دارید یکه شما بر م یهر قدم به قدم با

تواند  ینهفته است که م هایی یتدر انسان ظرف یدیدد: که ینا. گویند یم یکرا به هم تبر یگرد یگاند یکو تولد  خود با شما همراهند یها رسانه
و از هر کجا که سر فرو  یدخود باز رو یها به پادگان: همان شب به پاسداران اطراف خود فرمان دهد یدگرگون شود و فردا شبه یک یآر شبه، یک

 یدباال ببر تدس یشکستن متهم یاگر برا یوا: یدبفرما یو به مأموران اطالعات. یدو کار مردم را به خود مردم وا بگذار یدکش یرونسر ب ید،برده بود
 .یداش نده هم به خانواده یو خبر یددفن کن نشان یب یجا یکاش را در  و جنازه یدو بکش یدکه او را بزن ینچه برسد به ا. یدو بر سر او هوار بکش

و جهان بوده است، که در آن از  یرانتا آن روز، سخنان شما با مردم ا یزیونیبرنامه تلو ترین ینندهاند، پرب جهان منتشر کرده یها رسانهکه  یآمار طبق
 - هرکه هستند –را  یاناگر توان گذشت ندارند، خاطحتا  و. خطاکاران بگذرند یگذشته را به دست گذشته بسپارند و از خطا یدا خواسته یرانمردم ا

 یندگانکه نما یدا داده یدنو ییرا به فردا یرانمردم ا آید، یکه از عمق صداقت برم ییشما با صدا یکجانبه،سخن  یندر ا. به دست قانون بسپرند
ون که به اکن. کردم بریو سه سال ره یستب ین،سرزم ینمن بر ا: یدا و فرموده. بر سر کارند یستهبا یرانو مد یختگانو فره یستگانمردم و شا یواقع

 .خصومت نبود یرخواهانخ شناسی یبها و آس کاش مرا و ما را با نقدای  هک بینم یم ینرا در ا یستگیشا نگرم، یپشت سر م
 –معدود  و نه جماعتی –کاش بر سر همه مردم  یا. یمکاش با مردم خود عبوس نبود یا. نهادیم یوا م یستهشا یرانکاش اداره کشور را به مد ای

ل دلی یکاش حضور ب یا. انداختیم یدر نم یو واژه دشمن را از کثرت استعمال به فرسودگ آمیختیم یکاش با مردمان جهان در م یا. دیمگشو بال می
االطاعه  را نفهم و الزم یگرانتر، و د تر و محق تر و خبره و نخبه تر یمو فه تر یرککاش خود را ز یا. فشردیم یجامعه فرو نم یخدا را به هر کجا

 یها به جرم یدختر و پسر یچکاش ه یا. دانستیم یرا اوجب واجبات م یانسان یها نظام، حفظ ارزش یکاش به جا یا. دانستیم یض نممح
کاش ما  یا. گذراند یبه ما و نظام و فالن مسؤول خطاکار در زندان نم ینرا به خاطر توه اش یجوان یها و سال خورد ینم یلیاز ما س دار دهخن

مجلس فرو  یندگانکاش به کار نما یا. کردیم یما داشتند، اعدام نم یشبا گرا ای یهن و سال و معترض خود را که مختصر زاوجوانان کم س
کاش به امتداد  یو ا. دادیم یکاش به قاموس قضا و قضاوت بها م یا. انداختیم یکاش زبان مردم را از شدت ترس به لکنت در نم یا. مشدی ینم
 .شدیم یآور دچار نم شرم یها کاشای ، ههم ینا

 جانبه، یکشما در همان سخنان . اند که شما را باور کرده یرانندمردم ا یناز آنها، ا یشپ. کنند یم» باور«جهان سخنان صادقانه شما را  مردمان
 یام، زمان برگزار یقانون یاراتبه اخت یتعنامن با  یستند،ن یانتخابات راض ینبه ا یراننفر از مردم ا یلیونم یستکه حدوداً ب ینا یلبه دل: یدا فرموده

. شده، در انتخابات شرکت کنند یجادکه ا یفراخ یبا تماشا و باورِ فضا - از مردم  یو نه بخش معدود -تا همگان  اندازم یم یقانتخابات را به تعو
آنان را در آغوش  انی،جه یها رسانه های یندورب یو جلو روم یم یو کروب یموسو یانشخصاً به در خانه آقا. کنم یرا آزاد م یاسیس یانزندان

خودم با همه وجودم بر روند . کنم یرا محو م یفراقانون یها دخالت. اند پوزش خواهم خواست که متحمل شده ییها و از آنان به خاطر رنج کشم یم
 .سپارم یمردم م ینراست یندگاننماو  یستگانو اداره کشور را به شا ایستم یو سپس در کنار م. کنم یانتخابات نظارت م ینا

مختار  نشین یسن یها که آنان را در اداره استان ینو از ا آیند یبه سمت شما م مان ینسرزم یاناز سن یجماعت. شویم یم یکنزد گیری یبه محل رأ
از  یشان، پیآقا جان، ما سن: گوید یبه شما م یاناز سن یکی. کنند یتشکر م ید،ا و درتهران و در هر کجا به آنان اجازه احداث مسجد داده یدا ساخته
دل نسوزاند؟ و شما به شانه او دست  اش یمادر ینبه سرزم یرانیا یک شود یمگر م. یمهست یرانیو همچنان ا یما بوده یرانیا یم،بوده باش یآنکه سن
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ما  یرانِا ینپس ا. ایم بوده یرانیا یم،و معتقد باش یلمتما شییو گرا ای یدهاز آنکه به عق یشمن، همه ما پ یزعز گویید یدرست م: گویید یو م نهید یم
 .یدباش یمسه تان ینو در اداره سرزم یریددر هر کجا که دلتان با آن است آرام بگ. و شما
که در  ینا را از اش یو خوشحال آید یم یشپ ها یستاز کمون یکی. اند دادن صف بسته یرأ یبرا یزما ن های یستکمونحتا  و یمذهب های اقلیت

که ما را از شر  یناز ا: گوید یو م دهد یم یبه دست شما شاخه گل یجیاناز بس یکی. دهد یشده، نشان شما م یشنهادپ یستدر یدانشگاه به او کرس
 ییبانو یمو شما آن شاخه گل را تقد. یماز شما سپاس دار اید یدهبخش ییو بددهن و قمه به دست و چاقوکش رها سواد یخودسر و ب نیروهای

 .به آغوش خانواده بازگشته یده،که بر سر جامعه بار یبرکات یمنفاحشه بوده و به  ینکه سابق بر ا کنید یم
 یاز پافشار یکبه  یکدرانداخته و آنان  یرا به شرمندگ کننده یمتحر یکشورها یران،در ا ییرهمه تغ ینکه مشاهده ا دهند یخبر م یجهان های رسانه
 .کنند یمردمان جهان اعالم م یرا فشار افکار عموم یدر پ یپ ینینش عقب ینها، راز ا رسانه ینهم. کشند یم پس یرانا یمبر تحر

ما : دهید یشجاعت پاسخش م یتچه شد که ناگهان ورق برگشت؟ و شما در نها: پرسد یاز شما م یاز خبرنگاران خارج یکی ی،صندوق رأ پای
 یتو رعا یمکه از خدا بترس ینا یما به جا: دهید یم یحچه؟ توض یعنی: پرسد یخبرنگار م. میعوض کرد یرا با خداترس یهراس مردم یجا

همه  یرند،اگر مردم سر برآورند و اعتراض کنند و جوالن بگ کردیم یم یالخ. یمدچار شده بود یهراس به مردم یم،بکن رااو  یحتم یها سنت
 یچرا؟ حاال ما جا: یندو سه سال سر بلند کنند و به ما بگو یس ینمردم در ا یماجازه نداد گاه یچه یل،دل ینبه هم. ریزد یبه هم م یمناسبات هست

 .یما کرده ضدو تا را عو ینا
 یرأ ینداند شما به چه کس یباشد، و کس یانهدادن مخف یرأ ینا یدظاهراً با. گیرید یم یا و برگه دهید یشناسنامه خود را م گیری، یشعبه رأ در
 وستانبدهم که تخصصش از همه مسلمانان و د یرأ یحیمس یکبنا دارم به : فرمایید یبه من م یداسم ببر یکه از کس ینودتان بدون ااما خ. دهید یم

ام  کرده ییشناسا یزاو را ن. ندارد یقانون دوم یلکه در تحل دهم یم یرأ یمیکل یکبه . ام کرده یقاش تحق و درباره شناسم یاو را م. است تر یشمن ب
 یختگیو ادب و فره مدر عل ی،خانم زرتشت ینا. بدهم یرأ ام یدهتر از او ند که منصف یزن یزرتشت یکبه  خواهم یم. دارم یقیننگاه او  یه درستو ب

ه شما خانم هنرمند ک ینآقا ا: گویم یم. ام یافته یرأ کار هنر، متبحر و صاحب او را در. بدهم یرأ خواهم یخانم هنرمند هم م یکبه . سرآمد است
 ینچن یکندارد و  بیمذه یوداتاست و ق حجاب یکه ب ینا: فرمایید یم. حقوق زن و مرد است یو قائل به برابر یدو الق حجاب یب فرمایید یم

 .است یخواستن ورزد یعشق م یتکه به وطنش و به انسان ینهم. یستمهم ن ،دارد یدیعقا
 یرو هر کجا که تا کنون ز یبه آستان قدس رضو: گویید یو م فرمایید یاشاره م) ع(ه امام رضابه گنبد و بارگا آییم یم یرونکه ب یشعبه اخذ رأ از

 مو به امام رضا سال نهید یم ینهو سر آخر دست به س. پاسخگو باشند ینظارت یها به حسابرسان دستگاه یدام با بوده دستور داده ینظر رهبر
 .کنید یطلب م یسرفراز یرانامردم  یندهخود و آ یندهآ یو از او برا گویید یم

و من به عظمت  شوید یشما دور م. روید یم یو به سمت گردانید یبر م یکوتاه به صورت من، رو یو با نگاه دهید یبه دست من م یکاغذ برگ
درس آموختن چشم به  یبرا یمدرسه کهن، طالب فراوان یکدر . نبرد بزرگ به در آمد ینو به سالمت از ا یدکه با درون خود جنگ نگرم یم یمرد

که مدرس آن تنها و تنها خود  آموزند یاز شما م یگرید بدیل یسوتر از درس خارج فقه و اصول، درس ب دارم آنان، آن ینانمن اطم. یندراه شما
 است» از خود گذشتن به خاطر مردم«: و آن. و نلسون ماندال یچون گاند ینام و مردانِ صاحب ییدشما
: گوید یم. بانو یداز خون فرزندتان بگذر: گویم یبه او م. نگرد یو با من به دور شدن شما م رساند یخود را به من م ی،رابسهراب اع یدشه مادر

 .گذشتم طلبید، یم یتو از مردم حل نهاد یم یمرد ذره ذره بر خود پا ینکه ا یا همان لحظه. گذشتم
از  یشها پ را که سال یلیوسا«: یدا نوشته ها یبا خط خوش به پاسداران و اطالعات نمبی یم. کنم ینگاه م یدا که شما به من داده یبرگ کاغذ به
ولگرد گرسنه باشد، چه از جانب پاسداران و  یکچه از جانب . است یدزد ی،دزد. یدبه آنان بازگردان ید،ا برداشته یگرانو د زاد ینور
که  ییها از پول یحسابرس: یدا نامه مرقوم فرموده یدر انتها. بسته بودند یدامبدانها  ینسرزم ینزده ا روز مردمان فلک یککه  هایی عاتیاطال

 . »مردم ینراست یندگانبماند به عهده نما یم،ا و کرده یدا که کرده ییها از ظلم یو حسابرس یم،ا و برداشته یدا برداشته
  

 یگرد یا تا جمعه بدرود
 سال نود ماه ید شانزدهم

 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
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   ***منبع *** 

 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا؛ زاد یمحمد نور یرسم یتساوب
http://nurizad.info/index.php/nurizad/18126 
http://nameha.nurizad.info/?p=470 
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  (++)   1390دی  16ای،  زاد به خامنه مهدی خزعلی به هفدهمین نامه محمد نوری نقد

  
 »)زاد یجواب نامه نور( !ینیخوش بب یها بجان؛ خوا محمد«
  

 !رود یکه در خواب راه م کند یدارد، آدم احساس م یخوش یها کرده است، چه خواب یرس یالرا خواندم، در خواب و خ زاد یهفدهم نور نامه
  

به انتخابات  یدنام و تا رس دهقهر کر یأنخواهم رفت، من با صندوق ر یصندوق را یمن در خواب هم پا !ینیخوش بب یها جان؛ خواب محمد
پرونده ! نه یابدهم  یأحق من است که ر ینا! یدد یدصندوق نخواه یدر خواب هم مرا پاحتا  از انتخابات نخواهم برد، ینام یگرآزادِ آزادِ آزاد، د

 !شده است یلانتخابات مجلس نهم تشک ینهم یمن برا همن
و خدا را  دانند یحق مطلق م -را  نه خدا - خود را  ینهاا یستند،را بنده ن ییخدا یچه ینهاا ست،یبه اصالح رفتار جناح حاکم ن یدیجان؛ ام محمد
ن، یدند یبرا ییها و چشم یدننشن یدارند برا ییها و گوش اندیشند یهر خورده است، نمو تار شده و مُ یرهت یشانها دل! خواهند یخود م یهم برا

 !دانم ینم... را یجهاما نت نهم، یتالشت را ارج م
 ... یدشا یم،روزها به خط زد ینهم یدشا کنی، یکه فکر م یتر از آن ام، خسته خسته خیلی

  
 !ام را تنها نگذارند خانواده ها بگو به بچه سپارم، یام را به خدا م را و خانواده تو

 یخزعل مهدی
16/10/1390 
  
  

   ***منبع *** 
 یخزعل یدکتر مهد یتوبسا

http://www.drkhazali.com/index.php/1388-11-13-14-14-13/231-1388-11-13-13-52-05/1590-1390-10-16-21-05-23.html 
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  (++)   1390دی  17، ای به خامنه» کاله قرمزی«طنز نامه سرگشاده 

  
  ! حالت خوفه خامه جون؟! سَلِین

  ! انقذه دیرکاتوری کردی خُف خسته شدیم
  !برو دیگه! ری؟ آخه کی می

  
  

  ** *منبع *** 
http://i39.tinypic.com/1ik02a.jpg 
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     1390دی  17، ای خامنهبه  محمد شورینامه سرگشاده 

  
 !یا خامنه اهللا یتبه آ یطلب سابق و اصالحگر فعل مسافرکش و اصالح یکار،نگار ب و روزنامه یسندهنو یک نامه

  
 ظلم گشت ظلم ظالمانمُ چاه«

 »گفتند جمله عالمان ینچن این
  

هست و همه امور به فرمان شماست، و  یارتانبه ربع قرن قدرت و قانون قدرت در اخت یبکه قر! یرانبالمنازع ا رهبر ی؛ا خامنه اهللا یتآ حضرت
 !یتب یو اعضا ینمشاور یتشما هم به هدا

تان، در  مطلقه یتربع قرن وال یبرق یُمنهستم که به  یکارینگار ب و روزنامه یسندهنو یک نویسم یم یحضرتعال ینامه را برا ینکه دارم ا اکنون
 .اند برده یغمارا به  ام»ینانِ آزاد«دزدان نان  جمهوری اسالمی ایران،نظام 

  
 !اهللا یتآ حضرت
در رأس  یزکه هم اکنون ن یافراد ینام؛ توسط هم شده یو زندان یردستگ 65شما درسال  یجمهور یاستدفعه در دوره ر یکمن : کنم یم یادآوری

آنها بر امور  های ییو توانا یتباهدا یزحضور بالمنازع دارند و شما ن یزن ندهه گذشته بوده و هستند،و تا اآل 3 قضائیو  یتیمن ی،االعاتاط یها مقام
 ینظارت استصواب به وسیلهو  یداشتن قدرت قانون یاردر اخت یُمنتا به  کنید؛ یرتق و فتق امور م تان یتب یهزار نفر 40یو با اعضا یدتسلط دار

 57 همناست و مانند خوره به جان انقالب ب» حذف یانجر«افراد معدود و محدود؛ که نامش  یاراخت فقط در یزن »یکی«باشد و آن  »یکی یهمه برا«
از دور خارج  - یرفسنجان یهاشم اهللا یتغارتان آ یارو  یقشف یقهمچون رف - شما را یکدوستان نزدحتا  مخالفان و یکی یکیدارد  افتاده و

 .کند یم
که  یا نامه. بود64سال  یورصفحه، در شهر 8در  یا نبود، نوشتن نامه یرفراگ یها و رسانه ینترنتکه مطبوعات و ا یا من در دوره یها از اتهام یکی

اتفاقاً  ههمان نامدر . مردم، آن هم فقط توسط پُست ارسال شده بود یو نه برا ینشما و مسؤول یاز منکر فقط برا یامر به معروف و نه یدر راستا
خصوصاً در زمان ( یزن ینککه هم ا یرادیا ید؛شاهانه دار های ینههز یتان،بود که شما در سفرها ینگرفته شد ا یکه به جنابعال یراداتیاز ا یکی

 .است یدهگرد یانگرفته شده و ب) اجالس جلوس در قم
بار در  ینو ا!) »مقام« از »معظم«کلمه  یدنالبته نه به اتهام قلم کش( جرم نوشتن به ی،بازهممل یتامن یهبه جُرم اقدام عل یگربار د ینجانبا البته

از  یو دزد یکالهبردار حالل نوشتن و نه اختالس و کار با روزنامه سالم که نانم را یلیروز پس از تعط یک، 78در سال  ی،مطبوعات قانون
اند در  و باعث شده یدهنانم را دزد ام؛ و از آن زمان تا به حال دزدان نان، دهش یردستگ آوردم، ی،درمیفروش و آدم یخوار المال و رانت یتب

 .کنم یزندگ یاجتماع یو ناامن یشتیمع یطاشر ینتر سخت
نامه  یکصد«با عنوان  یقیو تحق یلیگزارش تحل یکام، انتشار  روزنامه سالم محکوم شده یلیکه به جرم نوشتنش پس از تعط ییها از نوشته یکی

 .بود 78در خرداد  یرانویچدر روزنامه ا »جمهوری یسده به رئسرگشا
و  یاسیهاومنازعات س یریهر چند که دامنه درگ. کرده است یمحسوس ییرتغ 76کشور پس از دوم خرداد  یاسیس یفضا«: گزارش نوشتم درآن
 ینانگاشت که در ا یدهراناد یتواقع ینا توان یده، اما نمبار بروز و ظهور کر خشونت یاختالفات به شکل ینبعضاً احتا  و یافته یشافزا یزن یدتیعق
کشور واکنش  یدادهایمختلف نسبت به رو های یتبه فراخور و در موقع یاست،ها و فعاالن عرصه س فراهم شد تا همه گروه یعرصه و مجال تمد

 یسو یرازاست که دردو سال اخ یا سر گشاده یها امهموجود، حجم قابل توجه ن یاسیباز س یاز عالئم فضا یکی. نشان داده و اعالم موضع کنند
 یاسی،س یاتکه در ادب دانیم یم. نوشته شده است جمهوری یسمتفاوت خطاب به رئ یشناخته شده و گمنام با اهداف و منظورها های وهافرادو گر

اما با انتشار آن  نویسند، یم یّنیرا خطاب به شخص مُع نگارندگان عالوه بر آن که نامه یاو نگارنده، . است یخاص ییبار معنا ینامه سرگشاده دارا
 .»کنند یخاص را دنبال م یبه مقصود یلن یتو در نها یقصد جلب توجه افکارعموم یزجامعه ن طحدر س
 .نامه سرگشاده و مانند آن، در آن زمان شمارش شد یکصدحدود  شاید
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 .بشنود »یوارد«اند تا  زده» دَر«به یعنی. نظام نوشته شده است یبلکه به رهبر یها نه به خاتم نامه یناست که ا ینا واقعیت
نکرد و روز به  یهاستفاده بهن یشرأ یلیونم 22نوشت، از  یشانکه به ا یا در نامه یمنتظر اهللا یتبه قول آ یهر چند و( یخاتم یدر زمان آقا الاقل

تا آن  ید؛فضا را بست یناز مردم بدانند، اما ا یمطبوعات هم چاپ شود و بخش ها در نامه ینمطالب ا یامکان بود که برخ ینا) کرد ینینش روز عقب
 !؟...معلوم است شان یبند و مقصود و گروه یفهم که تکل ینترنتیکنندگان ا مطالعه) اداره آمار(درصد 11بخش از مردم هم ندانند و آن 

  
 !اهللا یتآ حضرت

 .کنید یدرو م یدامروز دار ید،را که کاشت آنچه
 ینهو قرنط یفبا تلط یشان،دگراند یالیسر یها قتل یزها و ن بحران یجاد، با ا»حذف یانجر« یمبهتر بگو یا، جمهوری اسالمی ایرانزمان نظام  آن

 یاستر -ینهاد دولت ینتر در رأس مهم یو مبارزات یاسیس ی،پشتوانه علم یچبدون ه یکه فرد یدمرحله رس ینسرانجام به ا یکردن ذهن جنابعال
سابق  یجمهور یشما از همه رؤسا یکه برا یکه و ییتا جا. یردقرارگ) نظام که هست یترینالاقل تابلو و و ندارد، یقدرت گرکه ا( - یهورجم

 یو بر خالف رؤسا آورد یدرم) حذف یانجر یعنیثابت قدرت،  یانهمان جر( کنندگان یتکه توسط هدا یبمیبا ننه من غر تر بود، گوش به فرمان
همچنان قانون  قدرت، یایبسازند که پس از مرگ شما، ماف یاز او قهرمان خواهند یم: یراز! قد علم کند و پا توکفشتان انهم در مقابلت یگاه یقبل

 !قدرت را حفظ کند
 ،»ینیخم امام«اش به  در نامه »یمحمد منتظر«به قول مرحوم  یگرشود، د یادمگس دور و برش هم ز یکه وقت یرین؛ش یاراست بس یا لقمه قدرت

 !»کند یبلکه گوشت لخم را هم نشان م رود، ینم یرینیفقط سراغ ش
 یاستتا ر کند یتقال م یریوز دوره نخست یکو  یجمهور یاستدوره کامل ر یکبا وجود ) ب سابق.گ.ک( ینپوت» سردار«روزها  ینکه ا امری

 !را هم ببرد2012 یجمهور
 .ننوشتم یا نامه یحضرتعال یبرا گاه یچام؛ اما ه خاص نوشته مقامات و افراد یابر ی،متعدد یها نامه یلی،ها به دال سال ینا در

 .نویسم یم »یخبه تار نامه« یرا برا یمها نامه یحُسن ختام تمام اکنون
  

گرفتن  برای وانندت ینم ی،اند و نه در مقام حُب عل در مقابل شما قرار گرفته یهفقط از باب بُغض معاو یاسیس یبلبشو یندر ا یبرخ: یمبگو باید
 را یچپ شما داشتند و نانِ منِ نوع یبدست در ج یهمطلقه فق یتبرکات وال یُمنبه  یشتا چند وقت پ شان یکه برخ(از دزدان نان  »ینان آزاد«

 !کارستان کنند یکار!) را؟ دزد ینا یریدبگ یآها :زنند یم یادخودشان کرده بودند، و اکنون فر یانحصار
 یهیآن را که مُحکم است و شک و شبهه و تشب یاتاز آ یبرخ دهد، یبه اسم قرآن فرمان م جمهوری اسالمی ایرانحکومت  یدمفقط چون د من

تا با  یاورمچند نمونه ب فهمد، یهم م یرا هر آدم اُم شا یسسل یهم ندارد و معنا یند یعلما یچنان آن یرهایتفس به یزن یاجیو احت یستهم در آن ن
آن  شود یکه چگونه م یمو متوجه شو یمرا لمس کن یساله حکومت اسالم 33گذشته شما، اعجاز قرآن در عصر و اقتدار  اننسخ یاستناد به برخ
 !شوند؟ یم »یبُکم عُم صُم«یبرخ گوید یطور که قرآن م

  
 :یدا فرموده ییشما در جا اهللا یتآ حضرت

خود  یلخود و م یکه اداره جامعه به دست اوست فقط به رأ یاست که آن کس یناستبداد ا یمعنا. است ینشانه حاکم طاغوت ینتر واضح ،استبداد«
نداشته باشد، مهم  یریاو تأث های گیری یمکه زمام امور آنها به دست اوست در تصم یمردم یلمخصوصاً م یگراند یلم یگراند یباشد، رأ یمتک
نمازجمعه «. خواهد یو چه م گوید یاو چه م یست،و نظر خود او چ یرأ است که ینمهم ا. خواهند یو چه م گویند یاو که مردم چه م یبرا یستن

 »336، ص 7، ج »در مکتب جمعه«کتاب  ،16/10/1362
  

 !اهللا یتآ حضرت
 !است؟ یناز ا یرغ یتاکنون وضع آیا
فرهنگ تملق  یوعرواج و ش یعنی ،یوهش ینکه به واسطه هم کنند؟ یم ییتا حد خدا یمو تکر یدهستند که فقط از شما تمج ییها مردم همان ینا آیا
 !هستند؟ ینهامردم ا یااز مردم قاصر از فهم امور، حکومت کنند، آ یمیاند بر بخش عظ و نفاق، توانسته یاو ر
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 یما متکو اراده ش یلاند و اداره جامعه فقط به م هم از دور خارج شده یکنزد های یخود از اسالم، همه مخالفان و ینیستیتفکر استال یُمنبه  ناآل
 .است
 ).34/نمل( »یفعلونو کذالک  ۀذلأهلها أعز أفسدواها و جعلوا أ یۀقرذا دخلوا إقالت ان الملوک «: گوید یقرآن؛ آنجا که م ینو معجزه است ا راست
الفور از دور  یو ف فوراًشدند که  یی»شداأ«چنان  به اسم کفار و منافق آن یامروز و درگذشته برخ. »ینهمرحماء ب شداء الکفار وأ«: گوید یم قرآن

 ینا ،اند کرده یانب» اشداءأبازرگان از کلمه  یکه جناب مهندس عبدالعل یو درست یباز یاربس یکه با معنا یدر حال. خارج شدند یاستس یمعرکه باز
 !خود دارد یکه جا »ینهمرحماء ب«. یستو ببَند و بِکُش نبوده و ن یربگ یشمعنا »اشداء«

 !شد یکفار و منافقان هم نم یکه در گذشته برا شوند یم یی»شداأ«چنان  ، آن»رحماء« همان اکنون
 :که یدنگفت ییشما در جا مگر

 هایی یوهبه ش یکسان ینکهخود را ابراز کنند ا یدهآزادانه عق توانند یاست که همه م یباز یفضا یجامعه اسالم یبدانند فضا یدمؤمنان انقالب با همه«
. »است در اجتماع و مقدمه استبداد یسمکارها مقدمات بلبشو و آنارش یلقب ینا یستقرار دهند درست ن یبورد آسمتوسل شوند و مردم را م

 .»13/11/1358 یهانروزنامه ک«
 سد؟ر یها م و به گوش شود یآرام گفته م یطیها در مح امروز همه حرف یااما آ. »حسنهأ یتبعونفل القو ونعمیست ینفبشر عباد الذ«: گوید یم قرآن

از  ییها شده و حرف ینگلچ یها بوده با آدم یشیاگر بوده، نما. یما نداشته »یرمتکلم مع الغ« ید؛ا بوده»متکلم الوحده«ها  سال ینمتأسفانه شما فقط در ا
اش  همه ینکهن از ام«: مطبوعات گفتند یبا اعضا یداراول انقالب در د یها در همان سال ینیکه امام خم یدر حال! شده و نوشته شده یینتب یشپ

در عوض در دوره  ماا). مضمون ینبه هم(» بزنم یادز یتکرار یها من دائم حرف یدشا. منتفرم یایدب یزیونو تلو یواسم من در مطبوعات و راد
 .شنویم یچند روز، دائم سخنان شما را مکرر م یا هفته ی،جنابعال(!) امامت

  
 ! اهللا یتآ حضرت

از تقوا و مالحظات  یما هم نباشد، ول یداصالً مورد تأئ یفکر یو محتوا یاسیس ینشباشد که از لحاظ ب یا روزنامه یکاگر «: یدا خود گفته شما
روزنامه «. است یخوب یزبلکه چ یستن یبد یزچ یو مسائل فکر یاسیها برخوردار باشد، تضارب افکار در باب مسائل س در اداره روزنامه ینید
 .»18/3/1365 سالتر

مطبوعات را متزلزل  یآزاد تواند یاساس نم یانتشار مطالب ب یول یسندبنو خواهند یامروز مطبوعات آزادند تا هر آنچه که م«: یدا ا گفتهشم همچنین
 »2/11/1371روزنامه رسالت «. کند

  
 !اهللا یتآ حضرت

 .»لوا ما التفعلونعنداهللا أن تقو فتاًر مَبُمنوا لم تقولون ما التفعلون کَآ ینالذ یهاأ یا«: گوید یم قرآن
تا معلوم شود  گذاشتیم یتان دستگاه تقواسنج م توسط وزارت اطالعات یدبا یاآ کردیم؟ یم یکاراست؟ مگر ما در محل کارمان چ طور ینامروز ا آیا

 !کردیم؟ یخانه کار م در فاحشه کار در روزنامه، یآنکه مثالً ما به جا یاامور مربوط به حکومت است؟  ینمگر ا! یانه؟ دادیم یرا انجام م یامور شرع
 یکردند، وقت یروزنامه سالم دو ماه بازداشت و زندان یلیمرا پس از تعط یو وقت! یمشب و ظهر هر روز نماز جماعت داشت ،در روزنامه سالم ما

 !بود؟ یمل یتامن یهلمحکوم شدم، جرمم نوشتن مطالب متعدد ع) 1365سال  یژههمان حاکم شرع دادگاه و( ینیراز یعل یآقا ینتوسط هم
محصنه یرمحصنه و غ یزنا یم،ا که نکرده یرانتخوار یم،ا اختالس که نکرده یم،ا که نکرده یدزد، اساس باشد یمطالبمان ب یمن نوع که من و گیریم

 یخاز تار یبرخ یالد، به خپَست و دون شأن، باش یآوردن به کارها یتا با رو یمشو یشتیمع یکوتنانمان قطع و با یدکه با یم،ا که انجام نداده
 .یممحو و نابود شو یاسیس
آفتاب آمد «: گرفته یدآن را ند یکوت،با با توان یکه نم یمهست یرانا یاسیمعاصر س یخاز تار یبخش یمن و من نوع ،بخواهند و چه نخواهند چه
 »!آفتاب یلدل

ها و  گوش یبرخ یدشا. حقاق حقإو  یخ؛ثبت در تار یو برا یر؛والغ یمتباب نوش یناز هم. »ینتنفع المومن ین الذکرإف رکِّو ذَ«: گوید یم قرآن
 !»یرجعونفهم ال«...: است یدبخورد؛ اما بع یشده، تلنگر »یصُم بُکم عُم« که ییها ها و دهان چشم
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 یمن اتبع الهد یعل والسالم
 )نگار و روزنامه یسندهنو( یشور محمد

 90 ید 17
  
  

   ***منبع *** 
 )جرس(» ه سبزجنبش را« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/47357 
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    1390 ید 18 ی،ا به خامنه علیرضا پورپیرعلیسرگشاده  نامه

  
  !خیمبچرخ تا بچر

  
 !سالم یا خامنه یعل یدس آقای
است که دارند  یگرانیمم به داما مدام چش نویسم یتو نامه م یاست که من برا ینهم ا یکی ینترنتا یایو دن یاجتماع یها شبکه های یتجذاب از

 امهام و داخل پاکت ن نوشته یکاغذ ینامه را رو یناصالً فکر کن ا. نداشته باش یتواقع ینبه ا یاما تو کار. خوانند ینامه را م ینقبل از تو ا
خواهم . دارد یلدل کنم یم یدأله تأکمس ینبر ا ینکها. است به دست تو یدهرس یمام و مستق که سر کوچه هست انداخته یام و در صندوق پست گذاشته
 .گفت

  
 ! یا خامنه آقای
 یتنها شهر کوچک یدآباد ما شا نحف! که دانی یم. لشگر هشت نجف اشرف یجیبس ،محمدرضا یدپسر کوچک شه. هستم یرعلیپورپ یرضاعل من

. شد یدشه یوالفجر مقدمات یاتعمل در -خرمشهر یکیدر نزد ییجا -  یهدر رقاب 61پدر من در سال . خودش لشگر داشت یبود که برا
قرار  ینکهداده باشم و هم ا ییتا هم آشنا گویم یرا م ینهاا. بود، خاک کردند یکه پانزده سال خال یآوردند و در قبر ایمانرا بعداً بر یشها استخوان
 .یسیمنامه بنو یتبرا مان یبا اسم و رسم واقع یما گذاشته

داستان . حوصله داشته باش و تا انتها با من همراه شو. کند یم یخکنم که مو بر تنت س یفرا تعر یداستان یتانامه بر یندر ا خواهم یم! یعل سید
 .است ییآشنا

 یمسؤول فرهنگ. گویم یاز خودم م. ساخته بودند یمانبود که برا ای یلهدهه شصت، شروع خروج از پ یها ما بچه یدهه هفتاد بود و برا اواسط
در آن سن و سال فاجعه  ینوجوان یبرا. سنگ یتلببه صُ یو با ذهن ییگرا و آرمان یتو مهدو گری یو انقالب یناز د یا ا ملغمهب. مدرسه بودم یجبس

خودت هم باورت نشود در آن روزها  یدشا. یجبس ی،که تو برساخته بود ای ینظام یفرهنگ شبه یلو طو یضو صد البته مطلوب دستگاه عر. است
را  یتلباس روحان ینوجوان ینکه در سن یزیطلبه تر و تم. هست یادمرا خوب  اش یکی. بود یوارر تا عکس از تو بر دمن چها یدر اتاق شخص

 .یمبگذر. یشانزده ساله بود یادر آن عکس، پانزده  یدشا. تاس یدهپوش
وجاهت داده  یزده بود یهاو بر آن تک یننشکه تو به عنوان جا یگاهیبه جا یش،داشت از پ ینیکه خم یزماییکار. رفت یم یشبه کامت پ یزچ همه

 ماو  رفتی یروز به روز تو به اوج م کردی؟ یم یباز» نقش«خوب  یلیتو خ یا یمما ساده بود. کرده بود یمهسال ب ینچند یتو را برا یتبود و موقع
را  یرمگان ی،ا بودند و مدام به اشاره یچیدهر گرد تو پب یافتنین دست یاز تقدس یا هاله. شد یم تر یشات از ما ب روز به روز فاصله. یضرمگان به حض

 .کردند یفلک م یاستبه چوب س کردند یم یدراز دست یهاله قدس ینکه بر ا
قدر که تو  است، آن یدهبا داستان تو در هم تن یمملکت، داستان هر کس یندر ا. داستان تو هم هست. گویم یداستان خودم را دارم م! یعل سید

. است یدوران جوان یکو مستأصل، فاصله،  یدناام یغرغرو یرجوانپ یانسالم ینچهار تا ا یاسال هفتاد و سه  یجیاز آن بچه بس. یدیال مبسوط
 یغاتیبسته تبل یک ای یقههر سل یبرا. کم نبود هایت یتجذاب. و من هنوز دل در مهر تو داشتم. که دوم خرداد اتفاق افتاد یمبود یرستانیبچه دب زهنو

بود  یگزاف یها دروغ ینهم یکرد ینسرزم ینکه در حق خودت و مردمان ا یانتیخ ینتر بزرگ. یتوال یلو طو یضدستگاه عر. بودند یدهد فراهم
داشته باشد، در برخورد با  یو متصلب یدئولوژیکهر چقدر هم که ذهن ا یزاده،وگرنه آدم. کرد یجادخودت هم توهم عصمت و طهارت ا یکه برا
 .برهد ،خود گرفت یبکه تو را در چنگال مه یا استحاله یناز گزند چن ندتوا یم یتواقع
ما بچه . گفتم یاز دوم خرداد م! ؟...نه یاگذاشته است  یها را باق آن سال یعبه وقا یشیدنرمق اند یتروزها هنوز برا ینا یدادهایرو دانم نمی
 یخبط بزرگ ی؟خودت را قالب کن یکه رأ یتو که راهش را بلد بود یراست. و نظر تو غالب شود یرأ ینکها یبرا یمها که نکرد چه ها یجیبس
 یرانگرو و جواب یب یها پرسش کنم یخوب که آن روزها را مرور م... است که در مردم رخ داد یاز آن تکان کشی یهنوز هم هر چه م. دیکر
که نظرت به نظر او  یکرد یداپ یدارم که بعدها بهتر از هاشمن ی؛ کار»...شود ینم یمن هاشم یبرا کس یچه«... گیرد یشکل م یمبرا تری یشب
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 یینتع اش یدر نسبت با تو شأن و مرتبه و بزرگ ینکها یاتو است؟  »یبرا« جمهور یسچه؟ مگر رئ یعنی» من یبرا« یگفت ینکها. اشدب تر یکنزد
 شود؟ یم

به اندازه  تنه یکبدانم تو  خواهم یاست؟ م ینسرزم ینمردم ا یهنفر از بقتو برابر با چند  یتارزش و اهم: سؤال من بده ینجواب صادقانه به ا یک
حاشا . است بصیرتی یو ب والیتی یاراده تو که ب» عرض«سنجش اراده ما رمگان در ! آن روزها یجیِبر منِ بس یوا ؟»فهمی  یم«مردم  ینچند نفر از ا

 یفو اراده توست که تعر یو نظر ما در طول رأ یشأن رأ -و شترمرغ  یکو الستقند و شکر  یوخش - فالسفه درگاه آن آستان  یربه تفس. و کال
تا مردمان  یمدکر یم یعتوز یدهات داشت، در هر کوره یراژکشور ت یلیونیم یترا که به عدد جمع» لَثارات یا« نامه یژهو یجیان،ما بس ی،بار. شود یم

 .و راه باطل را انتخاب کردند. یدندو نفهم. طرفند یزدگ و غرب تیزیس یناز د یا بفهمند که با چه جرثومه بصیرت ینادان و ب
مگر . یلگدمال نکرده بود قدر ینهنوز شأن و منزلت خودت را ا. بست نبود العبور و بن دشوار و صعب قدر ینا یتهمان روزها هم راه برا! یعل سید
 یبارها خودت را برا یخودِ خاتم ینکهمگر نه ا. بود »یخاتم ی،ا خامنه ،ینیخم ی،فاطم یدسالم بر سه س«آن روزها  یاز شعارها یکی ینکهنه ا
 اش یکه دوست و دشمن به سالمت روح زاده یبنج یِکرد؟ خاتم یبشده بود، ترغ »یرناگز«اسفناک کشور  یتوضع یکه برا یاصالحات یرهبر

 گونه ینداشت و هنوز به دست مزدورانت ا یدارر بود و حرفش خرو دور زدن و نارو زدن نبود و هنوز معتب یباز که اهل دغل دانی یمعترفند و م
تو را وسط  ینکردند پا یها سع مگر مردم هنوز تا مدت 88سال  ینهم گویم؟ یچه م. ینخواست. باز بود یتراه برا. ملت خراب نشده بود یشپ

 یرهدا کردند یم یهنوز ملت سع شد، یم یریتو مد یتوسط شخص حضرتت طراح یماًمستق یومثل روز روشن بود که کل سنار ینکهنکشند؟ با ا
 .یختیرا ر یدر آن خطبه خونبارت آب پاک ینکهنگه دارند، تا ا نژاد یو احمد یشعارها را در حد جنت

که  یشهم؟ همشک کن یقیو تزر یپوشال یمانبود تا به آن ا یازچقدر زمان ن - که من باشم -تازه پا به دانشگاه گذاشته  یجیبس یک یبرا کنی یم فکر
سحرگاه ماه . هست یادمخوب . پر و پا قرص داشت یها مشتر دروغ ینا یبرا یشههم یکه برا شود ینم یول. بشود یدشا. دروغ گفت شود ینم

و . بود یگریکه از جنس د ییها حرف. با امانپور را پخش کرده بود یمصاحبه خاتم یزیونتلو. ساعت چهار و پنج صبح. همان سال اول بود انرمض
 یمانهمان ا. یمرا برپا نکن یدجد یمانا یککه بساط  یمقدر پخته بود آن یگرد. تحت امرت نداشت یها هم به آن بمباران رسانه یربط یچاتفاقاً ه

 دانم ینم یعنی. یخودت را داشت یگاهکه هنوز تو جا یمرا بگو ینالبته ا. راه خود را باز کرده بود یخاتم یول. هفت پشتمان بس بود یبرا بلیق
سخت بود، . بود یدهنرس ای، یدهروزها رس ینکه ا یگاهیبه جا ی،که تو باش یهیفق یکه ول کردم یم یمخودم ترس یرا برا یهنوز مدل یچگونه ول

 .بود یشدن ولی
سرداران . یانداز به سنگ یشروع کرد. یپنهان کن خواستند یتو م یکه خالف رأ یخشم خودت را از رمگان توانستی یو تو نم گذشت یم روزها

ور جمه یسدادند و رئ یانیهب دادند، ینام م ییربه دکتر و استاد تغ یپو از سردار و سرت زدند یم یاسیس یپروز به روز داشتند ت یگرسپاهت که حاال د
 .یو ادامه داد یکرد ییدو تو که تأ! ها چه غلط. شدن است یزکردند که کاسه صبرشان در حال لبر یدرا تهد
 ینتر مؤدبانه یدشا »یوحش«. شدند یدهدانشگاه تهران به خاک و خون کش یدر کو یاسیاعتراض جمع و جور س یک یدانشجو، در پ های بچه
محقرانه  یها و ضرب و شتم و غارت اتاق یببه تخر گویان»ام یدریح ام یدریح«کرد که  یداپ یورتآن فرزندان غ یبرا شود یاست که م یفیتوص
 . بعد از انتخابات دردسرسازت بزنم یبه روزها یزیداستان، گر ینجایبگذار از ا. زدنددست  جودانش یها بچه

  
 ! الشأن یمعظ! معظم مقام
تحت  یوقت شوند، یبا مردم طرف م یفرزندان دلبندت وقت ینهم دانی یدارند؟ م یکالم یچه تقوا یجیانتاند که بس تا کنون به گوشت رسانده هیچ

 دانی یم زنند؟ یم یادرا فر شان یشده جنس اند، چگونه عقبه سرکوب فلفل یو مجهز به باتوم و اسپر یانتظام یرویو ناسکورت موتورسواران گارد 
اداره  یشخص جنابعال یشده است که تحت بودجه و امکانات مرحمت مداری یتوال یتمال ترب پدر من بود، چگونه لجن اش یکیکه  یجیبس یآبرو

 یانفرزندانت غل ینا یرتتعصب و بص. یستن یهاتتوج یلقب یناز هزاران و ا یککه بحث، بحث استثناء و  گذارم یهمه شرافتم را گرو م شود؟ یم
 .دهند یاست که بروز م شان مدارانه یتاز اخالق وال یحداقل یفحش ناموس رود، یو باتوم که به هوا م شود یرگ گردنشان که متورم م کند، یکه م
به  ام یدهده پانزده سال که از نوجوان هوادارت رس ینخوب بفهمانمت که چه گذشته است در ا خواهم یم. نشود داستانم مخدوش یرس خواهم می

 .یم، بگذر»...ننگ ما ننگ ما رهبر« زند یم یادفر یابانکه در خ ینیآن جوان خشمگ
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 یدس یآها. عکس حضرتت پاره شده بود. اده استرخ د یا چه فاجعه. یستاند یهگر یتو از جمع یآن، در جمع هوادارانت آه و ناله کرد فردای
 یباق یزیچ ی،کرده بود ینههز یکل یشکه برا یسمپات - یجیاز آن بس یگرد. بغض تلخ را فرو خورد ینا شد یمن عسل هم نم یکبا  یگرد! یعل

 .ودنمانده ب
. یموفق شد. یراه اصالحگران را خراب کن یخواست» ...النرفت ستم بر ما، بر کاخ ستمکاران، تا خود چه رسد خذ ینا یم،ما بارگه داد«! بینی می
 ینجایا اام. که سهل است یخاتم. جا کرد جابه شد یکوه را م یکه تو کرد یروهایین یجو بس یّاسیو س ینیچ مهره ینانصافاً با ا. ینتوانست گویم ینم

 .نخواهند شد یزانآو خواهی یشوند، به دامن آن چه تو م یگردانوالزاماً اگر ملت از راه اصالح ر ینکها. یحسابش را نکرده بود یگرکار را د
صد سال هم از . یستن یرفتهپذ یا بهانه یچه یگرد! یچه شاهد دلبر. یدشاهد مقصود را در برگرفت) مصباح( یعصبان یلسوفو ف یو آقا مجتب تو
. زدیم یم یشخندخود ن یکنان به فردا و ما نظاره. زد یمهرا به نام شخص حضرتت رقم خوا 84پس از  یها سال ینمملکت بگذرد، ا ینا یختار
 .سفر عسرت. رکود یها سال

  
 ! الشأنا عظیم
را باخته بود در  یزشکه همه چ یمردم. یمکه ما بود یمردم. کرد یندگیرا نما» مردم«همه جا  ساقت یمینشاهد س. یممان سکوت کرد سال همه چهار

خسته  یک«و در جواب  شمرد یرا متحد و منظم م یازدهاز هشت تا  ،»ید؟ا آمده ینجااز ساعت چند ا«شما در جواب  یدکه با یمردم. قمار تو ینا
بار  یک دهد، یدر جهان رخ م یبار به صورت تراژد یکمن، تو بخند، هر آنچه  یه، به احترام گر»!دشمن! دشمن« زد ینعره م یکوبان، پا»است؟

. یبود اش کننده یهته که تو رأساً یشینما. یممرز و بوم بود ینا یختار یکمد ینتر گران مضحک ا نظارهو م. تکرار خواهد شد یبه صورت کمد یگرد
 ینهمه ا یبرا» مردم«دهند  یشنما ات یزیونیتلو های ینکه دورب یو انصافاً به قدر کلوزآپ. »حق مسلم ماست ی،ا هسته یانرژ« زدیم ینعره م یدما با
 .و حاضر بود یها ح نعره

  
 ! یعل سید

تنه به شأن  یگاهتباألخره مقام و جا. یندازیخودت را از تا ب یکه نخواه پذیرم یم. یتغبن و حسرت بود برا یشکه سرتاپا یکرد ای معامله
دارم  ینیقدر خلوت خودت  یول. یکن یدناام گیرند، یسبقت م یکدیگرو فناء در مرتبت تو از  یرا که در چاپلوس گانی یسهنوک یدنبا. زند یمعصوم م

. کنی یمرور م ی،نرس ای یدهکه اآلن رس ینجاییتا به ا یاتخاذ کن توانستی یرا که م ای یراهبرد یها از نقشه یگرکه هر روز و هر لحظه هزاران مدل د
 یاز دست داد را یچه کسان ینبب. طور امر بر خودت مشتبه نشود ینتا ا یدر صورت متملق خاک بپاش شد یم. یرا دور نزن یمیقد یرفقا شد یم

 ی؟جهان را به دوش بکش ینامر مسلم یتوال خواهی یها م کوتوله ینبا ا. یدور خودت جمع کن مقداری یتا چه همراهان ب
از آنکه به قدرت خدا که در  یشهنوز ب. باورت نشد. »تا شهرمان را رنگ بزند یممرد نقاش را از خانه به در آورد«سال رکود که گذشت ما  چهار

 وقتمورد وث یانفدائ یمبا ت یهمان سال هشتاد و چهار است که آقا مجتب پنداشتی یم. بالیدی یبه سردارانت م ی،دم است باور داشته باشدستان مر
موجود  ینوجود داشته باشد که چن تواند یم یاریهنوز که هنوز است در عجبم که چه مع. شان شعبده کنند»هو المطلوب«دوباره با همان رمز 

. یکه افتاد و دان ییو تقلب گسترده و رسوا یدستکار ینچن یدهد، آن هم به بها یحترج یرحسینرا به م یاز فرهنگ یو مخرب و عارکارنابلد 
 بود؟ چه بود؟ یاسیتر بود؟ اساساً رجل س گراتر بود؟ صادق»اصول«بود؟  تر البیانق
ملت  ییبود که گو یزشیتکان و خ. نبود یکارگزاران دولت ییرتغ یبرا یانتخابات یعرصه و کارزار عاد یک یگرد 88خرداد  22. یعل یدس دانی می

 یاناًبقا و اح یبرا یاسالم یدر جمهور یتیوجود قابل» احتمال«سنجش  یآزمون برا ینخرداد آخر 22. را تست کنند یتآمده بودند تا حاکم
آنچه پس از انتخابات رخ داد و مجموعه آن  اندیشم یبا خودم م یگاه! یا خامنه یآقا. گویم یم یقینرا به قطع و  ینا. در اداره کشور بود دیکارآم

خودت  یبرا تر یشب. است یتلخ یتواقع. یداشته باش توانستی یبود که م یداده، تنها انتخاب مقابله با جنبش رخ یبرا ی،که اتخاذ کرد ای یاستراتژ
و از دل  ینداشت یشبرا یفرمول یچکه ه یزیچ. عزم و اراده مردم بود یزانش ممربوط به سنج یکه کرده بود ای یتنها اشتباه محاسبات. تلخ است

 .آن وجود نداشت یبرا یچندان یها داده یزن ات یتب یاطالعات یلو طو یضدستگاه عر یها از گزارش کدام یچه
 

 ! یا خامنه یعل یدس آقای



 )897(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

و کردان و  یمیو رح کشند یحبس م... و یزدی یمو ابراه یدآبادیو ز یانیدو ق زاده ینزاده و ام و تاج یکه در آن بهزاد نبو یصاحب دستگاه برای
فرد  یو کامران ینیاالم و محسن روح یکه محمد مختار ینوشت؟ دستگاه یدچه با بینند، یبر صدرند و قدر م... و یجانیالر یرو اردش یعال بروجرد

و بذرپاش باالتر از قد و  نژاد یچون حداد عادل و صفار و احمد فرهنگی یو ب سواد یو آقازادگان ب غلتاند یرا در خون خود م... و یو سهراب اعراب
و  اند شمقدریو  ینمک چون سلحشور و ده ادبانی یب اش یفرهنگ یانکه متول یدستگاه.... کنند یم یهتک یو فرهنگ یاقتصاد یها شان بر سمت قواره
 ...یننش و خانه یرگ گوشه یعشجا یمهد یدو س ییو مهرجو یو قباد یضاییچون ب یبزرگان

 
 ! یعل سید
و اروپا و  یاو استرال یکااند به کانادا و امر رفته یااند،  کشور بوده یها دانشگاه ینبهتر یها خوانده شان درس من، که از قضا همه های یا دوره هم تر بیش
که  یمملکت یران،ا، اینجا. مشترک دارند یلدل یکشان  همه. ستنده یزاو و یرشمدارک و انجام امور مربوط به اقامت و پذ یلدر حال تکم یا ی،مالز

 یشسر جا یزچ یچه ینجاا. یستکردن ن یزندگ یبرا یخوب یجا... کنی یم یمرا ترس اش یتو خط و مش کنی، یتو اداره م دانم، ینم ی،ا تو ساخته
 .آزاردهنده شده است ینجاا. یستن

 
 ! الشأنا یمعظ! رهبرا! یا خامنه آقای
. را دوست دارم یشها کوچه. دارد یاجاحت یشبه هوا هایم یهر. خانه من است ینجاا. نخواهم رفت. ام خودم را گرفته یمهمان روزها تصم من

او  یفردا ینکها یام برا همان روز با خود عهد کرده. آمد یابه دن ی،صادر کرد یرکه حکم ت یا همان نماز جمعه یدارم که فردا یکودک. را یششهرها
 یک یسنگ بنا یدشا ینو انفعال، ا یأس یروزها یندر ا یی،مأمن و مأوا یزمانه ب یندر ا. روزها باشد، هر چه در توان دارم بگذارم ینهتر از اب
 !مخیبچرخ تا بچر. است »یاسالم یجمهور«که از طنز روزگار، نامش  یفاسد و ظالم یتو وا ندادن در برابر حاکم یستادگیا: باشد بند یمن یمانا

  
  

  *** منبع *** 
 »نگاری به رهبری کمپین نامه«؛ وبسایت »نیوز سحام«وبسایت 

http://sahamnews.net/1390/10/150702 
http://nameha.nurizad.info/?p=504 

  



 )898(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
  ) +(+ 1390دی  18ای،  به خامنه نویس طنز یک وبالگ نامه سرگشاده

  
 !یطرف از اون یول نویسم یمنم م! نامه نوشت؟ که به رهبر کاذب یکم دارم از کاله قرمز یمن چ مگه

  
ثبت  یخاست که اگر در تار ینبفرستم سراغ آغا، حداقلش ا یا نامه یکآغاز شده، من هم  یا به خامنه یسینو نامه یا نویسی یضهحاال که عر گفتم
بر  هها ک نامه نوشت و از جفا یا اش به خامنه رخالهپس یتکه با حما یدر ضمن، من که از کاله قرمز! در وبالگم که تا ابد ثبت خواهد شد! نشود

 یبار. کم ندارم یزیکرده، چ یتسر او و آقا معلم اومده شکا
  

 !سرور اوباشان دو عالم یا نامنظم، آغا خامنه یرهبر خدمت
گرفتم  یمرا مغشوش، تصم یقات سلطانو او کنند یم یتو شکا نویسند یمرتب به شما نامه م ین،خودفروخته به عالم باال و پائ یا آنجا که عده از

 مقصردهان خود را ببندند و بدانند که شما  یشههم یبرا یگررا بدهم تا د فکر یب گویان یاوه ینتا جواب ا یرمبه شما نوشته و رخصت بگ یا نامه
دشوار و چه  ،از سرطان ییآن مثل رها ازهایی و ر یدا حساب و کتاب است که دچارش شده یهم نامش قدرت ب یماریب ینا! یماریدبلکه ب یستید،ن

 یکیآخر . است بر زبان اوردن آن یهودهکه ب خواهند یرا م یزیو از شما چ نویسند یبه شما نامه م یه! جاهالن یناست، حال ا یرممکنبسا غ
دلسوختگان  یو روضه دو عالم برا یدمنبر هدر داد یخود را پا خاصیت یو ب ثمر یکه شما قبله کاذب، چهل سال از عمر ب یدکه به آنها بگو نیست

و به  یدداشت »یونیورسال«مارک  یمشک یدوچرخه فکسن یکفقط  یاو از مال دن یریدتومان اجر بگ 2و فقط  یدتا اشک آنها را درآور خواندید یم
 یرت یگل ر کنج اتاق کوچک سقف کاهد لولیدند یو چند تا توله که م یالبا ع یداتاق کوچک در جنوب شهر داشت یکتان محتاج، تنها  خانه کرایه
 یخش یشین،پ یارخودتان و در آخر به خاطر کمک  یروز و تالش شبانه یو سع! انقالب یمنتبه م ماند، ینم قرار یککه  یاخوب دن یول ی،چوب
داره  یفیکه چه ک دونید ینم! آدما یآها: یماز طرف شما بگو نویسند یها را م نامه ینبه آنها که ا یدبا. یدکه حال هست یدا نشسته یدر جائ انی،بهرم
سند . ینه نه اصالً خدا هست ی،هست یزاصالً انگار مالک همه چ ی،صاحب جان و مال و ناموس همه هست! نشستن یتخت سلطان ینا یرو

! زنه؟ یحرف م یا ده یمگه خدا هم جواب م ی؟جواب ده یداصالً چرا با یستی؛جوابگو ن یکس یچو به ه یرا صاحب هست ینسرزم یندانگ ا شش
 : به قول شاعر ید،حال بدان دانید یکه اگر نم یماز طرف شما بگو یدنادان با خبران یب یندر آخر، به ا

 رب روا مدار که گدا معتبر شود یا«
 »!شود خبر یمعتبر شود ز خدا ب گر
  
  

  ***منبع *** 
http://sammyalfa62.blogspot.com/2012/01/blog-post_08.html 
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  )+(+  1390دی  18، یا خامنهبه  »یامام نق«امه سرگشاده طنز ن

  
 )61 یهسوره پلنگ، آ(و اعتصموا بالشمقدر و التفرقوا  یآمنوا فانظرو بالذوالنعوظ النق ینالذ یهایا أ
  
 یاسالم یرهبر جمهور ی،ا خامنه یبه عل) ع(یامام نق از
  
 یزشکاش آن شب کن یول رسد، یپشتت به کدام جد بزرگوار ما م دانم ینم. یما هست و از نسل یدیس گویی یکه م ییتو کنم، یتو سالم نم به
 !شدی یو امروز تو حاصل نم شکست یذوالنعوظش م یا مرد یم

در  که یختچندان خون ر »یابن آب طالب یعل«با اقتدا به جد بزرگوارم  یاما و یسم،بنو یا نامه یزن» بشار«فرزندم  یداشتم برا یمتصم یناز ا پیش
اما تو چه؟ هنوز . شناسد یم یرا به خوب اش یفهاست و وظ یتزد و نشان داد که فرزند خلف ما اهل ب یشانه به شانه عل یصدر جدول آدمکش

 .یستروشن ن یزبا خودت ن تکلیفت
که  شوم یمتوجه نم کنم یفکر م نداشته است، لکن باز هم هر چه یبا تعقل رابطه خوب یکه خاندان مطهر ما به طور سنت دانم یم! ناخلفم فرزند

نه مانند جدم حسن، خالفت را به  ی،و غالمان مهرو هست یزکاناسالم دنبال کن یامبرتو نه مانند پ. یستچ یا که انتخاب نموده یریهدفت از مس
اجدادم  یمابق. کشی یصحنه کنار م نه مانند سجاد خود را از ی،کن یکسرهرا  یفتا تکل دهی یخودت را به کشتن م ین،نه مانند حس فروشی، یم پولی

 .است یدهکش یرفتارت به و یاز پدرم جواد که قدر یراند غ تو نبوده یبرا یسرمشق یاول یقبه طر یزن
 .برگرفته از پندار و کردار جدم رسولوالست یکسره کنی یو آنچه م گویی یکه آنچه م یفاما صد ح یم،جو یاز تو و اعمالت تبر شد یم کاش
، اما حکومت تو »!یربا ظلم، خ یول ماند، یم یحکومت با کفر باق« یعنی» مع الظلم یبقیمع الکفر و ال یبقیالملک «: اند اسالم فرموده یامبرپ جدم

 .چرند فرموده است، که در هر دو صورت، گناهش گردن توست یامبرپ یا ی،تو کافر یا ین،بنا بر ا. همچنان برقرار است
تجاوز به کودکان را  یغه،به همسر را ص یانتخ گویی، یم یهکه دروغ را تق چنان. کنی یرا اجرا م یزاحکام همان اسالم عزاگر از حق نگذرم، تو  البته

آبرو بود و عوام را  یا ذره شناختند، یکه آنان را نم یا عده یانلکن بدان که اجدادم را در م.... هذا یو قس عل یطلب قرآن و سنت، ترور را شهادت
از اسالم  یبو همگان دانستند ع یستن یاعتبار گفتیم یبه آنچه م یزیامروز به مدد کوشش تو پش. است یشانا یاز مسلمان یببود که عگمان بر آن 

 .ماست
 یگند ینلکن با ا. یاسایندخمس و زکات بخورند و ب یدتا اخالف ما تا ابد از عوا یمرا پهن کرد یعسفره اسالم و تش ینبا هزار زور و زحمت ا ما

 .پنبه شود یم،سال رشته کرده بود یهزار و اند یکه هرچه ما در بالد عجم ط یدنپا یرید ی،که تو زد
که از شتر ما  ییتو. بوسند یتو را م یپا یجا یکسان یکمو  یستکه در قرن ب شود یاما باورم نم. دل و زودباورند ساده یرانیان،ا دانم یم یزن من
. کنی یم اراجتو نفت و گاز آنها را هم ت ام یدهاما شن بستند، یکه به گورمان م یمیو به زر و س یمدلخوش بود ها یرانیما به خمس و زکات ا. یتر کم

 یمینتو  یسارغاصب را هم به  یندستورات احتا  یول بری یات نام م ملعون به عنوان اسوه ینیاز خم. دزدی یم یشانو رأ ریزی یخونشان م
 .کنی یحساب نم
 یاآ ینمحال بب. یا هم بدتر کرده طالب یرا از شعب اب ینتسرزم کفایتی، ینبرد، اما تو با جهالت و ب طالب یبه زور به شعب ابرا  یکس رسولوال

 !بماند؟ یاز آنها باق Godرا بخورند و فقط کلمه  یمتحر یها که بروند قطعنامه یبفرست هایی یانهمور توانی یم
 ها یمجوس یا ها یبیفرا رسد که به مانند صل یشوند و روز گردان یاز اسالم رو یراناست که مردم ا ینتمام ترس من ا روی، یراه که تو م ینا با

 .طهارت کنند
» .یدمظلمه نزد تو آمد، بتواند بدون لکنت زبان سخن بگو یبرا یبا مردمت چنان رفتار کن که اگر کس«: به مالک اشتر گفته یا در نامه یعل جدم

 !یا هم نگرفته یتاو را به آنجا یحتکه نص آید یخوشم م
 جمهور یسکه رئ ام یدهشن. نذار یهما هایت یکار کثافت یهتوج ینوه نداشته من برا ینقدر از ا یننوه من بردار و ا ینضمن، دست از سر ا در

را از غائط  یارانهآن نوه من قسم که  ینق یبه خدا. نسبت داده است ]Mehdi Hiden[ »یدنه یتیم«را به  یارانه یهدفمند یریتمد ات یانتصاب
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ننگ را به ما  ینا قدر ینتو هم ا. مثل نداشت یدتول ییتوانا گاه یچمن ه »یکوچولو یعسگر«. نویسد یم» ط«را با  یریتو مد دهد ینم یصتشخ
 !یتکارها ینقهار از کمرت بزند با ا یااله. نکن یباز یخاندان عصمت و طهارت، باز ینکن و با اندک آبرو یادآوری

که  یستاز فردا ن یمرا باک. و پلشت یدبارند و پل و غم پوش یاهبنگر که س یارانتو به  یبارو،بنگر که چه شاد و سرخوشند و چه پاک و ز یروانمپ به
مردن  یبرا ییبترس و به عاقبت خود بنگر که جا یتتو از فردا. من است یاراندر دست من و  یرانیانو ا یرانا یندههستند و آ یرو به فزون یارانم
ما تحتش  یکه خنجر یدیرا ند یقذاف یاآ. یرخودکامگان عالم عبرت بگ یگراز سرنوشت د. نخواهد شد یاندر غمت گر یو چشم یافت ینخواه

 ماتحت تو تا ابد در امان است؟ یا فکر کرده ید؟در
  

 یمن التبع النّق یعل والسالم
 )ع(ینق امام

 یمعلّ سامرای
 یدیخورش 1390 ماه دی
  
  

  *** منبع *** 
 »امام نقی«وبالگ 

http://imamnaghi.wordpress.com 
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  ) +(+  1390دی  18ای،  نامه سرگشاده علی تارخ به خامنه

  
  یست؟چ یدکه شما به خوردمان داد یواژگان ینحاصل تمام ا دانید می

  
  !شدن یذافاز صدام شدن، از مبارک شدن، از ق یدبترس؛ ...به ما شود یلها تبد که من یدبترس

  
خدا  یندگینما دار یهرا دارد، بلکه داع یاکشور دن ینو آزادتر ترین یو مردم ینتر و مستقل ینتر سالم یکه نه تنها ادعا ینوشتن به رهبر حکومت نامه

 یناست که ا یات سختباشد، بلکه ترس از تبع یهمه خوب یندر برابر ا یشرمندگ یلنه به دل یسخت ینرا هم دارد، سخت است، اما ا ینزم یبر رو
و  دهد یاسارت م یمعنا یاسالم یدر فرهنگ لغات جمهور یچرا که آزاد آورد، یرو م یشپ یمانخانوادها ینگارنده بلکه برا یحکومت نه تنها برا

 .یمهست یتیو محکوم به نس یطانفرزندان ش ی،حکومت االه ینامثال من در برابر ا یافراد
  

 ی؛ا خامنه یعل یدس آقای
. را پند به شما دهم ینوه شما هستم، بخواهم چند خط یجا یاز لحاظ سن یاست که وقت ادبی یب دانم یم نویسم، یشما م یبه شما و برا خطاب

 یممستق یرحکومت شما هستم و از همان آغاز دوران دبستانم که مرا تحت تأث یها اما مجبورم، چرا که من فرزند آموزش یرید،عذر مرا بپذ
شما را امر به  یپس با اجازه، اندک. داد یخدا قرار م یامبرپ یفشدم که شما را در رد یمسحور گفتمان ید،خود قرار داد ئولوژیکیدا یها آموزش

و  یدنام دار ینبه هم یکه ستاد یمبگو یدا برده یاداگر از  ید،آشنا هست یاز منکر به خوب یحتماً با امر به معروف و نه کنم، یاز منکر م یمعروف و نه
 یجادا هامان یابانهامان و خ در کوچه هایی خاطری یشانکردند، چه پر یمانها لباس شما خون به دل خانواده یسربازان با لباس و ب ییها چه سال

مگر  گفتید یم شد، یهم معترض م یو هر کس یدخودتان کرد یرجوان را اس یها زوجحتا  مملکت را و ینچه دختران و پسران جوان ا ید،کرد
 و گرفتید یانسان را م یک یثیتتمام ح ی،راحت ینو به هم یستیدپس مسلمان ن یداز منکر است، اگر قبول ندار یامر به معروف و نه یستید؟ن نمسلما
 جبوا یاز منکر بر هر کس یداد که امر به معروف و نه یادحکومت شما به من  ایستادید؛ یاعدامش م یهم تا پا ینبه جرم خروج از د یدشاحتا 
هر کس شما تنها  یناما ا دادند، یاز منکر انجام م یو امر به معروف و نه کردند یعوام نظارت بر کار امامشان م یعیان،ت، در زمان امام اول شاس

ب رفته عق نچادرشا یاندک ینکها یلو به دل زند یقدم م یاباندر خ ینمدخترتان را بب یچقدر دوست داشتم روز شد، ینم یانتانتان و اطرافدشامل خو
 .را انجام بدهم یدا از منکرم را که شما به من آموزش داده یامر به معروف و نه یفهاست، بروم جلو وظ

  
 ! یا خامنه یجناب آقا بگذریم

ا تنه یه،و نه فق یدنه مرجع بود یددار شد کشور را عهده یرهبر یتکه مسؤول یزمان دانم یاما م ید،هست یاز سواد حوزو یدر چه سطح دانم نمی
مقام  وزهن ید،ها تنها رهبر انقالب بود آن موقع یرفتید،را پذ یتمسؤول ینبه اکراه ا ید،که آن طور که به ظاهر نشان داد یدبود یاالسالم جوان حجت

 ادانیسو یدر حکومت شما چه ب یست،هم مهم ن یادخب ز ید،نداشت ینعناو ینو نائب بر حق و از ا اهللا یتحضرت آ یت،وال یمعظم، مقام عظما
 گویند یم ید،خود دار یجا یگردانگه به اسم خود زدند، شما که د دانشگاه را هم شش های یو کرس یدندساده به مقام دکترا رس یدستبوس یکتنها با 

طور  ینته االب ید،نکرد ییو خدا یتمعصوم یشکر که ادعا ،یشدنتان که خوب است، به قول دوست اهللا یتحاال آ ید،ا حوزه را به اسم خودتان زده
هم  راکار  ینا یتقصد و ن یدشا دهید، یانجام م ینصورت خود در ماش یکه بر رو هایی یمختلف با نورافشان یبه شهرها یتانکه شما در سفرها

شما؟  یراز تصو دشون یم یواریها کاغذ د شهر یوارهاید یتانهنگام سفرها یدا توجه کرده یافتادم، راست یتانسفرها یاد...! اهللا اعلم ید،داشته باش
 یبر نه برقیامخب در زمان پ یست؟دهنده بت باشد، چ نشان یکه به نوع یساز که در اسالم، حکم مجسمه دانید یم یست،به عرض بنده ن یاجیاحت

که هر کدام به طول  یژهو های یبا نورافشان ییبنرها کنید؟ یو عکس و بنر، اما شما چگونه استفاده م ینو نه فتوشاپ و دورب یوتریبود و نه کامپ
 یتروا. داند یهم م ابا خد یمشما را نه تنها نائب بر حق بلکه مرتبط مستق یاند که هر کس شما درست کرده یلاز شما ییها ها متر و آنچنان بت ده

لفظ امام را هم  کنید یم یاست سع سال 20از  یشکه ب ییآن امام کجا و شما دانید، یبه شهر انبار و آن استقبال را که حتماً م یعیانورود امام اول ش
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 ینهشاءاهللا به هز که إن هایی لو چه پو کشید یطرف و آن طرف م یندل را به دنبال خود ا تعداد انسان ساده ینا! کجا؟ یدخود مصادره کن یبرا
 ....هستم من یعجب مرد هنرمند ییدتا با خود بگو کنید یخرج م یست،ن المال یتب

به  ها یسمردم خودجوش هم که با ساند یست،که ن المال یتب شود؟ یم یناز کجا تأم یسفرتان با آن گارد ده هزار نفر های ینههز المال؛ یتب گفتم
دهد  یکه حوزه به شما م ای ینهو با همان هز کنید ینم یافتهم در یخودتان حقوق یها اند، شما که اصالً طبق گفته و استقبال شما آمده یابانخ

چون  یفرزندتان بود، از شما نقل شده بود که شام عروس یکه عروس یآن سال »جام جام«در روزنامه حتا  دارم که یاد خانید،چر یرا م یتانزندگ
دشمن  یا ها یحتماً خارج آید؟ یمخارج از کجا م ینپس ا. یدکرد یلنان خشک اندازه کف دست م یغذا کم آمده، شما مقدار رسیده یسعتان نموُ

 .تا ضربه به نظام بزند ندک یم ینرا تأم اینها
  

 !یا خامنه آقای
، »طاغوت یمرژ« ،»یانقالب اسالم«، »استکبار«، »جنگ«، »دشمن«: کنم یم یداواژگان را پ ینتنها ا کنم، یکه در آن بزرگ شدم نگاه م ای یکودک به
، »المقدس یتب« ،»ینفلسط«، »است یدر حال نابودغرب «، »انگلستان«هم  یگاه/ » منافق/  یلاسرائ/  یکامرگ بر آمر«، »ضد انقالب«، »جاسوس«
 ....و» نامحرم«، »حرام«، »حالل«، »اعراب خودفروخته«
که در حال  یاییچه انقالب کردند؟ دن یپدرانمان برا یدمبا خود پرس یروز یست؟چ ید،که شما به خوردمان داد یواژگان ینحاصل تمام ا دانید یم

مرگ آنها  یسال است آرزو یاز س یشکه ب یلیو اسرائ یکااست؟ نظام استکبار و غرب به خصوص آمر صلح است چرا همواره دشمن یتالش برا
در حال رشد است؟ چرا  تری یشتر از قبل با قدرت و توان ب و زنده یاترهستند، چرا هر روز پو یدر حال فروپاش گویید یو هر ساعت م یدنک یرا م

هزار و  4تنها  کنم یخودتان که رجوع م یطبق آمار رسم گردند؟ یو بر نم روند یم گویید یکه م یکبارنظام است یننخبگان کشور هر روز به دامن ا
 20از  یشاند ب سال از کشور خارج شده 30 ینا یکه ط ای یبماند که تعداد نخبگان واقع یناند، ا نخبه از کشور خارج شده های یادینفر از المپ 120

 قدر نو آ یددر کشور داشته باشند؟ مدام در گوشمان حرف از مرگ زد توانستند یم یریهزار نفر چه تأث 20 ینا که دانید یو م شوند یهزار نفر م
اند و عشق که عامل  ناشناخته شده یهم موجودات یکه همه برا یدکشور شکاف انداخت ینفرزندان ا ینو ب یدحالل و حرام و محرم و نامحرم کرد

شده است که مأموران  یمقدر وخ آن کنید یکشورمان را که مشاهده م یفرهنگ یتدر کشورمان مرده است، وضعانسان بوده است،  یزهحرکت و انگ
دوست  ینشده است، ا ها یابانجمع کردن جوانانمان از خ یتشانباشند، مأمور یتامن یجادو ا یاتبه دنبال کشف جنا ینکها یبه جا تان انتظامی

حاصل  یآموز همگ جوان و دانش ینها و معتاد ها و تجاوزها و قتل طالق یول نظام شما هستند، آمار باالمحص بینید یرا که م ییدخترها و پسرها
به هر حال،  ید،ده یهکه آخرت را به مردم هد یمام انقالب کرد خوانده یتانها در کتاب. مملکت است ینفرهنگ ا یاعتال یشما برا های تالش
بر باد  یاعتقادات مردم را به راحت آورد، یجهنم را با خود م یتنها معنا گویید یکه م یآخرت ینا دانستم ینم ید،را دار یامبرلباس پ یدنپوش یادعا
زاده به  که حرمت امام اید یدهشن یا خامنه یآقا یست،جوانان ن ینا ینماز واجب همه واجبات برا دهد، یناموس نم یناموس صدا یگرد ید،داد
 است؟ اش یمتول
 یقرار بود الگو ،»یاسالم یجمهور ی،استقالل، آزاد« ید،داد یباییز یشعارها ،انقالب کردند؟ خب یزیچه چ یرانمان براپد پرسم یشما م از

 دتنها در دوره شما بو ید،بر باد داد دانند یهمه م یگر، استقالل را که د»عبرت جهان اسالم« یمزاده شد تاج یکه به قول مصطف یمباش یجهان اسالم
 یمتر بگو است، واضح هسته یشما انرژ یفارس زدند، البته برا یجگرم خل یها را در آب یشانها ها چکمه شد و روس یعمل یرر کبپت یتنامهکه وص
 طاغوتشما در زمان  یبرا یآزاد. ها آرام گرفت پس از قرن یرکار را ندادند، اما به لطف شما روح پتر کب ینشاهان قجر هم اجازه احتا  یعنی

 ینهاا یبرا شدند؟ یم یلمحروم از تحص یاننداشتند؟ دانشجو یتاحزاب اجازه فعال شدند؟ یمطبوعات بسته م یم؟داشت یاسیس یانچگونه بود؟ زند
 ،انقالبتان ندارم ینشدن وقت یچه یها به آن وعده یکار داد؟ یشما اجازه نم یرتبد بود و رگ غ یلیحجاب زنان خ یتوضع یا ید؟انقالب کرد

نگار و  و استاد و دانشجو و روزنامه یلاست که وک یناز ا یرشما به چه معنا بوده است؟ غ یبدانم آزاد خواهم یم... و یگانخانه و آب و برق را
 یگرکه د وزنامهر. یدا را زندان کرده یرانا ی،واقع یشما هستند؟ به معنا یها و همه در زندان یو انقالب یرآموز و مادر و وز هنرمند و کارگر و دانش

 یکه مستبد بود و آزاد یکه محمدرضا شاه یدا کرده یشما کار ید،بدان گویم یم دانید یاگر نم. یدشما قتلگاه مطبوعات به راه انداخت شود، ینمبسته 
هم  »یامرزخداب« یکردد و گ یم یاد یاز و یکیبا ن شود یاز آن دوران م یادیانقالب کردند، هرگاه  اش یههمه عل یرا از مردم گرفته بود و روز

 ....شود یم یهم همراه نام شما از زبان مردم جار ییها چه حرف یمبگو کنم یو شرم م توانم یکه نم خواهم یعذر م. آید یهمراهش م



 )903(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

به راه اندخته  یلیکه شاه و پدرش مجالس هزارفام زدید یم یاداز دل مردم داشته باشد، فر یداشته باشد، مجلس یقرار بود انتخابات یاسالم جمهوری
آن دهه  هگذاشت ک شود یحق هم نم یالبته پا رو... و جنگ و یجو انقالب گذارد، یسر به فلک م یتانها بهانه یچ،خب، دهه اول انقالب که ه. ودندب

 شد، یم تیهم در ماه رؤ یرکار خودمان نبود، کار خدا بود، تصاو افتاد، یم یو هر اتفاق پذیرفتند یها را با جان و دل م بهانه ینجامعه ا یتاکثر
شما قرار  یباز یکجا دماما حاال چه؟ مر !شدند یاعدام م یدبا یدکه شما وعده داده بود یمردم به آن بهشت یدنرس یجلو خواستند یهم که م یکسان

 دانم یم. به شما بود» نه« ی،به خاتم یرأ دانید یم! گذارید؟ یانتخابات م ید،تماشا کن یرانبه تعداد مردم ا یگرانیبا باز یترئات ینکها یدارند؟ تنها برا
 ،کلمه یواقع یبود، به معنا ینهسرشار از ک پرتانکه خاطرتان است؟ اما دل  78 یرت 18 ید؛پر بود؛ خب، بد هم انتقام نگرفت تان یتدلتان از رع یلیخ
را  اید یدهکه به خاک و خون کش ییها هبچ شناسید؟ یرا م یهست؟ ندا آقاسلطان، سهراب اعراب یادتان 88خرداد  22. یدرا نشان داد شتری ینهک
نبود، اخالق و  رحم یب خواندند یرا که پدران و مادرنمان م ینماز ید،اعتقاد دار خوانید یکه م یو به نماز اید یدهبر شما که اگر د یوا یدید؟د

و  کنید یم یاسق مان ینو معصوم یامبرخودتان را با پ تان و مدام حکومت ینکها یلبه دل روید؟ یبه کجا م یا خامنه یآقا. داد یرا نشانمان م یتانسان
حکومت  یتشدنشان و روا یننش خانه یلدل ید،بشناس یدرا که با) ع(لیامام ع: کنم یدو نکته را خدمتان عرض م دهید، یقرار م یگاهخود را در آن جا

 یجلو یبزرگوار تنها زمان ینکه ا یدندان یدم حکومت کردند، اما شاتنها به خواست مرد یشانا دانید یرا هم که م ینا دانید، یو عطسه بز را هم که م
شد گلوله » من کجاست؟ یرأ«جواب سکوت مردم و پرسش  ید؟شما چه کرد و یدندکش یربردند که آنها ابتدا شمش یرخود دست به شمش ینمخالف

را گردن زد و عاشورا را عاشورا کرد؛ اما ) ع(ینامام حس ید،شکه کربال را آتش ک یکس ید،خوب بشناس یدشمر را که با ی،و خاک و خون؛ نکته بعد
خود  یبود که بهشت را برا یخودش مسلمان یترک نکرد و برا گاه یچو نماز شبش را هم ه دانست یکه آن هم خود را برحق م دانید ینم یدشا
 .یدخواستم گفته باشم که مطلع باش. بود یدهخر
  

 !یا خامنه آقای
که تنها  مغزی یب یسرها یدا که شما نه تنها نتوانسته گویم یاما م ام، یدهشما را د یها در حکومت شما هستم، آموزش شده فرزند بزرگ من

تان را دخو ید،نشده است توبه کن یربزرگ، تا د یرانبه وسعت ا شمارند یکه من و امثال من ب یمبگو یدبلکه با ید،کن یتشما را کنند ترب یبوس دست
اند حرمت  که توانسته یو تا به امروز به هر زبان اند یفشر یرانیانا. به ما شود یلها تبد که من یدبترس ید،نجات ده یدا تارش شدهکه گرف یضحاک از

 !شدن یاز صدام شدن، از مبارک شدن، از قذاف یدبترس. اند نگاه داشته
  
و امر به  یادآوریرا به شما  یتنها خواستم چند خط ید،اشتکه شما بر دوش من گذ یاز منکر یامر به معروف و نه یفهبر حسب وظ یان،پا در

 .دست مردم است یگراز منکر د یمعروف کرده باشم، نه
  

 تارخ علی
18/10/90 
  
  

   ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/47409/ 
  



 )904(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
  ) ++(  1390دی  19ای،  اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  
 و صالح امت یربه خ کنم یرا دعوت م شما

  
 یا خامنه یآقا جناب
 یرانا یاسالم یمحترم جمهور رهبر

 سالم با
  

صرفاً به اجمال، خود را  ،یندر نامه نخست گذرد؛ یم »ینزم یخداوند بر رو ینجانش«به شما  یرحق ینا ینهفته است که از نامه نخست یکبه  قریب
 .منمود یادآوریبه آن جناب 

با توجه به بازخورد مثبت مکاتباتم نزد نخبگان، مکاتبه حاضر و  یلمرا رصد نمودم و حال، ما یاسالم یراناحواالت امت دربند ا یعهفته جم ینا در
 .تداف ، مقبول واقع»و اصالح امور امت یردعوت به خ«از  یحق تعال یخدمت شما نگاشته، باشد که رضا تر یحو صر تر یبعد را موضوع یها نامه

 .خواهم یام پوزش م به مانند گذشته از صراحت لهجه پیشاپیش
  

 :الغرض
 :دارد یقانون، إشعار م ینماده هشتم ا. کنم یاشاره م) سابق یمل یثاقم( یاسالم یجمهور یفصل دوم، مستنداً به اصل هشتم قانون اساس یابتدا در
دولت  یکدیگر،و متقابل بر عهده مردم نسبت به  یاست همگان ای یفهاز منکر، وظ یهامر به معروف و ن یر،دعوت به خ یران،ا یاسالم یجمهور در«
 »).حکومت(نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ) حکومت(
 »عن المنکر ینهونبالمعروف و  یأمرونبعض  یاءو المؤمنات بعضهم أول المؤمنون«

 .از منکر یو امر به معروف و نه یااله یبه تقوا کنم یشما را دعوت م، خودم و همه و »نماز جمعه«اول  یها خطبه یشگیبه روال هم پس
  
 :اما بعد و
داشت، اشاره  یشما راه یتشما کامالً آشنا بود و به ب یکه برا» اهللا روح«از انقالب  یفرزند یریتحوالت دستگ یروعده دادم به س ین،نامه نخست در
 الوعده وفا؛. یمنما
شعار و « ینبه تعارضات ب یلمام، که به زمان و زبان خود ما بارها مرور کرده 88خرداد  29شما را در روز  »یزشگرر«خطبه نماز جمعه معروف و  من

 .یممبدل شده، اشاره نما ینهنهاد یبه امر یاسالم یجمهور ینمسؤول یان، که در م»عمل
  

 یایاز دن ]حاجی بخشیزاده معروف به  اهللا بخشی ذبیح[ اهللا شما عضو ارشد انصار حزب یشپ یچند ینکهشما بازگو کنم؛ چه ا یرا برا یا قصه مایلم
 .گشت یاو در خاطرم تداع» اهللا هللا، حزباماشاء« ینوا یا کوچ کرد و باز به بهانه یفان
 :دو مقصود دارم یتروا ینذکر ا با
قرار داده و اکنون از  یشخو یتبرزن، مورد آزار و اذ و یرا در هر کو یرانکه مردم ا یجماعت. یندازیمجماعت ب یندهه هفتاد ا یعبه فجا ینگاه -1

 »یالله حزب ارانص«. اند شده» فربه«و  یدهرس ییشما به نان و نوا »یونیملک هما«از  یا شده و هر کدام در گوشه ها یعها گرفته، ترف پاداش یهآن ناح
 .کنند یشما عمل کرده و م یتتحت امر و فرمان ب یماًکه مستق

» چماق به دست« یا عده ین،سرزم ینا یخمختلف تار ینفوذ در عصرها صاحب یتتا کنون، روحان یربازدارد که از د یخیتار یتیحکا خود ینا البته
 .کنم یبه آن اشاره م یموجود است و در مکاتبات بعد یزآن ن یخیاند، که البته اسناد تار داشته

شما بود که به آن اشاره خواهد » سپاه فربگان« یانفراد یها و آزارها در سلول 1388 من در سال یریرو، مقدمه دستگ یشپ یتروا ینو البته هم -2
 .شد
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 :القصه

شما در شب » با عظمت یجیانبس«گرفته شد که در آن قرار بود  یپیبه ساخت کل یمتصم ،»یلیم« یمایصدا و س یجتوسط گروه بس1372سال  در
در  یجیبس یگاهاز عوامل آن سازمان، به پا یپیمن به همراه اک. یندپخش کرده و شادباش گو ییرینمردم گل و ش ینب) ع(یعل یرالمؤمنینام یالدم

 .یمارائه نمود یگاهخود را به فرمانده آن پا یتو حکم مأمور یممراجعه نمود کشاورزبلوار 
 یهته یدر حوزه هنر »یدارد«و  »یآدم برف« لمیدفاع مقدس، دو ف ینمایبار پس از س یناول یچون برا. برد یدآن دوران را از خاطر نخواه گاه هیچ

 !آمد یدپد» گروه فشار«همان  یا» اهللا انصار حزب«را سخت آشفته کرده بود و در آن بحبوحه بود که  یخاطر مبارک جنابعال یلم،شده بود و آن دو ف
 .بود» شما یتاهللا تحت حما انصار حزب یمرکز یعضو شورا« یزن یگاهآن پا فرمانده

 .نمود یمعرف یشانقبل از انقالب ا های»یپا منبر«نام پدر کرد و خود را از  »یثنا«ارائه حکم و مشاهده نام بنده، شروع به محض  به
 .صادر نمود یگاهآن پا» سلحشور یجیانبس«با ما را به  یدستور همکار سپس

در  »یورمردانغ«را اعالم کرد و آن  »یاترمز عمل«چشمک  یک با» و دالور یورهمان فرمانده غ«به ناگاه  شب یمهن 2ضبط برنامه در ساعت  ینح در
 .را آغاز نمودند یاتعمل» )س(زهرا یا«با ذکر  یانظار عموم

بر سر و کول من » شِرِک«همگان، به مانند  یبهت و ناباور یانو در م یکشل ینکفسالح کالش ییهوا یرت 4ناگاه در وسط بلوار کشاورز تهران،  به
 .بر سر و صورت من نواختند ینکفو قنداقه سالح کالش ینت پوتو با ضربا یدندپر
من وارد آوردند که  یکربر پ یچنان ضربات دوستان همراه، آن یادفر یوغر یاننشاندند و در م یوارکشانده، رو به د یابانکنار خ روی یادهمرا به پ آنها
 .یدسرد دوستانم در هم غلط یها اشک بر گونه یها قطره
 یا: زد که »چپ یصراط عل«و خود را بر همان  یدسپاه اسالم، ناگهان خود را به صحنه معرکه رساند و با دست بر سر کوب» و فربه یورغفرمانده « آن
 !کنید؟ یچه م! من یوا
 !!یافت ییرتغ» خودسر«افراد به افراد  ینالبته بعداً نام هم. اند عمل را انجام داده ینا» سر خود«افراد  ینا: گفت و

 چرا؟ یدیداز خود پرس الحال یف حتماً
 !!یدرا ساخته بود و شما به شدت از او غضبناک شده بود »یدارد«و  »یآدم برف« های یلمبودم که ف یمن فرزند همان مرد زیرا
 !للعجب یا

 !بودند یزمجازات کردند و طلبکار ن» )س(زهرا یا«را به جرم ناکرده پدر با رمز  پسر
  

 :القصه
او . یدجماعت؟ نزن یا«: برآورد که یاداهللا هم بود، فر انصار حزب ینمؤسس یکه عضو شورا! »و با عظمت و فربه سپاه اسالم یورسردار غ« همان

 »!پسر زم است
 .یماقرار گرفت به پدرم اتفاق آن شب را نگو یههمان جا از من با قسم و آ ایشان

 .آغاز شد یبعالجنا ینبود؛ از زمان رهبر 88از سال  »ینیانقالب خم های ریزش«
 .کرد یم یتنظر شما فعال یرز یماًرا بر عهده داشت که مستق یا مجموعه یریتسال، مد یو اند یستمن ب پدر
من  ینبال یشبش و اقامه نماز صبح، بر باال یشگیهم یها پدر، بعد از نافله الطلوع، یصبح عل ینکهآن اتفاق را به پدر نداشتم، تا ا ییقصد واگو من

به  دپدرانه، موضوع را کشف و چند روز بع های یهو با قسم و آ یدمن گرد ینماز صبح اذان دهد و متوجه سر و صورت کبود و زخم یآمد تا برا
من در  یستروا ن«: بس دلسوزانه نمود که یا مسلح در هامش نامه من گله یروهاین یوقت سازمان قضائ یسرئ یونسی یناالسالم و المسلم حجت

 »....قرار دهند و یانهبه کار نکرده مورد هجوم وحش ینمردم باشم و پسرم را چن یاعتال یبرا یروز بانهحال انجام خدمت ش
  

 !یا خامنه یجناب آقا راستی
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اطالعات در دولت اصالحات شد؟ او در دولت  یربعد وز یمسلح بود و چند یروهاین یسازمان قضائ یسهمان که رئ ید؟را شناخت یونسی آقای
اکنون در زندان  یزشد و پسرش ن یننش خانه نژاد، یمحمود احمد »یانقبله مکان، خلدآش ین،زم یرانا یقزمان شما، اشرف خال و ینمحبوب زم«
 !»یرانا یرهبر نوران یهفتنه عل«جرم  هاست ب یناو

 .کنم یآمد، دنباله ماجرا را عرض م یادتانحال که  پس
نشده بود،  ها مخ یبود و به مانند امروز، جوالنگاه چاکران شما و شعبان ب »سیاسی – یبادع« ینیامام خم یتزمان که هنوز نماز جمعه به وص آن

 .حضور مستثنا نبودم ینمن هم از ا. شتافتند یم یتعال یو جوان، مشتاقانه به عبادت خدا یرامت اسالم از خرد و کالن، پ
 .در نماز جمعه بود »ی مهاجرانعطاءاهللا یدس«به » اهللا انصار حزب«چند هفته قبل از آن هجوم  دقیقاً

کوفتند و  ینبه زم یده،را از سرش کش یعبداهللا نور یخش» عمامه«چشمان من و مردمان شکستند و  یدر جلو »یورانهغ«را  »یدس«کوچک  انگشت
هر . یابمحضور ن یا جمعه نماز یچو سوگند خوردم بعد از آن زمان در ه یختمر ینیخم یراثبر م» اشک غم«را مضروب کردند و من در آنجا  یخش

حضور در  یشما نسبت به آن واقعه باعث شد عطا یاما عدم واکنش مناسب از سو. کردم یجنابعال یها به حضور در نماز جمعه یدرا مق دچند خو
 .به نماز جمعه نروم یگرو د یدهبخش یشبه لقا یزنماز جمعه شما را ن

 !»ام نگفته یزیمطمئن شود من به پدر چ«نزد من آمد که  یدر سه مرتبه متوال سردار سپاه فربه چند هفته قبل از آن اتفاق، آن
و خاطرات دالورانه خود در مضروب  نشستند یم یپودرشده در شما به کنار یجیانجا که بس همان. دانشگاه تهران بود »یجیانگذرگاه بس«همان  در

هنوز هم به نماز جمعه شما  یشاناما ا. گفتند یبه پدرم م» ناسزا یها متلک«و  خندیدند یم کردند، یکوچه و بازار را با هم نجوا م یگناهنمودن مردم ب
 !آید یم

 یاگو. داد یشب بود و سؤال و جواب پس م یمهدر ن» دالورانش« ییهوا یرت 4 یکشل ییپاسخگو یرسردار سپاه فربه به مدت دو سال درگ آن
توسط اطالعات سپاه پاسداران شما در سال  ام»یریدستگ«پس از  ییبازجو یننام او را در ح نکهیتا ا یدماو را ند یگرچالنده بودنش و من د یحساب
 !یدمشن 1388
 .کنم یداستان را به فصل سوم مکاتبه موکول م باقی

  
 !یرهبر یا! معظم یا! مقام یا یم؟بگو چه

 :برم یانبه پا یفصل را با پرسش بزرگ یندارم ا قصد
 یپاسخ ییدبگو» معروف یناناز بادمجان دور قاب چ یکی«خود به » چشمک یک«با اشاره  ییدفرما یتداشت، عنا »درخور« یپرسش من پاسخ اگر
 .امتنان خواهد بود یدمز! یندنما» از خاکستر یتل« یا» پودر«نباشد که ما را  یشدت پاسخ طور ییدفقط بگو. دهند یشبرا
شما و آن دوستان  یچند ماه مانده به انتخابات، برا» مردم«و  کند یبروز م »یکدموکرات« یرفتار یانتاندر پس هر انتخابات، از شما و حام چرا

گران حوادث دو سال گذشته لقب نگرفتند؟ مگر در  مردم همان فتنه ینمگر مردم در حکومت شما مؤثرند؟ مگر ا! شوند؟ یم یزعز »صفت یوهم«
 ید؟نخواند» گر و فتنه بصیرت یب«فشنگ، و کتک و  یرمردم را با تبر و زنج ینهم» 88حماسه « ایفرد
امام » آزاد یانتخابات«مردم در  گوید یم! را مردم بر تخت نشاندند؟) ع(یامام عل گوید یم)! زمان یمطهر( یزدیکه جناب مصباح  شود یم چه
از  یاسیس یاندرباره زندان یگفته که افشاگرالبته او ن! یستن یزدر اسالم جا یاسیس یندرباره فعال یافشاگر: او گفته. را بر تخت نشاندند) ع(یعل
چه بوده است؟ و نگفته چرا نام » مدور الدوار«العقول و  یرچرخش مح ینا یلبوده است؟ و نگفته دل یزنبوده است؟ و نگفته چرا قبالً جا یزجا یک

ملعبه  بهآنان را  یبرده شد و آبرو یشیفرما یها آنها، بارها در آن دادگاه ینو منتسب یموسو ی،هاشم ی،کروب ی،بزرگان محبوب مردم، چون خاتم
 دفاع از خود ندادند؟ یبه آنها برا یبونتر یک یافرصت  یکحتا  گرفتند و

شما  یکه قبل از انتخابات و پس از آن، مردم برا چنان. اند افتاده» مردم یاد«و همفکران شما در دو ماه مانده به انتخابات  یشانا دانیم؛ یکه ما م البته
 !عجب از خلقت انسان دو پالْلَ یا. یستندن یشب »یگوسفند«به مثابه 

چنان ! عوض شده است؟ یزیحال چه چ! کار ینبودن ا یزو اعالم جا» مکرم یبازجوها«توسط  یانبه زندان» تجاوز«را در  یشانا یدارم فتوا یاد به
 !یدندرا به خاک و خون کش» سکوت« یلیونیآن حماسه چند م یستن یادشان که چونان گویند، یسخن م» مؤدبانه«و » مکرمانه« یها از مردم با واژه

 :دارند یاقرار م یزفرماندهان سپاه ن
 !»صادر نکرده است ینهاد یچدستور سرکوب را به ه! 88در فتنه  سپاه«
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 :در آن نهفته است یفدو نکته ظر یول گویند، یرا راست م یکی ینا البته
چون خود رأساً وارد . بدهد یخصوص به کس یندر ا یبود و الزم نبود دستور یرانگر جنبش برحق مردم اسرکوب ینتر سپاه خود بزرگ -1

 !و پدران و مادران را داغدار و عزادار کرد یدقد، مردمان را به خاک و خون کش سرکوب شد و تمام
 به سپاه داد؟ یرا چه کس یندستور آن سرکوب خون -2

افشا  خواهد یم: او گفت. نمایم یجلب م اش ینینش در زمان بست »یدولت محبوب رهبر یسرئ«از  یبه نقل قول از قضاوت، شما و مردمان را قبل
 یلیاردهزار م 3اختالس «آن  گفت، یاو نگفت؛ چون منافعش اجازه نداد؛ چون اگر م یدستور سرکوب مردم را داده است؟ ول یکه چه کس یدنما

 .شد یم یننش و خانه ماند یناتمام م» یتومان
منافع  یجابنبود در حکومت شما فقط در زمان ا یادم! یدببخش! حق دخالت در انتخابات را دارند؟ آه »یجسپاه و بس« ینیامام خم یتطبق وص مگر

 .شود یاستفاده م ینشیگز یشاتشو از فرما شود یو راهش زده م یتنامهو وص ینیحاکمان، حرف از امام خم
  

 !راستی
 یرمستقیمکه مخاطب، غ زنند یحرف م یطور! کنند یم یهتشب) ع(ینرا به کربال و شهادت امام حس یا، دائماً زمان کنونگان شم و فربه چاکران

 اصالً یاگو. اطالع ندارند یخاز عقل بهره و از تار یاندکحتا  ینهاا! کربالست یزو امروز ن یدهست) ع(ینمانند امام حس یزشما ن کند یبرداشت م
اکنون کربالست و  یراناگر ا: دهند یسؤال را نم ینجواب ا ینانا. شد یدشه) ع(ینحس ییدبه آنان بگو. شد یددر کربال شه) ع(ینکه حس اند یدهنشن

 ما هنوز زنده است؟  ینچرا حس! ینرهبر آن حس
) ع(ینامام حس یندنگو. نکنندتکرار ) ع(ینمدارس آوردند با امام حس یدرس یها را که بر سر کتاب ییتا بال یریدجماعت را بگ ینا یجلو حداقل

. است یدهحذف گرد» پادشاهانش«و نام  یفتحر یران،ا یخمدارس، تار یدرس یها که در کتاب دانید یآخر حتماً م! نشد یددر کربال زنده ماند و شه
 !یدها حذف گرد انقالب در همان کتاب یخاز تار یرفسنجان یهاشم اهللا یتطور که نام آ همان
 !یگفتم هاشم راستی

 ! یداو را هم فراموش کرده باش یدشا. با شما سخن خواهم گفت یشانمکاتبات حتماً از ا یفصول بعد در
 :فرمایند یخطاب به حاکم فارس م) ع(یعل امام

 .)کند یم یرمردم را دست به شمش ،فشار و ستم. (»یفالس یال یدعو الحیف«
  
 .ییداسالم بنده را ابالغ بفرم یهانتانک نداری یعتشر ینحس به
 »حق یا« ،گفتار سوم تا
  
  

   ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=487 
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     1390دی  19ای،  به خامنه عباسعلی فتاحنامه سرگشاده 

  
 یستن یدمن را به شما ام یا خامنه آقای

 
 ینخارج نشوم از ا یگرفتم از روند جار یماما تصم ،یسموطنم بنو و روشنفکران هم یاسیس ینخصوصاً فعال یراننامه را به ملت ا ینا خواستم می

 .نویسم یرو به شما م
  
ملت در  یها به خواست ییکه جوابگو دانم ینکند و م یشرها االمکان یتا حت کوشد یم ،چنگ آورده است و هر آنکه آن را ب یرینش ،قدرت دانم می

 یرو اگر ملت ینتر است از ا به ملت آسان ییکوتاه مدت از جوابگو یبرا یکه روش استبداد دانم یو م یستشما ن توان و تفکر هر کس و خصوصاً
 ینهمه ا یسدر پار ینیخم یکه آقا کنیم یهنوز غالباً فکر م ینکهاز ا افتد، یبه چاه دگر م یامدهدرن یاستبداد ببندد از چاه یدتولراه را بر باز دنتوان
که هر  ایم یافتههنوز درن ینکهاز ا خورم یتأسف م شوم، یمتأثر م رساند یم یما را به ازاد گرفت یقدرت م یگریسر داشت و اگر فرد د ها را در نقشه

ماندن در قدرت  یباق یبرا یردخروج از قدرت قرار گ یبیآنگاه که در سراش یو نادان یاز ناتوان یزو در گر یتدر کوران حاکم یقدرت بالمنازع
ها هزار  چند ده هر. و عدم انسجام دوستان ملت بوده است یکار ندانم یلبه دل یرا بدان که دوام روند کنون ینا. کند یحربه بقا م یند را آخراستبدا

ا سال بدون ه ده ایم، یدهبالنده و مورد اقبال عموم نرس یروین یدتول یبرا یاما هنوز به راهکار یما شده ها ینههز ینتر جان فدا کرده و متحمل گزاف
خود را  یرویاگر ن ینکهغافل از ا یما را بر حذف آنچه مورد پسندمان نبوده از جمله شما متمرکز کرده یرویمانن یمخود را بساز یروین ینکها
تا  اند یدهکوش منسجم کنند خود یمآنکه ما را در هر جا هست یداران تفکرات گوناگونمان بجا طالیه ماند، یجز خروج نم یشما راه یبرا ساختیم یم

. خودشان باشند ینب یانیگسترش جر دجامعه شاه یتکه ال شود یحاصل م یعنصر اعتماد عموم یزمان ینکهبنا کنند غافل از ا یالتیاز باال تشک
 یاجتماع هزاران نفرها  صد یرتنها در دو سال اخ. اند کرده یسوز از آن فرصت یشب یاراند اما بس برده یمختلف ما رنج فراوان یها نحله یشاهنگانپ

 یسخنران یتینگما هزارن م یاسیس ینو فعال رانروشنفک. نشد یلتبد یندهپا یتیاز آنها هم به جمع یکیحتا  که یغاما در یمپا کرده در سراسر جهان ب
شامل  یها بلوک یاتحاد مل یک یاتا بر. پردازند ینم ها ییمتشکل کردن همفکران خود در گردهما یعنی یاستراتژ یناما به کارسازتر کنند یبرگزار م
 .آماده باشند یهر تفکر

  
 فتاح عباسعلی

 آزاد و آباد یرانیا یدر آرزو یاییاسترال یرانیشهروند ا یک
  
  

   ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=494 
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     1390 ید 19، یا به خامنه نویس طنز یک وبالگ سرگشاده نامه

 
 !یدشما جبار ی،ا امام خامنه ای
  

اصل . آورم یاز آن را م ییها نامه را داده به خود عظما که من بخش ینا »یسخودنو«مهمان  یقما از طر یقرف ینداغ است، ا ینگار که بازار نامه حاال
 .آمده است »آر یهستم دات آ یونالس یشهناز دات من اپ« یتنامه در سا

  
 )دامه البرکاته( یهبرگنده ر مقام
 یسالم و احترام خدمت شما رهبر گرانقدر و فرزانه سابق و فتانه فعل با
  

به  بودم را یدهدر دانشگاه خدمت رس یهو البته کسب سهم یو دستبوس یعتآن روز که با پدر گرانسنگ خود جهت ب ید؟ندار ید؟دار یادرا به  بنده
 یدمنقل، ببخش یکبا پدر شما هر شب بر سر ) بزرگِ پدرسوخته منپدر یعنی(مودند که پدرشان پدرسوخته گرانسنگ من فر پدر ید؟خاطر ندار

تا  کردند یبلغور م یعرب یا ها هم سرگردان بر مزار رفتگان چند کلمه صبح ظاهراً. کردند یرا قرائت م» و دلکش یهمرض« یحو مفات یهادع ،محفل
اون «سنگ بنده هم در گوش شما نجوا معروض داشتند که  و بعد پدر گران یدزد یعل یده سشما به کوچ! یرههم داشته باشند و غ یکسب حالل

 !ید؟به جا آورد یم،بگذر» ...یناخانومه که پدر شما و پدر من آره و ا
جانب خداوند  برحق شما از یابتکردم در باب ن یاهس یصفحات. یالتیو تشک یآخوند یقهو  یشیحضرت شما بودم؛ ر یداناز مر یناز ا یشپ بنده

برحق امام  یبنا یا ی،ا امام خامنه ای - خوردیم یمفت م یآ گرفتم، یحقوق م آی -  )شده است یمآدرس آنها تقد یمهدر ضم(ها نوشتم  و وبالگ
جمع و  طمان کالًو امکان دارد که بسا آید یاماکن م یهم از برخ یناجور یبوها یکن که مد شده است و اما اآل. ینخود خدا در زم یندهزمان و نما

آمد، ) همون پدربزرگ من یا(همون پدر بزرگوارم که شرح پدر بزرگوارش  ید،که نبا یایندکار ب بر سر یکسان ،یدیجور شود و خدا رو چه د
بعدا نان دارد،  ظاهراً یگنم. »یوناز اوناس« !همون... بود »یزوالسیونا«... بود »یونالس یاُپ« یکدر حکم ) فعل امر پراکندن(بپراکن  یا نامه کهفرمودند 
شبه از  یه عهدف یهو  گفت یم یزمج یکل. کار کرده بود یهما ینهم تو هم یامرزخودش زمان شاه خدا ب... گوید یپدر گرانسنگم م... دانم یمن که نم

نکرده مثل  ییافتاد و خدا یر اتفاقبعد هم اگ. راحل زمانه ینیامام خم یحال کرد در جمهور یبعدش هم که کل. حرفا ینرو به اون رو و از ا ینا
 پرسد یهم بعدش نم یکس! اون گوش نکرد یم،به عظما گفت یدیم،که ما فهم گوییم یرو محاکمه کردند، ما هم م» مبارک«که  یو س یستاخبار ب ینا

تن گوشت که مفت  2 ینکه ا پرسد یمهم ن یکس. ام کردن نوشته یلدو خط غلط کردن و شکر م یانامه و  نامه، اشتباه ندامت یکه کجا و چه زمان
منان بوده ؤبا م یشهخداوند هم... بعد هم خدا بزرگ است. ام ام و چرا آبش نکرده برده یرا از کدام مال یفنح یها استخوان ینبه ا یدهمفت چسب

 .است
  

 :سر اصل ماجرا یمبرو
ما گرچه  ی،ا سلطان امام خامنه یا! یدهست ی، شما آدم جبار!)رفستصلوات بلند ب(شکن  بت ینیضمن احترام به روح پرفتوح امام راحل خم ،اوالً

در عمل  ماا یم،ا یستادهامام زمان ا یرهآن دو س یجان برا یو تا پا یممعتقد یرانیو بعدش ا یاسالم یو قانون اساس یهمطلقه فق یتدر خانواده به وال
» اهللا و اهللا الکافرون المؤمنات و السالم الخوشکالنء جاء نصراهللا والقسط بالشهداذا إ« گه یکه م یهمون آید، ینم یادمدرست  یثحد یابود  یهبه آ
تا جزء  نویسیم می یتاندم برا یکور گل کرد،  و اون ور یندر ا یدیماگر د یدی،خدا را هم چه د. شود یخدر تار یتا درس عبرت نویسم یشما م یبرا

 دن، یم یو فرانسه پناهندگ یسانگل یکا،آمر گم که شرحش رفت، گفته که نگران نباش، فعالًسن پدر بزرگوار و گران. یمشو »یونالس یقُپ«سران 
به دادگاه  ارائهماده آمستندات . یستن یشدم، جاش مونده، مشکل »یزکیکهر«ه من زهم در حو چون قبالً. خرم یدونه م یهمثل باقلوا، برات  ینهمچ

 !موجود است یاخذ پناهندگ یصالحه برا
دشمن  »یپِهِنِ پادَر«به مناسبت ساقط کردن  یکو تبر فتدیاز قلم ن یمانسوخته در شعارها که به گفته آن راحل جان! یکامرگ بر آمر ،ثانیاً
 ینمثل ا گن یخواهد آمد و م یقیدر بازار موس یالدیم یدخص نوار محروم غزه که در سال جدباأل ینخورده مردم مظلوم و مسلمان فلسط قسم
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شرق و غرب خارج از کشور  یادیا یچرا گفتم که ثابت کنم من به ه ینا. اول شده بود 2011ها، مثل اون در سال  که عملش کردنخانم » عادله«
تر است،  حالل مادر حتماً یرسنگ که از ش گران همان پدر یها بدهند و مفت با پول یزاخوار و جهان یاگر به من در کشورهاحتا  یستموابسته ن

 .نداره یارتباط یچنظام است و به عوام اهللا ه) یهمون خارمادر یا( یهم موضوع خانوادگ »یونالس یاپ«موضوع  ینا. مبزن» چرخ گل«
خود همچون  یتکه به رع یمسال است که از شما رهبر فرزانه سابق خواسته بود 30از  یشهمواره ب یرانملت ا» ما«که  داشتم یمعروض م... بله
که ما (مردم  یسبه جان نوام یکش یقه یخود را برا یجیانو بس یانسپاه ینا. یدرحم و مروت داشته باش هودی،یرحمت و خال زن  یهما یا یعل

مرگ بر  اصالً یران،ملت ا» اون«. یدنفرست) یخور دربند، هنگام شاتوت یتو زدیم یاز مشرف شدن به خوارج، مخ چندتا را همزمان م یشپ نخودما
 .یدبفرمائ کنم یخواهش م یدبدبخت عقب مانده، اگر صالح دانست یتانصاف در حق رع یترعا شما را به تقوا و» من«اما  !شما

 125کردم تا هوندا  یپاچه خوار یکل زدم، یتکچرخ م) یفعل یجهمان بس یا(در خدمت مدرسه عشق  یکه سوار بر موتور گاز یخود من وقت همین
و من هم به حق در ...) اون خانومه(به شما دادن  ییآشنا یههمان بزرگوار . ام کردند دهبرن) که شرحش رفت(در حساب انصار پدر بزرگوارم  یرانیا

از  یرنامهشدم، مدرکم دکترا شد و تقد »یزچ«سازمان  یسشدم و بعد که رئ یپلمموفق به اخذ دانشنامه فوقش د »ینیبال یپروریزچ«در رشته  دانشگاه
 .محضر مبارک گرفتم

  
 :و الغرض القصه
 زدند یرنگ م یهرا بق چرخید یکوتاه م ینحوض با آست هفت یدانکه در م یکس دست هر »زهرا یا«که با رمز  یممحله بود یجدر همان بس. ..گفتم می

 یک هر... بودن یزاییمردم هم عجب چ یسنوام ینا. بپرس یبخش یاز حاج! نه؟ گی یم! یرمرا بگ یشانجلو کردم یتالش م یو من هم ه
چون هم منافق بودند و هم  دادیم یاون کوچه که درب زنانه مسجد نارمک است، مورد ارشاد قرار م یهمون پهلو، تو بردیم میتر بود را  خوشگل
 !متبرج
ضمن ! یدشما جبار ینکهمثل ا کنم، ین که خوب فکر من تازه اآلم. کردند و در خانه نشست، مرا ارشاد کرد یکارکه همان پدر گرانسنگم را ب بعدها

 یراندر صحنه و سلحشور ا یشهمردم هم» ما« رود، یملعون با اون کراوات خوشگلش راه م یعهدول ینها و ا طلب که سلطنت ییرو یادهر پاز ه ینکها
 !فتانه ی،ا رهبر آماده، فتانه یا کنم، یلهشون م زنم یم» من خودم«که  شیم یخواه، نه تنها رد نم یو ضد پادشاه و جمهور

 یچقدر دانشجو کتک زدند و من هم ه. یانجمن اسالم ینا یتو یمکرد) یعهمون ضا یا(چقدر ملت رو اوسگول  !گودانشگاه رو ب.... دانشگاه
 ینهمچ. کردن یداشت رو همه دخترها نگاهش م یبلند و چشم آب یاون پسره که موها. کردم یبود که تماشا م ینو فوقش ا گرفتم یرا م یشانجلو
بودم، کالس  یکه من در انجمن اسالم یدسته جمع یها نامه یرز یسماگر بنو گن ین ماآل! م که که فتانه شد رفتانه کردفرز» من«دهنشو  »دنز«اونا 

و  کشم یزحمت م زنم، یها به شما ضربه م نامه ینچون من هم دارم در حد خودم با ا. ده یفاز م یمدل انجمن اسالم »یونالس یاپ«ن داره چون اآل
 !اهللا روح یجانم فدا یا !یدپس شما جبار. سال گذشته 30م مثل همه دوال شن من سوار ش یدبا
  

 !یاتنها تو کوچه نر یا،تر از پر قشنگ یا ین،جبار القاسم یا. یختار یاعظم و اختر و شهال ینعظماتر یبود نامه اول من به شما ا این
به بعد  ینتا از ا یم،نما یمترس »یعدبُ نمودار سه«اول به صورت نامه  ینمزدور شما را مانند هم یانقصد دارم تا طومار شما و سپاه ینامه بعد در
 .نزنه» قُر«حداد عادل  یدخترت، دختر معصوم را برا یدفترت رو فرستادم خواستگار یسرئ یوقت
  

 .لرزد یکارتر م رزمد، یم یجیبس... یلمرگ بر اسرائ یکا،مرگ بر آمر... است عظما یاهللا العل صدق
 ج، خار2012 یهژانو نهم

  
  

  ***منبع *** 
 »یسخودنو« یتوبسا

http://www.khodnevis.org/index.php?news=16145 
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     1390 ید 20، یا به خامنه بابک دلنوازسرگشاده  نامه

  
 !؟و تحمل رنج و درد یجز فداکار به !یست؟مگر گناه من و امثال ما چ! یا خامنه آقای

  
 . شما ییبر شما و همت وال درود. زاد ینور یسالم و درود به شما آقا با
  

 یرثأتحت ت یدشد ما یهستم که زندگ یرانیانیاز ا یکی یول ،یستممن اهل قلم ن. یسیمنامه بنو یا خامنه یکه به آقا یددعوت کرده بود شما
 ینگار نامه ینکه در کمپ خود دانستم یفهوظ ،خاطر ینبه هم. یستپاسخگو ن کس یچشده و امروز ه یدهکش یبه نابود یانشعارگونه آقا های یاستس

 ؛گردد یآغاز م یا خامنه ینامه من به آقا ،سطر ینا یو از انتها زاد ینور یشما آقا یآرزوها برا ینسپاس و بهتر با. شرکت کنم یا خامنه یبه آقا
  

  . سالم ،یا خامنه آقای
به سه  یکبدنم گذشتم و نزد یو اعضا ما یز سالمتم و جوانا یزم،آب خاک از همه چ ینا یارض یتحفظ تمام یکه برا. هستم یرانیانیاز ا یکیمن 

 ینتر و خطرناک ترین از حساس یکیکه  یرانارتش ا ینتوپخانه سنگ یدباننبرد به عنوان د یها را در جبهه یمجوان یروزها و شبها ینسال از بهتر
و  یهر یهکردم و از ناح یداپ یمیایش یتو هم مصدوم پا شدم یهاز ناح یکردم و دست آخر هم معلول ترکش یفهجنگ است انجام وظ یها پست

 بودم و یآلمان بستر یتخصص های یمارستانبه دو سال در ب یکبه خارج از کشور سفر کردم و نزد یشخص ینهدرمان با هز یبرا. یدمد یبجگر آس
و مسکن را  ینمرف یانواع اقسام داروها یادیروزانه مقدار ز پزشک هستم و و چند سال است که در آلمان تحت درمان و یستبه ب یکن نزداآل
 یلتوانستم در آلمان تحص یمیایش یتمصدوم و یتمبا وجود معلول .نفس بدون درد یکاز  یغدر یبکاهد ول یماز دردها یتا بلکه کم کنم یم یافتدر
 یزود متوجه شدم برا یلیخ. شد یتر م ها کم و اثر اسکان دهند مسکن تر یشب یمبه مرور زمان دردها یول .کنم یافتدر یمدرک کارشناس و کنم

 توانم یپانزده سال است که نم یاز ده ال یشن بکه اآل یصورته ب .وجود ندارد یدر خارج از کشور هم درمان قطعحتا  مثل من ییمیایش ینمصدوم
 یل است که به همه جا نامه نوشتم ولپانزده سا یحدود ده ال من و امثال من جانبازان جنگ است؟ یپاسخگو یچه کس .صورت کارکنم یچبه ه
ماه مثل توپ  ینچند به دنبال احقاق حقوقم بودم و یرانبرگشتم و حدود هشت ماه در ا یرانبه ا یشخالصه حدود ده سال پ. جواب یکاز  یغدر

دوباره به آلمان  ای یجهنت گونه یچن بدون همن به درما یازن و ینمسؤول یتوجه یب یلو خالصه به دل شدم یپاس داده م ها یادبن عانوا و یدشه یادبه بن
تا با گرفتن  یدنوشتم از شما خواستم که حداقل به من کمک کن یا خامنه یشما اقا یتبحتا  در آلمان و یرانکه به سفارت ا ییها در نامه .برگشتم

 یا و یهخسارت کنم تا حداقل به من د یادعا در آلمان ،فروخته بودند یمیاییکه به عراق سالح ش یخارج یها شرکت یهبر عل اسبمن یلوک یک
 یا خامنه یآقا :است ینسؤال من ا. خواسته من جواب مثبت نداد ینام به اظمورد هم ن یندر احتا  سفانهأکه مت؛ یردتعلق بگ یافتادگ کار حقوق از
حاضر حتا  یاسالم یشاهد باشم که جمهور یدبا یبا کمال ناباور یول ،گذاشتم یهبدنم ما یو اعضا ما یو جوان یاز سالمت شوراون ک یمن برا

 یاسالم یمگر جمهور. فروختند به من کمک کند یمیایکه در زمان جنگ به عراق سالح ش یخارج یها احقاق حقوق من از شرکت یبرا یستن
دفاع از اون کشور  یرا برا یزمانه چمثل من که هم یجانباز یبرا یول؛ دهد یباطل نم یهشعار حق عل است؟ وماندهنده مظل یاریکه  کند یادعا نم

 یوقت یا خامنه ی؟ آقا!و تحمل رنج و درد یجز فداکار هب !یست؟مگر گناه من و امثال ما چ. یستن یلقا یحق و حقوق یچهایم  هاز دست داد
 ینکه ا بینیم یم یوقت، شود یم ساختالدالر  یاردهالیم و شود یم یفضبط و توق یهدر ترک یلیبر تر مملکت سوار ینا الرد یاردکه هجده مل بینیم یم

خراب شده حدود پنجاه هزار دالر پول اش  هکه خان یو به هر لبنان شتابد یمردم لبنان م یاریو لبنان به  اسرائیلسه روزه  و ینظام بعد از جنگ س
 یندر لبنان و فلسط یو لبنان ینیهزار خانواده فلسط که حدود پانزده کند یامداد با کمال فخر ادعا م یتهکم یوقت ،دهد ین میشاها خانه یجهت بازساز

وام  یهدالر به کشور سور یاردلیشش م یاسالم یکه جمهور بینیم یم یوقت ،کنند یم یافتدر یانهامداد هستند و حقوق ماه یتهتحت پوشش کم
 یول ،دهد یدالر وام بالعوض به عراق م ردیامل یکخسارت جنگ از عراق برعکس  یافتدر یجاه ب یاسالم یکه جمهور بینیم یم یوقت ،دهد یم

 یبه شما آقا! گفت؟ یدچه با یگرد ،یستیمبرخوردار ن یحق و حقوق گونه یچاز ه یمکشور کرد ینا یرا فدا یمانزندگ ینکهمن و امثال من با وجود ا
با درد رنج و فقر سر کند  یدجانباز جنگ با نییرااست که ا یاستیچه س ینا. به خانه رواست به مسجد حرام است هک یکه چراغ گویم یم یا خامنه
  . گردد یگانگانمملکت صرف ب ینثروت ا یشجاه و ب
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  با احترام 

  جنگ یمیاییو ش یجانباز ترکش
 دلنواز  بابک

  
  

  ***منبع *** 
http://iranvetran.blogspot.com/2012/01/blog-post.html?mid=5777 
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     1390 ید 20، یا منهبه خا احمدرضا احمدپورسرگشاده  نامه

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم
 یرانا یاسالم ینظام جمهور یمحترم رهبر مقام
 یرخ یدعا سالم و با
  

 یران،شما بر ا یهاست که در زمان رهبر سال. ستم دارد یعدالت و نف یاست که دل در گرو اجرا یدهد ستم یزندان یکنامه  یندوم این
بر آنها ستم روا رفته بود و نزد  یااند و  اند و گاه سرزنش کرده انتقاد داشته یااند که  ها به شما نوشته نامه ی،و علم یو مذهب یاسیس های یتشخص
 .اند به ساختارها و رفتارها انتقاد داشته یحقوق یثاز ح یااند و  نموده یداشته و دادخواه ها یهگال شما
ها  شما نامه یداشته و برا ییهو شکوا یهرفته، گال یگرانو بر د یشکه بر خو ییها از ستم زاد یماهر محمد نور نگار نامهارجمند و روز یتشخص اخیراً
 ها یریادآوها نوشته و  نامه ینید یضهفر یایبه قصد انصاف و اح یزو قلم ن یشهاز حوزه اند یختگانیفره ی،در خواست و یپ و دراند  هنگاشت
 .اند هکرد

 یها خورده است و معن و خون دل یدهاست، زجرها د یراخ یها آلود سال سرد و مه یفضا یدگاند ود از ستمکه خ یدر حال یزنامه ن ینا نگارنده
و  عدالتی یدفاع از خود با پوست و گوشت و روح خود درک کرده و مزه تلخ ب یبرا یفرصت قانون گونه یچو ستم را بدون ه یرزور و تزو یواقع
است که به  یداردر زندان سپ یدر حال گذران دوره در بند نویسد، ینامه را م یناکنون که ا است و هم دهیرا چش یگراندر حق خود و د شکنی ونقان

 ه،سرود یریاز دستگ یشکه در پ یتحت امر شما و احتماالً به خاطر اشعار یها از دستگاه یکیخاطر نوشتن نامه به سازمان ملل متحد و انتقاد به 
 یهفراتر از تذکر و توص یزیکه چ یاجتماع یاسی،و س یشرع یفعمل به تکل یحال، جسارت کرده و برا ینا اب. ستم ناروا شده است ینمتحمل ا

 .شود یم یادآوررا  ینکات ،یدرا بر آن نهاد یکنام ن ینکه شما ا) ع(یسال امام عل یادبا  یست،ن
به خصوص نقد عملکرد حاکمان و  ینقد و نقاد یعبارت از منکر و به یامر به معروف و نه یضکه ظلم در آن علم باشد و فرا یا جامعه در

مرده و آلوده  یبلکه جامعه و مملکت یست،ن یبا نشاط و با شور اجتماع یا شده باشد، آن جامعه نه تنها جامعه یدهدر آن سرکوب و خشک یتحاکم
داشتن  برپا یها نبودن نشانه یانه؛ همانا بودن  یاستمگر است  یتیحاکم ینکها یصتشخ یها برا نشانه یناز آشکارتر. هاست یها و کژ یبه زشت

و  یامروزه با فراموش کردن اصل شرع.است یکشاندن پرچم نقد و نقاد یربه ز یابرافراشتن  یعنی باشد، یاز منکر م یامر به معروف و نه یضفرا
 یرسرکوب، تحق ،ساز پرچم سرنوشت ینر در دست گرفتن اخاطه از جمله نگارنده نامه، ب یاریبس ،قضائیو  یتیامن یها در دستگاه» برائت« یقانون

 .اند هو محبوس شد
اذعان  یزبه انصاف ن یدو البته با. هاست یخواه دادخواهانه و تظلم ینگار نامههمه  ینبه ا ییاست، عدم پاسخگو یارپرسش بس یبس یآن چه جا اما

و بدنه  یو انتظام ینظام یروهایه سپاه پاسداران و وزارت اطالعات و نچون بدن یحکومت یها و دستگاه یانقالب یداشت که در بدنه نهادها
و تالش دارند نه تنها بر  کنند یمملکت خدمت م ینکه بدون انباشتن مال و ثروت نامشروع، خالصانه و صادقانه به ا یارندبس.. و قضائی های تگاهدس
و  یمانستم روا ندارند و ا یزو سوء استفاده از قدرت ن یو مردم، با فرمانران ینقدو منت یردستانستم نکنند، که بر ز یبا نافرمان یشدستان خوباال
 یدههستند که با تعصبات نابخردانه و با ناد یسفانه اندک افرادأاما مت. است یگرد یستم یزگرفتن آنان ن یدهکه ناداند  هرا حفظ کرد یشخو یتقوا

همکاران و  و حاکمانبر حتا  فراتر گذاشته و بر جامعه و یشخو یفپا را از محدوده وظا یرانا یبا عدم توجه به قانون اساس یژهو هب ینگرفتن قوان
سف أاند، که با ت هلکه دار کرد یدارب یها و وجدان یرا نزد افکار عموم یو چهره خوبان و خدمتگزاران واقع دارند یخود ستم روا م های یخدمت هم
 ؟!را در دست دارند یقدرت حکومت ترین یشهستند و ب یتاکمعده اندک مورد توجه ح ینا یرفت،پذ یدبا

آشکار و پنهان،  یانو نظام یانسپاه ینو در ب یحکومت یها دستان در ارکان و دستگاهو باال یردستانستم بر ز یو روا یشکن قانون ی،نافرمان حکایت
 زا یشکه پ یست؛دارد، ن یاربس یمودنپ یراه برا یو انسانهی اال به اهداف بزرگ یدنکه هنوز در رس یاسالم یتازه و مختص نظام جکهور یامر
 یآن است که در نظامات شود یواقع م یزاست، اما آنچه مورد تما یوستهوقوع په ب یزن) ص(یامبرانالسالم و پ یهمعل یندر حکومت معصومحتا  و ینا

در رأس آنها قرار داشت؛ خود آنان اقدام به خود ) ع(یو عل) ص(اکرم یامبر، پ)ع(، حضرت داود)ع(یامبرپ یوسفچون  ینکه صالحان و معصوم
واجب  یگراندر دست گرفته و بر د یپرچم نقد و نقاد کردند، یم یقو مردم را به انتقاد از حاکمان دعوت وتشو کردند یم یریو انتقادپذ نتقادیا
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 ه،کن کرد یشهستم را در جامعه ر یشآشوبند و با دستان خوت برسخ یگانهوستمگران در جامعه و متجاوزان ب یردستدانسته تا در برابر ستمگران ز
از منکر را با سکوت معنادار و با خشم  یاما حاکمان و حکومت ستمگر نه تنها پرچم امر به معروف و نه یند؛ستمگر را به عدالت، مجازات نما

 !کنند یبرافراشتگان پرچم نقد را سرکوب مبه خشم آمده  یگرانکه از افراشتن آن توسط د سوزانند، یخود م یکتاتورمĤبانهد
چون  یکسان یو مل ینیبزرگان د یاناز منکر و نقد وانتقاد، از م یامر به معروف و نه یضاقامه زنده نگه داشتن فرا یهمواره برا یزجامعه ما ن در

 یاتآ یزن راهنکرد و در ادامه  یاش کوتاه یو مل ینید فیبود که هرگز از عمل به وظا) ره(یمنتظر اهللا یتآ یاد زنده ینافقه و اعلم فقهاء والمجتهد
نام برد که به صورت  ینیمهم د یضهفر یندر راس اقامه کنندگان ا توان یرا م یدمراجع تقل یاناز م یزنجان یاتوب یبدستغ ی،صانع یدعظام تقل

را به مصلحت  ینیمهم د یضفرا ینبرافراشتن پرچم ا که یتاز بزرگان مرجع یگرد یبرخ. اند یدهدوش کش را بر ینید یضهفر ینآشکار پرچم ا
به  یهرچند ناکاف یگاه نسبت به عملکرد آنان مخالفت کرده و تا حدود انتقاد و یتر از رهبر یینپنهان از حاکمان پا آشکار و دانستند، ینم یشخو
از  یاریو بس گارانن ها، احزاب، مردم، روزنامه دانشگاه یختگانهفر ید،اسات یه،حوزه علم یلذا مراجع، علما. اند خود عمل کرده یو انسان ینید یفهوظ

 .اند نبوده یبنص یاند، اما از خشم و ستم حاکمان ب یدهبر دوش کش ها ینگار قلم و نامه یان،ب یقرا از طر یهاال یضفرا ینصاحبنظران عمل به ا
  

 )ع(یامام عل سال
 یننامه و دست کم آنها که به انقالب، ملت و د ینا یسندهتوسط شما، نو) ع(یسال امام علگذشته به نام  یها از سال یکی یتوجه به نامگذار با
ن تری یشب ی،به عنوان رهبر و حاکم نظام اسالم یکه جنابعال یمگرفته است، آرزومند بود یبه نام عدالت جا یزیو در ذهن و قلبشان چ اندیشند یم

 ینرو برداشت شد که با ا یناز ا. به آن حضرت باشد ترین یهو شب ترین یکگفتار و رفتار، نزدداشته و در ) ع(یرا نسبت به امام عل یریالگوپذ
 :ینامگذار

و  یکنزد) ع(یامام عل یرا به منش و روش حکومتدار یشخو یبا اتخاذ الگو از آن حضرت منش و روش دوره حکومتدار یدشما قصد داشت -1
 .یدساز یهشب یا
آنان  یو الگو یدکن یبه مسلمانان جهان معرف) ع(یرا به عنوان ادامه دهنده حکومت امام عل یاسالم یجمهور تا حکومت یدشما تالش داشت -2

 .یدباش
 .گونه باشد یوار و عل یعل یتا رفتار شما هم رفتار یدتالش داشت ید،است و شما از نسل او هست) ع(یچون نام شما هم نام مبارک امام عل -3
مردم داشته  یبر جلب نظر و را یو سع یدجوئ یزاریبه مردم ب یانهمچون او از آزار رساندن سپاه) ع(یوم حکومت علدر تدا یدشما قصد داشت -4

 .اندیشید یم کرد، یو عمل م گفت یم یستم، آن گونه که عل یعدالت و نف یو به اجرا
خانواده و  یها ها و درخواست و با خواهش یدتار کنالمال همچون آن امام بزرگوار رف یتاز ب یانتو ص یدر امانت دار یدشما قصد داشت -5

 .کرد یم یلخود عق ینایبا برادر ناب) ع(یکه امام عل یدگونه عمل کن خود آن یکاننزد
که حضرت به ) ع(یامام عل 60را به نامه  یاز شما هست، توجه شما به عنوان رهبر اسالم یباشد و چنان توقعات ینچن ینکهبا فرض ا حال

 .نمایم یجلب م نوشت، یم کرد، یآنان عبور م یاو از شهرها یانکه لشکر ییو مردمان شهرها فرمانداران
  

گوشزد » امر یول«را به  یخواه و تظلم یخود به مردم، دادخواه یانسپاه یاز ستم احتمال یزاریضمن ب) 1(در نامه شصت نهج البالغه) ع(یعل امام
 .را آغاز کرد »ییگو پاسخ«و نهضت  »ینگار نهضت نامه« ها یمان شهرها و آبادو با نوشتن نامه به فرمانداران و مرد کرد یم

 یانکه با شما دارم از آزار رساندن سپاه یمانیمن نزد شما و پ. (»یشالج معزۀذمتکم من  یو إل یکمأنا أبرأ عل«: در نامه خود آورده است) ع(یعل امام
 .)یزارمبه مردم ب

 :اشتهد یاندر ادامه خطاب به مردم ب و
مردم دارد و چنان بر مجازات ستمگر  یاز سو یاتبه شکا یدگیحضرت چنان دقت رس آن» .یدکن یفرزند ک یرا که دست به ستمکار یکس پس«

اظهر  یننا بأ و«:گوید یآنجا که م آید، یشهرها م یبه امور مردم به سو یدگیرس یو برا کرد یحرکت م یانکه خود پشت سر سپاه کرد یهمت م
و من پشت سر سپاه در » «اهللا معونۀ یرهغأنا أف ی،ل  باهللا والدفعه ا یعونمرهم و ما التطأمن  یغلبکممظالمکم و و ما عراکم مما  یلإ ارنعوأف یش،الج

و من که قدرت دفع آن را جز با کمک خدا اند  هشد یرهچ یا بر شما به گونه یانکه لشکر یو در امور ید،خود را به من رسان های یتحرکتم، شکا
 ».که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد ید،به من مراجعه کن ارید،ند
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   !یگرام رهبر

آن امام همام را از شما توقع  یو رفتار یگفتار های ینتمردم هم ز کنید یو منش او را دنبال م یدکرد ینمز) ع(یرا به نام مبارک عل یاگر رسماً سال
) ع(یعل یعهبه عنوان ش. یدنمائ یدگیو اقدام به رس یدخواهانه توجه کن دلسوزانه، دادخواهانه و تظلم ی،انتقاد یها مهدارند و از شما انتظار دارند به نا

و دستگاهها و حاکمان اعالم نموده و ستمگران و  یانرفته بر جامعه و مردم توسط سپاه یها را از ستم یشخو یزاریب یران،و رهبر نظام حاکم بر ا
مردم برپاست، ستم را از  یندر ب واهیخ ستم و عدالت ینف یالزم در جامعه برا یکه بسترها یدر حال. یدبه مجازات برسان را یمجرمان حکومت

 یتکه مردم در اطراف او جمع شده و از عثمان شکا یق در حال.ه 34ما در سال  یآن امام و مقتدا. یدکن ییو از مظلوم دلجو یدجامعه بردار
 :دفرمو ینوقت مسلم یفهصحبت کند تا از اشتباهات خود دست بردارد، خطاب به عثمان خلکه با عثمان  کردند یم
را  یگرانشده و د یتاو رهبر عادل است که خود هدا یشگاهبندگان خدا در پ ینپس بدان که برتر. برپاست یند یها روشن است و نشانه ها راه«

 )2(».یراندناخته را بمسنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناش کند، یم یتهدا
  

   !یگرام رهبر
و  ینمختلس ینشود و ب یعبه عدالت توز شان یو مل یثروت عموم یرند،خردان و تبهکاران امت، حکومت را به دست نگ یمردم توقع دارند که ب

 .خواهند یاسقان مو به دور از ف یکوکارمردم خود را آزاد و رهبران و حاکمان خود را ن. گان متملق دست به دست نگردد فربه
 :دارد یم یانگونه ب ینخردان ا یب یترا ازحاکم یشخو یاندوهناک 62در نامه ) ع(یعل موال

گاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان را  امت، حکومت را به دست آورند، آن ینخردان و تبهکاران ا یاندوهناکم که ب ینولکن از ا... «
 )3(» .در جنگ، و با فاسقان همراه باشد انیکوکارکشند، با ن یبه بردگ

 یانمهم ب یزنامه از چند چ ینترس و واهمه خود را در ا) ع(یتوقع دارند، چنانچه امام عل یاسالم ینظام جمهور یرهبر یهدر سا یرانمردم ا و
 :یزن یرانداشت، رهبر نظام حاکم در ا

 .یدنما یشگیریو مردم پ ینالمال مسلم یتب یلو م یفاز ح -1
به خرج داده، از در افتادن  یکرده و اهتمام جد یریگ یشمتخلف پ یها و دستگاه یخردان حکومت یاز ستم بر بندگان خدا و شهروندان، توسط ب -2
 .بر حذر دارد یمخالفان فکرحتا  و اهل علم، منتقدان و یکوکارانبا ن
 .دیو منع نما یحقدرتمندان حکومت با فاسقان جامعه را تقب یهمراه -3
ها و  موران و دستگاهأم یان،رفته بر جامعه و مردم توسط سپاه یها را از ستم یشخو یزاریب) ع(از آن حضرت یرویرهبر نظام حاکم به پ ینکها -4

ش خردان سپاه یاز ب یکیکه  یاندام مبارکش به خاطر ستم) ع(یرا به مجازات رساند که عل یحاکمان اعالم نموده و ستمگران و مجرمان حکومت
 .مور ستمگر را به مجازات رساندأو م یداو در آورد، لرز یرا از پا یروا داشت و خلخال یهودیزن  یکبر 
 
 ینها را و ا خواهانه واکنش مناسب نشان داده و نامه دل سوزانه، دادخواهانه و تظلم ها ینگار به نهضت نامه یران،رهبر نظام حاکم بر ا ینکها -5

را بر پا دارد و از » ینگار نهضت نامه«محترم هم  یخود رهبر ید؛نما یمل یآشت یفرصت برا یکبه  یلو تبد گرفته یکنهضت را به فال ن
 .کنند تا احقاق حق شود یدادخواه ینزد رهبر یست،ن یادرسیآنجا که جز خدا و او فر بخواهد یدگاند ستم

  
 :کرده است میستم، ظلم را به سه بخش تقس ینف یالبالغه و در راستا در نهج) ع(علی
 .بخشد یبا خدا که خدا هرگز نم یاست مثل شرک و دشمن یکه نابخشودن یستم) الف
 .دارد یکه انسان با گناهان بر خود روا م یاست مثل ظلم یکه بخشودن یظلم) ب
 .است یگرد یبندگان بر بعض یبرخ یآن ستمگر دارد و یو حتما مجازات در پ ماند یکه بدون مجازات نم یستم) ج
  
 پند هر دوستدار حق یرداسرار حق بگ ز یآن هما گفت«
 کم نگفت یا ذره یند ینخطبه، به نامه، به حکمت بگفت ز آئ به
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 بدان تو خلق را بدون عدالت ندان یمرا به چند کرد تقس ستم
 یبخشش، مجازات و جبران ول) ع(یبر سه قسم است به فهم عل ستم
 است یر، بخشودنبر خود ستمگ یکاست ل یبر خدا نابخشودن ستم
 )5(»یناروا بر کس کند یستم م یجنگ با خدا آمده هر کس به
  

حتا  یا را بر تن تحمل کند اما ذره یا است که حاضر است هر شکنجه یزگارو پره یزاندر برابر ستم به بندگان چنان گر) 6(224در خطبه ) ع(علی
 یچاصل است و به ه یکستم  ینف) ع(یعل یدگاهدر د. یدسلب ننما یرا از کس یبه آن اندازه حق یاستم روا ندارد  یبر کس یدر حد پوست گندم

و در  شناسد یبرادر و فرزند و خانواده نم ،ستم یعدالت و نف یاو در اجرا داند، یرا روا نم یبه ستمکار یستم و لغزش یرشپذ یا و بهانه هوج
 .داند یم سانیکعدالت  یمهمه افراد را در برابر قانون و حر یقضاوت و حکمران

 :در آن خطبه گفته است) ع(یزگارانپره امام
دارم تا تر  شوم، خوش یدهآن سو کش یاسو  ینبه ا یربا غل و زنج یابه سر ببرم، و ) 7(سعدان  یخارها یاگر تمام شب را بر رو! به خدا سوگند«

چگونه بر . را غصب کرده باشم یاز اموال عموم یزیم کرده، و چاز بندگان ست یمالقات کنم که به بعض یدر حال یامت،را در روز ق یامبرشخدا و پ
 »...اقامت کند؟ یو در خاک زمان طوالن رود، یم یششدن پ یدهو پوس یکهنگ یکه به سو یش،نفس خو یستم کنم برا یکس
 یهاست به من دهند، تا خدا را نافرمان مانآس یررا با آنچه در ز یماگر هفت اقل! به خدا سوگند... «: داشته است یاناز همان خطبه ب یگریبخش د در

تر  پست لخشده دهان م یدهاز برگ جو! آلوده شما نزد من یایدن ینو همانا ا! نخواهم کرد ینچن یرم،ناروا بگ یا را از مورچه ییکنم که پوست جو
ضبط و  یناز متهم... نوشته و و کتاب و دست ریوتچه تعداد دستگاه کامپ یراخ یها سال های یریدستگ یکه در پ یدتصور کن یحال جنابعال! است
 یسندهنو... و یوتراند ضبط کامپ اند که از آن جمله و به ناحق ضبط شده! اند شده مدرک جرم هم نبوده اموال تصرف یدر مواردحتا  شد که یفتوق
 .نامه

  
   !یمحترم رهبر مقام

مربوطه  یرو تفاس یاتالبالغه و روا به قدر متن و روح قرآن و نهج یددازم بااست بپر یزیست ستم و ستم ینف یراموناگر بخواهم به همه آنچه پ
 کند؛ یمختصر اکتفا شده و اضافه م ینرو به هم یناز ا گنجد؛ ینامه کوتاه نم ینمراجعه کرد که در حوصله ا

 :خود نوشته است) 8(53در نامه ) ع(حضرت
که با خدا سر  یرد،او را نپذ یلندگانش دشمن او خواهد بود و آن را که خدا دشمن شود، دلب یکه به بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جا یکس و«

 یدعا اکه خد سازد، ینم یکاو را نزد یفرو ک کند، ینعمت خدا را دگرگون نم یچون ستمکار یزیتوبه کند، و چ یاجنگ دارد تا آنگاه که بازگردد، 
 » .ستمکاران است ینو در کم شنود یرا م یدگانستمد

  
 یمن اتبع الهد یو عل والسالم

 احمدرضا احمدپور سید
 اهواز یدارسپ زندان

20/10/1390 
  
  

 ***ها  نوشت پی*** 
 یترجمه مرحوم محمد دشت ،البالغه نهج) 1(
 یترجمه مرحوم محمد دشت ،164خطبه  ،البالغه نهج) 2(
 یترجمه مرحوم محمد دشت ،62نامه  ،البالغه نهج) 3(
 یترجمه مرحوم محمد دشت ،176خطبه  ،البالغه نهج) 4(
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 .اهواز سروده است یداردر زندان سپ 17/9/1390 یخنامه است که در تار یسندهسروده نو ،شعر) 5(
 یترجمه مرحوم محمد دشت ،البالغه نهج) 6(
 .گویند یهم م یاصطالحاً خارشتر./ سه شعبه که خوراک شتران بوده و سخت گزنده است یخار) 7(
 یترجمه مرحوم محمد دشت ،غهالبال نهج) 8(
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1390/10/23/klm-86416/ 
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     1390دی  21ای،  به خامنه) »اشک سبز«(» یک بانوی ایرانی«نامه سرگشاده 

  
 دانم یم. ..خواهد دواند یشهاشک سبز من ر روزی

  
با  یرمانانقالب کب یمو ما هنوز باور دار کند یبر ما امامت که نه، سلطنت م یبن عل یندر لباس حس یهام یبر ما که هزاران ماه است بن وای

 یستن یسهقابل مقا یگرد یرکب یها انقالب
ب بر انقال یلیتحل«کتاب  یعموم یپاس کردن درس یکه روحم را و احساسم را در کالبد دردش مچاله کرده برا یگرفته از انقالب یناچار با دل به

غلط بودنش به برزخ  یاکه هم اکنون در درست  یشجاعانه از انقالب های یلرا در دست گرفتم و بعد از خواندن چند ده صفحه تحل »یرانا یاسالم
 ...که اشک در چشمانم حلقه زده یدمرس یا ام به صفحه شده یدهکش

سخن  گونه ینو ا کشی یم یدککه نام رهبر به  ییو افسوس از تو یمکن یباد هوا از دهانمان رها م یها که حرف را به سبک از ما انسان افسوس
و خواص جامعه را به بخش  یا کرده یمکه جامعه را به دو بخش خواص و عوام تقس خوانم یکتاب پردرد م ینصفحه از ا یندر ا... گویی یم

افراد  یگریمقاوم هستند و د یویدن یها در برابر لذت که یخواص طرفدار حق را به دو دسته افراد ینکهو طرفدار باطل و جالب ا قطرفدار ح
 ....یا کرده یمتقس یادبن سست

گروه که بتوانند به وقت لزوم دست  آن دسته از این –اگر تعداد خواص طرفدار حق « !یدا اند که فرموده کتاب از قول شما نوشته یناز ا یخطوط در
به  ها یعل نب ینآن وقت حس. یالستآن وقت واو لرزد، یم یشانپا یااند اما در مقابل دن طرفدار حقباشد که  تر از گروهی کم - بردارند یااز متاع دن

به وجود اورده بود هزار ماه  یغمبرکه پ یبر کشور یهام یو بن آیند یسرکار م ها یزیدخواهند شد  یدهبه قتلگاه کش... مسلخ کربال خواهند رفت
 »...خواهد شد یلحکومت خواهد کرد و امامت به سلطنت تبد

 یراز سا یزشبودنش وجه تما یکه معتقدند اسالم دانند یم یبدانم چه شد که همه خواص کشور من که خود را صاحب انقالب خواهم یم حال
را  یانشد که د یدادر وجودشان پ یو چنان لرزش یدلرز یادن یها بر سر داشته یشانپا یشدند که همگ یهاست جزء گروه خواص طرفدار حق انقالب
 ...فراموش کردند یشو رسالت خو یدندچسب
 یزدوست و چه شد رهبر فرزانه که خود نیابس دن یکرد یتترب یخواص یزسوز، خود ن درد خانمان ینفتنه، از ا یناز ا یشد شما که آگاه بود چه

 ی؟گونه به مسلخ کربال فرستاد یبن عل ینمردم را حس ینو ا یبست یادل به متاع دن
با  یرمانانقالب کب یمو ما هنوز باور دار کند یبر ما امامت که نه، سلطنت م یبن عل یندر لباس حس یهام یکه هزاران ماه است بنبر ما  یوا

 یستن یسهقابل مقا یگرد یرکب یها انقالب
چرا که به گفته خودت  ،ن کنماز سر شوق بر لبانم مهما یلبخند یدوارانهخوش کنم و ام یتها را به حرف یشدل ساده خو یگربار د یک خواهم می
خواهد کرد  یرانرا و یگرید یقتو هر حق یانقالب اسالم یرا مبتال کند کاخ آرمان یارتجاع، دشمن بزرگ هر انقالب است که اگر کشور یکروبم

 اش یکه تو رهبر یانقالب که دانند یخاموش شده بلکه همه اقشار جامعه م یتمظلوم ینهدر س یمکه صدا یینک نه تنها من به عنوان دانشجویو ا
 یدچارند و فساد اخالق یاندوز ارتجاع است و تک تک مسؤوالن نظامش به مال و مال یکروبآلوده به م یکه تو بر آن حکم راند یکشور کنی، یم

به  ریزد یسالم بر سر مردم فرو مآوارها به نام ا ینهمه ا ینکها ینو من از ا... رود یسردمدارانش باال م یداز سر و کول جامعه و عقا اداری یو مال
 ....است یرانیدر حال و ات یکاخ آرمان دانم یو م اندیشم یم یسنت االه

 ینبه ا یچگونه عَلَم تنه یک یرانمح ینبر دوش توست و من از ا یکه عَلَم مبارزه با فساد مال خوانم یم یخیتار یکتاب طنز یناز ا یخطوط در
 ؟کشی یبه دوش م یسخت ینو ا کنی یم یهدف صبور ینکدام یبرا ؟به عشق چه ؟شیک یم یفتو نح یربر دوش پ ینیسنگ

  
 یبزرگ ینبه ا یهستند چگونه خود عامل فساد یو اقتصاد یکه دچار فساد مال دانی یم یفسادها در جامعه را کسان ینِتو که بدتر !قاآ

 ؟دانی یا تافته جدابافته مو در دل خود ر رانی یتو که به زبان حکم م یا چگونه آسوده نشسته؟یهست
راحت باش چرا زبان به دروغ ... یا از زهد نبرده ییاست و در دل بو یبه زبانت جار اش ییگو البته فقط شهادت...! المال یتاز ب تا یتحما زیباست

 ؟یآن بپوشان که خود را با ینکرد یداپ یزیچ ینو حس یعل یینتر از آ مظلوم ؟یا چرا اسالم را پرچم خود کرده آالیی؟ یم
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شما متهم شدند آن هم به جرم خواستن  یکه به هزار ننگ از سو یداریدروا م یکه تو و سرسپردگانت بر مردم ییها شو و بنگر به ظلم بیدار
درد فقرا و به  یچشکه ه زنی یدم م یپس چطور از رونق اقتصاد.. نخواهد بود یاسالم ی،جامعه ما بدون عدالت اجتماع یا تو خود گفته.... عدالت

 ؟بودنش کدام یبودنش کدام و اسالم یعدالتش کدام است و اجتماع ینا.. آید یمملکت نم ضعفانمست
 یارد ینما جوانان مظلوم ا دانم یخواهد شد اما نم یرانکاخ ظلم و ینبه گفته خودت ا یی،همه دورو ینهمه رذالت، ا ینکه به واسطه ا خوشحالم
، یهمه سخت ینگرد ا ات یرانهتوانست بعد از رفتن حق یمخواه یاا یما شده ینینش و عزلت یمحکوم به سرافکندگ یآزاد یهاست به جرم نوا که سال

 ....نه یا یممان بتکان را از چهره به غم نشسته یفمانشده در روح لط دفن ینوپا های یاز شاد یباخته و قبرستان رنگ یادگلو فر یکسکوت،  یادن یک
عمر از  یو هر چه از خون من و امثال من بنوش یا را باخته ات یبه اسم جوان یزیچ ینکو ا یگذراند یعمر سوزد؛ یم یتراستش دلم برا اما

 ینو آه هزاران مظلوم، اشک هزاران دردمند و نفر یدروحت چشم بگشا یجست و چه مرگت دردناک خواهد بود وقت یات را باز نخواه دست رفته
 ....کشد یباره به آتش م یکو تمام وجودت را به  آیند یه مک ینیگناه را به چشم ببیهزاران ب

  
 سبز اشک

21/10/90 
  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=614 
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     1390دی  22ای،  به خامنه )؟(نامه سرگشاده 

  
 )یز رهبرکوچک ا ییها پرسش( زاد یرابطه به فراخوان محمد نور در
  

راه  یگرشده که د یرگفرا یبه حد یاسالم یدادم فساد در جمهور یحتوض» و فساد یاسالم یجمهور«با عنوان  یا ماه قبل در نوشته یک حدود
هنوز  یلبشود و یزن یرانمردم ا یعنی یاناطراف یارممکن است همراه درد و رنج بس یمرگ و نابود ینشدم، ا یادآور. رسد یبه نظر نم یشبرا یعالج

 .یردبدون درد و رنج انجام گ یضیو تعو یجراح ینسبب گردند چن ینظام حکومت یستمس یادیبن ییرخود با اقدام به تغ تواند یم یرهبر قامم
 ینآفر یشانا یها بر تالش. خوانده بودم یزرا ن یبه رهبر یشانها از نامه یبعض قبالً. را خواندم» باران«نام  یرز زاد یمحمد نور یفراخوان آقا اخیراً

و  زاد ینور یآقا یها احترام به تالش یبرا. یدمواقعاً خشنود گرد یزآم از لحن خشونت یزو پره یزآم شان در حفظ روش مسالمت گفتم و از کوشش
 یادیبن ییردر تغ یاساس یو اقدام یافتدر یکه پاسخ مناسب یدام. گذارم یم یاندر م یرا با رهبرهایی  به سهم کوچک خود پرسش یشان،فراخوان ا

 . یردصورت گ یرانالزم و رفع ستم از جامعه ا
 شاه، یفه،خل ی،هر نام یرباشند که حاکم، ز یا کامهخود یها گرفتار حکومت یشههم یدبا یاسالم یها چرا مردم کشور: است یناول ا پرسش

قدرت را ترک کنند؟ تا مردم هر که را  ،باشند و در وقت لزوم یممردم تسل یأبه ر شوند یوجه حاضر نم یچبه ه.. .سلطان و رهبر و یا فرمانروا و
 و ینیدیرغ یها رفتار فرمانروا که از اسالم دارم و یاسالم است؟ در حد مختصر اطالع یناز د یگرفتار ینچن یاآ. ینندبه حکومت برگز هندبخوا
 یکه مرد یاسالم یگرچه در مورد جمهور. است یدار یشهر یفرهنگ یو گرفتار یستن ینمربوط به د ظاهراً دهد یم یگواه یزن ینیضد دحتا 
کنند و موفق به اخراج شاه گردند، او ابداً  یاریبه مردم قول داد که اگر او را  یدآخر عمر و در مقام مرجع تقل یها سال یعنی یسالگ 79در  یروحان

قابل  یرقول داد که حکومت را حق مسلم و غ. پردازد یم نییدر مسجد و مدرسه علوم د یسو به همان امور تدر رود یدنبال حکومت کردن نم
که  یافتندرا  ینماند و مردم سرنوشت همان گوسفند یبندها پا از وعده یک یچقدرت را به چنگ آورد به ه یاما سرانجام وقت. داند میسلب مردم 

   :نالید یروح گوسفند م. ت او را خوردهنگام سر گوسفند را از تن جدا و گوشاز چنگال گرگ نجاتش داد اما شبا یمرد بزرگ
  یکه از چنگال گرگم در ربود«

   »یودب قبت گرگم توعا یدمچو د
  

 ها یاداما به فر شنوید یو م بینید یم ید،که قدرت بالمنازع کشور هست یجنابعال. است یراخ یها سال یندر ا یرانکه زبان حال مردم ا یشعر
و  ینیدبب یمو تکر یمتعظ ینکها ونعمرتان را بد یهکه چند روزه بق یستیدتا دم آخر حاضر ن یگرانم مثل دشما ه یراز دهید ینم یتیاهم ینتر کوچک

 ینها تمام شد به راحتآدوره  یکه وقت بینید یرا م یغرب یها حکومت یرانجمهور و مد یشما رؤسا ینکهعجب ا. یدبگذران ید،فرمان بران یگرانبر د
... شما آنها را متکبر و متفرعن و ماا یستند،ن یشالعمر کردن حکومت خو و در صدد مادام کنند یم یزندگ یادمردم ع یفو در رد روند یکنار م

 .یدهزاران تملق به سر بر یدنو شن یروز بدون سرور یک یستیدکه قادر ن یدر حال... و یرتس یکمتواضع و ن یو خود را انسان خوانید یم
و  یویدن یحکومت امر دانند یاز اسالم ندارند و نم یکه اطالعات کاف یراناز مردم ا یاریبسحتا  یام دناز مرد یاریبس یدهباعث گرد ینهاا همه

 زشت یرتصو ینمسؤول ا یونشما و همه روحان. دانند یاسالم م یمتعال یجهرا نت یاوضاع ینها و چن علل همه استبداد باشد، یمربوط به خود مردم م
 .بینند یم یرنوع تصو ینمسلمانان از اکه  ییها یبسآو  یداز اسالم هست

ال است با یهن پاتا بد یپرست یتو شخص یساز است؟ چرا بت یرگ و همه یعاد یامر نامد یم یهاال یکه خود را نظام یحد در نظام یندروغ تا ا چرا
مردم و فرهنگ  ینا یدممکن است بگوئ ؟یابد یدنکند تا سخنش اجازه شن یانجانانه از رهبر ب یناچار است مدح یدبخواهد بگو یکس سخن که هر

 یکه مرجع ینیخم اهللا یتاگر آ آورد، یم یشپرسش را پ ینفاصله ابال یپاسخ قابل قبول ینچن. دهد یپرورش م ینکه هزاران سال است چن هاستنآ
 داد یاست؛ اجازه نم یگرید ینم و هر دشکارا خالف اسالآ.. .و ها یدندست بوس ها، یمو تکر یمو تعظ ها یشنوع ستا ینا دانست یبود و م یروحان
 ینهاا یرنظ یگرها مورد د و صد کرد یآن منتشر م یبدر تکذ ای یهشده اعالم یدهدر ماه د یشانهمان روز که گفته شد عکس ا یارا ببوسند و  دستش
طرف از فرهنگ استبدادزده ما بر یبه راحت روش ناپسند ینا نمودید یم یبرا تعق یروش درست یندر دنبال آن چن یزو شما ن نمود یم یریرا جلوگ

و چه  یناو چه معمم یانافسوس رهبر و اطراف. بود یو روح یشدن فکر رو و یرمردم در اثر انقالب در مرحله آماده ز یحالت روان زیرا شد، یم
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جزو  یزگذاشته بودند و شما ن پرستی یتصو شخ یگوئ او، همه مسابقه تملق یاراناز  یاء مهندس بازرگان و گروه کوچکنبه استث یرمعممافراد غ
باره را که در یاتیاز آن نوع جعل کدام یچه یراز یدرساند ینکردنباور یها بلکه به اغراق یدرا نگرفت نآ ینه تنها جلو یتاندر زمامدار. یدهست ها مانه

 یدبا ،یددان یگفت و همه را خودتان خوب م توان یان مسخن فراو. تر شدند مقرب یندگانو نه منع، بلکه گو یدکرد یبشما گفتند و نوشتند نه تکذ
 .یدو هم خودتان و هم مردم را نجات ده یریدگ یشبلند کنند تا شما راه درست را پ سر ،یمانتانوجدانتان و ا ،درون شما

  
  

   ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=517 
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     1390دی  22ای،  به خامنه )؟(اده نامه سرگش

 
 ...ساعت یک یبرا توانستید یم کاش

 
 !درود
 !یدفکر کن یدکه در حقشون کرد ییها و ستم یرانساعت هم شده به مردم مظلوم ا یکواسه  تونستید یم کاش
 !ینیدمردم رو هم بب یهبق یانتوناز اطراف یربار هم شده غ یک یبرا تونستید یم کاش
 !آه مردم پشتتون نباشه قدر ینچند صباح آخر که ا ینا یبرا یدخوب باش ستیدتون یم کاش
 ....و یاز قذاف تر یکتارحتا  ؛یدبراتون رقم خواهد زد اگر زودتر از مردم نشو یکیتار یاربس یندهآ ینو ا یدشما هست یرانا های ینتر روزا از بدنام این

 
 !یرانیو ا یراندوباره ا یدننفس کش یدام به
  
  
   ***منبع ** *

 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا
http://nameha.nurizad.info/?p=528 
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     1390دی  23ای،  خداوند به خامنه طنز نامه سرگشاده

  
 !یا خداوند به خامنه یداللحنشد نامه

  
 یا خامنه یآقا جناب
 یاسالم یجمهور رهبر

 سالم، با
ارسال نامه به شما را  یبرا زاد، ینور یو استوارم، آقا یزاما صالح ندانستم دعوت بنده عز گذرد، یمن م نوشته ینسال از آخر 1400به  یبقر گرچه

 کنکه مم یو نه کسب شهرت است و با وجود تبعات یوینوشته نه پست و مقام دن ینالبته بر همگان روشن است که هدف من از ا. بگذارم پاسخ یب
 .نویسم یاز منکر م یو به قصد امر به معروف و نه »ینالمسلمالئمۀ  یحۀالنص«آن را از باب من داشته باشد،  ینامه برا یناست ا
 یتمسؤول یمن از موقع تصد. کنم یادآوریبد نباشد سوابق خود را  یدشا یل،دل ینبه هم ید،بنده را به خاطر نداشته باش یجنابعال کنم یم گمان
نمودم کائنات  یامام راحل، سع یا گذاشته و طبق فرمان هشت ماده یمسائل فرهنگ یخود را روهمواره تالش نمودم تا تمرکز  ی،پروردگار یرخط
را هم برنتافته و بدون ارائه حکم دادگاه، بنده را از محل کارم بازداشت کرده و دفتر  یناما مأموران شما هم. یممنع نما یاسیاز ورود به عرصه س ار

را با ضرب و  هتحت فرمان شما، بند یروهاین. البته اول ماجرا بود ینو ا. نمودند یفمن و همکارانم را توق یزاتتجه یهکائنات را پلمپ نموده و کل
 یمکرر اتهامات های ییبازجو یط. نگه داشتند یمن را در سلول انفراد ی،اتهام یمتفه گونه یچنموده و بدون ه ییالفاظ بازجو ترین یکشتم و با رک

 .را به من وارد کردند »یاذهان عموم یشتشو«و » سالمبه ا یعدم التزام عمل« یرنظ
 یتیاست که بر من و دوستانم رفته است، بلکه هشدار نسبت به وضع ییاز جفا یگزار کرده است، نه گله یبنامه ترغ ینآن چه مرا به نوشتن ا البته

را گسترش داده و آن خانه  یناتنفوذ خود بر کا یابعالکردن من، جن یننش همزمان با خانه. حاکم شده است یناتکا یریتاست که امروزه بر مد
آن را به  یدرها. یدبدل کرد یانو متول یاناز متصد یلو طو یضعر یبا دستگاه یاییکبر یمردم باز بود را به بارگه یها کوچک که درش به دل

ها،  انسان یاعتقاد شخص یرانهبر و. و هزار خفت بکنند، آن هم به صد منت یواسطان و واعظان کسب حاجت یتا تنها از مجرا یدمردم بست یرو
 یزح یتو روحان یضف ینو در دستان واسط ها یگانیبا یدر هزارتو یزدعاها ن ینتر که کوچک یدآورد یدتناور پد ای یو بروکراس یدفربه ساخت ینهاد

 یفاا یفراجناح یرا که بنا بود نقش یملکوت االه من، یپس از حصر خانگ یجنابعال. یشفاعت یو پارت یمگر به رشوه زکات شد، یم یستسر به ن
 یراموجود م ینرا به ذهن خسته ا یدها باشد و ام انسان یددل پرترد یکه قرار بود مأوا یمقام خداوند. یدخود بدل کرد یتاز وال یا به شعبه ،کند

ند و در ک یم یشانسان را تفت یدکه عقا یدسناک و خشن بدل کردتر یآرام سازد، به موجود یمانانسان را موقتاً با ا یها برگرداند، و خالء ندانسته
که  یکسان. که بداخالق است و نامنعطف ییخدا. گمارد یپوچ م یو به آنها را به کارها گیرد یاز مردمان باج م. کند یمردم تجسس م یامور خصوص

 یشان، به هرزگ و طرفدارانش را به پاداش حقارت کند یشکنجه م شا یدوزخ یها ها در زندان روش ترین یراخالقینکنند را به غ ینبه فرمانش تمک
 .کشاند یپسربچگان م یبا باکرگان و آزار جنس یبهشت و بدمست یالهایدر و
من  یکه برا ییو تندخو ادب یو ب سواد یب یبه قول بازجو. خورد یاز کجا آب م ینسبت به درگاه االه یجنابعال ینهروشن است که عناد و ک البته

کتابت به هم  یهمه چرت و پرت تو ینا آوری؟ یاش نم برحق یباز آقا امام زمان و نا یو اسم نویسی یمن کتاب م یحاال برا«: یدگماشته بود
. کنیم یما پودرت م ی؟که نظر بده یهست یک یتو فکر کرد! یچسهم امام و خمس هم که ه دهی؟ یدرصد به فقه اختصاص م 5آن وقت فقط  افتیب

فقط  ینتکه از د کنیم یم یکار کنی؟ یم »ینالد یال اکراه ف«من  یحاال برا. بریم یرا م یتآبرو. یسرت را باال نگه دار یکه نتوان کنیم یم یکار
 ».کنیم یخردت م. مردم ازت متنفر بشوند کنیم یم یکار. بماند راهتک

موجب شد به نام  ینات،طلبانه از نظام کا سلطه یرکه چگونه تفاس دمید. در اقدامات شما مشاهده کردم ینهاظهارات را به ع ینمن تبعات ا البته
 رواججامعه  یانرا در م یرشدر مقابل خدا و وادادن در مقابل تقد یتان، فرهنگ تملق و چاپلوس و دوستان یجنابعال. یدکن یتجنا ینخداوند در زم

 .یدکرد یگانهب یآنها را با پرسشگر یمان،ا یلو با تحم یدنبه خداوند، تفکر را از مردم ستا یساختگ یها با انتساب ارزش. یدداد
من خود را در وهله نخست، برساخته ذهن مردم . یستن یناتخود در کا یشینپ یگاهجا یاینوشته، اح ینکه هدف من از ا کنم یم یدهم تأک باز
بوده که با رشد  ینمن چن یهرو. شناسم ین و سرنوشتش مانسا یگاهفهم جا یبرا یذهن پردرد انسان و منبع الهام ینو هدف خود را تسک دانم یم
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به وجود من احساس نکردند، خود را از  یازین یگرام هرگاه مردم د ها، رفته رفته حوزه نفوذ خود را کوچک کرده و حتا آماده انسان جمعیشعور 
است که  ینهم یزبنده به شما ن یهتوص. خواهند شناخت را خود یانسان یها دارم، اخالق و ارزش یانبکشم؛ که اطمن یبه کنار شان یعرصه زندگ

گسترش خرافه و  یتان را به پا و جان ناقابل ید،گره نزن یند یرا به آبرو تان یاندک آبرو ید،ها کنار بکش خود را از سرنوشت انسان قصدست نا
 .یزیدجهالت نر

  
 یمن التبع الهد یعل والسالم

 خدا
  
  

  ***منبع *** 
 »هشت سنگ«وبالگ 

 http://8sang.wordpress.com/2012/01/13/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-
%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%86-
%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-
%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C/ 
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  ) +(+  1390دی  23 ،ای خامنهبه  زاد یمحمد نورسرگشاده نامه  دهمینجه
  
 » !یتو عل یهودی، من«
  
 شنویم یجامعه م ینغلغل هزار حادثه را از درون ا یصدا ما
  

 یرانا یاسالم یجمهور یبه رهبر گرام سالم
من هجوم  یپدرو  ییبه خانه روستا یام که برادران سپاه نوشته یهمان روز یدرست فردا یش،جناب شما سه چهار ماه پ ینامه را برا ینا من

بسازم و شما را  یلمشما ف یاطالعات و سپاه برا یسرا مرا بار کردند و بردند تا به گمان خود اجازه ندهند من از وحشت یلمسازیآوردند و بساط ف
 .با متهمان آگاه کنم یوالگونشانچند و چون رفتار ه از
حرکت مغرضانه و ناجوانمردانه،  یکگوش انتخابات مجلس، نه  یخنامه، آن هم درست ب ینکه انتشار ا یلدل ینبه ا. اکنون، بنا بر انتشار آن دارم اما

خواهد آورد، جناب  یبه سمت خانه شما رو ینکه بعد از ا ییها نامه یلنامه، و س ینانتشار ا یدشا. مشفقانه است یسنج و فرصت یدرست ینکه ع
چند محتاج  یطیکشور به شرا یکانتخابات در  یمعموالً برگزار. ییدموکول فرما یگرد یکند که زمان انتخابات را به فرصت یلشما را بر آن متما

 .و متعادل جامعه است یمنطق یتآن، وضع ینِاست که نخست
دثه غلغل هزار حا یما صدا. به کار افتد یدروزها با ینشما اتفاقاً هم یشمّ درست رهبر. یستروزها روند اوضاع در کشور ما متعادل ن ینا متأسفانه

و  معترضانمحدود کردن  یبرا یتیامن یفضا همه ینو رواج و گسترش ا المللی، ینو ب یبحران داخل همه ینظهور ا. شنویم یجامعه م ینرا از درون ا
. ر استکشو یتِدهنده اوضاع نامتعارف در کل معترضان از شرکت در انتخابات، نشان یزمردم، و پره یانهمه انشقاق م ینشدن ا یمنتقدان، و حتم

 یجناب شما برا رغیبنامه شما را مخاطب خود قرار خواهند داد، عالوه بر ت ینکه بالفاصله بعد از انتشار ا ییها نامه آسای یلدارم انتشار س یناناطم
 یوستهار ما تا کجا با آنچه که پرفت یمتا بدان اندازد یدر م یزن مان یاعتقاد یها از آزمون یا زمان انتخابات، ما و شما را به گردونه انداختن یقبه تعو

 .تناسب دارد دهیم، یشعارش را م
هم توسط  یم،ا شما بوده یخطا، هم توسط ما که مخاطبان آرام و شنوا ینا. اشاره کنم یخودمان یخطا یکبه  یداز آوردن اصل نامه، اجازه بده پیش

همه مردم  از یشکه ب یآن کس یدخطا، شا ینا منتها در برآمدن. است یافتهج ما روا یاندر م ید،ا خود بوده های یشهاند یخیتار یقتلف شما که مبدع
 .یدسهم و نقش داشته، خود شما باش یرانا

ها و خروج  ها و توطئه و از فتنه ید،ا فرموده» عوام و خواص«مرتب از  ی،رهبر یها سال ینکه در ا یدشما بوده و هست ینا: یملکنت بگو بدون
 ناباز ج یبه تأس یزن. یدا عاشورا سند آورده یها که به تناسب روحِ سخن، از عبرت یدشما بوده و هست ینا). ع(یعت از علمخالفان از گردونه اطا

و شما را با  یکی،و معترضان را با آنان  فرمایند، یهواداران و امامان جمعه شما بوده و هستند که مرتب به سرنوشت خوارج اشاره م ینشما، ا
که  وریط دهید؟ یانذار م یرسرنوشت طلحه و زب یِخود را به چون یاسیکه مخالفان س یستیدخود شما نبوده و ن ینمگر ا. دانند یمترادف م) ع(یعل

بودن خود  یبه عل یرمستقیمغ دهد، یاشارت م یرطلحه و زب یخیتار که مخاطبان خود را به گسست یکس: داند یشنونده سخنان شما بالفاصله م
 .دهد یبشارت م

همسنگ بدر و  یران،ا یفعل یتوضع: که ید،اشاره فرمود یرانا یفعل یتخود به وضع یقم یانبا حام یدارخود، در د چنینی ینا یشِگو ینتر ازهت در
 .ینهمد یهودیانو  یششما همان وضع کفار قر یناست و وضع مخالف یامبرپ یگاهشما همان جا یگاهجا: یعنی ینا. است یبرخ

از مواقع، به  یاریکرده، اما در بس یجاز ما و شما بس یمردمان عوام را به جانبدار یاز،ن یها دون پشتوانه، گرچه در بزنگاهو ب دلیل یترادفِ ب این
 یایجو بهطل یککاش شما همچنان  یا: یماما چرا نگو. نامه با شما خواهم گفت ینرا در هم یدشوار ینراز ا. است یدهانجام یزکار ما ن یدشوار
است، دخول  یتکه سرشار از رسالت و مسؤول یگاهیو هرگز به جا نمودید یخود به همه ما راه م یزشورانگ یها و با خطابه ندیدما یم یحق باق

 یها قدم باتان  هرقدم ید،و چه نخواه یداکنون شما چه بخواه ها، ییگو ها، و خوارج و عوام و خواص ها، یعل یبنا به تکرار همان عل. کردید ینم
 .فرمودند یو سفارش م گفتند یو امامان م یامبربا آنچه که پ یزن ینظام اسالم ینا یها و دستگاه شود، یم یسهمقا یعل و اوالد یعل
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که در دولت و مجلس و هر کجا به جان  یآشکار های یبو آس شود، یما دست به دست م قضائیکه مثالً در دستگاه  یدر مواجهه با هر فالکت مردم
 –) ع(همانند علی – یخواه و پوزش ییو از شما انتظار پاسخگو نشانند یم یو مقصر اصل یمتول یگاهاصله شما را در جابالف نشیند، یجامعه م

 ینا. یماندگ و غارت و عقب یربه اسم تحق یا فاجعه ینشما و ا ینبفرما، ا ی،را کوف یو مابق دانی یم یحاال که شما خودت را عل: که ینا. دارند
اصل  ماو ا! عذر بخواه یخپاسخگو باش و همانند او از مردم و از تار یو مثل عل یاب. شما یانحام یاندر م یو رواج دزد ادبی، یرواج ب ینشما و ا

 :نامه
  
 »!یتو عل یهودی، من«
  

 ی،به رهبر گرام سالم
است  یندر ا یالعالم خ حُسن. شوم یوار مو خ یفکه خواهم آورد، خف یلیو هم من بنا به دال ینید،بنش یهم شما بر قله بلند برتر یال،عالم خ در

 یشخو یمانیا یها من و شما با هم به دوردست ید،اگر موافق باش. یمو به قالب هر کس فرو شو یریمدر هر کجا قرار گ توانیم یکه هم ما هم شما م
 .خوانیم یفرا م یالینسفر خ ینا یو جهان را به تماشا یرانا و مردمان امروز. کنیم یسفر م

و  یا؟تر آ فرودست یناز ا. عنود و بدکردارم ودییه یک زاد، یکه من محمد نور یمبگذار ینبنا را بر ا یران،ا ینمانسرزم یفشر یهودیانپوزش از  با
حت سوم را ؟ سایاتر آ فرادست یناز ا. است) ع(یمؤمنان عل یرکه نه، بل خود ام یمالک اشتر نخع ی،ا خامنه یعل یدس: که یمبگذار ینباز بنا را بر ا

 بدیل یبر مسند ب یمرتض یعل یمکه توسط خود شما که نه، بل به حکم مستق دهیم؛ یاحاله م یجانیکشورمان جناب الر القضات یبه برجِ بلند قاض
 :رددگ می یمتقد یا حضرت خامنه القضات یصورت به محضر قاض ینمن بد ریای یب یهپس شکوائ یا؟آ یناز ا تر یکن. قضاوت جلوس فرموده است

  
 :شاکی
 .یرانا یِبه نشان. کارمند بازنشسته. االصل یرانیا. زاد یبه اسم محمد نور یبدسابقه و بدکردار یهودی

  
 :عنه مشتکی

 .یرهبر یتب یبه نشان. تاکنون یشو سه سال پ یستاز ب یراناالصل و رهبر مردم ا یرانیا. یا خامنه یعل یدمؤمنان س امیر
  

 :یتشکا موضوع
 .یتحت امر و های ینهو نبود نظارت بر چند و چون هز یرالمؤمنینام ین مواضع پولشفاف نبود: یک
 یچه در داخل و چه در سطح جهان، در زمان رهبر یران،مردمان ا یو پول یمانیو ا یو معرفت یو اعتبار یانسان یربه ذخا یدنرس یبآس: دو
 ی،خفت جهان یها در جدول یرانشده و ا تر یفخوار و خف یگر،سالم از هر زمان دا ی،و یکه در زمان رهبر ینو ا. یا خامنه یعل یدس یرالمؤمنینام

 .است یافتهدست  ییبه مراتب باال
 .یشانتحت امر ا یها و رعب و وحشت در کشور توسط دستگاه یتیامن یرواج فضا: سه

 .اند هکرد ینم یتدر کشورشان احساس امن یلکه به هر دل یسرعت گرفتن فرار مغزها و کسان: چهار
 .یو یکشور در زمان رهبر یترفتنِ قانون در کل یهبه حاش: پنج
و  یاسیو س یاقتصاد یجماعت به خط قرمزها ینا یکرِدر و پ یو ورود ب یشانتحت امر ا چون سپاه پاسداران ناپذیری یریبرآمدن دزدان س: شش

 .یاطالعات
 . یبه مجامع جهان یندهآ یها بدهکار کردن نسلحتا  بر کشور و المللی ینب های میتحر یلو تحم زا یبآس یها فرو شدن کشور به دامان حادثه: هفت
 ینآزاده اما مخالف نتوانند به ا یآنکه علما یبرا ی،به اسم نظارت استصواب یا مشمئزکننده یلترو ف خاصیت، یب شدن مجلس خبرگان یردا: هشت

دوران را داشته  ینا شناسی یبشهامت آس یکه دستگاه و مرجع ینبدون ا یشانا یشدن دوران رهبر یطوالن یل،دل ینو به هم. مجلس ورود کنند
 .دباش
 .ها یبونو قفل بستن بر منبرها و تر یو مردم یمل یها انداختن رسانه یختو از ر یدرواج سانسور شد: نه
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 .یانو کارشناسان و روحان انیشمندکردن اند یرحق یژهو در سطوح مختلف، چه در داخل و چه خارج، به یرانیانا یرکردنحق: ده
به اسم استقالل دستگاه قضا  یمفهوم یدنو روب یندگی،کوفتن شأن قضا و نما ینو مجلس شورا، و بر زم یشدن دستگاه قضائ یفخوار و خف: یازده
 .مجلس یتشهامت نقد و اعتراض از کل یدنو روب
منازل منتقدان در  یبدانشگاه و به هم زدن مجالس و تخر یمعترض و کو یاو علم ها یتبه در خانه شخص یاوباشان مذهب یلو گس یتترب: دوازده

 .خصوص یندر ا ینکردن و پوزش نخواستن و یریگ و موضع یو یزمان رهبر
به داخل منازل مردم و  یو سپاه یاطالعات یوالهایبا ورود ه» مردمان یخصوص یمورود به حر یتممنوع« یدارشدن اصل انسان خنده: سیزده
 .یشانا یدر زمان رهبر یجمع یها مردم در رسانه یو انتشار اسرار خصوص یآنان و شنود مکالمات تلفن یاموال شخص یدندزد

و  یخواه پوزش یزازو پره ها یونیستها به صه قتل ینو احاله ا یشانتحت امر ا یها ها نفر از منتقدان توسط دستگاه کشته شدن ده: چهارده
ها و  که آنان به دستگاه یکردرو ینکشتارها با ا یندرجه چند ا یناز عامل یریگ و شکنجه و اعتراف. خاموش یها مقصران فاجعه یو معرف یروشنگر

 یداز همسر سع ییبازجو ینحوه و محتوا ی،نشدن فاجعه فراموش ینسند ا ینآورتر شرم. اند و مجامع فساد وابسته یونیستیو صه یاستکبار حافلم
 .است یامام

 های یگنالازانتشار س یناش یها و مرگ یراستانداردغ یها سوخت یعاز مرگ هزاران نفر از شهروندان به خاطر توز یرالمؤمنینام یآگاه: پانزده
 .یو ارجاع آنان به دستگاه قضائ یجار یها فاجعه ینا ینمقصر یاز فراخوان یو یزو پره یتپاراز یجادا یبرا زا یبآس

 یکردن رهبران جنبش اعتراض یمشخص و زندان یشاز پ های یها و رأ با دادگاه یاسیکنجه معترضان سکردن و ش یاز زندان یشانا یآگاه: شانزده
و  ربض ی،زندان انفراد یلاز قب ینبا متهم یو اطالعات یها و انواع شکنجه مأموران سپاه از پرونده یانمتق یموال یدادگاه و آگاه یلمردم بدون تشک

 .ینمتهم یو خصوص یو خانوادگ یروان یتامن یختنه هم رارعاب، ب ید،شتم، فحش و ناسزا، تهد
مورد به  یکحتا  یا خامنه یرالمؤمنینام یرهبر یکه در تمام مدت طوالن یمعترضانه از مردم معترض، به نحو یماییراهپ یسلب حق قانون: هفده

 .داده نشد یماییمردم اجازه راهپ
 :....هجده و
  

 ی،گرام رهبر
گمارده بود، و محق  یفهرا خود خل اش یکه قاض یا به محکمه یفهوقت، و کشاندن خل یفهخل) ع( یاز عل یکوف یهودید آن مر یتبه شکا یتعنا با

دوران  یفهاز خود شما که خل ینم،سرزم ینبدکردار ا یهودی یککه  یزمن ن یخی،در آن محکمه تار یفهو شکست خل ی،کوف یهودیشناخته شدن آن 
 .برم یم یتجناب شما شکا اتالقض یبه محضر قاض ستید،ما ه

از  یمرا دار اش یبرگزار یکه ما آرزو یدر محکمه مطلوب توانید یشما م. شده اثبات یکه برشمردم، فعالً اتهام و ادعاست و نه جرم ینهااست ا بدیهی
 ها یکاییآمر گرا: که ینو نشان دادن ا. استمهم، حضور شما در آن محکمه . یدمبرا شو ینهااز همه ا یا یداحتمال دارد مقصر باش. ییدخود دفاع بفرما

مفتضحش کنند، نظام  یاچشم مردم دن یمستقل فرا بخوانند و جلو یا را به محکمه جمهورشان یسرئ توانند یم شان یبا اعتنا به استقالل دستگاه قضائ
 یهودی یک شهروند، یک یتر کشور را بنا به شکارهب یش،خو یاسالم یها از آموزه یرا دارد که به تأس یتظرف ینا یزن یرانا یاسالم یجمهور

 .یدپاسخ بگو یها و موارد اتهام معترض، به دادگاه بخواند و از رهبر بخواهد به پرسش
ما  ید،پاسخ گفت یهودیمن  یتو جهان به شکا یرانچشم مردم ا یخود و در جلو یو شانه به شانه من در حضور قاض یدبا من به محکمه آمد اگر

خوبان  یرفتار و مواضع و سخنان خود شما، متأثر از خلق و خو یژهو به شود، ینظام دست به دست م ینکه هر آنچه در ا شود یمعلوم مو شما را 
 .ماست یانیما

و  نوشد یم یرش یآسمان یقتیاز حق یران،ا یاسالم یجمهور یقانون اساس: خواهم دانست، و همگان خواهند دانست یهودیصورت، من  ینا در
 .ندارند یگریدأب د ی،آسمان یقتحق یندستگاه قضا، جز فرا بردن ا یاستتا ر یوالن نظام، از رهبرمسؤ

بالفاصله بعد از حتا  یاو  ید،قائل نشد ییبها کنند، یشده خود را از شما مطالبه م که حقوق تباه یآنان یتمن و به شکا یتو به شکا یداگر نه، آمد و
که راه و  داد یدحق خواه یعتش یخبه من و به همه تار ید،را صادر فرمود یبدکردار اما شاک یهودی ینو شکنجه ا نامه، دستور بازداشت ینانتشار ا

بخت را در مطلع فهم  انقالب نگون ینا یشده آرزوها و خاکستر تباه یم،شما فرش کن یپا یشرا پ یختار یروش حاکمان و پادشاهان زورگو
 .یمده یظلم جا یها عمله یفو مأموران شما را در رد یندگانشما و نما یو نظام یتیامن یها دستگاه شما و یو قاض یفشانیم،بر سر ب یشخو
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 ی،رهبر گرام

شده،  حق فراموش ینا یِبازخوان یآورد، و در راستا یدما فراهم خواه یکه شخص شما برا یتیاز سعه صدر شما و امن ینانبا اجازه شما و با اطم من
از  مان،تا گمنا یانآشنا جامعه، از نام قابل انکار شهروندان است، از همه اقشار یرو غ یحق حتم ی،نظام اسالم یککمان در از حا یتکه شکا ینو ا
و  یشمندانو اند یختگاناز دانشمندان و فره یان،سابق و اکنون، از دولتمردان و کارشناسان، از دانشگاه یانادوار مختلف مجلس، از قاض یندگاننما

 و یاسیاز صنوف س نان،آ یها و خانواده یاناز زندان یان،و نظام یانو هنرمندان، از فرهنگ یسندگاناز مهاجران و در خانه ماندگان، از نو یان،روحان
اند  وطن کرده یجال ،یلکه به هر دل یاز بانوان، چه در داخل و چه خارج، از آنان یژهو از دختران و پسران جوان، به ی،و بازرگان یصنوف صنعتحتا 

گون به دستگاه  شکوه هایی هدست به قلم ببرند و نام کنم یتقاضا م نشان، یب ییاناز روستاحتا  و سوزند، یخود م یهنو در حسرت بازگشت به م
 .یاالیندب یستآنکه قلم خود را به الفاظ ناشا یالبته ب. مصلحانه خود را از جناب شما مطرح کنند های یتو شکا یسندکشورمان بنو یئقضا
شما خواهند  یرهبر یها سال های یبها و آس خسارت ییِو بازگو یبه واشکاف ی،و مل یرخواهانهحرکت خ یکها، مردمان ما در  نامه یننگارش ا با

 که یستن ینهرگز به ا ها، یتشکا ینقصد ما از طرح ا. یدا داشته یمکه شخص شما در ظهور آنها سهم و نقش مستق هایی یبآن آس یژهو به. پرداخت
بل . یریمجبهه قرار گ یکنشسته کشورمان در  ینخورده و در کم با جاسوسان و دشمنان قسم یشان،و همفکران ا یهانک یعتمداریشر یبه قول آقا

 یطوالن یها سال یندر ا یدکه خود شما با یدرست همان کار. ییمآن بزدا یو غبار از رو یمکن یارا اح یشده اسالم سنت فراموش ینا خواهیم یم
 .یدا و نخواسته خواستید یها و از مجلس خبرگان م از مردم و از دستگاه هبری،ر

و خود  ینیدو خود به چشم خود بب یاییدب گویید؟ یچرا از ما بد م: کرد یماعالم خواه یاناست که ما به جهان ینحرکت بزرگ، ا ینا یدهفا نخستین
تا  آشنا ناماز  ی،تا غن یراز فق سواد، یخوانده تا ب کشور، همه اقشار جامعه، از درس ینادر . یرانا یاسالم یجمهور. است یرانا ینجاا! یدقضاوت کن

 .یفتندبه زندان و تنگنا درن یزکنند و او را به محاکمه فرا بخوانند و اصالً ن یتاز رهبر شکا توانند یهمه م نشان، یب
امر به  یدر راستا یشخص رهبر از یتنقد و شکاحتا  نقد مسؤوالن و یران،ا یاسالم یکه در جمهور ینتضم ینمن با اجازه جناب شما، و با ا پس

که از  یآنان یژهو از همه مردم، به یست،مترتب ن یانو شاک ینبر منتقد یا رفتار نانوشته یچعاقبت تلخ و ه یچاز منکر قرار دارد و ه یمعروف و نه
کامل و بدون ترس و بدون لکنت، از شما به دستگاه  یتبا امن کنم یدعوت م اند، تهیافخود ن یتطرح شکا یبرا یو مجال اند یشاک یل،شما به هر دل

امتداد  رنام شما را د بینید، یتدارک م یرخود حق یو البته برا یانشاک یکه شما برا یتیامن ینا. برند و طرح دعوا کنند یتخودمان شکا یقضائ
ثبت و  روند، یخود به محکمه م یو خود با پا دهند یبه آن بها محتا  و اندازند ینمدر  یخود را به دامان دشمن یانکه سخن شاک یحاکمان خوب

 .ضبط خواهد کرد
) ع(یعل یدار و مملکت یمردمدار یوهاز ش یبه تأس یماًکردن از رهبر، مستق یتشکا ینا یغمبر،به پ یر،به پ: کنم یبلند تکرار م یبا صدا یگرد بار

بلکه متأثر از . ندارد یو خارج یمنافقان و معامله با دشمنان داخل یکو تحر یجاسوس یها ب و دستگاهبه خط و ربط اجان یربط یچاست و ه
خود شما . فرموده است یبو ترغ یقدر برابر حاکمان تشو ییگرا از لکنت یزمرتضا به ما و به رهبر ما آموخته و ما را به پره یاست که عل ای رویه

 کمهو به مح یکوف یهودیآن  یتهرگز با لذت از شکا یع،تش یختار نوشید، یدرست نور نم یا از چشمه یشنهادپ یناگر ا دانید یاز همه م تر یکن
 .ورزید یو به آن واقعه غرور نم کرد ینم یادمؤمنان  یرکشاندن ام

ته از برادران سپاه و اطالعات آن دس ییدخواهشمندم عجالتاً دستور فرما ی،زمان آن محکمه خوب و خواستن یدناز فرا رس یشپ: که ینآخر ا سخن
باز  ااند، به م اند و برده برداشته یشها پ را که سال یرینمن و سا یشخص یلدارند، ابزار و وسا ای یژهمردم عالقه و یزندگ یلکه به برداشتن وسا

 یاند، نه به برگزار به جان جامعه درانداخته انینرا که ا یها را، و خراش دستگاه ینا های یبو آس یلیاردیتر های یاز دزد یتالبته ما شکا. بگردانند
 . کنیم یموکول م ها یکینزد یندر هم یقیحق یها محکمه ییکه به برپا یالین،خ یا محکمه

  
 یمن التبع الهد یعل والسالم

  زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
 سال نود ماه یو سوم د بیست
 یگرد یا تا جمعه بدرود
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   ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/18626 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/01/blog-post_2787.html 
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  ) ++(  1390دی  23ای،  به خامنه )؟(نامه سرگشاده 

 
 یست؟فساد گسترده و فقر روزافزون ک یرانی،ا روییآب یب یمحجم عظ ینمسبب ا یدا بار با خود فکر کرده یک

  
 یهشما با بق کردم یفکر م یاز دوران دانشجو. شناختم یحکومت های یبونشما را از تر. انقالب هستم 1355 یها من از جوانان سال یا خامنه آقای

دوستان و خانواده بعد از  یهتوص رغم یو عل کردم یبه مملکت خودم افتخار م یشههم. یدبع شعر دارطو  یروشنفکر یهروح. یدخوندها متفاوتآ
کار  تر یشهر چه ب. شدم یطشرا ینتر زدم و مشغول به کار با سخت یشرکت مهندس. مملکت ماندم تا خدمت کنم یندانشگاه در ا التحصیلی رغفا
 .به وجود آمد ییرتغ یدر مردم و جوانان برا ییدام 88روزافزون بود تا سال  یدولت یفساد و زد و بندها. شد یم تر یمان خال سفره کردیم یم

 یکعراق دوم نزد یا یحاال که آرام به سرنوشت کره شمال. یدهست یرانجوانان و مردم مظلوم ا ینا یدمسؤول کودتا و خاموش کردن بارقه ام شما
 یست؟فقر روزافزون ک فساد گسترده و یرانی،ا آبرویی یب یمحجم عظ ینمسبب ا یدا با خود فکر کرده بار یک. شویم یم
  
  

   ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=531 
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     1390دی  23، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع هشتشماره سرگشاده  نامه

  
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 عرض سالم و احترام با
 
طبق آمار  یرانا یزمانبوسان شما،کشور عز و دست یردستانزه خردمندان یماتو تصم حضرتعالیبرکت و مستدادم پره یبه لطف وجود سا مروزا

 مرگ یصد هزار بار آرزو یداده است که روز یرا در خود جا یادجوان گرفتار به دام اعت یلیوناز دو م یشب ،ستاد مبارزه با مواد مخدر یِرسم
هفت تا نوزده سال به اجبار ترک  ینب آموزان دانشو پنج هزار نفر از  یو صد و س یلیوناز هفت م یشب یرانطبق گزارش مرکز آمار ا. کنند می

، در هر یقانون یقات پزشکیس مرکز تحقیباز هم طبق گزارش رئ. اند گرفتار شده یداند که اکنون به چه سرنوشت تلخ می و خدااند  هکرد یلتحص
طبق  !یما یستادها یادر دن یبا افتخار در مقام اول یثح ینشوند و از ا می کشتهای  در تصادفات جاده یزمانهفت نفر از هموطنان عز یزمدو م اعتس

 مصرانهن کشور مسؤوال یدترد بی را دارد و یامقام چهارم طالق در دن یرانا ی،اجتماعهای  یباز آس یشگیریکارشناس ارشد پ یکاستناد به گزارش 
هاست و مطابق  زندان یواقع یتسه برابر ظرف یراندر ا یانتعداد زندان هقضائیمعاون اول قوه  اعتراف طبق استناد به. کنند می فکر یزن یقهرمان به

 الملل بینعفو  زمانطبق گزارش سا. عموم مردم قرار داده شود یارزندان ساخته شود و در اخت یتر بیشگذاشته شده است که تعداد  ینبرنامه بنا بر ا
و  یرتقد یجا یاربس یزن ینکه ا یدکرد یرانا یزمانکشور عز یبحکم اعدام نص یدر اجرا ینو مقام دوم جهان را بعد از چ یدساز شد باز هم حماسه

 .تشکر دارد
  
 !ای؟ خامنه یعل یدس اهللا آیتجناب  یدما چه کرد یرانا با

 :یندفرما می یزعز یرانا یفعبدالبهاء در توص حضرت
باخترش،  در نورافشان، و یدتخاورش همواره خورش از یز؛رو گوهر یزخ و دانش یزانگشور و یفرمود یزب کرا از آغاز مش یرانا کخا یزدانا، کپا«

بهشت؛  ک باغچمنزارش رش تر، و تازه وه یوم از هسارش پرک پرور و جان یاهگ پرگل و یششورش مهرپرور و دشت بهشت آساک یان؛ماه تابان نما
 )یهرساله مدن. (»ژرف پرخروش یایجوشش چون در سروش، و پیغامهوشش 

 یجو ترو یروحان یلپرورش فضا ،ها فرهنگ ینبردن تعصبات و گسترش اتحاد ماب یناز ب ،یتکه در جهت گسترش علم و ترب ییها تمام سال در
 یدر راه خدمت به عالم انسان یرناپذ یوقفه و خستگ د بیای هاز قدم بر نداشت یحقوق مردان و زنان قدم یخص تساوألاو ب یاتمعنو یجامعه به سو

 یداتأیخدمات خود به لطف ت یرها در مس و بازداشتها  یدها، تهدها، فشار و با تمام اعدام یما آرام و قرار نداشتهای  لحظه یز،عز یرانا وصخص هو ب
در راه  یزو اگر مقدر شود جان ناقابل را ن یمنمائ نمی یغدر یکوشش یچاز ه یمتعال ینیبه سرزم یزعز یرانا یدنو تا رس یمقدم بوده و هست ثابت یههاال

در ساختار روح جامعه است و  یروحان یمترم یازمندن یرانا یخ،در تار یگریاز هر زمان د یشکه ب یمدار یقینو  یمنمائ می خدمت به نوع بشر نثار
 یهمکاره یدر سا یمدار اتقاض یرانا یاسالم یجمهور یاز شما به عنوان رهبر فعل. نندک می را درک یرخطه یفوظ ینا ینیسنگ یبه خوب یرانا یانبهائ

جامعه در  یتو تمام توان کشور را در جهت رشد و ترب یاندیشیدب یرانو سعادت مردم ا یسازنده به آبادانهای  یشهو اندها  گروهه و تعاون با هم
 به وصول یلو تسه یعسرجهت ت در یماز شما انتظار دار یمکه به خدمتتان ارسال کرد یقبلهای  نامه یروو همچنان پ یدمنسجم کنها  تمام عرصه

 .یدانجام ده یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند
  
 ینترپناه خداوند قادر در
  
  

  ***منبع *** 
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     1390دی  26ای،  نامه سرگشاده اشکان احمدی به خامنه

  
 یرانا یاسالم یرهبر جمهور یا خامنه یآقا جناب

شده است که هر کدام چنان بوده است  یرها به شما سراز از نامه یلیس زاد یمحمد نور یبه شما توسط آزاده سبز جناب آقا ینگار فراخوان نامه در
از بابت  یرانیانخروشان ا یلاز س یا بنده خدا هم به لحاظ قطره ینا. یدنما یدارناپاک را پاک و وجدان خفته را ب یرمخاطب با ضم تواند یکه م
 .نهم یم یانشما من باب تذکر و اعتراض با شما در م یاگر چه گفته شده را برا یجان بر کف چند سطر زاد یو اجابت دعوت نور یفهوظ
  

 ی،ا هخامن آقای
وا داشته  یرتشانخردان را برده و در ح و چنان کرده است که عقل صاحب کوبد یمردمان را م ،صاحب و مهار رها شده  یشما چون شتر ب حکومت

. یدشتآن تباه و خوار گ یها در شعله هایت یو به سبب بلندپرواز یدوردآدر یدآن رفت یشاپیشکه پ یا»فتنه«خود را در آتش  یشهاند  یشما ب. است
را  یشما سرکش. است یطانش یها از آفت ها یتحما ینکه ا یدرا آشکار ساخت ها ینهک ید،ور ساخت شعله یدرا که در دلتان نهفته داشت یتعصب تشآ

و ستم  لماز ظ. یدکن یم یتهدا یفاصله و کشور را به ورطه نابود ینمردم و د یانم ،آشکارا با خدا و مقابله با مؤمنان یاروئیو با رو یدا حد گذرانده
ثروت و . یدباتالق خسران خود را نجات ده ینو از ا یایدب. به همراه دارد یادن ینزشت در ا یانیدر آن جهان و پا یندناخوشا یفریکه ک یزیدبپره

 یتب ازارتگران دست دزدان و غ. و دستگاهش به دره مرگ در حال سقوط است خرد یب جمهور یسشما با رئ یتاعتبار کشور در کشاکش شما و ب
کشورها  یاندر م یگاهجا ینرا به بدتر یزعز یرانشما ا یرتشما و بص یشما، رهبر یینِآ. شده است یانملت ع یبرا نژاد یشما تا دستگاه احمد

 ینرا بر ا ارتملقان کسپاه و م یسانل کاسه ینکهتا قبل از ا یدبسپار یورده و خود را به محکمه مردمآحکومت را از تن در یو ردا یایدکشانده است ب
 .اند نسپره یختر نکرده و شما را به تار مردم سخت
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     1390دی  28ای،  خوزانی به خامنه نامه سرگشاده طنز عبید سن

  
 زاد یمحمد نور یهاست آقا که مدت ینبا توجه به ا. »ده ماهه گذشته یمهمه جرا یر اسد برابشا یعفو عموم«خواندم با عنوان  یمطلب یاتنشر در

من  تمگرف یمبگذارند، تصم یانکه در دل دارند با او در م یتیو شکا یو هر گله و ناراحت یسندبنو یا نامه یرهبر یآقا یاز همه خواسته است که برا
 ینا یدشا اید، یدهرا چه د یادن. یسمبنو یشانا یباز برا یگری،ام ثبت شده است، نامه سرگشاده د ر کارنامهبه آقا د یسینو هم که سابقه چند بار نامه

 :نوشتم یرو ینهم زا یدو خانواده آنان رس گناه یاز مردم ب یا آن به عده یرداد که خ ای یجهکرد کارستان و نت یدرست به هدف نشست و کار یکی
و  دانید یو ماشاء اهللا خود را عقل کل م یدما که شما باش یآقا. صادر کرد یو باألخره پس از ده ماه عفو عموم یدفهم اش یبشار اسد با تمام نادان آقا

به  یکهنوز پس از نزد ارپا دارد، از قر یکمرغ  یدا هم گفته یشهو هم یامبرامام و پ یبازآن باال باالها و نا یدهو مسلمانان جهان و برگز یعیانرهبر ش
 ینو از قرار ا شود یبه آنان اضافه م یگریاند و مرتب هم عده د شده یکه از آن هنگام تا کنون زندان یمردمان ینال متقاعد نشده است که اسه س

ود خ یشده به سر کار و زندگ زادآ یداند و اکنون با به خشم و غضب آقا دچار شده جهت یو ب خود یاند و ب نداشته یگناه یچرشته سر دراز دارد، ه
 .باشند یمسه یرانا یبازگردند و در سازندگ

و ازآن  یزیبر یفق یککه از  یستندواهللا مردم آب ن. یددرآورد یو به صورت پادگان یدهعق یکو  یکسانشکل و  یکمردم را  یدچرا انتظار دار آقا
را که  یاگر من بخواهم کسان. متفاوت وجود دارد ایه یقهو سل ها یدهعق ینکره زم یرو یها به تعداد انسان. یندآ یرونب یکسانو  یکجور یفور ق

 .خواهم بود ینکره زم یکنم، فقط خودم نفر آزاد رو یهستند زندانام  هیقمخالف سل
ض شما که درعر یها به حال خانم و بچه یوا. یدا نوبرش را آورده یگرواهللا شما د.... یمبود یدهشن. یدهست دنده یکاندازه لجباز و  ینشما چرا ا آقا
و  لجبازپدر  یمچون ازب. به خاکستر شده است یلاند که تبد داشته ییها و چه آرزوها و خواست اند یدهها کش خود چه یمدت از شوهر و ابو ینا

. شود اش یفعل یهمسر شو خواسته یآن دختر شما به فرض نم یدشا. یاورندبرزبان بحتا  آرزوها را یناند ا دنده و خشن خود، هرگز نتوانسته یک
فرضاً به فرانسه رفته و درس طب بخواند و اصالً  خواسته یپسر شما م یدشا. مند بوده به کالس رقص برود عالقه یلیخ یدشا یگریآن د
همه آمال و  اند یاوردهها را برزبان ن آرزوها و خواست ینشما، هرگز ا یخشم طوفان یماما افسوس که از ب. یدبه کسوت آخوند ومال درآ خواسته نمی

 .اند وردهزده و خون دل خ یزاند که قطعا بر آنها مهم داشته ییها آروزها و خواست خانم هم حتماً. رزوها به صورت عقده در دلشان تلنبارشده استآ
 یمهربانو  یمیتآنها با صم و از یدها را کنار خود و خانم بنشان بچه یندست کم ا یدیم،ند یرینامه من، ما که از شما خ ینپس از خواندن ا آقا

شما  اناز زب خواهم یحال م. مبادا که من با آن مخالفت کنماید  هو هرگز به من نگفتاید  هکه برزبان نراند خواسته یبچه شما دلتان چه م یدبپرس
 ها بر بانم دودمانبجن یلیومسلمانان جهان هستم و اگر گوشه سب یعیانکه من رهبر ش یدفراموش کن. یداحترام و ترس و واهمه را کنار بگذار. بشنوم
در  عبید ینکه ا ییادعا. شما خبردار شوم یها از آروزها و خواست خواهم یشما هستم و م یقمن هم دوست و رف یدفکر کن یرنه خ شود، یباد م
 یرپذ نان، امکانآ یها از خواست یاریبرآورده کردن بس مطمئناً. یدآنها را گوش کن یها حرف. کرده، خواب را ازچشمان من ربوده استاش  هنام

 .بتوان جبران مافات کرد یدنشده شا یرهنوز هم د. اند نکرده یزبان جار شما هرگز بر یماما ازب اند بوده
خود  یکه برا یها باتمام ابهت انسان. اند امان نامه نداده یزنده ماندن کس یبرا. یدکه شما فردا زنده باش یستن ینیتضم یچه. ارزش ندارد یاآقا دن واهللا

تا . یستتر ن طرف سه محله آن یننش راه یرشما و آن فق ینهم ب یفرق یچآه بندند ونفس که رفت ممکن است هرگز برنگردد و ه یکائلند اما به ق
داشت که  یچه بد یکین ،ثمرش را یدیو د یکرد یسال بد یس«: به قول معروف. یدمردم باز کن یکردن را به رو یخوب یدرها یدفرصت دار

 »!؟یدنکر بار یک
که  یینه آنها. یکار سال است که سر یما بشمار، س یرا برا ها یکین ینپنجاه تا از ا گی یاگر راس م. ام کرده ها یکین یارمردم بس ینمن درحق ا نگو

از شما  مهرس و واهت یمردم هستم وحق دارم ب یناز هم یکیآقا من هم . هستند یکیرا که واقعا در حکم ن ییاند، بلکه آنها بوده یکین کنی یفکر م
نادرستت  یتو و کارها از کشم یکه نفس م یآقا دلم از دستت پرخون است و تا زمان دهی؟ یو م یا همه عذاب و آزار داده ینبپرسم چرا ما را ا

. »رستف یشو از پکس از پس نفرستاده، ت«باش  یتواهللا به فکر فردا. شود یخدمت أبرسد و منش ییآه من به جا ینا یدخواهم کرد شا ها یتشکا
 .کند یترا به راه راست هداو خداوند ت
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  (++)   1390 دی 30 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور نوزدهمین

  
 گیرد ی، حس و حال م»شکن، بکشحفظ نظام، بزن، ب یبرا«برکات از آن جمله معروفِ  ینهمه ا

  
 یوارو به اسم شما از د کند یم یبو به اسم شما تخر زند یبه اسم شما م. شناسد ی، تنها شما را م]یلباس شخص یجی،بس[اختراع  این

 کشد یبه اسم شما محتا  و رود یمردم باال م
  

 دیا نفرموده یزن یما اعتراضک یدستگاه اختراع ینتا کنون به رفتار ا شما
  

همه کائنات را با  ی،شود که با خروج از تعادلِ روان یآن سردار و امام جمعه و جوانک فحاش یفما حر یدستگاه قضائ یدنبا چرا
 !دانند؟ یجناب شما م ییدتأ یونمد یزرا ن یو چرخش هست سنجند یشخص شما م

  
 است یدهجامعه ما فرا رس یمانزا فصل

  
 انجامد یحتماً به فرسودن م رهبر شدن آسان باشد، رهبر ماندن اگر

  
» عرصه مطالبه«شما را به  یادن ینکه در هم یاامضاها نه تنها در آن دن ینهر اخم و لبخند و حادثه نشسته است و ا یشما پا امضای
  خوانند یفرا م

  
 یدکه درد آفر یینام خدا به
  
 »بزرگ اختراع«
  

 یرانا یاسالم یجمهور یبه رهبر گرام سالم
  
 یکبه  یازانقالب، و البته از سرِ ن یروزیدرست از همان بدو پ یزما ن. او بوده است یازراعات و اکتشافات بشر همه و همه از سرِ ناخت گویند می

و البته . پرداخته است یزیانگ خود دم و دستگاهِ بُهت یشما پر و بال گرفت و اکنون برا یاختراع، در زمان رهبر ینا. یماختراع شگفت دست برد
 یکآن، سهم  یِآن، و کارانداز سازیِ ینهو به یمآن، و بها دادن به آن، و فضا بخشودن به آن، و ترم یلاختراع، و تکم ینشما در ا یِهندسسهم م

 .بزرگ ثبت کرده است یشگفت ینکه نام شما را در کنار مخترعان ا یسهم. مخترع مکمل است
 یهاختراع را به ترک ینکه اگر هم یجور افتد؛ یبه کار م یرانا یاییتنها در محدوده جغرافدارد که  یمنحصر به فرد های یژگیاختراع، و ینا موتور

خاص، در تهران و  یآب و هوا ینکه ا. است یرانکشور ما ا یعلتش تنها و تنها آب و هوا. کند یو سنگاپور، کار نم یمثالً به ژاپن و مالز یا یم،ببر
 .یستن یویورکو محله هارلم نهست و در آنکارا و لندن  یرازاصفهان و ش

. کند یما حساس است و تنها به اراده ما شروع به کار م یتن ما و جنس صدا یدستگاه کوچک کنترل از راه دور دارد که به گرما یکاختراع،  این
 نتیجه یدوم خود به کار اندازد، شامقاصد ش یاختراع را برا یندستگاه کوچکِ کنترل از راه دور را از ما بدزدد و بخواهد ا یننفر ا یکاگر  یعنی

آن خبردار شوند  های یژگیاز و یانتا جهان شمرم یاختراع بزرگ را برم ینا یاتاز خصوص یمن برخ. یندبب یزن یبو بهره که نه، آس یردمعکوس بگ
  :آن به خود ما مراجعه کنند یدبازتول یو برا
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خود  ی،ا شده که گاه بدون فشردن دکمه یهدر آن تعب یحساس یاربس ی، اما حِسگرهااست یما گرچه از چشم و مغز ته یدستگاه اختراع ینا: یک
  . گردد یاولش بازم یو به جا دهد یرا انجام م اش یستهو کارِ با رود یم ییبه جا ییو از جا افتد یخود به کار م به
  
 یاز،حساس است و به محض اعالم ن یاسیو س یو علم یرو هن یکه ندارد، عجبا که به موضوعات فرهنگ یاختراع با همان مغز و چشم ینا: دو

 .کند یبکند م یدرا که با یو کار شود یموتورش روشن م
  
 یدرُبوتِ آدمگون را تجسم کن یکشما . جهاند یاست که از خود برم یرالعقولیمح یها اختراع، در صداها و جنب و جوش ینا یمحور یژگیو: سه

 ناستکا یراژ،و یکناگهان با  دهد، یم یبه دست هر نفر که چا. رود یم یهمانانبه دست به سمت م ینیاع شده و ساختر یهماناناز م یراییپذ یکه برا
 ینا ییدبفرما یدشا. کند یسوز هم نثارش م استخوان یِفحش ناموس یکو  کوبد یبر سرش م ینیو با همان س کند یم یخال یهمانرا بر سر م یچا

 ینآفر یکدر دل  یم،و آنان را نه دوست که دشمن بدان یمتوجه کن یهمانانآن م یفیتاما اگر به ک. یسترا بلد ن نشده و کارش یماختراع، خوب تنظ
 .کرد یمآن رُبوت خواه یمهم تقد

  
ا که در فالن ج شد یحساسش متوجه م یمثالً با حسگرها. اختراع بزرگ، کارش را از مجالس و محافل مخالفان و معترضان شروع کرد ینا: چهار
او  انجامد، یبه رشد جامعه م یتاًآن صحبت، نها ینداشت که محتوا ینبه ا یاو کار. کنند یاند و درباره فالن موضوع صحبت م جمع شده یجماعت

 و یکروفنو م یبونو بساط تر جهید یمجلس م یانهناگهان با چند شعار دلخراش به م. یمحافل و مجالس ینچن یکبه هم زدن  یشده بود برا یمتنظ
نخست خود باز  یگاهاز همه جا راحت شد، به جا یالشو بعد از آنکه خ انداخت یو مستمعان را به وحشت درم پیچید یدکور و سخنران را در هم م

 گرفت یو در صف مجاهدان راه خدا قرار م کرد یاز ارج و قرب پهن م یا خود سفره یخدا برا یشگاهو در پ کشید یبه راحت م یت و نفسگش یم
 یدر قفسه مخصوص جا یگرد یمحفل و مجلس یدستش را برا یو قمه و چماقِ تو یرو زنج خندید یآن مجلس و محفل م یانغش به بان و غش

 .داد یم
  

است که به همان  یو فالن کنسرت از دستگاه مربوطه اجازه گرفته، مهم فرمان یلمو فالن ف یشندارد که فالن نما ینبه ا یاختراع، کار ینا: پنج
 و اختراعِ شود یچشم دارد، از جا کنده م یقیو موس یلمو ف یشکه در سکوت به صحنه نما یدرِ سالن بینی یناگهان م. رسد یحساس او م یهاحسگر

در آنجا چنان . رساند یو خود را به صحنه مقابل م کند یاز جا م رسد یعربده، هر چه را که دم دستش م یکو به  گذارد یبه درون م یناب ما پا
و  ینداو برآ یتن و بدن و دست و پا های یچشو الفاظ و پ یاتاز پس فهم ادب یمهفت اقل یکه مگر داوران هنر آورد یاز خود به صحنه م یشینما

 .نمره ممتازش بدهند
  

ندارد تا  یو چشم چرا که او مغز. اهللا یتآ یک یادانشجو  یک یارهگذر است  یککه فرد مخالف و معترض،  کند ینم یاختراع، فرق ینا یبرا: شش
رسد، او به  یکه به او م یاگر قرار باشد با هر فرمان. کند ینهم چن یدنبا. اوضاع بپردازد یلانجام آن کوک شده، به تحل یکه برا یتیسوتر از مأمور آن
گوش به  یها ر به گوش رسانهو آن رهگذ اهللا یتفرصت، از کف رفته و خبر اعتراض آن آ یند،خود بنش شمار یب یچراها یابیِ و به پاسخ یلتحل

 کند یم یسپر او فحش و ناسز ییرا به شعارگو یچند ساعت یکو  رساند یم اهللا یتخود را به درِ خانه آن آ الفور یاست که ف ینا. یدهزنگِ جهان رس
جاکن  یخرا از ب اهللا یتدرِ خانه آن آ یانوگ»زهرا یا«و  یانگو»اهللا اکبر«و  آورد یم یلمحاال د. صبح برسد یمتا ساعت از هفت بعد از ظهر به سه و ن

 یزاست که چ ینتخصصش هم وا. نگذارده یاز آن خانه به جا یقابل یزچ شود، یخارج م اهللا یتاز خانه ضِرار آن آ یوقت. شود یو داخل م کند یم
 .نگذارد یبه جا یقابل
  

. کند یپاسخ را تکرار م یکتنها و تنها  کنی؟ یچکار م یدار: یمبپرس تیاست که اگر از او در حال انجام مأمور یناختراع در ا ینا یشگفت: هفت
که  یدر حال یا دهد، یمعترض فحش م یککه به زن و بچه  یحال به طور مثال، اگر از او در. پاسخ ساده کوک شده یکچرا که او به خاطر همان 

آنجا که سر  یامردم گوش سپرده،  یبه مکالمات تلفن یانهآنجا که مخف یا ،زند یرا به قصد کشت م یآنجا که معترض یابرده،  یساختمان یربه ز دیلم
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 یکشل مردمآنجا که به سمت جوانان  یا کند، یم یآنجا که دزد یا کشد، یم یرونآنجا که دل و روده قانون را ب یابه اندرون خانه مردم فرو برده، 
شما اگر در  کند، یجامعه را به نفع خود درو م یاسیو س یاقتصاد یها آنجا که فرصت یا کند، یقاچاق م نشان، یآنجا که از هزار اسکله ب یا کند، یم

 .مشغول حفظ نظامم: دهد یپاسخ م کنی؟ یچکار م یدار: یداحوال از او بپرس ینهمه ا
  

جاها  عالقه ندارد و بدان یامع علمسواد و جوان و جامانده است، مثالً به مج کم یها اختراع، برآمده از آدم یناگرچه ا یدوقت فکر نکن یک: هشت
روفتن  یعلم که برا یلتحص یورود نه برا ینمنتها ا. دانشگاه یهاست و هم به کو او، هم ورود به دانشگاه یمحور یقِاز عال یر،نخ. کند یورود نم

: که یفتوص ینبا ا. است یاناحت دانشجوها و محل استر از ساحت دانشگاه یحقوق انسان ترین ییابتدا یِو آرامش و پاکساز یتعلم و ادب و امن
و  یریکه با هول و هراس از خواب برخاسته، و دستگ ییدانشجو زده یروناماکن، مترادف است با چشم ب ینمراکز و ا یناختراع از ا ینخروج ا

مدد  یآسمان یتمأمور ینبدهد و او را در ا یاختراع انرژ ینبه ا یدکه با هایی»ینحس یا«ها و »زهرا یا«: معترض، و البته با یانضرب و شتم دانشجو
 . اشتهدانشجو برد یکاز  تراش یشر یکانداخت که  یها را به دوش سرباز و خراش ها یبها و آس که بشود همه آن ورود و خروج یطور. برساند

  
جا ورود کند و  یکو نقاط کور قانون به  ها یزگاهکه نه از گر یما مسلط کرده ییاختراع را به شگردها ینکه ما ا یداز من خبر دار تر یکخودتان ن: نه

چشم  یجلو یماًبل مستق یر،بازگردد، نخ اش یشگیهم های یگاهبگذارد، به پا یاز خود به جا یو اثر یآنکه رد یخاک آنجا را به توبره بکشد و ب
 یالبته کم تخصص ینو ا. کند یمان اقدام ممرد یخصوص یمو ضرب و شتم و شکستن حر یبو تخر یقانون به امر مقدس فحاش ینقانون و ضابط

آنجا  زا یروزمندانهو پ یفشاندب اش یجا ورود کند و خاک آنجا را بر سر اهال یکبه  یانتظام یروهایسکوت ن یاو  یاختراع، با همکار یککه  یست؛ن
برکات از آن  ینهمه ا. سازمان مقدس خود باز رود به سمت واهمه یکند و ب یمتقد یو انتظام قضائی یانبه صورت متول یزن یو لبخند یایدب یرونب

 .گیرد ی، حس و حال م»حفظ نظام، بزن، بشکن، بکش یبرا«جمله معروفِ 
  
جا  یکاختراع، که در  ینو از همه عرض و طول ا یدشما ندا در ده. است که ندارد یاختراع، متأثر از همان مغز و چشم ینا یهمه رفتار کل: ده
مهندس،  یکپزشک،  یکمتفکر،  یکمردم فرو برده،  یخصوص یمو سرب به اندرون حر دزدد یو م سوزاند یو م کشد یم گرید یو در جا زند یم

 یکمگر . مطلقاً. کنید ینم یافتدر یمطلقاً پاسخ. یدانسان، طلب کن یکانسان، بله  یک غرض، یب یکمنصف،  یکهنرمند،  یکدانشگاه،  داستا یک
 کند؟ یم یبو تخر دزدد یو م کشد یو م زند یم یندیشد،انسان، بدون آنکه ب

  
و هزار  یحرکت اجتماع یکسخن و  یکماجرا و  یکاست که کار به چند و چون  ینشده، ا یمآن تنظ یتاختراع بر تمام ینکه ا یتیخصوص: یازده

 یلرا بدان سو متما یشاند و حسگرها و خواستهکه از ا یاش به کار و فکر و تجربه ندارد، بل او با همان چشم و گوش بسته یشهو اند یقههزار سل
 »یعل یعل«اختراع، با آنکه  ینا. رود یبه در م یتاز آن مأمور یچیدهدر هم پ یبا بساط یا ینخون ییها بعد با دست یو ساعت شود یفرو م اند، دهکر
فرد خالصه  راختراع، همه حق را د ینخاطر که ا ینچرا؟ به ا ؛»به حق بنگر نه به فرد«: گوید یندارد که م یسخنِ عل ینبه ا یاما کار گوید، یم یادز

برخواهد  یزخ یزصورت، به سمت خود خدا ن یناختراع، چپ نگاه کند، که در ا یناست زبانم الل خود خدا هم به فرد مورد عالقه ا یکاف. کرده
 !یآن را در ما و با ما بجو ی،به حق مشتاق یلیاگر خ: گوید یپس حق چه شد؟ م: ییداختراع بگو ینبه ا یاگر آدم متعجب. داشت

  
 یناز ا. است یهانیک یها و البته نوشته یمداح یآن، محافل سطح یو شارژ باطر یهمحل تغذ. شود یم یاختراع هر از گاه خال ینا یباطر: دوازده

 شود؟ یبه اسم فهم مستفاد م یزکیچ یک یاآ ییدمحافل شما بفرما
  

 یو سپاه یاطالعات یها و دولت و مجلس و البته دستگاه قضائیو دستگاه  یماچون صدا و س یاختراع، اماکن ینا ریمحل نشو و نما و تکث: سیزده
چرا؟ . کشد یاختراع، عقب م یناما به محض خط و نشان ا نهد، یانگشت م یمیمحمدرضا رح یِما بر دزد قضائیبه عنوان مثال، دستگاه . ماست
مجلس  یساز آن را به رئ یبخشحتا  را در انتخابات خرج کرده، و یدزد ینکرده، پول ا یدزد یمیدرضا رحاگر محم: گوید یاختراع م اینچون 

 .کشد یبزرگ، پا پس م یدزد ینو از ا دهد یو حق به اختراع ما م شود یدستگاه قضا مجاب م یسکه رئ ینجاستا. هم داده
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چه : گوید یاختراع ما م. دست داشته یلیاردیچرا؟ چون در اختالس سه هزار م. ربردا یفالن یتدست از حما: گویند یاختراع م ینمثالً به ا یا
 .دست بردارم یفالن ینا یتتا من هم از حما ید،کن یدگیخودتان رس یاناطراف های یدارد، شما همزمان به دزد یاشکال

  
از  یحاال جمع ینمثالً هم. چرا؟ خواهم گفت. ندارد اختراع بزرگ را ینما عُرضه محاکمه ا یکه دستگاه قضائ دانید یخودتان خوب م: چهارده
چرا؟ . کند یشکل ممکن با آنها برخورد کرده و م ینتر به تلخ یاند و دستگاه قضائ در زندان جمهور یسبه رئ ینما به خاطر توه یاسیس یانزندان
و  یدهند را شپشو و حمام جمهور یسرئ یق،چشم خال یجلو اختراع، یناما هم. نامتعادل و دزد است یفرد جمهور یسرئ: اند اند و گفته نوشته چون
چه . او را ندارد یهعل یدنما جرأت نُطُق کش یو دستگاه قضائ بندد یو همراهان او را به توپ شنائت م کند یمانده خطاب م و عقب یو دهات ینهبوز

 .یاندازدبه زندان ب کنندگان ینتوه یرکنار سادر  جمهور، یسبه رئ ینکند و به جرم توه یراختراع را دستگ ینکه ا ینبرسد به ا
است و به هر کس که دلش بخواهد، فحش ناجور  یبونهم صاحب وجاهت و تر ینماز جمعه، در مجالس مداح یبوناختراع عالوه بر تر این
 شود؟ یاختراع متفاوت ما م ینا یفخالصه مگر قانون حر. چرا گفتنِ ساده را داشته باشد یکدستگاه قضا شهامت  یسبدون آنکه رئ. دهد یم

 گرفت یکه قانون، دم به ساعت دستش را م کردیم یاختراع م یزکیچ یکاگر . بودن اوست یفراقانون یناختراع، هم ینا یاصل کرداتفاقاً کار! هرگز
آن سرشار از منافع  ییکارا باشد و یدهنرس یاست که به فکر کس یناختراع در ا یتخصوص! اسمش اختراع نبود داد، یاش قرار م و مورد مؤاخذه

 . مخترع باشد یبرا
  

 یپلماسیبه مقوله د یفتد،عقب ن یآنکه از گردونه اعتبارات جهان یما محدود است، اما برا یاختراع، گرچه به داخل مرزها ینتعلقات ا یرهدا: پانزده
 ینانا ایه تهران خودمان به سفارتخانه یندستش در هم رسد، ینم یرکب یتانیایو بر یکاآمر یکه اگر دستش به گوشمال یجور. دارد یگوشه چشم یزن

 کرد؟ شود یچه م! یگراختراع است د. رسد یکه م
  

و  »ینمرگ بر ا«همان داستان . آورد یبرم یسخنان ممتاز یندگان،از نما یجمع یو از گلو زند یبه مجلس هم سر م یاختراع هر از چند ینا: شانزده
 و یشعارگو یها گره کرده و دهان یها که با مشت برد یو آرام و قرارشان از کف م برد یچنگ م یندگانجان نما چنان به یاو . »زنده باد آن«

 یفو همه فن حر یراختراع پت و پهن و فراگ ینکه با ا خواهم یمرد م! مجلس یدر همان صحن علن یماییبه راهپ کنند یشعارخوار شروع م
 !یفتددرب
  

و  یو منتظر یعتمداریشر اهللا یتاز آن به سر آ یشو افروغ و پ ییاختراع، چه به سر سردار عال ینکه ا اید یدهد شما خود به چشم مبارک: هفده
 یسخن ینانخاطر که ا ینو هزار حرکت مصلحانه آورده؟ تنها به ا گناه یو هزار محفل و هزار مجلس و هزار انسان ب یرازیش یبو دستغ یصانع

و به اسم شما  کند یم یبو به اسم شما تخر زند یبه اسم شما م. شناسد یاختراع، تنها شما را م ینکه ا یلدل ینتنها به او . اند بر زبان آورده فاوتمت
 .کشد یبه اسم شما محتا  و رود یمردم باال م یواراز د

  
نوشته  یندر ا. یختمبا آن آم یزا نو خاطرات زندان خود ر. دست بردم یپژوهش قرآن یکمن شخصاً در زندان، دور از چشم مراقبان، به : هجده

. »بخرمنکو یراردش«با نام مستعار . ام کرده یمعرف یفرنیاآنجلس کال در لوس یزندان یکخود را  یانگیزم،برن یتیآنکه حساس یبرا یز،مطول و شورانگ
 .است یهنر یقرآن از منظرها یماز مفاه یپژوهش، نگاه به برخ ینا یاصل یکردرو

نوشته را تا  ینروزنامه شرق، ا. »خرمنکوب یراردش«با همان نام . نوشته را مرتب کردم و به روزنامه شرق سپردم ینآمدم، ا یرونب که از زندان بعدها
خدا را هم  ب،پس از انقال یها سال ینظاهراً از آنجا که مردم در ا. و هفده شماره چاپ کرد و رفته رفته با استقبال مخاطبان خود مواجه شد یکصد

مطلع و  یها توسط دستگاه» خرمنکوب یراردش« یِاصل یتشان باطل و ناجور است، شخص نگاه ما بشناسند وگرنه شناخت یهاز زاو یدبا
 ماچرا؟ چون همان اختراع  دانید یم. به عمل آمد یریجلوگ یتلفن، از ادامه انتشار آن مطالب قرآن یکشد و به  ییما شناسا یسبک اطالعات صاحب

اختراع، به  ینا یدتجسم کن. اندازد یرا به تب و لرز م یمسؤول یرکوبش مستمر، هر مد ینا یو صدا کوبد یم یو روزنامه پا یهنشر هر یواردر پس د
 از آن دفتر، جان سالم به در ببرد؟ یزکیچ کنید یباور م یاشما آ. بعد از آن خروج کند یورود کند و کم یهنشر یکدفتر محتضرِ 
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و  یانشعارگو یاو  ید،درآ یجبه لباس بس یابر سر گذارد، و  یا عمامه یاکفن بپوشد، و : که شود یم ییراع ما آنجا تماشااخت یلِشکل شما: نوزده
 ترین که با کم ام یدهرا د یانیمن خود به چشم خود روحان. یفتداند، به راه ب مشخص کرده یشکه برا یسجاده به دست، از محل نماز جمعه به سمت

دار و ندار  یدنشکستن و در یو همگان را برا باریدند یو بر خود او ناسزا م کردند یم ییجته اللهی یتشکستن خانه آ یرا برا یتسواد ممکن، جماع
 .نمودند یم یکاو تحر

  
که  یکفن همان. یرندو قالشان از وزارت کشور مجوز بگ یلو تجمع و ق یماییراهپ یتا مثالً برا یست،به مجوز ن یاجیپوشان را احت کفن: بیست
 بهپوشان، و با  کفن کاری یریندر انعکاس ش یزما ن یاختراع یمایصدا و س. مجوزشان است دهند، یم یرونکه از دهان ب یو همان الفاظ اند، یدهپوش

بر  ،»یتابانِ والدر رک یپا« ،»یزانست دشمن« ،»یتعرصه وال یورمردانِغ«، »نمازگزاران«، »عزاداران«، »خودجوش یروهاین«: چون یکاربردن واژگان
از . جان قاآ ییدنفرما یشوخ ی؟انتظام یروهایشان؟ قانون؟ ن ادب شان؟ یتجماعت کجاست؟ انسان ینانصاف ا. دمد یاند م به پا کرده ینانکه ا یآتش
 . یستما بدان متّصف ن یکه دستگاه اختراع یدنام نبر یصفات

  
شما . یکراستدر و پ یب قانونیِ یو ب یاختراع به جان جامعه ما فرو شده، رواج بداخالق ینها آنچه که از رفتار مستمر ا سال یندر ا: یکو  بیست
اگر خودسرانه به  یو هر کسان یاز فردا هر کس: یا کنم؟ ینم ییدرا تأ یهرو ینمن ا: که مثالً ید؟ا برآشفته یموناختراعِ نام ینبر ا یابار تا کنون آ یک
هر چه زودتر : ییدبفرما یانتظام یها به دستگاه یاو  شوند؟ یفحش و ناسزا ببارند، سخت مؤاخذه م یبر کسبزنند و  یبو دست به تخر یفتندراه ب
دستگاه،  یناست که ا دیهیب. یدا نفرموده یزن یما اعتراضک یدستگاه اختراع ینبله، شما تا کنون به رفتار ا یرید؟را بگ یاوباشان مذهب ینا یجلو

 یفما حر یدستگاه قضائ یدوگرنه چرا نبا. خوش نشان ندهد یرو یزتر از خود شما ن ص شما بداند و به کمشخ یونروشن شدن موتورش را مد
 یزرا ن یو چرخش هست سنجند یهمه کائنات را با شخص شما م ی،شود که با خروج از تعادلِ روان یآن سردار و امام جمعه و جوانک فحاش

 !دانند؟ یجناب شما م ییدتأ یونمد
  

 ی،گرام رهبر
 یدردِ ناش های یههمه، ال ینبا ا. از غصه دشوار است یرا اگر بشود تحمل کرد، تحملِ دردِ ناش یدردِ جسمان. یگرد یزاست و غصه چ یزچ یک درد

 که ستینجاا. کند یو لذت، گل م پژمرد یدرد م یت،وضع یندر ا. انجامند یبه لذت م ییجاها یککه در  شوند یقدر بر هم سوار م از غصه، گاه آن
 یماندرست فصل زا ینجاا. »به ما ده یغم از هر دل که بستان«: که. دارد یتر لذت است که مطالبه افزون ینو ا. یستن یاز درد خبر یگرد بینید یم

 یا مثل پرنده. او لذت و بینند یهمه به ظاهر درد م. یقعم ینه با درد، که با لذت یتولد. بهتر از خود را: اما. زاید یکه آدم دردمند، م ینجاستا. است
 ینچن یزجامعه ما ن. پرواز: اما پرنده بینند، یم ینهمه، پر و بالِ خون شود، یم یدهقفس در یوقت. زند یم یرونقفسِ شکسته ب یکاز  بال ینکه خون

 .است یدهاو فرا رس یمانفصل زا. برد یلذت م کشد یکه م یکم کم از درد. شده است
دست به دست هم دادند و  یجماعت یشو سه سال پ یستب. انجامد یدن آسان باشد، رهبر ماندن حتماً به فرسودن ماگر رهبر ش فرمایید یم قبول

 هشما وا نهادند و بالفاصله ب یها از امانت را بر شانه یآنان کوه. یرفتنشست صورت پذ یکبه  ین،بله، ا. یدندکشور برگز ینا یرهبر یشما را برا
 .ندسر وقت کار و کسب خود رفت

اما به محض رهبر شدن، آن افق مختصر، وسعت گرفت و به خانه  نشست، یمختصر فرو م یا در محدوده هایتان یتافق مسؤول ید،تا رهبر نبود شما
 ازرا  شما یها شانه شود، یدست به دست م یرگ وسعتِ نفس ینشما از هر آنچه که در ا خبری یب. نهاد یپا یامدهبرن یها نسلحتا  و یرانیانتک ا تک

 .برد یبه در نم ید،ا آغوش گشوده یشکه به رو یتیحمل مسؤول
عرصه «شما را به  یادن ینکه در هم یاامضاها نه تنها در آن دن ینهر اخم و لبخند و حادثه نشسته است و ا یشما پا یآن روز تا کنون، امضا از

 یچه هفاجع یننقش من در ا: یدو به همگان خبر بده ییدها برائت بجو فاجعهو  ها یبکه شما از ظهور خطاها و آس ینمگر ا. خوانند یفرا م» مطالبه
 .است ینخطا ا ینسهم من در ا: یا. است
از اموال  شود، یرا داده که به هر خانه که داخل م یاراخت ینکالن به او ا های یدزد. ما، کج است یدستِ دستگاه اختراع: و بگذرم که یمبگو یزن این

مرا و  یما چه در اطالعات و چه در سپاه، اموال شخص یاز دو سال است که دستگاه اختراع یشاکنون ب. ببرد یگاهخود به مخف مردم بردارد و با
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سرشار از  یمانکالن را به بعد از آن زا های یاز دزد یحسابرس ییدها بفرما دستگاه ینلطفاً به ا. اند اند و تا کنون به ما باز نگردانده را برده یاریبس
 . یدبه آنان باز بگردان ید،ا و برده یدا برداشته یگرانو د زاد یرا که از نور یبساط ینفعالً ا کنیم، یت موکول ملذ
  

 . والسالم
 .یگرد یا بدرود تا جمعه

 سال نود ماه ید ام یس جمعه
 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
  
  

 ***منبع *** 
 »جیبانهنجواهای ن«؛ وبالگ زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/18863 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/01/blog-post_22.html 
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  ) ++(  1390بهمن  1ای،  زاد به خامنه به نوزدهمین نامه سرگشاده محمد نوری عباس خسروی فارسانینقد 

  
 !یستن یرقابل تعم یگرد یرانهو ینا! زاد ینور آقای

  
نوشت نوزدهم،  در نامه جمعه زاد ینور. یافتانتشار » اختراع بزرگ«با عنوان  یا خامنه یخطاب به عل زاد یمحمد نور یبانهنج ینجوا یننوزدهم

 یح،و تصر یضو تعر یحو به تلم کند یاو مرور م یدر دوران رهبر ی،ا خامنه یآقا» اختراع بزرگ«را، به عنوان  ها یو لباس شخص ها یجیکارنامه بس
تو،  ینآنان، ثبت و ضبط است و در واقع، ا یهمه کارها یتو پا ییدتأ یو امضا برند یو فرمان م گیرند یفقط از تو فرمان م ینان،که ا گوید یبه او م

آمده و برخاسته از اردوگاه  زاد ی؛ که البته نور»!حفظ نظام، بزن، بشکن، بکش یبرا«: که یا حکم را بر آنان انشاء نموده ینکه ا یهست ی،ا خامنه یعل
راست و درست  یده،شور یا و بر خامنه یدهوجدان او بر او آشفته و شور ینککه ا ی،اسالم یجمهور» فتح یتروا« یاو، و راو یارانو  یا خامنه

 :بوده است ینا یزن» بزرگ یها اختراع«ها و  روبات ینا یشگیچه شعار هم چنان گوید؛ یم
 »!یا خامنه یمگوش به فرمان توا ی،ا خامنه یمهمه سرباز توا ما«
 
 :گویند یتازه باز هم م و
 »!حکم جهادم دهد ی،ا اگر خامنه وای«
 
که  یافت یدر م زاد یکاش، محمد نور یبزرگ او؛ و ا یها و اختراع» اختراع بزرگ«و  یا با خامنه یرانآلود مردم ا مه یندهبر آ یو صد وا یالبته، وا و

خانه «که  دآن را به قبرستان سپر یدمستهلک و فرسوده شده و با یگر،است که د یاسالم ینظام جمهور» اختراع بزرگ« یک یزن یا خامنه یخود آقا
 یادبن شمار یب یها خون جگر و آه دل انسان یآر یاری،بر خون خوبان بس یرا؛ ز»!یستن یرقابل تعم یگرد یرانهو ینا«و » است یرانو بست یاز پا

 .یونددبپ یخسر و تن آن، از اساس، نگون گردد و به عبرتگاه تار ید؛ پس بانهاده شده است
 
  !خون و خون دل یب ی،آگاه یقاز طر یبه رهائ یراه یافتن یدام به
  

  ***منبع *** 
  »نجواهای نجیبانه«وبالگ 

http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/01/blog-post_22.html 
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    1390 بهمن 5 ی،ا به خامنه زاد یمحمد نورنامه سرگشاده  بیستمین

  
  است یرانیانما ا یماریو برآمده از بُهت و ب یتعوام یتجل نژاد، یاحمد

  
 یدکه شرم آفر یینام خدا به
  

 !خوب یلیخ یلیخبر خ یک
  

 یرانا یاسالم یجمهور یبه رهبر گرام سالم
  

. سخن کوتاه اشاره کنم یکتا من به  یدبه خرج ده یصبور ینم، تقاضا دارم کمک یمخوب را به جناب شما تقد یلیخ یلیخبر خ یناز آنکه ا پیش
ام، چرا  آورده یدشما پد یبرا یآنجا که من خبر خوب. و مطول باز روم» خبر خوب«سخن، به سروقت آن  ینبالفاصله بعد از طرح ا دهم یقول م
 یکل کشور و بقا یو رفاه رشد و آبادان یتر خوب من به نجات و امنتفاوت که خب ینشود؟ با ا یغچون من در یشما از من و جمع خوبخبر 

 .اندازد یدرم یاناز زندان یگرد یا من و عده یبه زندگ یو خبر خوب شما اما تکان مختصر شود، یخود شما منجر م
  
 :اما سخن کوتاه من و

اند،  از من برداشته یشرا که از دو سال پ یو لوازم یا حرفه یوترپآن پنج دستگاه کام ییدو طائب دستور فرما یاالسالمان مصلح دارم به حجت تقاضا
کصد هزارتومان ی ینا. هزار تومان است یکصدخود من روزانه حداقل  یها اجاره دستگاه. اند به ما باز بگردانند برده یرینرا که از سا یگریو اقالم د

برداشتن اموال مردم اگر از : ییداالسالمان بفرما حجت ینبه ا. یمسپاه شما طلبکار امثال من چقدر از اطالعات و یدتا بدان یدرا در دو سال ضرب کن
 یدنو از هم در بجز خسارت و آشو یست،که ن یرفتنیاند پذ فرو شده یامبرکه به لباس پ یباشد، از کسان یرفتنیپذ ییسر و پا یهر سارق ب

است که در مقام وزارت  یرفتهصورت پذ یکسان ییدبه تأ شمار یب یها سرقت ینه اآنک یژهو به. ندارد یدهبهره و فا یو انقالب یاسالم یشعارها
به آنان . ت کنندیانمردم ص یو اموال و آبرو یتبنا دارند از امن یاطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالم یاستو ر ی،کشور اسالم یکاطالعات 

چرا از  یلتانو طو یضپس شما دو تن و دستگاه عر. محرز است یجرم ای یقولهر بشهروندان، طبق قانون هر کشور کافر و ه» هتک حرز«: ییدبفرما
 .بعد یبماند برا یدهقاچاق و هزار هزار فرصت روب یها حاال داستان اسکله شویید؟ یگناه و جرم مستمر دست نم ینا

که  دانید یاز همه ما م تر یکشما ن. خیزد یزِ ما برمامرو یچِمن از دل اوضاع شکننده و در هم پ» خبر خوب«و اما . از سخن کوتاه من ینا خوب،
 یجامعه جهان های یتبر مصادر امور اوالً، و حساس یقپوک ما و قرار گرفتن افراد ناال یشعارها. یستما اصالً خوب ن یروزها ینحال و روز ا

 .سخت درافکنده است ییه تنگناثالثاً، ما را ب آید یاز ما خوششان نم یلکه به هر دل ییکشورها های یسهو دس یاً،ثان
نه  داند، ینه راه خانه م شناسد، یرا م یو اکنون نه کس. که از آغوش مهر و معترضانه پدر و مادر خود به در رفته مانیم یم یبه کودک لجوج ما

او شود، دزدان راه را به  ییهااز آنکه موجب ر یشب یزن یبشج یتو یها سکه. باشد یلیکه مردمان را بدو تما یتیدارد، ونه جذاب یوسعت نظر
 ییکه در همان گدا یکس گری؟ یتکد: یتاًو نها اش ییبه تاراج دادن دارا و یونباشد جزش تواند یکودک لجوج چه م ینسرانجامِ ا. اندازد یوسوسه م

 .بدو بدهند یگردن کلفتش بدهد تا لقمه نان یانکل درآمدش را به حام یدوبا. یستمستقل ن یزن
 یانجنازه را تا پا ینا یدچرا مجبور دانم یو شما نم. یستن یتان خبر مطلوب جمهور یسرئ یها از شلتاق یگرروزها د ینکه ا بینید یم چشم خود به

 استقرار . بکوبم و کامتان را برآشوبم یپا ها یست، بر تلخ یمبتن» خوب یخبر«که بر  یا نامه ینمن بنا ندارم در ا ید؟اش به دوش بکش دوره
 .کند ینما و شما را تضم یتنگنا به در ببرد و دوام و بقا ینکه ما را از ا یما شما بگوب یخبر

 یداز او بپرس برد؟ یاش لذت م یزندگ یها و روزها از شب یاآ یداز او بپرس کند؟ یها را چگونه صبح م شب ینا یدبپرس یاز بشار اسد سور مقدمتاً
 یاکردن معترضان به حکومت خود ادامه دهد، آ یبا کشتار و رعب و زندان یزن یگرسال د یو مثالً س مدیانجامنوال به درازا ب ینبه هم اش یاگر زندگ

قبول که  ینا ییدبه او بفرما آورد؟ یهموطنان خود را ازپا درم یچه شرافت یبرقرار یبرا یداز او بپرس شود؟ یم یبشاز لذت و آرامش نص یطعم
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تا کنون  هک یبه سر مردمت بزن یچه تاج گل یبنا دار ات یگر، اما تو در ادامه رهبر و جاسوس و فتنهاند  آلت دست اجانب یمردمان معترض همگ
 ی؟ا نزده
چه  یاییب یاو مجدداً به دن یاگر زنده شو: که ینا. پرسیم یاز او م یگرد یا ها را به گونه پرسش ینو هم شویم یفرو م یبه داخل قبر قذاف حاال
لجوجانه  ماا. کنم یاز کشورم زندگ یا تعقل، هنوز زنده باشم و با آبرو در گوشه یبا به کار بستنِ کم توانستم یمن م: یمشنو یکرد؟ از او م یخواه

 یآها: شنویم یو باز از او م. یمام، در گور خود چشم به راه عقوبت عقبا به بار آورده یبیمردم ل یکه برا یخود نخواستم و اکنون با هزار خسارت
به خواست . گشاییدزبان لکنت مردم ب. یدباش یکیبا مردم خود  ید،مردم یاگر طالب بقا و دوام و همراه ید،کمان جهان، به گوش باشرهبران و حا
 یّمردم شما را نخواستند، از عل ینهم یو اگر روز. یدنبر یجا رو دور از چشم آنان به هزار کار نابه. یدمردم نبر یبدست به ج. یدآنان بها بده

 .سرنوشت شما. من ینا: وگرنه. کنار رفتن است ینشما در هم یرکه خ یدو بدان. یدو خود کنار برو یاموزیدبمرتضا 
  

 ی،گرام رهبر
 اش یجفاکار یجهاو جفاکار بود و نت. طراز بدانم سنگ و هم هم یدپل یِغلط بکنم جناب شما را با قذاف یم،را با شما بگو یکه بنا دارم خبر خوش من

در سر بود،  یشوم یتن ینچن یکمرا اگر . با من باشد یتین ینچن یککجا؟ نه نه، زبانم الل اگر  یشما کجا و قداف. یوستجهنم پ و به یدرا چش
 یدما با شما دل به ام. یددر او به چشم آ یداز ام ییکه هنوز کورسو گویند یم یخبر خوب را با کس. گفتم یبا شما نم» خوب یخبر«هرگز از 

 .بینیم یم گونه ینما شما را ا بله،. یما بسته
کوفتن  ینبر زم یلو هم به دل یم،ا درافتاده یبه تنگنا و آشفتگ ینهم در زم. یستما اصالً خوب ن یروزها ینا یِو آسمان ینیاوضاع زم: گفتم
 یشتلخ خود را پ یها روزها و شباز  یفرش ی،بشار اسد سور یم،بجنب یراگر د. یما از چشم و رحمت خدا دور مانده ی،االه یها سنت ترین یهیبد

» خبر خوب«منتها . گشایم یفرصت اندک وا م ینخود را در هم» خبر خوب«و من چتر . مانده یاما هنوز ما را فرصت اندک. ما خواهد گستراند پای
را که حضورشان  یچند نفر یک من. دارد یازن یزن یگرد یکسان یتامّ و تمامش به همراه یاثربخش یو برا. محتاج است یفیظر یها من به ضروت

من و شما . یفزاییدب ینهارا خود شما بر ا یچند نفر یککه  خواهم یم یزو از جناب شما ن شمرم یاست برم یحتم» خبر خوب«به آن  یابیدست یبرا
 آن یهمراهان خود را برا یدبتدا باا. به کجا؟ خواهم گفت. کوبد یم یمالقات ما پا یبرا» خبر خوب«که آن  یمبرو ییجا یکبه  یدچند نفر با ینو ا

 :کنم یم یشنهادرا پ ها یتجمع ینافراد و ا ینمن شخصاً ا. ینیمبرگز یزمالقات شورانگ
  

رصد  یا را در هر حادثه یشانسرانگشتِ ا شود یو م. انقالب داشته است یکه در هزارتو یسهم و نقش یلبه دل ی،رفسنجان یجناب هاشم: یک
چرا که . مؤکّد دچار است یبیِبل به خودفر ی،نه به گمگشتگ پیماید، یراه م یرهدا یککه بر قوس  یا همه ما بداند قافلهاز  یشب یدشا یو. نمود
 ینمسافران ا سرانجامی یو ب یخستگ. است یروز نخست ته یِکه از شاداب یمتینقطه عز. شود یم تر یکخود نزد یمتراه برود، به نقطه عز ههرچ

 .گوید یم
  
او . کارها بکند، و نکرد توانست یاو م. از امور کشور به دست او بود یاریکه هشت سال تمام اراده بس یاز آن رو ی،محمد خاتم یدجناب س: دو
 یستن یکس گوید، یکه دروغ م یقطب مخالفِ آن کس: دانست یاو م. یفتندب یبه نفس تنگ یدنشکش یینپا یکه برا یردآنچنان اوج بگ توانست یم

را  یتمسؤول یدبا یخاتم. گرفت یدهرا ناد یدوم ینا یو خاتم. راه بر دروغ ببندد یی،است که به رغم راستگو یبلکه آن کس. یدبگو راستکه 
 .رفت یو اگر گوارا بود، خود باال م آورد، یکه اگر مسموم بود، باال م. برد یو فرو م جوید یم
  
. چرند یغذا را م یخیتار یانِاز آدم یبرخ. است یرانیانما ا یماریمده از بُهت و بو برآ یتعوام یکه او تجل یرو یناز ا نژاد، یجناب احمد: سه
د و به کنن یم یو با هم روبوس دهند یکه باهم دست م ییها معده. پرسند یو احوال هم را م زند یبه هم لبخند م یشانها همانجاست که معده ینجاا

که در آن، حجم  یافتیض. بوده است بشر یختار های ینتر یجاز را یکیها،  معده یافتض. پایند یرا م یگرهمد یرچشمیو ز پرانند یهم متلک م
به  ار یرانیانما ا یتکه عقالن یرو یناز ا نژاد یاحمد یآقا. پوشد یم ینو جهالت آذ رود یم یهکه عقل به حاش ییجا. است یها مالک برتر معده

نوظهور  یدهپد ینا یلبه تحل یدبا یخما که نه، تار. است یرنظ کم ای یدهوشاند، در نوع خود پداز جهالت پ یا از ما معده یاریطعنه گرفت و بر تن بس
 !حتماً. است یدر آن صحنه مالقات ضرور یدهپد ینحضور ا. کند یزدورخ
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. اند خود آنها را امضا فرموده یِهمراه یااند و با سکوت  که برعمده فعل و انفعاالت کشور چشم داشته ینبه خاطر ا ی،فعل یدهمه مراجع تقل: چهار

جهل و بالهت پا گرفته است  یدنِاز ابتدا بر روب یعهش یتمرجع یبنا: دانند یو م. گون است آبله یاناز بالهت آدم یختار یکه پا دانند یم یکن ینانا
ما را  یرانو پ یرکردکه جوانان ما را پ ینآزمو. اند را از سر گذرانده ینسخت و سهمگ یمراجع ما آزمون. بر بالهت مردمان برج بسازد ینکهنه ا

 یزو گر یدور هگا. کشد یکه فرد را برم یستجاذبه ن ینا دانند یمراجع ما م. است یشسخت مراجع ما هنوز در پ یروزها گویم؟ یچه م. فرسود
 تر؟ یرا ضرور یااز دن یزگرو  اند؟ دانسته یم یتمرجع یسابق ما چرا شجاعت را ضرور یعلما. خواند یاست که آنان را به معرکه م

  
و  ها یانتخ. به خاک افکندند یمانهسوگند را صم یناز حق مردم سوگند خوردند و ا یانتص یها، که برا مجلس در تمام دوره یندگانهمه نما: پنج

 کلیو احمد تو ینیاناهللا حس روح یانحتماً آقا» خبر خوب«شنودن آن  یبرا. یاوردندو دم برن یدندخاک خورده را به چشم خود د ینها و قوان غارت
 یقلرا که به صورت شعار افشانده ص ییها رنگ یبگذارد و دوم یشبه نما یختهآم یامبررا که با لباس پ یتیاخالق و ادب و امن یتا اول. هم باشند

 .دهد
گورخود فرو  یِو به گود زدند یو خاکش را پس م خراشیدند یپا را م یرز یننشسته بودند، زم یندگینما یکه بر صندل ییجا همان یدما با نمایندگان

 از یدجنازه آنان با. یگرد یتا وقت خاستند یو باز از سر گور خود برم کردند یبه صورتش تُف م رسیدند، یبه جنازه مدفونشان که م. شدند یم
. جستند یفرار م یما پا یندگاننما درانی یقهاز  یدها با بله، جنازه. بار و دو بار نه هر روز و هر ساعت یکنبش قبر، . گرفت یم یدستشان کالفگ

کان نشسته بر ت یو ندراند و به نبش قبر خود نپردازد، همان جنازه ب یردخود را نگ یقهشده مردم، دم به ساعت  که به خاطر حقوق تباه ای یندهنما
 یستممجلل و س ییبا سنگ قبرها. یمبرآورد تپش یفربه و ب یندگانااز نم یها، قبرستان سال ینو ما متأسفانه در ا. تر یشاست و نه ب یندگینما یصندل
 .ییدنفرما یقانون؟ شوخ. دِبش یِصوت

  
و به زعم خود سنگ بر سنگ نهادند اما عجبا  ییدندشکم سا یکردر و پ یب ینسرزم ینناهموار ا ینکه بر زم یهمه وزرا از ابتدا تا کنون، آنان: شش
 یرهجز یکبه  یخود قائل شوند، هر از چند یبرا شرطی یشپ یچبدون آنکه ه یدما با یوزرا. باال نرفت یشانهو و های یاز بلندا یدرست یکه بنا

دکمه به هوا  یکرا با فشار  یرهو در راه بازگشت کل جز کردند یخود را در آنجا دفن م یاز فضوالت فکر یو بخش قابل توجه رفتند یمتروک م
ز یما همه چ یوزرا. از مسائلشان مردم بود یکیو تنها  کشیدند یرا به دوش م یو صنف یهزار مسأله فرد یشهما هم یبدا که وزرا. فرستادند یم

 .یمایندرا نپ یرهما راه آن جز یرا گرفت تا وزرا »یاقتل« یها جا بود که در اغلب وزارتخانه» رفاقت« ینو البته ا. را یرهداشتند اال همان جز
  

خود دم در دستگاه  های یکار که قانون را با ندانم یجانی،الر یجناب آمل ینو هم یزدیمحمد  یخش یژهو ، و بهدستگاه قضا یانهمه قاض: هفت
آنان  قضائی یها شود و هرگز دم از حقوق مردم و حاجت یختا عبرت تار یدنداش رو به قبله خواباندند و گوش تا گوش سرش را بر پرآوازه

که سازها با همه استعدادشان  یدرا تجسم کن یروز. کشند یسازها را برم یتاز ظرف یکه دارند، تنها بخش یهارتمعتقدم نوازندگان با هر م. یاوردبرن
 .یابندمناسب و گوش شنوا ب یها، فضا که نغمه ییبهشت نه مگر آنجاست؟ جا. یندبه صدا درآ

دلنواز او را  یو صدا روبید یو غبارش م آورد یغربت به در م که عدالت را از. بُرد یدست م یانداز چشم ینچن یکبه  یدبا یزما ن یئقضا دستگاه
 ها یلیخ یبرا. یزدفرو ر یاز تباه یمذلت دراندازد و بر او تلّ از یقیاش را به گور عم که براو زنگار بنشاند و جنازه یننه ا. رساند یم یانبگوش جهان

تعداد  در یما رستگار یئدستگاه قضا یبرا. از او برآورد ییزند و صداب یا است تا هر کس به تناسب حال به آن تنه یا زنگوله ی،رستگار
 یشانقانون و مردمان بست و به پا یبه پا ینسنگ ییها بلکه بالعکس، سنگ. مردمان بردارد که برنداشت یپا یشاز پ توانست یبود که م ییها سنگ
 .کوفت یزسنگ ن

  
. دارد یارور شدن فاصله بس که تا شعله. و نه چون چوبِ تر. بستند یم یش، کمر به خاموشآت یِدر همجوار یت،مثل کبر یدکه با یان،روحان: هشت
ما  یانانقالب، روحان یندر ا. شدند یخاطره خاکستر م ینها با هم وگرنه جنگل. انجامد یچوب تر از آتش دارد، به اشتعال او نم یککه  یا خاطره

که فرصت گذشت  یغدر. سر بزنند و سر نزدند توانستند یما به کجاها که م یانروحان. وزاندندفرصت س یخ،خوش برآمدند اما به قدر همه عمر تار
 .جا ماندند ییگرا و حق ییگو و حق یسنج ما از قافله پرشتابِ شهامت و علم و فرصت یانو روحان
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ها صورت  کلمه یندر همحتا  تواند یتجاوز م .یستمتوقف ن اش ینیو سرزم یو مال یجنس یتجاوز، حتماً در معنا: یمشده اما چرا نگو یرد کمی
 زخودشان تجاو یما، هم به حقِ صنف یانروحان. کند یتجاوز م گزیند یکه برم ییها به حقِ کلمه نویسد، یدر هر کجا که دروغ م یسندهنو یک. یردپذ

 .دارش بودند که عهده یکردند و هم به آن رسالت
فلک زده نشان من  ینسرزم ینمنبرآزاد درا یکشما . داشتند یغشرا که بنا برتبل ینیهدر دادند وهم دما هم خودشان را  یانروحان: که ینا خالصه

و  شد یکه زمان سپر یفح. آن از علم یآن از ادب و انصاف و بلندا یها آن از حق باشد و پله های یهکه پا یمنبر. سو شتاب کنم تا من بدان یدبده
وگرنه اگر . اند باز بگرداند که با خدا بسته یما را برسرقرار یانکند و روحان یساز گفتن آن دارم چاره یکه من بنا ی»خبر خوب« ینمگر ا. رفت

در  ادمب. نان، حسرت بخورند یآب، افسوس بنوشند و به جا یبه جا یشههم یبرا یدما با یانبگذرد، روحان یزفرصت ن یمن ینزمان گذرکند، و ا
که بغض  یانیروحان. آنان خراش خوردند یبجفاکار قرارگرفتند و از آس یاندر امتداد روحان یرالمتشان، ناگزجفا کنم که با همه س یانیحق روحان
 .یافتندواگشودن فهمشان ن یبرا یدر گلو، مفر

  
 یکه جا یا رفهح های یستگیبا و سه سال عالوه بر یس ینا ها در دستگاه ینکه ا یرو ینازا. یو چه سپاه یچه اطالعات یتی،امن یها دستگاه: نه

 یمعتقدم دستاوردها. نامکشوف بود یخمردمان تار یاز آن برا یشکه پ یابنددست  ینیاز معارف د یمشتقات یفدارد، توانستند به بازتعر یزن یرتقد
شود تا مبادا  ثبت و ضبط یبکر جهان یدرکتاب دستاوردها یدکشورآوارشدند، با ینبرآمدند وبرسرا ینینظام د یکجماعت که از ینا چنینی ینا
 ارش،را در طنز، انصاف را در خ یپاکدست یازه،که قانون را درپوزخند، حق مردم در خم یجماعت. فراورده را به نام خود باال بکشند همه ینا یگراند

چنان  دند و آنخود فرو فشر یبادب را در عطسه، و اموال مردم را در ج ی،را در استکان چا یخصوص های یممردم را در مستراح، حر یآبرو
 .شوند یفحر یهرزگ همه ینا یماند به ترم داشته یکه به کانون وح یعظام با آن اتصال یاکه مگر انب یدندبرکش یآسمان یند یکاز سکرات  یندیبرآ
  
 یدنبا باال کش یاکاری،با ر ،یگراند یعبا دروغ، با دور زدن قانون، با تطم یبکاری،جماعت با فر ینا. جفا کردند یرینآن جماعت از مردم که بر سا: ده

جامعه  یشاکله کل یبدر تخر ای کننده یینخود سهم تع های یو با نفهم ی،با سکوت، با همراه یی،گرا و رابطه یخوار و آن، با رانت ینحق ا
 .است یضرور یارام بس برساخته» خبر خوب«شنودن آن  یکه من برا یمخصوص یگاهدر جا یزن ینانحضور ا. اند داشته

  
 :»خبر خوب«اما آن  و

به  یدا افزوده ینهاکه خود جناب شما بر ا یام، و کسان داده یشنهادکه من پ هایی یتجمع یناشخاص و ا یناست که ما و شما و ا یدهوقت آن رس حاال
و شما  نشینیم یا مهمه بر سکوه. است یورزش یها مثل سالن یدهسالن سرپوش یکمحل مورد نظر من، . یمبرو» خبر خوب«برآمدنِ آن  یگاهجا
آمدن  یداز ما در پد یکدوستان، بزرگان، هر : که ینا. شود یم یاز زبان جناب شما جار» خبر خوب«مقدمه . گیرید یجلسه را به عهده م یاستر

در راه  یخبر خوباما ظاهراً  یست،ما خوب ن یروزها ینا یو آسمان ینیگرچه اوضاع زم. یما بوده یلدخ دیده یبآس ینسرزم ینا های ینابسامان
ما اکنون به طور زنده  یرصدا و تصو. یمباز بگردان یتا مگر در حد مقدور، آبِ رفته به جو. هست یدما را هنوز ام. ایم یدهما هنوز به انتها نرس. است

 ....مای یستادها یشخو یخیما امروز در قدمگاه تار. شود یپخش م یو خارج یداخل یها از شبکه
که رشته کالم را در دست  فرمایید یاشاره م یهاشم یبه آقا. مانید یاز ادامه سخن باز م. مبارک شما را ندارند یاز گلو یدنخز یرونب ینا ها کلمه
و پشت  یاشما ب یعنیکه . کنید یرو م یخاتم یبه آقا. برخاستن ندارد یپا یزاما او ن کند یدل دل م. نشسته است یشانبر چهره ا یظغل یشرم. یردبگ
و من به  یدهانجام جا ینام که اوضاع کشور بد مردم، من شرمنده یا: یدبگو ید؟چه بگو یخاتم یآقا. سخن بگو یرانو با مردم ا یستبا یبونتر ینا

ند و از آنان به یررو به مردم قرار گ خواهید یکه م یمسؤولو  یرو وز یو قاض یپاسخگو باشم؟ از هر مرجع و روحان یدبا یتممسؤول یها قدر سال
 .تا کنون از مردم عذر خواسته بود داشت، یکه اگر م. نهادن ندارد یشپ یشهامت برخاستن و پا یها خسارت پوزش بخواهند، کس اطر سالخ

 ینکند و کشور را از هزار حادثه در کم ینما و شما را تضم یشود و بقا یرمن سراز یاز گلو» خبر خوب« ینتا ا خیزم یبرم زاد یمنِ نور نهایتاً
 :گشایم یلب به سخن م گونه ینو من، ا. دبرهان

  
 !یرانا ینمانبه مردمان سرزم سالم
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حجابان کشورمان  یوبا حجابان و ب یناند یو ب ینانو با د یشانو درو ییانو بها یانو زرتشت یهودیانو  یحیانو مس یانو سن یعیانبه شما ش سالم
و  یمبرد تو ما اما به امانت شما دس یدکشور را به ما سپرد ینو اداره ا یدا آغوش گشودم یکه با تبسم و هزار آرزو به رو یانیسالم به شما. یرانا

 .یمنبرد یزن ییو راه به جا یمو سوزاند یمشما را هدر داد یها امانت یا یماز آن برداشت یمتا توانست
  

 !به دختران و پسران سالم
شما که به دست  یتمظلوم یمن فدا یا. یاوردیددم برن یرو ناگز یدیدد یتو تحکم و محدود یتو عصب ییاز ما ترشرو یدتا چشم گشود که

و حال آنکه . جوییم یرا در کربال م یتمظلوم یعیان،ما ش. یمسخن گفتن و اعتراض بشما نداد یبرا یاز کف رفت و ما مجال تان یپرشقاوت ما جوان
و  یریدمرا بگ زاد، یمن، نور ینا یران،ا ینمانجوانان سرزم یا. ل شما را نداشتجما یترؤ یاقتو چشم ما ل یدا مظلومانه در کنار ما بوده ماها ش سال

 و یبه خاطر شادمان. یدکردم به صورتم تف کن یعکه از شما ضا یناب یبه خاطر جوان. یدو غارت، بند از بندم بگسل یبو آس یببه تقاص سالها فر
که از شما در اجتماع و مجلس و دولت و دستگاه قضا تباه کردم،  یبه خاطر حق. یدم بدرو از ه یریدبگ یبانمداشتم، گر یغکه از شما در ای یشاداب

 .یدو از من رو بگردان یدشماتتم کن
 ینتر یعخود سپردم تا بر شما شن یوالهایشما را به دست ه یانفراد یها اعتراض ساده به زندان انداختم و در سلول یکشما را به خاطر  من
و از  یدمشما را شن یها و ضجه یدممن گوارا که سوختن شما را د آتش بر یا. شما را سوختم یجوان زاد، یمن، نور. یزندفرو ر یرانسانیغ های یهرو
و به  یدبه صورت من بنگر توانید یم یاشما، آ یمن، قاتل و شکنجه گرو غارتگر و مانع رشد و شاداب ینا بخشایید؟ یمرا م یاآ. رو برگرداندم شما

ظالمان  یچارگیمرا به سرنوشت و ب. یمانمام پش که مرتکب شده ییمن امروز ازهرخطا. دلسوختگان یا ییدمرا ببخشا یدیمت؟بخش: ییدمن بگو
 یبآس ینهمهشما بودم، وا یاگر بجا دانم یگرچه خود نم. یدو از من درگذر یریدپوزش مرا بپذ. معترفم یشخو یمن خود برخطاکار. یدمده حالتا

 ند،که از شما تباه کردم سوگ یا یشما را به جوان. ییدو مرا ببخشا یدکن یاما شما بزرگ. نه یاشجاعت بخشودن او بود  یامرا آ بودم، یدهد یاز کس
که  یبه کس. یدبه من رحم کن. ام که بر شما بارانده هایی یباز آس. ام که برشما روا داشته ییاز تجسم جفاها .ام همن امروز دلشکست. یدمکن ینمرا نفر

 .ه شما رحم نکردب
  

 !یزخم ینسرزم ینبه بانوان ا سالم
شما  یمکه جفا کرد یکشور، به اول کسان ینما بالفاصله پس از به عهده گرفتن سکان ا. یدهست یزخم ینسرزم ینا دیدگان یبسرسلسله آس شما
باور  یکشما را در امتداد . یمگمارد کاره با شما ب برخورد یها را برا چهره ینتر و عبوس یمحجاب مجبور کرد یتبه اجبار شما را به رعا. یدبود

بانو با  یککه  یناز ا. یمکشور را بر شما بست یو اجتماع یاز جامعه علم ییها و راه حضور در بخش یمدانست یافتهناقص و رشدنا یخی،غلط تار
 یرینسا را بر یهمه جا بانوان چادر ی،و حکومت یمدر محافل رس. یدتنمان لرز یددرآ یتیو مسؤول یبه مقام اش یستگیهمه شرافت و علم و شا

 ینما، ا یناکنون ا. یمنکرد ییحجاب اعتنا بانوان کم یریتیمد های یو به برتر ی،و به شرافت علم ی،به سالمت فکر یان،م ینو در ا. ادیمد یبرتر
از . یمانمکه اکنون پش ییدببخشا یمرا از آن رو. وده استنب زاد یکه در شما هست و در من نور ای یبه خاطر بزرگوار. ییدمن، مرا و مارا ببخشا

شما  یپا یشکه پ ییها از سنگ. روا داشتم یانکه به مقام شامخ شما ییناروا یها از نسبت. که مرتکب شدم ییاز خطاها. یدمکه برشما بار جفاهایی
و  ابمرا به آخرت و حس. یدو حاللم کن یدبه صورت من بنگر. ستمرا ندانستم و راه را بر رشد و برآمدنتان ب یانکه قدر شما ینو از ا. وانهادم

 .ییداکنون مرا ببخشا یندر هم یا،دن یندر هم توانید یاگر م. یدکتاب خدا حوالت مده
  

 !ها مذاهب و مسلک یرسا یروانبه پ سالم
 یمرژ یما درسرنگون یاما شما پا به پا. بود تر یشب یاراز انقالب شما بس یشپ یها سال یو اقتصاد یاسیو س یو فراغت و حضور اجتماع آزادی

 وها و ادارات  که راه ورود شما را به دستگاه یجور. یمما به شما فراوان ظلم کرد. یدچشم وا کن یتر تا مگر به افق مطلوب یدکرد یسابق همراه
ما  ینید یالتکه تما یمشما را واداشت. فرمودیم یشما تحکم مهر آنچه که ما به  یرفتناال پذ یمنگذارد یباق یا و شما را چاره. یمها بست منصب یرسا

م، برخالف شما یخدا آراست ینکه ما از د یا چهره. یدخود را آشکار کن یو سنت ینید یالتتما یموخود ما هرگز به شما اجازه نداد. یدکن یترا رعا
که از  یا ما را به خاطر روح مصلحانه. یمشما نبود یبرا یخوب ینید انیگما همسا. بود یاهوو عبوس و آکنده از ه ینخشماگ ید،ا که نرم و مصلحانه
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انتقامجو  یها را انسان شماما هرگز . یمو راه ورود شما را به اجتماع مطلوبتان بست. یمشما را شکست یما دلها. ییدببخشا اید، یافتهآسمان خدا در
 .دیما درگذر یو از خطاها یریدپس ازما انتقام مگ. یما ندانسته

  
 !فرهنگ و هنر یو اهال یانو متخصصان و دانشجو یلکردگانو تحص یختگانبه فره سالم
شما قرار  یها و در کنار دغدغه یمهرگز به ما اجازه نداد شما را بفهم نگریستیم، یکه ما از آن به جهان م یتنگ یهزاو. خوب نبود یزما با شما ن رفتار

 رایند یختگیو فره یفرزانگ یمشما اجازه نداد یبه محافل علم یاوباشان مذهب یلبا گس. یمردحضور شما را درهم فش یها ما عرصه. یریمگ
علم را  یگاهما جا. یمشما نداشت یبرا یو سخن ماندیم یاز شما عقب م یم،که داشت یچرا که درآن صورت، خود ما، با سواد کم. یردکشورپا بگ

راه . یمنپرداخت یهنر های یو آراستگ یدانشگر یبرا یطیو مح. یفتادیمدرن دادید ینشانمان م که شما مشفقانه یوبه راه. یمساخت یفدرکشورمان خف
 یانکه درشما یاست، و به خاطر خشم ینهکه درشما نهاد یا یبه خاطر بزرگ. یمرا خوار فرمود یانو قدر شما یمدانش و هنر شما را بست یگلو

بر  اه نفر، سال یکما خود به خاطر اخم . یدما درگذر که چشم به راه شماست، از ییخاطر فرداو به  جوشد، یکه ازشما برم یو به خاطر ادب یست،ن
 .ینیدما به تأمل بنش یشکه در بخشا دهیم یپس به شما حق م یم،او تنگ گرفت

  
 !به کارگران و کشاورزان و صاحبان مشاغل سالم
شما را به . یمراند یهشما را به حاش های یو توانمند یرتو غ یانرژ. یمزد یکار گرم ندانم ینرا بر زم یدما شأن تول. ما به شما کم نبود جفای
 کردید، یم یدداخل تول یندرهم یرا که شما به راحت یمحصول. یمدرانداخت یگرد یشغل به شغل ینو از ا ییبه جا ییو مهاجرت از جا یآوارگ

بزرگ، اکنون ما به چنان  تربیتی یب ینا یردر مس. یابدشما گسترش  های یدامنه ورشکستگ یمو اجازه داد یمچشم شما از خارج وارد کرد لویج
 یخطاها زو ا ییدمرا و ما را ببخشا. مان را راست کنند کج خانه یوارما را بروبند و د یپا یرز یافغان یرانکه مگر جوانان و پ یما درافتاده یمل یتنبل
 .به در ببرد یسردرگم ینزده ما لبخند بزند و ما را از ا بُهت یبه رو شیها با همه ظرافت» فردا«تا مگر  یدما درگذر شمار یب

  
 !شهدا یها به پدران و مادران و خانواده سالم

آنکه  بی –از آنان را  یجمع. یمآنان را بست یشتو مع یلو راه تحص یمسست آنان را به زندان انداخت یها و گاه به بهانه. یمفرزندان شما را فرسود ما
 ینجامعه به دل حادثه زدند تا ا های یبرازندگ ییبرپا یفرزندان شما برا. یمشما را ندانست یقدر شهدا. کشتیم – یمدفاعشان قائل شو یابر یفرصت

زن به استقبال سالروز شهادتشان  که با چند پوستر و چراغ چشمک یستن ینبه ا یداز مقام شه یلتجل. باشد یته یجامعه از دروغ و نفرت و دزد
نم انتظار دا یم. یمشد یلآن دخ یروهم خود در تکث یمهمان که ما هم فراموشش کرد. از صورت جامعه است یاز شهدا، روفتن زشت یلتجل. یمبرو

که به شما  یجماعت اوج نفرت از در یاموزندب یگرانتا د یداما شما را به رفتگانتان سوگند، از ما بگذر. از شما دلشکستگان دشوار است یشبخشا
شما . انداخت ررا برآورد و به دو ینشدن تمام های ینهک یشهر یشههم یدرگذشت و بخشود و برا شود یاند، م اند و به دل شما داغ نشانده ردهظلم ک

 .یمو بدان عمل نکرد یمکه ما شعارش را داد یدباش یآن برکت آموزگار
  

 !به کودکان و نوجوانان سالم
که قرار است مردان و  یبه آنان. یما حاال به باد داده ینرا از هم هایشان یهو سرما ها یو سرفراز ها ستگییها و شا از فرصت یاریکه ما بس یآنان به

فرو  یشخو یما مواجه شدند و به الک کودک های یتکنند، با عصب یکه تا آمدند بخندند و کودک یبه آنان. ما باشند یفردا یافتهزنان بالغ و رشد
و  ینهکه هنوز با ک ییشما. یدهمجوار یقلینصاف و ص یها که هنوز با لبخند و با دل ییشما. یدبه سرما بکش یشدست بخشا یزشما ن. یدندخز

 .اید یگانهنفرت ب
  

 !به قهرکردگان و مهاجران سالم
کشورش پشت  کدام عاقل به. یدتوفان جهل ما به در شد یربلکه از مس ید،نرفت یرونشما از کشور خود ب. یستما به شما کم نبوده و ن جفای

تا مگر  یدرفت. شما را تاب جهالت ما نبود کوچد؟ یم یگرد یاریو به د گذارد یم یمانده به جا ینو کشورش را با هزار هزار کارِ بر زم کند؟ یم
ر آن شما د یمن خاک پا ای. دلتان آرام نخواهد گرفت -  ینزم گرچه در بهشت روی -  کجا یچچرا که در ه. ییدخود بازآ یهنبه م دهابع
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از المذهب و جاسوس . گوناگون یها با صفت یمما شما را تاراند یزان،عز. نبود یانو ما را فهم سوز شما سوختید یم یکه از سوز دلتنگ ییها لحظه
 .و خودفروش ییتا هرزه و هرجا غیرت، یو خودباخته و غربزده و ب گرا یو اجنب وطن یو ب رو روشنفک
کشور باال  یناموال و سهم شما را از ا. یمهمه جفا به شما نداد ینا یمترم یبرا یفرصت یچبر شما رفت و ما ه که ییهمه جفا ینباد از ا شرممان
از ما  رشما مگ. بازآمدن به ذهن شما خطور نکند یالتا مگر خ یماز ترس پرداخت یمخوف یها شما دخمه یبرا یمانها ها و زندان و با اسلحه یمکشاند
. یردپذ یتمسؤول هایش یستگیها حضور داشته باشد و به تناسب شا است که در همه دستگاه یرانیهر ا یحق قانون ینا: دگفتی یم خواستید؟ یچه م

حق هر  ینا: گفتید یم. خواستید یم یشما آزاد. که برترند، عقب رانده شوند یگرانیشوند و د یدهبرکش ها یها و نورچشم کودن یدچرا با: گفتید یم
و  یانخستگان و جفاکاران و ترشرو. ییمما یناکنون ا. برساند ینو اعتراضش را به گوش مسؤول. کند یماییراهپ. اض کنداست که اعتر یرانیا

 ینتا مگر ا یدوا کن یو راه آشت یدما درگذر یپس از خطاها. هست؟ حتماً هست یانبا شما یشگریاز بخشا یهنوز الفت یاآ. کردگان غضب
 .حضور ما یچه با حضور ما و چه ب. یمکن یریتو با برآمدن شما مدرا با شما  یماندهباق یها فرصت

  
 !و معتادان یکارانبه ب سالم

 یهمه ثروت مل یناز ا یانو معتاد و ورشکسته داشته باشد؟ سهم شما یکارب همه ینا یدبسته، چرا با یمهخ یکه بر سر هزار ثروت مل کشوری
باشد؟ جز  یو کار و سالمت ته یشتدست شما از مع یدو چرا با یم؟ا کجاها به دست باد سپردهبه  یم؟ا شما چه کرده های یهکجاست؟ ما با سرما

گرم بود و  یگرد ییما شده است که ما سرمان به جا یبنص یرو ینجهان تنها از ا یهمه کشورها یاندر م یادبه مقام نخست اعت یابیدست هک ینا
نفرت  همه ینکاش در شما ا یا. یمکه ما کرد کند یجفا م چنین ینا اش یانسان یرکشور به ذخاوگرنه کدام . خوش بود یگرد یمطلوب یدلمان در هوا

 یها و بر گرده یمو سه سال بر شما سوار بود یکه س یآنان. یما، ورشکستگان واقع ینا ینکا. یدما گذر کن یاز خطا توانستید یو م گرفت میپا ن
از ما  یاآ یراست. یمشما فرو کاست جهانی ینا یتو هو یانسان یتبلکه از شخص. یفزودیمن یزیشما چ یانسان یتو به شخص یمشما بار نهاد

 گذرید؟ یدرم
  

 ی،گرام رهبر
که رخ به  ینا. است ینمن هم» خبر خوبِ«. سخن گفتم دیدگان یبپس از انقالب، با آس یها سال یناز جناب شما و همه مقصران ا یابتبه ن من

چه . است یتنها راه بازگشت ما به عرصه برقرار ینا. یمکن ییو دلجو یمو از آنان پوزش بخواه یستیمبا خورده یسرو تو یرشدهمردم تحق ینرخِ ا
که اگر  اند، یدهورز یدبر آن تأک یاکه انب یهمان خصلت مؤکد. است یرسم پوزشگر یننخواهند، مهم فرا بردن ا یان که مردمان ما را بخواهند یا

سخن مرا به  ینو ا. یدبزرگ عبور نکن یرخواهیخ ینشما را به خدا از ا. یمخطا قدم بردار یو در جهت پاکساز یمپوزش بخواه یم،خطا کرد
مدد  یرانگربحران و ینکه ما را در ا یتنها راه. یمرو دار یشپ یسخت یما و شما روزها. یدکرده به نظام نگذار و پشت یدهبر یک خنحساب س

قد  یه،توص ینشما با بها دادن به ا. خواسته باشم یفنوشته خف ینکور شوم اگر شأن و منزلت شما را با ا. از مردمان است ییدلجو رساند، یم
 !یعل یا. یزیدو از جا بربخ ییدبگو یعل یا یک. مهم همان قدم نخست است. گذارید یم یها پا و به دل آورید یبر م سرو  کشید یم
  

 بهمن ماه سال نود پنجم
 یگرد یا تا جمعه بدرود

 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
  
  

   ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/index.php/nurizad/18909 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html 
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  ) ++(  1390 همنب 5ای،  به خامنه زهرا ربانی املشینامه سرگشاده 

  
 یبه رهبر یموسو یرحسیندختران م یتاز وضع گزارشی

  
 رفتار شود؟ گونه ینخانواده محترمشان ا مناسب است با یاآمده، آ یشاختالف پ یشانو ا یجنابعال ینب یلی،به هر دل حال

  
 یتعال باسمه

 یرانا یاسالم یرهبر محترم جمهور یا خامنه یآقا اهللا یتآ حضرت
وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ  یالْقُرْبَ یوَالْجَارِ ذِ ینِوَالْمَسَاک یتَامَیوَالْ یالْقُرْبَ یإِحْسَانًا وَ بِذِ ینِوَ بِالْوَالِدَ یئًااللّهَ وَالَ تُشْرِکواْ بِهِ شَ اْوَاعْبُدُو«

 »فَخُورًا مَن کانَ مُخْتَاالً یحِب الَإِنَّ اللّهَ  یمَانُکمْوَ مَا مَلَکتْ أَ یلِالسبِ
و  یشخو یهو مستمندان و همسا یتیمانو  یشاوندانو درباره خو یدو به پدر و مادر احسان کن یدمگردان یکرا با او شر یزیو چ یدخدا را بپرست و«

 رهسو 36 آیه( »دارد یاست دوست نم را که متکبر و فخرفروش یکه خدا کس] یدکن یکین[مانده و بردگان خود  و در راه ینو همنش یگانهب یههمسا
 )ءنسا
  

 یسفل ینبامور المسلم یهتممن اصبح و لم « یفشر ینبو یثو با توجه به حد اسالمی – یانسان یفهبر حسب وظ یشاز سالم، چند روز پ پس
 ی،عموزادگان حضرتعال یداربه د همراه چند تن از دوستان از قم ،»یستاهتمام نورزد مسلمان ن ینصبح کند و به امور مسلم یهر کس«، »بمسلم
پدر و مادر، آنان اظهار  یسالمت یتنگران و مضطرب از وضع یاربس یمقاوم ول یدختران. یمرفت یموسو یرحسینمهندس م یآقا ندخترا یعنی

را  یا کننده اخبار نگران یر تماس تلفند ی،افراد ناشناس یگاه گاه ینکهو از آن بدتر ا کنند یم یدارا پ ینندرت اجازه مالقات با والد  که به داشتند یم
ها که  تلفن ینو امثال ا» هستند درمانی یمیدارند و اآلن در حال ش یخطرناک یماریب« یا» هستند یمارب یارمادر شما بس یاپدر «مثالً  دهند، یم آنانبه 

به پدر  یحضور یا یتلفن ینوع دسترس یچکه ه یطیشرا هم در آن باشد، یخانواده م یهروح یفصرفاً به منظور نگران کردن و تضع رسد یبه نظر م
مادر،  یمارالبته مشاهده تن رنجور و ب. شود یانجام م یادز یاربس یها با فاصله زمان وجود ندارد و مالقات یهسقم قض یااثبات صحت و  یو مادر، برا

 .افزوده است ها ینگران ینبر ا یزن یردر مالقات اخ
  

 یا خامنه اهللا یتآ حضرت
و البته  فرماید؟ یبه آنان را سفارش م یکیبه پدر و مادر، ن یکیو ن یدکه خداوند در قرآن بعد از توح یستندشما ن القربای یهمان ذ یزانعز ینا آیا

 .به آنان ذکر نشده است یکین یآن برا یرغ یاو  یاسیس ییسو مثل هم یشرط یفهشر یهدر آ یداستحضار دار
همانند  یاز حقوقحتا  هستند که یطیشما بدون محاکمه، در شرا القربای یذ ینکهاز ا یدباخبر باش یست که جنابعالسخت ا یارمسأله بس ینا قبول
هم محاکمه شده و  یموسو یاگر آقاحتا  .آنان محروم باشند یدارو فرزندانشان هم از د یزانو قاتل هم برخوردار نباشند و عز یجان یزندان یک

پدر و مادر  یو جسم یروح یتبپردازند و عالوه بر تحمل درد فراق، نگران وضع ینهمقدار هز ینا یدچرا با یشانان امحکوم به حبس بودند، فرزند
از  یسال، وقت 1400هنوز، پس از ! مضاعف نگاه دارند؟ یرا در حالت اضطراب و نگران یزانعز ینهم مأمور شوند تا ا یهم باشند و کسان

از آن هنگام که مصائب امام  تر یشب یدشا گردد، یم یرسراز یناشک مؤمن شود یگفته م یدالشهداءو فرزندان س) س(ینبحضرت ز باضطرا
 .شود یذکر م) ع(ینحس

  
 یا خامنه اهللا یتآ حضرت
بودند  یروز هشت سال نخست یلی،پر از بحران جنگ تحم یها در سال ی،اسالم یدر نظام جمهور ی،مهندس موسو یآقا یدکه مستحضر طور همان
 یردر انتخابات اخ. متهم نکرد یریتاو را به سوء مد یمخالف و دشمن یچه یت،بس که پس از اتمام مسؤول ینهم یشانا یصداقت و پاک و در
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. اند داده یرأ یشانبه ا ی،رأ یطشرا یندرصد از واجد 75/33معادل  ی،رأ 13.216.411بر اساس آمار وزارت کشور،  ی،حت نیز، یجمهور یاستر
 رفتار شود؟ گونه ینو خانواده محترمشان ا یشانمناسب است با ا یاآمده، آ یشاختالف پ یشانو ا یجنابعال ینب لی،یحال به هر دل

حتا  یاکه با شما اختالف نظر دارند و  یاسالم، با افراد یهعال یمبر اساس تعال یید،مقرر فرما ید،دار ییو توانا یدکه شما در رأس قدرت هست اکنون
أَالَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ  لَیشَنĤَنُ قَوْمٍ عَ یجْرِمَنَّکمْالَ «َ: فرماید یسوره مائده م 8 یهخداوند متعال در آ. یندبه عدالت رفتار نمامخالف شما هستند 

که آن به تقوا  یدعدالت کن ید،آن دارد که به عدالت رفتارنکنشما را بر  یبا گروه یدشمن یدنبا(. »بِمَا تَعْمَلُونَ یرٌوَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِ یلِلتَّقْوَ
 ).آگاه است دهید یکه خدا به آنچه انجام م یداست و از خدا پروا دار تر یکنزد
بد  یماگر برو یو آشور یآقا فرمودند خانه چند ارمن یسمسصبح روز کر«: آمده است یجنابعال یناز محافظ یکیاز قول  »ینخبرآنال« یتسا در
که در راه به ثمر  یاسیس یاناز زندان یاریو بس یمهندس موسو یخانواده آقا یااما آ یستن یشک یچعمل مبارک ه ینا یگرچه در خوب. »یستن

 ینکه نه تنها از ا یدمطلع یاآ یستند؟ن یدگیو رس ییاند، قابل دلجو پرداخت کرده ها ینهو هز اند یدهرنج کش یارو پس از آن بس نقالبا یدنرس
با خوارج حتا  )ع(یکه حضرت عل یفشار قرار دهند، کار یراند تا زن و فرزندانشان را ز حقوق آنان را قطع کردهحتا  شود، یها تفقد نم وادهخان
و  یرکنند از نظر مسؤوالن تحت امر شما مجرم شناخته شده و دستگ یدگیآنان رس گناه یکه به خانواده ب یاگر کسان ینکهبارتر ا و تأسف. دنکر
 .شوند یم یندانز
  

 یا خامنه اهللا یتآ حضرت
 یانزندان: دو حالت چگونه نگاشته خواهد شد، حالت اول ینا یخیرا تصور نمود که در کتب تار یندهسال آ 20اکنون  از هم توان یم یخوب به
قهر و خشم و : اند و حالت دوم برگشته یشانها شده و به دامان اجتماع و خانواده یتحاکم یمشمول رأفت اسالم ها، یدیو تبع ینو محصور یاسیس

اللهم اهدنا من عندک و افض «. است؟ تر یدهحالت پسند  کدام کنید یفکر م. اند است که انصافاً استحقاق آن را نداشته یافتهادامه  یبر کسان رفشا
 .»من رحمتک ینامن فضلک و انشر عل یناعل
  
 .یدصورت ده یجد یقداما یدوارمو ام کنم یم یعذرخواه یعاز تصد ،یانپا در

 یاملش یربان زهرا
5/11/1390 
  
  

 ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/48152 
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     1390بهمن  6ای،  به خامنهامید کشتکار نامه سرگشاده 

  
 شوند یم یکتاتورکه د یروشنفکران یتحکا

  
 ی،ا خامنه یعل یدس آقای
 یرانا یاسالم یجمهور رهبر
 سالم

  
در غربت  یناچار به زندگ یهفق یتوال یجمهور یها هستم که پس از شکنجه شدن در زندان یاز هزاران یکیمن هم  یست،بودن مهم ن یکس چه
نخواهد  یتبا رع و برخوردتان یدار روش حکومت ییردر تغ یاثر یچما به شما ه های ینگار که نامه دانید یو م دانیم یم ینکهبا وجود ا. اند شده

سند  یندهآ ینباشد، اما برا یتلنگر یردستانتانشما و ز یبرا یدتا اگر چه شا نویسیم، یبزرگوار م زاد یبه فراخوان محمد نور ینبا وجود ا ،داشت
 .یدیدزدند و شما نشن یادمردم فر. یدیدمردم گفتند و شما نشن ینکهباشد از ا یکوچک
ندادند،  یشما رأ یدایروز به کاند یک. یدبه گوش نگرفت یچکه داشتند با شما سخن گفتند و شما ه یمحدود یزارهاها با اب بار یراندل ا ساده ملت
نه تنها  ااما شم یدند،را درنورد ها یابانخ یلیونیم ید،گرفت یچرا به ه یشانرأ یبه سادگ یروز وقت یککامالً مخالف شما ساختند و  یروز مجلس یک
 .یداشان را داد یخکه دستور سال یدیدنشن

با  یحکومت یسرئ شود یاست که چطور م ینکرده، ا یزندگ یاسالم یجمهور یها که تمام عمرش را در سال یمن از شما به عنوان جوان پرسش
کف  یهر اتفاق که زند یم یادفر اش، یمراسم مذهب ینتر مهم یبونمحدود و مخدوش، در تر یهفته پس از انتخابات یک »یاکشور دن ینتر آزاد« یهداع
که  یحکومت شود یمردم؟ چطور م یسالخ یرها کند برا   را هایش مخ یآن روز گله شعبان ب یو فردا. یستبه عهده ما ن یتشمسؤول یافتدها ب انیابخ

آور  و گاز اشک آنان را از دم سرب و باتوم یچ،که ه یردشهروندانش را به عهده نگ یتامن یتمسؤول زند، یو مذهب به خود م یبرچسب دموکراس
و  یزکباتوم و کهر ،دولت ی؟حکومت چکمه و لباس شخص ید؟را داشت یششاه سرنگون شد آرزو یاست که وقت یهمان حکومت   یاآ ینا اند؟بگذر

 !نوشابه؟ یشهش
که  یروشنفکران یتسخت تلخ است حکا. ها یکتاتورد یاما سخت تلخ است داستان زندگ. بوده باشد ینا خواستید یکه باور ندارم آنچه م من
 یباشد برا یو دموکراس یآزاد یکبشار اسد که قرار بود پ ینهم یمچرا راه دور برو یا. گرفته تا کاسترو و مائو ینو استال یناز لن. شدند یکتاتورد

از  یشنان که کشته به بامروز خواندم که تعداد آ. گیرد یجان م یدن،بخش یزندگ یکه به جا یکرده اروپا و پزشک یلتحص. کهنسال شام ینسرزم
 .اند اما هنوز او و کشورش دوست و برادر شما هستند شده یشش هزار انسان سالخ. یدهشش هزار رس

کشورش دوست و برادر . شناسید یاو را خوب م حتماً ی،گر کره شمالحکومت سرکوب یسرئ. جان داد یزن یگرد یکتاتورد یکچند روزه  ینا در
هر چه  ی،و تانک و بمب اتم یردریاییاز موشک و ز. حاکم بر کره یستاو و حزب کمون های یتبه حما یدا ودهها پشت گرم ب سال. شما بود
که همه  یرمگ. ندارد یتلرکم از صدام و ه یزیچ یخدوست شما هم در تار ینکه سرگذشت ا دانید یاما خوب م. گفت یاو به شما نه نم یدخواست

 یپنهان باق یکتاتور،د ینا های یتتا ابد جنا یااما آ کند، یدرز نم یرونبلند کره به ب یوارهایاز پشت د یبرخ یچکه ه یرمگ. کرد یرا سانسور م یزچ
 ماند؟ یم

اقتصاد . یدا رفته یاما به راه کره شمال یدا شعار ژاپن شدن داده. بشود یاسالم یکره شمال یک یرانکه ا کنید یو م یدتالش کرد یلیخ یارانتانشما و 
 نی،رسا و اطالع یخبر های یتروزانه موشک و بمب و سرباز، محدود یشنما ی،ا هسته یبر سر انرژ یلجباز یخته،افسارگر های یمرتح یران،و
اما . شما را در دست دارند یا هسته های یروگاهکه نبض تمام ن یکره شمال ینمشاوران هم یدداد؟ شا یادبه شما  یرا چه کس.... و... و یمل ینترنتا

با ملت کره  ندتفاوت دار یرانمردم ا. رسد یکه سهل است، به ترکستان هم نم یبه کره شمال یراندر برابر مردم ا روید، یراه که م ینر ارهب یآقا
 یدهصف کش یارانهها به دنبال  عابربانک یبه دست گرفته باشند و جلو ییپرور دولت سابقا محبوب شما، کاسه گداگدا های یاستبا س یدشا. یشمال
شما حکومت  انندکه م یآنان یها بد نباشد روش یدشا. یچددر هم بپ یکبارهکه حکومت شما را  خیزد یبرم یاز خاکسترشان مشت یند، اما روزباش
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حاال زمان  کنم یکدام را؟ من فکر م ینوشه؟اسد؟ صدام؟ پ ی؟مبارک؟ قذاف ی؟بن عل پسندید؟ یکدام روش را م. یدکن یرا مرور کردند یو م کنند یم
 .نمانده باشد یباق یزیراه گر یدفردا که آتش خشم ملت زبانه بکشد شا. باشد یرد یفردا کم یدشا. نتخاب شماستا
 یشچند روز پ ینهم یکیشان. نشدند یکتاتوراما د یدندکه به حکومت رس یروشنفکران. گذرد یبر روشنفکران م یزن یگرید یتآن طرف اما حکا از

به  یستیکمون یکتاتوریر از دانمونه گذ ترین یبود که مترق یکشور جمهور یسچون رئ. شناسید ینم یاداو را ز ماًحت. واتسالو هاول. رفت یااز دن
 کشیدید یم یپکه پ یهمان دوران   .شما یبه دوران جوان یهشب یدو شاعر بود، روشنفکر و سخنور بود، شا نویس یشنامهکه نما یمرد. است موکراسید

 سر یستکه از کمون یو حق انتخاب را در کشور یانب یتالش کرد آزاد یدکه به حکومت رس یاما هاول هنگام. یدخور اخوان ثالث بود و دم
کرد و ده سال بر کشور  یریجلوگ یمانند جنگ بوسن یگرید یناز حادثه خون یچک و اسلواک یکدموکرات یبا جداساز. کند ینهبود، نهاد هبرآورد

او از حکومت، جزو  یریگ ها پس از کناره حاال پراگ سال. جمهور یسرئ یکمانند  یکه حکومت یکتاتورد یکنه مانند  یحکومت. چک حکومت کرد
نامش برابر خواهد بود با  یخدر تار یشهاما هم. امروز او هم مرده است. شود ینم یافت یشرق یدر اروپا یلشاست که بد موکراتیکید های یتختپا

 .بماند یباق یکیبه ن تواند یها م و قرن ها که سال ینام. یو آزاد یتصلح و امن
  

 یا خامنه یعل یدس آقای
 یرانا یاسالم یجمهور رهبر
 که دوست و برادر شما هستند؟ یرهبران یاواتسالو هاول  اید؟ یدهکدام راه را برگز شما

 
 کشتکار امید

  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=569 
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     1390بهمن  6ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

 
 !یدرو بر مردم مسلط کرد ها ینبردارتر اما فرمان ین،تر ناسالم شما

  
  یمشما وارد صحنه مبارزه بشو یکه ما فرزندان امام به قصد سرنگون یدبترس یاز روز

  
 نام خدا، به
  

 !یا خامنه آقای
 یگرشما را بار د یعموم یها تا در مالقات آمدم یم یتبه ب توانستم یو م شد یکه م یو در هر مجلس یدشد ساله بودم که شما رهبر 16- 15 من
مثل . وجود داشت یخال یکوچک جا یمرمر یاتمردم در آن ح یپشت در ورود یشههم و معموالً شد، یپر نم کامالً یتاول ب یآن روزها. ینمبب

 یفکه خاطرات آن روزها را دوباره تعر یلمما ،قصد اطاله کالم ندارم. یندبنش ینزم یرو یتعصر جمع یول یابانمحرم تا خ یروزها کهحاال نبود 
 :یتب یها از شما و بچه یخاطرات. کنم

در عالم مکاشفه بانو فاطمه زهرا را در بستر : گفت) 73سال (در حضور شما  یقیصد یخکه ش یدمخود شن یها و با گوش یدمبا چشمان خود د) 1
 .است یا خامنه یعل یکه حضرت زهرا در حال دعا کردن برا یدشد و شن تر یکنزد گوید، یم یلب ذکر یرکه ز یدندد رییماب

گران  از مکاشفه یکیبانو فاطمه زهرا به : گفت) 74سال (در حضور شما  یقیصد یخکه ش یدمخود شن یها و با گوش یدمبا چشمان خود د) 2
 .مرگ نکند دعای قدر ینبرسان که ا یا خامنه یمرا به عل یامگفت که پ

هاله . دید یشما هم همه را م. کرد یما سر هم م یمکاشفات برا ینهر سال از ا یقی،صد یخش ینا! مظلوم یا یستیمتو گر یتما چقدر به مظلوم و
 .یگو را امام جمعه کردیزمج ینشما ا. بود یچه یقیدر مقابل مکاشفات صد نژاد ینور احمد

جلو  یهتوص ینها با هم بچه. زند یفرد م یندهان ا یتو ینظام اسالم: یدهست که گفت یادتون. ش را در دانشگاه تهران کتک زدندروزها سرو همان
 یچرهبر گفت شما ه یست،سروش چ یهما در مقابل قض یفهوظ یدیمپرس یهچند روز بعد حاج منصور گفت که از رهبر شب آخر فاطم. رفتند
 .)ها او را بکشند بچه خواستید یشما نم. ساکت شده بود یم،روش را آورده بودچون دخل س. (یدنکن یدخالت

و با  یدمخودم د یچشما را با ینا. بریم یرو همشون رو م ینهاما سر ا ینکه اگه اجازه بد) 77سال (شما گفت  یبار حاج منصور جلو یک) 3
مو از  تونستید یاشاره م یکبا  دونم یمن که م آخر؟ یدجون حاال اجازه داد یدس. بود یدهبه قدرت رس یبود که خاتم یزمان. یدمخودم شن یها گوش
کس  یچگفت تفنگ هم دست ه ید،ها گفت که عاشورا آقا گفت نزن از بچه یکی. یگهد یدبزن یدها گفت به بچه. تو تهران کم نشود یچ کسیسر ه
 گفت؟ شد ینم یگرد یرا در روزها ینا نباشد،

رو  ینهاشما ا). مرحوم بازرگان. (دادم یباهاتون به جنازه آن ملعون فحش م مدمآ یگفت اگر امروز صبح کار نداشتم من هم محاج منصور افتادم،  یاد
دستورات . یشهبود هم یعصب یجورافشار بود که بد یدهم س یگرسازور بود، نفر د ینحاج حس یهست رابط اصل یادم. یدتو دستاتون بزرگ کرد

 یدمها نشن آن وقت. گفتند یپسرتان م یالبته مرتب از ارتباط با آقا مصطف. یحجاز یآقا یقاز طر. گرفتند یدو تا از شما م نیها را ا مداح یبرا یتب
 .یدبگو یزیچ یاز آقا مجتب یکه کس

ب احمد ش یک. یزدیشب راشد  یک. یقیشب صد یک. بود ینحس یخشب ش یک. رسید یبهش منبر نم یتب یبار هم تو یک یسال ی،الهد علم) 4
 یکی ی،پادشاه یکیحکومت،  یتا مدل داره برا 2بار گفت جهان  یک. دادند یما بهش منبر م یأته یتو تر یشب. شب هم ناطق یک. یخاتم

که تو  ینگفت هم. یلیونم 40بهش گفتم حاج آقا . نفر کشته شدند یلیونم 4منجر شد که  یتلرهم به ه یدموکراس. افتادهورکه  یپادشاه. یدموکراس
را  یهفق یتقصد دارم وال ینترنتتازه قبلش هم گفته بود که در عصر ا. یستن یگریباشه چون راه د یهفق یتوال یدگرفت که با یجهسپس نت. گی یم

 .امام جمعه مشهد یآقا رو شما کرد ینا. نوارش هست هنوز. کنم تشما اثبا یبرا یعلم
 یآقا جلو ینهم. بابا و عموم از جبهه باهاش آشنا بودند. گفت یاما دروغ م. ستمه یمن موج گفت یخودش م. یلیخ. بود یعصب یلیخ یثمر) 5

 شینه ین ور دل شما مآقا اآل ینا. همه رو لعنت کن یینشوناز باال تا پا یادعا گفت خدا یبود، تو جمهور یسرئ یخاتم یها، وقت یجیهمه بچه بس
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مجبور  شد؟ یمردم نم یاما جلو ینزم یشکه بزن یداشت ینهاز روز اول ک یبگ واهیخ ینم ی؟رو دوست داشت یکه خاتم یبگ خواهی یم هنوز. یدس
 !رسم مروته؟ ینا .یبزن جوری ینآبش رو همیرو ز یبکن یو جهان یاستفاده داخل یتشاز محبوب مونه یم یتا وقت یشد

 یینباال پا یحالاز خوش ها یجیفاطمه همه بچه بس یبه جان مهد. حال بودندشنبه، همه خوش یکها بودن، شب  مسجد همه بچه یشب بود که تو) 6
 یهگر یزیونتلو یتو یمدآ یدس. رو کتک زدند یطرفدار خاتم یدانشجوها یندل ا یرس یتو کو یختنها ر بچه یشبپر یشب،گفتند د پریدن، یم

 یترو تو ترب هاینا. یرو تو بزرگ کرد ینهاا دیس. حال بودنها نسوخت؟ همه خوش خورده اون کتک یها دلشون برا کدام از بچه یچکه ه یادته ی،کرد
اون . ما رو رنگ نکن یدس. ندارن یکار یکس یچبه کار ه یو اگه لب تر کن خورن یمردم رو م ینهاا یاگه لب تر کن دونم یمن که م یدس. یکرد
 یچیشب هاما شما فردا. گیره یبدن خندش منشون خر  یلمتونوگو، گفت فرفت پشت بلند یحاج یت،کردن تو ب یکهت یکهپاتو ت یرز یمکه گل یوقت
 .یداشت یازهم ن یجور ینهم ی،داشت یازرو ن ینهاا. ینگفت یچیوقت ه یچه. ینگفت

به خارج از کشور  یتاند و دشمن قصد دارد مرجع فوت کرده یانرجب بود، گفتند آقا 13 ت،أیآمد به ه یکه با حاج یادمهکرم کجاست؟  اهللا) 7
قبول  قا، تا آ»!یهم رهبر یهم مرجع !یا خامنه«: یدداد بزن یدها با شما. دم یرساله نم گه یم. کنه یآقا قبول نم کنیم یا اصرار مم یهر چ. منتقل بشود

 یجلو. یدکه بشه مرجع باش یددرست بکن یزیچ یکو  یدها رو جواب بد سؤال یدکه تونست یدطول کش یلیالبته خ. یمما هم داد زد. بکنه
دکترا . مبارک باشه. بود یپات یقاط یلیها خ سال اول پاسخ 8-7در  گفتن یراست م. یستبلد ن گفتن یم. رفت یآبرومون م یشهمهم ه ها ای یهحجت
 .یدهم که گرفت یافتخار یتاما مرجع شه ینم که
جلو، خدا  یایدبشه، همه ب جمهور یسرئ یتا هاشم یهراض تر یشبشه آقا ب جمهور یسرئ ینخطرناکه، گفت اگه مع برم، یاسمشو نم یگهد یکیو ینا) 8

ها دادند که  رو بچه یکروب یبترت یکه دور هشتم، مرحله اول، چه جور دونیم یشد، اما ما که م یندارم دور نهم چ یکار. کنه یدرست م
 .یستن یشدن یلیونم 10اما من هم قبول دارم . است یهزار تا شدن 500- 400. دور دوم یادنژاد ب یاحمد
ها خالص  گرگ ینمردم را از دست ا.. شود یگرفته م یممبارک تصم یتدر ب یزهمه چ دونیم یما که م. شناسیم یما که شما رو م. بگم یچ حاال
 .به حاج آقا سالم برسون گه یهمون که به همه م. ترسد ینم یگرهم د ینحاج حس یعفو عموم یماگر بگو. یدکن
ها  اما اگر همه راه. به شکستن کمر حکومت را ندارند یمتصم یرانداخل و خارج ا یها ز بچهکدام ا یچه ینها و منافق طلب خدا جدا از سلطنت به

 ...یقی،صد نژاد، یاحمد ی،الهد علم یعتمداری،طائب، شر ی،به خدا استفاده از نقد. مظلوم کرد ینسرزم ینبه حال ا یدبا یبسته بشود چه فکر
 .یمدار یتر تر و سالم با ارزش یها نما انسا. است یرانیانا یتو انسان یتبه شخص توهین
 ها یلیخ. هست ها یلیبغل خ یرز یانتاناطراف ینپرونده ا. یدطرف هست یبا چه کسان یدبگم که بدان خواستم یفقط م. نظرتون عوض بشه کنم ینم فکر
اند، توسط ایشان از اصل نامه حذف شده  دهزاد تشخیص دا این مورد، بنا به مالحظاتی که آقای محمد نوری[ //////و  ینتر شما ناسالم دونن یم

 یچاقو را هم تو دونستم یساله م 16بچه  یکمن . دونم یمن که م ،ندونه یهر ک. یدمردم مسلط کرد ینبر ا ین،بردارتر ها رو، اما فرمان آدم] است
خوردن  ینکه زم کنم یآرزو م یجیبس یکه عنوان ب. شه یباورم نم یگهد یدبزن یهر چ یرحاال ز. یرشز زدید یجا گذاشتن اما شما م یارخونه بخت

و  یدو مردان شرمنده از خانواده، و دختران و پسران ناام هو فرزندان افسرد یدهآواره و مادران داغد یرانیانه اآخدا  یدبه ام ؛ینیمبب ،ینمستمگران را بب
 ینه برا. یمشما وارد صحنه مبارزه بشو یامام به قصد سرنگون که ما فرزندان یدبترس یاز روز. یدخواهد چدامن ظلم را بر یندهاز آ یدام کم

 .با نشاط و شاد ی،بدون ترس، بدون گرسنگ یانسان یاتح یبرا. یروان یانسپاه یاالتملت از دست خ ینا ییرها یبلکه برا یجهان یها آرمان
  

 کند یرعاقبت شما و ما را به خ خدا
  
  

 ***منبع *** 
 »یه رهبرب ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=568 
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  ) ++(  1390بهمن  6ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 اند؟ گر شده هم فتنه جمهور یسرئ یالبد آقا

  
 سالم. سرورم. رهبرم
 یمتحاال ق. یستن یرانآن در ا ساخت یتکنولوژ یراز. هستم یهستم که وابسته به اجناس واردات یرکاریسکه و دالر گران شده؟ من تعم دانید می

شما؟  یران؟به خاطر اسالم است؟ ا. کنم یسال است فشار احساس م 4. ندارم ای یهو سرما کنم یم یمن با درآمدم زندگ. یدهسر به فلک کش
اند؟ دشمن چقدر  گر شده نههم فت یشانگستراندند حتماً ا یعدالت را بدجور فرمایید؟ یم یتحما یشانهنوز هم از ا یمهور محبوبتان؟ راستج یسرئ

. هستم یمها بچه یندهرهبرم نور چشمم من نگران آ. هاست دم نزدم رهبرم من سال. دانستیم یو نم یمبا ما کار دارد؟ خسته نشد؟ چقدر ما منفعت دار
 دروغ؟ فساد؟ اختالس؟ ی؟قحط ید؟آنها هم جنگ خواهند د یاآ
 

 .ینددروغ نگو ییدبفرما ینپس به مسؤول. یلفکر کنم و تحل توانم یدارم و م سواد من رهبرم
  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=576 
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     1390بهمن  8ای،  به خامنه» دوست حقیقت«نامه سرگشاده 

  
 را گرفتشدن ذهن مردمان  یردرگ یجلو توان ینم یگرمطمئنم که د یا خامنه آقای

  
 یآگاه ینام خدا هب

  
 :ییخط ابتدا یک
 .یستظالمان ن یجا یگراش فکر کنند، د که مردمان آنجا
 .اند که نامش را ظالمان آلوده کرده یفراتر از درک ینام خدا به

شان  غوت و اعواناست که جنابان طا یتنها کار ینا و کند، یدسته م مردم را دسته و خواند، یاست که به خود م یکس یندهخدا نما یندر د طاغوت
 یقتدارند حق سعی و اصالح، یآزاد یندا یبایز یاهویکه با ه آنان وجود دارد؛ یانفرعون یانم یآور شگفت یکیچه نزد و؛ ...اند با آن مشغول
بروز  یفاوتمت یها در صورت و مختلف دارند، یها را از صنف یمسلکان مختلف دوستان و هم ها طاغوت؛ ...را بپوشانند یشخو یطلب زشت قدرت

هرچند در  یقت،حق یقیدشمنان حق این !سوز قرآن) یشکش( یخدا یندهآن نما یاطلب و  طلب اوباما، بوش جنگ در چهره صلح گاهی کنند؛ یم
 .شود یم یجهتنها دعوت به خود نت یبایشان،از تمام سخنان به ظاهر ز که چرا سکه هستند؛ یک یدر عمل دو رو اما باشند، یکدیگرسخن مخالف 

 !بارد یم یو قصاوت و خودپرست یاز طاغوت در تمام لحظات روز و شب، تنها زشت آری
  

 یران،ا یاسالم یرهبر جمهور ی،ا خامنه سید علی یآقا جناب
، اجازه پس به ابتکار همان دوستان. کنند یم یاد» آقا«چون  ییو با عنوان دلربا یالوصف یدشما را با عشق و عالقه زا یاریکه بس یدهست یکس شما
 .با همان عنوان شما را خطاب کنم یزمن ن یدده
که خوب  یدیدو پرس یدنامه را مطالعه کرد یناگر بنا به اتفاق ا ین،زم یخدا بر رو یقیحق یندگاننما یندهحضرت نائب و نما ی، و ا»آقا جان« ای
سخن حق  یو درست یاز بزرگ گاه یچشوم که تکرار ه دآوریا خواهم یسخن تازه بگو؛ م داند، یهم م یا خوانده را که هر معمم کم درس ینهاا
 .سخن حق است یادآوریتکرار و  یزهمان طور که فلسفه منابر ما ن. کاهد مین

  
 :ام اما سخن تازه و

 رهبر؛ حضرت
هر  یداست که با یمان نگاهاند و نگاه شان به شما ه داده یپرست حق و حق یکه خالصانه دل در گرو یدهست ییها از انسان یاریبس» آقا جانِ« شما

را در راه  یشو ذهن خو یهستند که زندگ یبزرگوار یها آنان انسان. داشته باشد یرشد و وارستگ یرو دانندگان مس یافتگانبه راه  یعاشق حق
 .اند واال نهاده یها آرمان

 یتانبرا یتاز الوه یا چنان هاله شان یکه برخ شود یم یافت یزن ییها متأسفانه انسان ید،شان هست»آقا جانِ«که شما  یکسان یانوجود در م ینبا ا اما
 .دانند یم ااز شم یرا فرمانبر یآنان تنها راه نجات در فتنه زندگ. کنند ینم یتان فکر حضرت یاند، که از ترس سنگ شدن به شما و کارها ساخته
 یتو درا یبه درست یشانرفتند و ا یراههبه ب یزن) ع(یزمان حضرت عل یانغال طور که همان. اند رفته یراههبس به ب ینانکه ا دانید یخود مسلماً م شما

 ندارد که هما یتواحد ارزش پرستش و عبود یقتحق یکاست که در جهان تنها  یپرست حق یینهر آ یهدرس اول ینچراکه ا. شان تاخت بر جهل
 .یراست و الغ »یصفوناهللا عما  یتعال«خداوند 
، )شان به عنوان نائب امام زمان(تان  شان به گردن مبارک گناهان یرانداختن تقص یدبه ام یکه گاه یدهست یزن یگرد یاریبس» جانِآقا «شما  ،بر آن عالوه

که شما نظرکرده و  دکه باور خام دارن ندارند، چرا یدجز تقل ای یفهوظ یبتکه باور دارند در دوران غ اند، چرا پنهان کرده تان یتعلم حما یرخود را ز
 .بخشوده خواهد شد یدشانتقل یباشد به خاطر درست یریو اگر هم تقص یدامام عصر هست یتتحت هدا
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و  یدمختلف بازماند یها مشاوره یاناز م گیری یمجا که در تصم مثال همان یبرا. یدخود آگاه یشما خود بهتر از هر کس به نقائص انسان بزرگوارا،
و  یاز هوشمند یخود را از بخش بزرگ یید،نما دست یکو  رنگ یکراه حل بهتر، مشاوران را  فتنیادر  پایان یتالش ب یبه جا یدداد یحترج
خود را از مشورت و انتقاد مردمان کوچه و بازار محروم ننمودند و شما خود را از همه دانشمندان و  یزن یامبرانچرا که پ. یددور ساخت کاوتذ

 .یدبرتر دانست یشروشنفکران دگراند
 یکارها یلو دل دانند یشما را نظرکرده م تان، یادتکه شما را به علت آن عمامه و نشان س یقلب پدران و مادران خوش یارچه بس ،گریطرف د از

 .دانند یرا فراتر از درک خود م تان ینآفر محنت
 ینان،قلب ا یمنصفانه از صفانا یبردار بهره یکاش به جا یا. اند بوده یخساده در تمام تار یها که انسان دانید یشما خود بهتر از هر کس م رهبرا
هم از عشق  ین باشد، کمات استفاده کالم مورد ترین یشب» دشمن«آنکه  یجاه ب ،صورت یندر ا یدشا. از آن صفا در سخنان امروزتان بود یا بهره

 .است تر کیخدا نزد یندگانبه کالم و رفتار نما تر یشچه ب همان یاری؛از وحدت و هم ی،و دوست گفتید یم
تان، خفقان و  رفته یراههاز آن عاشقان به ب یشما از گروه یچون و چرا یب یتشما و به عکس حما یریعدم برخورد و جبهه گ یلبه دل سفانهأمت

 .افتی توان یم یحیتمس یقرون وسط یاو  یستکمون یشورو یاهدوران س یخاش را تنها در تار مملکت حکمفرما شده است که خاطره ینبر ا یترس
بود، امروز از همان اهللا اکبر همان  یدهطلب بنا گرد یکه ابتدا بر اهللا اکبر مردمان آزاد یتیکه چه شده است که بارگاه و ب پرسند یمردم از خود م آری،

 مند است؟ مردمان گله
به  یآر. صورات اشتباه متزلزل گردندکه باعث شده همه آن ت زاد، یمحمد نور ینچون هم ییها حرکت ساده انسان است یباچه ز ،یانم ینا در

ن اهللا ال إ«: مردمان کشورم که یام به رشد و بالندگ شده ینب خوش یارت، من بسا به حضرت یسینو نامه ینحرکت به ظاهر کوچک کمپ ینخاطر ا
 »ما بأنفسهم یغیرواحتا  بقومما  یغیر
که  ینیکه در آن سرزم چرا .آرام نخواهد شد یعدل یو بنا نمودن هر بنا یلمکه تا فرو افکندن هر بارگاه ظ بینم یرا در جامعه م یموج که چرا

 .ظالمان نخواهد بود یبو فر یاستر یجا یگرد یدن،مردمانش شروع کنند به فکر کردن و فهم
 های یانبن یها ان لرزهاند، نگر کرده یتان خود را مخف علم عشق یرکه در ز یپرستان از آن قدرت یاریبس یمن با آنکه باور دارم به زود آری
دربند  یختهرا و هزاران فره زاد یچون نور یفرد شود یم کنند یفکر م که چرا پرست به راه خواهند انداخت؛ خون از مردمان حق یلشان، س یندروغ

 محو نمود، برییسا یانلشگر یا یمل ینترنتمخالف را با حربه ا های یتوبسا یگرو د یتوبسا ینا و پودر کرد، یرا به ظاهر به آسان
 یجهخره به نتفکر مردمان باأل ،یبترت بدین شدن ذهن مردمان را گرفت، یردرگ یجلو توان ینم یگرمطمئنم د که چرا ینم؛ب خوش یارهم بس باز

 ....یافتآن را خواهند  یبرقرار یبرا یو آنان حق را و راه یدخواهد رس
 یانباألخره از م یو روز پرسند، یم یکدیگرهر روز از  آنان شده است، یرردمان ما درگآقا جان ذهن م که چرا من است؛ یو شاد یدهمه ام ینا و
 .خواهند کرد یدارا پ ینتر ها، درست پاسخ ینا

 آقا جان؟ یستن زیبا
 یکخاطره ن چهیخاز تار یئتر آن، جز بهتر و درست یتو با هدا یوندیدبپ یموج آگاه ینبه ا یش،سال پ 38مانند  یقاًچه بهتر که شما هم دق پس

 .یدباش ینسرزم ینمردمان ا
  
 زمین یرانمردم ا یطلب حق یانشما به جر یکلب یآرزو با

 دوست حقیقت
  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=580 
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     1390بهمن  8ای،  به خامنه» یک عوام ایرانی«نامه سرگشاده 

 
 یبه رهبر یرانیوام اع یک نامه

  
 خدا نامه ب

  
 سالم، یا خامنه یجناب آقا یرانا یاسالم یجمهور رهبر
آنان را  یکه شما هر از گاه یجزو آن خواص یبینید،م یابانکه در کوچه و خ یگرد های یلیمثل خ یآدم معمول یکمسلمان،  یک م،ا یرانیا یک من

 های یسخت یگر،د یرانیا ها یلیونو مانند م کنم یم یبا کار حالل و زحمت زندگ کنم، یشکر مبابت  ینو خدا را از ا یستمن دهید یخطاب قرار م
باشم، نوجوان که بودم انقالب بود و هرج  یدهآرامش را د یکشور رو ینندارم که در ا یادام، به  سال گذشته تحمل کرده 30 یرا ط یراندر ا ندگیز

بعد هم که جنگ شد و هشت سال از عمر  یم،از آن بود یو مسائل ناش یریگ گرفتار گروگان یسال از آن، بعد چند یناش یعیطب یو مرج و آشفتگ
جزو  یدکه بدان گویم یبابت م ینبود، از ا ام یفهچون وظ گویم ینم یرا از بابت فخرفروش ینهم جبهه بودم ا یمدت یراست(هم در جنگ گذشت  ما

 یاز جنگ وجود داشت و بعد هم نوبت دعواها یناش یآثار و فشارها یبعد از جنگ هم که تا مدت )یستمن برید یکه هر روز از آن نام م یآن دشمن
 .یمو گرفتار آن یمقرار است اتم بساز یمنتو م یاست که به سالمت یاآلن هم که چند سال ،یدرس... و جناحی
 ینکه گذاشتند و از ا ینفر ها یلیونام بگذار من هم مثل م هام و به خود گفت به تنگ آمده یراندر ا یشده که از هجوم مشکالت خاص زندگ بارها

را  تمشکال ینام ا ندارد من و خانواده ینه اشکال«ام  کشور هجرت کنم اما بعد به خود گفته ینببخشم و از ا یشوطن را به لقا یکشور رفتند عطا
 ».شویم یخدا متحمل م یاسالم و برا یبرا

هست، لبنان هست،  ینمهم است، باألخره فلسط یچون سرتان گرم کارها یدبه قول خودتان عوام نداشته باششما خبر از مشکالت ما مردم  شاید
ها مال قبل از  ندارند آن مردم، مردم گفتن یتیهم که اهم یرانهستند، رتق و فتق امور چماقداران هست، مردم ا ینیهست، برادران روس و چ یهسور

به مردم  یازیدالر چه ن 100 یا با نفت بشکه یگرهللا ددوخته بودند، اما حاال که الحمد مردم چشم ینذکات ابه خمس و  یونبود که روحان نقالبا
 ات یدبهشان بده اندازند یسگ م یمانند آنچه جلو یتکه نان یهر از گاه یدندارند و مجبور یزیاند که جز دردسر چ عده عوام یکآنها  یران؟ا

 ها نکنند، غلط یناز ا یگرکه مانند سگ زوزه بکشند و د یدردند چنان بر سرشان بزنک ییاگر هم صدا یایددر ن یشانصدا
و غصه مردم  یها از ناراحت به لبنان حمله کرد شب ییلاسرا یشکه چند سال پ یدارم هنگام یاده ب یلی،هستم و نه اسرائ یکاییرهبر، من نه امر جناب

کرده  اندازفرزندانم پس  یرا که برا ییوجود اندک دارا ینشده بودم، با ا یمارآنها ب یریاه درگم یک یانو در پا برد یمظلوم جنوب لبنان خوابم نم
 یگرد یرانیا ها یلیونمانند م یزکشور اتفاق افتاد مرا ن ینچند سال گذشته در ا یلبنان اهدا کردم، اما آنچه که ط یبازساز یبرا یلبودم با کمال م

که متأسفانه  یدمرس یجهنت ینسر انجام به ا یول نگریستم یم یدترد یدهبا د شد یکه به حکومت وارد م یتهاماتدر مقابل ا یشهمتحول کرده، من هم
 یککه  یستمن یراض یگر،د یرانیا ها یلیونامروز من هم مثل م. حاکم است به شدت فاسد است یرانکه امروز تحت امر شما در ا یحکومت یستمس
... و یهلبنان و سور وو حزب اهللا  ینکشور دارم صرف فلسط ینا المال یتمسلماً در ب یکبه عنوان  یا یرانیا یککه من به عنوان  یاز سهم یالر

هستند صرف  یمقامات آن در حال دزد ترین یینتا پا ینحکومت که متأسفانه از باالتر یناز آن پول توسط ا یالر یک یستمن یراضحتا  شود، و
هم  آمیز صلح یا هسته یشود، آقا ما اصالً انرژ یا هسته های یطلب پول صرف جاه یناز ا یالر یک میستن یشود، امروز من راض یکار یچه
که تو  ییدبگو یدشود، شا یگرد یپول صرف دخالت در کشورها یناز ا یالر یک یستمن یامروز من راض ییم؟بگو یدبا یرا به ک ینا خواهیم ینم
 !یرانمن بزرگ خواص ا ی؟با من صحبت کن کنی یاصالً چطور جرأت م یستی،ن یشب یکه عوامتو  ی؟نباش یا یباش یراض یکه بخواه یهست یک
  
  !جناب رهبر اما
از  یررا ممکن است ببخشد به غ یخداوند هر گناه«: که یدا صدها سال در گوش ما خوانده یگرد یانآنچه را که شما و روحان یاوریدب یاده ب

من  یامت،ق فردایاما  یماز ترس شما و دم و دستگاه وحشتتان دم فرو بند یرانا یچارهمردم ب یرمروز من و ساا ید، شا»الناس الناس و امان از حق حق
 یگر، آنجا د!یستن یجاز سپاه و بس یخبر یگرآنجا د یم،سر پل صراط منتظر شما هست یزعز زاد ینور یدر کنار آقا یگرد یرانیا ها یلیونو م
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و خداست و  داستاشاره دهان مخالفان را بدوزند، آنجا خ یککه به  یستندچماقدارانتان ن یگرآنجا د آیند، یوزارت اطالعات به کار نم یشنودها
و  یجیو بس یاز سپاه کند یم یراه با شما همکار ینناخواسته در ا یاکه خواسته  یخدا و عدالتش که پناه بر خدا از عدالت او، شما و هر کس

از آنچه  یالر یکاز  ینیراا ها یلیونبه گردنتان است، و من مثل م یراناز مردم ا یمیالناس عظ بداند که حق یدبا ،...و یو روحان یو ارتش یاطالعات
حکومت تحت امر شما  یریتسوء مد یلکه بدل هایی یگذشت، ما از گرفتار یمنخواه یدا کرده ینههز یهر کار یکه شما بدون اجازه ما از حق ما برا

که دم و  هایی ضطرابها و ا استرس ها یلحظه لحظه نگران یگذشت ما برا یمآمده نخواه یشپ یماندر مناسب مهم براو گماردن افراد ناصالح 
در اثر سوء استفاده حکومت تحت امر شما  یمانمانبتاراج رفتن ا یکرد، ما برا یمخواه یکرده از خدا دادخواه یجادما ا یدستگاه وحشت شما برا

فرزاندانمان به  دنش یدهکش یگرفت، ما برا یمشما را خواه یباناهداف زودگذر حکومت گر ینتر پا افتاده یشپ یااز اسالم و خرج کردن آن بر
 .کرد یمخواه یتبه خدا شکا یدا کرده یجادتان از اسالم در آنان ا نظرانه برداشت تنگ یلکه شما به خاطر تحم یتنفر یلدامان فرهنگ غرب به دل

  
  !یا خامنه آقای

 یهیتوج ینکه ا یدداشته باش یاد، لطفاً به »از طرف خدا منسوب شده است یرهبر«باورتان شده باشد که  یزدیمثل مصباح  یکسان یها نکند حرف
 خواهم یدهد، نم یانجام م یکه کار غلط کرده یفکر نم یمستبد یچاند، ه خود از آن استفاده کرده یاتجنا یبرا یخاز جالدان تار یاریاست که بس

 .دانست ینجات ملت آلمان م یخدا برا یدههم خود را برگز یتلرهحتا  یم ولکن یهتشب
 یروپ یاییدب ید،بر گردن شماست ندار یرانکه از مردم ا یالناس به حق ییگوتر از پاسخ باالتر و مهم یتیمسؤول یچشما ه ییدباور بفرما ی،ا خامنه جناب

خود را  وتنیآن را قصاص کند و با فر یدهد یاز مردم خواست تا هر که از او ظلم یدد یککه مرگ را نزد یکه هنگام یدبزرگوار اسالم باش یامبرپ
از مردم  یکه اگر صادقانه در خواست مشابه یدو بدان یستیدتر ن واالمقام یشانکه شما از ا یدنمود، قبول کن گرد یابانآن عرب ب یانهتاز یافتآماده در

 یاساده قبل از مرگ  خواستن یتحالل یککه با  یدنخواهد بود، بدان یآن کاف یاجرا یکند برا یتشما عنااگر خداوند عمر نوح هم به  ییدنما یرانا
هر چند کوچک  یکه حاضر به انحراف یدباش) ع(یعل یروپ یاییدب ید،کن یاگذشت و خود را از هم اکنون مه یمنخواه یشما از حق خو یتنامه،در وص
و  ید،نما یمهسال ب یانسال یبود برا یحکومت او را که قطعا حکومت عدل االه توانست یکار م ینا ینکها نشد با یناسالم در جنگ صف یناز قوان

کار را نکرد،  ینکه ا شود یم یوالییکند عاقبت چه ه ینخود را تضم یکه با انحراف از قانون اسالم بخواهد بقا یکه حکومت دانست یالبد او م
 یکاجرثومه فساد است؟ امر ئیلباطل نکرد، اسرا یهجنگ بر عل یبا خود برا یرا به زور مجبور به همراه کس یچکه ه یدباش) ع(ینحس یروپ یاییدب
آنها و امکانات و  ید؟ا را گروگان گرفته یرانها درست، چرا مردم ا حرف ینکه همه ا یریمگ ید؟مجسم است؟ شما سردار مبارزه با استکبار یطانش

 یهر جا یاونزوئال  یمن، ین،بحر یه،و به لبنان، سور یداست با خود بردار یلهر آن کس را که ما ید،را رها کن و اموال و فرزندانشان ها یهسرما
و احترام  یشبزرگوار چمران از خود و فرزندان و خانواده و آسا یدو چون شه یدباطل است برو یهجبه مقدم جنگ حق عل کنید یکه فکر م یگرید

نه مورد  یدا گرفته یشکه شما در پ یراه د،شدگانتان به دنبالتان خواهند آم چند نفر از ذوب ینیدآنگاه بب ید،بگذار یهمبارزه ما یخود برا یتو امن
 .است یروزیخداست و نه سرانجامش پ یرضا
و  آورد یم یادز یتمسؤول یاد،ز یاراتکه اخت یدداشته باش یادبه  ید،خداگونه برخوردار یاراتیو از اخت یدکشور هست ینمسؤول ا ینتر بلندمرتبه شما

 یستیدن طلعو اگر م یبتامص که وا کنید یو سکوت م یداگر مطلع هست ید،مسؤول افتد یکشور اتفاق م ینکه در ا یو ظلم عدالتی یهر ب یلذا شما برا
 .یردرا به دست گ یتتا مسؤول دیننبرگز خواهند یرا که خود م یمردم کس یدپس بگذار ید،را ندار یاراتآن اخت یستگیکه شما شا یممحترمانه بگو

 یدا در گوش ما خوانده یونگونه که همواره شما روحان آورد که در اوج قدرت و اقتدار همان یاده را ب یکس یخبار هم که شده تار یک یبرا بگذارید
 اتقو برا به آ یانگو قربان بله یچاپلوستملق و  یدنشن یبرا ینفس انسان یرناپذ یریطالقه کرد، بر شهوت قدرت خود غلبه کرد، عطش س را سه یادن

و راه هزار بار رفته  یدنهاد، گوشه عزلت گز یادامه سلطنت را به کنار یبرا یطانش یهتوج یکرا پراکند، هزار و  یرینیخاموش کرد، مگسان دور ش
 .و سرنوشت مردم را به خودشان واگذار کرد و رستگار شد یمودرا نپ یخمستبدان تار

که شجاعتش مرا شرمنده کرده است،  یریدل یرمرداز منکر و در پاسخ به درخواست ش یامر به معرف و نه یفهانجام وظ یاست برا یشنامه تال این
را ندارم، خداوند او و خاندانش  یتمهو یجرأت افشا یماست، اما صادقانه بگو یخاز اعماق تار) ع(ینحس» هل من ناصر« یندا ینکه طن یدرخواست

 .سپاه و اطالعات حفظ کند یاناماز گزند حر ار
  

 یرانیعوام ا یک
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  ) +(+  1390بهمن  9ای،  به خامنه اکبر اعلمینامه سرگشاده 

  
 !کنند می وانمود یترا خاکسار درگاه وال که خود یردگ می صورت یندگانیبه مدد نما یرانا یخاختالس تار ینتر یمعظ

  
 یمبسم اهللا الرحمن الرح

 یمقام معظم رهبر ،ای خامنهاهللا  یتآ حضرت
 یکمعل سالم

  
ه هنوز مجلس، آن مجلس تحت نفوذ سلطان و سردار و دولت و سلطنه و ک یوقت«: کنم می آغاز یجنابعال یاناتاز ب یطلع سخن را با قسمتمَ احتراماً

 ».گذاشت یشور مکخود را در اوضاع  یره تأثکبود  ینبود، مجلس یخارج  سفارتخانه
چنان  که فضا را بر ضد او آن یوقت. کرد یدر او اثر نم یگر یبو فر یعو تطم یدعامل ارعاب و تهد یچبود که ه یناش ا عمده یتمدرس خصوص«

 ».خوب در مجلس استه یندنما یک یتخصوص ینا. زدو حرف خودش را  یستاددادند، او ا یشعار م شا یهمتشنج کرده بودند که عل
ملتزم به اسالم و  یندگاننما ،صورت یندر ا یامیزیم،ب یبه شرح مذکور در قانون اساس یندگانفراز از سخنان شما را با مفاد سوگندنامه نما ینا اگر

جز عمل کردن به ای  هزرگ حنث سوگند شوند، چارخود باشند و نخواهند مرتکب گناه ب یبه شرافت انسان کیه متک یمتعهد به قانون اساس
شور، مقاومت در برابر هرگونه انحراف کارگزاران از ک یو خارج ینظر در همه مسائل داخل تعهدات مندرج در سوگندنامه موصوف، اظهار ئیاتجز
ر شما، یبنا به تعب یرناگز. مصالح آنها ندارند مردم و یآزاد ینمأشدن اصول مندرج در فصل مربوط به حقوق ملت و ت یبر عمل یقانون، پافشار ینا
رده و ک یستادگیا اند، هردکراد یه اای ک هص خود و مطابق با تعهدات و مفاد سوگندنامیاهوها به تشخیها، شعارها و ه یارکبیدها، فریفارغ از تهد ایدب

ر آن یباز به تعب ی،تن صوریدر چن. عمل کنند »لم من ظُء من القول، االاهللا الجهر بالسّوحبّ یال«فه یه شریاگر الزم شد به آحتا  حرف خود را بزنند و
قرار نخواهد گرفت و  یخارج  باشد الجرم تحت نفوذ سلطان و سردار و دولت و سلطنه و سفارتخانه یالئکن ویب از چنکه مرک یمقام، مجلس

 !گذار خواهد شدیرثأشور تکه در اوضاع کاست  ین مجلسیچن
 یندگاندن و مستقل عمل کردن نمایشیمستلزم مستقل بودن، مستقل اند یزاز هر چ یشب یندگی،نما یفرّ وظال به تعهدات و مُاست که عم پرواضح
ملت  یقالای  هیندنما« ینکها یانحق به آن اشاره کرده و با ب ههم بارها ب یاست که جنابعال یتیهمان واقع ینقدرت و ثروت است و اهای  از کانون

ندگان مجلس ینما«که  یدا کرده یدکأ، خطاب به ملت ت»مردم به مجلس برود یأقدرت و ثروت به دور باشد و فقط با رهای  از کانوناست که  ایران
مردم را انتخاب  ییازهانسبت به ن ینو دردمندتر ینتر دردشناس«ه ک یدا و سفارش کرده »ثروت و قدرت وصل باشندهای  د به کانونینده نبایآ
 .»نندک

 . یافتظهور و بروز خواهند ها  است دوباره مدرسیصورت است که در عرصه س ینا در اتنه آری
دان یآنان در م یروزیقدرت و ثروت و پهای  انونکملت از  یالکردن وکگونه بودن و مستقل ماندن و مستقل عمل  ه مدرسکداست یپ ناگفته
ان مردم از چنان نفوذ یندگان در مین دسته از داوطلبان و نمایکند که ا می یجابزنند، ا می ه در آن حرف اول را ارباب ثروت و قدرتهایی ک رقابت

 .ندیخود فائق آ یقدرت و ثروت بر رقباهای  انونکاء به کبرخوردار باشند که بتوانند بدون ات یفرهمند شخصیتو 
ان یبهای  یژگیه واجد وکت الزم برخوردارند یو مقبول ان مردم از نفوذیمستقل از قدرت و ثروت در مهایی  تیه تنها شخصکتجربه نشان داده است 

 عملت دفاهای  یان و از حقوق و آزادیجسورانه ب »قدرت«و شفاف مواضع خود را در برابر مراکز ثروت و  یحشده باشند و بدون لکنت زبان و صر
 . ندینما
 ،ن حالیباشند و در ع یو سفارشات جنابعال ینظر قانون اساس موردهای  یژگیمشمول اوصاف و و ی،توان انتظار داشت که افراد نمی است یهیبد
 !یندرا بگو) قدرتهای  انونک(مان کحا یا مدح و ثنایان آن بهراسند و یخود را مستور بدارند و از ب یدرده و عقاکه یتور
ین لوف و شواهد و روند چندأارد و سنت می وجود ندشباهت ینتر کوچک ،اندرکاران انتخابات شما و عملکرد دستهای  هیتوص یانسفانه مأمت اما

با  ،ت در انتخاباتکدسته از داوطلبان شر نیا که نوعاً ستا یگرفته در آنها، حاک صورتهای  تیشده و رد صالحدوره انتخابات برگزار
، فرزندان یواههای  شوند و به بهانه می خارجها  قدرت از دور رقابتهای  انونکقانون انتخابات، توسط  28ماده  3و  1 یبندها ندمانهایی زیدستاو
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ه کندارند، حال آن یاسالم یجمهور یبه اسالم و نظام و قانون اساس یدهند که اعتقاد و التزام می هل یکسان ینبه زم شور را عمداًکدلسوز و آزاده 
 !ندباش می ن و متصفیشده مزکرتر به اوصاف ذ مکه کرد یگ می د قراریأیمورد ت یت افرادیصالح غالباً
ه ک یوالنؤد مسینخواهد پائ یرید ،ده نشودیشیاندای  هگرفته است و اگر چار تری یششتاب ب یرروند خطرناک در چند سال اخ ینا ،سفأکمال ت با

 !داستان باغ و باغبان موالنا مبتال خواهند شد یققرار دارند به فرجام چهار رف »مصدر امور«در 
ر به سفارش یرسد که ناگز ای می هکنند ت اسفبار و نگرانیوابط و مناسبات موجود در مجلس به چنان وضعه رکن روند است یبا تداوم ا ،واقع در

 ! ن شودیندگانش تضمیق سالمت مجلس و نماین طرید از ایتا شا یردگ می نهاد قرار یندر دستور کار ا »مجلس یندگانطرح نظارت بر نما« یجنابعال
 نقل محافل یو یعبازداشت و اعمال شن ،ض به زنانخواند به جرم تعر می »یتسرباز وال«که خود را ای  هیندمجلس اصولگرا، نما یندر هم مĤال
 یحمهر و تسب یکنند و دم می وانمود یتکه خود را خاکسار درگاه وال یردگ می صورت یندگانیبه مدد نما یرانا یخاختالس تار ینتر یمشود و عظ می

که تنها به علت صراحت و صداقت در گفتار  یینان منتقدینشده از م یدهو شن یدهکنون د شود، تا یصادقانه بررس اما اگر! سازند نمی را از خود دور
 بهد یشا. شده باشد یقابل توجه یو اخالق یب فساد مالکمرت یسکهم، اند  همورد قهر حکومت واقع شد یامطرود و  ،سرخ یاز زبان یو برخوردار

 !»دارد ]سر به توی[ یرزه دارد، بترس از آنکه سر ب یو هوهای  نترس از آنکه« :دان ما گفته یشینیانن سبب پیهم
 قدرت اشاره شود؛های  انونک یوه برخورد برخینمونه از ش یکه به کست یمناسبت ن ین راستا بیهم در
از  یعیبخش وس یم انتخابات از سویروجود تح ه در دوره قبل نسبت به امثال راقم صورت گرفت و باک ییها یو نامهربانها  یلطف مکهمه  با

ط موجود و یشرا کدوره از انتخابات است، با در یننندگان در اک تکه متوجه شرک ینیان موسوم به اصالحات و هجمه سنگیو جر ینمعترض
شده ها  یریگ میظام تصمع مجلس در نیگاه رفیه موجب تنزل جاک یمالحظه عوامل ن بایند و همچنک می دیشورم را تهدکه کهایی  خطرات و بحران

 یتسل یامثال بنده برا یاز حقوق اجتماع یاجبار یتسال محروم 4ه کن پندار یم، با ایگرفت یانتخاباتهای  دان رقابتیبه حضور در م یماست، تصم
شوربختانه، دوباره به اتهام  و »میپنداشت می خود غلط بود آنچه«خواهد بود، اما  یافکت ما شده بودند یسبب رد صالح ،لیدل دونه بک یسانکخاطر 

 !تمان مردود اعالم شدیقانون انتخابات، صالح 28ماده  3و  1 یور در بندهاکمذ یواه
مقامات و  یف و برداشت نادرست برخیدهد، معطوف به تعر می اتهامات مذکور قرار همچون راقم را به ناروا در مظان یآنچه افراد :آنکه رفهطُ

 زن غفلت ایو همچن »یهفق یتو اصل وال یبه قانون اساس یوفادار«، »یاسالم ینظام جمهور«: مانند یمیز مقوالت و مفاهاران انتخابات اکاندر دست
ه تعادل، توازن و کنیغافل از ا. است »گاه منتقد و انتقاد مشفقانه در اصالح اموریو جا یتاهم«و  »ندگانیمفاد سوگندنامه نما«، »یندگیف نمایوظا«

حَبَّکَ أمَن «: اند که فرموده یداناز ساالر شه یرویه به پکن مشفق و دلسوز نظام است یدر گرو بها دادن به منتقد یاسالم یمهوراستحکام نظام ج
نند ک می انیپندارند مشفقانه ب می یقته حق و حقکاز انتقاد، آنچه را  یفراوان ناشهای  نهیتحمل هز و با ی، از سر دلسوز»غراکَأبغَضَکَ أنَهاکَ وَ مَن 

 .است هافتیو با خون دل صدها هزار نفر استقرار  یاریه با خون هزاران نفر آبکشوند  ید مانع از سقوط نظامیتا شا
های  به آرمان یابیمتاع قابل دسترس است، با هدف دست ینتر که ارزان ،یطلب یتعاف یجاه ب ،مشفق و دلسوز ینمنتقد یرز همچون سایبنده ن الجرم
ام  داده یصخود هر جا که تشخ یارهایاساس شاخص و مع بوده است، بر یوناز انقالب یارین مقصد و مقصود بسآبه  یه دسترسک ،انقالب یننخست

  .اند هبود قدم یشپ دو ینام که در دفاع از ا بوده یبه مخاطره افتاده، مفتخرم در صف اول کسان یلیمصالح کشور به هر دل یاو  یاساس وناصول قان
والن امر، ؤمسهای  یشکن قانون یاو ها  یکار مسامحه یام در اثر برخ ز هر جا که احساس کردهیچه در مجلس و چه در خارج از آن ن راستا ینهم در
نکه یشود، با اعتقاد راسخ به ا می واقع یدتحد یاو  یددر معرض تهد ی،انقالب به شرح مصرح در قانون اساسهای  آرمان یاو حقوق ملت و  یآزاد

های  یسنج گفته و بدون در نظر گرفتن مصلحت یکلب وجدانم یبه ندا ،یتفاوت یوت و بکس ی، به جا»مع الظّلم یبقیمع الکفر و ال  بقییلک المُ«
 ونگاه  یشکه کم و ب ینحوه ام، ب ام عمل کرده یو قانون یانسان یفهول، طبق وظؤشهروند مس یکا یملت و  یلعدالت، به عنوان وک و مخل یجرا
 یفاءاست یبشر برا حقوق یرنظ یو مقوالت یگانگاندل بستن به ب ینظام، به جا یرونیو ب یمخالفان درونحتا  سرخورده و یرانیاناز ا یبخشیدام

 . شده است یاسالم یجمهور یدرون نظام و قانون اساس یقانونهای  یتحقوقشان، متوجه ظرف
 ینظام تلق یفرصت ارزشمند برا یکمبارک و  یدهپد یکروند را  ینا کشور، یو دلسوزان واقع یاستدارم که خردمندان و اصحاب س یقین
از  یکیاز اشخاص به ن ین بار در حضور بعضیچند یحضرتعال اند، هاز دوستان نقل کرد یگونه که بعض آن ،سبب ینو چه بسا به هم یندنما می
 .نندک می انتخابات به آن عمل یوالن برگزارؤکه مس یشیداند ی میزیه متفاوت با آن چکست ا کیامر حا یند و ایا ردهکاد ینجانب یا

از  یبا ذائقه بعض یمش خط ینپرواضح است که ا ،رو یناز ا ؛تابد نمیمزاحم را بر تر شدن است، قهراً تشنه فربه ،از آنجا که قدرت ید،مستحضر اما
حضور امثال بنده را در  ،سبب ینو به ا یستسازگار ن اند، هواقع شد ینجانبمورد نقد ا ینوعه قدرت و ثروت که بهای  اشخاص وابسته به کانون
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 یشخص یّاتمصلحت و تمن یکردن عدالت به پا یکنند تا با قربان می را جزم یشو عزم خو ینندب می متعلق به ملت در تزاحم با منافع خود نهخا
شدن مجلس  تر یفکه ضع یدبهتر از راقم واقف مطمئناً. یندتر نما مرسوم فراخهای  یخوار یژهو وها  یتاز یکه یرا برا یدانخود، دفع مزاحم کرده و م

 !است یکردیرو ینقبل حاصل چنهای  نسبت به دوره
در  یتاز عدم صالح ینشان ینتر کوچک که یکنون پاسخ داده و در حال قدرت و ثروت تاهای  دسته از کانون ینعمال نفوذ اإترفند و  سفانهمتأ

 33 ی،انقالبهای  دفاع از اعتقادات خود و تحقق آرمان یسال مبارزه برا 36به اسالم،  یالتزام عمل یندارد، پس از عمرکارنامه امثال نگارنده وجود 
 یاز دو دهه اصرار بر اجرا یشب یت،جنگ، تحمل سه بار مجروحهای  ماه حضور در جبهه 33سال خدمت صادقانه و خالصانه به مردم و کشورم، 

عمال نفوذ اشخاص إدوباره در اثر فشار و  یندگی،دو دوره نما یزو صد البته دفاع مستمر از حقوق مختلف ملت و ن یگانه قانون اساس177اصول 
تا به  ینکهام، بدون ا شده» یهفق یتو اصل وال یبه قانون اساس یبه اسالم و نظام و عدم ابراز وفادار یعدم اعتقاد و التزام عمل«متهم به  ،صوفمو

 !ارائه شده باشد ینجانباتهامات به ا ینبر توجه ا یمبنای  هو امار ینهقرحتا  یاو  یلرک و دلمد ینتر امروز کوچک
و ها  یعدالت یب یلقب ینآن مقام، به ا یرن بار با تدبیه اکنان دارم یاطم ،حساس کشور یتو موقع یطبا توجه به مشروحه فوق و در نظر گرفتن شرا ...
 یندر ا ،حساس کشور یتکه با درک موقع یداده خواهد شد و کسان یانو ملت پا کلن مُیا یدلسوزان واقع یقانونیرناموجه و غهای  یتصالح رد

ه از ک ،خود »حق انتخاب شدن«موضوعه از  ینوفق قوان اند، هشد یترد صالح یواه یلگشته اما به دالها  رقابت یداندوره از انتخابات وارد م
 .ار خواهند شدبرخورد ،است یق بارز حقوق اجتماعیمصاد

 
 یاعلم اکبر

  یاسالم یدوره انتخابات مجلس شورا یندر نهم شرکتمجلس و داوطلب  7و  6های  اسکو و آذرشهر در دوره یز،مردم تبر نماینده
 1390نهم بهمن 

  
  

  ***منبع *** 
 وبسایت اکبر اعلمی

http://www.blogfa.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=4604 
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     1390بهمن  9ای،  به خامنه» شود پاسداری که به زودی بازنشسته می«نامه سرگشاده 

 
 شود یبازنشسته م یکه به زود یپاسدار نامه

  
 نامه ینو خوانندگان محترم ا زاد ینور یسالم خدمت آقا با

و اگر زمانه به عقب برگردد و من  کنم یچنان افتخار مبه پاسدار بودن خودم هم. بازنشسته خواهم شد یکنزد یندهپاسدار هستم که در آ یک من
. تمام دوران دفاع مقدس را جبهه بودم و چند بار هم مجروح شدم. خواهم کرد یجانفشان ینیاطالعات امروز را داشته باشم باز هم در راه امام خم

مرا  یااله یشگاهدر پ یدوارمنبودم و ام یخوب یروما من پبود ا یاو خوب امام. باشد یاز من راض یزاو ن یدوارمهستم و ام یراض ینیمن از خم
 .شفاعت کند

 یرمختصر به شرح ز یلیخواهم کرد و نظراتم را خ یرویپ یهرو ینو من هم از ا ای یستهکار شا یمکاتبه مؤدبانه با مقام معظم رهبر یوهنظرم ش به
 :دارم یم یانب

دستگاه . اند رفته یشپ یسازمان رهبر یجادبه سمت ا تر یشو ب کنند یم یحضرت امام رهبرمتفاوت از  ای یوهبا ش یا خامنه اهللا یتحضرت آ -1
 .اندازد یشاه ملعون م یدانگارد جاو یاده آدم را ب ،یشاناند و گارد حفاظت ا کرده یجادا یلیو طو یضعر
. دارد یرتمغا ینیامام خم یبا مش ینو ا یتیامن یلترهایفمگر با عبور از  یست،قاطبه مردم فراهم ن یبرا یبراحت یشانبه ا یوجه دسترس یچبه ه -2

کنم، اما منصرف شدم و امام در پاسخ  یحتبه امام نامه نوشته بود و در نامه گفته بود که قصد داشتم شما را نص یکه کودک آوریم یم یادبه  یهمگ
 .دارد وجود یامکان ینامروز چن یاآ.... کردی یم یحتکاش نص ینوشته بودند فرزندم، ا

 یتروش را با قاطع ینا یچند کالم در مدح امام گفت و امام جلو یحجاز ینکه مرحوم فخرالد یهستند در حال یادز یشانچاپلوسان اطراف ا -3
 .گرفتند

 یدأکبلکه ت گیرندگان یمنه تصم( سازی یمو مواجب دشمن و جاسوسان خبره در سطوح تصم یرهج ینشاندگان ب از دست یتعداد قابل توجه -4
عدم . مدعا است یننابخردانه شاهد ا یماتتصم. است توجه یب یاتیمسأله ح ینکشور به ا یریتکشور حضور دارند و مد) سازان یمتصم کنم، یم

 ....مدعا است و یندر کشور شاهد ا یاساس ایه طرح یاجرا
را به تبرک  یشانا خورده یمظاهرالصالح که ن یها از آدمپر شده است  یاما اطراف رهبر کرد، یها را از اطراف خود دور م مĤب امام مقدس -5
 ...و بوسند یرا م یشانا یپا یجا برند، یم
که امام از همان اول انحراف امثال  اندازد یدر محضر امام م یالبالغه خواندن مسعود رجو نهج یادو امثال آن آدم را  ینقد یبلند آقا یشر -6

و امثال او  یثآدم خب ینمتوجه انحراف ا یقم هم بلندتر است اما رهبر یعلما یلیاز خ ینقد یآقا شیاما چگونه است که ر ید،را فهم یرجو
 ستند؟ین

داشت، البته اگر  یدبه بهبود با یدشاءاهللا ام کنند و نکات اختالف را تذکر دهند، ان یسهرا با امام مقا یرهبر یاسالم یمندان به جمهور اگر عالقه
 .برسد یشاندست ا ها به نامه ینبگذارند ا

  
 محفوظ: امضا

  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=585 
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     1390بهمن  11، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع نُهشماره سرگشاده  نامه

  
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 و احترام عرض سالم با
  

زوال  یبه سو ینساخت چ یرالس یعاز قطار سر تر یشبحتا  یبا سرعت یرانا یمدعااقتصاد پر ،یمکن می نامه را به خدمت شما ارسال ینکه نهم اکنون
بازار و  یمقدمه صحبت از گران یفراهم شود ب یدر تاکسحتا  صحبتای  یقهروزها هر جا که مجال چند دق یندر حال حرکت است و ا یو نابود

تک  ه تککه شما از سفر یهمان نان کند، یمردم را رها نم یباناست که روز و شب گرای  بخش مجلس است و غم نان دغدغه یگرم یمصرف ناساج
و  یخود را در کام نابود یشود و آن می یرگ ینشما هر جا که زم یحکومت اسالم. یدهزار رنگ خود افزودهای  و بر زرق و برق سفره یدیدما برچ
و با توسل  کند یم یساز یهاز گذشته شبهایی  جامعه را در مثال یکنون یطو شرا ها یتو شخص شود یم یشدست به دامان چهارده قرن پ یندب می مرگ

و در  یدخواند یرمخالفان خود را طلحه و زب یشپ یمدت. کند یمردم گره از مشکل خود باز م یو سوء استفاده از احساسات مذهب یبیفر به عوام
 یا. یدحاکم کن یرانطالب را در ا یشعب اب یطکه شرا یدبنا دار یزگمان امروز ن بی و یدشباهت داد یبررا به بدر و خ یرانا یتوضع یگرد یمحفل

 زاگر امرو که یدرا خاموش کرده بود یالمال یتشمع ب یاو  یدداده بود یتیمانبه دست  یرشای  کاسه) ع(طالب یابن اب یعل ینواز یتیمکاش به رسم 
و در برابر حفظ  یدیمخر می را به جانها  یو سخت یستادیما می و مشقت بود در کنار شما یسخت یبه تحمل قدر یازن یو مصلحت یلبنا به هر دل

 .یمکرد می یتمسؤولدولت و حکومت احساس 
 یبدالر به ج یگون یگون یچ،و سکه سکه که هاید  هافروختالمال چلچراغ بر یتاز شمع ب ید،ا را خورده یراننفر به نفر از مردم اه سفر که نان شما
 ؟یددار یراناز مردم ا یچه توقعاید  هیختزادگان ر یلو عق یلعق
با ارزش کشور را  یرذخا تر یشبلکه ب ید،رساند یخسطح خود در تارترین  یینرا به پا یرانا یپلماتیکو د یاسیسه گذشته نه تنها چهر یها سال طی

زادگان و آقا یو در جهت رفاه و سرمست یدکرد یلتبد یخارج یها حساب یو آن را به دالرها یده دست شماست به تاراج دادکه امانت ملت ب
چشمانتان را در برابر ذره ذره  یبه آسان .اید هنگذاشت یمردم باق ینا یبرا یدیعا یو جز رنج، فقر و تنگدستاید  هنکرد یغدر یاقدام یچاز ه ستگانواب

د و در یکرد از کنار آنها گذر یدآنها داشته باش یو فردا یندهبه آ یتمسؤولاحساس  یاندکحتا  آنکه یتفاوت ب یو ب یدان کشور بستسوختن جوان
از شرق  یاقتصاد یو انزوا یماز تحر یناش یکه فشارها یزامروز ن. یدخود بود یاهداف شخص یشبردپ یبراتر  و استوارتر  محکم یفکر ساختن دژ
خود  هک یطالب یشما را در شعب اباید  هاز دست داد یزرا ن یقدرت کنترل بازار داخلحتا  و کند یم یددت حکومت و دولت شما را تهدو غرب به ش

حفظ دولت و  یاز قدم برا یگذاشت و قدم یمرو است تنها خواه یشپ یندهشما در آ های یاستکه با توجه به س یسخت یطو شرااید  هساخت
 یبردن فقر و تنگدست ینکشور و از ب یآبادان یبرا یروو با تمام توان و ن یدداشت مگر آنکه خود را خادم ملت و مردم کن یمحکومت شما بر نخواه

 یروو همچنان پ ید،کن یچنان که سزاوار است سپر خود را آن یاتمانده از ح یباق یها و سال یدکمر همت ببند کند یم یدادبای  در هر خانه هک
جامعه بزرگ  یو انسان یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسردر جهت ت یماز شما انتظار دار یمه به خدمتتان ارسال کردک یقبلهای  نامه

 .یدانجام ده یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات یراندر ا بهائی
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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     1390 بهمن 14 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور یکمینبیست و 

  
  است یخاتم ید،دوست صادق داشته باش یکشما اگر 

  
 یدکه لبخند آفر یینام خدا به
  

 از شما است؟ تر یخواستن یمحمد خاتم یدس چرا
  

 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یبه رهبر گرام سالم
بوده که نه وامدار جناح چپ باشم و نه  ینتالشم ا کردم، یم یتکه من جانانه از جناب شما حما ییها پس از انقالب و سال یها تمام سال در

از  پرداختم، یم ینا های یرو که اگر به کج. سخن است ینا یدمن که در چهار جلد منتشر شد، مؤ یها آن سال یها از نوشته ای یدهگز. راست
محمد  یدشما بر جناب س ینوشته اگرچه پا به پا یندر ا. دارم و نه آن ینکه نه دل در گرو ا چنینم، ینا یزاکنون ن. آن غافل نبودم های یرو کج

از  نو اکنو یا از سفره یروزتا د زاد یکه نور ینو نه ا. ییدرا از همان روح مستقل مستفاد فرما یدتأمل و تأک ینام، شما اما ا متمرکز شده یخاتم
و امامان جمعه و  یانو دولت یانگرفته تا همه مجلس یجانیشما، از برادران الر یانبه اطراف یبا نگاه یداستش را بخواهر. کند یارتزاق م یگرد یا سفره
 :و اما اصل سخن من. بسنجم یخاتم یها و او را با خصلت ینمتا برگز یافتمرا ن یمطلوب شما، کس یندگاننما
که من از  ینعلت ا. و برشمارم ینمشما دو تن را برگز های یاشاره کنم و برتر یتممحمد خا یدجناب شما و س یاتاز خصوص یبه برخ خواهم می
و  یصنف یبتنها رق یخاطر است که و یننه به ا ام، یدهبرگز یسهمقا یرا برا یمحمد خاتم یدس ی،مطرح کنون های یتو شخص یانهمه روحان یانم
 ینو شما را بر سر ا. اند که ظهور او، با فرودِ فروغِ شما مترادف است آراسته گونه نیشما ا یرا برا یخاطر که و ینبل به ا یر،شماست، نخ یاسیِس

و او را برآمده، و خود را  آیید یوگرنه ناگهان به خود م. و راه بر درخشش او بست یدخط کش یبر ظهور نامبارک خاتم یداند که با قرار نشانده
 .بینید یفروفتاده م

 یغاتیسوتر از تبل خاطر که آن ینبل به ا یر،و فرو کاستنِ فروغِ شماست، نخ ی،و یدنپرمخاطره، نه برکش یسهمقا ینچن یکمن از طرح  یگرد قصد
 حیطرا یگرانکه د ییها حادثه. اشارت دهم یندر کم یها شما برافکنم و شما را به حادثه یپرده از جمال دوستان واقع بارند، یکه بر شما فرو م

 .ستانند یما مرا از ش یشو امضا کنند یم
  

نشسته و عجبا که با خود گرز  ینوشتم؛ که بر تخت شاه یاز پادشاهان بزرگ هخامنش یکی» نقشِ سنگ«شما سخن از  یها برا از نامه یکیدر : یک
اما  ستشد یکندارد، در  یانشاهان و جهانگشا یبتپادشاه بلندآوازه، با هر آنچه که از ه ینا. و کوپالِ مطالّ ندارد یالو زره و کالهخود و  یرو شمش

 یا یآها: که ینو ا. محبت: باشد، و گل یافتادگ یعصا به معن یدحاال چرا عصا؟ و چرا گل؟ شا. دارد یشاخه گل یگرشعصا و در دست د
به چشم خود . من از خودتانم یایید،جلو ب. یدمن مشو ییو مرعوب آوازه جهانگشا یداز من مهراس آیید، یمن م یدنکه از هر کجا به د یمردمان

 یپادشاه ینچن یک! که در دست دارم یو به شاخه گل! یدمن بنگر یبه عصا یست؟ن یدهدر هم کش یو ابروان یو خنجر یریکه با من شمش ینیدب یم
 یدادیبر رو یتندور از ذهن و مب یتجسم ینیم،بب یکه ما در دست شما شاخه گل ینچرا تجسم ا: تلخ و تند و نامهربان باشد؟ و نوشتم تواند یمگر م

 است؟ ناممکن
چرا که معدل حسِ چهره . محتمل است یقابل باور و امر یمحمد خاتم یدعصا و گل، در دستان س یتماشا یعنیخصلت،  ینشما اما هم برخالف

زبان به لکنت اندازد، و  بداند که یدبا یندهر که با شما بنش: یعنی ینو ا. بر تبسم و لبخند است یو اخم، و معدل حسِ چهره خاتم یشما بر عبوس
تند  های یزشمخاطبان شما را به سمت خ ید،که هماره بر گردن دار ای یهدر همان نامه نوشتم آن چف. یدبگشا یزبان به روان یند،بنش یبا خاتم کههر 
ام،  یختهام و به گردن آو ش کردهکه پرچم ای یصهخص ینکه من مرد جنگم و برتر یدو جهان، بدان یرانمردم ا یآها: یعنیکه . دهد یاشارت م یحس
و . شوند یها داخل م از پنجره یبقر و عن اند یکینزد ینکه در هم یدر متن دشمنان یستنز یعنیو . پنجه درانداختن با دشمنان است یهروح ینهم
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 ونکه شما همچ فهمیدند یتعاره معصا و گل به اس یناز هم یاندر دست شما بود تا جهان یشاخه گل یه،چف یبه جا یدار،کاش در هر د ینوشتم ا
 .ییدمرد لبخند و مدارا ی،و مثل آن پادشاه بلندآوازه هخامنش تان یناجداد طاهر

  
که  –است که اگر در اطراف ما  ینسخن من به ا یمنتها رو. درستکار یها البته انسان یزن. دار فراوانند مسأله یها در اطراف شما متأسفانه آدم: دو
قبول که  قابلناجور در اطراف شما،  یفِط ینمحتمل باشد، حضورِ ا یدست امر فکر و کج و کوته بسته یخ یها آدم فراوانیِ – ایم هکار یو ب نشان بی
را چه به دزدان؟ و چه به بداخالقان و  یکشور اسالم یککه مثالً رهبر  اندازد؛ یدر م یرو تفس یدشما را به ترد یو خارج یمخاطبان داخل یست،ن

 ین،و ا. بُرده است زناجورش را به جانب شما با یرتعب یناول یانتان،و حام یاناطراف یدران؟ شوربختانه سکوت شما درباره خطاکار و پردهفحاشان 
 .شده است یآن سپر یماست که زمان ترم یا خسارتِ عمده

او، چه آن زمان که هشت سال بر سر کارها  یانو اطراف یخاتم یکشور به کارافتادند تا از آقا یاطالعات یها از شما اما، با آنکه همه دستگاه سوتر آن
 یکدر : که ینا سشپر. اند نبردند و نبرده ییو به بوق و کرنا دراندازند، راه به جا یندبجو یپسند محکمه یِدست بودند و چه اکنون که برکنارند، کج

شما از او  قضائیبوده باشد و دستگاه  یمو معاون اول او سه نژاد یاحمد یچشم شما در دزد یشپ یجانیالر یعل ینور چشم شما آقا یدقلم، چرا با
  ید؟ا چرا بنا بر سکوت گذارده ید،ا خبر داشته ها یگردزدیو د ها یدزد ینشما که از ا: که ینتر ا عبور کند؟ و سوزناک

 نژاد یاحمد یآقا های یپرونده دزد ی،عدالت ادار یوانو د کل کشور یکه در وزارت اطالعات و سپاه و سازمان بارزس اید یدهرا شن ینا یاآ دانم نمی
شما را به  کنند؟ یجا م اعوان و انصار او را با فرغون جابه های یرا، و دزد اش یجمهور یاستر یها تهران و سال یو شهردار یلاردب یدر استاندار

او بود،  یانو اطراف یخاتم یهزار بار ثابت شده، در پرونده آقا ایه یآشکار، و دزد های یدزد یناگر ا پرستیدش، یکه م یخاص و متفاوت یآن خدا
 فرمودید؟ یم یجافتضاح بزرگ، بس ینا یتماشا یرا برا یتهمه بشر یا فرمودید؟ یباز همچنان سکوت م

که چه الفت و  یرندمتح یزو همه ساکنان هفت آسمان ن یرینه تنها ما و مردمان جهان، که همه ساکنان و مجاوران کهکشان راه ش ییدبفرما باور
که  یفرد ید؟فرد نامتعادل فرمود ینخود را مصروف ا یاعتبار یها به چشم آمد که شما همه اندوخته نژاد یاحمد یدهشما و پد یانم یمقاربت
 .آید یبه چشم نم یزن یخدوردست تار یعقال یانکه در اطراف ی،خاتم یآقا یاننه در اطراف اش نهنمو

  
طائبِ دم  یکه اگر نبود، همان آقا. روشن است یخاتم یآقا یحساب و کتاب مال یست،روشن ن تان یکه حساب و کتاب مالبر خالف شما : سه

سخن مرا به  یناکرده رو یخدا یست،شما روشن ن یحساب و کتاب مال گویم یکه م ینا. چسبانید یدستتان، هزار باره به سقف آسمانش م
مردم است که به دستور و  ینا یلیاردیتر یها سخن، پول ینه شما مگر از نگاه ما پنهان است؟ بل مراد من از اساد یزندگ. ماییدنفر یرتعب یدست کج

 .شده یرسراز یگرد یو هزار جا یهاهللا و لبنان و سور فرمان و خواست شما به سمت افغانستان و حزب
شما بود  یاگر به جا) ع(یحضرت عل. رود یو به کجاها رفته و م ینظورپولشان به فرمان شما به چه م دانستند یم یراننداشت اگر مردم ا ایرادی

که از  یبا شناخت برید؟ یمهم دست نم ینچرا به ا دانم یشما نم. شد یم یارا جو یتشانو رضا کرد یپول مردم را منتشر م ییجا از جابه یحتماً فهرست
 یالحتماً بابت ر برد، یاگر به پول مردم دست م یو ید،نظر و هم یرأ ن با من همسخ یندر ا یزدارم خود جناب شما ن یناندارم، و اطم یخاتم یآقا

منظر بدهکار  یناز هم یخاتم یکه ظاهراً آقا ینمهم ا. است یو پاسخگو نبودن شما نه کم اختالف یپاسخگو بودن و ینو ا. پاسخگو بود یالشبه ر
 ید؟ا خود فرموده یفردا یبرا یاآ یامروز به کنار، فکر .سخت یاربس. سخت. یدشما اما سخت بدهکار مردم. یستمردم ن

  
او را . قائلند یژهاو احترام و یدل برا یماز صم. و آشکار دارند یبطئ یشگرا یکشور ما عمدتاً به جناب خاتم یختگیو فره یمجامع علم: چهار
 ولیو دانشمندان ما اما شما را مسؤ یاندانشگاه. اند یافته ییشمنداند یها ساحت ییو واگشا یختگیفرا بردن علم و فره یموافق و همراه برا یفرد
 .یدبه محضرش برده شوند تا او با آنان سخن عالمانه بگو یدبا یکه هر از چند یمسؤول. برد یم یزعلم ن یکه گاه دست بر گلو دانند یم

داده است،  یتها رضا در دانشگاه یتیجنس یکبه تفک یتاًو نها دهیکشور انجام یمرتبه علم یلکه به تقل یاسالم یمها در مفاه استحاله دانشگاه داستان
تا هماره با  کهاست  یداستان غمبار ید،ا که خودِ جنابِ شما آن را باب فرموده یعلوم اسالم یدنمتداول، و برکش یِو داستان فرو کوفتن علوم انسان

 .نبرد یزن ییو راه به جا ییدبه طنز گرازود  یلیخ: یمام بگو که شرمنده یداستان. نام شما همراه خواهد بود
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 یبترغ یکه شما را به فرو کوفتن علوم انسان یآنان یمخواهم پرداخت، اما چرا نگو ینیسنگ یسخنانِ نامتعارف بها ینا یانب یکه برا دانم یم خود
است،  تر استنیآنکه خو یز،عرصه علم و دانش و دانشگاه نپس در . اند سپرده یزانست و نام شما را به امتداد نامِ علم اند یدهکردند، اکنون خود پس کش

 .است یخاتم یآقا
و  یدههمگانِ آنان برگز یاآ ینیدو بب یدبنگر یلشانبه شکل و شما آورند، یمجالست و مؤانست به نزد شما م یرا برا یاناز دانشجو یکه جمع آنگاه

کرده  کمآن تح یاست که شما را به امضا یهمان دروغ ینبله، ا یدایند؟پ یرچادریو غ یربسیجیغ یاندانشجو یاآ یانشانو مثالً در م یستند؟ن یکجور
 .کنند یو م

 یغاتیبا تبل. ییدسخن بگو یانبا دانشگاه یخاتم یدر دو تاالر بزرگ و مجاور هم، شما و آقا: یدمن تن در ده یشنهادیآزمون پ یکو به  بیایید
وار یکه از در و د ای یجهدارم نت یناناطم. یخاتم یآقا یبرا کارگی یو ب کسی یشما، و ب یقوا برا کل یو فرمانده یرهبر یژگیو یچه یب. متعارف

 .برخوردار است یتر فراوان یاز وجاهت علم یخاتم یکه آقا کند یم یمدعا همرأ ینشما را با من بر سر ا دارد، یبرم یزخ یروندوتاالربه ب ینا
  

او خواهند  یرایجهان پذ یپناهنده شود، بالاستثنا همه کشورها یبه کشورحتا  یاسفر کند  یهد به کشوراکنون بخوا یناگر هم یخاتم یآقا: پنج
 ینگفتن ا. یندشما در بگشا یو افغانستان و عراق و ونزوئال به رو یکره شمال یدشا. یرفتشما را نخواهند پذ یچندان یشما اما نه، کشورها. بود

 بسیار –آرزو با اوست  ینو البته همچنان ا –کرد یشما آرزو م یرا برا یجهان و آن جهانی ینافتخارات ا ینترروز بلند یککه  یهمچو من یمهم برا
 .یستجهان مشتاق شما ن یندر ا یمتأسفانه کشور: یدبگو یروزشد یو به مقتدا یاندازدب یرکه سر به ز. دشواراست

 »یِسوروس«و  یو جاسوس یوادادگ یها به خاطر خصلت پذیرند، یهمه کشورها م را اگر یخاتم: یندکشانه بگو چاپلوسان اطراف شما گردن شاید
مگر قرار نبود : گویم یکه م. و سر خم نکردن او در برابر جهانخواران است یزیبه خاطر استکبارست پذیرند، یما را نم یو اگر موال و مقتدا. اوست

 یدارتباط کجا با ینا یرهبر ما برا. ما یرهبر فکر ینما و ا ینجهان و ا ینبسم اهللا، ا بشنوند و مشتاق ما شوند؟ خوب یانآوازه انقالب ما را جهان
مشتاقند  یبه سخنان یاآ یهو روس ینچ یناند؟ هم پر کرده ها یسهکه از پول ما ک یا؟آ یهو روس یناز چ یرغ ییجا دهند؟ یبرود؟ و اساساً کجا راهش م

 ما؟  یبِج یتو زبان یب یها به پول یا یم؟ا کرده یرقشکه ما ب
  

 مندی یرتو غ یدیم،ند دوست یقو در رف یدیمکه فساد را در فاضل خداداد د گرا، یدهو گز یرجور اسالم متغا یکما و شما با به صحنه آوردن : شش
 مردمان گریزی یند. یما زده یآسمان یند ینبه اصل ا یکار یا ضربه یدیم،شده جوانان مردم ند یاما در مغز متالش یدیمرا در پاره شدن عکس امام د

 یانبا ما کنار روند، و در عوض جان یما روز به روز از گردونه دوست یاییمردمان جهان از ما، باعث شده که مخاطبان جغراف گردانی یما، و رو
 .به سمت ما هجوم آورند یداران داخل و دزدان و مشکل یجهان
و ادب و فهم  یه مرتکب شده بود، هنوز مخاطبان خود را به سمت اخالق و مدارا و درستک یمختصر یاما با هر خالف و خطا یمحمد خاتم سید

اسالم  یکه او بر شانه دارد، هنوز برا یرقیکه او افروخته، و ب یچراغ. نه در حرف، بلکه در عمل. کند یم یلمتما یو پاکدست یو علم و پاک
که . تر از خود شماست که او به اسالم خدوم فرمایید یقبول م ید،به تن دار یامبراز پکه شما دو تن  یلباس یپس در همان واد. کند یم یکارساز
 .برند یم یو بدو رو کنند یم یزاز ما و شما گر ی،حکومت یغاتو جهان، عمدتاً و به دور از تبل یرانمردمان ا

  
 یرا و مردمدار یرا و فهم را و هنردوست یرا و درست یو پاکچرا که در او ادب را . ترند یلمتما یو هنرمندان کشورمان به خاتم یسندگاننو: هفت

به قدر  و،د ینا یادب های یتو قابل یاما فاصله مالت هنر. در رکاب شما دارند یپا یزو هنرمندان ن یسندگاناز نو یالبته جماعت. اند را باور کرده
ما پاکدامن باشد و  یِدوست مال شود ینم. مجنس محتاج استتجانسِ ه یکما به  یاناطراف یظاهراً هارمون. خشت خام از خشت پخته است

 یفط هم یدوستان ینشها ناخواسته و رفته رفته به گز ما آدم. ما مرعوب یِما آلوده باشد و دوست هنر یِاما دوست نظام یم،ما فه یِدوست فرهنگ
که  ینه، زبانم الل و چشمم کور، منتها معدل افراد. یستمشما نو کارفهم و درستکار در کنار یفشر یها من البته منکر حضور انسان. بریم یدست م

و نفرت از کجا  یبو آس یهمه دزد ینوگرنه ا. دارند یکاه یرو لکنت زبان و آب ز یدر چاپلوس یاند، مشترکات گرداگرد شما مجتمع شده
 نشیند؟ یو به جان جامعه فرو م جوشد میبر
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 یام، در کنار شما و گوش به فرمان شما و مدع شرمنده ید،برگز یوالیانو ه یدانپل یانآنان را از م شود یکه م یافراد یوالترینو ه یدترینپل: هشت
و  مجرمانبا  یرانسانیغ یرفتارها ینتر ازسپاه، به إعمال زشت ییاز وزارت اطالعات و چه در جاها یچه در بخش یوالیان،ه ینا. ینداز شما یتحما

کشور مشغولند و احتماالً خود  یاسیو س یو اقتصاد یو فرهنگ یها، و به هم زدن مناسبات اخالق انون خانوادهمتهمان، و به سر فرو بردن به ک
 خبر یان بیانتاست جناب شما از هزار اسکله قاچاق سپاه یوگرنه مگر باورکردن. یداشراف و وقوف دار ینانبه چند و چون رفتار ا یزجناب شما ن

 ید؟باش ینداختهنظر ن یاسیمعترضان س یها و به تک تک پرونده ید؟برات توسط آنان، دستور نفرموده باشسهام مخا یدنبه روب یا ید؟باش
دست به  هایی یمیو دژخ ها یبها و آس و قدردان زحمت پاکانشان هستم، رنج یستمآنان ن های یستگیکه من منکر شا یدو نهاد ینا یپستوها در

 یمسه ییها در چه فاجعه یانو فالح ینیاناالسالمان طائب و حس مثالً حجت یما فرو افتند و ما بدانه پرده یاگر فردا روز یکه وا شود یدست م
 .اند گرفته یدستور م یو از کجاها و چه کسان اند دهبو
که از  دوارگی،یو پل یوالگونگیبه بار آورده باشند، نه از ه یاو اگر هم خسارت یاناطراف. یستن یخبر یوالهاه یناما از ا یپرونده خاتم در

 یلیس یکاز گماشتگان او به نوازش  یو چه باشد اگر دست. مبرّاست» خون«او برخالف ما از  یانو اطراف یدست خاتم. آنان بوده است یِکار ندانم
 .دهیم یم یازامت یرفتار خاتم یبه درست یزن ینجاپس با اجازه شما در ا. باال رفته باشد

  
نامه «من در . اما مخصوص جناب شماست ییدارا ینا. یستن »یاوباشان مذهب«هر چه که باشد،  یمد خاتممح یدس های ییدارا یاندر م: نه

اراده آنان نه در دست پاسداران است  یسمانکه ر خردانی یب. ام پوش پرداخته جماعت خودجوشِ کفن ینا یاز هزارتو یبخش یفبه توص» نوزدهم
 .یانتظام یروهایو نه در دست ن

 مغز یته یجماعت شود یوگرنه چگونه م. دارند یشنو تنها و تنها از جناب شما حرف یزو آنان ن ید،ا را شما به کار انداخته یاوباشان مذهب ینکه ا بدا
به  معترض را یک یا یدمرجع تقل یک یزندگ یو باال یرز یانو اهللا اکبر گو یادکشانشما، فر یچشم پاسداران شما و مأموران انتظام ینما، جلو انسان

 یو ساکنان آسمان، صدا ینو ساکنان زم برند یهجوم م یا به خانه یآنجا که اوباشان مذهب یرتممتعرضشان نشود؟ من در ح یزن یهم بدوزند و کس
 !شنوید؟ یآن خانه را نم پناهانِ یسوز ب یشما چرا صدا شنوند، یآه و فغانِ اهل آن خانه را م

  
و . داشت یبر حذر م یو اطالعات یو اقتصاد یاسیس یرا از ورود به کارها یانشما بود، حتماً سپاه یه جاب یاگر خاتم یمدار ینانهمه ما اطم: ده

فرو  یانسپاه یسر به اندرون بساط فربگ یدنامحرمان نبا. نکته است یندر هم یزن یشانتخابات دو سال پ یراز واژگون. یزن یموسو یرحسینالبته م
اموال  یدنِخاص و روب یها تا با سر فرو بردن به فرصت یدها را داد حوزه یناجازه ورود به ا یانشما اما به سپاه .آشفتند یو کامشان بر م بردند یم

طعم مال ! هرگز بُرد؟ یشان باز م نخست یبه جا توان یرا با هزار خط و نشان و توپ و تشر م ینانامروز مگر ا. درافتند یژهو های یمند مردم، به بهره
 .کند یم یانتجان از او ص یکه نشست، تا پا یاعتحرام به کام جم

  
» حفظ خودمان«ما و شما اما حفظ نظام را به . کرد یفتعر یستگانعلم و ادب و قانون و برآمدن شا ییرا در حفظ و برپا» حفظ نظام« یخاتم: یازده

عدل و  یدنکه برکش اش یانقالب یها افتاد و همه حاجت یختز را یم،که ما بر او بار کرد ای یهزاو ییرتغ ینکه نظام از هم یجور. یمداد یتماه ییرتغ
عجبا . یدبه استقالل کشور اشاره فرمود یشنماز جمعه خو یامروز در سخنران. و استقالل بود، به خاک نشست یو رشد و بالندگ یتانصاف و انسان

 .اید استقالل نهاده –را داشته باشند  جانب ما یآنکه در مجامع جهان برای –را  یهو روس ینبه چ» التماس«که شما نام 
در  خورد، یروزها خاک م ینبوشهر را که ا یاتم یروگاهداستان ن یکا؟شاه به آمر یوابستگ یااست  تر یشب یاآ یهو روس ینما به چ یِوابستگ راستی

را  ستگیورشک یننکند اسم ا. اند بغلمان داده یرو از رده خارج را به ز ینهپرهز مصرفِ یبساطِ ب یکو  یما که چهار برابر پول داده. یدنظر آور
 یم؟بگذار یفراورده علم

  
و همکاران خود را به  یداما صداقت را برکش یخاتم یم،نرد عشق باخت یانو با دروغگو یمبرساخت یفراوان یبر خالف ما که با دروغ بناها: دوازده
 ینهم. یمکه ما بدان پشت فرمود یزیدرست همان چ. یختآم یترا با مسؤول بار صداقت یننخست یاو برا. دستور فرمود یو راستکار ییراستگو

 !برخالف زمانِ شاه که از اختناق آکنده بود. برخوردار است یوافر یِکه جامعه ما از آزاد یدجناب شما در نماز جمعه فرمود روزام
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 ینِسنگ های یهال یرکه در ز یماییصدا و س. یاندازیدب یمابه صدا و س زین ینگاه یک اید، یافتهدر »یوزرجان«و  »یهانک«را اگر از مطالعه  یآزاد این
 را؟چ دانید یم. نشاند یبه صورت مخاطبان خود لبخند م) فراوان است یکه ما را آزاد(سخن شما  یندچار شده و با پخش ا یسانسور به خفگ

تنها به  یداجازه بده. یمسخن بگو یاسالم یدر جمهور یود آزادها درباره نب و ساعت یستمشما با یدر رو یکه رو یفرصت یبماند برا یلشدل
 .جهان است یها رسانه یناز پرسانسورتر یکیما  یمایصدا و س: بسنده کنم که ینهم

. ام فتهمن آقا جان، جانم را کف دست گر: گویم یکه م پراکنی؟ آور می هر هفته سخنان شرم – زاد ینور - که تو یستن یآزاد ینا یاآ ییدبفرما شاید
 ها یبهمه آس یایام خود را مه من و خانواده. ندارم] دادن[از دست  یبرا یزیمن چ. اند ام پرداخته رفتارها را با من و خانواده یدترینمأموران شما پل

اسمش . یستن یآزاد یناسم ا. کشد یم یرونرا از حلقوم حاکمان ب یمقدار آزاد ینشتافته، ا یسرنوشت ینچن یککه به استقبال  یکس. یما ساخته
 .محکوم به اعدام است یکاز مرگ  یشپ یاهویه
  

تحت فرمان خود محدود  یجیانِکه توانست به جوانان بها بخشود، ما و شما اما جوان را در بس ییمقام جوان را فرا بُرد و تا جا یخاتم: سیزده
 از یامروز، جمع ینهم. یمبر سرشان کوفت یجیبا چماق جوانان بس یم،تهس یزما ن: سر برآوردند که یگراست که تا جوانان د یلدل ینبه هم. یمکرد

و  فرماییم، یتحکم م یترا به محدود یکه ما و شما جوان ینا یچرا؟ برا دانید یم. یلندمتما یآنان به خاتم یمابق یم،را اگر وا گذار یجیجوانان بس
و  ارا که ما و شم هایی یتتمام محدود. پردازد یفضا م ین فطرتِ جوانهما یتجل یو برا. خواهد یم اش یجوان را با مختصات فطر ی،خاتم

. منجر شده است ها یباز آس یا بر خالف خواست ما امروزه به ظهور گستره یم،ا و هنر و قلم بارانده یقیما بر سر جوان و موس یفرهنگ یها دستگاه
 .است تر یجوانان از ما و شما خواستن یاندر م یخاتماست که  یلدل ینبه هم. دانست یرا م ینبر خالف ما و شما ا یخاتم

  
 یژنرساند، و ما و شما همان اکس یژناکس -که تحت فرمان جناب شما بوده و هست  یمااز صدا و س غیر –ها  تا توانست به رسانه یخاتم: چهارده

 رهبه دو یاز دوران خاتم اند، یو اجتماع یو هنر یفرهنگ ارکان ینتر از محکم یکی یرسانه، که بان یاهال. یمکشاند یرونها ب رسانه یرا از گلو
 .از ما و شما بخواهند یشاست که او را ب یهیو بد. کنند یم یادمکتوب  یها تنفس رسانه

  
رو به جان مخالفان خود ف یتعصبات مذهب ینما و شما اما با هم. نبرد یرو یاست اما هرگز به تعصبات مذهب یروحان یکگرچه  یخاتم: پانزده
  .یمتبر کوفت یتروحان یانبر خالف ما که بر بن. نرساند یبآس یانبه ساحت روحان یخاتم. یمگذارد یشاز مدارا را به نما یا تازه یفو تعر یمشد
  

 یرِناگز» حمتِر«مورد اشاره قرآن را با » شدت«ما آن  یم،منطبق کن یو کره شمال یهو روس ینرا مثالً با چ» کفار« یِسنت یاگر معنا یراست: شانزده
 یرتا تفس یممانده به جان دوستان خود درافتاد یبه جا» شدتِ«با  یختیم،آنان ر یخود را به پا یو بعد از آنکه همه رحمتِ پول یمخود معاوضه کرد

مدارا با دشمنان، و مروت «ر را د »یتیدو گ یشآسا«بُرد؛ که حافظ،  یرو یرازاما به سخن حافظ ش یخاتم. یمبه کار انداز ینید یها از آموزه یا تازه
 ینتر مطلوب ینه،گز ود ینبا هم یخاتم]. »با دوستان مروت، با دشمنان مدارا: دو حرف است ینا یرتفس یتی،دو گ یشآسا«[ داند یم» با دوستان

ساحت  ینکه در ا فرمایید یقبول م. فرمود یتهدا یاسالم یاز کشورها را به سمت جمهور یاریرا به کار انداخت و احترام بس یجهان یپلماسید
 :چرا؟ خواهم گفت. از خود پرداخته است یتر چهره مطلوب یخاتم یزن
 یها حفظ قدرت، دوستان خود را به بهانه یکه در داخل، و برا یجور. یمگذارد یشرا به نما یو خارج یداخل های یتاز عصب یبیو شما ترک ما
 ازرفت  برون یآنگاه برا. یم، به تنگنا درافتاد)یپلماسید( یجهان یِبا پشت کردن به اخالق جار پوک و یو در خارج، با شعارها یم،تاراند دلیل یب

 .کنند یاز ما هوادار یتا در مجامع جهان یختیمپول ر یهو روس ینچ یبه پا یمخراشنده، تا توانست یتنگناها
 یاز جمهور یبشاش و منطق یا چهره یو حال آنکه خاتم. تاق استبا ما مش یِبه رفاقت و همراه یتر کشور که کم یدهرس ییکارمان به جا اکنون
 نهما. بود یکامخاطب شما آمر. یدمتوسل شد» گفتمان و منطق«بار به واژه  یننخست یدر سخنان نماز جمعه امروز، برا. شناساند یانبه جهان یاسالم
از  یا چه خوب که سخن تازه ی،تند احساس یشعارها یروز اما، به جاام. شما بود ینآتش یشعارها ترین یظها مضروب غل سال ینکه در ا یکاییآمر

سخن  منطقگفتمان کنند و با او به  یاسالم یبا جمهور توانند یم ها یکاییکه آمر ییدر جا یعنیبا منطق؛ که  یچه؟ گفتمان، رفتار مبتن. یمشما شنود
 برند؟ یبه زور رو خواهند یچرا م یند،بگو
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 یانسخن به م» گفتمان و منطق«امروز از  فرمودید، یسخن م یکاها با آمر الفاظ و واژه ینبا تندتر یشهکه هم ییسخن؟ شما نیبود ا یباورکردن آیا
 گفتگوی. داشت یمانبرخالف ما از همان ابتدا به گفتگو و منطق ا یخاتم. است از جانب شما یمبارک یکرداما رو یرالبته اگر چه د ینو ا. یدآورد
او را  یمجامع جهان کرد، یبه منطق اشاره م یا گفت، یسخن از گفتمان م یوقت یخاتم. یمنهاد و ما از فرط حسادت قدرش ندانست یهپا ها را او تمدن
 .کردند یباور م
که امروز  یمنطقبه چه؟ به گفتمان و . است یهرو ینما به هم یدگرچه ام. شما را باور نکنند یرهنگامالفاظ د ینا یماجازه بده ها یکاییبه آمر البته

مگر . ییمبگو خنبا هم س یاییدکه ب فرمودید؛ یم یزن یدو واژه را با معترضان داخل ینو ا گشودید یها را م زندان یکاش درها یا. یدبدان اشاره کرد
و باب  خوانیم یمنطق مرا به گفتمان و  یکامنطبق با منطق؟ چرا ما آمر یرفتار یا خواست؟ یفراتر از گفتمان از شما م یزیچ یموسو یرحسینم

 ورزیم؟ یو از گفتمانِ با آنان هراس م بندیم یمعترضان خود م یرا به رو یهدو رو ینهم
  

 یچرا که علن. مکن یفضاحت را علن ینو ا یاالتماس کردند که ب یوزارت اطالعات به خاتم یوالهایکه آشکار شد، ه ای یرهزنج یها راز قتل: هفده
که  یفهرستِ آنان یِکه دست از کشتن مابق دهیم یدر عوض ما قول م. دهد یرا به باد م ها یلیخ یثیتارت اطالعات و حوز یثیتفاجعه، ح ینکردن ا

اما او . برد یاز خطر به در م یو پا کرد یوعده بسنده م ینبود، به هم یخاتم یبه جا یاگر هر مسؤول گویم یم ینانبا اطم. یمکشته شوند، بدار یدبا
 .فشرد یفاجعه پا کردن آن یبر علن

را  گناهان یاز خون ب ییها وزارت اطالعات چه لخته یدر پستوها داند یخدا م. یمهست یرشادت خاتم ینا یونمد یختار یشهما تا هم یل،دل ینهم به
وجاهت  بهوارد آورد، و  یانفراو یببه وجهه شما آس: یمبگو یمانهصم ای، یرهزنج یها قتل. خبر ندارد یاناز نام و نشان قربان یزن یاند و کس شسته
 .افزود یخاتم

  
که مجلس  فرمایید یقبول م. و حرف گوش کن یعاست و مجلس مورد نظرشما مط یمستقل و صاحب رأ یمجلس یمجلس مورد نظر خاتم: هجده

مجلس فرو  یکلر همه هها ب سال یناست که ما و شما در ا یتزلزل، همان خصلت ینو ا. و متزلزل است یفو مجلس دوم خف یااول کارا و پو
 .یما آن را انکار فرموده یها و مصرانه خسارت یما بارانده

  
 .سپاه و اطالعات اموال ربوده شده مرا به من باز بگردانند فرمود یشما بود حتماً دستور م یبه جا یاگر خاتم: نوزده

 
 یانیپا سخن

مرد بزرگ را  ینکه شما چرا ا ینما یرانو من ح. و درستکارتر است تر یخواستن ید،که شما نام ببر یاز همه کسان یکه خاتم گویم یم یمانهصم باز
دوست صادق داشته  یکشما اگر . اید یختهآو نژاد یو احمد یاحمد خاتم یدو علم الهدا و س یعتمداریچون شر یفرد یسمانو از ر یدا وانهاده
 یو دست او را به گرم یدقدر او را بدان. او دارند یها چشم به او و به قدم یو مردمان فراوان خواهد یشما را م یرهمو که خ. است یخاتم باشید،
 .یددرافت یمودهناپ یها و با او به راه یدکن ییو از او دلجو یدبفشار

 
 چهاردهم بهمن سال نود جمعه

 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
 یگرد یا تا جمعه بدرود

  
  

  ***منبع *** 
 »یبانهنج ینجواها«وبالگ  د؛زا یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/?p=18951 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/02/blog-post.html 
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  ) ++(  1390بهمن  14ای،  زاد به خامنه به بیست و یکمین نامه سرگشاده محمد نوری عباس خسروی فارسانینقد 

  
 !است؟ یمحمد خاتم ی،رهبر بعد آیا

  
از  یو در ارتباط تلفن دارد یرا نگاه م یا همچنان حرمت خامنه زاد یهرچند نور ید؛رس یکمو  یستب یستگاهبه ا زاد، یمحمد نور های نامه لهسلس

لفظ  ردناز به کار بحتا  زاد یمحمد نور یش،در روز دوشنبه پ ،»یبه رهبر یسینو نامه ینکمپ«با موضوع بحث  یکا،آمر یصدا» افق«با برنامه  یرانا
 یانبرنامه، آقا ینکارشناسان ا یگراو پرداخت و د یشینهو پ یا خامنه یاز آقا ینو تحس یدبا داشت و به تمجإ یزن یا خامنه یآقا یبرا »یکتاتورد«

و  »یزند و تت«لفظ را جزء الفاظ  ینو ا داشت یبرحذر م یا خامنه یآقا یبرا »یکتاتورد«را هم از به کار بردن لفظ  یواحد یبابک داد و مجتب
 !دانست یم »یاحساس«

را بازنده و  یا و خامنه کند یم یسهمقا یت،اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و امن یاست،س یدر سپهرها یرا با خاتم یا نامه، خامنه یندر ا زاد ینور محمد
 .کند یرا برنده اعالم م یخاتم
 :نویسد یخود م یکمو  یستنامه ب یندر ا زاد یمحمد نور یآقا! ام ههم مشکوک گشت زاد ینور یبه خود آقا یمرحله من کم یندر ا یگرد اما
و البته . داشت یبر حذر م یو اطالعات یو اقتصاد یاسیس یرا از ورود به کارها یانشما بود، حتماً سپاه یبه جا یاگر خاتم یمدار ینانما اطم همه«
 ».یزن یموسو یرحسینم
ناخواسته  یامطرح سازند و رسالت خواسته  ینظام و رهبر بعد یرا به عنوان منج یخاتم یباشند آقا قصد داشته یراندر ا یگروه یدنظر من، شا به
 یآقا هبریر یها را برا و ذهن یسدآنها را بنو یانو اطراف یارانو  نژاد یو احمد یا خامنه یآقا یاست که کارنامه مردود ینطرح، ا یندر ا زاد ینور

دار و  کج یخاتم یتا کنون با آقا یاسالم ینظام جمهور ینکها یژهو هب! احتمال است یکهم  ینباألخره ا! سازد و اعوان و انصار او آماده یخاتم
 رهبری،به  یخاتم یبا انتصاب آقا! خارج نشده است یشیو دوراند یاطاز موضع حزم و احت گاه یچه یزن یخاتم یرفتار کرده و خود آقا یزمر
تا کنون از خود  یاآ. است یدهطلبان رس به اصالح یاو، هم نظام حفظ شده است و هم نوبت رهبر یشینپ ینسب یتخصوص با توجه به محبوب هب

اه و یگجا ای یشهو ر یاند و به نقد جد نظام دفاع نکرده یو از سرنگون اند یدهنظام را درنورد یطلبان مرزها اصالح گاه یچکه چرا ه ایم یدهنپرس
 .قرار دهند یلاحتمال را مورد نقد و تحل ینا ی،وشحال خواهم شد اگر خوانندگان گرامخ یاراند؟ بس نپرداخته یشخص رهبر

  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«وبالگ 

http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/02/blog-post.html 
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  ) ++(  1390بهمن  15ای،  به خامنهعادل یوسفی قدس نامه سرگشاده 

 
 یقدس به رهبر یوسفیدل کوتاه عا نامه

 
امام هم از  یمقوا. را داده بودند اش یوعده آزاد ینکهبا ا. اعدام شد ینماه صفر کشتن حرام است و داماد ما در او. یرانیانبر رهبر بزرگ ما ا سالم
 حدوا 500افتتاح شد به  هورتانجم یسئکه توسط ر ییمجموع واحدها. واحد مهر در قم قرار بود افتتاح شود 5700یدینش؟د !شد یادهپ یماهواپ
شما را به جدتان سوگند، ما را . دار است و مردم خسته از اعتراض و دروغ آب قم همچنان مشکل .ها استان یگرآن هم با احتساب منازل د رسید ینم

 !یدآدم حساب کن
  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=611 
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     1390بهمن  17ای،  به خامنهغفور میرزائی نامه سرگشاده 

  
 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ حضرت

نامه را  ینا یزن من ی،شان خدمت جنابعال نامه یندر پانزدهم زاد یمحمد نور یدر رابطه با دعوت آقا ی،و مردم دوست یرخواهیسالم و احترام و خ با
 وفساد  ینو مشارکت در ا یرا از رهبر یشو خو یدن جناب خردمندانه در آن بنگرآ یدشا. کنم یو منتشر م نویسم یتوجه آن حضرت م یدبه ام
 .یدملت درمانده و دردمند رها ساز یهعل یو ستمگر یتباه

و  یدمد را در ترک دیار چاره –ستمکار بودم  چون عاجز از تغییر –از ستم استبداد آن زمان کشورمان هایی ر یاز انقالب برا یشسه سال پ نگارنده
کشور  یاداز  یا و پنج سال لحظه یس یناشکبار ترک وطن کردم و با همسر و فرزندانم عازم غربت غرب شدم و در ا یاندوه و چشمپر یبا دل

 ی،آزاد یب و نان و هواکه داشتم، آ یو اطالعات یالتبا تالش و کوشش و تحص گرچه در اینجا –ام  ام غافل نبوده و مردمان استبدادزده ام تاریخی
 مینهکتاب در ز ینبود و صدها مقاله و چند یرانوطن و مردم ا یادوقتم به  تر یشفراهم کردم، اما ب یالتشانخود و همسر و فرندانم و تحص یبرا

با شور و عالقه دنبال  یرو مردمساال یآزاد یرا برا یرانمن تالش ملت ا. ام نوشته یران،و حقوق بشر و تداوم استبداد و علل آن در ا یآزآد
 .گفتم یو شادباش م دادم یم یحتوض یرانیو ا یکائیدوستان آمر یبرا یدالوصفیزا یجانانقالب را با ه یروزیو پ کردم یم

سال و سه  یستدر ب» انقالب یبنا«را کج نهاد و » خشت اول«بدون محاکمه  یها انقالب با شروع اعدام یعیرهبر طب یروزی،که از آغاز پ افسوس
 یاتوریکتد«که  دادند یبه من هشدار م یکائیو دوستان آمر نوشتند یها م روزنامه! بنا کج رفت، کج ینا »یاتا ثر« یجنابعال» مطلقه«و فقاهت  یرهبر
ش کرده را فرامو ینتشنه قدرت، که خدا و د یتو روحان یرهبر ینتلق یرو» راست«و » چپ«متأسفانه ! »چکمه است یکتاتوریبدتر از د ین،نعل

مخالف و موافق انقالب را  یرها هزار جوان و پ بدل شد و جان ده یخوار به خون یخواه خون ینا» !خواهد یانقالب، خون م« گفتند یبودند، م
و دوران توحش  یباورنکردن یرا به مرزها یو ستمگر یو زورگوئ یو فساد و دزد یشکن و قانون قانونی یشما کار ب» مطلق یتحاکم«و در  ریخت

 یهو تنب یدگیتا چه رسد به رس فرمائید یم یریجلوگ یدالر یلیونب یاز سخن گفتن درباره دزدحتا  شما. حمله اعراب و مغول به کشور رساندند
 .شما در زندان یشیندوستان مشفق پحتا  و ینخالفکاران مصدر کارند و مصلح. کارانخالف

و  بردند یم یبازپرس یازانها را برا یکی یکه شما وقت نویسند یخود م یها خاطرات و مقالهاز انقالب در  یشپ یها بند شما در زندان هم دوستان
در حکومت اسالم، شکنجه و  گفتید یو م کردید یم یهو گر یاو دلسوز یبرا گرداندند یخورده به زندان باز م وکتک یدهد شکنجه یسپس با بدن

 یدامروز که شما در رأس قدرت هست یاآ. انتقاد و اظهار نظر حق مردم است. شود یت نمو باور، مجازا یدهبه جرم تفاوت عق یکس. یستن زندان
ن یا. همه را به فغان آورده است برید یکه به کار م یدارد؟ خشونت وحشتناک کردید یم یفکه توص یبه روال یشباهت یچه کنید یرا که اجرا م یروال

اند و امر را به خودتان هم مشتبه کرده  رسانده یمتملق، شما را به خدائ یانو اطراف یدا گرفتهانکه عجوزه قدرت را در آغوش  یااست  یروال اسالم
 .یدا ومعرفت را به انها فروخته یتو انسان یقتو حق ینو د
ما . است پایان یب یزن یرانملت ا یبخشندگ. یدباز است، به شرط آن که شما بخواه یشههم یکه در رحمت االه یدقاعدتاً معتقد باش یستیشما با اما
از  رداریب و پرورش و بهره ینگهدار یوهش ی،آزاد یننداشتن تمر یلاما به دل یم،هست یما تشنه آزاد. یما بزرگ شده یخیکه در ستم تار یمهست یملت

قدرت را صرف  ینو سپس ا کنند یجامعه فراهم م یرا برا یتو امن آیند یو قلدران م گراید یبه هرج و مرج م یبه زود یآزاد دانیم، یان را نم
معادله مردم از  ینکه در ا آورند یبه وجود م »یارث« یاو  »العمر مادام«یتحاکم یعنی. نمایند یخود و فرزندان خود م یبرا یالعمر تسلط مادام یجادا

 .ر همگان استآشکا یگردر جهان امروز د یمضار حکومت استبداد. گردند یبر سرنوشت محروم م یتو انتخاب و حاکم یحق آزاد
  

 !یا خامنه اهللا یتآ حضرت
وجود استبداد و نداشتن  یلاما، به دل.ا نجام گرفت یشو پنج سال پ یکصددر  یشرفتو پ یمردم و آزاد یتحاکم یجادا یمشروطه برا انقالب

دان با قبول ظاهر مشروطه به شکست خورد و مستب یبه زود یمدن یها  و نهاد ها یهو احزاب و اتحاد ینسب یآگاه یعنی ی،وسائل حفظ آزاد
به سرنوشت انور سادات،  یا! یریدو عبرت بگ یدشاه، رضا شاه، محمدرضا شاه نگاه کن یاما به سرنوشت محمدعل. ادامه دادند ادیحکومت استبد

 یوهبه ش یگران امروز ددر جه! یریدو عبرت بگ یدنگاه کن... مارکوس و ینوشه،به سرنوشت پ! یریدو عبرت بگ یدنگاه کن ین،صدام حس ی،قذاف
 .یستعاقبت ن خوش ردنحکومت ک یاستبداد
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او را گور به  یدفن شدن نداشته باشد، پس از مرگ نفرت مل یگور براحتا  نگردد که یدچار تنفر مل یو در زندگ یاورداگر مستبد شانس ب حتی
 که یملت بر خالف حاکمان مخلوع گذشته، در حال یشما به صدا دیائیب. یدنگاه کن... یلنیو موس یتلره ین،استال ین،به سرنوشت لن. کند یگور م

 یاحزاب، آزاد یآزاد یاسی،س یانزندان یآشکار از ملت قدم در راه اصالحات در جهت آزاد یعذرخواه یکبا  ید،پاسخ مثبت ده ید،دار رتقد
و نظارت  ینن و سپس انتخابات آزاد همراه موازآ یبه جا یو قبول خرد جمع یهفقه و فق یتو حذف حاکم یقانون اساس ییرمطبوعات و تغ

بلکه  گردید یم یراننه تنها محبوب مردم ا تردید یب ید،بزن یمسائل ینخود دست به چن یاگر با استفاده از قدرت فعل. یدکن لیسازمان ملل را عم
و اخالق، نه تنها در  یتقهرمان انسان یکاز شما  هسابق یاقدام ب ینا. آورید یبه دست م یو شهامت اخالق یگذار بدعت یناحترام جهان را در ا

کار بزرگ  یناز ا یبدهد و چه به شرف باز نشستگ یتیچه ملت به شما مسؤول یدکرد یکار یناگر چن. سازد یجهان م یخجهان و تار ربلکه د یرانا
وحشتناک و چه  یها که چه ستم یدد یدخواه یاسالم یو چند ساله جمهور یحکومت س یو خارج یداخل یاستدر نگاه به س ید،نائل گرد

و  یرهبر یتنااهالن و نادانان و فاسدان در سپاه پاسداران و دولت و ب یاستدر ر یرانا یو منافع مل یانسان منابعبه  یریناپذ جبران های یانز
 یجمهور یانگذارکه سخن بن یده متوجه شوبه شما امکان خواهد داد ک یو آزادگ یآزاد ینچن. مردم وارد آمده است ینبه ا... ناموجه های یادبن

 یتا چه حد باالئ» ...کند خود به خود عزل است یکتاتوریکه اگر د یلدل ینبه ا شود ینم یکتاتورد یهفق«که  درآوردی،من  یهفق یتو وال یاسالم
 ظالمانه رفتار شد و شود، یمنجر م یکتاتوریبه د یساختار ینعوام بود و چگونه با آنان که هشدار دادند که چن یبندهآشکارا نادرست و فر یسخن
 .یامددر ن یشصدا یعتمداریاز مرحوم شر یرغ یمرجع یچبه کار رفت اما ه یکتاتوریهمان آغاز، د زدر سرکوب آنها احتا 
بر مردم چگونه به  تر یشاحراز سلطه ب یکه برا یدد یدخواه. آور یانغلط و ز یها نوع احکام و استدالل ینپر است از هم کرد که فقه یدخواه درک
آنکه الاقل  یکه بود، برا یبا وجود فساد و استبداد یشو چند سال پ یکشور را که س ینچگونه ا. ملت پرداخته شد ینا یهعل یجهان یساز دشمن
وما  یاز کره جنوب یسبتاً بهترن ینبود از وضع اقتصاد... و سواد یها و سرداران ب و رادان ها نژاد یچون احمد ینتیکشور در دست نادانان بدط امور
 یدردناک زیانکه چه  بینید یم شما اگر دقت کنید. تر است از آنها عقب –آور نفت  با وجود درآمد سرسام –بود و اکنون از هر جهت ... یهو ترک یلز

 ید،کرد یلخوار و ذل یاو  یدداد یفرار ایکه  یختگانیفره یو به جا یدمردم فنا گرد یمانو چگونه اخالق و ا یداسالم زد یند یثیتبه شرافت و ح
تر با  نادان یروحان یک یچند جوان نادان به سرکردگ ینیفرآ روال پر و بال از اوائل انقالب با حادثه یناست و ا یافتهو خرافات توسعه  فرهنگی یب

از دولت و  یمهندس بازرگان و نهضت آزاد یو برکنار یتتسلط کامل روحان یبرا ینیخم یو آقا یدآغاز گرد یکاآور سفارت آمر اشغال شرم
کارمندان آن  زاز پنجاه تن ا و با گروگان گرفتن بیش –کرد  یتحما یضضد و نق های پس از دستور –کار  ینچپ و راست از ا های یرون یدنکوب

به  یما را به عنوان انقالب یبرد و انقالب مردم نیارا در انظار جهان یرانمردم ا یو انسان خواهانه یو انقالب آزاد یرانا یروز آبرو 444 یسفارت برا
 یطنتدست از ش آمریکاکه اگر  یدکرد یانبار ب یک یتانجمهور یاستکه شما در زمان ر آورم یم یادبه . کرد یمعرف یستیگذشته و ترور یسو

 گذرد یها از آن م و هنوز هم که سال یدزش خواستبه شما زد که شما از گفته خود پو یبیچنان نه ینیخم یکرد و آقا یمبردارد با او مذاکره خواه
سردمداران نظام  یگرشما و د »یلمرگ بر اسرائ«و  »یکامرگ برآمر« یشعارها ینو ا. کوبید یم »یکامرگ بر آمر«کننده  شما فقط بر طبل شعار بدبخت

 یلاسرائ ینمائ سخنان سبب مظلوم ینا. است یله نفع اسرائتماماً ب یجمهور یاستدر مقام ر نژاد یاحمد یآقا یلیضد اسرائ های یسخنران یژهو به و
 یرانا یاسیمبادا مسؤوالن س هک کند یانسان شک م یگاه. را به خود جلب کرده است یکاآمر یژهو به و یانجهان تر یشب یتدر جهان شده و حما

 !گویند یرا م یسخنان ینچن یلدستور اسرائ یرو
 جمهور یسرئ یهخواه عل یحزب جمهور های یداتمام کاند. است یاندر جر یکادر آمر یجمهور یاستت رانتخابا اهللا، یتحضرت آ ،هر صورت به

و نجات مردم از  یبه خاطر منافع مل ؛دارند یرا در برنامه خود اعالم م یرانو حمله به ا گویند یسخن م یرانمماشات او با ا یاستدر مورد س اوباما،
هم کشور  ،یاستس ینبا ا. یدمذاکره و حل اختالفات بده یعد براو به نامه اوباما جواب مسا یداستفاده بفرمائاز فرصت فراهم شده  یا فاجعه نینچ

ها  دموکرات یروزیامکان پ یرانو هم به اوباما در حل مشکل ا دهید یهشت سال جنگ با عراق نجات م یبتمص یبتبدتر از مص یبتمص یکرا از 
 .دهید یم خواهند، یرا م رانیکه جنگ با ا خواهان یبر جمهور ار

و با وجدان آرام  یدکن یبخشندگ یاز خداوند مهربان تقاضا یدنگذشته خود و آه کش یها ضمن تأسف از کارتر  و وجدان راحت یالبا خ آنگاه
 .تحول باشبد ینشادمان از ا

  
  

 ***منبع *** 
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     1390بهمن  18ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 خوانم یفرا م یاسیس یدتیعق یاندر آخر باز هم تو را به عفو زندان اهللا، یتآ جناب

  
 یناهللا القاصم الجبّار بسم

 یکمعل السالم
  
 )».اوست یامبرپ نیجانش ین،خدا در زم یناز منکر کند، او جانش یهر کس امر به معروف و نه«( اهللا یفۀخل: از
 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یران،ا یاسالم یرهبر جمهور: به
 
 .یدآئقادر متعال، باشد که به صالح در خشم اهللا یرتمام گردانم قبل از نزول شمش یارانتانقصد بر آن شد که حجت را بر شما و  مرا

 .است یناهان بشرگ رئاکبر الکبا ،ینو به نام د ینکه ظلم در لباس د دانید یبهتر م خود
 یا یدا حکومت کرده» اهللا االعظم تنائب بر حق حج«مخاطب قرارتان دهند  یدا گونه که عادت فرموده همان یاکه آ یدخلوتتان با وجدانتان بسنج در

 .برید یم یآنکه شباهت به مقتدر باهللا عباس
  

 اهللا یتآ حضرت
 :که دانید یم نیک

 » االمر بالمعروف والعدل واالحسان ی، و اولۀبالرسالاهللا باهللا، والرسول  عرفواإ«
 ).را به رسالت و والت امر را به معروف، عدل و احسان یامبرو پ یدرا به خود خداوند بشناس خدا(

 تان یقاض ینوجدانتان بهتر. یرخ یا باشد یاز عدل و احسان موجود م یا ذره یتاندر رفتار حکومت یاآ یداز خودتان پرس باید
  

 یرکب نییخم جانشین
امام زمان هم ( یدجهان هست ینامر مسلم یما شاء اهللا ول یدا از حق رعبت را ادا فرموده یزانچه م. گویم یبا شما سخن م یایتاناز جانب رعا بنده

آمده بر یا خانهدر  یرفته باشد و آه یبر کس ییجفا) ها هتل(ها  زندان یرو سا یننکرده در هتل او یاگر خدا). است یتحت االمر حضرتعال یحتمل
 ؟دانید یم یداطهر روسف یخود را در محضر زهرا یاآ ،باشد

  
 یا خامنه یعل سید

و ترکت معالم السنن،  ین،الد ی، و ظهرت مطالع الجور، و کثراالدغال فالکلمۀاختلفت هنالک  ،یۀالرع یو عدا الوال یهم،وال یعل یۀالرعاذا غلبت  و«
و تخرب  ،باطل اثل، فهنالک تذل االبرار، وتعز االشرار یملعظا حد عطل، وال یملجس یستوحشلل النفوس، والو عطلت اآلثار و اکثر ع ی،فعل بالهو

 »البالد، و تعظم تبعات اهللا عزوجل عند العباد
 یآشکار، و تبهکارجور و ستم  یها و نشانه دهد، یکند، آنگاه اختالف کلمه رخ م یو تعد یبرتر یتبر رع یو وال یابندغلبه  یبر وال یترع هرگاه(

و به  گردد یم یاربس یروح های یماریب. گردد یم یلتعط یعتنفس عمل و احکام شر یو به هوا شود یها متروک م و عمل به سنت یار،بس یندر د
 یزعز ،»اوباش« خوار، و اشرار و ،خوبان ،در آن هنگام شود، یو نگران نم یناندوهگ یشدن باطل، کس دار یشهو ر ی،هحدود بزرگ اال یلتعط خاطر

 ).خواهد بود یمو بازخواست خداوند، عظ شود، یو ارجمند گردند، و شهرها خراب م
  

 یا خامنه جناب
 :که دانید یبهتر م خود
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 »مع الجور یبقیمع الکفر وال یبقی الملک«
  

 یگرام رهبر
 .یدار یریآزاد ساز اگر طلب عاقبت به خ را یدتیو عق یاسیس زندانیان؛ رفتار کن و در برابر آنان تواضع نما یمتمردم به مال با
 »العذر، وادرء الحدود بالشبهات واقبل«
 !)ها حدود گناهان را دفع کن قبول کن عذر مجرمان را، و به شبهه و(
 یغتفرالخاصۀ الخاصۀ، و ان سخط  یبرض یجحففان سخط العامۀ  یۀالرع یالعدل واجمعها لرض یالحق و اعمها ف یاوسطها ف یکاحب االمور ال یکنل و«

البالء، و اکره لالنصاف و اسال بااللحاف، و اقل شکرا عند  یالرخاء، و اقل له معونۀ ف یموونۀ ف یالوال یاثقل عل یۀاحد من الرع یسالعامۀ، ل یمع رض
و العدۀ لالعداء العامۀ من االمۀ،  ین،لمو جماع المس ین،االعطاء، وابطاء عذرا عند المنع، و اضعف صبرا عند ملمات الدهر، من اهل الخاصۀ، وانما عمودالد

 »معهم یلکصغوک لهم، و م یکنفل
اگر عامه  یراباشد زتر  را جامع یاعامه رعا یو رضا تر، یشو عدالت در آن ب تر یکتو، آن باشد که به حق نزد یامور به سو ینتر محبوب یدبا و(

باشند خشم مخصوصان به تو ضرر  یاز تو راض یاو اگر عامه رعا. شدبخ ینم یدهمخصوصان به تو فا یاز تو در خشم باشند، رضا یارعا
 ...).رساند ینم
  
 !شأن لباست رفتار کن در! ملبّس به لباس رسول خدا یا
 »والمحبۀ لهم، واللطف بهم یۀ،قلبک الرحمۀ للرع واشعر«
 .)یشانو لطف و مدارا با ا یشان،و محبت ا یت،دل خود گردان، رحم کردن بر رع یراهنپ و(
 :گوش فرا بده یحضرت عل یالموال یسخن مول ینبد و
 »عن الناس عقدۀ کل حقد، واقطع عنک سبب کل وتر اطلق«
 .)را یرا، و قطع کن از خود سبب هر عداوت ینهکن از مردم گره هر ک رها(
له قبلهم،  یسما ل یعل یاهمترک استکراهه ا و یهم،المؤونات عل یفهو تخف یهم،من احسانه ال یتهحسن ظن وال برع یال یبادع ءیش یسانه ل واعلم«
 »یالًطو عنک نصباً یقطعفان حسن الظن  یتک،لک به حسن الظن برع یجتمعذلک امر،  یمنک ف یکنفل
که نداشته باشد  یبر حق یشانو جبر نکردن ا یشان،ها از ا ها و مؤونت دادن خرج یفو تخف یتبه رع یمثل احسان کردن وال یزچ یچکه ه بدان(
از تو تعب  کند یقطع م یتتو به رع یککه گمان ن یباشد، به درست یکون یتکه گمان تو به رع یدو با. گردد ینم یبه وال یترع یکعث گمان نبا

 .)دراز را ودور 
  

 اهللا یتآ جناب
 : که خوانم یفرا م یاسیس یدتیعق یانآخر باز هم تو را به عفو زندان در
اهللا من  یعطیکتحب ان  یالعمد و الخطاء، فاعطهم من عفوک و صفحک، مثل الذ یف یدیهما یعل یؤتیل، و منهم الزلل، و تعرض لهم العل یفرط«
 »فوقک، واهللا فوق من والک، و قد استکفاک امرهم و ابتالک بهم یکاالمر عل یعفوه و صفحه، فانک فوقهم، و وال(
پس عطا  دهد، یم یرو ها یتبه عمد و خطا جنا یشانو بر دست ا شود، یرض مرا عا یشانها ا و علت شود، یها واقع م لغزش یشاناز ا یکاز هر  و

که بر  یکه خداوند قادر عطا کند به تو از بخشش و آمرزش خود، به درست داری یرا از عفو کردن و در گذشتن مثل آنچه دوست م یشانکن ا
از تو کرده است، و تو را به  یشاناست و طلب امور ا یدهگردان یرا والو خداوند مسلط است بر آن که تو  ی،و حاکم یوال یشانو برا مسلطی، یشانا

 .)در معرض امتحان در آورده است یشانتسلط بر ا
 یدنبار یارانتانبر شما و  یدشد یصورت، عذاب ینا یردر غ ؛»فبها المراد و نعم المطلوب«که  یکرد ییدلجو یدگاند و از رنج یعفو نمود اگر

 یتغیّراست ال  یسنت ینخواهد گرفت و ا
 »مَکْذُوبٍ یْرُذَلِکَ وَعْدٌ غَ یامٍأَ ثَالَثَۀَدَارِکُمْ  یفَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِ فَعَقَرُوهَا«
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     1390بهمن  19ای،  به خامنهمحمدولی حیدربیگی نامه سرگشاده 

  
 بزرگ ینام خدا به
 یرانا یعشق، به نام خدا ینام خدا به
 یا خامنه یعل یابراز احترام آقا با
  
که نام حضرت شما را ساده  ینتر عزت و معرفت خطاب من کم یآگاه و دارا یها انسان یختهو فره یشدگراند یا به نظر عده یدکه شا ینا از

همه بپرسند  یدحال شا ؛باشد یاز حد من از حضرت شما م یشطلب ب یلمدال ینتر از عمده یکی ،ددار یاریبس یلدال ،سؤال باشد کنم یخطاب م
 یدشه(مرحوم  یکردستان به سرپرست یدر جهاد سازندگ ام ینوجوان یبنده در روزها! جاست ینکجا؟ حرف هم یا خامنه یعل یشما کجا آقا

به زبان [ی مجاهد و رزگار ،ییو فدا یا توده ،ت و کوملهدموکرااعم از  یاسیس یها که تمام گروه ییدر همان روزها) یدربیگیح یمهندس محمدعل
در  یم،گروهک بود ینبانه در اسارت ا یکردستان که در جهاد سازندگ یبحران یدر همان روزها ؟]نام حزبی در کردستان؛ »رهایی«کُردی، به معنای 

که برادران مهندس  ینبر ا یشده حزب کومله مبن پخش یها نامهن در قبال خبرتهرا یها از نماز جمعه یکیحضرت شما در  1359تابستان 
ما شهادت  یدنماز جمعه اعالم فرمود یبوناز تر 1359 انبود شما در نماز جمعه تابست یدهخبر به جناب شما رس ینا یم؟ا باران کردهیررا ت یگیبیدرح

 باشد، یموجود م 1359نماز جمعه همان سال  یزیونتلو یوراد یوها و آرش در روزنامه !یمکرده بود بینی یشرا از قبل پ یدربیگیبرادران مهندس ح
و سه  یگرمماه اسارت من و برادر د 9مردن بعد از حدود  یحال به جا. داند یمن خود شاهد و ناظر بوده م یحال بنده بعد از آن اسارت که خدا

بار در  ینا ؛نمودم یمتبه جهاد کردستان عز یمجدداً بنده بعد از آزاد دانید یشما خوب مکه خود  یطور همان. گران را مبادله نمودندنفر از جهاد
 یلکه در اسرائ یهمان حاج احمد معروف یامحمد رسول اهللا و  گرلش یدهمان فرمانده رش ،یدر رکاب برادر بزرگوارم حاج احمد توسل یوانجهاد مر

 :به توسط فاالنژها ربوده شده، به مصداق
 ما یشهکند ر یخواست که از بخ مدعی«

 »ما یشهکه خدا بود در اند یناز ا غافل
  

در  یعنی یبحران یجنوب به صورت داوطلبانه اعزام شدم در همان روزها یها به جبهه یم؟باش یزیگرفتن پست و مقام و م یباز هم به جا حال
 یمیاییبه توسط مواد ش یمها یهام، اعصاب و روانم، و ر ییاز شنوا یقسمت ،خود یدو پا هر ها یاتاز عمل یکیدر  5 یکربال یاتدر عمل 1365سال 

که برادر  یمارستانیحال در همان ب ،داده شدم یلام تحو به خانواده یبه صورت تکه گوشت) صدام(به نام عراق  یکشور یقمصرف شده از طر
در همان  یزبنده ن. بودند یبستر) ها یلیاسرائ یمارستانهمان ب( قیهیثام یمارستانبه تهران به ب ،مجروح شده بود یحضرت شما در مشهد به توسط بمب

همراهتان  یأتبا ه یدکه لطف فرمود ییاز آنجا) یهاد یدس( یدشد یاببرادرتان شرف یادتتان بعد از ظهر با خبر شدم که حضرت شما به عیمارسب
در آن زمان  یمرد روحان یکالبته من . کمال تشکر را داشتم یدشدمن به گپ و گفت مشغول  یماریسر تخت ب یرا باال ای یقهدق 25 یدحدود شا
که سه بار، اگر فراموش ! بود یا اهللا خامنه یتاو حضرت آ ی؟نوران یا خوش و چهره یکه مرد مهربان با رو یدمخود د ییدت و دلجویارا در ع

 یمن که جانم را از دست داده بودم، آن هم برا یید،بگو یددار اگر یو کاست یکم یدربیگیح یآقا: یدمضمون گفت یندر گوشم با هم ید،نکرده باش
را در  یزیدر قاموس ما اگر چ: یختهآن مرد فره زاد یاز حضرت شما نمودم، به قول جناب دکتر محمد نور یناموسم، هر بار تشکر وکشور  یانک

اما چرا و چگونه شد شما همان مرد خدا در  !فروشیم ینم یمتبرابر قآن را به هزار، هزار، هزار  یمبکن یههد یکس یبرا یاو  ای یدهعق یو برا یراه
 :به مصداق! شده مخود گ

 نوح با بدان بنشست پسر«
 نبوتش گم شد خاندان
 چند یاصحاب کهف روز سگ
 »انسان برفت آدم شد پی
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 یندروغ های یندهشما به استان زنجان که نمادر سفر  کنم؟ یم یانب دارند یرا دوست م یکه درست یحضرت شما و قضاوت درست کسان یبرا مثالی
و چه به صورت  یدر دفتر امام جمعه وقت ابهر مواردم چه شفاه یموسو یدو جناب س یمحالت یاالسالم رسول حضرت حجت یعنیحضرت شما 

ها  دادم مدت یلشما تحو یندروغ های یندهبه نما یجهان یرام یوقت آقا یندهو نما ینمسؤول یجمعه وقت در حضور تمام اماممکتوب با دست 
خبر  یماز طرف رهبر انقالب برا  دفعه حتماً ینا گفتم یدر قلب خودم م ،آمد یزنگ در خانه کوچکمان به صدا در م یاو  یچشم به راه که تلفن

 یناز مسؤول یا از دست عده یتفقط گله و شکا. قسم نه یدگاربه آفر ،بود یموضوع مال یدموضوع من فکر نکن ،شدم یدرفته ناام رفته ؛اند آورده
 ینظام به توسط پست سفارش ینشما و اکثر مسؤول یبار برا یها شهرمان که بار یو فعل یقبل یندهنما یو غارتگر یو نامرد کفایت، یو ب یقناال

فکر کردم جهنم رفتن ! یایمن گرفتم به بهشت شما یمتصم یگرآنجا بود که د ،مبدل شد یأسمن به  یدام یگربود که د) دویاحمد مه(فرستاده بودم 
 یو چه از نظر روح یکه چه از نظر جسم یحیتوض یناگر حضرت شما با ا یبه راست! از حضرت شماحتا  ینه خواهش و تمنائ خواهد یم ینه منت
در نزد خودم  یشهودم همدر جهاد کردستان و جبهه و جنگ ب ام یدر نوجوان یاگر روز گرفتید؟ یم یمیچه تصم ید؟ردک یچه کار م گرفتید یقرار م

نباشد،  یرچرا که کوروش کب یا خامنه یآقا یبه راست گردد؟ یدور گذشته بر م یها ها و سال دوباره به روز یرانامپراتور ا یسؤال بود به راست یمبرا
 یخدر تار یه مردان و پادشاهان بزرگنباشد، چرا که حالج نباشد، چرا ک ینباشد، چرا که روزبهان خراسان یروزچرا که ف باشد،ن یثل یعقوبچرا که 

 یدوره بر یتشامروز در ب. یمارستاندر ب 1365سر من در سال  یکه در باال یدینباشد؟ اما چرا آن س باشند، یمکتوب و معروف م یاو دن یرانا
 گونه یناند ا ناموسشان از دست دادهو کشور و  یانک یبرا یزشان را ن یکوتاه و موقت سالمت یزندگ ینکه در ا یبا کسانحتا  بکنند یکار یشها

شان، قهرمانانشان و مردم  خود و خانواده یرا برا ها یو زشت ها یو کرامت، بد یآزاد یبسپارند؟ و به جا یقهرمانان جنگ کشورشان را به فراموش
 دی یس یشماه پ 8البته حدود ! هرگز قسم یدگاربه آفر ید؟هست 1365سال  یدشما همان س یا خامنه یآقا یبه راست. کنند یههد نکشورشا یبنج

از تبار  یا مرد آزاده یفتانشر یتب یها از آدم یدحضرت شما ارسال نمودم که شا یآور برا چندش یماریب یروزها ینخودم را در ا یریتصو یصوت
شهر  ینبا نام حضرت شما در ا یدبکن بگذارند تا خود قضاوت یارتانو آگاه شدن شما در اخت یدند یرا برا ام یارسال دی یس آنشود  یداپ ینحس

 ،ستانم یاز شما باز م یادن ینطلبم را در ا کنم یاند؟ به صراحت اعالم م درصد روا فرموده 70 یرا به من جانباز باالهایی ها و جور کوچک چه ظلم
به  یدگیدستور رس  یعاًسر یااند  جام رساندهام با نام حضرت شما به ان که مأموران شما به من و فرزندانم و خانواده ین صورت، ظلمیا یردر غ
 یاز دست داده برا یاباخته و دن شکسته و جان از طرف من دل یتیحالل یچه ،صورت ینا یردر غ ،فرمائید یصادر م یمشده را برا روا یها ظلم

 .نخواهد شد صلحضرت شما حا
  

 والسالم
 یدربیگیح محمدولی

 هیژو یها درصد جزء گروه 70 یباال جانباز
  
  

 ***منبع *** 
 »کلمه«؛ وبسایت »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=633 
http://www.kaleme.com/1390/11/19/klm-90160/ 
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  ) ++(  1390بهمن  20ای،  به خامنه» جوانی که هیچ نقطه شاخصی ندارد«نامه سرگشاده 

  
 یاسالم ینامه به رهبر جمهور یبرا زاد یمحمد نور یبه درخواست جناب آقا یکلب در
 ؛ندارد ینقطه شاخص یچاست که ه ینامه از طرف جوان این

 :یرانمرد ا ینتر به دست شاخص برسد
  

و البته  یدمق یارجبهه رفته و بس یپدر ی،مذهب خانواده. خوانم یدرس هم م ،کنار کار یمهستم دانشجو که بهتر هست بگو یشهرستان جوانی
هست شما را  یادمکه  یو تا جائ یکودک از .یدر آن جمع شده و برادر یادن های یاز خوب یاریو صبور که بس یزگارپره مادری .یشنفکر و فرهنگرو

 یانروح خواستم یهست که م یادم یدر کودک. ام و تا امروز آن را نگه داشته ام یدهکه از آن دوران از شما کش ای یشاهدم هم نقاش. داشتم یدوست م
خوبم مکبر و  یمدرسه بودم و به خاطر صدا نماز یشپ همیشه .قائل بودم یادیصنف هم احترام ز ینشوم چون شما را دوست داشتم و به ا

 ....مؤذن
 یانبه جرمردم  یشو در اوج گرا ینوجوان یندر سنحتا  .بر ضد شما در من وجود نداشت یقبل ینهزم یادر خانواده  یمخالفت یمرا گفتم تا بگو اینها

با . آشنا شدم تر یشبا مشکالت کشور ب شدم یتر م کم و هر چه بزرگ کم .نداده بودند یأر یخاتم یام به آقا خانواده یا دوره یچاصالحات و در ه
فشار و  یها وهو مطبوعات، با گر یانب یو نظراتشان، با آزاد یونبا اپوزوس یاسی،س یبا دانشجو یدتی،و عق یاسیس یچون زندان و زندان یمیمفاه

 .ها با شعارها و ظلم ها، یو نابرابر ها یضبا تبع یگرائ با تحجر و افراط ی،لباس شخص
 یرفتم و وقت یآمد که در خانه مسؤول یشچند بار پ. دیدم یرفتارها را م ینو ا شنیدم یها را م حرف ینقابل باور بود ا یرو غ یبعج یمبرا همیشه

 ...از آن به خاطر اختالف در سخن و عمل تر یشقابل باور بود؛ نه تنها به خاطر ثروت آن شخص، بلکه ب یرغ یمراب یقتاًحق یدمآن را د ینوع زندگ
روز . ینمو بب یایمب یکگرفتم از نزد یمتصم شد، یاعتراضات مردم و سرکوب و سرکوب و سرکوب واقعاً باورم نم. اوج تضاد بود یمبرا 88 خرداد
که  یادیز یاربس یتجمع. خواستند یفقط و فقط حقشان را م ای، یدهو با هر عق یفمردم از همه ط یدمچشم خود ددر تهران بودم و با  88قدس 

 ....و سرکوب و سرکوب و سرکوب آمد یدر آن به چشم نم فقانموا
  

  ! یا خامنه آقای
 .اند انجام داده تر یشکار را بهتر و پ ینصلحان کشور او م یگرانکه د یگر،د یزچ یچه یادهم  یمب یارا ارشاد کنم  ینامه کس ینمن قصد ندارم در ا

 .خوانم یسال است نماز نم 3 یکنزد یمفقط قصد دارم بگو من
 .ام گرفته یسال است افسردگ 3 نزدیک
 .شود یم یدسرم دارد سف یسال است مو 3 نزدیک
 .ام سال است که از کار و درس افتاده 3 نزدیک
 .کنم یم یهگر کنم یجنبش سبز نگاه م یشهداسال است هر موقع به عکس  3 نزدیک
 .کنم ینگاه نم یزیونسال است تلو 3 نزدیک
 .کنم ینظاره م یناز جوانان را از د یاریسال است فرار دوستانم و بس 3 نزدیک
 .جوانان شاهدم یاناز هر نوع را در م یادسال است که فساد رو به ازد 3 نزدیک
 .شود یتر م مردم کمرنگ و کمرنگ یانسال است که اخالق در م 3 نزدیک

 .بینم یرا در اکثر جوانان دور و اطرافم هم م ینندارم و ا یندهبه آ یدیام یگرسال است د 3 یکنزد و
 

 !یشخو یو خدا یخود دان. چه نکن گویم یچه کار بکن و نه م گویم ینه م! یا خامنه آقای
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 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=641 
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  (++)   1390 بهمن 21 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور بیست و دومین

  
خودمان، ران ملخ کجا و کشتن آدم  یبرقرار یبلکه برا ی،حکومت عدل عل ییبرپا ینه برا! یما بله، آدم کشته یم،ا ما آدم کشته

ما غارت ... یما ما غارت کرده یم،ا ما غارت کرده... دلیل یب گناه، یب... یما ما انسان کشته یم،ا هما آدم کشت یم،ا کجا؟ ما آدم کشته
... یما تارانده ینشاناز سرزم ینماناز مردم خود را از سرزم یا عده... اندازیم یبه زندان م... یما انداخته انبه زند! کنیم یم

 یجمهور... یعدالت علو... دهان مورچه... ران ملخ... 88کشتار سال ... نشگاهدا یکو... ای یرهزنج یها قتل... اعدام جوانان
  !یقنبر غالم عل یخاک پا... یاسالم

  
  یمتو را خواهان یکما نام ن ی،است و ممکن است تو در آن نباش یشکه در پ ییو به فردا یندیشهرچه بود گذشت، به امروز ب یروزد
  
 »!بشنو ی،عل سید«
  
 »!بشنو ی،غالم عل قنبر یخاک پا ای«
 

 دانستند یم یفرد هم) ع(یکه شما را با عل یجوانان استان اصفهان و در اشاره به کسان یداردر د 80ام آبان سال 12 یخما، شما در تار یگرام رهبر
 :یدفرمود

 ».شویم یهم محسوب نم یقنبر غالم عل یکجا، ما خاک پا یکجا، ما کجا و قنبر عل یشاگردان عل ینتر و کوچک ینتر کجا و کم ما«
  

خود  یچند جمله کوتاه برا ینکه در هم یی»ما«مکرر  یرهایمن با ضم یداما راستش را بخواه یمانه،حک یاردرست است، و بس یارسخن شما بس این
 .یستمچندان موافق ن یدا به کار برده

 ،»یرفق ینا« گوید یم. گوید ینم» ما«و خالصه  برد یباال نم یهودهبخود را  یگاهمقام و جا داند، یهم نم یغالم عل یکه خود را صادقانه خاک پا کسی
 !»یزناچ ینا« گوید یم ،»ینکمتر ینا« یدگو می

تر از خاک  کم یااست که شما  ینله اأها و ضمائر به کار رفته در سخنان شما متوقف شوم، اصل مس واژه یندارم که در معان ینمن قصد ا بگذریم،
قنبر  اینه خود را برتر از خاک پ یابماند؛  یرفت، حاال خود عل یکه غالم عل یدبرو یبه همان راه یدبا یداگر هست یستید،ن ای یدهست یغالم عل یپا

 یدتر کم یغالم عل یکه شما از خاک پا کنیم، یرا باور م یکه البته ما همان اول ید،کرد یسخن را به تعارف بر زبان جار ینو ا دانید، یو خود قنبر م
شما را در  یعنی یم،رب یپله مقام شما را باالتر م یک یرانما مردم ا یدپس اگر موافق باش. یماز رهبرمان سخن نادرست بشنو یمکه دوست ندارچرا 
. است یغالم عل یما، خاک پا یا خامنه یعل یدس گوییم یم یعنی دهیم، یم یکه درست هم طراز آن جا ی،غالم عل یتر از خاک پا نه کم یگاهیجا
 !مبارک جناب شما یستهمقام شا ینا یز،و شوق انگ یستهشا یعیترف. مقام است یعجور ترف یکخودش  ینا

  
 !بشنو ی،قنبر غالم عل یخاک پا ای

صحبت کنند، اگر  یبا تو به راحت توانند یدانه درشت ما نم ینحتا مسؤول و یرانمردم ا ینکهبه خاطر ا یم،مند ما از تو گله یرا بخواه راستش
 ایرس یا ینزندان او یکه در پستوها یتو و از کارگزاران تو انتقاد کنند، از ترس مأموران گوش به زنگت و داغ و درفش یهند از تو و کارهابخوا
 د،آالی یم یاز چاپلوس یعادت متداول، زبان به غلظت یکطبق  گوید یهر که با تو سخن م افتد، یها چشم به راهشان است، زبانشان به لکنت م زندان

و افعال جمع  یرحتماً از ضم کنند یدرج م یقنبر غالم عل یاز خاک پا یو خبر یها دستور فرموده که هر کجا اسم ات به همه رسانه معظم یتب
 .استفاده کنند

قالب دست مالطفت بر رهبر معظم ان« یا، »کردند یداراز فالن جا د یمقام معظم رهبر« یا، »فرمودند یتوال یمقام عظما« یند،و بگو یسندبنو مثالً
 د؟نشان یناخواسته م یتقدس یها و در دوردست کند یاز مردم جدا م تر یشو ب یشالقاب تو را ب ینجورکه ا یخودت قبول دار» .یدندکش یسر فالن
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 .یقنبر غالم عل یخاک پا یباش، ا یخاک! یراز ما فاصله مگ یادز یز،عز یا
  
 !بشنو ی،قنبر غالم عل یخاک پا ای

 یو عل یروزپ یشاک یهودیو آن  شود یفرا خوانده م یبه دادگاه خودِ عل یهودی یک یتبه شکا یکه خود عل یت که نه غالم علاس چگونه
بخواهد از  یمظلوم یک ینکهتجسم ا یستی،هم ن یغالم عل یاما در حکومت تو که بنا به گفته خودت خاک پا آیند، یم یرونمحکوم ب یرالمؤمنینام

قنبر  یآن گونه؟ و خاک پا یعل ی؟ا گسست بزرگ فکر کرده ینبه ا یچه. شود یم یتلق یزرو به دادگاه فرا بخواند، کفرآم و تو کند یتتو شکا
 گونه؟ ینا

  
 !بشنو ی،قنبر غالم عل یخاک پا ای

 یندر ا یمما اما چه کرد کشم، ینم یرونب یا را به زور از دهن مورچه یرا کف دست من بگذارند، من ران ملخ یااگر همه دن گوید یم یما عل موالی
 !تو یرهبر یها پس از انقالب و در سال یها سال
 یبرقرار یبلکه برا ی،حکومت عدل عل ییبرپا ینه برا! یما بله، آدم کشته یم،ا که ما آدم کشته ینباش یدهعق است اگر با من هم یدبع یزعز ای

، ما غارت یما ما غارت کرده... دلیل یب گناه، یب... یما ما انسان کشته یم،ا آدم کشته ما یم،ا خودمان، ران ملخ کجا و کشتن آدم کجا؟ ما آدم کشته
اعدام ... یما تارانده ینشاناز سرزم ینماناز مردم خود را از سرزم یا عده... اندازیم یبه زندان م... یما به زندان انداخته! کنیم یما غارت م... یما کرده

قنبر غالم  یخاک پا... یاسالم جمهوری... یعدالت علو... دهان مورچه... ران ملخ... 88کشتار سال ... دانشگاه یکو. ..ای یرهزنج یها قتل... جوانان
 !!یعل
  
 !بشنو ی،قنبر غالم عل یخاک پا ای

 المال یتبت به بنس یو باور داشتند که عل دانستند یو آخرت هم باک نداشت، دوست و دشمن همه م یادن یپاک بود، از حسابرس یعل یمال حساب
پول  یزانتا کنون، چه م یتاز آغاز رهبر یداز تو پرس شود یم یاچگونه است؟ آ یغالم عل یخاک پا یتو ا یتا چه اندازه حساس است؛ حساب مال

 یکما  قضائیو  یتیپرسش از نگاه دوستان تو و دستگاه امن یک ینپرسش، هم یک ینهم یاجا شده است؟ اساساً آ هتو جاب یمبه دستور مستق ممرد
 یست؟جرم نانوشته ن

اما  رسد، یما ناممکن به نظر م یهم برا ییپاسخگو ینکه تصور ا ای، هها چه کرد سال ینبا پول مردم در ا یبه ما پاسخ بده خواهد یتقاضا، نم یک
 دتشده است؟ و در همان خلوت از خو یرتو، چه حجم پول به کجاها سراز یمبا دستور مستق ینخدا، بب یشگاهدر پ ییو پاسخگو یامتق یو برا یاب

 !نه؟ یاداشته و دارد؟  یها سهم و نقش پرداخت ینمردم در ا یترضا یابپرس آ
  
 !بشنو ی،قنبر غالم عل یخاک پا ای

 اردر زمان حکومتش از مردم کوچه و باز یعل یو حقوق یفرد یگاهو باور کردند که جا یدنددوست، دشمن همه و همه به چشم خود د تاریخ،
چه رهبر؛ به  نشان، یب ییروستا یکچه  ند،ا یکشور ما هم آمده است که همه مردم در نگاه قانون مساو ینبود، در قانون اساستر  بیش بود کهتر  کم

از تو انتقاد  شود یم یاآ ی؟از ما برابر یکتو با هر  یلیخداوک یست؟دار ن طنز خنده یکما  یقانون اساس یاصل اساس ینا یاامروزه آ یز،عز ینظر تو ا
از تو حساب خواست؟  شود یو بدون لکنت سخن گفت؟ م یبا تو به راحت شود یتو را به محکمه فرا خواند؟ م شود یم ید؟شود از تو پرس می کرد؟
 .بود یامه یهر پرسش یبرا یبود، عل گونه ینکه ا یعل
  
 !بشنو ی،قنبر غالم عل یخاک پا ای
از ما، مثل خود ما، پاسخگو،  یکی ی،باش یعل یدتو س خواهیم یوا بگذار، ما م یخرا به تار یقنبر غالم عل یپااز ما، خاک  یکیو خودت باش،  بیا

 .روبیدند یو دار و ندار ما را نم کردند ینم یداامن پ یهنام، حاش دزدان صاحب ی،بود گونه ینکه تو اگر ا. یرصبور، انتقادپذ
  

 !بشنو یز،عز یعل سید
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مؤمنان گواراتر  یرمرگ را بر خود و بر سا اند، هربود کرد یم یحکومت او زندگ یمکه در حر یهودیزن  یاو، خلخال از پا یانسپاه یدشن یوقت علی
 باالکوه کوه پول مردم را  کنند، ینم یشانکه با ارث پدر کنند یخودِ تو، با مال مردم آن م یاندشمن، که سپاه یانروزها نه سپاه ینا. دانست

و به خاطر  شنویم ینم شنویم، ینم یزیو چ بینیم ینم یزیچ یقنبر غالم عل یو ما از خاک پا کشند یم زنند، یمردم را م کنند، یق مقاچا کشند، یم
شور و  ینو با ا شدبا یدهدو یرونبرهنه ب یچاک زده باشد و پا یبانعمامه از سر گرفته باشد و گر اندازند، یبه کار انداخته و م یانشکه نظام یعیفجا

 .حقوق مردم خود همت کرده باشد یفایشورش عاشقانه به است
  

 !بشنو یز،عز یعل سید
 یمباد غوغا ی؟ا یشیدهبه بعد از خود و جامعه بعد از خود اند یاماند، آ یزنده خواه یگرچند سال د یراست ی،برقرار باش یشهتو هم یستن قرار
 !از تملق باال برد یتا آسمان یکه بر آن ینیتو را از زم یانتاطراف یمباد چاپلوس! باز بدارد یقتتو را از حق و حق یانتاطراف
دوست  یم،تو را خواهان یکما نام ن ی،است و ممکن است تو در آن نباش یشکه در پ ییو به فردا یندیشهرچه بود، گذشت، به امروز ب دیروز
چون  ینام تو در کنار نام رهبران خوش نام یماند، ما دوست دار بوده آوار یشثبت و ضبط شود که بر سر مردم خو ینام تو در کنار نام کسان یمندار

 یا به هرچه کرده یدو با ای یستادهخدا ا یشگاهکه در پ یا به عرصه یندیشبماند، زمان، تنگ است، به فردا ب یادگاربه  یکیو نلسون ماندال به ن گاندی
 .ییپاسخ بگو

  
 یمانیو ا یاز ارکان نظام فکر یکیشنودن سخن مردم، توسط بزرگان،  ید،دقانه ما گوش دل سپردو به سخن صا یدما، سپاس که نشست یگرام رهبر

گونه که قرآن  آن پسندد، یگونه که خدا م تکلف، آن یو ب یحبدون لکنت، صر یم،واهمه با شما سخن گفت یو ما ب یدسپاس که نشست. ما است
 .پسندد یگونه که بشر امروز م و آن پسندد یعقل م پسندد، یگونه که انسان م آن ،پسندد یم یما و شما عل یگونه که موال د، آنپسند یم

شما  داشتیم، یما اگر شما را دوست نم ید،نکن یدرفاقت ما ترد یدر درست یا دوستانه و مشفقانه بود و هست، ذره یاربس یارسخن ما با شما، بس این
از  یم، دوست داریمو ما را به سالمت، اما نه که دوستتان دار یرشما را به خ یمگفت می نهادیم، یمجا بدان اشاره شد، تنها  ینرا با هر آنچه که در هم

 .یابیدشده مردم را در مردم و حقوق تباه ید،باش یبزرگ و آشکار عار یخطاها
  

 والسالم
  
  

  ***نوشت  پی*** 
 :او یتبه نقل از وبسا یا خامنه سخنان

بنده تنم  آورند، یبعد اسم ما را هم دنبالش م آورند، یفداه را م یعصر روح یاسم مبارک ول یا السالم یهعل ینیرالمؤمناسم مبارک ام یکسان وقتی«
و  رینت ما کجا، کم یم؛امروز یایآلوده دن یفضا ینهم یاهما گ. فاصله دارند یاربس یم،نور مطلق، با ما که غرق در ظلمت یقآن حقا. لرزد یم

 یما خاک پا! کجا؟ السالم یهعل ینامام حس یفداشده در کربال یما کجا و آن غالم حبش! ما کجا و قنبرِ آنها کجا؟! ؟شاگردان آنها کجا ینتر کوچک
 ».شویم یآن غالم هم محسوب نم

 
 یدفتر رهبر یرسان اطالع یگاهپا: منبع

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=2179 
  
  

  ***منبع *** 
 »یبانهنج ینجواها«وبالگ زاد؛  محمد نوری وبسایت رسمی

http://nurizad.info/?p=18986 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html 
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  ) ++(  1390بهمن  21ای،  به خامنهایمان فالح نامه سرگشاده 

  
  اسالم ینسرزم یها به مالک) ع(یعل یرالمؤمنینام نامه

  
 ینیحس یحضرت اهللا عل یرالمؤمنینسرور آزادگان جهان، ام یان،خدا یو زمان، خدا ینبه خداوندگار زم ینگار نامه یقکه ال یکس نیبهتر شاید
 !طالب خودمون باشه یپسر اب یباشه، همون عل یا خامنه

 
 !که فاتحه مع الصلوات ،اگر هم نه خونن، یرو م ینخوان باشن ا نامه یشوناگه ا... 
  

 :ینکها خالصه
 ...مالک ای«

و هر  سازد یرا خوار م یکه خدا هر سرکش یو عظمت، خود را همانند او دان یاو در کبر یفروختن، خدا را هم به جنگ خوان یکه در بزرگ بپرهیز
ا ستم کند خدا و آن که بر بندگان خد ی،ستمکار یکه اگر داد آنان را نده داری، یدوست م یشخو یتو آن کس را که از رع مقدار یرا ب ینیخودب

و او با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه که بازگردد و  یردنپذ یاز و یلیدل یردرا که خدا دشمن گ یبندگانش دشمن او خواهد بود، و آن کس یجا به
است  یدگانستمد یدعا یکه خدا شنوا آورد، ینم یکاو را نزد یفرو ک کند، یچون ستم کردن، نعمت دادن خدا را دگرگون نم یزچ یچتوبه کند، و ه

 .ستمکاران ینو در کم
 یکه ناخشنود یرتر،را دلپذ یتبود و رع یرترکه نه از حق بگذرد، و نه فرو ماند، و عدالت را فراگ یددوست بدار تر یشاز کارها آن را ب یدبا و

 بر یکانبار نزد ینیسنگ ی،زندگان یفراخ نرساند، و هنگام یانیهمگان را ز یخشنود یکانگرداند، و خشم نزد اثر یرا ب یکاننزد یهمگان خشنود
تر دارند، و چون درخواست کنند  تر، و انصاف را از همه ناخوش آنان از همه کم یاری یاست، و در روز گرفتار تر یشب یتبر همه افراد رع یوال

 یباییشک رروزگا یو در سخت یرنداز همه عذر پذ ریرتو چون به آنان ندهند د. تر گزارند ستهند و به هنگام عطا سپاس از همه کم یگرانتر از د فزون
 یشگرا یدپس با. با دشمنان، عامه مردمانند یکارمسلمانان، و آماده پ یو موجب انبوه یبانند،را پشت ینو همانا آنان که د یرند،گ یشهتر پ را از همه کم

که همه مردم را  یدتر جو یشمردم را ب یببا او دشمن باش که ع و یآن را از خود دورتر دار یتو از رأ. یشانا یبه سو یلتتو به آنان بود و م
 یداستپ یتآن را که برا یدو با یپس مبادا آنچه را بر تو نهان است آشکار گردان. هاست یبع یدناز هر کس سزاوارتر به پوش یو وال هاست یبع

 یدهپوش یتبر رع یدار وسترا بپوشان تا آن را که د یزشت یتوانجهان است؛ پس چندان که  یدر آنچه از تو نهان است با خدا یو داور ی،بپوشان
 یرناآگاه گ یستندآشکار ن یتخود را از آنچه برا. یرا پاره نما یو رشته هر دشمن یبگشا یرا که از مردم دار ینهگره هر ک. بماند، خدا بر تو بپوشاند

خود در  زنی یرا در را یلو بخ. زدسا یرخواهاند هرچند خود را همانند خساز یانتنزد نرد خ ینچ که سخن یر،را مپذ ینچ و شتابان گفته سخن
 .ترساند یم یشیبازگرداند، و از درو یکوکاریکه تو را از ن یاورم
ن آورنده آ جدا جدا است که فراهم ییها که بخل و ترس و آز سرشت ید،و نه آزمند را تا حرص ستم را برآ ید،نه ترسو را تا در کارها سستت نما و

کسان  ینپس مبادا چن. بدکاران بوده و آن که در گناهان آنان شرکت نموده یراز تو وز یشاست که پ یتو کس یرانوز ینخداست؛ بدتر یبدگمان
آنان و گذاردن کار چون  یکه در را یافت یخواه یشانا بهتر از ینیکار و تو جانش و ستمکاران را کمک. گناهکارانند یاورانتو باشند که آنان  محرم

بر تو  ینانرا در گناهش مددکار، بار ا ینبوده و گناهکار یاررا در ستم  یو آنان که ستمکار. بود و گناهکاران و کردار بد آنان را بر عهده ندارد
 یتها لسو در مج یررا خاص خلوت خود گ ینانتر؛ پس ا با جز تو کم یشانا یو دوست تر یشب شان یبهتر و مهربان یشانا یاریتر است و  سبک
کند؛  ات یاری تر و خدا آن را ناپسند دارد، کم ییگو یا یو در آنچه کن ید،گو تر یشکه سخن تلخ حق را به تو ب یربپذ یگرانو آن کس را بر د یربپذ

 یآرد، و به سرکش یکه ستودن فراوان خودپسند ید،خاطرت را شاد ننما یا و آنان را چنان بپرور که نکرده یوند،بپ یانو راستگو یانو به پارسا
 .وادارد
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از آنان، آن را  یکوادارد و درباره هر  یکم کند و بدکردار را به بد یکیکه آن رغبت نکوکار را در ن یندبرابر آ ات یدهمبادا نکوکار و بدکردار در د و
را سبک  رشانکه در حق آنان کند و با ییکچون ن یاردن یکن یترا به رع یگمان وال یزچ یچدار باش که او بر عهده خود گرفت و بدان که ه عهده

 .در آن ندارد بر آنان یآنچه را که حق یشاندارد و ناخوش نشمردن از ا
تو آن کس سزاوارتر که از تو  یگمان و به خوش. زداید یرنج دراز را از تو م ینکه ا ید،فراهم آ یتبرا یترع یگمان که خوش یدرفتار تو با پس

 .یدهد یکه از تو بد یدبا تر یشان ببد ات یو بدگمان یدهرس یکین
سازش  یکدیگربا  یتو رع اند، یوستهبه هم پ یلتاند، و مردم بدان وس امت بدان رفتار نموده ینکه بزرگان ا یزرا بر هم مر ای یدهپسند یینآ و

ت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند، تا با از آن نهنده سن یرساند تا پاداش یانگذشته را ز یکن یها از سنت یزیرا منه که چ یینیاند، و آ کرده
اند  از تو بر آن بوده یشرا که پ یرا استوار دارد و نظم یتنه، در آنچه کار شهرها یانفراوان سخن در م یماندانشمند فراوان گفتگو کن و با حک

 .برقرار
 »...مالک یا آری

  
 یدارو پا ینباش شاد

 از روزها امروزی
 فالح  ایمان

  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=646 
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  ) ++(  1390بهمن  23ای،  به خامنهنامه سرگشاده یک دانشجو 

  
 از رهبر انقالب یو درخواست یزعز زاد ینور برای

  
 کنندگان درخواست ینام خدا به
 !یزعز زاد یادب و احترام به نور یسالم و ادا با
  
ادب،  یهحال در سا یندلسوزانه و در ع بینم یم ینکهاز ا. یشان به وجدم آورد و با هر صفحه یبا هر خط آنها تکانم داد. را خواندم هایت مهنا

که  ارهاییآز یتمام یآر سازند، یم یتکه برا یمشکالت یبا تمام بینم یم ینکهاز ا ای، هشادمانم کرد گیری، یم یانتقادات سازنده به رهبر انقالب را پ
چند خط قصد تشکر  ینبا نوشتن ا. یخود کرده ا یدمرا مر گویی، ینه نم یق،حقا ینا یدنشن یخسته مردم برا یها هنوز به دل کنند، یخلق م یتبرا

را  شاندلشوق از آن جهت که حرف ( یتها نوشته از سر شوق هنگام خواندن دست یرا مردم با لبخندها یقدردان. از تو را ندارم یو قدردان
نامه پانزدهم تو به رهبر  خط مجبور کرد، چند ینآنچه مرا به نوشتن ا. کنند یاز تو م دارند، یم یلگس یتکه برا یمستمر یو با دعاها) زنی یم

 .انقالب است
نبودم که  ید،داشت یسرخ ربکه با پدرم در منزل جناب ع یداریالبته در آن د(مندم  به تو عالقه یشتراز خواندن نامه چهاردهمت حس کردم که ب بعد

مطالعه نامه پانزدهمت که به درخواستت  یاندر پا. آنها، ارادتم به تو کامل شد یو پس از مطالعه پانزدهم.) را به حضورت اعالم کنمام  هیارادت اول
حسم به او  یانو ب یزعز زاد یبوط به نورمر یشکه ابتدا یسمبنو یبود، بر آن شدم که من هم چند خط یبه رهبر یرخواهانهخ یها بر باران نامه یمبن

 .درخواست از رهبر انقالب باشد یککه  یشنهادپ یکاش نه  و ادامه
نهضت  ینرا ادامه داده و اجازه ندهند ا ینگار که مانند تو نهضت نامه یا درخواست کرده» و تقوا یمانعلم و ادب و ا یسرشناسان واد«که از  دیدم
با . یریبگ ارکب یامتراه آنها را در ق توجهی، یکه قرار است در صورت ب یدمد. ابتر بماند ی،ا پرداخت کرده ها ینهو هز ای یدهناسزاها شن یشکه برا

و به  یاب! یستن یمالل بینند، یاگر تو را و امثال تو را اصالً نم شود، ینم ینوشته تو توجه ندارد، اگر به دست یریخود گفتم باشد، اگر نامه تو تأث
 ینو در خالل هم یساو بنو بهکن و نامه را  یند یشده است، ادا یلتبد یمجاز یو مراد یدات با او به مر و رابطه ای یافتهبه او ارادت که  یکس

علم و  یسرشناسان واد«بزرگواران و  یناز ا کدام یچداشتم که ه یقین یباًتقر یراز! چرا؟ دانی یم. به رهبر انقالب انتقال بده یزنامه درخواستت را ن
ها  نامه ینکه با ا یندار یو اعتبار یمقام کهبا خود گفتم تو . نخواهند گفت یکدعوتت را لب یشاناز ا ی، به جز تعداد معدود»و تقوا یمانادب و ا

 یشته باشد، ولات را ندا هم فرصت مطالعه نامه یزعز زاد یخودِ نور یدشا ینکهبا ا یشیدمبا خود اند. یسو بنو یابرود، ب ینمخدوش شود و از ب
که پرسشگر است،  یدار ییتو خدا یده،آفر شککه ا یدار ییکه تو خدا گفتم یبا خود م! و آسوده یآرام کن توانی یخودت و وجدانت را که م

پس با خود گفتم که . است یلاست که خالق س ییدانستم خدا ینو همچن یدهاست که مرگ آفر ییاست، خدا ینآفر دارم که نوش ییخدا یدمد
 ینوش خوش که امروز یبه کام کسان راکشورت  های یو ناآرام ها یروان کند تا مرگ ناکام یلیامروز امثال تو، س یها که اشک یروز یدبه ام یسبنو
 .فقط خواستم در ابتدا ارادتم به تو و سپس درخواستم از رهبر انقالب را منعکس کنم. کنم یسخن کوتاه م. یفشاندب کنند، یم
 
 به رهبر معظم انقالب کنم یست؛ سالم ماما درخوا و

عبارت ! ی، آر»با ادب و احترام«. پردازم یدرخواستم م یانبه ب» با ادب و احترام«سالم و با  یکنوشته را ندارم و فقط با  یلو تفص یبلند قصد
) خیر یا یدر خواندن آنها در همان جمعه هستمانند من مشتاق و منتظ دانم یالبته نم(ها  هاست که هر هفته، جمعه شب مدت. است ییملموس و آشنا

است که نه تنها شما که من و امثال من هم،  یازآن جهت که مطالب یندناخوشا. خوانید یبه همراه آن م یندیناخوشا یها مخاطبتان قرار داده و حرف
 یول ردفرار کرد و پشت سر را هم نگاه نک یاتعاز واق شود یکه نم یمچه کن یول. دهد یو خواندنش هم آزارمان م یدنبل شن یم،نه دوست ندار

! یستمهم ن. ینیمبب دوند یم مان یِرا که به سرعت در پ یندیناخوشا یاتو واقع یمفرار، پشت سر را نگاه کن رغم یکه عل شویم یمجبور م یگاه
 !یمبگذر
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   !یزعز رهبر
نگاه من به قبل از . کنم یهم ندارد درخواستم را مطرح م یگرینصب دم یچو ه کشد یم یدکعنوان را  ینهاست ا که سال ییمن به عنوان دانشجو

دو سال  ینصورت گردانده و فقط به ا 88خرداد 22 یخیتار یتدر موقع یستادنبا ا یست،ن یدخواند» فتنه«پس از آن را  یعکه شما وقا 88انتخابات 
 .دو سال و چند صباح ینفقط هم ت،یسن یتلخ قبل از آن را فعالً کار یعوقا. کنم یپس از آن نظر م یمو ن
  
 !یزعز ای
. یستمن قصدم ارائه راه حل ن یول. یدا ها، از دست داده دادن به راهکارها و راه حل توجه و گوش فرا یکه فرصت مبارکتان را بارها برا دانم می
بار  یندوم رایبحتا  و تکرار و عبور آن اید یدهرا شن یموسوعبور از بحران از جانب جناب  یشنهادیِپ یها که راه دانم یم یزن. یستمدر مقام آن ن یراز

او در آن چند  یاز خطاها یو دفتراید  هرا خواند یرفسنجان یجناب هاشم یارائه شده از سو یکه راهکارها دانم یم. دهد یهم از ذهنتان، آزارتان م
 یاناز سبک جالب او در ب طرا مالحظه کرده و فق یزعز زاد یمشفقانه نور یها که نامه دانم یم. تان موجود است برگه ارائه راهکارها، در کتابخانه

عبور از  یها راه«عبارت  یدنکه از شن دانم یرا هم م یناحتا  .دانم یم یکرا ن ینهاهمه ا. یدا لذت برده یشها متعال در شروع نگارش یصفات خدا
 .دارم یدرخواست یست،ئه راه حل نارا ،گونه که گفتم همان ،اما قصد من. یدهم منزجر هست» بحران

  
 !یزعز رهبر
از مأموران اطالعات داشته  یسپاه و صداقت برخ یمیپاسداران قد یبه تقدس و پاک یفراوان یها خود به شما، اشاره یها در نامه زاد ینور محمد
خود  یریرا باعث عاقبت به خ یعوقا ینوع اقبل از وق شان یکه بازنشستگ یزانعز یناز ا یاریبا بس یزمن، خود ن. گوید یاو درست م. است

 شان یشانیپ یرو یخود که نام سپاه یرا باعث سرافکندگ یزعز یهنم یروزها ینرا که اتفاقات ا یزانیآن عز ام یدهد. ام وانند، مالقات داشتهخ یم
 واالی یها ارزش ینا! که خدا گزند یه دندان خجالت مو پشت دست، ب فرستند یرا که سپاه امروز را لعنت م یانیسپاه ام یدهد. دانند ینوشته شده، م

 یرشرا که در زمان پذ یامروز یانسپاه ام یدهدر مقابل د.... ینهاو ا! یستن یدمجنگ یشبرا یرکب ینیکه به عشق خم ییها ارزش ینهاا یست،سپاه من ن
به  ییچه بالها» اوجب واجبات«اسالم و انجام آن  یداریپا یکه برا ام هیدد. خوانند یم» گر فتنه«آن روز را  یاناند و سپاه آمده یابه دن 598قطعنامه 
تعداد  ینپس از مشاهده ا. یستاز دو گروه ن کدام یچبا اعتقادات ه یمرا کار ام، یدههمه را د.... کهام  هیدو د! آورند یم یشکسوتپ یشینیانِسر آن پ

محصور  یی،را فرا گرفته و شما را در تنگنا ااطراف شم.... آخر یتا ال یک یها وه دوم، حلقهگر یانسپاه ینکها بینم، یم یزرا ن یگرد یمورد ها، یدنید
هفته، دوباره  یک یفقط برا ینکه،فرزند ا یکو اما تمام درخواست من از شما به عنوان . خواهند یخود م یکرده و شما را خودخواهانه فقط برا

فرا  یشدسته اول را به مجاورت خو یانگر، امثال آن سپاهیو افراد د ییداطرافتان را فراگرفته به در آ که یا هاله ینهفته، از ا یکفقط  کنم یم یدتأک
و  یرانا یاعتال یها فرو خورده و در دل دارند و تمام آنچه را که برا سال ینتمام آنچه در ا) و نه چاپلوسانه(که صادقانه  یدو از آنها بخواه یدخوان

را در  یرانا یبه نام عزت و سربلند یا و مسلمان بودن دغدغه یرانیا یندر ع یزن ینانکه ا ییدباور بفرما. ابتان عرضه بدارندبه جن خواهند یم یرانیا
آرام و بدون هراس از گرفتار شدنِ پس  ییخود را نزد شما و در فضا یادفر یدو از آنان بخواه یدرا نزد خود فرا بخوان» گران فتنه«. پرورانند یخود م

 یدو از آنها بخواه یدفرا بخوان یزها را ن دانشگاه یدیو تبع یلدار محروم از تحص ستاره انشجویاند. دسته دوم، برآورند یانمالقات، به دست سپاهاز 
وت را به حال قضا. باشد یدهرس یانبه پا یا هفته یکفرصت  کنم یاکنون گمان م! اند افتخار شده یها نشان ینپاسخ دهند که واقعاً چگونه صاحب ا

همان هاله هفته گذشته احضار  یجادا یمجدداً دسته دوم را برا یاو  یمده ییررا تغ ینمغموم ینبه ا گرشمانن یدبا یاکه آ گذاریم یشخص شما وا م
 .ییدبنما

  
 والسالم

  
  

 ***منبع *** 
 »یبه رهبر یسینو نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=649 
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  ) ++(  1390بهمن  27، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع دهشماره ده سرگشا نامه

  
 »!یصد نامه تا آزاد«
  

 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب
 عرض سالم و احترام با
  

 یدا برده دیاهاست وجود پاکشان را از  که مدت یمردمِ فرودست یواربه د یواردردآور، درست د یشب و در سکوت های یمهنامه را در ن دهمین
 یو در آرامش یدا شده است اکنون چشمانتان را آهسته بسته یدهسالمت شما تدارک د یبرا یشکه از پ یطبق برنامه منظم شک یو ب نگاریم یم

منافع  دیشبردر جهت پ یادیز یها و برنامه یدقوا هست یددر حال استراحت و تجد کند، یآن را تجربه م یتر کس روزها کم ینکه ا رؤیاییو  یبعج
و اضطراب و  یکه از نگران یآور، هزاران هزار هستند کسان سکوت عذاب ینشهر و در هم یندر هم. یددر سر دار یآت یروزها یخود برا یشخص

 و امان یب یفشارها ینبه جهت هم یرا که گاه یکسان شناسیم یو همه ما خوب م بندند یچشمانشان را نم یا دن فردا تا صبح لحظهیترسِ از رس
کار انگشتان  یناند که فردا در ح خسته خوابی یقدر از شدت ب آن یاو  شوند یمشرف م یباق یارو به د رسند یصبح هم نم یدهفرسا به سپ طاقت

آخر  یها هر چه به روز. شوند یهم محروم م یتکه نان گارگر یکاز خوردن همان  یشههم یو برا کنند یم یمتقد یصنعت بزارآالتدستشان را به ا
و  شوند یم یرترپ یو هر روز به خدا قسم که به قدر سال شود یدو چنان م یمکرد یتروا یتانکه برا یمشکالت کسان شویم یم تر یکنزد یدال و عس

اند، به کدام زخم  فرسا و کشنده به دست آورده تالشِ طاقت یرا که به جهت ماه یبه ظاهر شاد، غم آن دارند که اندک حقوق یها روز یندر هم
ها فقط اجناس را  پر زرق و برق مغازه های یشهسال از پشت ش یانمانده تا پا یروزها یناست که ا یاز درد مردم یا تنها ذره ینهاا. بزنند یندگز

حتا  یکه به سخت یحقوق چند صد هزار تومان یک ینمعقول ب یا کردن رابطه یداها در پ داشته باشند تا مدت یدآنکه قدرت خر یند و بکن ینظاره م
آور  رابطه عذاب ینموفق به حل ا یو سخت یبتآنها که به هزار مص. زنند یدست و پا م یآنچنان های یمتو ق دهد یروزمره را م یکفاف زندگ

تر همان  رنگ و لعاب بی تر و دوام تر و کم و معادل هزار بار نازک کنند یم یدارنگارنگ پ یها را در کنار همان مغازه یفروش اً دستیتنها شوند یم
 ینو آنها هم که موفق به حل ا بندند یم یزندگ های یاندک خوش ینو باز هم دل به هم برند یبه خانه م یمتق سوم یکمغازه را به  یاجناس دلربا

احوال  خوش رفته مملکت و آقازادگانِ فرنگ یهکه شما و حضرات بلندپا یبه همان سادگ. میرند یم یمتأسفانه به سادگ شوند یآور نم عذاب هرابط
آنکه  یسکوت دردآور ب ینشهر و در هم ینآنها هم هر شب در هم بندید، یم یبه آرام یلیاردیچند صد م یاهایچشمانتان را هر شب در فکر رؤ

 نگاهی یمنحتا  و در کمال تأسف یدا کشور به راه انداخته ینشما در ا یانکه شما و اطراف شوند یم هایی یاستس یو قربان میرند یم یسادگ به یدبدان
 یقتاًکه حق یو در برابر مردم یداگر به عدل خداوند معتقد باش. یدمردم است ندار ینکه تمام روز و شب کابوس ا یو درد یزندگ یتهم به وضع

 ینسب یاهعمر را در جهت فراهم ساختن اسباب آرامش و رف یماندهاندک باق شک یب ید،کن یتاند احساس مسؤول را از فرش به عرش رسانده ماش
 یچاز ه یباترهرچه آبادتر و ز یرانیهستند در ساختن ا ها ینسزاوار بهتر یستگیکه به شا یمردم یها و دوشادوش شانه کنید یدر جامعه صرف م

 یمانتظار داراز شما  یم،که به خدمتتان ارسال کرد یقبل یها نامه یروو همچنان پ شوید یدردمندان م یبرا یو مرحمِ درد کنید ینم فروگذار یتالش
 امانج یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسردر جهت ت

 .یدده
  
  

  ***منبع *** 
 »یآزاد ییبها«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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  (++)   1390 بهمن 28 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور بیست و سومین

  
 ما و شما، مراجعه به مردم است یتنها راه بقا

 
  اند دزدان منطقه بدل شده ترین رقیب یامروز به ب یانقالب اسالم پاسداران

  
ها و  رجب یو در کنارش برا] دانشگاه امام صادق[داشتن دانشگاه  یبرا] یکن یمحمدرضا مهدو[شما  های اهللا یتاز آ یکیاگر دل 
 یکالست یدلش هوا] یزدیمحمد [ یگرید اهللا یتتنگ شده بود، و اگر آ...] نور تهران و یالدمجتمع بزرگ م[ یتجار یها مجتمع

همچنان که  –] یکاشان یامام[ یگرید اهللا یتآ یامند بود،  به واردات شکر عالقه] یرازیمکارم ش[ یگرید اهللا یتآ یادنا را داشت، 
 یااستان فارس برده بود،  یدختسرخ معادنِ ب های دلش را سنگ –شکن جمعه مشغول است  و دشمن آفرین دتبه اقامه نماز وح

و  یاتبه لبن] یناطق نور یا یآمل یجواد[ یکیآن  یابود،  رالیتمشتاقِ سر فرو بردن به داخل جوراب استا] یغفار یهاد[ یگرید
  کنم یمشانتا بالفاصله تقد گذاشتند یم یانرا با خود من در م ینهاود که اب ینراه درستش ا اندیشید، یآن م یجانب یها فراورده

  
 –و به مردم  یداعتمادتان را از پاسداران فربه بگسل. یدآوردن به مردم ندار یجز رو یا چاره یدواهللا اگر طالب بقا در دو جهان

که تنها  داند یم یخدا. تنها راه یآر. تنها راه. استما و شم یتنها راه بقا ینا. یدآور چه کافر و چه مسلمان، روی –همه مردم 
  راه

  
  یدکه صلح آفر یینام خدا به
 

 !به ما حمله خواهند کرد آنها
  

 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یبه رهبر گرام سالم
  

آن متمرکز  یقاییو موس یمخود را به شما برسانم، بر ظرائفِ کال یکه صدا ینا یمن برا. شنودید یو دوم مرا م یستنامه ب یکاش متن صوت: یک
 یبرا یشمتن را دو ماه پ ینمن ا. و حوصله شما به هنگام شنودن آن سر نرود یدمتفاوت از آب درآ یکار» بشنو یعل یدس«تالش کردم تا . شدم
قفل شدن  یلبه دل. یقیم و موساز کال ای یزهآم. گونه بود گنج های یهاز گال یگلباران: یمبهتر بگو یادکلمه، . نامه نبود. شما خوانده بودم بجنا
 نمن برآمد و منتشر شد و دوستان من در چند نقطه از جهان مت یها داشته یوبه صورت خودکار از آرش یمتنِ صوت یندر هفته گذشته، ا ینترنتا
. آن را یاناز ابتدا تا پا. یداً بشنوحتم کنم یتقاضا م اید یدهاگر نشن. و دوم یستنامه ب: بدان افزودند و اسمش شد یزشده و مکتوب آن را ن یادهپ

 .جناب شما شده است یمدر آن تقد یخوب ینسخنان آهنگ
  
ما و شما  یالهم خ. را راحت کرد ها یلیخ یالو دوم بهمن، خ یستمردم در ب یلیونیحضور م. روزها بشاش است ینچه خوب که چهره شما ا: دو

 اشایبارقه تم یناول. یستنبوده و ن یقیکم توف ینو البته ا. ما هستند ینخدا در کم یشهو هم ارندد یما را که دست از سر ما برنم» دشمنان«را، و هم 
برکتش، بهت و لبخند  ینراحت هم اول یالخ. راحت شد» ما یالخ« ی،آر. است» راحت یالخ«در تهران و شهرستانها، بارشِ  یتهمه جمع ینا

 .یدها لبخند زد شما بعد از مدتو . خود ما یو لبخند برا یگران،د یبهت برا. است
  
 یاهمان پازل  ینا یاآ ید؟به ما حمله خواهند آورد؟ و بساط ما را برخواهند چ» آنها« یاکه آ ینا. پاسخ با جناب شما. مرا چند پرسش است: سه
 یمردم تنِشکس یبه تماشا یاآ یگربار د یادن ایم؟ یدهکه اکنون رس یمبرس ییجا ینتا درست به هم یم؟ا جا شده ها ما در آن جابه که سال یستن یا تله
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و مرگ بر آن گفت تا عاقبت  ینقدر مرگ بر ا از شعار باال برد؟ و آن ییها خود برج یاز شعار، برا یخواهد نشست که تن به شعار سپرد و در بستر
 بردند؟ یشبه در آوردند و دست به گلو یرکیهمان مردگانِ هزارباره سر از گورِ ز

  
و نه از سرداران  یدبرآ یشهاب ما کار یها که نه از موشک یخواهند بست؟ جور یمهنفت ما خ یها خواهند شکست و بر چاه یاا ما را آآنه: چهار

 رفرو نخواهد شد تا مگر د یخیاز حقارت تار ای یرهبه شف یرانا ینمانسرزم یگرشد؟ و بار د یمنخواه یرها تحق قرن یما برا یاما؟ در آن روز آ
 بردارند؟ یزما خ یبعد یها غارت مجدد فرزندان و نسل یبرا یگرد یجماعت یگرد یا و هزاره یا سده

  
 یتا برا یما بهانه نداده یماجراجو به قدر کاف یو کشورها المللی ینخواران و مجامع ب ما به دستِ نفت یاو سه سال پس از انقالب آ یس یندر ا: پنج
بسپرند و از بساط خود  یخما را به تار یثیتزود همه ح یلیو خ یاندازندمختصر پنجه در پنجه ما ب یحِگ تفرزن یکباال بزنند و در  ینما آست یدنبلع

 کنند؟ یزما دورخ یتهو یهبه سمت تخل یشانها برآورند و بر ما بگمارند و با غش غش خنده یگرید »یِکرزا«
  

. یابد یاندر آن جر یا تازه یتا هوا گشایم یرا م یفشر یتِب یها ه شما پنجرهمن با اجاز شوید، یم یامن مه یها پاسخ گفتن به پرسش یتا برا: شش
چگونه؟ . استکرده  یگانهاش را به ما سپرده، ب اراده یرکه ناگز یا جامعه های یتبسته، ما و شما را با واقع یطیچرخش هوا در مح: گویم یدوستانه م

 :خواهم گفت
  

خود را از  یمایپ قاره یها دکمه، موشک یککه با فشردن . اند اجانب شده یان ما موافق دخالت نظاماز مردم یروزها جمع ینبدا که ا یا: هفت
از  یحاال که جماعت: اند یدهرس ینچرا؟ چون به ا. کنند یکسرهما و شما را  یفما فرو بکوبند و تکل یو نظام یها بر سر مواضع اقتصاد دوردست

 ینبر سر ا ها یکاییهم آمر یچند وقت یکبگذار  کنند، یو تباه م برند یو م خورند یاند و از ما م رفته ما را نشانه یستنظام، هست و ن ینا سران
از  یاریتفاوت که بس ینبا ا. یمرا هم تجربه کن ها یکاییچه بهتر که اسارت آمر یشیم،حاکمان خو یرما اس یوقت: گویند یو باز م! ینندسفره بنش

اند  نشان داده –به صورت ظاهر هم که شده  – ها یکاییاما آمر یستندن بند یپا یو اسالم یو حقوق بشر یو قانون یاصول انسان یچحاکمان ما، به ه
را از آنان  هایی لبه دلشان نفوذ کرد و حداق شود یمنافذ م ینمعتقد و معترفند و از هم یاقضا جور ینو ا یحقوق بشر ینو مواز یافکار عموم که به

 .التماس نمود
  

اگر دلتان  یرانیان،همه ا یا: کرده که یدامردم رواج پ یاندر م یاز زبان شاهِ پهلو یآور طنز رنج یکروزها  یننه؛ ا یا اید یدهشن یاآ دانم ینم: هشت
 موشکو  یهو روس ینو چ یاکاریو سانسور و ر یو دروغ و چاپلوس یو مصرف و دزد یادو اعت یکاریو زد و بند و ب یو سرشکستگ یمتحر یبرا

تنگ شده بود، خوب ما خودمان  یزهاچ جور ینو ا یو حجاب اجبار یو ساواک اسالم لیاقت یو دولتمردان ب یا هسته بند یمن یو ماهواره و انرژ
 :دهد یو ادامه م! دادیم یرا م یبشترت الفور یف گفتید یرا به خودمان اگر م ینهاا. یمبود یاقضا یناستاد هم

  
 یها ها و مجتمع برج یو در کنارش برا] دانشگاه امام صادق[داشتن دانشگاه  یبرا] یکن یمحمدرضا مهدو[شما  های اهللا یتاز آ یکیاگر دل : نه

 اهللا یتآ یادنا را داشت،  یکالست یدلش هوا] یزدیمحمد [ یگرید اهللا یتتنگ شده بود، و اگر آ...] نور تهران و یالدمجتمع بزرگ م[ یتجار
شکن  و دشمن آفرین همچنان که به اقامه نماز وحدت –] یکاشان یامام[ یگرید اهللا یتآ یامند بود،  دات شکر عالقهبه وار] یرازیمکارم ش[ دیگری

مشتاقِ سر فرو بردن به داخل ] یغفار یهاد[ یگرید یااستان فارس برده بود،  یدختسرخ معادنِ ب های دلش را سنگ –جمعه مشغول است 
را با  ینهابود که ا ینراه درستش ا اندیشید، یآن م یجانب یها و فراورده یاتبه لبن] یناطق نور یا یآمل یوادج[ یکیآن  یابود،  استارالیتجوراب 

 :دهد یو ادامه م. کنم یمشانتا بالفاصله تقد گذاشتند یم یانخود من در م
 »یبانهنج ینجواها«منابع و اطالعات، توسط  یرو سا زاد یمحمد نور یشینپ یها اشخاص، با توجه به نامه یبخش، اسام یندر ا: یضرور یحتوض[

 .]اند اضافه شده
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و سهام  نشان یب یها و اسکله یندروغ های یو کشت یمهاز امام زمان و شرکت ب یا ابلهانه یها به هاله نور و داستان ها اهللا یتآ یوناگر حوار یا: ده
و  یتیو امن یاسیو س یو همزمان به هزار موضع اقتصاد تپید یخدر مقاچاق مواد م یشان برا مثل خواهر خودمان اشرف، نبضحتا  مخابرات و

مثل مجالس خود  –و رام و خبرگان پژمرده  یعمردم، مجلسِ صد درصد مرعوب و مط یاگر شما ا یاو برداشتن اموال مردم نظر داشتند،  یاطالعات
 رابساط سور و ساتشان  یو جور کردم یم یفشما رد های اهللا یتو آشما  یهمه را برا گفتید یمن مگر مرده بودم، به خودم م خواستید، می –من 

 :دهد یو باز ادامه م. بخورند یراز آن س یبشانحاضر و غا یها تا هر چه نفس دارند، هم خودشان هم نسل کردم یپهن م
  

و کربال و پسر  یو اوالد عل یو عل یغمبرخدا و پ هزار و چهارصد ساله و یختار یدنکش یشبه پ یازین یگرد گفتید یرا اگر به خود من م ینهاا: یازده
 سفره یک یواشکی خوردیم، یم یمما که داشت. نبود یهمه حقارت جهان ینو ا یماندگ و عقب یو خراب یبهمه آس ینو ا یدفاطمه و هزار هزار شه

 .کارش یپ رفت یم شد یتمام م کردیم یجنابان پهن م ینا یهم برا
  

بله، به ظاهر . »...آرام، بانشاط، یکشور ی؟کشور در بحران است؟ چه بحران گویند یچرا م«: یدفرمود یرتانجمعه اخ در نماز یحضرتعال: دوازده
بحران بزرگ دست به دست  یکما، هم در متن . کشور ما نه آرام است و نه بانشاط: گویم یاما شرمگنانه م. فرمایید یاست که شما م گونه ینهم
 یفمانو قَدَرقدرتان تکل یانتا به دست ماجراجو یما بهانه آراسته یمجامع جهان یبرا یهم به قدر کاف. مان تنگ استو هم خُلق مردمان شویم می

تا  ایم بدل شده یفو سردرگم و بالتکل تفاوت یب یاند، به مردمان داده یلمانو رجز و شعار تحو ایم یدهد قانونی یو ب یروشن گردد، هم از بس دزد
و درشت است تا با  یزر یها الوقت ابن یاوضاع برا ینتر و ناب ینبلبشو البته بهتر ینا. غالمان بشکند یرو زنج یدخدا برآ از آسمان یمگر دست
 .خود فرو ببرند یشانخود و خو یلقمه را به گلو یکلقمه کنند و همان  یکمردم را  های ییدارند دارا یارکه در اخت ییها گلوگاه

  
و . برسانم –اداره اطالعات سپاه  رئیس –االسالم طائب  خود را به جناب حجت یغامنامه پ ینهم یقاز طر ییده اجازه بفرمانرفت یادمتا  یراست: سیزده
. »اباتبعدِ انتخ. ایم یدهد یشانبرا ییها خواب یک«: گفته بود ییآنجا که در پاسخ به پرسش بنده خدا. یدبه من رس یغامشکه پ یمبگو به وی

 ی،دست به کار شو یهر وقت خواست ین،االسالم والمسلم جناب حجت: گویم یم یبه و. گردد یبه جمع خانواده من برم »یشانبرا«منظورش از 
 .یاییمما مه. یستن یما را باک. یندازخود ب ینِخون یها و به دست یش،کار خو یانبه پا ینگاه یکحتماً 

  
که دستشان به  یانیو روحان یوالوشه های یاز پاسداران فربه و اطالعات یجماعت طائب و یامثال آقا یمبحران را چرا نگو ی،رهبر گرام: چهارده

در  انرا تجسم کنند که ورق برگشته و آن روزی - توانند بل نمی - نه که نخواهند ینانا. اند کشور فراهم آورده یخون و پول مردم آلوده است، برا
کشور به  تر یشآنان را به فرو بردن هرچه ب یرانگر،تجسم و ینهم. کنند یاعتراف م یشانها ها و غارت خون یک یکو به  اند یستادهبرابر مردم ا

 !نباشد یااگر قرار است من نباشم، بگذار دن: که. کند یم یکتحر المللی ینب یها غرقابِ مخمصه
  

 ینهم یخِآنجا که ما تار: و بگذرم یمرا بگو شا یکیاست؟  یدهبه عمق اعتقادات مردم فرو خز هایی یعهبه دست ما و شما چه ضا دانید یم: پانزده
و به حلقشان  نگریم یو برّ و برّ به چشمان مردم خود م کنیم، یم یفوارونه تحر یو مجاز ینیع یها چشم رسانه یشو سه سال انقالب را پ یس

 یلبا توجه به نبود وسا یش،چهارصد سال پهزار و  ینو معصوم یو نبو یقدس یثِهزار هزار حد یِدرست یاست برا ینیچه تضم تپانیم، یدروغ م
 ی؟ارتباط جمع

 ینهم یدچرا با دهیم، یم یشها و مردم خو و به خورد بچه کنیم یم یختار یر،و سه سال اخ یس ینکه ما سخنان نادرست خود را در هم یحال در
 باور کنند؟ کنیم، یصادق منتسبش مبه امام باقر و امام  یخ،تار یها را که ما و شما مصرانه به دوردست یمردم، فالن سخن

  
قائم ما، همه  یامتا زمان ق: گفت یم) ع(یناز معصوم یکیکه از قول . ها با من بود تا مدت یاناز زندان یکیسخن  یردر زندان که بودم، تأث: شانزده

 ی،داد یخدا اگر به ما فرصت حکومت م یا: خدا طلبکارانه با خدا محاجه نکنند که یشگاهتا فردا در پ کنند یم یداحکومت پ یلصنوف فرصت تشک
مثل . کردند تا به حکومت برسند یدااز صنوف فرصت پ یاریخودمان، بس یراندر ا: گفت یهمو م. بردیم یمعهودش فرا م یگاهرا به جا یتما بشر
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و  نمغوالحتا  .گوناگون های یلهو قب ها یفهو طا) نادرشاه و رضاشاه( یانو نظام) یهصفو( یانو صوف) یهصفار(و مسگران ) یهآل بو( یگیرانماه
 شد؟ یآنان م یطلبکار یفمگر خدا حر رسیدند، یکه اگر به حکومت نم یعه؛ش یانمانده بود روحان. یوالیانه

د و بر تخت مرا یدیچشم ما همه را برکش یخدا، جلو یا: که دراندند یم یقهدر همان محشر خدا  رسیدند، یاگر به حکومت نم یعهش روحانیان
 ینهمد یممگر ما مرتب به ترس گفتیم؟ یکم سخن م ها یستگیو با ها یستگیو شا ها یمگر ما بر منابر خود از خوب ی؟به ما نکرد ینگاه یکو  ینشاند
مأمور عالم  یبه نورافشان کشید، یرا که از منابرمان سر بر م یدیما همان خورش رساندی، یما را اگر به حکومت م پرداختیم؟ ینم یعیش فاضله

 .و مجاورت قدم بردارند یستیکه گرگان با آهوبرگان به همز آوردیم یاز امن و امان و رفاه بر م یاییچنان دن و آن. فرمودیم یم
. سپرد یانجهان را به دست روحان یعیِرشته امورِ تنها کشور ش یچند صباح یکهراس فرمود و  یانروحان یشد که خدا زبانم الل از غوغا این
دزدان  ترین رقیب به بی –امروز  – اش یبه خون نشست و پاسداران انقالب اسالم یانبار، دست روحان یننخست یشد که برا ینا یواگذار نیا یجهنت
مرغ، تا هرچه که شما نام از آن  یرکاالست، تا ش ترین ارزش یکه ب یزادقاچاقش از جان آدم ینرهایو کانت ها یکه در کشت یجور. اند بدل شده نطقهم

ما  رایب یامبراز قول پ یثیحد یزمان یک یباالتر از قاچاق مواد مخدر؟ راست یچه کار و کسب! مواد مخدر؟ چرا که نهحتا  .شود یم یافت ید،ببر
دشت  یانبالجو! یی؟خدا یدانشه یا ییدکجا« شود؟ یم یزشامل حال کار و کسب پاسداران فربه ما ن یاآ ین، ا»اهللا یبالکاسب حب«: که فرمودید یم

 »!یی؟کربال
  

حضور آن همه مردم در آن . را سپاس یخدا. و دوم بهمن، خوشبختانه چهره شما به تبسم نشست یستب یمایانراهپ یِفراوان یبعد از تماشا: هفده
به  نکهآ یما برا. نشاندرا بر جمال شما  یقرا بست و تبسم توف یانگو از خام یاریکه دهان بس یتیواقع. بود تردید یب یتواقع یکباشکوه،  یماییراهپ
و دور از چشم  یرقانونیغ یها در پس دادگاه. یماجتماعات آنان را برآشفت. یمخود بست یبانرق یهمه درها را به رو یابیم، یقتوف یشینما ینچن یک

و دوم  یستما در ب رقیب یو ب تنه یک یشاست که نما یهیبد. یمنگذارد یعده و عُده آنان باق یشنما یبرا یفرصت یچو ه. یمبه زندانشان انداخت
 یاز پا یرکه ما زنج انجامید یمحض م یتِما آنجا به واقع یروزیپ. رسد یبه نظر م تماشایی –پرنده در برابر پرندگان در قفس  یکمثل پرواز  -بهمن

سخن گفتن . بدهند اننش یانما و جهان خود را به یتجمع یگرتا معترضانه اما در سکوت، بار د دادیم یو به آنان فرصت م گشودیم یخود م یبانرق
کردن معترضان  یفخف یکه ما برا نشیند یآنجا به تعارض م ی،سو یگراز د یلزبون و ذل» دشمنِ« یبرا یو رجزخوان ی،سو یکاز  یشاز اقتدار خو

درخت  یکبه گنجشکان  خورد، یچرخ م که بر سر ما یدرافتادن با کرکس یبه جا یعنی ینا. بریم یمردم م یجرا های»یمیلا«دست به بستن  ی،داخل
 .یمو هورا بکش یمشجاعتِ خود کف بزن یگونه آنان، برا فرار فوج یو با تماشا یمسنگ بپران

  
که اگر بنا بر مقابله باشد، ما راه امام حسن را که  یدیدخط و نشان کش ید،بنشان یشانخود را سر جا یداخل یبانآنکه رق یهست برا یادمشما : هجده
به حضرت  هچرا مشفقان. پردازیم یقطره خون خود به مقاتله م ینو تا آخر افتیم یدر م ینبلکه به راه امام حس کنیم، یانتخاب نم یدح انجامبه صل

و خط  ینشوربختانه اگر روند ا. برد یافقِ همسطح رنج م یک یو از تنگنا. یستبرخوردار ن ینگاه، از ارتفاع مناسب ینسخن و ا ینکه ا یمشما نگو
هراس  مردمو از مواجهه با نگاه پرسشگر . ها خواهند شد خاطره ینتر از تلخ یکیبکشد، فرزندان شما وارث  یکبار ینشان جناب شما به جاها

هبر افتاد و ر یانبار، حکومت به دست روحان یکفقط  یبار، آر یک: گویند یما رو به آنان م یخیکجا؟ آنجا که فرزندان تار دایند یم. خواهند داشت
خود را  اندرانداخت و دست پاسدار یظغل یآن فرو کاست و جامعه را به انشقاق یو خارج یحکومت، تا توانست از مخاطبان داخل ینا یروحان

 .وا گشود – یهر کار یبرا آری – یهر کار یبرا
  

به  یتهمو با عنا. کند یبساط ما شال و کاله م یدنبرچ یامروزه برا گفتید، یکه هماره از آن سخن م ی»دشمن«آن  یمچه تلخ اگر که بگو: نوزده
آراسته  ییتماشا یحزنگ تفر یک یرا برا المللی ینو ب یحقوق یها همه عرصه نژاد احمدیچون  یجاهالنه افراد یاهوهایپوک ما و ه یرجزها
اتحدوا  یهاالمسلمونا یا«: کشیم یه هر چه نعره مبدا به حال ما و شما در آن روز ک. اش را دارد تجربه. یستن یما کار دشوار یدناو برچ یبرا. است

 گیجن. کند یبودن و نبودن باور نم یما را در آن تنگنا یچرا؟ چون صداقت سخن ما رنگ باخته و کس دانید یم. کند یباورمان نم ی، کس»اتحدوا
 یها قدرت یاناست م یجنگ. آنان ندارد یها خواسته به آنان و یجنگ، ربط یناست که ا ینرا باور بر ا یراناز مردمان ا یاریبس یرد،اگر در بگ

 یگراز د نگرند، یم یششده خو و اموال غارت ینخون یها رفتن و ماندن، به دست یکه در تنگنا یو پاسداران یانو روحان ی،سو یکجهان از  یرکز
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 یثشما خود حد. رویم یم یشجهنم هم که شده پ تا خود یعل یدما با س: جناب شما گفته بود ییاز سرداران فدا یکی یش،دو ماه پ یکی. یسو
 !یدتا ما را به بهشت خدا رهنمون شو یدحکومت شد یندست به کار ا یانشما یاگو! مجمل ینمفصل بخوان از ا

  
خود  ید؟شان ما بدهمراجعه به مردم را در انتخابات اسفندماه ن ینا یدمباد بخواه. ما و شما، مراجعه به مردم است یتنها راه بقا ی،گرام یا: بیست

و البته  ترین کن گوش و حرف ینتر شده، از رام ییدانتخابات تأ ینحضور در ا یبرا یتشانکه صالح یاز داوطلبان یاریبس: دانید یاز همه ما م تر یکن
آداب  یشاپیشاند و پ عبور کرده یاطالعات یها دستگاه یکتنگ و تار یلترهایاند؛ که همگانشان از ف پس از انقالب یها سال ینا های یناز کاسبکارتر

و  یداز پاسداران فربه بگسل رااعتمادتان . یدآوردن به مردم ندار یجز رو یا چاره یدواهللا اگر طالب بقا در دو جهان. شده است یمبه آنان تفه یچاکر
 .که تنها راه داند یم یخدا. تنها راه یآر. راهتنها . ما و شماست یتنها راه بقا ینا. یدآور چه کافر و چه مسلمان، روی –همه مردم  –به مردم 

  
که از ما  یزیمردم تنها چ ینا. را از خاطر مبارکتان خواهند زدود ها یمردم نگران ینهم ید،آور روی –همه مردم  آری –اگر به مردم : یکو  بیست

در کنار  ند،مردم اگر صداقت ما را باور کن. یما کرده یغان درانقالب از آن یها سال ینکه ما در ا یهمان گوهر ناب یعنی. مطالبه دارند، صداقت است
مردم اگر ما و شما را باور کنند، . صداقت یناست ا بدیلی یو عجب گوهر ب. همراه و مشاور ما خواهند بود ها یکاست یمما خواهند ماند و در ترم

. آسمان یابرها وانیبه ر. زالل یها از جنس آب یباور. ا را باور کننداست م یکاف. برخواهند آمد المللی ینب یداتو تهد ها یمخودشان از پس تحر
ها فائق  و گسست ها یو ناکارآمد یرهاو تحق ها ینبر توه شود یباور، م ینکه با ا. یدبرآ یدرست یکه از او بو یباور. سر یکهکشان باال یو به سترگ

در حکومت  یپا هانهب ینبه هم یانروحان یلمگر شما و خ. دست خدا نهادمردم را در دست هم، و دست مردم را در  یها دست شود یم. آمد
 .است ینخون. ها آلوده است آن دست. یدوزارت اطالعات منگر یوالهایپس کو دست مردم؟ کو دست خدا؟ به دست پاسداران فربه و ه ید؟ا ننهاده

  
سخن تلخ مرا امروز  ینا. یستن یباک. روان شما را برآشوبد و بخراشدبسا  یاست، و ا یزابیام تلخ است، ت نوشته دانم یمن خود م: و دو بیست

دوستان : که یست،نگر یددرست به من خواه یفردا با تبسم. یممهلکه به در رو به سالمت از این –هم ما هم شما  –تا همگان  یدنوش جان کن
 .اند و من بدانان پشت کرده بودم بوده یسو ینمن در ا یواقع

  
که  یتا زمان یلمما یاربس ییداما باور بفرما. نخواهد کرد یابه ما حمله خواهد کرد  کرده ینکم» دشمن«ندارم که آن  ینبه ا ین کارم: و سه بیست

و  اتاز دو سال تمام است که برادران اطالع یشب. کنم یداام دست پ شده ربوده یلشود، به وسا یرطائب تعب یناالسالم والمسلم خواب جناب حجت
ها متعلقات ربوده شده آن  و ده یوترپنج دستگاه کامپ ینبه ا یدبنده خدا شا ینکه ا گویند یبه خود نم یچاند و ه و برده یدهزار کار مرا دزدسپاه اب

 .یدودفرم یدستور عاجل صادر م یزخصوص ن ینکاش در ا یا. برادران بسازد های یفگاهاز مخ یگریمحرمانه د یلممحتاج باشد و بخواهد ف
 ییکوتاه با خدا ینجوا یکو اکنون . یدباش یدهرا شن» بشنو یعل یدس«نامه را خوانده و هم  یندارم تا آن موقع هم ا یدکه ام یگرد یا تا جمعه بدرود
 :گر است و پنهان ما و شما نظاره یداکه بر پ
اراده  یکه مرا به آزردن دل یاز درونِ من خبر دار. ومش یو زنده م میرم یم گزینم، یکه برم یا که من در هر نوشته و با هر کلمه یتو شاهد خدایا،

 یزانگ خوف رتویهزا ینجز به در رفتن از ا یا اما چه کنم که جامعه ما را چاره. برم ینام م یوالمخوف که از او با ه یِاطالعات یکگرچه دلِ . یستن
و  ها یها و اطالعات مرا به دست طائب یاخدا. بحران به در ببر ینت از اام را به سالم مرا بکش و تار و پودم را به باد ده اما جامعه یاخدا. یستن

از  ی،نشدن تمام یها از غصه التکلیفی،را از اندوه، از رنج، از ب ینمرا و مردمان سرزم ینماند تکه تکه کن، اما سرزم که به لباس سپاه فرو شده یفربگان
 ییرها لیاقت یب یانو روحان یراناز دست مد ی،انسان های یاز کاست ی،رس، از لکنت، از قحطاز غارت، از ت ی،در از دربه ی،ماندگ از عقب یر،تحق

 ینآم. فرما یتعنا یسرفراز ینمنابودم کن اما به مردم سرزم. ببخش
  

 و هشتم بهمن ماه سال نود بیست
 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
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   ***منبع *** 
 »جواهای نجیبانهن«؛ وبالگ زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/?p=19007 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/02/nurizad-letter-23.html 
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     1390بهمن  28ای،  به خامنه» یک جوان معترض«نامه سرگشاده 

  
 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یران،ا یاسالم یجمهور رهبر
 سالم

  
نه از  ینجانبا. شما نمود یرا دعوت به نوشتن نامه برا یگرو سرشناسان د ینید یدر نامه پازدهم خود علما زاد یرکه جناب نو دانید یم حتماً

نسل سوخته که  یناز هم یکی. یرانا یتنفر از جمع یلیونتمام هفتاد م ینهستم از ب یفرد عاد یک. دارم یباییو ز یواام نه قلم ش سرشناسان
و ما، آغاز . یدگرد یزتر ن نشد بلکه کم تر یشب یشانانقالب کردند و نه تنها آزاد یشاناسالم ینتحقق د یو برا تر یشب یدبه آزا یدنرس یبرا رانشانپد

مان  یهتفنگ شد و تغذ یمانو باز یدیمکودکانمان را از ما گرفته بود و سپس جنگ را چش یحاتآن زمان تفر یبا انقالب بود و بلبشو یمانزندگ
رزمنده خود  یکاننزد یها و با افتخار به دوستانمان از شجاعت یمبه جبهه جنگ و رزمندگان بود ینمانناظر کمک والد یم با شادباز ه یناسالم، ول

 یم؟چه دار یمانترها بزرگ یهمه فداکار ینهمه سال و ا یناما ما بعد از ا. گفتیم یم
از  یکینسل سوخته، به عنوان  یناز ا یکیاز افراد جامعه، به عنوان  یفرد یکاما من به عنوان  یسنداز علما خواستند تا بنو زاد ینور جناب
ها در جدال بوده است، چرا  و ماندن در وطن و کمک به ساخت آن، سال یگراز رفاه کشور د یرفتن از کشور و برخوردار ینکه ب هایی یکردهتحص
 .سمیننو

من . باد رفت بر یشنگذشته آرزوها یزیهنوز چ یدرس یجهبه نت یخره انقالب اسالمرزه کرد و زندان رفت تا باألمبا یند یبرقرار یپدر من که برا
 ینچه بود و ا یهدف از حکومت اسالم واقعاً دانم ینم یگربزرگ شدم، امروز د یو در کشور اسالم یو اسالم ینید یدبا عقا یمکه تمام زندگ

 یحکومت رو ینن شاهد بهترآلاما  یاممکن نبود؟ آ یت بدون حکومت اسالمعدال یبرقرار واقعاً یاآ. داشته باشد تواند یم یچه حسن متحکو
و سپس فرزندش به حکومت رسد آنکه حکومتش برپا باشد  یبرا یدبه حکومت رس یعل یوقت یاآ. در حال اجرا است) ع(یو عدل عل یمهست ینزم

 یعل. نه البته که نه. یدراند، به اصطالح پاسداران انقالب پودر نما یما سخن یهکس را که بر عل را خفه کند، هر ییکرد تا هر صدا یررا اج یا عده
مردم استوار  یتبرخواست اکثر بایست یاعتقاد داشت که حکومت عدل م یرارا به ابوبکر سپرد ز حکومت گذشت و آن یاز حق خودش براحتا 
قدرت را نداشت تا پسرش  یندر زمان حکومتش ا یعل کنید یمفکر . اگر فکر کند به سود ملت نباشدحتا  .شود یمالپا ودشاگر حق خحتا  باشد

تجسس در  دانیم یبر ما که م یوا. آنان پاپوش بسازد یدر کار مخالفانش تجسس کند و برا توانست ینم کنید یفکر م. خود کند یقطع ینرا جانش
 .دهیم یگناهان است و انجامش م ینتر از بزرگ یگرانکار د

 و یدتر هست خود آگاه یمکه هرچه بگو یم،چه بگو. دهم یندرس د یروحان یهم به شما در مقام فرزند شما به شما، آن که یستمن یمن کس. بگذریم
 زیمردم را به با یو زندگ کند یاگر دولت اشتباه م. دانید یملت م ینکشور و ا ینخود را رهبر ا یراز ،باز گناه از شماست یزن یدخبر یاگر بحتا 

 برد، یم یچارگیو ب یبه ورطه نابود یارکرده است که مردم را با شتاب بس یجادا یو تورم یچنان گران آن یدها و اعمال نسنجه و با حرف گیرد یم
 ختیمردم را در فقر و بدب خواهند یم یانتانو اطراف یدخبر باش یشما ب یدشا. بود یدخواه یکبلکه شما هم در گناه او شر یستمقصر فقط او ن

اما . بوس بمانند نان دست یا لقمه یبرا یوستهبه نان شب محتاج باشند تا پ. و مخلفت نداشته باشند یتشکا یبرا یرمق یگرتا د گرفتار کنند یشخو
که  سک روز هر و آن یردکه مظلوم حق خود را از ظالم بگ یدخواهد رس یخره روزنخواهد بود و باأل یدائم یاوردسال دوام ب اگر چند یاستس ینا

 .به ملت جوابگو باشد یدبا ،نکرده باشد یظلم کار یهکس که بر عل باشد و هر در مقام ظالم
 یدخودتان به خر یاآ فرمایید؟ یم یهخود را از کجا ته یزندگ یحتاجو تورم شد، دوست دارم بدانم شما ما یو گران یصحبت از مخارج زندگ راستی

 یداند یاست؟ م یدهسر به فلک کش ها یمتکه ق یدا یدهد یچاما افسوس ه. دارد یه لذتخانه و خانواده چ یکردن برا یدکه خر دانید یم یاآ روید؟ یم
سال سابقه کار در تهران با  با چند کرده یلفرد تحص یک دانید یم. ها ثابت مانده است حقوق یول یدههزار تومان رس 20گوشت قرمز به  یلوک یک

گوشت  یلوک 15تنها  تواند یاش م یهبا کل بق دهد، یم یقلواحد آپارتمان نُ یک یبرا یهرارا ک هزار تومان آن 500هزار تومان که  800حقوق خالص 
در  یاهانس یهعل ینژاد یضو تبع یعدالت یهنوز ب یمابزرگ که به گفته صدا و س یطانش ینجهانخوار و ا یکایدر کشور آمر دانستید یم یااما آ. بخرد

و همان  استدالر  6گوشت قرمز  یلوک یک یمت، ق)!پوستند یاهاز مقامات آن س یگرد یور و برخجمه یسچرا رئ دانم یالبته نم(آن حکمفرماست 
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 یلوک 1000با مازاد درآمدش  تواند یخانه مناسب م یک یدالر بوده که پس از کسر اجاره بها 7000درآمد خالص ماهانه  یدارا یلکردهفرد تحص
 .گوشت قرمز بخرد

شخص اول مملکتشان هر  یکا،بزرگ آمر یطاندر کشور جهانخوار و ش دانستید یم یچه ،آیید یمردم نم یانو به م یدا شما که در خانه نشسته راستی
 !؟شود یم یکآنها شر یو با شاد کند یشرکت م یمردم های یشهما یدر برخ. خورد یغذا م یعاد یفودها و در فست آید یمردم م یانبه م یاز گاه

 ینآنچه از د یادمن را به  رود؟ یغربت بوده است، م یارد یرانیکه البته ا یفرد عاد یککفر به جشن تولد  یاراز د یا ملکه یکه به تازگ یدا یدهشن یاآ
 .یاسالم یاز کشورها یک یچنه در ه یدد یدکفر با یارکه من شناخته بودم را در د یاسالم !یفح یول. اندازد ینقل کرده بودند م یماسالم برا

اگر  یستمهم ن. یسمبنو یزیچ یزبهتر باشد من ن یدبا خود گفتم شا. خود هدر دهم یوقت شما را با سخنان تکرار ینا از تر یشخواهم ب نمی
 ازگفته بودم که  خورد ینام من البته به درد شما نم. نام خود را فاش کنم یداما از من نخواه. دهد یم یندرد خودم را تسک ،به هر حال. خوانده نشود

ندارم تا  یمال و اموال. ترسم یشدن نم یاز زندان. بخورد یجیو بس یو سپاه یقلچماق اطالعات یروهایکه نام من به درد ن ترسم یما ما. ام ملت ینهم
و  مو بغل کردن همسر جر یدنمگر بوس. یستن یمن ببرند مرا باک یانوادگخ یها و عکس ها یلماز ف خواهند یچقدر هم که م هر. چپاول کنند

و  دانم یبرسند من نم خواهند یها به چه م عکس یناز ا. خانواده جرم است یطبودن زن در مح حجاب یمگر ب! در آن است یزشت یااست و  یتجنا
 بمانمپنهان  توانم یکه م یپس تا وقت. یستندن یگردانرو یکار یچاز ه ینکه به اسم د یمنما یاما چرا خود را هم صحبت اراذل و اوباش. ترسم ینم

 .خواهم ماند
  

 جوان معترض یک
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=676 
  



 )1003(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1390بهمن  28ای،  به خامنهحبیب تبریزیان نامه سرگشاده 

  
 !یو مقام معظم رهبر هنیه

  
 !یا حضرت امام خامنه یاسالم یالشأن جمهور یممرتبت، رهبر عظ یمقام قُدس پیشگاه

  
 !بزرگوار ای
فروگذار نکردم  یچه یتا به حال دو نامه نوشتم و از چاپلوس! یسمو بزرگوارت نامه بنو یعمقام من یگرفتم که برا یاد زاد یمحمد نور یهم از آقا من
 !شود یم یعالاست و باعث شعف و شهو جناب یکه مطلوب طبع حضرتعال دانم یم یراز

به  یجان نثار کنجکاو شدم تا سر ی،با و یحضرتعال یدارما و د یاسالم یرانبه ا یههن یلاسماع یاز سفر آقابود که پس  ینعرض حال ا ینا علت
آن همه  یشانما آن را آن همه پوشش دادند و از شما و ا یها ما که رسانه یاسالم یهنبه م یشانسفر ا ینمسازمان حماس بزنم و بب یتوبسا
شما را  یکانحسادت اصحاب و نزد تواند یم یشاننسبت به ا یجنابعال یمیتهمه صم حق، آنه دادند که ب انتشار یمانهفراوان و بس صم ایه عکس

 .اند چگونه پوشش داده یزد،انگها هستند بر و محبت ها یتاز آن عنا یا ذره یکه در آرزو
 .دارم یان آشنانزب ینبا ا یکم یسی،علت دو دوره شبانه در زبان انگله خدمت شما عرض کرده بودم که ب قبالً
قدر با  ما آن مدار یتو وال یاسالم یهنکه در م یاز سفر یت،کار گرفته شده در آن ساه زبان و لحن ب یدناز د »یوزحماس ن« یتاز مشاهده سا پس
 یزآم هِ آن هم طعنهکوتا یارخبر بس یکصورت ه فقط ب یتاهم ینبه ا یچون سفر. خوردم یکهشده بود، در آنجا  یتراخبارش گزارش و ت ی،گر آوازه

 .درج شده بود یآور نسبت به حضرتعال که چه عرض کنم بلکه خفت حقیرانهو 
ه را ب آن ینع یر،حماس که در ز یتنام برد حال آنکه در سا »یمقام معظم رهبر«از شما با  یخود در مراسم انقالب اسالم یدر سخنران یههن آقای

 .انعکاس داده شده است یزآمیرتحق یهم با لحن سفر در دو خط آن ینکه ا بینیم یام، م مربوطه درج نموده ینکاضافه ل
اش از سازش  همه یههن یآقا یول یدفرمود یاد یندرون جنبش فلسطه سازش ب یانبارتان از ادامه مقاومت و راه ندادن جردر سخنان پر حضرتعالی

 ینکهاست و ا یمت اسالمله اأمس ین،مسأله فلسط ینکهدس و اشما از ق .فرمود یآن سازش سخنران یاتباره توجهدم زد و در یبا دولت ساحل غرب
غزه و  یسازباز یو درخواست کمک برا ینجنبش فلسط یمال های یازاز ن یشانا یول ید،صحبت فرمود کند یپشت نم ینبه فلسط یاسالم یرانا

 یرانسخاوتمندانه ا یها کمک یدر ازا ینکردند که فلسط یدتأک ،بافتند و به تکرار یلطو بحر یبا بخش غرب ینفلسط یدولت مل یجادکمک به ا
که دائماً بر اتحاد  ،ما یو دولت اسالم ینه حضرتعال یه،هن یلاسماع یمخاطب آقا ییچنان که گو آن! نداده است یرانبه ا عهدیت یچه یاسالم

بلکه فقط همان امت  نمایند، یداشته و به آن مباهات م یدخود تأک یو جهان یا منطقه یراهبرد یاز محورها یکیعنوان ه با حماس ب یکاستراتژ
 ینهسه را ب یمت اسالمسنگ اتحاد ا یو توجه ندارند که حضرتعال زنند یدم م یناز وحدت ملت فلسط یشانا. اردن است رودساحل  ینیفلسط یعرب

 !.زنید یمبارک م
هنگام نوشتن چک ه برساند که ب ییشرف عرض اقدس واله را ب یههن یلماعاس یدو خط کوتاه، خبر سفر آقا ینفکر کرد بهتر است ا یربنده حق این

 .شده باشد »یوزن حماس« یتسفر در سا ینا یمراعات نحوه گزارش خبر ،یشاندر وجه ا یکمک مال
  

 قدم شما ثابت ارادتمند
  

Khamenei lectures Haniya on resistance 
TEHRAN – Iran’s supreme leader Ali Khamenei on Sunday warned the Palestinian Islamist movement Hamas against 
any “compromise” in its fight against Tehran’s nemesis Israel, his official website repor… (photo: WN / Ahmed Deeb 

 
http://wn.com/hamas 
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  ***ها  نوشت پی*** 
؛ آن خبر دو یدمدوستم نشان دهم د یکرا به  یتسا خواستم یحماس سر زدم م یتنامه، به سا یا تیاداش ینروز پس از درج ا یکچند ساعت 

 .که فرصت نداشتم بخوانم ،اند گذاشته نژاد یاز احمد یتر مفصل یها گزارش ،اند و در عوض مورد اشاره را برداشته یخط
 یزیانتبر حبیب

  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=671 
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  ) +(+  1390بهمن  30ای،  اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  
 انگلستان است ی،سرمهندس اصل یرانا یایدر قضا

  
 بود ی،مصلح یدراطالعات، ح یربرادر وز یاسیس یاناکثر زندان سربازجوی

  
 یدرا بر عهده دار یتکاراجن یز،ر فاسد، خون یدولت و حکومت یهمچنان رهبر شما

  
ظلم  یهداد تا بر عل ینایمانفرمود، سخن تملق از ما بگرفت و چشم ب یترا که قدرت درک به ما عنا یمو سپاس خداوند رحمان و رح حمد
 یست را بر گفتار جارا یحق تعال یتو آنچه مورد رضا ییمبه زبان نما یامق یران،ملت ا یخیتار یها ها و خواست و منحرفان از آرمان یشگانپ ستم
 .بر ما ینعمت بزرگ ینعطا فرمودن چن یهمان سپاس خداوندگار است برا یمانکار برا ینم که همانا ایینما
  

 یا خامنه آقای
 یم،ر شوبرخوردا »یرانگسترده سلطنت شما در ا یهسا«از نعمات . یریمشما برگ یمو تعظ یزبان بر چاپلوس توانستیم یشما م یاناطراف یرهمانند سا ما

خود و  اییم،ارتزاق نم »یمحتضر انقالب اسالم ینحاضر بر بال یها کرکس« یرو به مانند سا یمشما استفاده کن یاردر اخت المال یتاز خوان گسترده ب
 :ییمبگو بار یک یا جا آوردن سپاس شما هفته و در به ییمرا فربه از حرام نما مان یاییدن یها حساب

 »!یدهست ینزم یو فرستاده خدا بر رو یامبرپ یناست و شما آخر ینزم یخدا بر رو ینیجانش یفرد برا ینربهت یا خامنه اهللا آیت«
چه بسا از ظلم شما و . یمزبانمان آرام نگرفت و آواره غربت شد یا و لحظه یدحضرت شما نچرخ یکه گفتار و وجدانمان بر چاپلوس یغدر اما

 .یمدر امان بمان یتاناز خدا خبر یب یانسپاه
 یااز مزا یو برخوردار یحکومت یها به ضرب و زور بخشنامه یو جمع یافته یانپا یزبهمن امسال ن 22 یده،که زمان گفتار سوم من با شما گرد اکنون

ر یاخ یها سال یماییراهپ ینتر رونق امسال کم یمایی،و به گواه حاضران در راهپ یدندبهمن در آن حاضر گرد 22 یماییو مواهب حضور در راهپ
 .رسید یبه نظر م» در هم فشرده و متکثر« یرانا یاسالم یجمهور یلیم یمایصدا و س یرو تصو ینتدو یها که به مدد حقه یمانقالب را شاهد بود

سال بهمن ام 22 یماییشرکت در راهپ یروز پاداش برا یککارمندان شعب خود و وعده  یبه تمام »یرانیانا یاعتبار یمؤسسه مال«است نامه  خوب
 .خواهد شد یدتانعا یدینکات مف. یدرا حتماً بخوان یماییکارمندان در خالل راهپ یابو حضور و غ

 25 یسپاس را فردا ینتشکر نکرد و ا »یو انقالب یمحضور پرشور مردم فه«به خاطر  یماییروز بعد از راهپ یشین،پ یانسال یهبه رو یزن یجنابعال دفتر
 .بالغ نمودا یرانا یمبهمن ماه به مردم فه

و پس از آنکه  کشیدید یرا م یکروب یو مهد یموسو میرحسین یرقانونیخود در تظاهرات سالگرد حصر غ ینگمان ما شما انتظار حضور مخالف به
وجه نکته مهم ت یکاما به . یدتشکر خود را ارسال کرد یامپ ید،چماقدار و تفنگدار گماشت 20تظاهرات  ینخود در ا یناز مخالف یکهر  یبرا

 یلگس ینا. است »یرانمردن جنبش سبز مردم ا«و آن  کنید یم یخود بر آن پافشار یحکومت های یبونتر یکه دو سال است در تمام یا ؛ نکتهیدنکرد
ز و از حضور سب یاربه شدت زنده است و شما بس یرانمردم ا یها به ما نشان داد که جنبش اعتراض تهران و شهرستان های یاباندر خ یرون یمعظ

چرا . نمایید ینم یو از آن حراست و پاسدار یستیدن یبندپا یرانا یو همچنان به قانون اساس یدخود هراسناک یکتاتورید یهبر عل یرانمردم ا یاعتراض
آنکه مخل  بدون حمل سالح به شرط ها یماییاجتماعات و راهپ یلتشک« ید،از آن هست یکه شما ملزم به پاسدار یقانون اساس 27که بر اساس اصل 

 .»اسالم نباشد، آزاد است یمبان به
به  یزچه آنکه او ن. شده است یرد یگرکه د یدشن یدخواه یرا زمان »یرانملت ا یصدا« یرانبه مانند شاه سابق ا یزدارم شما ن یو واف یکاف اطمینان

 یفرق اساس یکاما . یدبر صراط او استوارقدم هست یزن مطلقه کرد و شما یبه قانون اساس یلمشروطه عمل ننمود و آن قانون را تبد یقانون اساس
 تر یشاز کشتار ب یریو جلوگ یرانآرام نمودن آتش خشم مردم ا یاست که او برا ینآن فرق ا. وجود دارد یرانا یو شاه فعل یرانا یدشاه فق یانم

را  یراند و ایرا مورد آماج دشمنان قرار نده یرانشما تا ا اما. سپرد یرانخود را به دست سرنوشت ملت ا یاسیس یندهخارج شد و آ یرانمردم از ا
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حتماً . یمبچرخ یزتا ما ن یدشما بچرخ یددار یلاگر تما. یدرا ندار »یرانسپردن سرنوشت به دست ملت ا«حکومت و  یقصد واگذار ید،نکن »یرانو«
و سرنوشت خود  فتگر یماز شما پس خواه یم،که به شما امانت داد را یانقالب یو ما به زود یدشن یدرا خواه یرانملت ا یصدا یکنزد ای یندهدر آ

 .کرد یمخواه یینو شما را تع
  

 یا خامنه یعل یدس جناب
اما پس . یمکمرشکن بود های یمو تحر یرانحاکم بر ا یاسیخروج از انسداد س یتازه شما برا ییبهمن ماه گذشته منتظر راهگشا 14نماز جمعه  در

ه راه یگانو  یستن یرانو عزت ا یمنافع مل کننده ینتأم یراندر ا یبا ساختار فاسد حکومت یفعل یکه قانون اساس یدیمرس یقطع یجهاز آن خطبه به نت
 .است »یرانبر ا یترک گفتن شما از مسند رهبر«همانا  ینسرزم یندشمنان ا یاحتمال یهو تجز یرانیاز غارت و و یرانا ینجات مل

 یجمهور یاستنداشتند و در زمان ر یمشکل حاد یرانکه با ملت ا ییها که حکومت یدا نموده یتراش دشمن در حکومت خود چنان ینکها چه
 یعل یدفرزانه به نام س یاز برکات رهبر یهمگ ینهااند و ا بسته یراناکنون کمر به قتل ملت ا کردند، یفرش قرمز پهن م یشانا یبرا یجناب خاتم

 .است ای خامنه ینیحس
 .مند نگردند شما بهره یانهداه یاز برکات رهبر یگرد یرانتا ملت ا ییداتخاذ فرما یبیترت لطفاً
و  یراننام ا یستهشا یگرید یحکومت یستمرخت بربسته و س یرانجنگ و تورم دهشتناک از سر ملت ا یهلطف بزرگ، سا یندر صورت انجام ا قطعاً

 .گردد یشما و حکومتتان م یگزینجا یرانیا
داده شده و  ینتوسط حاضر» مرگ بر جهان«شعار  یندهفجر آ یها در دهه یابدادامه  یرانشما بر ملت ا یامبرگونهپ یکه اگر رهبر یمنگذار ناگفته

 !نماید یاعطا م یتدر جمع ینرا به حاضر یگانفرزند خلف شماست، شارژ صد درصد را »یا خامنه یمجتب«که سهامدار عمده آن  »یرانسلا«شرکت 
. دخالت نکرده و نخواهم کرد یرانا یایمن در قضا«: گفته است که یمهاجر یحدر پاسخ به جناب مس یستانیس اهللا یتآ: کهخبرها خواندم  در

باشد؟  تواند یم یسرمهندس چه کس ینفکر کردم که ا یاربس. »امور به روال خود در حال انجام است یسرمهندس دارد و تمام یک یرانا یایقضا
خود  یانب یبرا. است تا شما» انگلستان«به زعم من  یسرمهندس اصل یافتمو در یافتمن» مهندس« یکاز نقش  تر یشب نیرانقش شما را در امور ا

در  یراناز مردم ا یاریشما در حال اجراست و قطعاً بس یصبه دست شخص شخ »یرانا سازی یپروژه اندلس« یبه خوب ینکهچه ا. دارم یلدل
 .نخواهند داشت ینظر مساعد یاستو س یند یوندبه پ دیبع یحکومت احتمال

روز است که در اعتصاب غذا به سر  40به  یکنزد. یدا نگاشته خوانده یمنتظر یالعظم اهللا یترا که به فرزند آ »یخزعل یمهد«نامه دکتر  حتماً
. زخم شما یاست بر ال یاو استخوانکه  دانم یم. شما به شهادت برسد یمبه دست عماالن دژخ» صابر یهد یدشه«است به مانند  یکو نزد برد یم
خواهد  یاو زنده خواهد ماند و همچنان خار یبه فضل االه. یدآن است که او را به شهادت برسانند تا شما از دست او خالص شو یحتم صدق

 یرانبود در چشم دشمنان عزت و شرف ملت ا
 
 یانبازجو یارتکاب یعبه واسطه اعمال شن یندر بند الف زندان پهناور او یریگ ها و روند اعتراف گونه که وعده نمودم از شکنجه قصد دارم همان من

. دانند یم حقابل اصال یرو حکومت شما را غ گویند یبا شما سخن م ینگار نظر با بنده از روند عبث نامه از افراد هم یاریالبته بس. یمشما سخن بگو
مورد  یدشا. کامل شود یرانشما بر مردم ا یرحکومت تزو یچیدهتا قطعات پازل پ یسمبنوبه شما نامه  یجهبه حصول نت یدناما من بنا دارم تا رس

 .یردقرار گ یحق تعال یرضا
 1388در نماز جمعه تهران در سال » خطبه خون شما«و افراد سرشناس درست چند روز پس از قرائت  یاسیوناز س یاریبه همراه تعداد بس من

رخ داد و با  یقرار مالقات تلفن یک یتهران و ط یروزیپ یابانخ یمن در انتها یریدستگ. یدیممنتقل گرد یناو و به بند الف زندان یمبازداشت شد
مورد ضرب و شتم قرار  ینانتقال به او یدر اثنا. یگرد یاریشد و بس یردستگ یطور که بهزاد نبو همان. همراه بود یابانیدن سالح و محاصره خیکش

و فرماندهانشان  یرکنندگاندستگ یقال یناموس های یو فحاش ها ینبر چشم و دستبند در دست داشتم مورد انواع توه بند که چشم یگرفتم، در حال
 .گرفتم قرار
 یفلز های یلهکه دو دستم با دستبند به م یدر حال. بند خود درک کردم چشم یرنمور زندان را از ز یرزمینشدم و ز ینگهدار یدر سلول انفراد ها ماه
 یهاشم یپدرم، مهد یهرا عل یانشدم تا اعترافات مورد نظر بازجو یدر آن مکان نگهدار یدهها در حالت خم بسته شده بود، ساعت نیزم یرو
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 یمتر 1/5را در سلول  88از تابستان سال  یادیز یروزها. از من اخذ کنند یکروب یو مهد یمحمد خاتم یدس ی،کرباسچ ینغالمحس ی،رفسنجان
 .شنیدم یرا از کانال کولر سلول م هایم یبند نماز شب هم یکه مداوم روزه داشتم و صدا یدر حال. لم شما گذراندمبند دو الف سپاه ظ

القوم  یاال لعنت اهللا عل«طور که  همان. شما یننظر کردن به وجه اهللا و گذر از ظلم سنگ یما بود برا یدتنها ام یطشبانه در آن شرا های مناجات
 لبمان بود یرز ینجوا »ینالظالم

را  یاسیس یرشدگاندستگ یها پرونده یخود روند کارشناس یردستز یپنج بازجو یلهکه به وس یاصفهان یرینبود با لهجه ش یمن فرد سربازجوی
 .دنامه فاش خواهم کر یننام او را در اواسط هم. به آنها رفته است یاز افراد است که ظلم مضاعف یاریبس یفرد بازجو ینا. بر عهده داشت

دو  یهمرا تحت فشار قرار داد تا بر عل یاراو بس. برگزار شده آن زمان بود »یشیفرما یها دادگاه«از متهمان در  یاریفرد عامل اعترافات دروغ بس این
 که نانچ. زمان همراه است یعدر آن بند با دلهره و اضطراب و عدم درک گذر سر ییبازجو. را انجام دهم ییاعترافات کذا یاسیشخص مطرح س

 یانتک بازجو تک. کردم یتوجه نم ییزمان در روند بازجو یعبودم و به گذر سر ییشب در اتاق بازجو 12ظهر تا  12از روزها از ساعت  یاریبس
 .ناهمگون داشتند یتیمن مسؤول

 تر یشب یکار زمان ینسهولت ا. شدم یمقابل پرتاب م یوارکه بارها از پشت سر با ضربات متعدد لگد به د یبه طور. زد یبه شدت کتک م یکی
و  داا یانمطابق نظر بازجو یا جمله ینکهبودم و به محض ا یوارحالت، رو به د یندر ا یعتاًطب. نشاندند یبند م با چشم یوارکه من را مقابل د شود یم

 .شد یبار در طول روز انجام م ینر چندکا ینپرتاب کرده و ا یوارو د یننفر حمله کرده و مرا به زم ینپشت سر چند یهاز ناح شد ینوشته نم
 .بودند یکدیگردو مکمل  ینا. او الغر بود و دراز. برد یرا به کار م یو ناموس یکفقط و فقط الفاظ رک یگرد بازجوی
 یها ت در برگهگونه که هس آنها را همان یدبود که در آنها مطالب مربوطه را به کذا نوشته بود و من با ییها مأمور دادن برگه یبعد بازجوی
 .ندداد یبه شدت مرا مورد ضرب و شتم قرار م یگرآن دو نفر د شد یم یادز یاکم  یا اگر کلمه. کردم یو منقوش به اثر انگشت م نوشتم یم ییبازجو
از من را  یطر دورتنها دخترم به خا یاو مدام دلتنگ. کردن عواطف و احساسات بود دار یحههم داشت، مأمور جر یا گنده یکلکه ه یبعد یبازجو
 اینبگو تا از  ییبگو یدآنچه را که با گفت یاو م. گیرد یو بهانه پدرش را م کند یم یهدخترم مدام گر ی،تلفن یدر شنودها ینکهو ا شد یم یادآور

او را در  یتشت و مسؤولندا تر یشهفت سال ب ام یریآخر از شما چه پنهان، دختر من در زمان دستگ. یو دخترت را مالقات کن یابی ییمهلکه رها
 .یمام بر عهده داشت نبود مادرش، من و خانواده

همان که بارها شاهد بود مرا با . تکه کالمش بود» ناموس زهرا«که قسم  یهمان. از او صحبت کردم تر یشبود که پ یهمان فرد یزن ام یبعد بازجوی
 او صورت بارها و باره یرتس هتاک الغراندام زشت چرده یهس یاو آن بازجو و نظر یتهمان که با هدا. کردند یو له م زدند یزبان روزه کتک م

و همان قرآن ! یاز آن خوارج هست یکیکردند و تو  یزهخوارج قرآن بر ن یزن یدر زمان عل گفت یو م کرد ین را به سمت من پرتاب مآکتاب قر
 .یدهمراه مرا بارها به سر و صورتم پرتاب کرد و کوب

را من  شناسند یاما او را نم کنند یم یاداز او  یاریو افراد بس داد یقرار م یو مورد هتاک ییرا بازجو یاسیس یانترم که اکثر زندانمح یسربازجو آن
 یبند از چشمان گشودند و من کله طاس او را به همراه جا چشم. نشاندند یچرخدار یبه صندل. در روز آخر بازداشت، مرا به اتاق او بردند. ام یدهد

مشغول به کار  یکه در دولت غاصب فعل »یمصلح یدرح«اطالعات شما  یرنبود جز برادر وز یاو کس. نمودم یترؤ یلیو چشمان ن یشانیمهر بر پ
 .است
ت، افشا شد و آن فرد که نام و رسمش محفوظ اس یماز دوستان خود در اطالعات سپاه پاسداران نامش برا یکیاما توسط . دانستم ینام او را نم من

 اتنه یریو او را تا لحظه دستگ یرمقرار بگ »یرفسنجان یهاشم یمهد«او از من خواست که به محض آزاد شدن در کنار . نمود یاو را به من معرف
ن داشتند، از زبا یرا که از و یشخص از من خواست که اطالعات بعضاً دروغ ینبارها و بارها هم! کنم یجاسوس ینکها یگر،به عبارت د. نگذارم

از  ،شد یانب یرا که از زبان حمزه کرم یبرده و مطالب یصلوات یاستحکومت به ر یشیو فرما ییمن منتشر کنند و قرار بود مرا به همان دادگاه کذا
واست ساعته مجدداً از من درخ ینچند های ییبازجو یاحضار نمود و ط ینسه بار مرا به زندان او یپس از آزاد ینهمچن. یندزبان من منتشر نما

ن نوشته و یتا او ا کند، یکه با سالح تردد م ام یدهرا بارها در اماکن مختلف د »یکرباسچ ینغالمحس«که  یسممضمون بنو ینبه ا یبقر یکرد تا مطلب
ند مخصوص ب یو قاض) یفعل یمستقر در مجتمع مفاسد اقتصاد یژهو یقاض(محمدزاده  یقاض یاقرار مرا به همراه امضاء و اثر انگشتم جلو

 حداحد و وا یقسم به خدا. یاورندب ینو او را به او یرندرا بگ یکرباسچ یریدر آن دوران بگذارد تا حکم دستگ ینحفاظت و اطالعات سپاه در او
مجدد  رییبه دستگ یدتهد ینکهچه ا. و دروغ امتناع نمودم ینو از آن اعترافات سنگ یدمرا در برابر چشمان خود د یامتق یعادگاهکه در آن لحظه، م
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 ننهادم یپا یربر ز یناما شرافت و وجدانم را در آن لحظات هجوم سهمگ. شدم یزبند الف و شکنجه ن یدر انفراد مدت یطوالن یو نگهدار
  

 یا خامنه یآقا جناب
مورد که در اتاق  یکدر  .یدمرا شن یاناز ضرب و شتم زندان یآه و ناله و فغان ناش یخود صدا مدت  یمکرر و طوالن های ییدر زمان بازجو بارها
) یکارشناس(مشغول  یگربه همراه دو نفر د)یمصلح(من  یسربازجو. اش شناختم ناله یداد، فرد مضروب را از صدا یخودم رو ییبازجو یجنب

تنها گذاردند و به  ییبرگه بازجو یکصدسؤال و  یادیمرا با تعداد ز. گوش او زمزمه نمود یررا ز ای یهوارد شد و قض یاز من بود که فرد ییبازجو
 .رفتند ام یاتاق کنار

 .یرا به شدت کتک زدند که اعتراف کند به داشتن سالح کمر یکه فرد یدمپنج نفر را شن یصدا من
 ،یدیفر یسینبود جز ع یاو کس. نامش را گرفتم و او با اکراه پاسخ داد ییدیههمراه از او تأ یمفرد را شناختم و پس از بازگشت سربازجو و ت آن
 یدو س یرفسنجان یهاشم ی،موسو یرحسینم یها شرکت نفت در دولت اصالحات، جهادگر سابق، فعال در دولت یصندوق بازنشستگ یرعاملمد

شد و  یردستگ) جرم(آن کار  یبرا. بود یبه ستاد هاشم 84نهادن دفترش در انتخابات  یاراو شد، در اخت یریکه منجر به دستگ یجرم. میمحمد خات
حبس  یشد و اکنون در حال گذران دوران طوالن یداشتن سالح کمر یاردر اخت یمجبور به اعتراف برا یانبازجو یها شکنجه ینسهمگ فشار یرز

 .خود است
شود القاء  طور ینقرار بود ا ید،کرده بود یزیر طور که برنامه همان ید؟بود یرشدگاندستگ یسپاه پاسداران برا یپروژه آن روزها یانشما در جر حتماً

را  اشم یهمسلحانه بر عل یامقصد انجام کودتا و ق یبودند، همگ یرفسنجان یو هاشم یکروب یمهد ی،موسو یرحسینم یکانکه جزو نزد یکه کسان
حکومت و  یهعل یامق یافراد به سالح برا یزتجه«که آن  یرندقرار گ یدر معرض اتهام »یمهد«و فرزندش  یرفسنجان یداشتند و قرار بود هاشم

 .بود» ص شماشخ
 یرحسینو م یرفسنجان یهاشم یت،طلب و در نها خلق، افراد سلطنت ینبا مجاهد یرشدگانبر اساس ارتباط دستگ یزن یریگ روند اعتراف تمامی
 .ظالم شما افتادند یانشما و سپاه یعتوطئه شن ینبه دام ا یاریمتأسفانه بس. کرد ینم یآنان فرق یبرا یزها ن بود و نام یموسو
من  یمبه زعم سربازجو. زاده صحبت کردم ملک یدبا سع) در صبح یقهده دق( یاز اوقات محدود هواخور یکیکه در  کنم یفراموش نم هرگز

با او  ام یرکیبا همان ز. آن زمان بودم یانجمع زندان یانحاضر در م یزندان »ترین یطونش«و به اصطالح  ترین یرکحال ز ینفرد و در ع ینتر باهوش
تحت . شده بود یدسف هایش یشر. احکام فرستاده شده و در انتظار اعدام است یحکم اعدام او اکنون به اجرا دانید یطور که م همان. گفتمسخن 

سال  یطوالن یسوزان و روزها یدر گرما 88در مردادماه . کرد یبه من معرف یدخود را به نام سع. بود ییاعتراف به بازجو یفشارها برا یدترینشد
اقرار به  یها برا فشارها و انواع شکنجه یدترینو به من گفت تحت شد گذرانید یخود را در بند الف سپاه ظالم شما م یماه انفراد ینزدهمپان

 .است یجاسوس
اما اکنون عکسش را در . خود داشت یهروح یبه بازساز یو سع دوید یم پرداخت، یبه نرمش و ورزش م یدر زمان هواخور یههمچنان پرروح او
 .اعتراف کرد و به اعدام محکوم شد خواستند یکه باألخره به آنچه م بینم یمختلف م های یتاس

 .یداعتراف کن یزتا به گناه ناکرده خود ن یدبمان یقسمتتان کند که دو سال در انفراد خدا
، چون اکنون در چنگال شما گرفتار وزن داشت؛ نامش محفوظ است یلوگرمصد و چهل ک یکه در زمان ورود به زندان باال شناسم یرا م فردی
 .است
به او گفتم . کند یو مرا نظاره م یستادهدر برابرم ا یفنح یکه با قامت یدماو را د. ام به دادگاه انقالب رفتم روند پرونده یگیریپ یبرا یاز آزاد پس
 شوکدر مقعدت  بار یک یبه مانند من روز یزناگر تو را ! اهللا اند؟ گفت روح چه بر سرت آورده ی؟الغر شد قدر ینشد؟ چرا ا یچ! یحاج

. آن بزرگواران بود یناز معتمد یکی یموسو یرحسینو م ییرجا یداو در دوران شه. ماند یجز استخوان از تو نم یزیچ کردند یوصل م یکیالکترون
کشور روزه نگه  یاز شهرها یکیدرجه پنجاه  یباال یده ماه در سال در گرما. کند یاش گوشم را هنوز نوازش م شبانه یها مناجات یصدا

 یتمام. داشت یا خامنه یبه نام عل یدیمرجع تقل یکش،دوستان نزد یبود که بنا به نظر تمام یاو همان کس. در سلولش مدام روزه بود. اشتد یم
 کیو آن فرد را به طرز وحشتنا شد یم ینشمگخ کردند یاستفاده کنند و اگر نم» آقا«با عبارت  یدبا یا خامنه یکه نزد او از عل دانستند یدوستانش م

 .زد یکتک م
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 یداکاهش وزن پ یلوک 80و  یختبا مقعد ر یکیتماس شوک الکتر یلهبه وس بار یک یدر زندان سپاه فاسد شما شکنجه شد و گوشت تنش روز او
 »!عاقالن را به اشاره«: اند ما گفتهمطالب چه بود که قد ینا یانما سهم شما از ب یدارکه در د گویم یمقال نم یندر ا یزن. کرد

  
 !بر من وای
 !بر ما وای
 !بر شما وای
 !بر همه وای

  
شما که نام بردم، مصداق و  یطصفات واجد شرا یتمام یبرا. یدرا بر عهده دار یتکارجنا یز،ر فاسد، خون یدولت و حکومت یهمچنان رهبر شما
 یانحکم زندان یینتع ین،در زندان او یمرتضو یدسع های یتاز جنا ید؛حاصل کن یناناطممن  یکه بر صحت مدعا شمارم یرا برم ینیع یها نمونه

دارم که  یا ناگفته یها حرف... زاده و تاج یمصطف یدندا آقاسلطان، از س یدهاز شه یدی،امضاء بودن قضات، از هنگامه شه ینو ماش بازجوهاتوسط 
 .در مجال خود خواهم گفت

خوب است که شما بر  یاربس. یستها ن ناگفته یانب یبرا یو االه یمنطق یاستدالل یی،عدم پاسخگو یناما ا یست؛ن یدیشما ام ییرا به پاسخگو ما
 تهرف یرانبر سر مردم ا یچه کاله گشاد یدخواهد شد و همگان خواهند فهم یانب تر یشو ب تر یشها ب چون ناگفته. یدپاسخگو نبودنتان اصرار دار

 !یا ند و فرزانهرهبر خردم یناست با چن
  
و  خردان یامت، به دست ب یناست که حکومت ا یناما تأسفم از ا ید،او در انتظار و ام یکو به پاداش ن یم،خدا یمن آرزومند لقا یینهآ هر«

فاسدان را همدست و  یزندبه جنگ برخ یستگانو با شا یرندگ یخود دست به دست کنند و عباد حق را به بردگ ینتبهکاران افتد و مال خدا را در ب
 )62البالغه، نامه  نهج. (»...یندنما ودخ
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ »یسبز آزاد یندا« یتوبسا

http://www.irangreenvoice.com/article/2012/feb/18/19685 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/02/zam-khamenei.html 
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  ) +(+  1390ای، بهمن  به خامنه نویس نز یک وبالگطنامه سرگشاده 

 
  !یاسالم یجمهور به رهبر یسرگشاده و دو خط یلیخ ای، نامه

 
بار سال  یهما  !یباور نکن ،گه یدروغ م ؛کنم یاگه حمله کنه، من مثل ناموسم از کشور دفاع م یکاامر :تو و گفت یشآمد پ ییمحسن رضا یناگه ا آغا
 !ینگفت یگفتم که فردا نگ. زنه یم یادیررر زز یم،امتحان کرد 88
  
  

   ***منبع *** 
http://kakhairandost.blogspot.com/2012/01/blog-post_24.html 
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 (++)   1390 اسفند 5 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور بیست و چهارمین

  
 شدید یزود کنار گذارده م ییلخ بست، شما یرا به کار م یشخو یستهمجلس خبرگان اگر شأن با

  
  مردم را چه خواهند داد؟ ینکهنساالن خموش، فردا پاسخ خدا و ا این

  
 یدکه آغوش آفر یینام خدا به
  

 خاموش، پخمگان مدهوش نخبگان
  

 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یبه رهبر گرام سالم
. تنها و تنها مختص خود جناب شماست یتوانمند ینکه ا یدورداربرخ یاریبس های یکه شما از توانمند کنم یو صادقانه اعتراف م یمانهصم من

 یتوانمند یناز ا یا بهره یافته،دست  یو جهان یبزرگ مل های یقبه توف یهاردوغان که در جهش همه جانبه کشورش ترک یبرجب ط یمثالً آقا
و از  یددوست بدان یکاگر که سخن مرا همچنان سخن  اما چه خوب. را خواهم گفت یش»چرا«. یحت اش ییاوباما و صد پشتِ اروپا یا. ندارد

 .ییدفرما پرهیز – اش یهمکاران اطالعات یااداره اطالعات سپاه،  رئیس –کار من به حضرت طائب  یاناحاله پا
 –هفته گذشته  نهمی –به انتخابات یدهو نرس یدبه سر رس اش یاما صبور. است یدهد ییها ما خواب یطائب گفته بود بعدِ انتخابات برا آقای

 یدشعا یزکیبا تکاندن او، چ یدبرد، تا شا ینامعلوم یبازداشت کرد و به جا کرد، یبه من کمک م یتسا ییابتدا یرا که در کارها ای جوانک دیپلمه
سخن  یدرهبر با ینکهو ا. است یصبور ی،رهبر یها شرط یناز اول یکیمردم؛ و  یگران،هرچه باشد من رهبرم و د: ییدبفرما یشانبه حضرت ا. بشود

 .ترش نکند و دست به انتقام نبرد یرا نوش جان کند و رو یشتند مشفقان و منتقدان خو
  

و بر تن و بر  یبر پا یامبرکه به گمان خود از پ ییها ها و عمامه و عبا ها ینبا نعل. کهن یبا عمرها ینخبگان. یمما و شما نخبگان را فرا خواند: یک
رهبر به  گرا یانظارت کنند؛ و  یو طبق قانون، به کار رهبر. کنند ییآرا و مجلس یایندفراوان پشت سر؛ که ب یها و درسها  و بحث. سر داشتند

خاک  یبرا یاکه گو یقانون. قانون بود و هست ینالبته ع ینو ا. بنشانند یرهبر یرو بر سر یندرا بجو یگریدرافتاد، د یناگهان یو مرگ یکسالت
 .جست یدر سخنان هماره ما و شما م ییخود جا ید و براخوردن نوشته شده بو

  
 یامبرکه از گوشت تن ما و تن خدا و اسالم و پ هایی ینهو هم هز یهم به لحاظ مال. یرفتانتخاب نخبگان صورت پذ یبرا یفراوان های ینههز: دو

زخم  ینا یو مداوا یممانده به ترم یچند نفس به جا ینا مگر که در. یدزخم هنوز هست؛ البته تا شما هست ینزخم تازه نهاد؛ ا یشکند و به جا
 شنوید؟ یسخن مرا و التماس مرا م یصدا یاآ. یدمهلک همت کن

  
مکرر شما اجتماع  ییدتا به تأ شدند یم ینشگز ینا یکه نخبگان از همان ابتدا برا یطور. رخ نمود جا ینمنحصر به فرد شما از هم یتوانمند: سه
 بریکه از کانون ره هایی یبشما و آس یو به خطاها. یندیشندشما ب یبود، که تنها و تنها به بقا ینکارشان از روز نخست همسرلوحه  یاگو. کنند

 یرهاگر از دا یا نخبه. یرندکه جز بر آن قرار نگ یدکرد یمترس ای یرهنخبگان دا یشما برا. نداشته باشند یکار شد یم یرشما به جان جامعه سراز
 یغتبل یمعنو مجاهد و نستوه و اهل مراقبه و مراتبِ بلندِ اهللا یتآ یروزهمو که تا د افتاد، یکرده بکار م ینکم یناسزاها کرد، یم یزگر اش یحتم

اوباشان . رفت یمسجد و دفترش م یربه ز یامه های یلمو د شکست، یاش م خانه های یشهش شد، یمنافق و مزدور و سرسپرده م شبه یک شد، یم
 .یمکرده بود یتها ترب آدم ینهم یها و برا روز ینهم یبرا را ما یمذهب
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مکرر نخبگان خاموش، که هر از  ینشو شما با گز. شد یبند بند آن پر م یخال یجا یدبا. بود یدهورز یدقانون به انتخاب و حق نخبگان تأک: چهار
و  ییدتأ ینرا در هم یشخو یتموجود یو بنا یندشما سپاس بگو سر بدهند و همچنان از یا و قال محتضرانه یلو ق یاینداز هر کجا فرا ب یگاه

و مردم، نخبگان مورد اعتماد  یمکه ما انتخابات دار ببینید یکه بله، م ید؛نشان داد یانقانون را به ما و به جهان یشما بدانند، اجرا ینشدن تمام تکریم
از  یشندارد؛ پ یدنپرس ینکهمعلوم است، ا یفی؟چه وظا! اش عمل کند محوله یفتا مجلس خبرگان طبق قانون به وظا گزینند یرا برم یشخو

 .شده است یممو به مو به همه نخبگان تفه یف،وظا ینداوطلب شدن ا
  

و  اند یافتهها به مجلس خبرگان راه  سال ینکه در ا ینخبگان یبه جا گویم یشده ندارم، بلکه م یسپر یها سال ینبه نخبگان ا ینتوه یمن بنا: پنج
و  اراناگر قصابان و جوشک اند، یدهاز هم در اش یرازهکه ش ییها ها و کتاب ها و تخصص اند، با اعتنا به عمر سپرده یگرانبه د یبعد جا یصباح
 ینه او ب. ندارد یبه خبرگ یازرهبر که ن یکمکرر  ییدکه شده است؟ تأ شد ینم ینهم یاآ یجهنت نشستند، یمجلس خبرگان م های یداران بر صندل گله

 .یعیو ش ینیعلم و معرفت و تخصص د یاهویهمه ه
  

 یکو مثل  نشستند یو م آمدند یجناب شما م یخطاها یرتأث یخود و تماشا یها ها و استان شهر های یاز کنار آشفتگ ینخبگان هر از چند: شش
و به  کردند یرا پر م یزده قانون فلک یهمان بندها   یخال یو جا گشودند یو سپاس شما م یرزبان به تقد ،یاراده کوک یابزار ب یکموجود رام و 

اند، از  برآورده یها به اسم نخبگ سال ینکه نخبگان شما در ا یمکرر یشستا ینو درد که ا یغدر یا . رفتند یباز م یششهر خو ینخبگ ندلیص
 .یمآراست یاز نخبگ یا تازه یفآقا، و تعر یمکشترا فرو  یمُلک، نخبگ ینما و شما در ا. است آمده یبر م یزباربران محترم صنف مسگران ن

  
فرموده  ییو راهنما. دهید ینم یشخو یکارها ییاتبه خبرگان اجازه ورود به جز یداز جناب شما منتشر شد که فرموده بود یخبر یراًاخ: هفت
   بنا به –ها  سال ینا نخبگان گویم یبل م. بر ندارمخ ینا ینادرست یا یبه درست یمن کار. بپردازند یرهبر یفوظا یاتبه کل یدکه خبرگان با یدبود

 .اند هم مجاز به دخالت نبوده در همان کلیات –روز نخست  یمهمان تفه
  

از  یماز دو سال و ن یشکه ب زاد یکار نور یلوسا یدنمثل دزد. ورود کرد یکار رهبر ییاتبه جز یدچون شما قبول دارم که نبا یزبله، من ن: هشت
که  پذیرم یمن خود م. یستمراجعات مکرر او ن یپاسخگو یزن یدستگاه یچو ه گذرد یتوسط مأموران وزارت اطالعات و سپاه م شانیدنزمان دزد

 .پا افتاده دخول کند یشپ یایقضا ینچن یکاست که به  یا نه در اندازه یرهبر نشأ
  
مردم، من رهبر بودم و در  یا: که. پوزش مختصر از مردم نخواست یک یکه رهبر ی؟کل یااست  ییکار جز یک یاآ ای یرهزنج یها اما مثالً قتل: نه

 وجوداو با  یو اصرار بر بقا نژاد؟ یچون احمد یلرزان یدهبرآوردن پد یا. ییدو مرا ببخشا یاییدب. رخ داد ییها فاجعه ینچن یکمن  یزمان رهبر
 ییامر جز یک یاآ ینمجلس خبرگان نشسته؟ ا ینکه بر هم یرعب یارا و که بر چهار ستون مجلس شو یرعب یافراوان او و همراهانش؟  های یدزد

را بر مسند  یچون مرتضو ینیآفر بشود جوان ماجراجو و فاجعه یف،شر یتتلفن ب یککه به  قضائیبرآوردن دستگاه فشل  یا ی؟کل یااست 
 د؟قانون را در دستگاه قانونگذار برگردان یرهمان تلفن، مس   نشاند و با یدادستان

  
 ی،گرام رهبر
 »یمآکوار« ینبه ا یکاست که اگر ن یهیو بد. اراده آنان، تنها و تنها در تخصص ما و شما بوده است یهتُنگِ تَنگ، و تخل یکفشردن خبرگان در : ده

 یهخبرگان، ارث لسمج یندگاناز نما اراده یهشما با تخل. بینیم یمردم، نم: و قرآن و البته یغمبرجز زخم بر تن قانون و خدا و پ یم،منحصر به فرد بنگر
 ینانچ سخن نمامان و سخن یو به جا یدمگر که به سخن خدا گوش دل بسپار. نهید یم یبه جا یشبعد از خو یرهبر یمردم و برا یبرا یناجور
 .یدسخن خوبان خدا را شنود کن یوالیان،و ه

  
چرا  ای، یرهزنج یها همان قتل   قلم، یکبا  شدید؛ یزود کنار گذارده م یلیا خشم بست، یرا به کار م یشخو یستهمجلس خبرگان اگر شأن با: یازده

 نها در بط فاجعه ینها ا و سال یست،دستگاه جز شخص جناب شما پاسخگو نبوده و ن یچگرِ ما، به ه قاتل و شکنجه یِکه دستگاه مخوف اطالعات
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و  حساب یدستگاه ب ینا یرفرزندان پاک ما اس یزامروز ن. همان منوال است   کار به یزاست؛ امروز ن شده یدستگاه مخوف دست به دست م ینا
 .از او را ندارد» چرا« یک یدنآلود ما شهامت پرس اند و قانون خاک کتاب

  
تان و عراق و جانبه آحاد مردم در افغانس همه های یهپنهان شما و هدر دادن سرما یپول یها به حساب توانستند یمجلس خبرگان م یندگاننما: دوازده
 ریخته یگراند یبو به ج شد یبه در برده م یبماناز ج یدکه با یمداشت یازما خود مگر کم ن. اعتراض کنند که نکردند ینو لبنان و فلسط یهسور

 توانستند یم. ندها اعتراض کنند، که نکرد شما در کار یو کل ییپرخسارت جز یها به دخالت توانستند یخبرگان م! ما یتآن هم بدون رضا آمد؟ یم
 های کردن یو زندان یشدو سال پ یها به فاجعه توانستند یم. اعتراض کنند، که نکردند نژاد یچون احمد یآور شرم یدهشما از پد یتبه حما

ست و بنا بر همه فاجعه ا ینا یدناگر بنا بر د. اعتراض کنند، که نکردند پذیرد یو م یرفتهجناب شما صورت پذ یمکه به دستور مستق دلیلی یب
 مکررش ییدهمان تأ   به یو از آوازه خبرگ ینندمجلس خبرگان بنش های یبر صندل توانستند یم یزما ن ییروستا یها اعتراض نکردن، خوب مادربزرگ

 .بسنده کنند
  

 یعوس یها در حوزه یرانورمان اکش یافتادن شأن جهان یختبه از ر توانستند یما بودند، م یواقع یندگانمجلس خبرگان اگر نما یندگاننما: سیزده
 اعتراض یدا که شما از سپاه پرداخته ای یافهو ق یختبه ر توانستند یم. دخالت کنند یبه خاک افتادگ ینو نقش شما در ا یو نظام یاسیو س یاقتصاد
مردم را چه  ینخموش، فردا پاسخ خدا و ا کهنساالن ینا ی؟و خبرگان واقع یندگاننما یندکجا یافت؟ توان یدزدان فربه را مگر جز در سپاه م. کنند

 یادرسیما را که فر اند؟ بهره یاستعداد ب ینمدهوش مگر از ا یپخمگان و هالوها یند؟شدند که سکوت کنند؟ و جز سپاس نگو یندهخواهند داد؟ نما
است، از رهبر و  یمسلمان یکه مدع ینظام ینا که ما به عنوان شهروندان یدشما شاهد باش !مرتضا یعل یا  خدا و یا  یمنزن یادپس چرا فر. یستن

اند و  ما بسته برراه  قضائیو  یتیو امن یمخوف اطالعات یها دستگاه. یمدار یتشکا کنند، ینظارت کنند و نم یرهبر یبر کارها یدکه با یخبرگان
 .اند ما و ساکت کردنِ ما وا گشوده یبآس یرا برا یاوباشان مذهب یسمانر
  

پرسش و  یکتنها . بندید یها سخت مشتاق و پا که شما بدان یچهارده معصوم یتبه ن رسانم، یم یاننوشته را در چهارده بند به پا ینمن ا: چهارده
ا را خبر یو دن زدید یچاک م یبانو گر آشفتید ینه، بر او بر م یا کردید؟ یم ییداو را تأ کرد، یم یشما را شاه پهلو یکارها یناگر هم یاآ: تمام

 !را بدهم؟ آغوش مردم اش ینشان خواهید ینه؟ م یا یدا دلتنگ آغوش خدا شده یاها آ روز ینا دانم ینم ید؟کرد یم
  

  یندهتا پنجشنبه آ بدرود
 اسفند ماه سال نود پنجم

 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/?p=19048 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/02/nurizad-letter-24.html 
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 ) ++(  1390اسفند  7، عباس خسروی فارسانی؛ »!چو گوش هوش نباشد، چه سود حُسن مَقال؟«
  
 گویم یآنچه شرط بالغ است با تو م من«
 و خواه مالل یرخواه از سخنم پند گ تو

 قائل یحتنص قابل و آنگه محل
 )یسعد(» !گوش هوش نباشد، چه سود حُسن مَقال؟ چو
  
 یکه نشنوند، بگو یدان گرچه«

 )یسعد(» و پند یکخواهیز ن یدان هرچه
  

است که اشاره به » نخبگان خاموش، پخمگان مدهوش«نامه  ینعنوان ا ید؛و چهارم رس یستب یستگاهبه ا زاد، یمحمد نور یبانهنج ینجواها قطار
 .دارد یگان رهبرمجلس خبر

 :، نوشته بود»دزدان اطالعات و دزدان سپاه«با عنوان  یا خامنه ینامه خود به آقا ین، در دهم1390آبان  17 یخدر تار زاد ینور آقای
ها آنجا بها  نامه ینا دانم یگرچه خود م. شما خواهم نوشت ینامه برا یک ای هفته – اسفند ماه آتی –تا روز انتخابات  یبا اجازه حضرتعال من«

ما و  ممرد ینهگرفته شده، ثبت در س یچبه ه یها نامه ینا یواقع یکه بها دانم یرا م ینا یزن. یرنددارند که توسط حضرت شما مورد اعتنا قرار گ
 ».مرز و بوم است ینا یختار یکتارک تار

 یتاسفندماه، که همزمان است با روز انتخابات مجلس نهم، به نها دوازدهم ینده،در جمعه آ زاد، ینور یها نوشته احتماالً سلسله جمعه ین،بر ا بنا
و بر  – بودروز قبل از انتخابات، خواهد  ینده،شنبه آ او در پنج ینوشته که نامه بعد زاد یو چهارم، محمد نور یستنامه ب یاندر پا -رسد یخود م

 ییاعتنا یچنگاشته است و او ه یا خطاب به خامنه خواسته، یهر آنچه را که م تا کنون زاد، یمحمد نور یدار،پا یبگمانم که آزاده استوار و نج این
 :گفته بود که یکیبه ن یا خامنه یدر نامه دهم خود خطاب به آقا زاد یگرفته است؛ نور یچه یها نداشته است و آنها را به بها بدان

 ».یرندنا قرار گها آنجا بها دارند که توسط حضرت شما مورد اعت نامه ینا دانم یم خود«
ها بها و ارزش  اند و بدان نهاده یدهد یرهو بر دا اند یدههستند، آنها را با گوش جان شن یرانا یدهد او، که مردم آزاده و رنج یها نامه یمخاطب اصل البته

اند؛ و باز هم خود  ثبت نموده» مرز و بوم نیا یختار یکتارک تار«آنها را بر  ی،روشنائ یدنو دهایی به ر یراه یافتن یدو به ام اند یدهو اعتنا بخش
 :گفته بود که یستهچه شا زاد ینور

 ».مرز و بوم است ینا یختار یکمردم ما و تارک تار ینهگرفته شده، ثبت در س یچبه ه یها نامه ینا یواقع یکه بها دانم می«
! زاد ینور یآقا«با عنوان  یا امسال، در نوشته ماه یدر د یزن یناز ا یشچه پ چنان – یندهما پس از جمعه آ یزعز زاد یکه نور یدوارماساس، ام ینا بر
در  ای در دل و خطابه یاگر سخن دیگر –داشتم  یانب» !مخواه یشخو یمفخ یها را مخاطب خطابه یا خامنه یگرد» !آزموده را آزمودن خطاست«

 یاز آنچه الزم بود، به جا یشب یاربس ی،ا را نسبت به خامنه» شرط بالغ«او  یسد؛و بنو یدمردم بگو یدارد، رو به سو یشهدر اند یخامه و درد و داغ
چون روز، روشن گشته و بر  ینک،گفته است و ا دانسته، یو پند م یکخواهیهر چه از ن یول شنود، ینم یا خامنه دانسته یآورده است و گرچه م

 .»!چه سود حُسن مقال؟« یگرپس د یست،ن زاد یچون محمد نور ی»قائالن یحتنص« یبرا ای یستهو شا» محل قابل« ی،ا آفتاب افتاده است که خامنه
 :نوشتم که یا خطاب به خامنه» شرط بالغ«با عنوان  یا در نامه یزمن ن ،»یبانهنج ینجواها«کتاب  یانپا در
 یبرا» محل قابل«و  یدملول نشو یدوارمام. یدبه آنها توجه کن ینانه،خشمگ یادهایبه فر »یبانهنج ینجواها« ینا یلاز تبد یشپ! یا خامنه آقای«
 »»!چو گوش هوش نباشد، چه سود حُسن مقال؟«: شوم و بدانجا رسم که یدناام خواهم ینم یرید؛و پند گ یدباش» قائالن یحتنص«
سر بر  »ینانهخمشگ یادهایفر«ک اندک، اند ینک،و ا ید،را نشن »یبانهنج ینجواها« یا ام؛ خامنه شده یدناام یام، آر شده یدناام: که گویم یاکنون م و
تفنگ مسلح  و یغبه ت یگنانه،خشم یادهایفر یناو، ا یارانو  یا دارم با تداوم لجاجت، غرور، تبختر و تفرعن خامنه یدهرچند هنوز ام آورند؛ یم

برادر  بینی یشهرچند تا کنون هم، آن پ! نگردد یدناام یدم،ام ینا یگرکه د یدوارمام! جنگ و جدال راه نسپرند یرانگرو و یراههب ینشوند و به واد
 .»!دهد یباد م بررا  یرانا یا خامنه یعل«: که گفته بود یدهپوش یت، جامه واقع1362در سال  یده،پسند یمرتض ینی،خم ینب و روشن سیرت یکن
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از  یزکه من به دنبال آنم، پره یزیتنها چ«: نوشت یمانباشته از نجابت، برا ییکه در نجوا شوم یسخن م هم زاد یبا محمد نور یزمن ن یت،نها در
در  زاد یمحمد نور یها را به تالش یگذار سپاس و احترام و البته ارج یتبه سهم خود، نها دانم یالزم م جا یندر هم ین،همچن» .است یزیر خون

 .مردم، داشته باشم بیاز جان و ج حاصل یگزاف و ب های ینهبدون دادن هز »یاز راه آگاههایی به ر یراه یافتن«
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=694 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/02/nurizad-letter-24.html 
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     1390اسفند  8، زاد و محمد نوری ای به خامنه.) ف(نویس  یک وبالگنامه سرگشاده 

  
 زمان رّسالم به حُ با
  

شرح بازداشت من است که  ینا. یستیبرادر بزرگوار بدان که تنها ن. به خود آمدم که هنوز توان نوشتن دارم یاز خواندن نامه هجدهم جنابعال پس
 . شده یتخطا روا متری یلیصادقانه و بدون م

 تشکر با
 نویس وبالگ – .ف
  

 یا امنهخ اهللا یتآ حضرت
عزت و  شا یکه فروغش فروغ جهان و ماندگار فروغی یجهان، ستاره ب یالقرا ام یّعالم، ول ینامامه، امام مسلم یبۀغ یاهللا ف یمؤمنان، ول یرام جناب

 المستدام یمکرم، دام ظلک العال یماظالع اهللا یتامام امامان جناب آ ین و مکان، ارحمت کوْ
  سالم،  با
  

امر  یول ینالقضات منصوب جانش یکه اسائه ادب نموده از جناب جنابان کون و مکان، نزد قاض) زاد ینور(بدکار  یهودیآن  پس از خواندن نامه
بدکار  یهودی یککه  شود یجناب شما هستم بر خود افسوس خورده که چگونه م یتتحت وال ینبرده، من که از مسلم یتزمان دست به شکا

 .من مسلمان توان در کارم نباشداز جنابتان دارد و  یتشکا نتوا
 .ات مبارک حضرتتانظو خواهان نباشم اتالف لح یندر اداره جهان اسالم و مسلم یموقت شما یقننموده مدرک ض یلعرض را بر شما طو اینجانب

و به بهانه  یبدون اطالع قبل ،رندپس از انقالب به سربازان گمنام امام زمان مشهو یاتکه در ادب ناجان بر کف شما همان یروهاین 1388آذر ماه  در
 های نوشته نموده، مرا بازداشت نموده و دست منزل یاقدام به بازرس یشده بدون مقدمه و ارائه هرگونه مدرک ینجانبخواندن کنتور برق وارد منزل ا

 .را با خود بردند یگرمد یکتاب و اوراق و وسائل شخص یوتر،کامپ یسک ینجانب،ا
 یپس از گذشت مدت یگرکه د یا کرده، به گونه ینامعلوم زندان یدر بازداشتگاه یروز در سلول انفراد 18آذرماه به مدت  یرا در سرما اینجانب

 :کنم یم یفرد یرشما در ز یبر من روا شد که فقط خالصه آن را برا یمتنوع یها روز شکنجه 18 یندر ا. روز و شب از دستم رفت یصتشخ
 ؛در سرما یسرد و نگهدارآب  یختنلخت کردن بدن و ر -1
 ؛شالق یالخت کردن بدن و شکنجه با کابل  -2
تو  یلیکه خ بریم یم یمارستاندر ب یضمر یک یادتتو را به ع یکن یاگر همکار( یرمپدر پ یتبا ارائه اخبار غلط از وضع یروان یهروح یبتخر -3

پس . ینددوست دارد تو را قبل از مرگ بب یلیکه پدرت سکته کرده و خ به من گفت یادپس از اصرار ز. یتو هم او را دوست دار. را دوست دارد
 ؛.)نداشت یقتحق یخبر ینکه چن یافتمدر یآزاد زا

بگو . یستزنت ن یامادر  یاخواهر  ینکه ا یکه چقدر مطمئن گفت یبه من م(زن  یغو ج یهگر یپخش صدا یقاز طر یروان یهروح یبتخر -4
 ؛.)است یهشب یبه ک یشصدا

 ؛به ناموس بنده یکرک ینش و توهفح -5
 ؛)کرد یم ینبازپرس به آنان با الفاظ بد توه خوردم، یو خدا قسم م یغمبرکه به امامان و پ یهنگام(ص  یغمبراسالمبه امامان و پ ینتوه -6
 ؛یریگ خوراندن کاغذ در هنگام اعتراف -7
 ؛آنان یبمن به آوردن آنها به بازداشتگاه و تعذ یدنبودم و تهدبه اعتراف  یکه راض یهمسر و فرزندم هنگام ینشان دادن عکس شخص -8
 ءیش یک یلهوسه ب. نشده بودم ورقه اعتراف را امضا کنم یچون راض. بردند یریگ در روز پانزدهم مرا دست، پا و چشم بسته به اتاق اعتراف -9

بود که تا سه  یالتهاب من به حد ،عمل ینپس از انجام ا. اده شداستف یصنعت یسامر از گر ینا یلتسه یبه من تجاوز شد و برا یبه طرز دردآور
 .شد یاز من خارج م یسرا داشتم و خون و گر ییبه لحظه احساس رفتن به دستشو لحظهروز 
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گاه زندان به من پزشک درمان. انجام شد یربا سه روز تأخ یببرند ول یمارستانبه زندان منتقل شدم، درخواست کردم مرا به ب یکه از انفراد هنگامی
 .دهد ینمتسک یبه من بروفن دهد که کم تواند یکنم و فقط م یکار یتبرا توانم یگفت نم

پزشک به من . بروم ییتر به دستشو که از شدت درد کم کردم یم یکه سع یروز که از زندان آزاد شدم عفونتم بدتر شده بود به شکل 73از  پس
 یکرا در  یمن عمل جراح. شوم یعمل جراح یدنبخشد با یامبا دوز باال هنوز زخم الت مدت یطوالن بیوتیک یدوره آنت یگفت که اگر پس از ط

 .دارم یگریبه عمل د یازهنوز التهاب با من همراه است و عفونت روده دوباره عود کرده و ن یزاکنون ن. ام انجام دادم یپس از پناهندگ وپاییکشور ار
 ینمن نگرانم که نکند ا. مثل شما یزمن ن یددار یو به قلم عالقه خاص یدنوشتن را دوست دار. یدهست یبیکه شما انسان اد گوید یم ها شنیده

مرد به  یک یبتبا ه شود یمگر م. شد گونه ینهنوز متعجبم که چگونه ا. شما روا دارند را که بر من کردند، بر ینهم یسربازان گمنان امام زمان روز
منتج از  یرا با دردها یانسانیرعمل غ یندرد پس از انجام ا تان، یلهدوست دارم در مخ. کرد ینامام زمان چن یّولحکومت  یهدر سا یسندگیجرم نو

را بر  تاس یرحق ینا یبانگیرماه هنوز گر 25روزانه به هنگام اجابت مزاج که اکنون پس از  یو دور از جان و شأن شما دردها یانجام عمل جراح
 .آن است یهمه درد جزا ینچه بود که ا ینجانبکه مگر جرم ا یشیدیندو با خود ب ید،هم بنه

و دادگاه  یدو از آن به سالمت فارق شو یدبدکار حاضر شو یهودیدر دادگاه آن  یسرباز اجنب یتکه جنابتان با اراده خود و نه به مع یروز یدام به
گرچه  رسانم یآن مبارک م یتؤرا به ر ینجانبا یهمه مدارک پزشکعنه،  یباشم و شما مشتک یشاک ینجانبکه در آن ا یدرا مشرّف کن یگرید
 .دانید ینم یگانگاناست، چون شما زبان ب فایده بی
  

 !یقتتا روز حق یدارد یدبه ام پس
  نویس وبالگ – ف
  
  

  ***منبع *** 
 »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=705 
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  ) ++(  1390اسفند  8، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع یازدهه شمارسرگشاده  نامه

  
 »!یصد نامه تا آزاد«
  
بزرگ  یها خود که در قالب آرمان شخصی یالتحقق ام یو برا یستو سازش نبوده و ن ینرم یو عملکرد شما هرگز بر مبنا یاستس

  یدا ار نکردهفرو گذ یظلم یچاید از ه به خورد مردم داده یرانا یاسالم یجمهور
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 عرض سالم و احترام با
  

انتخابات را  ینبرگزار خواهد شد و اگر شرکت در ا یآت یدر روزها یاسالم یانتخابات مجلس شوراه دور یننهم ،یدطور که مستحضر هست همان
داشته  یقین یم،قلمداد کن حضرتعالی یعملکرد کنون ییدأتر از همه ت مهم دادن به دستان شما و یعتشما، دست ب یها گفتن به آرمان یکلب یبه معنا
 .کرد یمشرکت نخواه یشیانتخابات فرما ینکه در ا باشید

سال  ینبعد از انتخابات ننگ یاما و خصوصاً یرانا یاسالم یجمهور حضرتعالی بر تخت سلطنت یدوران پادشاه یراخ یها به سال یاجمال ینگاه با
گذشته به  یها که در سال یکسان تر یشو ب یدبه سرکوب و حذف مخالفان از صحنه را دار یدیشد یلکه م یافتدر توان یم یبه خوب ،88
دهند و به گناه ناکرده تباه  می در زندان و در اعتصاب غذا جان یاو  یستندن یاتح یددر ق یااکنون اند  همعترض بود یعالحضرته مانخصهای  یاستس
ق تحق یو برا یستو سازش نبوده و ن ینرم یو عملکرد شما هرگز بر مبنا یاستس ،ای خامنه اهللا آیتجناب  کنیم یعارف عرض مبدون ت. شوند یم
 یبرا یزاکنون ن. یدا فرو گذار نکرده یظلم یچاز هاید  هبه خورد مردم داد یرانا یاسالم یبزرگ جمهور یها خود که در قالب آرمان شخصی یالام

 یلبه شرح ذ یردو سال اخ یکه طاید  هشد یدست به دامان انتخابات و حضور مردم ،یبفر پوچ و عوام یها آرمان ینحقق همت ینتداوم و تضم
ه از اعدام در گوشه گوش یبزرگ های یسشده بود د یدهتدارک د یاما ینکه در ا یهمانیمه در سفر حضرتعالی یزبانیبه م: یدا شان کرده زینوا یهمانم

سفره با اشک و خون از  ینشدن ا یدهچبر یدنداشت و هر اندازه که به ام یسفره که تمام ینو شگفتا از برکت ا شد یم فتیاسفره به وفور 
از هایی  یالهو با پ یدسنگ تمام هم گذاشته بود ینواز یهمانبود و الحق که به رسم م یاباز هم در آشپزخانه مه کردیم یشما صرف م ختپ دست

 ید،مملو از تهد ییها ظرف خواست یهم تا دلمان متر  طرف و آن یدکرده بودتر  سفره را آبرومند یحبس انفرادها  و ماه ییزندان، شکنجه، بازجو
به  یرو تحق ینترنتا یلترینگف یژه،گذرنامه، اخراج از دانشگاه، گارد و یفتوق ی،ساز مصادره اموال، پرونده ی،گروه یها بازداشت تبعید،تجاوز، 
ر بود از خون نداها، پُ یاز جنس ظلم و خودکامگهایی  و در جام چرخید یهم که فت و فراوان در مجلس دور م یدنیود، نوشفراهم ب یفراوان

از دو سال  یشو در سوگ شهادتشان بعد از گذشت ب سوزاند یکه داغ رفتنشان هنوز هم جگر م یگرید یزعزها  و دهها  ها، ترانهحمدها، م سهراب
 .نشود یانصورت معصومشان گر یرتصو یدنکه با د یستن یچشم

 
  !ای خامنه اهللا آیت جناب

 یدحضورشان در انتخابات را دار به یدکه چشم ام یقشر ینگذشته کمر هم یها سال یاست که ط یشتیو مع یمشکالت اقتصاد یورا ینهاا
که مبادا  بلرزدتنمان هر روز از آن  یدهم که با راًیاخ. نداشته است یمانبرا یدیعا یختهو تورم افسارگس یکاریها جز ب سال ینشکسته است و ا

کند و کابوس هشت سال جنگ  یکاو آمر یلاسرائهای  سرمان را هم آماج بمب یسقف باال ینهمای  ههست یانرژ یدشما بر سر تولهای  ییماجراجو
 یانتخابات یچدر ه اینانتخابات بلکه من بعد از  ینه در او ن کنیم یم یهخون گر یقبله هنوز از قبال سفر ینکهحرف آخر ا. دوباره تکرار شود یلیتحم

که اگر حکومت  یدبدان یقینو  یدنسبت به مردم باش یترفتار و نگاه حاکمه یودر شای  هیشو ر یقعم یمگر آنکه در فکر اصالحات کنیم، یشرکت نم
در  یمم از شما انتظار داریکه به خدمتتان ارسال کرد یقبلای ه نامه یرومردم است و همچنان پ ینهم یهست برگرفته از نجابت و بردبار ییو بقا

انجام  یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسرجهت ت
 .یدده
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 !یناترینپناه خداوند ب در
 
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائهای  پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛یجامعه بهائ یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یائذکار در شهر تهران توسط جامعه بهألأ مجوز احداث و ساخت مشرق -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یکامل تمام اَماکن مقدس بهائ یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یمجدد محفلِ رسم یلمجوز تشک -7
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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  (++)   1390 اسفند 11 ی،ا به خامنه زاد ینامه سرگشاده محمد نور پنجمینبیست و 

  
خود را از مردم  یها و زندان یما و اموال مردمان خود را غارت کرده یما پس از انقالب آدم کشته یها سال ینما به اسم اسالم در ا

  یما خاک افشانده یخبه اسم اسالم بر سر اسالم و مردم و تارو  یما افراشته یمهو به اسم اسالم بر جهل مردمان خ یما معترض پُر کرده
  

از پاسداران  یجماعت یها و فربگ و اسلحه ینفت یاز دالرها یبقر که عن یآتش یدشا تا .یدخود را به آتش خواهم کش یمن به زود
  فرو کشد کشد، یما زبانه م

  
 ییماو یتکه همه ما آ ییبه نام خدا

  
 انیرا های اهللا یتآ خودسوزی

  
 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یبه محضر رهبر گرام سالم

  
درست در اوضاع و . از جنس خودتان را و نه شما را مخاطب قرار دهم یگرانید خواهم یم یم،که همه ما گرفتار آن یفرصت یتنگنا یندر ا من

و ! مای یدهرا برگز تپش یو ب روح یب یندگاننما یادلخواه  انیندگو نما یما مردم را پس رانده ینراست یندگانکه ما و شما غربال به دست، نما یاحوال
 ینا یید،که دوستدار و بنده او ییشما را به خدا! یندما یمل یشب باز یمهخ ینمردم معترض تماشاگر ا یلیونکه حداقل پانزده م یطیدرست در شرا

 یمل تنگنای یننگاه نگران به ا یکاطوار ما در معرض و منظر اوست، که همه  ییشما را به خدا. یدآرزو به دل مپسند مردم ینهمه انشقاق را بر ا
صاحب  یلیونشما در جوار خود خدا به حقوق حداقل پانزده م. یدا پشت کرده یراناز مردم ا یعیبه بخش وس یکبختی،ن یشما در دو قدم. یاندازیدب
 یمالپا های قح. سخن از حق است. منجر نخواهد شد یدآن یکه مدع یطلوبم یکه به فرداها داند یم یخدا ی،جفاکار ینا. یدا مانده اعتنا یب یرأ

 .اند که اراده حقوق خود را به امانت به شخص شما سپرده یمردم
عمامه از سر  یرانا های اهللا یتکه چرا آ یرتممن در ح ییدباور بفرما. یدمن گوش دل بسپر یو به غوغا ییدخود جلوس فرما یگاهدر جا شما
معجزه دل  ینبه کدام یرانا های اهللا یتآ کشند؟ یخود را به آتش نم یاچشم مردم دن یشو پ دهند یوا اسالما سر نم یادبرهنه فر یو پا گیرند ینم

نشسته،  ینیو معارف د یغمبرلک بر سر اسالم و قرآن و خدا و پمُ ینرا که در ا یظیو غبار غل یدآ یرتا مگر آن معجزه از آسمان خدا به ز اند بسته
 کند؟ یپاکساز
در رفت  ییریتغ یکمهم باور داشتند،  ینچرا که اگر به ا. اسالم یقائلند تا آبرو تری یشب یخود بها یبه آبرو یرانا های اهللا یتکه آ دانم یم متأسفانه

و با اتخاذ  یاستی،ما با چنان ک! نه: گفت توان یما مانده است؟ به جرأت م یمسلمان یبرا ییآبرو یاروزها آ ینا. آوردند یم یدو آمد معمول خود پد
رفتار، به جرأت و شهامت و زبان و قلم  پوش به در خانه مراجع و عالمان به ظاهر کج کفن یها عربده یلو با گس ی،منحصر به فرد های یهآنچنان رو

 .بکند کاریو  یدن به کار آآنا یکه مگر خودسوز یما آنان بسته و راه هرگونه تحرک معترضانه را بر یما آنان قفل بسته یو فتاوا
خود را از مردم معترض پُر  یها و زندان یما و اموال مردمان خود را غارت کرده یما پس از انقالب آدم کشته یها سال ینبه اسم اسالم در ا ما

ما به کدام افق  های اهللا یتآ. یما افشانده خاک یخو به اسم اسالم بر سر اسالم و مردم و تار یما افراشته یمهو به اسم اسالم بر جهل مردمان خ یما کرده
نجاسات را از  ینا تواند یتوفان سراغ دارم که م یکغبار نفرت و انزجار از اسالم روفته گردد؟ من اما  ینو ا یدآ یدپد یاند تا مگر فرصت مانده یرهخ

 .است یرانا های اهللا یتآ یخودسوز: و آن. کند یاش را خواستن اسالم بروبد و چهره آلوده یسر و رو
در  یرانا های اهللا یتکه آ ینروفت مگر ا توان ینم یهیو توج یهتوص یچما را، با ه یالعاده اسالم خارق های یو آثار مخوف کالهبردار ها آسیب

در برابر خدا  دنیستاما به آن جهان و ا های اهللا یتاگر آ. ملک دچار آن شده است، خود را به آتش بکشند ینکه اسالم در ا یاعتراض به خفت
 شود، یگذارده م یزنظام، قطعاً به حساب آنان ن ینا یجار یها ها و ظلم معتقدند، و قبول دارند که سکوت آنان در قبال مفسده دانم یمعتقدند، که م

 .یافتاهند ها خو بست ها و بن و نفرت ها یاز آغوش زشت ینسرزم ینرفت ا برون یراه برا ترین ییو خدا ینرا بهتر یشخو یخودسوز
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و مأموران معذور، خود را به  یو طالب استخدام ها یپوشان و لباس شخص چند به چند، دور از چشم کفن یاو  یکبه  یک توانند یما م های اهللا آیت
 اولینگرچه با . دان کار زده ینکه چرا دست به ا یندبه مردم بگو شود، یم یافتکه همه جا  یا ساده های یندورب یاز آن، جلو یشآتش بکشند، و پ

را از دسترس آنان  ینو بنز یتجا جمع کنند و کبر یکرا در  ها اهللا یتما ممکن است همه آ یاطالعات یاسالم یها دستگاه اهللا، یتآ یک یخودسوز
فهم و  پهنهبه  یخودسوز یلمو ناگهان با انتشار خبر و ف یدو انزوا خز یبتبه غ یا در گوشه ی،از اقدام به خودسوز یشپ شود یدور سازند، اما م

 .نهاد یعالقه و استقبال مردمان پا
اسالم و  یکه به اسم اسالم بر گلو یاز بختک یخالص یبرا شود یاست که م ای ینههز ینتر ما کم های اهللا یتآ یکه خودسوز گویم یم ینانبا اطم من

 ای تازهبه جان جامعه افسرده و رو به موت ما بدوانند و روح  یزندگاز سر یموج توانند یم ها یخودسوز ینا. متقبل شد کشد، یم یغمردم مسلمان ت
 .مرده متحرک بدمند ینبه جسم ا

اگر  یر،و اسائه ادب مستفاد آرند؟ نخ ینتوه یع،بد یشنهادپ ینکنند و از ذات ا یرتفس یبهما و طرفداران آنان، سخن مرا به طنز و مطا های اهللا یتآ مباد
 یشمردم خو یبما بر قتل و غارت و آس های اهللا یتآ. چشم به راهشان است یانسپارند، آتش آن دن یادن ینا یاریتش اختما تن به آ های اهللا یتآ

 ترین یآنان را در رواج کار یها را و دست عمله یتخود، دست حاکم ضرر یو ب بند یمن یها با اعتراض یاسکوت  یناند و با هم سکوت کرده
هر روز با  یدو با. ندجنازه اسالم را به دوش بکش یدما اگر خود را به آتش نکشند، با های اهللا یتآ. اند مردم وا گشوده یایو دن یند یکرها بر پ زخم
 .و زنده شوند یرندهزار بار بم افرازند، یکه پرچم نفرت از اسالم برم یمردم یتماشا
و عالوه بر زنده کردن اسالمِ  ریزد یو آن را فرو م آورد یلرزه در مرا به  یتاست که چهار ستون حاکم ینما به ا های اهللا یتآ یخودسوز حُسن

که  یزیمهم باور دارم که تنها چ ینمن به ا. گیرد یجلو م یبعد یها ها و هرج و مرج کشتارها و شورش ها و لک، از خسارتمُ ینافسرده در ا
 .است یرانا های اهللا یتآ یخودسوز ینکند، هم یجادو شکاف ا یدز تردا یآنان موج یانو در م یردرا بگ یاسلحه برادران قاچاقچ یجلو تواند یم

اند،  برداشته یزکه خواه ناخواه بدان سو خ یاگر خود را به آتش بکشند، هم از کشته شدن هشتاد هزار نفر مردم معترض اهللا یتنه، هشت آ هشتاد
خدا  یناز د یا ثبت و ضبط خواهند نمود، و هم چهره تازه یتاسالم و انسان ینو هم نام خود را تا ابد بر تارک مجاهدان راست کنند، یم یریجلوگ

پا  یزن یرانا های اهللا یتبل آ پردازند، یم ینهظلم هز یها چنبره از ییرها یکه برا یستندتنها مردم ن ینا یران،در ا: که. عرضه خواهند کرد یانبه جهان
 .چینند یکشورشان برم یپا یشها را از پ سنگ یش،بذل جان خوو با  گذرند یمردم معترض، از جان خود در م یبه پا

  
 یگرام رهبر
من خود . یستن یباک. شوند یمتوسل م یشرع یلمعاف کنند، هزار دل یآنکه خود را از خودسوز یما برا های اهللا یتکه آ دانیم یشما هم ما م هم

ن یحرکت آتش ینمرا در ا یزن یا و جوانان از جان گذشته یرانپ یدشا. کشم یخودم را به آتش م ها اهللا یتهمه آ یمن به جا یستم؟خدا ن یتمگر آ
 یناحساس و باورم بر ا. یستن یکار یگرانمرا اما با د. یفتددرن نمایم، یکه من م یبه راه یزن یکس یدو شا. یاز خودسوز ینهضت. کنند یهمراه

 مخود را به آتش خواه یبله، من به زود. تن خود یزمبا ه. آتش افروخت یدبااند،  کاره همه یتکه در حاکم یکردن خفتگان یدارب یاست که برا
 .فرو کشد کشد، یاز پاسداران ما زبانه م یجماعت یها و فربگ و اسلحه ینفت یاز دالرها یبقر که عن یآتش یدتا شا. یدکش
خواهم  یاداند، فر را به غارت نشسته یندگینما یر صندلجلوس ب یرینیو ش یکه چرب یندگانیبر سر همه نما سوزاند یکه مرا م یآتش یبدر له من
 هب یآنان پا یقانون یها اعتنا به حاجت یو ب یدنهاد یخود پا ینبر سر مردم معترض سرزم یب،فر یکه با تن سپردن به غوغا یانیهمه شما یا: زد

 !جز خون نبوده است ید،ا آنچه خوردهدانست  خواهید –زود  بسیار –که فردا  یدشتر بنوش ینا یراز ش یرس ید،مجلس گذارد
  

 یگرام رهبر
 ینمن از شما ا یتمنا. باز با شما سخن بگویم –بود  و اگر مرا عمری – یتا مگر به ضرورت. یافت یانمن به جناب شما پا یوستهپ یها نامه نگارش

 یکبختین ازسرشار  ییفرداها یرانمردم ا یمن برا. م دارمچش] شما[ فرجامی یکمن به ن. ییدفرما یرتفس یمرا به دشمن های یرخواهیاست که مبادا خ
من  یطائب برا یناالسالم والمسلم خواب جناب حجت ها یکینزد یندر هم دانم ینم. یاوریدبر ن یرخواهیپس جوهره کالم مرا جز به خ. آرزومندم
از ابزارها . من نجا ینا. بدهند ییکه به جان خود بها ورزند یماز شما خوف  یآن کسان: یمنگو یاما چرا به و. خواهد شد یرام چگونه تعب و خانواده
 ام؟ آنجا که من اراده مرگ خود را خود به دست گرفته آید یمخوف شما چه برم یها و زندان
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 دانم یاما شما نم ود؟گش یم یمو در به رو آورد یسر به در م یکیکوفته بودم حتماً  یا دو بار بر در خانه یکیکه من اگر  اید یشیدهاند ینبه ا هیچ
مرا  یتقاضا یک ینو الاقل ا یاییدمغتنم بود اما ب یارمن بس یگرچه پاسخ شما برا. یستن یباک. یدنفرمود ییمن اعتنا یها همه در کوفتن ینچرا به ا

 یها مرا و حافظه های ینا و دوربمر یوترپنج دستگاه کامپ ییداداره اطالعات سپاه بفرما رئیساطالعات و  یرکدام تقاضا؟ به وز. یریدمگ یدهناد
خود را به آتش بکشم  هاز آنک یشدوست دارم پ. اند به من باز بگردانند از من ربوده یشپ یمرا که از دو سال و ن یگریمرا و اقالم د یوتریکامپ

 بردم، یکم نسل اندر نسل کافر محا یک یشگاهرا به پ یتشکا ینخدا اگر من ا یبه خداوند. یردبگ ییروشنا ام یاموال شخص یچشمم به تماشا
و دزدان سپاه  طالعاتدزدان ا. دهید یبها نم ینتر کم ینمکرر ا یدر شگفتم که چرا شما به تقاضا. نمود یبه سمت من پرتاب م یپاسخک یک یتاًنها
 یو آنان را به خبط و خطا یدفرو باراطالعات و سپاه  یگانبر سر فروما یتشر یکاگر  شد یچه م. اند همه مدت است که ابزار کار مرا برده ینا

د باشد چه نژا یو احمد یو صادق محصول یمیچه از جانب محمدرضا رح. است یدزد ی،دزد: که ینا شدید؟ یمتذکر م شان یو شرع یقانون
 .یو اطالعات یبرادران سپاه

ساده در پرونده  یبازپرس یککه تجربه  یالقضات یرو به قاض. مجلس یشینما یندگانرو به نما. رو به مردم. دهم یخود ادامه م یها اما به نوشتن من
. به فردا ور. مختصر سر به آسمان دارند یتعنا یککه مظلومند و چشم به راه  یرو به همه آنان. یجیانو بس یانرو به سپاه. رو به جوانان. یستاو ن
 . برداشته است یزکه به سمت ما خ یزشیو به خر. است یکه رفتن یرو به بشار اسد. کوبد یم یدرخشش ما پا یکه برا ییفردا

  
 والسالم
 اسفندماه سال نود یازدهم

 زاد یمحمد نور: احترام و ادب با
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ زاد یمحمد نور یرسم یتوبسا

http://nurizad.info/?p=19087 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/03/nurizad-letter-25.html 
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  ) ++(  1390اسفند  24، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع دوازدهشماره سرگشاده  نامه

  
 »!یصد نامه تا آزاد«
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 عرض سالم و احترام با
  

ه دور یننهم یپنج روز بعد از برگزار یقاًو دق یال جارهفدهم اسفندماه س یخو در تار یدنرس یانبه پا یهحاش یو ب یسال هم به آرام یروزها آخرین
 یفضا یعال یشورا یلدستور به تشک یحکم یگسترده همراه بود در ط یمو تحر یکه با عدم استقبال مردم یاسالم یانتخابات مجلس شورا

شورا از  ینا یلدر خصوص تشک یالعحضرت یرضرورت پرداختن به حکم اخ. خواهد بود جمهور ه رئیسآن بر عهد یاستکه ر یدفرمود یمجاز
 یتشک به اهم بی واید  هکشور شد ینترنتو ا یمجاز یفضا یریتمده وارد حوز بار است، شخصاً یناول یکه برا باشد یم یتاهم یدارا یثح ینا

شورا  ینا یلصوص تشکدر خ حضرتعالی یرو حکم اخاید  هبرد یمردم پ یندر ب یاجتماعهای  لخصوص شبکها علیو  یمجاز یو قدرت نفوذ فضا
هاست مقدمات و  کشور که مدت یمجاز یفضا یپاکساز یاست برا یتنها شمارش معکوس ،شود یاداره م یزشخص شما ن یمنظر مستق یرکه ز

ه دوع تر یشپ. استفاده شده است یو کره شمال ینچ یرنظ ییکشورها یاتمهم از تجرب ینا ققدر جهت تح یزوجود آمده و نه آن ب های یرساختز
مختلف در خصوص ضرورت  یطها و شرا کشور مطرح شده بود و در فرصت ینمسؤول یپاک از سو ینترنتا یگرد یریبه تعب یاو  یمل ینترنتا
در  یآلودگ حضرتعالی یدگاهاز د که واقعاً یستاز لطف ن یسوال خال ایناما پرسش  ،صحبت شده است یارآن بس یدو فوا یشبکه مل یک یجادا

 ؟یدا پاک کمر همت بسته ینترنتا یک یجادآن و ا یدر پاکساز گونه ینکه ا یستشور چک یمجاز یفضا
در  یتعلل یچبار بدون ه ینکشور هستند که ا یمجاز یفضا یپاکساز یو مهم برا یاصل یلسه دل ،یعسر یرسان و اطالع یاتحاد، آگاه ایجاد
 هبه آن اشاره شد یزن یرگونه که در متن حکم اخ و هماناید  هاقدام کرد کنند یا ممخالفت و اعتراض را بنه یاوله که هست یاتیعناصر ح ینا یسرکوب
 ینا یتعمق اهم یانگرکه به وضوح ب ،شورا هستند ینجانبه با ا همه یموظف به همکار ییچون و چرا یچکشور بدون ه یها دستگاهه یکل ،است

خود مردم و  یاز سو که تماماً ییگفتگوهای  اتاق یاو  یاجتماعهای  شبکه ها، یتساوجود وبه یامروز کشور در سا یمجاز یفضا. سرکوب است
بردارد،  یلیاردیبکشد، پرده از اختالس سه هزار م یلیقدر قدرتمند شده است که انتخابات را به تعط آن ،شود یمحتوا م یدتول وانانج خصوصاً

بدون . منتشر کند یعوس یو نامه را در سطح یلمسند، فها  صد ینکها یاد و دولت در خصوص کنترل بازار ارز را لحظه به لحظه آشکار کن یناتوان
حکومت شماست و های  یتداوم کجرو یبرا یجد یدیتهد شود یافزوده م یزنفوذ آن ن یبکه هر روز بر ضر یقدرتمند یستمس ینشک وجود چن

های  به تمام امکانات و خدمات شبکه یدسترس یه زودخواهد شد ب یلشورا تشک ینتوسط هم یندهآ یکه در روزها یمجاز یفضا یمرکز مل
صورت در مقابل  ینارائه خواهد داد و به ا یمدل مل یکهر کدام از آنها  یبرا یقبل یزیر خارج از کنترل را مسدود خواهد کرد و با برنامه یاجتماع
 »گوگل« یتال که در صورت بسته شدن ساؤس ینپرسش ادر خصوص  خواهد کرد، مثالً یستادگیاقدام اعتراض خواهند کرد ا ینکه به ا یافکار

افتتاح شده است،  یرا که به تازگ »چاپار« یدخدمت جد یارا ارائه خواهد داد و  »یاحق«جستجوگر  وتورم یمجستجو کن ینترنتدر ا یدچگونه با
شده  ییو اجرا یاتیعمل کامالًای  هپاک وارد مرحل تینترنبه نام ا یا پروژه ینکهخالصه ا. خواهد کرد »میل یج«و  »یاهو« یمیلا یسسرو یگزینجا

 ینکه در ا یماز شخص شما تقاضا دار. بود یمخواه یمجاز یاز خدمات از بستر فضا یاریبدون شک شاهد حذف بس یندهاست و در سال آ
ه یودر ش یاصالحات و بازنگر و ضرورت عمل به یناعتراض مخالف یصدا یدنکه مبادا تنها فرصت شن یدعمل کن یتر بیشخصوص با دقت نظر 

که به  یقبلهای  نامه یرواست از شما گرفته شود و همچنان پ آمدهوجود ه ب یخوب هب یمجاز یروزها در فضا ینبا مردم که ا یترفتار حاکم
 یراندر ا یرگ بهائجامعه بز یو انسان یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسردر جهت ت یماز شما انتظار دار یمخدمتتان ارسال کرد

   .یدانجام ده یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات
  

 !خداوند منان پناهدر 
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 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائهای  پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
 ؛کشور یها ام دانشگاهدر تم یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛یجامعه بهائ یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائألأ مجوز احداث و ساخت مشرق -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یکامل تمام اَماکن مقدس بهائ یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یرسم مجدد محفل یلمجوز تشک -7
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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     1391فروردین  9ای،  به خامنه» ای برای مسلمین مظلوم پاراچنار دلسوخته«نامه سرگشاده 

  
 !؟در امان باشد یموبه کدام محکمه داد برم که جان و آبر یتشکا برای

 
 مظلوم پاراچنار ینمسلم یبرا یا دلسوخته: از
 جهان ینرهبر مسلم: به
 »ربنا اهللا یقولوان أ حقّ االّ یربغ یرهماخرجوا من د الَذین«
 جهان ینسالم خدمت رهبر مسلم با
  

خودمان شکوه  یرانمردم ا ینخودمان، هم یهاخواستم از درد. نمک ارزان شده است ،مرهم یاست و تا دلتان بخواهد جا یادروزها زخم ز این
 تیدهس یبت یمهم نه، عظ یامبرکه شما امام معصوم که نه، پ شود یم یرمملکت نقد کند تکف یناز رفتار شما در ا یام که اگر کس یافتهکنم اما به تجربه 

باز بندتان خواهند زد تا به خزانه  یدهم خودتان را بشکناگر خودتان حتا  که یپوش قابل چشم یردارند غ یدیکه از معبدتان عوا ینظر کاهنان در
را  ماسال یختار یجا یمن تازه مسلمان جا! کنم یتاز طرف نام شما از شما شکا خواهم یجهان من م ینرهبر مسلم یآقا. یندننش ینذوراتشان گرد
ست که آن زمان که ممالک شرق و غرب در ا یجهان عل ینسلمرهبر م. ام یدهند یدتیو عق یاسیزندان س ینمد یشوایانپ یرهام در س که نگاه کرده

 یربر ما از ام یچاک نداد که وا یقه یعامل خودجوش یچداد و ه یهودیحکم به نفع  یکرد و قاض یتاز او شکا یهودیاش بود  ییفرمانروا یطرهس
 یبرا یسرباز چنین ینداد و ا یو او را مکنت یدبخش ودییهاست که زره بر  یستهجهان شا یناند و هم او را نام رهبر مسلم برده یتمنان شکاؤم
فرمود سالمت  یدندپرس یفهست که آنگاه که از او از اهل سقا یجهان عل ینرهبر مسلم. نمود یمتسل ینآفر ساخت که در رکابش جان به جان ینشد

د، هم او که به فرزندانش سفارش فرمود ضارب و قاتل را رخصت خروج از منطقه دا یرهم او که طلحه و زب! تر است مهم یزچ نزد ما از هر دین
 یراییچگونه پذ یهمانانتانشما از م یراست! یدضربتش بزن یکو اگر من فوت شدم تنها  یدبه او هم بده دهید یآنچه به من م من مهمان شماست، هر

 !ید؟کن یم
 یکانشده پس انصاف نبود از نزد یادز یکانمن سفارش نزد یندر د ینکهاو هم  یمما خودمان درد نداشته باش ینکهنه ا یدرا گفتم که هم بدان هااین
و  سوزاند یست که دردش استخوان ما یمن خواهر و برادر یکه هر مسلمان آزاده برا داند یبزرگ من م ینرانده باشم، اما خدا یحرف یزمعز
 !قبل از مسلمان بودن انسانند یمصف باشنوشتم که مسلمانند و اگر من یپس از مردم. دلم را گرداند یاش منور م ادیش

شدگان،  یشدگان، زخم لفور اخبار تعداد ربوده لحظه و  در یرانا یاسالم یجمهور یمایکه اخبار صدا و س ستا یزمانیرروزها که نه، د این
را که تمام وجودشان آغشته  یمگر و جعلست یمرژ یناهللا خداوند اءشا نإکه . کند یرا مخابره م یاشغال یناز فلسط یگرشدگان د چهشدگان و هریدشه
 !جهان است نابود کناد ینخون مسلم به
 ینا یرانجهان هم نه، چند درصد ملت ا یعیانجهان که نه، چند درصد ش ینندارم که چند درصد مسلم یجهان، که البته کار ینرهبر مسلم یآقا اما

شما را در قبال  یدالقاب را قبول دار ینو خودجوش در صحنه حاضرتان ا یشههم انیخودتان و فدائ که یناما هم. بزرگ را قبول دارند یارلقب بس
 .کند یجهان متعهد م ینتک تک مسلم

مثل مسلمانان . ام یدهحکومتتان باشد را ند ینپشتوانه تضم یتشانکه حما یجز مسلمانان یگریمسلمان د یچشما از ه یتمن هرگز شاهد حما اما
 ....وو مصر  ینرو لبنان و بح ینمظلوم فلسط

  
  !جهان ینرهبر مسلم آقای

و اخبار آن  گیرید یم یدهدهشتناک پاراچنار را ناد یو کربال یدا را بر مردم مظلوم پاکستان بسته یتانها که چشم ییاز شما! دارم یتمن از شما شکا
 ینشدن ا یدهد یدشا! آها. ینیدب یبودن است نم یعهان شپناه را که تنها جرمش یشما که کشته شدن مردم ب از. کنید یم یکوتبا یرحمانهرا ب یحوال

که  شناسد ینم یترا به رسم یتکه وهاب یوحدت که البته حرف شماست ما با اهل سنت. زند یلطمه م یدنظر دار که شما در یمردم مظلوم به وحدت
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 های یهناکرده پا ییکه خدا باشیممتحد  کند یرا نابود م یو کرامت انسان کشد یکه انسان م یبتیکه با وها یدو توقع نداشته باش یستیممتفرق ن
 .تان نلرزد حکومت
 یداراز خواب ب یمظلوم که روز یمردم. کند ینم یهاست، حکومتش هم آنقدرها از اوامر شما سرکش یکینزد ینست که هما ییکربال پاراچنار

 .و تمام رود یم ینم یرو یشانشان پا و جلوب درب خانه شوند یم
که آنقدر متزلزل است که  شود ینظام را چه م ینا! یدخود چشم پوش یشقدرت بود که از کودکان و زنان و مردان هم ک یفتهش یدقدر باچ راستی

بر آن  یندور دور شماست، اما شما را به خدا نام د ید،بکن ید،از نظامتان دفاع نکن گویم یمن نم. افکندش یپناه و مظلوم به خطر م یب یدفاع از مردم
 یکم یراست! مردم است یزیگر یند بینیم یخودمان م یجامعه اسالم ینو آنچه در ا آورند یپناه م ینبه د یامردم دن شنویم یهمه روزه م. یدنگذار
تان  یاسیس یفکث های یرا به باز ینماننام د ینتر از ا یششما را به خدا ب کنید؟ یجذب مدام دفع م یاشتباه از شما نبوده که به جا ینا ید،فکر کن

 .یدآلوده نکن
 در امان باشم؟ یمبه کدام محکمه داد برم که جان و برتر از آن آبرو یداز شما با یتشکا یجهان برا ینرهبر مسلم یآقا راستی

  
  

   ***منبع *** 
  »یبه رهبر ینگار نامه ینکمپ« یتوبسا

http://nameha.nurizad.info/?p=713 
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     1391فروردین  17، ای ی به خامنهسعد نامه سرگشاده مادر قاسم شعله

  
  متن فارسی   

  
پروانه فروهر را شکافتند و مرا به گورستان ببرند تا به  ینهطور که س مرا هم محافل خودسر بشکافند همان ینهس ییددستور فرما
 یوندماصغر بپ یدمفرزند شه

  
 یدبا انتقاد شد ی،ا خامنه اهللا یتسرگشاده به آ یا دفاع مقدس، در نامه یدشه سعدی شعلهاصغر  یدو شه یاسیس یزندان سعدی شعلهدکتر قاسم  مادر

و از جمله خواستار عدم  کنید یعدالت تجاهل م یدر زمان اجرا یول کنید یوار جلوه م یچرا عل« یداز او پرس ی،اسالم یجمهور یاز عملکرد رهبر
 »!شوید؟ یم یتومان یلیاردفساد سه هزار م یهکش دادن قض

هم اکنون در  یبه رهبر یبه خاطر انتقاد یزن یگرشاز فرزندان خود را در دفاع مقدس از دست داده است و فرزند د یکیساله که  86 مادر این
طور  مرا هم محافل خودسر بشکافند همان ینهس ییددستور فرما یا« گوید یم یاسالم یجمهور یاز نامه خود به رهبر یدر بخش برد، یزندان به سر م

کنند تا به  یزندان ینمرا هم در او ییددستور فرما« یاو  »یوندماصغر بپ یدمپروانه فروهر را شکافتند و مرا به گورستان ببرند تا به فرزند شه ینهس هک
 .»چشم و دلم را روشن کند یوسفم یراهنپ یبو یدشا یوندمبپ یرمفرزند اس

 :شرح است ینگزارش جرس متن کامل نامه به ا به
  

 !یا خامنه یعل نییوهما حضرتاعال
  
 بر بندگان حضرت یردکه خشم گ سلطان«

 »بود جفا را یحد یکنرسد ول حکمش
  

دلسوخته  ینامه از طرف مادر ینچرا که ا. مفهوم خواهد شد ینا یاینامه خود گو ینا حضرت،اعال گویم یکه چرا م یدتعجب کن یدشا حضرتااعال
است که ظالمانه و  یریو هم دلسوخته فرزند اس سعدی شعلهاصغر  یدبر خود دارد، شهرا  یدشه یساله است که هم داغ فرزند 86و داغدار 

آن  حضرتااعال یآر. سعدی شعلهگشته است، دکتر قاسم  یرتوسط عوامل شما اس یدکه شما در راس آن قرار دار یاکنون در کشور هم ینیرقانوغ
 یراز،دانشگاه ش یرستان،آموز ممتاز دب نبود و آن هم دانش یشب یآموز ن که دانشاصغر نوجوان م پرداخت، یشما به درس و مشق م ایمجتب که یزمان

 جی یپ هست در آن زمان که اصغر نوجوان من، هدف آر یادتان یاآ ید؛داشته باش یحافظه خوب یدشما با یوست،ها پ درس و مشق را رها و به جبهه
 شد؟ یپخش م یوداماد محترم شما از کدام راد یبود و صدا یوستهام دشمن پبه کد ]همسر شیخ علی تهرانی[ خواهر محترم شما ،قرار گرفت

گفتم  یزدارم و ن یزن یگریاز بدن اصغرم را به خاک سپردم، گفتم؛ من فرزندان د یمیدر آن روز وداع من فقط ن. شد یبدن اصغر من متالش نصف
 یها دانشگاه در دادگاه یاستاستاد حقوق و س ینا سعدی شعلهدکتر قاسم  یگرمپسر د یزفرزندان من هستند، در همان زمان ن یرانهمه جوانان ا

ها  را به جبهه یگرمگذشته پس از شهادت آن فرزند، فرزند د یناز ا. کرد یدفاع م یپلماتیکو د یدر جبهه حقوق یراناز حقوق ملت ا یالملل نیب
دفاع  رباز هم از ملت و کشو. یبندمعهدم پا ینبر ا یزاکنون ن هم. بماند یخال هگا یچها ه در جبهه ینزم یرانسنگر ا خواستم یچرا؟ چون نم. فرستادم

 .نه یا پیوندند یباز هم به دشمن م... بستگان شما و ینکهخواهم کرد همراه با فرزندانم بدون توجه به ا
  

  !حضرتااعال
 یراکنون اس که هم یگرمشد اما فرزند د یدن به دست دشمن شهاصغر م یراز یازارد؛قلب مرا ن یگرمغم و اسارت فرزند د  شهادت اصغرم به اندازه

دکتر قاسم  ید؟ا نشده یشیمگر شما خود خواستار آزاداند. شد یراس یشیشماست تنها به جرم دفاع از حقوق ملت، امر به معروف و آزاداند
حداد محکوم شده  یشما، قاض یدستگاه قضا یت قاضسال قبل به دس 10 یعنی 1381از شما در سال  یبه دنبال طرح چند سؤال قانون سعدی شعله
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شده  یقتعل قضائی یتمسؤولاکنون از  هم یزککهر یاناست که به علت شکنجه منجر به قتل و تخلف درباره زندان یحداد همان کس یاست و قاض
 .است
 پاک خواهد شد؟ یاسالم یجمهور یشانیها تا ابد از پ شکنجه ینننگ ا یاآ راستی
بود که  پایه یو ب یانهصادره چنان ناش یأهست؟ البته ر. یستن کنید یم  یمکه شما ترس یبیآن طرح دلفر یبندهز یچه یحکم ینو چن یا محکمه چنین

عمال ماده إحکم و  یو دستور توقف اجرا یصشرع تشخ نیّاستاد شما هم بوده حکم صادره را خالف ب یامنصوب شما که گو یهقوه قضائ یسرئ
گاه صورت  یچه یکار ینکه چن دهم یاکنون به شما خبر م اما هم شد یم یمجدد ماهو یدگیرس بایست یه ظاهراً طبق قانون مرا داده است ک 18

هستم که حقوقدانان  یا که من مادر خانواده دانید یم. یستن یدگیسال از اتهام، به علت مرور زمان امکان رس 10نگرفت و اکنون با گذشت 
 های یحقوق و آزاد یبانپشت یدناعادالنه شما که با قضائیکه دستگاه  یستمعلوم ن. حقوق را بدانم یالفبا یدده و لذا شاکر یمتقد وربه کش یمتعدد

اجرا ندارد  یتقابل حکم نقض شده و مشمول مرور زمان شده که مطلقاً یو اصرار به اجرا یفرزندم خوددار یاز آزاد یمردم باشد به چه مجوز
 .نماید یم
  

  !حضرتااعال
امکان مالقات با پسرم، دکتر قاسم حتا  ینزندان او یها بودن پله یرگ جسم و جان، بعد مسافت و سرانجام کثرت و نفس یکبر سن، فرسودگ یلبه دل
کار به دستان منصوب و منسوب شما به  یاو دستورات شما  ها یاستس یاجرا یلکه امروز به دل ینزندان او های یلهرا از پشت م سعدی شعله

از شما درخواست حتا  ینبا وجود ا. محرومم یزن یوسفماز عطر حتا  ینب یعقوباست که همچون  یکسالشده است را ندارم و  یلنشگاه تبددا
شده و همان پزشک متخصص زندان به علت وخامت  ینخاع یبکه به علت شکنجه دچار آس ینا رغم یرا هم ندارم، عل یو یاستعالج یمرخص

ظاهراً تعمد دارند که  قضائیمقامات  یداده ول یفرقرار داشتن چهار مرتبه نظر به عدم تحمل ک ینخاع یکل دیدگی یبآس و در معرض یوضع سالمت
است  یدر حال ینقدر در زندان نگه دارند تا فلج شود، ا قصد دارند پسرم را آن یگرو از طرف د یرندبگ یدهنظر پزشک معتمد خود را ناد یاز طرف

و اکنون او را به بهانه اتهام و  یدهرس یانشما محکوم شده بود به پا یتیو به دستور مقامات دستگاه امن یصلوات یوسط قاضکه ت یو سکه مدت حب
کامالً از  یدتعهد به آن هست یکه شما ظاهرانه مدع یحداد که طبق همان قانون رسم یقاض یرقانونی،حکم نقض شده، مشمول مرور زمان شده و غ

 .اند ت، او را در زندان نگه داشتهشده اس قطاعتبار سا
  

   !حضرتااعال
شمع هم به  یکامسال  کردم، یروشن م ینس در سفره هفت یدماصغر شه یادشمع به  یکگذشته که فقط  یها من در آستانه سال نو برخالف سال

سنت  یککه  ینس اصال به هفت یاآ شما چند شمع روشن بود؟ ینس در سفره هفت یراست. روشن کردم سعدی شعلهدکتر قاسم  یرمپسر اس یاد
 !ید؟است، باور و اعتقاد دار یرانیا

وجود دارد  ای یاسیاراده س یندر زندان وجود دارد که اگر واقعاً چن یرمفرزند اس یرقانونینگه داشتن غ یبرا یاسیاراده س یککه  کنم یتصور م من
 درست یاستنباط ینکه اگر چن هراسید یکه شما از فرزندم م دهد ینشان م ینا یمصادقانه بگو ید،تا برخالف مقررات فرزندم را در حبس نگه دار

رهبر جهان  حضرتاعال یترس ینو به خاطر چن ترسد یبه من عطا کرده که رهبر جهان اسالم از او م یکه فرزند گویم یباشد خدا را سپاس م
طل و دانش او همچون با یضاب یداش چون  و زبان برنده یموس یعصا قلم مستحکم او چون یرااسالم مجبور شده است او را در حبس نگه دارد ز

 .و حبس او نبود یتبه محکوم یازن یدداشت یشها به پرسش یاگر توان پاسخ منطق ،صورت ینا یراست در غ رالسح
 یاتبا آ ینسبت یچت و نه هدانشگاه اس یاستو استاد حقوق و س یدادگستر یلکه پسرم وک خصوص بهاو را نکردم  یدرخواست مرخصحتا  من لذا

چ یه ین،آن برخوردار شود، بنا بر ا یایاعالم دارد تا از مزا یبا علما یارتباط یچبا مقامات نظام داشته و نه ه یو نسب یسبب یوندیپ یچعظام و نه ه
جرم . است یزندان یانشاز دانشجو یار بعضدر کن ینزندان او 350اکنون در بند  که پسرم هم ام یدهاما شن. پسرم از جانب شما ندارم یبرا یانتظار

شما موجب اسارت خواهد  یشیمĤب اگر از شما بپرسند شعار آزاداند حاال جناب جاللت. است یو طرح سؤاالت قانون یشیاو مصاحبه و آزاداند
 یتمسؤولاگر از شما بپرسند . کند یم یدادفساد هم در کشور ب ینعالوه بر ا. مورد است یکتنها  یاز آزاد یریجلوگ ید؟دار یشد چه پاسخ

 یاست، چه پاسخ یکامل شما برخوردار بود، چه کس یتکه از حما یبوده آن هم در دولت سابقه یو جهان ب یرانا یخبزرگ که در تار یفسادها
 ید؟دار
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   !حضرتااعال

و  نشانید یمنزه م یشوایپ یکم و کاست جا یو خود را ب کنید یم یهتشب یرآنها را به طلحه و زب ین،مخالفحتا  خود و نه ینچگونه در ارتباط با منتقد
 یتومان یلیاردفساد سه هزار م یهقض »کش دادن«و از جمله خواستار عدم  کنید یعدالت تجاهل م یدر زمان اجرا یول کنید یجلوه م وار یعل
 !شوید؟ یم
  

   !حضرتااعال
 یندر ا یحتوض یبه جا ید؟بود یطکه فاقد شرا یدر حال یرهبر یگاهدر جامگر فرزند من چه کرده است جز طرح چند سؤال نسبت به حضور شما 

 محل یغمرکز جهان شود به ت خواهد یبودن هم هست و م یاسالم یدولت که مدع یکها آن هم  دولت یاآ ید؟ا آورده یآهن رو یغچرا به ت ینهزم
 یمحبوسند و ثروت مل ینمعترض کنند، یم یزندگ ینفر در فقر و تنگدست ها یلیونامروز م یراندر ا ی؟و دموکراس یتندارد؟ و البته به شفاف یازهم ن

 ینمسؤول ا یست؟روا ن تر یشچراغ به خانه خودمان ب ینا یاآ. شود یم یدهبخش... و یویبه حزب اهللا لبنان، حماس، بول یا شود یاختالس م یا یرانا
مگر دکتر  یست؟چ ینهزم ینشما در ا یتاست و مسؤول یتاورد چه حکومتدس یو فرار مغزها به راست یاست؟ فقر و تنگدست یکارها چه کس

. شود یم یبرخورد ینو نخبگان کشور چن یانمرتکب شده است؟ چرا با استادان دانشگاه و دانشجو یالذکر جرم جز طرح سؤاالت فوق سعدی شعله
 .شوند یترور م یزن یاخراج و بازنشسته و گروه یو گروه یزندان هیگرو
شما  قضائیبرخورد دستگاه . شود یانجام م یقانون یظاهر یتبدون رعاحتا  ینهااست که اکنون در حبس است و همه ا هایی یناز هم یکی من پسر

 123پرونده اختالس  یههم در قض یناز ا یشرا پ ها یتحکا ینا. برید یدزد را آزاد و مالباخته را به زندان م یست،مناسب نبوده و در شأن ملت ما ن
و حمله به  یزدارپال یهقض. که مقصر بودند از مجازات معاف شدند یاریتکرار شد و بس یهقض ینهم یزن یریشهرام جزا یهو در قض یما یدهد یاردیمل
 یمظنون ول ،مظلوم یاندانشجو. ظهر من الشمس استأ. ندارد یحبه توض یازن یگرکه د 88و  78دانشگاه تهران آن هم دو بار در سال  یکو
 .یمهم بگذر 88 یپس از انتخابات آنچنان یو ببندها یراز بگ. دستگاه قضا اعتماد کند ینبه ا تواند یملت چگونه م ینا. مصون ماندند ،نهاجمام
  

   !حضرتااعال
 یه قاضو چنانچ بریم یم یپ تر یشبود ب یدهاز شما پرس 81که پسرم در سال  یسؤاالت یو درست یتملت به حقان ینمن و ا گذرد یهر چه زمان م

 گذشتهنقض شده بود اما  یهقوه قضائ یسحکم توسط رئ ینا ،حساب ینبا ا یدادگاه هم گفته بود به اذن شما فرزندم به زندان محکوم شده است ول
د دربند و دلسوخته و نگران فرزن یدشه یکبه عنوان مادر داغدار  ینجانباست ا یرقانونیاجرا ندارد و غ یبرا یوجاهت یگرحکم د ینکه ا یناز ا
 یطشرا دانفق یلمعتقد است شما از اول به دل سعدی شعلهچه آنگونه که فرزندم دکتر  یراز. دانم یم یرقانونیبازداشت غ ینشما را مسؤول ا یگرشد

فرزندم را  حداد گفته به اذن شما یشماست و هم آگونه که قاض یدنه، به هر حال چون هم عمالً کشور در  یا یدا بوده یرقانونیرهبر غ یقانون
 یتمسؤول یلدل یکو به هزار و  یو هم قاض یدبود یو در واقع شما هم شاک یدا فرزندم بوده یمحکوم نموده و چون در واقع شما طرف دعو

 .و خودسرانه فرزندم و عواقب آن متوجه شخص شما خواهد بود یرقانونیحبس غ یممستق
  

   !حضرتااعال
 یفرسودگ یماری،کهولت سن، ب یلچون به دل یفرزندم ندارم ول یبرا یاستعالج یدرخواست مرخصتا ح طور که گفتم با همه مراتب فوق، همان

 :کنم یجلب م یرزندان هم ندارم، نظر شما را به موارد ز های یلهامکان مالقات از پشت محتا  ینزندان او یها جسم و جان، بعد مسافت و کثرت پله
 یدمپروانه فروهر را شکافتند و مرا به گورستان ببرند تا به فرزند شه ینهطور که س خودسر بشکافند همانمرا هم محافل  ینهس ییددستور فرما یا. 1

 :یوندماصغر بپ
 فرمان پادشاه است یندو گو برند یم سر«

  »یرسم شاه یستن ینا یکنبود ول فرمان
 
 .چشم و دلم را روشن کند یوسفم یراهنپ یبو دیشا یوندمبپ یرمکنند تا به فرزند اس یزندان ینمرا هم در او ییددستور فرما. 2
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 رب از اندازه بگذشته است ظلم پادشاه یا«

 »شود یکم م یخلق ک یناو از سر ا سایه
  

   !حضرتااعال
به عنوان  دیاحمد شه یهمچون آقا یو کسان یزدبر یالملل ینتر در محافل ب ما کم یزعز یرانا یتا آبرو یداتخاد کن یبیهرچه زودتر ترت یستبهتر ن یاآ

 یرانا یشما برا لاگر د. منتشر نکنند نشاند یدوست م یرانو ا یرانیمن، ا یشانیکه عرق سرد بر پ ییها گزارش یرانموارد نقض حقوق بشر در ا
 .است ینسرزم ینقرار ا یدل ما ب ،سوزد ینم
  
  

  *** منبع *** 
  )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/51506 
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     )English Translation(ترجمه انگلیسی 

  
Sunday, April 15, 2012 
 
Open Letter by 86 Year Old Mother of Jailed Former MP to Iran's Supreme Leader  
 
Open letters written to the officials and heads of Iran's ruling establishment have a long tradition in Iran's history. They 
are eyewitness accounts which record abuses of power and testimonies against the ruling despots by the meek and 
humble citizens and individuals in Iran. Letters which tickle the public conscience and stir the emotions.  There have 
been many such notable open letters in Iran's recent history but this moving letter by the 86 year old mother of Ghasem 
Shole Sadi will undoubtedly rank high amongst them. It is an equivalent of a David and Goliath story. A frail 86 year 
old woman versus the most powerful tyrant of our times, Iran's Supreme Leader. 
 
Ghasem Shole Sadi, was the former MP for Shiraz in the third and fourth Majlis (Parliament) after the 1979 revolution. 
He was also Tehran university lecturer in International Law and Relations and the attorney for many political prisoners. 
In 2002 he publicly voiced his concerns about the legalities of the way in which the Supreme Leader was chosen and 
was subsequently jailed for 18 months for daring to criticise the Supreme Leader. Shole Sadi was arrested again after 
the post-election protests and sentenced to three years in prison and banned from lecturing in the university and from 
practicing law. He is said to have suffered injuries to his spinal cord as a result of the tortures he has had to injure and 
is facing paralysis in his left side. 
 
I hope, I have done a worthy job in translating this moving letter by Sholeh Sadi's 86 year old mother" 
 
"Your Imperial Majesti, Ali Khamenei, 
 
"O tyrant, who oppressest thy subjects,  
How long wilt thou persevere in this?" - Iranian poet, Sa'adi 
 
Your Majesty, you may be surprised why I am calling you this, but this letter will itself explain the reason, because this 
letter is written by a bereaved 86 year old mother, who is mourning her martyred son, Asghar (in the war against 
Saddam) and who is also grief stricken by what is happening to her other jailed son, Ghassem, imprisoned illegally and 
unjustly by your agents in a country which you are the head of. 
 
At a time, when your son Mojtaba was at school, my teenage son, Asghar who was one of the top students in Shiraz. 
Asghar left his studies and went to the fronts to defend his country. Perhaps you have a good memory, in which case 
you should remember, at the time when my Asghar was blown up by one of Saddam's rocket propelled guns, your 
respected sister had joined the enemy and her husband's voice could be heard from Saddam's radio. 
 
Half of my Asghar's body was blown away and in my last farewell with my son, I could only bury half of his body, but 
I said to myself, I have more sons and all of Iran's youth are like my children. At the same time, my other son, Dr. 
Ghassem Shole Sadi was defending Iran's right in the diplomatic and legal fronts. After my Asghar was martyred in the 
front, I sent my other son to the front. Why? because I didn't want the trenches and the barricades to become unmanned 
and I am still committed to this and I will once again defend my country along with my children without worrying 
which side your relatives will choose to stand. 
 
Your Majesty, the martyrdom of my son Asghar, did not cause me the grief I am suffering now for the imprisonment of 
my other son today, for Asghar was killed by the enemy but my other son who is imprisoned by you has been chained 
for defending the rights of his people and for his free-thinking. Were you not the one who were advocating for 'free-
thinking' yourself? 
 
Ten years ago, my son Ghassem was jailed by your judge Haddad, for having posed some legal questions that criticised 
you. Judge Haddad is the same judiciary judge who has now been suspended for his part in the crimes of rape and 
torture committed against peaceful protesters in Kahrizak. Will the shame of Kahrizak ever be wiped away from the 
face of the Islamic Republic? 
 
Such sentences and such courts do not describe that utopia that you portray in your speeches, do they? The sentence 
against my son was so baseless that even the former chief of your judiciary, who I understand was once your seminary 
master, called it against the rightful judgement and asked for the sentence to be reviewed and for article 18 to be 
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applied to the sentence. I can tell you now that no such review has been carried out. I am a mother who has raised 
several lawyers and therefore I may be familiar with some basics of law. It is a mystery to me on what basis, your 
unjust judiciary, who should support the rights and freedoms of the people, has refrained from releasing my son and 
insists on carrying out a sentence which has been dissolved? 
 
Your Majesty, because of my advanced age and my fatigued and exhausted body, I can not even travel the long 
distance to Evin prison and walk up its stairs to visit my son from behind the bars. For more than a year, like prophet 
Jacob, I have even been deprived of my Joseph's scent and yet despite the prison doctor's recommendation that as a 
result of the damage to Ghassem's spinal cord, he is unable to endure the rest of his sentence, I do not even ask you for 
a prison leave for Ghassem. It seems the judiciary officials rather ignore their own expert's recommendations and are 
intent to keep my son in prison until he is completely paralysed, even though his prison sentence passed by your judge 
Salavati has now expired. 
 
Your Majesty, every Iranian New Year, I used to light only one candle for my martyred son, Asghar, but this year, I 
also lit a candle for my jailed son, Ghassem. How many candles did you light for the Iranian New Year? Do you even 
observe the Iranian customs and traditions? I feel there is a political motive in keeping my son in prison. If this is the 
case and there is a political motive to keep him in prison for longer than his original sentence, then I have to say 
earnestly that you are frightened of my son and if so, then I thank the Almighty who has given me a son who scares the 
leader of the Islamic world and it must be because of your fear of him that he is still held in prison. For my son's pen is 
more solid than Moses's stick and his tongue is like a strong arm and his knowledge is the undoing of your spells. If 
you had the ability to answer his questions with logic and reason, what need would there have been of chaining him? 
 
That's why I am not asking you to grant him with prison leave, my son is a lawyer and a university lecturer, he is 
neither related to the high ranking clerics nor to the regime officials to receive such favours and I expect no such 
favours from you. 
 
I have heard my son is incarcerated in section 350 of Evin prison amongst some of his university students. His crime is 
posing some legal questions about your authority, now if they ask you, who claim to advocate 'free thinking', what 
have you to say for yourself and your slogans? 
 
Corruption is wreaking havoc across the country. If they ask you who is responsible for such unprecedented corruption 
during an administration which you have fully supported and backed, what do you have to say for yourself? 
 
How is it, your Majesty, that you liken your critics to Talheh and Zubair's defections from the Prophet and yet liken 
your own rule to that of Imam Ali's just and uncompromising rule, but when it comes to executing justice you stumble 
and when it comes to the $3Billion banking embezzlement case you ask the media not to delve too much into the case? 
 
Your Majesty, tell me what wrong my son has done other than having asked you some questions about your position as 
the Supreme Leader, that you have resorted to the iron blade instead of answering him with reason and logic? 
 
Does the regime which claim to be Islamic and wants to be the centre of the world not need a blade of reason and 
clarity and accountability too? Millions in Iran today face abject poverty, dissidents are jailed, Iran's national wealth is 
either embezzled or handed on a plate to Hezbollah in Lebanon, Hamas, Bolivia and ....would all this money not be 
better spent here? Who is responsible for all this? the widespread poverty and the brain drain is the result of which 
administration and what is your responsibility? Why are the country's elite and academics treated in this way? Some 
are imprisoned, some are sacked, some are forced into retirement and some are assassinated. My son is one of those 
who is in jail now without even a pretence to observe the law of the land. Your judiciary is not worthy of our nation, 
they free the thieves and jail the victims and we have seen all this in previous embezzlement cases and in the case of 
Shahram Jazayeri too. Many who were the main perpetrators of the crime were let go. The cases of Palizdar and the 
savage attacks on universities in 1999 and in 2009 need no further reminding either. The students who were the victims 
were judged to be the guilty and the assailants enjoyed immunity. Let us not even go into the 2009 election fiasco. 
 
Your Majesty, the more time passes by, this nation and I realise how justified my son was in asking you those 
questions ten years ago, but whether my son was right in questioning your qualifications to lead this country or not, I 
see you as the man responsible for what is happening today and you will have to bear the consequences. 
 
Your Majesty, as I said before, I am not asking you to grant my son with prison leave but I want you to pay attention to 
these points below: 
 
1- Either kill me, like they killed Parvaneh Forouhar and put the dagger through her heart, and send me to my grave so 
I can be with my martyred son, Asghar 
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They decapitate heads and say its the king's orders 
It may be the king's edict but this is not the way of kings 
 
2- Order your henchmen to arrest me too and imprison me next to my son, so I can once again smell his scent 
 
God, Almighty, the King's tyranny has surpassed it all 
When will the people be saved from under his shadow? 
 
 
If you care not for this country, we care passionately for Iran. 

  
  

  ***منبع *** 
  »آذرمهر«وبالگ 

http://azarmehr.blogspot.co.uk/2012/04/open-letter-by-86-year-old-mother-of.html 
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  ) +(+  1391فروردین  21ای،  نامه سرگشاده محمدصدیق کبودوند به خامنه

  
 است یخواسته مردم یبا جامعه جهان یدر کشور و آشت یو اصالحات اساس یمل آشتی

  
  یرانا یاسالم یرهبر جمهور یا خامنه یعل اهللا یتآ یجنابعال به
  

در برابر  یستادگیطرف، با ا یکپرتنش و ناموجه، از  های یاستس یبه واسطه اتخاذ برخ یاسالم یجمهورکه آشکار است، حکومت  گونه همان
 یاروییتا مرز روحتا  و ی،و بانک یو مال یکمرشکن اقتصاد های یماز تحر یو انواع یاسیس یملل متحد، کشور را با انزوا یتو اکثر یاراده جهان

در روابط با مردم و  یردموکراتیکو غ یاستبداد های یاستس یبا إعمال و اجرا یگر،د ییبرده، و از سو یشپ برافکن یانبن یو ورود به جنگ ینظام
 ی،مدن های یمردم، ناامن یو واقع یها و مطالبات اساس گرفتن خواسته یدهمشروع، ناد های یو اعمال و آزاد یو مدن یمذهب ی،قوم ی،جوامع مل

گسترش  یرقضائی،و غ یقضائ های عدالتی یو ب ها یدادگریو رعب و وحشت در جامعه، ب یتیجو امن یجادا ی،و اقتصاد یاجتماع ی،فرهنگ ی،سیاس
 یها بخش یکاریو ب یفقر و فرودست یقو تعم یدتوسط وابستگان به مراکز قدرت و تشد یو مال یاقتصاد یمعظ یها و سوءاستفاده ینجوم یفسادها

 .و فروپاشنده مواجه ساخته است یندهو فرسا بزرگ یاز جامعه، کشور را با بحران یمیعظ
  

 عالیجناب
 ی،گذار قانون یها قرار دارد و دستگاه یدر عمل، در قبضه جنابعال یاسالم یحکومت جمهور یاسیقدرت س ینظراند که تمام ینمردم بر ا اغلب
ناقض حقوق مردم، با  یاز ارگان اصل یکیه عنوان ب یاسالم یمجلس شورا. کنند یمطابق اوامر شما عمل م یتیو امن یو نظام ییو اجرا یقضائ
 یدادگستر یک یارهایپا نهادن اصول و مع یربا ز یمردم، دستگاه قضائ یو حقوق اساس ها یآزاد یمالیسلب و پا ید،از تحد یطوالن یا یاههس

سرکوب و حبس و  یبرا یبه عنوان ابزار یالبانق یها مدافع اعمال عمال حکومت و دادگاه یاسیکامالً س یمستقل و دادگستر، به مثابه دستگاه
 داند، یمردم م یرأ یکه خود را تجل ییو اطالعات، و سرانجام دستگاه اجرا یتدر دست وزارت امن یحکومت های یاستو مخالفان س اناعدام منتقد

 یادیحقوق بن ی،مردم، آزاد یبو فر یستیات پوپولو اقدام یشرفتو کاذب از رشد و پ یرواقعیغ یاجرا و با ارائه آمارها یرقابلغ یها با دادن وعده
 .اند سلب کرده یرانیرا از جامعه ا یت انسانیو امن

  
 عالیجناب

 ی،انسان یتاز امن یتو انزوا، و فشار ، رنج و آزار و محروم یمرا سزاوار تحر یرانمردم ا ینکهبا اعتقاد به ا» دفاع از حقوق بشر کردستان سازمان«
حقوق بشر و سرکوب و اعمال  یرتحق ی،انسان یاتو ح یسلب آزاد ینکهو با باور به ا داند یو حقوق بشر نم یدموکراس ی،اساس های یآزاد
است که در آن همه  یا سامانه ییبرپا یرانیانهمه ا یکه آمال و آرزو ییوا بدارد، و از آنجا یامو ق یانرا به عص یتروح بشر تواند یم یرانسانی،غ

و  یو آزاد دمبر اراده مر یمبتن ینقوان یمرها باشند و از آنجا که تنها با تنظ یاج،و وجدان، آزاد و از ترس و فقر و احت دهیو عق یانمردم در ب
و  یانسان یها که حفظ کرامت و ارزش ییبر ضد ظلم و ستم باز داشت و از آنجا یاممردم را از ق توان یاز حقوق بشر م یتو حما یدموکراس

ت، اساس ینژاد و جنس یت،و قوم یتو مذهب، مل یدهها فارغ از داشتن هرگونه عق همه انسان یانم یزنان و مردان و برابر انیم یاحترام به شاد
جوامع و ملت در  یعو جم یافراد بشر یعجم یانجوامع در داخل کشور و در م یاندر م یزآم مسالمت یستیو همز یبرادر ی،مشترک صلح، برابر

در کشور و صلح  یمل یبا اعالم آشت نماید یدرخواست م یاسالم یمقام جمهور ترین یبه عنوان عال یسازمان از جنابعال نیرو ا ینجهان است، از ا
 یو اساس زندگ یهمبستگ یت،که امن ییرا از خطرها یرانیروابط دوستانه با مردمان و ملل جهان، مردم و جوامع ا یجادو ا یبا جامعه جهان یو آشت
 .یردخود قرار بگ یواقع یگاهجهان در جا یکشورها یاندر م یراندور نموده تا ا نماید، یم دیآنها را تهد یجمع

  
 عالیجناب
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اعمال و  ین،مجموعه قوان یساز و همسان یادیبن ییراتاصالحات و تغ یازمندنظر است که کشور ن ینبر ا» دفاع از حقوق بشر کردستان سازمان«
صلح  یباور است که تنها با گشودن درها ینسازمان بر ا ینا. و حقوق بشر است یجهان شده یرفتهپذ یاه رفتار حکومت با اصول و قواعد و ارزش

 یبخش حاکمه، استقالل یأتقدرت ه یدتجد یت،به حاکم بخش یتطلبانه، مشروط اصالح یها برنامه یدر کشور و اجرا یمل یو آشت یانجهان رویبر 
ها و احترام به  توجه به خواسته ی،مستقل و مردم یاسیاحزاب و مجامع س یتفعال یآزادساز ی،مردمبه نظارت  یدنبخش یتگانه، رسم سه یبه قوا
و  یقوم ی،مردان، احترام به حقوق جوامع تحت ستم مل یاحقوق زنان  یحقوق بشر، احترام به برابر ی،دموکراس ی،آزاد ینو تأم ینتضم مردم،اراده 
و ملل متحد،  یبا جامعه جهان یو همکار یو فرودست و همه مردم و سرانجام با همراه پذیر یبشار آسکارگران، اق یانسان یتامن ینتأم ی،مذهب

سازمان دفاع از «موجود از نظر  یطموارد در شرا ینو ا یدبخش یینجات داد و رها یوان مردم و کشور را از انزوا و رنج و شورش و فروپاشت یم
 .ها پرداخته شود بدان تر یعهر چه سر یداست که با یجد یها و ضرورت یمردم یها ، از خواسته»حقوق بشر کردستان

  
 ین،زندان او: تهران

  1391 ینفرورد 21
 2012 یلآور 9

 کبودوند محمدصدیق
 »سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان« رئیس

  
  

 ***منبع *** 
 »سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان« وبسایت

http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa%2FData&id=260 
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  ) ++(  1391فروردین  22، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع سیزدهشماره سرگشاده  نامه

  
 »!یصد نامه تا آزاد«
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 عرض سالم و احترام با
  
و  یانحقوق بهائه کرد که به موجب آن نقض گسترد یبتصورا ای  همصوب یکاآمر یسنا ،یالدیم یمارس سال جار 29/ یندهم فرورد یختار در

دانست و آن را  یمذهب یتاقل یهعل یرا سرکوب دولت) »یرانا یاران«گروه ( یجامعه بهائ یرهفت مد یسال حبس برا یستب یتمحکوم خصوصاً
و مرد  یهقوه قضائ یسرئ یجانیست بلکه صادق الراجرا نشده ا یرانکه نه تنها هرگز در ا یثاقیهمان م. حقوق بشر خواند یالملل بین یثاقنقض م
 یرفتهملحق شده و آنها را پذها  یهاعالم یناز ا یبه اشتباه به برخ یاتوجه  یهم ب یرانا« :در تهران گفته بود یشیقانون کشور در هما یکشماره 
داشته  یحقوق بشر نقش اساس یجهان یهمنشور اعالم هیدر ته یالدیم 1948بود که در سال  یاز هفده کشور یکی یرانذکر است ا بهالزم . »است

 یاسیو س یحقوق مدن المللی ینب یثاقم یببا تصو1354ماه سال یبهشتاست و در ادامه در ارد یوستهپ یهعالم ینبه ا یشمس 1327است و در سال 
آن متعهد  یو خود را نسبت به اجرا یدبخش یر قانونحقوق بشر است به آن اعتبا یجهان یهاعالم یهسازمان ملل متحد بر پا های امهاز عهدن یکیکه 

 ینحقوق بشر در ب یجهان یهمفاد اعالم تر یشهرچه ب یکشور جهان به سازمان ملل متحد و لزوم اجرا193 یوستنها و پ اکنون پس از سال. ساخت
ه سرکوبگران های یاستبر سر راه س یآن را سنگ بزرگ بلکه کند یم یمانیاظهار پش یهاعالم ینبه ا یوستننه تنها از پ یرانا ومتعضو، حک یکشورها

 یثاقم یناز اای  هذر ینکها یکه جدا کند یثابت م یران،سازمان ملل متحد در اه یژگزارشگر و یدو با رد درخواست حضور احمد شه یندب می خود
 یدهرس یبماده به تصو یحقوق بشر در س یجهان یهماعال. کند یرا نقض م آن یزشکل ممکن ن ینبلکه به بدتر کند یاجرا نم کشور را در یجهان

 یدترینبه شد یاندر مورد بهائ کدام از موارد متعهد نبوده است و خصوصاً یچمفاد ه یتبه رعا یرانا یاسالم یکنون دولت جمهور است که تا
 .آنها را نقض کرده است اجتماعیو  یشکل ممکن حقوق انسان

 یو وجدان به آنها ارزان یتعقالن. بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند یتمام ابنا«: است که عنوان شده یهاعالم یناول اه ماد در
  . »برادرانه رفتار کنند یکدیگرشده و الزم است تا با 

 یگری،ده یدهر عق یا اسییس یدزبان، مذهب، عقا یت،جنس نگ،از هر سان که باشند، اعم از نژاد، ر یزیتما یچه یها ب همه انسان«: دومه ماد
  . اند یهاعالم ینمصرح در ا های یحقوق و آزاد یکه باشند سزاوار تمام یگاهیدر هر جا یاو  یمل ی،خاستگاه اجتماع

  . »است یفرد یتو امن یآزاد ی،سزاوار و محق به زندگ یهر فرد«: سومه ماد
 یکه منجر به تنزل مقام انسان یردقرارگ یرفتار یاو  یرانسانیتحت مجازات غ ایو آزار،  رحمی یب یاشکنجه  وردم یستبا نمی کس یچه«: پنجمه ماد
  . »گردد یو

و مستقل است تا در برابر هر  طرف یب یو عادالنه توسط دادگاه یعلن یکامل و برابر به دادرس یسزاوار و محق به دسترس یهر انسان«: دهمه ماد
 .»کند یدگیرس یبه حقوق و ی،و علیه ییگونه اتهام جزا

  
  !ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
بدل شده است و  یرانا یاسالم یجمهور یبرا یرناپذضرورت انکار یکانتخاب بلکه به  یکحقوق بشر امروز نه تنها  یجهان یهمفاد اعالم یاجرا

 یساز پنهان یجوابگو یاسالم یجمهور ظامن هیعل یغو تبل یمل یتامن یهاقدام عل یل،اسرائ یبرا یهمچون جاسوسای  شدهنما اتهامات نخ یمتفه یگرد
 یرانفرزندان ا یناز خدمتگزارتر یکه به راست یبهائ یانو تمام زندان یرانا یارانو شرط  یدبدون ق یآزاد. یستن یرانحقوق بشر در اه نقض گسترد

 یها که در سال الملل بیندر روابط  یرانا المیسا یجمهوره به شماره افتادهای  خواهد بود به تداوم نفس یانیبوده و هستند بدون شک کمک شا
 یماز شما انتظار دار یمکه به خدمتتان ارسال کرد یقبلهای  نامه یرورفته است و همچنان پ یشبه پ یو اقتصاد یاسیس یو انزوا یتا حد نابود یراخ



 )1037(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

انجام  یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات رانیدر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسردر جهت ت
 .یدده
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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 (++)   1391فروردین  29ای،  به خامنه» ییبها یلجوان محروم از تحص یک«نامه سرگشاده 

  
رسد که برادران و خواهرانم از هر  یروز«: درنگ پاسخ خواهم داد یب یست،چ ات یزندگ یال شود که تنها آرزوؤاز من س اگر
  ».نباشد شان یحقوق انسان یشانکه باشند، آرزو یو مسلک و نژاد و زبان و فرهنگ یند
  

 !یرانا یاسالم یرهبر جمهور ،ای خامنه یقاآ جناب
در  ییهاست بر دل من و سابر جوانان بها که سال یمبگوهایی  صحبت کنم و از درد دل با شما یچند کالمای  هخواستم در نام می بود کهها  مدت

ان یتبرا ییکه شهروندان بهاهایی  نامه و تظلمها  نسبت به نامه یواکنش روشن و قابل استناد یچهر چند شما تا کنون ه .کند می ینیسنگ یرانا
 .ییدن را پاسخ گوو آ یدنامه را بخوان رنج ینبار ا ینا یداما شا ،اید هنشان نداد اند، هنوشت
 ینا یداما بگذار .ام هدر دانشگاه بازماند یلادامه تحص یخود برا یهاست که از حق قانون مدت یراندر ا یشانمک از دوستان و هم یاریمانند بس یزن من

از آن  یدبگذار .شرح دهم نیتاعلم برا یلشروع تحص یرا از بدو ورود به مدرسه برا ییجوان بها یکبه عقب برگردم و سرگذشت  تر یشب یبار کم
 یمها یاز همکالس یکی یمدرسه شلوار خود را برا ییاثبات انسان بودن مجبور شدم در دستشو یکه در کالس اول برا یمبگو یتانبرا ییروزها

که در  کنیدساله را فرض  7ای  هاما شما بچ ،شود می شرمم کنم ین موقع فکر مآبه  ین هم وقتاآل ینهم .بکشم تا او باور کند که من دُم ندارم ینپائ
 یها در سال یوقت .ینندنجس بنش یخواهند در کنار فرد نمی کالسهای  که بچه یلدل ینبه ا یندجداگانه داشته و تنها بنش یکالس مجبور است صندل

 یربه دستور مد منداد و  می یبترت انیمبرا یروحان یکه مدرسه با فرد یدر جلسات(و امثالهم را  »کافر«، »نجس«چون هایی  واژه یکه معنا باالتر
 :ها در ذهنم شکل گرفت الؤس یناول ،یدمفهم) شدم ها می مدرسه مجبور به حضور در آن کالس

 ید؟شو می را مادرم یمها لباس کنم؟ من که مرتباً می من که هر روز حمام ؟من نجسم چرا
 ما و شما با هم فرق دارد؟ ینکند خدا! خدا را قبول دارم که خدا را قبول ندارد؟ من که یستن یمن کافرم؟ مگر کافر کس چرا

مدرسه و  یحضور در شورا ،مدرسه یورزش یماز حضور در ت یتممنوع ،در سال بعد .جا ختم نشد ینبه هم ساله 9- 8کودک  یک دردهای
 .یگردهای  یتمحروم

کنان به خانه آمدم و  یهگر ،دادند می نجس نجس سر یاددند و فرکر یسآموزان مدرسه مرا با شلنگ آب خ سرد که دانش یاربس یروز زمستان یک در
 من یمادرم که آن روز پا به پا کافر؟ و یندگو می به منها  پس چرا بچه ،یمپرست باشکه خدا یمنگرفت یادمگر ما  یم؟چرا ما نجس یدماز مادرم پرس

گفت که چطور قبل از تولد من  .گفت یمرا براها  ثر شدنها و مفقوداأل آزار ها، شکنجه ،مدت یطوالنهای  زندان ،60دهه های  امکرد و شرح اعد یهگر
خود را ترک  یزعز یارمجبور شدند شهر و د ،کرده بودند یجاداآنها  یبرا یشانها یهکه همسا یفراوان یتو آزار و اذ یدبا تهد ،انقالبه حبوحو در ب
از حقوق  یاریکه بس یبرچسب .هستم ییمن بها یدمفهم یدم،را فهم »تفاوت«بار مفهوم  یناول یآن روز برا. کنند »یاجبار«شهر مهاجرت  ینو به ا
 !یستین نآه عادإمجاز به  یدادگاه یچو تو در ه یردگ می ات را از تو یاساس
رد که اگر بخواهم در خشن به بنده اعالم ک یمدرسه با لحن یرثبت نام مد یاز بدو ورود به مدرسه برا ،ن نگذشتآاز تر  آسان ییراهنماهای  سال

و  دترسناک به من گفت که چراغ سبز اخراجم را هم دار یکنم و با لبخند می مرا اخراج یبدون معطل ،بدهم یجرا ترو »یتبهائه فرق«مدرسه او 
 .آن است یبراای  همنتظر بهان

  
  !ای هخامن آقای

 یچه یقو ال یستهاز کالس اخراج کرد و بدون حضور من آنچه که شا من را ،یخمعلم تار ،یدیمرس یتبه درس بهائ یسال سوم وقت یخدر درس تار
 .کرد ییرکه داشتم با من تغ یرفتار معدود دوستانحتا  از آن روز. نسبت داد یانتمبه من و د یستکس ن
امام  یرهس یفتوص یبرا ییبار که در مدرسه موضوع انشا یک ،بود یالخ یک یناما ا ،اوضاع بهتر خواهد شد یرستانبود که در دب ینبر ا تصورم

مدرسه بنده را صدا زد و در کمال  یشرچند روز بعد معاون پرو. نوشتم یمطلب یشانداوطلب شدم و راجع به ا یزمن ن ،داده شده بود )ع(یعل
مسابقات  ینرا به ا ییبهافرد  یک یمتوان نمی ما ،دانشگاه شهرمان بود یاز طرف انجمن اسالم یسینو فراخوان مقاله ینمن گفت که چون ا بهآرامش 
 .از دوستانم در آن مسابقات شرکت دهد یکین را به نام آنوشته شده از من خواست که  خوب یارمقاله بس یناما چون ا ،یمبفرست
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 :بست می که در ذهنم نقش شماری یبهای  الؤدوباره س و
که در تمام  یمن ؟من دشمن اسالم هستم ،وش قرار دهمرا مورد کا )ع(یامام عل یتشخص یشما توانسته بودم به خوب یشرکه به قول معلم پرو منی
چون از  ،دادم می گوش یگاهن صبحآبه قر ،احترام یتو با نها یستادما می صف یدر جلوها  به اتفاق بچه یبمدرسه بر خالف اکثر قر یها سال
 !من کافرم؟ ینم؟د یمن ب ،ن کالم خداستآموخته بودند قرآبه من  یکودک مانه
  
 !یرانا یزمکشور عز هبرر

که  یدام ینبا ا ،دفترچه کنکور گرفته و ثبت نام کردم یرناپذ وصف یبا ذوق و شوق یدانشگاه یشدوره پ یافتن یاندوستانم با پا یههم مثل بق من
تفاوت از همان ابتدا شروع  یب یلیمن نشسته بودند خ یکیدر نزد یدر روز کنکور اغلب کسان. کنم یلتحصام  هبتوانم در دانشگاه و رشته مورد عالق

دانستند که اگر امسال نشد خوب سال  می راحت یلیانگار خ ،نداشتندای  هانگار عجل ،را خوردند یشانها یوهباز کردند و آب م یپسجلسه پفک و چ
 یگرسال د یدشا ،وجود ندارد ای همن فرصت دوبار یدانستم که برا می چون یدشا ،یستنوشتم که وصفش ممکن ن می یاما من با چنان دقت! یگرد

 ...نگذارند یگرد یدشا... نتوانم
از اتاق  ،بود یدهکس تا آن زمان از من ند یچه یدشا که یبا ذوق ،یممهمان داشت ؛رود نمی یادماعالم شد  یکنکور سراسر یجکه نتا یوقت شب هیچ

کرد غم درون  می یسع. خوب در خاطرم هست یلیمادرم خ هفقط چهر ،شاد جمعهای  تمام چهره یاناز م! و گفتم قبول شدم یدمپر یرونب
 .یدمآن را فهم یبعد معناها  که ماه یغم و نگران. پنهان کند یچشمانش را پشت لبخند

  
  !ای خامنه قایآ

جمله  یک یدنشنتمام مدت منتظر اید  هکه قبول شد ییتا به حال شده در روز ثبت نام در جا ؛یدوقت حس مرا تجربه کرده باش یچکنم ه نمی فکر
 یادنهای  نعمت ترین انگار بزرگ ،موقتم را گرفتم ییکارت دانشجو تمام مراحل ثبت نام انجام شد و یوقت ؛»...بودن ییبها یلشما به دل« ید؟آشنا باش

با  یزود تمام شد و روز لییخها  یشاد یناما افسوس که تمام ا. اش کنم تا امروز نتوانستم دوباره مزه یگرکه د یخوشحال. را به من داده باشند
 .یدمنرسای  هیجبه نت یمها یگیریبازماندم و تا امروز به رغم تمام پ یلاز ادامه تحص یعموم یتصالح ینداشتن گواه یلاحضار به دفتر دانشگاه به دل

 یعموم یترد صالح یام اخراج حک ،که من خبر ندارم یگرد ینهاد یدوزارت اطالعات و شا که در سازمان سنجش، حراست، یدانم آن افراد نمی
 یااند؟  رو شده روبه یتیوضع ینخودشان با چن یزانتا به حال عز یادارند؟ آ یانجر یناز ا یچه تصور د،کنن می صادر یادانشجو را امضا  یک
 گذارد؟ می انسان یکبر روح و جسم  ییرثأکه صادر شود چه ت یلیاحکام به هر دل یندانند که ا می
 یتا به حال شخص یاالفاظ ناجوانمردانه خطاب قرار داده است؟ آ یگرو د »مجرم« ،»جاسوس« ،»منافق«چون هم یرا با الفاظآنها  یکستا به حال  آیا

 محکوم شده است؟ یطوالنهای  حقوق از دست رفته خود به زندان یگیریبه خاطر پ یزانشاناز عز
 یدآنها نوترین  عادالنهاز نا یکیدر حتا  سال و 10 ،سال 5مثل  یو احکام »رود نمی دستشان به کم«بزرگم هایی که امروز به قول مادر یقاض آیا

به  ویدحکم ن یدنکه بعد از د یالؤس یندارند؟ اول یندر زندان او گناه یب یکاز گذران عمر  یکنند، تصور می سال حبس محکوم 12را به  یخانجان
 سال بود؟ 12باز هم حقش  یاآ نبود خانجانی ید،نو یلبود که اگر فام ینا یدذهنم رس

 .است شان یتمحروم یگیریکه جرمشان فقط پ یمدر زندان دار یدیشه یقانو ا یمانند سما نوران یلیاز تحص ینامروز محروم ما
 یفقط برا اهگن یب یزندان ینفر دانشجوها  امروز ده. است یانفقط مختص به بهائها  یضو تبعها  یتمحروم یماشتباه محض است که فکر کن یدشا و

 .گذرانند می روزگار یراناهای  خود در زندان یزمآ حق و مسالمت به ییدانشجوهای  یتفعال
که نامشان  یگرکسان د یلیگلرو و خ یهمهد ،دزادهدشبنم م ی،عاطفه نبو ی،گودرز یارکوه ،ینبو ءیاض ی،در یدمج ی،توکل یدمج ،یتهدا بهاره
 .خواهد می جداگانه و ای بلندباال هنام

ز کالف گره ا یگردانان داقتصاد یگرآنکه دوشادوش د یامروز به جا ،موخته دانشکده اقتصاد استآ او که دانش ؛شد یتاز بهاره هدا صحبت
محاسبه گذران عمرش بر  یاست که براهایی  خط کند چوب می که از درسشای  هروزها تنها استفاد ینباز کند، ا یرانا یروزها ینگم اقتصاد اسردر

! چه یعنیسال  10دانست که  می او یزعز یکاش قاض. گذراند می کوتاه با همسرش یدارد یهفته را برا یروزها ،کشد می ینسرد و سخت او وارید
 .ها سال یدو شاها  ماه ،گذرد و روزها می در روزها  ساعت یندر او ینکها
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  !ای خامنه آقای
 یچراها یداشته باشد برا یبار خوانده شد و جواب ینا یدشا ،خواهد داشت نوشتم یمبرا یدانستم چه تبعات احتمال می رغم آن که ینامه را عل ینا
 .ها سال یندر تمام ا شمارم یب

و مسلک و نژاد  ینرسد که برادران و خواهرانم از هر د یروز«: درنگ پاسخ خواهم داد یب ،یستچ تا یزندگ یال شود که تنها آرزوؤاز من س اگر
 ».نباشد شان یحقوق انسان یشانباشند، آرزوکه  یو زبان و فرهنگ

  
 !آن روز یدام به

 ییبها یلجوان محروم از تحص یک
 1391 یننهم فروردو  بیست

  
  

  ***منبع *** 
 »یلیتحص یضمبارزه با تبع جمعیت«وبسایت 

http://www.edu-right.net/articles/37-article/923-bahaei-khameneyi 
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  (++)   1391اردیبهشت  8، )طنز(» !یا خامنه یعل یدبه س) هر(سربسته امام راحل نامه«
  

 :که کنم یم یهبه تو توص یعل سید
 !را باالتر بذار عمامه

 !و مخالف را بکش یرمردم سخت بگ بر
 !هند یدنمنتقد اجازه نفس کش به

 !کن تر یشاعدام را ب های چوب
 !فشار قرار بده یرجماعت را ز ایرانی
 !راب کنمردم را خ یاقتصاد وضع
 !یرتفکر را از مردم بگ اجازه

 !کن یاز مردم دزد توانی یم تا
 !بده یلو سکه و کوپن تشک یارانه صف

 !برگزار کن یکشک انتخابات
 !پول نفت را در سفره مردم نبر هرگز
 !درست کن یفرض دشمن

 !پشت سرت واهمه نداشته باش یها فحش از
 !بده یجرا ترو خرافه
 !اهللا باالتر ببر را از امام و رسول خودت

  
  ینیاهللا خم روح
  1391سنه 
 )طبقه هفتم دوزخ( یخدان تار زباله

  
  

 ***منبع *** 
http://mahdimirakhorloo.wordpress.com 
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     1391اردیبهشت  15ای،  به خامنه) ؟(نامه سرگشاده 

  
 »...با امام امت نجوایی«
  

 ینم الجبارساهللا القا بسم
  

 !د شما به سرمو در یتجانم فدا رهبرم؛
 .نگران شدم یلیخ یدمد یزیوننماز جمعه تهران را از تلو یها که خطبه 15/2/91جمعه  امروز
 یگاهقرن پا یمبا قدمت ن(قم  یهحوزه علم ینو جامعه محترم مدرس یدمراجع عظام تقل یتیاز نارضا یاحمد خاتم یدس یجمعه تهران آقا خطیب
مورد  یماصدا و س یجمله از سو یک ینهم یشانا یها خطبه در کل. به دولت خدمتگزار زد یا گفت و طعنه ها یمتو عدم ثبات ق یاز گران) یمردم
 .قرار گرفت و منعکس شد هتوج

  
 رهبرم؛

, یفرهنگ, یصنعت, یعلم های یشرفتپ یلاز قب یگربه موضوعات د یتعنا یدر جهان به جا یاسالم یتنها کشور جمهور یتختامام جمعه پا یدبا آیا
ش یبرا یاست که فقط گران یعهش یامّ القرا یتخترسالت امام جمعه پا ینا یاتوجه کند؟ آ قدر ینا یبه اوضاع گران... و یتیو امن یو نظام یتصاداق

 مهم باشد؟
نسبت به آن ابراز  ینو جامعه مدرس یدکه مراجع تقل یستقدر مهم ن ن ها و مردم آ جوان یمباالت یو ب ینید یو ب یاییح یب ،مسأله نماز نخواندن یاآ

 منتقل کنند؟ یتخترا به امام جمعه پا کنند و آن ینگران
 یست؟ن ینیمراجع د وظیفه... و یرمسکن و راه و صنعت دا ،یراقتصاد دا ،یتامن ،نِعَم یمثل فراوان ییها نعمت یگزارتوجه دادن مردم به شکر آیا
 کنند؟ ابراز نگرانی ...و اسراف و یو ناسپاس یآنها در مقابل ناشکر یدنبا آیا
 یهنحاکم بر م یشآن با آسا یسهو مقا یکاو آمر ییاروپا یکشورها تر یشکشورها مخصوصاً وضع بد ب یرتوجه دادن مردم به اوضاع نابسامان سا آیا
 ؟یستائمه جمعه ن ینا یفهوظ -تان را بر سر امت مستدام بدارد که خدا سایه – یعالامام گونه حضرت یرهبر یلذ یزمانعز
 ی؟ناراض یها انسان یتکرار حرف بعض یبرا یینه بلندگو ،ل مشکل باشندحال یدکه دارند نبا یمخاطب ینائمه جمعه با ا ینا آیا
 یند؟نگو رسد یو هر چه به دهنشان م یرندجهان را در نظر بگ یمصالح تنها کشورِ امام زمان یتختائمه جمعه و خصوصاً امام جمعه پا یدنبا آیا
شان شکم مردم مهم  یبرا قدر ینآنها که ا یانگران باشد؟ آ یدشکم مردم با یاش دلشان برا و ائمه جمعه یدمراجع تقل) عج(ور امام زمانتنها کش آیا

 اند؟ خود را صرف خدمت به شکم مردم کرده یرها و دوا و ساختمان یآنها حساب بانک یااند؟ آ کرده یجهت حرکت یناست خودشان هم در ا
 اند؟ است که داشته یکالن یرذخا یانپس از پا یدو مراجع تقل یزامام جمعه عز ینگران ابراز ینا آیا
 ....آیا
  

 یتجانم فدا رهبرم،
 ند؟ا خط عدالت در حرکت یرو یکم توجه با این ...و یدامام جمعه و مراجع تقل ینا یاآ رهبرم،
 ند؟ا عادل ینهاا رهبرم،
 یست؟هستند چ یشانکه مخاطب ا یمردم یفتکل رهبرم،
 ها؟ یکم توجه ینهمچنان صبر کنند در مقابل ا یاآ رهبرم،
 .دانیم یبه خود م ینموضع حضرات را توه ینما ا رهبرم،
 ...رهبرم،
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  ***منبع *** 

 »عمارنیوز«وبسایت 
http://ammar-press.com/?p=3234 
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  ) ++(  1391شت اردیبه 25، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع چهاردهشماره سرگشاده  نامه

 
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

تر از هجده سال و سن  وجود داشت که او را حتا در سن کم یشش فرزند شما و مونا محمودنژاد دختر معصوم بهائ یانم یچه تفاوت
  !ید؟اعدام کرد یقانون

  
 یا خامنه یعل یدس اهللا یتآ جناب

 عرض سالم و احترام با
  

دختر  ،نژادمونا محمود یرازچوگان ش یداندر م 1362خرداد سال  28 یخدر تار ی،عالحضرت یجمهور یاستان ردو سال بعد از آغاز دور حدوداً
. یدثبت گرد یخدر تار یاسالم یجمهور یاتجنا ینتر یناز ننگ یکیبه چوبه دار و اعدام سپرده شد و  ،نداشت تر یشکه تنها هفده سال ب یمعصوم
تر در  بود که سه ماه قبل یبهائ یانتاعدام شد تنها و تنها اتهامش اعتقاد به د یرازدر ش یبهائ یها خانم یگراز د نژاد که به همراه نه نفرحمودمونا م

 .اتهام اعدام شده بود یننژاد به هممحمود یداهللاپدرش  یزن یکاسفندماه سال شصت و 
  

  !یا خامنه یعل جناب
و خوب اید  هیدهمه آنها را به چشم د یهفده سالگ یعتاًکه طب ،یثممسعود و م ی،مصطف ی،هد ی،بشر ی،مجتب یها به نام یدشما شش فرزند دار

 .دارد ییدختر معصوم هفده ساله چه معنا یکدار بر گردن  یمطناب زخ دانید یم
وجود  یم بهائنژاد دختر معصوشش فرزند شما و مونا محمود یانم یچه تفاوت :ییداست که بفرما یعالحضرت یفهوظ ینتر کم ،الؤس ینبه ا پاسخ

 !ید؟اعدام کرد یتر از هجده سال و سن قانون در سن کمحتا  داشت که او را
خدمت  یالًکه ذ ،به جا مانده از آن دوران های یتاسناد و روا یگرو د »جنگل شوکران« ،»یاعل«معتبر همچون کتاب  یخیطبق شواهد تار ،شک بدون

همتا  یب یو پاک یبه خدا، اعتقاد، بردبار یمانکه با مونا اعدام شدند در ا یگرید یزانتمام عز و یرازمونا محمود نژاد فرشته ش ،کنیم یشما عرض م
 یاناز بهائ یادیبردن عده ز ینبا از ب یواه یالبود و به خ یدهرس یبه اوج درماندگ یناعتقادات آهن یندر برابر مقابله با ا یاسالم یو جمهور ودندب

 .خواهد برد ینبه امراهللا را از ب نیماا یشهر یرانمقدس ا یندر سرزم
به او  یناسالم را خواهند داد و همچن یرشو پذ یبهائ یانتنژاد گفته بودند به او چهار بار فرصت انکار دنا محمودبه مو ینمسؤولشواهد  طبق

 .را امضاء نکند کشته خواهد شد یگریبهائ ینوشته شده در نف یشاز پ یانیهمتذکر شده بودند که اگر ب
دل به  ،یمباش یهاال یبه رضا یراض ،که در هر صورت یددعا بخوان یماناز دل و جان برا یزان،عز« :نویسد ینامه خود م یتاز وص یدر بخش نامو

ما  ،که آنچه کند او کند یدشوم فراموش نکن یتانفدا. یمامکان از عهده شکر الطافش برآئ یو تا جا یمدوست در پوش یرو چشم از غ یمقضا دربند
و  یدخود راه ندهه که غم و حزن را ب یمپس رجا دار ییمنما یمو توکل بر رب رح یمدر برابر حق فرود آور یمسر تسل یدپس با !؟کرد انیمه توچ
 .»ییمکه محتاج دعا یددعا کن یمانبرا
 یانبهائ یگراعدام د یدنشد تا با د تهیخبه دار آو یرازچوگان ش یدانبود که در م ینفر ینکه داشت آخر یهم طبق شواهد مونا به سبب سن کم باز

 .توبه نکرد یدیترد یچفرصت توبه و انکار اعتقادات خود را داشته باشد اما او بدون ه
  
 .در لحظه اعدام به طناب دار با عشق بوسه زد یرازنژاد فرشته شمونا محمود ی،ا خامنه یعل یدجناب س ینکهآخر از همه ا و

بود که  یدهرس یاز زندگ یقیحضرت بهاءاهللا به چنان درک و فهم عم یهاال یمتعال یرثأو تحت ت یخانواده بهائ یکنژاد به سبب رشد در محمود مونا
 .بود یسخت است و انتخاب مونا انتخاب جاودانگ یارمونا تنها هفده سال داشته بس ینکهباور ا
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زمان خود  یها انسان ینتراز ارزشمند ییکه هر کدام به تنها یرازش یشهدا یگرنژاد و دعدام مونا محمودسال از ا یبه س یببعد از گذشت قر امروز
در سال  یجمع دسته یتر کشتارها یعفجحتا  ها سال شصت و دو و بعد یها اعدام یاحقوق بشر در سراسر دن یناند، ما و تمام روشنفکران و فعال بوده

سکوت  یاسالم یجمهور یاهس یاتجنا یخو در برابر تار دانیم یم یتبشر یهعل یتشصت و هفت را نقض آشکار حقوق بشر و مصداق بارز جنا
 اهللاکرد و اگر مقدر شود در راه امر یمفشارها اعتقادات خود را انکار نخواه ینتر ینهمچون مونا در برابر سنگ ،یبه آزاد یدنرس یبرا. کرد یمنخواه

به  یلو تسه یعسردر جهت ت یماز شما انتظار دار یمکه به خدمتتان ارسال کرد یقبل یها نامه یروو همچنان پ. زد یمبه طناب دار با عشق بوسه خواه
 .یدانجام ده یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند وصول

  
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائ یها ر قانون به خانوادهپرداخت غرامت براب -2
 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛یجامعه بهائ یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائاأل مجوز احداث و ساخت مشرق -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یماکن مقدس بهائکامل تمام ا یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یرسم مجدد محفل یلمجوز تشک -7
  
  

  *** منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
  



 )1046(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1391شت اردیبه 27ای،  مذهبی به خامنه -ی سرگشاده پنج فعال مل نامه

  
 یا خامنه اهللا یتحضرت آ یمحترم رهبر مقام
 سالم و احترام با
  
و حکومت  یآزاد با اعتقاد به استقرار عدالت، یکتاتوریدر صف مبارزه با د یهمراه با جنابعال یکه در دوران استبداد شاهنشاه یرامضاءکنندگان ز ما

 ،شود یم یدو مصالح کشور به شدت تهد یمل یتکه امن یکنون یرخط یطکه در شرا یمالزم دانست یمات هستو هنوز هم بر آن اعتقاد یما قانون بوده
 :یمبرسان یرا به اطالع جنابعال یموارد

 سال شده و در یک ...و یا رسانه ی،کارگر یی،دانشجو ی،فرهنگ یاست،به فعاالن حوزه س ای یدکنندهتحد یدر چند سال گذشته برخوردها -1
و  یهاله سحاب یشان،منجر به شهادت دختر ا ی،جنازه شادروان مهندس سحاب ییعکه در مراسم تش یطوره ب. است یدهگرد یدتشد یزن گذشته

 .یددر زندان گرد صابر یهد یمتعاقب آن آقا
  
 .ها یتاز شخص یاریو بس ییرجا یرضامسعود پدرام، عل ی،مدن یدسع ی،محمد توسل جمله آقایان از ...و یاسیس ی،بازداشت فعاالن فرهنگ -2
  
شد ما را  یو یفلج عضالن یماریدر سال گذشته، منجر به ب یفعال حقوق بشر، که در بازداشت و ی،بازداشت مجدد خانم نرگس محمد یراًاخ -3

 ینزندان او یارشده و در بهد یمجدداً دچار فلج عضالن یاست که و یناز ا یحاک یموثق در مالقات با و یخبرها. به شدت نگران کرده است
سال زندان  14 یاسی،قانون س یزآم مسالمت های یتفعال رغم یپدر که عل یبتدو فرزند خردسال او در غ. برد یسر مه ب یبحران یطشرا رو د یبستر

عدول نکرده  یطلب و اصالح ییگرا از قانون وقت یچو ه برد یخارج از کشور به سر م اجبار در یاکنون از رو را تحمل کرده و هم یاسالم یجمهور
 .برند یسر مه ط خاص کودکانه خود بیدر شرا. است

  
از  یریتوجه به مصالح کشور و جلوگ با یمارافراد ب یژهو به یزندان های یتشخص یهکل یاستخالص و آزاد یبرا یجنابعال یمدستور مستق درخواست

 .یمآنها را دار یحقوق بشر و حقوق شهروند یتو رعا یمل یتامن یدتهد
  

 1391 بهشتیارد 27
  یدجوادیصدر حاج س احمد
  ینیحس شاه ینحس

  یاعظم طالقان
  نگار محمد بسته

 یقهار ینالد نظام
  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/53278 
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     1391خرداد  1ای،  اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  
 یا خامنه یعل یآقا جناب
 یرانا یحکومت اسالم رهبر

  
 .است یدهفرا رس یرانجامعه ا یمتحت زعامت شما و شما به عنوان زع یرانزده ا از جامعه ستم یفرد عاد یکزمان گفتار پنجم من به عنوان  اکنون
کالم  ینا یرکه تأث یبه طور یده،گرد ما رد و بدل یانم یزمان کوتاه، مباحث اساس ینکه آغاز شده، اما در هم یستن یادیزمان ز طرفه یکگفتار  این

 داشتهمن به دنبال  یهکاذب آنان را عل های یشما و خبرساز یاناطراف» جمع جاهل« یتعصبان یده،بوده است که طبق اخبار رس یدر جامعه به قدر
 یرانو فروخفته ا یدهد لبات جامعه ستممطا یانمهم، ب یج؛آشکار و را های یمهم است و نه آن خبرساز یتنه آن عصبان ی،همچون من ی؛ برا...است

 نگاری نامه یمل یتامن یعال یشورا ینکهچه ا. شود یم یتلق »یمل یتحفظ امن« یجزء خطوط قرمز برا یرانکه از نظر حکومت ا یاست و طرح نکات
 .عوامل آن شده استبا  یمبرشمرده و خواستار برخورد مستق »یمل یتحفظ امن« یبه رهبر را جزء خطوط قرمز نظام برا یممستق

 یرراه خط ینا یمودندر پ یرانموجه مورد قبول جامعه ا های یتاصرار شخص کند، یم یقها با شما تشو که مرا به نوشتن ناگفته یگریمهم د مطلب
که  نماید یم جادیو دلسوزان ا یناز فعال یاریبس یشائبه را برا ینشما ا ییعدم پاسخگو. راه خود اصرار ورزم ینبر ا شود یاست که باعث م

ها جزو خطوط قرمز  نامه ینکه ا دانم یاما من م. ندارد یملموس را در پ ای یجهخورده است و نت شکست یشاز پ یبه رهبر، کار »نگاری امهن«
خود  یتینعمل را جزء خطوط قرمز ام ینا یزو حکومت شما ن تابید یخود را بر نم »یتمسؤول یتشأن«و عمل به  ییشماست و شما تحمل پاسخگو

 یو بعضاً در برخ یدا قبل مرا خوانده یها و همانطور که اطالع موثق دارم که نامه ورزم یراه پرخطر اصرار م ینپس من آگاهانه بر ادامه ا... داند یم
. ارمند یگریند، منظور دخداو یدارم که جز رضا یمانا. کنم یخود دعوت م یشما را به خواندن مکاتبات بعد ید،ا هم داده یگیریاز موارد، دستور پ

 .دهم یرا به خود راه نم ییابا یزراه ن یندر ا یریپس، از شهادت و دستگ
کنند، از  »سازی یقدس«مختلف، شما را  یاند به انحا داشته یشما سع یانو اطراف اید یدهها کوش سال یرانخود در ا یرهبر های یهپا یمتحک یبرا شما

گاه با  فتاده،بر صورت شما اتفاق ا» متعدد یپرژکتورها«مهم، گاه بر پرتاب کردن نور  ینا. کنند یادو آسمان  ینزم یضبه عنوان واسطه ف یرانرهبر ا
 یو چراغ سبز برا ییدتأ یبه معن یبا،ناز یرتعاب ینشما و سکوت شما در برابر آن؛ پرتاب نور و ا یانتوسط اطراف »یبفر عوام«و  »یفسخ یرتعاب« یرادا

 یگر نه همه شما را به صورت رسم. دانند یدارد که همه م یدر پ یمقام، حتماً خطرات ینپس مورد خطاب قرار دادن ا. ه استادامه روند گذشت
 .دادند یمورد خطاب قرار م

  
 :من و شما یانخطاب م اما

 »یفستمان« یکدارم که بر اساس ن ینجز ا یا چاره! متنعم یول یو عاد ینیانسان زم یکاست با  یدهو زجرکش یو معمول یانسان عاد یک خطاب
 .کند یما حکم م یناست و ب یمن و شما جار یانم یمو چه نخواه یماکنون چه بخواه یفستمان ینا. یمبا شما سخن بگو

ل، اص ینموارد حاکم بر ا یگفت تمام توان یاند و به جرأت م در نظر گرفته یمقام رهبر یرا برا یاساس یاراتاخت یفست،مان ینا 110اصل  در
و  یتیاست که حاکم یموارد گیرد، یاصل توسط شما کراراً مورد استفاده قرار م ینکه در ا ییاتفاقاً آن بندها. است یدهتوسط شما اجراء گرد

زمان توسط  یچاست که ه یاصل و در بند سوم آن، فرمان یناما در ا. شود یشخص شما مربوط م یتاج و تخت شماست و به رهبر کننده یتتثب
 .مربوط است یشمردم در سرنوشت خو یبه دخالت رأ یماًاست که مستق »یپرس فرمان همه«و آن  یدهادر نگردشما ص
 یدهسال کوش یها که سال یرهبر. ما مشخص است یآن برا یعدم اجرا یلدل یکنل. آن دارد یواال یتنشان از اهم 110بند در اصل  ینا بندی رتبه

 یفبند از وظا ینحق دارد که ا یرد،فرمان خود بگ یررا ز یحکومت یها کند و تمام عزل و نصب یانداز چنگ یو درشت مملکت یزدر تمام امور ر
خود و نظام تحت امرش به خطر  یتفرمان در زمان حاضر، موجود یناول یو آن را مسکوت بگذارد؛ چون با اجرا یردبگ یدهخود را ناد ونیقان

 !یراحت ینبه هم! کند یخود را اجرا نم یفوظا ینتر مهم از یکی یگاهشماندن در جا یخواهد افتاد و برا
 یگاهجا ینمترتب بر ا یناتوان شود و از صفات قانون یشخو یقانون یفهر گاه رهبر از انجام وظا«: حاکم بر ما آمده است یفستمان 111اصل  در

است که اگر خبرگان  ینا آید یم یشکه پ ی؛ سؤال مهم»است یامر بر عهده خبرگان رهبر ینا یصو تشخ شود یدور گردد، از مقام خود برکنار م
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و ناتوان است و  یفاتیتشر یمجلس »یخبرگان رهبر«که نداند  یستک یست؟امر بر عهده ک ینا یصرهبر را نداشته باشد، تشخ یتوان برکنار ریرهب
تهران،  یهناح یککوچک در  یا که نداند اداره یستک هستند؟ یرانا یتیامن یطلب، و تحت نفوذ نهادها چاپلوس، منفعت یمجلس، افراد ینافراد ا
 یشخو یذات یفبر وظا یخبرگان رهبر یرگذاریخود از تأاث یتدر منطقه تحت حاکم اش یرگذاریاداره آب و فاضالب، تأث یااداره برق  دمانن
اند و فقط دو بار  شده یلتشک یخیط به عصر مربو یناتوان و سنت یاز افراد یدهند خبرگان رهبر یصتشخ یدبا یکسان یا یاست؟ چه کس تر بیش

 یها»چه چه«و » به به«با  رسند یکه اغلب خوابند و در روز آخر به محضر شما م یآن هم در حال دهند، یجلسه م یلدو روز، تشک مدر سال، آن ه
خبرگان را از دخالت در امور  یم،به طور مستق نیانتاشده است که شما و اطراف یبه حد یستاییانفعال و ا ینا ینکها یجهنت! مرسوم در آن مالقات؟

 .قدرت شماست یدهم مجبورند اطاعت کنند؛ چون همه امور در  یهو بق کنید یرهبر منع م
 یددر ادامه با من همراه باش... یدرس یمخواه یبزرگ یجهحال محترمانه با هم به نت ینساده و در ع یانب یناز ا حال
توسط شما و  یاریبس یها قدرت و مسند حکومت، تالش یو نشستن شما بر کرس یز اصالح مجدد قانون اساسپس ا ید،که خود واقف طور همان
 ینو درشت کشور و همچن یزامور ر یسال است تمام یها که سال چنان. یرفتصورت پذ یمناصب حکومت ترین ییتصاحب جز یبرا یانتاناطراف
و  یستن ییپاسخگو یتشما، شخص یتشخص ینکهصرف نظر از ا. رمان شما قرار گرفته استف یدو  یاردر اخت یرمهمو غ همم یمنابع مال یتمام

 یتشأن« یقانون اساس یند،که افراد از شما سؤال نما دهید یقرار نم یگاهیو خود را در جا یدمتنفر هست یهمواره از دادن پاسخ به افکار عموم
و من اگر  یدگفتن ندار یبرا یپاسخ یلاست که شما در برابر چند سؤال ذ یقینر من هر چند ب. داند یم ییپاسخگو و یتمسؤول یترا شأن »یرهبر

تا به  نمایم یحد به طرح چند سؤال اکتفا م ینپس در هم. مانید یشما عرضه کنم شما از پاسخ دادن ناتوان م ییپاسخگو یمطالبات را برا یستل
 .برسم یاصل گیری یجهنت
  

 !یرانا یمذهب رهبر
 است؟ یدهسال رس 15-16درکشور به  یکه سن مصرف مشروبات الکل یدع دارقطعاً اطال -1
 در کشور مصرف شده است؟ یمشروبات الکل یترل یلیونم 25حدود  1388که در سال  یداطالع دار آیا

 است؟ یدالکل سف شود یکشور توسط مردم مصرف م یها از اقالم عمده و سودآور که روزانه در داروخانه یکیکه  یددار اطالع
 مشغولند؟ یدالکل سف یدکل کشور به تول یلیکیالکل ات یدتول% 20که  یداطالع دار آیا

برآورد  یترل یمرا از مصرف سه و ن یرانیساز، سهم هر ا و مشروبات دست یالکل واردات ید،اعم از الکل سف یآمارها مصرف مشروبات الکل طبق
 کرده است؟

 !است% 3ر اروپا و د% 40 یرانغلظت مصرف الکل در ا پایه
 دادید؟ یسؤال م ینبه ا یچه جواب ید،پاسخگو باش یشما قرار بود مقام اگر
  
و  فروشند یمواد را م ینا یزاز کسبه در تهران ن یبرخحتا  دانید یم ید؟ملت خود اطالع دار یاندر م یمصرف مواد مخدر صنعت یزاناز م یاآ -2

 ید؟دار یچه پاسخ کنند؟ یمواد مخدر در طول روز مصرف م انیزخود چه م یفرار از مشکالت جار یجوانان برا
  
عنوان شده  »یقلب یستا«عموماً مرگ آنها . اند رفته یااز دن یحوادث مشکوک یعراق ط- یرانجنگ ا یشینو پ یتن از سرداران کنون یازدهتعداد  -3

 یهو پس از تسو 88حکومت شما در سال  یانهوحش یعپس از وقا تعداد از سرداران سپاه پاسداران، آن هم ینچهار ماه ا- در عرض سه ینکها. است
 یناگر از وقوع ا انگیزد؟ یتأثر شما را بر نم یاآ یرندبم »یقلب یستا«وزارت اطالعات و سپاه پاسداران با عنوان مشترک  یسازمان درون های حساب

 دستمقام  یک ینه چندان دور برا یانمگر شما در سال دهید؟ ینم آنان یها خطاب به خانواده یخشک و خال یتتسل یامپ یکچرا  ید،حوادث متأثر
افراد مخالف با تفکر  یکه شما در حال پاکساز رساند یم یجهنت ینعدم واکنش توسط شما ما را به ا ینا کردید؟ یصادر نم یتتسل یامچندم سپاه پ

 .ستدر حال وقوع ا »ای یرهزنج یها قتل«از  ای یشرفتهو پ یدجد نمونه. یدهست یرگذارتأث یها ارگان یگرخود در سپاه و وزارت اطالعات و د
  
بادکنک،  ینکه ا یدندانست یول ید؟بود که شما آن را باد کرد »یبادکنک«به مانند  نژاد احمدیکه نداند  یستک ترسید؟ یم نژاد احمدیشما از  یاآ -4

 .است یفکوچک و ضع
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بود  ینبادکنک ا ینا یدنعمده ترک یلدل یدشا. همه جا را لرزاند یشو صدا یدصورت خودتان ترک که ناغافل در یدچنان آن را با شدت باد کرد شما
 نژاد احمدیشما چنان در برابر ! چقدر باشد یدحجم باد داخل بادکنک با دانستید یو نم یدآنها بادکنک باد نکرده بود یفرزندانتان برا یکه در کودک

که نداند  یستو ک یدا سؤال برده یراست، ز »یصفات رهبر«را که  یمصرح در قانون اساس یها ن نشانهکه آ دهید یدست به عصا و ترسو نشان م
از  مده، برآنژاد احمدی. نکند یجادشما زحمت ا یکه او برا یدا ، هزاران نقشه و برنامه در سر پروراندهنژاد احمدی یسر و صدا یرفتن ب یبرا

اما شما در برابر او . کند یکرد و م یجادا یمانمادر ینو سرزم یرانملت ا یبرا ای یدهاو مشکالت عد. استشم ینواقع ب یرو غ یاستبداد و تفکر سنت
 .یدناتوان

  
 یرانهمانجا که مرکز حکومت ا یتخت،روز در شهر تهران گم شد چند تا بود؛ اما درست در پا یککه در  ییها به خاطر ندارم که تعداد مجسمه -5

مسؤول هنوز  ینهادها. نشده یداگم شد و دو سال است پ یوالگونمجسمه ه یادیدر آنجاست، تعداد ز یتیامن -یاسیس ینهادها یتاست و مرکز
 یرسا یشده با هماهنگ یطراح یشنقشه از پ یک یناست که ا ینمن ا یدهعق! یما نکرده ییسرقت را شناسا یننشده و عوامل ا یداند پگوی یم

 یپا افتاده چه پاسخ یشسؤال پ یندر برابر ا. اید یدهرا کوب ییدمهر تأ یرانتانخود و مد یبر ناتوان یدنکن ییدرا تأ یناگر شما ا. ها بوده است ارگان
 دارید؟

  
و  یدهعق یان، صرفاً به جرم ب]یخانم نرگس محمد[هست  یزن یدر حکومت شما به زندان افکندن مادر دو فرزند که اتفاقاً دچار فلج عضالن یاآ -6

قدرت حکومت خود را به چه  خواهید یم ورزید؟ یکه بر انجام آن اصرار م شود یم یتلق یزافتخارآم» حقوق بشر«مربوط به  های یتانجام فعال
 ید؟نشان بده سانیک
  
 ترس روزافزون شما و حکومتتان از افراد؟ یابرگرفته از قدرت است  یکار یناساساً انجام چن آیا
 کند؟ ینم یقشما را به جامعه تزر یضحکومت شما و گوش به فرمان شما تبع لیذ یبه تخلفات افراد یدگیعدم رس آیا
 شود؟ ینم یدگیرس یجنت اهللا یتآ یهزاده عل تاج یمصطف یتبه شکا چرا
 ...و ها یاها، محمدرضا معتمد ن دادخواه یها، محمدعل ستوده یننسر افکنید؟ یها م افراد مؤثر جامعه را به زندان چرا
نه سردار مشفق به  یدکن یدگیاگر رس یدمطمئن باش شود؟ ینم یدگیرس 1388انتخابات سال  یمهندس یلفر از سردار مشفق به دلن 7 یتبه شکا چرا
شما در دفاع از حق، صفات  یعدم استوار ینا! کم بشود یزیچ یجنت اهللا یتخواهد رفت و نه از عمر هزاران ساله آ یااز دن »یقلب یستا« یلدل
 .یسازدم یرمشروعب و شما را خود به خود غرا از شما سل بریره
  
 یاعتراض یسن نداشته باشند، در پ تر بیشسال  23که  یمجتب یامسعود  یا یاز فرزندان شما مثل آقا مصطف یکیدر حکومت شاه  یدفرض کن -7

که بر سر مزار  یبعد، زمان ی؛و زار نیوو ش یهو گر کردید یکار اعتراض م ینبعد شما به ا شدند؛ یکشته م یشهربان یا یژاندارمر یساده جلو
 یدحتماً خواه! گفتید؟ یچه م هایتان یآن وقت راجع به شاه در سخنران کرد؛ یو به سه سال زندان محکوم م یرساواک شما را دستگ ید،بود نپسرتا

 .را انجام داد چنینی ینمشابه ا یکارها یزگفت شاه و ساواک ن
پدرش اعتراض . شود یکشته م یجیبس» قاتالن« یمبا گلوله مستق یجبس یگاهپا یخرداد جلو 25اله در روز س 23 »یرمضان ینرام«حکومت اسالم  در

و به سه سال زندان محکوم  یردستگ یدششه یدپدرش را بر مزار فرزند رش یتیامن یروهاین رود؛ یبر سر مزار فرزندش م کند، یم یو دادخواه
 .ندکن یم

 یست؟در چ یبا محمدرضا پهلو یا خامنه یو عل یبا نظام پادشاه یهفق یتفرق وال
 .ینبه زعم ما چن یا خامنه یعل یدبه زعم شما چنان کرد و س محمدرضا

قاتل؛ و در  یزشاه، قاتل بود، شما ن. فاسد یزشاه، فاسد بود، شما ن. کافر یزشاه، کافر بود، شما ن. طاغوت یزشاه، طاغوت بود، شما ن: ساده گیری نتیجه
 .برود یدبا یزن »یخامنه ا یعل یدس«رفت و شاه : یتنها
 ید؟دار یسوال چه پاسخ ینبرابر ا در
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 .کنند یم ییدسؤال مرا تأ ینا یاری،حتماً من، شما و بس ید؟هست یرانکه شما قدرت مطلق در ا یدقبول دار یاآ -8
و  ینبه پا کرد؛ مخالف یادیز یج از کشور، سر و صدادر داخل و خار] ینجف ینشاه »ینق«ترانه [خواننده  یکاز  یا چند روز گذشته ترانه در

 :از شما دارم یسؤال ی،اثر هنر ینو هدف ا یامبه واکنش وا داشت؛ صرفنظر از محتوا، پ یزرا ن یادیز ینموافق
 .شدند یزاناسالم گر یناز د یاریافراد بس یران،شما در ا یو رهبر یاستلطف ر به

 .یدندگرو یحیتمس ینپناهنده و به د یرانیان،نفر از ا 2000د تعدا 88در کشور هلند و در سال  تنها
 .یدکن یمضرب و تقس یرانمختلف از جمله داخل ا یبه چند برابر و در کشورها توانید یاتفاق را م ینا وسعت

 بودند؟ یافتهپرورش ن یاسالم یافراد در مدارس جمهور ینا آیا
 ها بروند؟ مدرسه پخش شود و بعد سر کالس یاز بلندگو» کالم خدا«تا  ایستادند یرما نمدر س یدهاز ته تراش یدر صفوف مدرسه با سرها آیا
 نبودند؟ »یاسیس-یدتیعق یها سازمان«نظر  یرنرفتند و ز یها سرباز افراد در پادگان ینا آیا
به اشتباه خود  یدچطور و کجا قصد دار شد؟ ینچن یجهچرا نت ید؟اذان و قرآن پخش نکرد یاسالم یجمهور یونآنها صبح و شام از تلوز یبرا آیا

 امیانتظ یرویو اصوالً ن» گشت ارشاد« یرید؟بپذ یرانافراد را در جامعه ا گریزی یند یتمسؤول خواهید یچطور م ید؟اقرار کن یرانمردم ا یدر رهبر
 !شود؟ یراندم امر »یدتیو عق یآزاردهنده اجتماع«به  یلدر جامعه جوالن دهد و تبد تواند یبدون اذن شما مگر م

را بر عهده  یا پروژه یشما اجرا. یدهست یراندر ا »سازی یاندلس«پروژه  یاجراساز یکه در نامه سوم هم گفتم، شخص شما مسؤول اصل طور همان
چوب  رانیقرار است مردم ا یتا ک. یدناخواسته شما مسؤول یاخواسته . است یرانکردن ا »یزهاسالم«و  گریزی ینآن د یکه هدف اصل یددار

از . نسالن من است از من و هم یاریرا بپردازند؟ سؤاالت بس تان یاسالم ذهن» قرائت خشک و نامقدس«از  یارانتانشما و  یفهم و کج تاشتباها
 .ییمشما در اداره امور کشور اذعان نما یاست تا به ناتوان یسؤال کاف 8 یناما هم... 70و  60و  50نسالن و نسل سوخته دهه  هم
  

 !اظمعُ رتحض
 .موج بزند» قحط الرجال«که در آن  یستن یکشور یرانا کشور

 .اند تصاحب کرده یکادر کشور آمرحتا  را یو مدارج و مناصب مهم یافتنددر خارج از کشور خود رشد  ینسرزم ینا یشمندپرتوان و اند مغزهای
 یند؟که بتوانند کشور را اداره نماوجود ندارند  یاست و افراد» قحط الرجال«که در مملکت  کنید یفکر م چرا
 ید؟کن یبس فراوان باز یجماعت یو زندگ ینو با د یدبپندار »یقدس«باعث شده خود را  یو از چه منبع یتوهم چه
 !است؟ یرانکردن ا »یزهاسالم«همان پروژه  یاز بندها یکیفرض کردن خودتان  »یقدس«که  پندارید نمی
سربازانتان  یدبا برخورد شد یدبدان یدداد؛ اما با یدبا من را خواه یدو دستور برخورد شد گردید یور برافروخته مسط ینکه در زمان خواندن ا دانم می

 ...رفت یدالجرم زودتر خواه یداگر پاسخ نده. یدجز پاسخ ندار یزیگر. نسل است از شما یکسؤال  ینا. حل نخواهد شد یبا من مشکل
بود، ] یمصلح یدرح[شما » و مورد عالقه یاطالعات فعل یروز«از آنها برادر  یکیزارت اطالعات که از قضا و یننام دو تن از مسؤول یاز افشا پس

 ینا کنم یجا و با صراحت اعالم م یندر هم. از افراد شده است یادیجمع ز یکه باعث نگران یبه طور یده،بر من آغاز گرد یادیز یفشارها
در گلو خفه شود و  یمکه صدا یدکن یکار ینکهمگر ا. نخواهد داشت یدر پ ام یمطالبات اساس یگیریپ یادر عزم و اراده من بر یاندک خلل رهافشا

 .شهادت به دست طاغوت زمانم بوده است یمن از خداوند متعال برا یشگیهم یآرزو ینا
  
 یزن یرستانمدرسه من در سال اول دب یرو از قضا مد یدمند به او عالقه یارشما که بس یکاناز اقوام و نزد یکیکنم که  یاداوریالزم است  یان،پا در

 »یداریجبهه پا« یتمورد حما یشانا. مجلس منصوب شود یاستشما دگر بار به ر یممستق یت، قصد دارد با حما]حداد عادل یغالمعل[بوده است 
است که  یاریناگفته بس یها حرف یزن یرانادر حکومت  یشانمصباح و کارکرد ا یهست، که درباره آقا یزن »یزدیمصباح  یمحمدتق«به زعامت 

 زپدرشان در قبل ا یاستو ر یشانا یشینهدر پ یتقاضا دارم کم» و مدبر یرمد«و  »یربص«، »عادل«، »توانا«اما از شما رهبر  یست؛مجال آن اکنون ن
 !یدخود منصرف شد یماز تصم یدشا. ییدتأمل فرما یرازانقالب در ساواک ش

  
 !رود قسم یکحباب نگران لب  به«
 !که گذشت یآن لحظه شاد یبه کوتاه و
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 !هم خواهد رفت غصه
 !خواهد ماند یا که فقط خاطره آنچنانی
 !یابیمرا در لحظه
 »!است یکاف» شب«گذر از  یروز برا باور

  
 !حق یاگفتار بعد،  تا
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ اهللا زم بوک روح یسصفحه ف

https://www.facebook.com/note.php?note_id=365339906855749 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/05/zam-khamenei-5.html 
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     1391خرداد  17ای،  اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  
  یزکراز واکسن اعتراف و کشتگان کهر

  
 !یست؟اصالً خدا ک! پس خدا کجاست؟! رزد؟ا یخون م همه ینشما به ا یلرزان حکومت فعل های یهپا آیا

  
 !پوچ از آب درآمد؟ یها همگ که وعده یمکن چه

  
 !یرانا یاسالم یجمهور رهبر
شوم و  یرهچ یکیداد تا بر ترس و جهل و تار یاریها را به من عطا فرمود و مرا  ناگفته ییواگو یقکه توف یمگو می عزوجل را سپاس یخدا اکنون
 شحاکم حکومت شود یبرپا م »یعلو«حکومت  یکه با ادعا یقرار بود حکومت ینکهچه ا. یمبازگو نما »ینالمسلم لالئمۀ یحۀنصال«را من باب  ینکات

» مرگ بر فالن کس«به صرف شعار  یو گروه ید،نما یضاحرا است ینزمامدار مسلم یرین،از افراد ملت بتواند در برابر سا یتابع قانون باشد، هر فرد
 یها همگ که وعده یمچه کن... یندنشوند و آحاد جامعه بتوانند حاکم حکومت را به محکمه صالحه احضار نما یرت کشته و استوسط حاکم حکوم

حکومت و  یرو اکنون اس یدمصادره به مطلوب گرد یامشانکرده بودند ق یامق »یو برابر یآزاد«اقامه  یکه برا یدهپوچ از آب درآمد و آن مردم ستمد
 یرز یندمان یم یضاحهم که حاکم را است ییآنها. کنند یم یادو از آن دوران  گردند یباز م یرانا یصد بار به حکومت قبل یکه روزاند  شده یحاکم

 !یستن یفشارها باک یناما ما را از ا! شوند؟ یگرفتار م یتیامن یها و فشارها فشار انواع تهمت
و  یدستشما و ظلم روا رفته بر فرودست و ته یدانقدرت، ثروت و شدت مر یوانفسااست که در  یهناح یناز ا ینجانبخداوند و شکر ا توفیق

خانه به «را به » المال یتب«پرتنعم در خوان  یو زندگ یمننشست یرانبر سر سفره چپاول ملت ا گاه یچچاکران، ه یشما برا »یتوال«خوان گسترده 
 .از شما و حکومتتان در محضر پروردگار قادر متعال یتباشد به شکاهمواره بلند  یمانتا صدا یم،نداد یحترج »یآوارگ«و » یدوش

  
 یا خامنه یآقا جناب
 یففرصت تحر یرونیو ب یدر اندرون» شما یتب«به آن خاطرات ناگفته بپردازم تا چاکران درگاه  سازد یمبارک با خاطراتم مرا وادار م یاما ینا تقارن
 .یابندن یختار
را به  »ینماخانه س«کرده و  ینینش و به ناگاه از آن شعار عقب دهد یرا سر م» بستن تنگه هرمز«شعار  یرانا یاسالم که حکومت مقتدر یا زمانه در
 یف ها اگفتهن ینا یانپس ب. یدنما یفمرز و بوم را تحر ینا یختار» طال یها قالده«شود تا بسان  یداپ یگرد یفرد یدنبا بندد، یم» تنگه هرمز« یجا

 یگر؛ارد بر مطالب مهم دد یتالحال ارجح
تعداد  ینو در کم یقرار تلفن یک یط یروزیپ یابانشما، در روز دوم ماه رجب در خ» خطبه خون«پس از  یو بندها یرگ یدر وانفسا یشسال پ سه
 یریساعت پس از دستگ 48ت مطابق قانون حداکثر مد. یدمسپاه منتقل گرد یتیامن یژهبه بند و یا شدم و به شکل زننده یردستگ یتیمأمور امن یادیز
دال  یشواهد یچکه ه یحدود پانزده روز بعد، در حال! مأمور را چه کار؟ یدحاکم به قانون عمل ننما یاما وقت. شدم یواقع م» اتهام یمتفه«مورد  یدبا

ام به مدت پانزده روز  در و مادرم و خانوادهآن دوران؛ پ یها در دادگاه »یجرا ای یشهکل«اتهام شدم به همان اتهامات  یمنداشتم، تفه یبر گناه حکومت
 یها مراجعه کردند برا و قبرستان ها یو کالنتر ها یمارستانبه تمام ب. ام مجروح شده یانداشتند و گمان بردند من کشته  یاطالعات گونه یچاز من ه

آواره  یگرام و د بفهمند من زنده اوتاه به من دادند که آنهتماس ک یکو باألخره پس از دو هفته بازجوها اجازه  یافتنداز من ن یمن؛ اما رد یافتن
اقرار تحت فشار  یقرار گرفتم برا یلیبه هر دل یانو ضرب و شتم بازجو یدر زندان بارها مورد تعد یدمد یها تا مدت خبری ینباشند و پس از آن ب

 سپاه و دلسوزان جامعه؛ یاناز افراد مورد نظر بازجو یاریبس یهله و عل
 یهمان روز، زمان یو فردا یدمرا شن یزککهر یدخبر شهادت سه شه 1388گرم و بلند تابستان  یاماز ا ای یکشنبهمبارک بود که روز  یاما ینهم در

را نمودم، در راه حمام به شدت مورد ضرب و شتم زندانبان قرار گرفتم که تو مسلمان ) ع(یحضرت عل یالدروز م یبرا یکه درخواست غسل
 !ها غلط ینرا چه به ا تو! یستین
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را  یکس یو صدا یستکه انگار در آنجا ن ییخدا. بودم یافتهجز خدا ن یزیگر یان،غلبه بر استبداد و خشونت بازجو یاست که من برا ینامر ا واقع
 سرمقرآن را بر  یاتو آ دندنمو یم یو تعد یسپاه مرا با همان حالت، ضرب و شتم و فحاش یانروز مداوم در روزه بودم و بازجو 55من . شنود ینم
-یکبند  یانزندان یدادستان وقت تهران، تمام »یمرتضو یدسع«خبر شهادت آن سه جوان معصوم، زندانبانان به دستور  یدنپس از شن. کوفتند یم

 ینب یاما چه ارتباط. یدنما یقتزر یتآمد که واکسن مننژ یبند پشت سر هم به خط کردند و دکتر ها خارج و در راهرو با چشم الف را از سلول
ارتباط به  یندرک ا یبرا! به آنجا وجود داشت؟ یماریب ینا یتتهران و اصوالً سرا یدر نقطه شمال یننقطه تهران و او ترین یدر جنوب یزککهر

 .ییدادامه توجه فرما
او . شنیدم ین و نماز شبش را از کانال کولر مشبانه و خواندن قرا یها نجواها و زمزمه یچون صدا یست؟من است ک یکه جلو یفرد دانستم یم من

 یرحسینستاد صنعتگران مهندس م یسو رئ ییرجا یدشه یژهمشاور و »یامحمدرضا معتمدن«نبود جز مهندس  یدر سلول مجاور من ساکن بود و کس
 .ثبت شود یزن یخدر تار یدشا. یدده آوردمؤمن و آزا یها بر سر انسان ییچه بال یدتا بدان یمبگو یتاناز او برا تر بیشدوست دارم ... یموسو

و  خواند یقرآن م یزانگ دل یو با لحن شنیدم یاش با خدا را از کانال کولر م شبانه یهر شب نجوا. به زندان آمد یلوگرمک یکصد یباال یبا وزن او
 .بعد را به روزه مشغول بود یروزها

 یدمرجع تقل. داشت یماه از سال را روزه نگه م یازدهاست،  یگراددرجه سانت 55بالغ بر آن شهر که  یدشد یمغازه داشت و در گرما یکدر اهواز  او
شما  درا در مور» آقا«جز  یانیب یشان کس و دوستانه یاگر در جمع خصوص: کردند ینقل م یکشو دوستان نزد یدشما بود یری،تا قبل از دستگ یشانا

شما در  یانبازجو... »یدبا وضو وارد شو«: نوشته بود یموسو یستاد صنعتگران آقا یورودبر در . شد یمورد شماتت او واقع م بست یبه کار م
که  یطور هب. کردند یبا دستگاه وارد م یکیشوک الکترون یهمقعد تحت شکنجه قرار دادند و به آن ناح یهو بند سپاه بارها او را از ناح ینزندان او
در ... کنید ینم یهو گر خوانید یسطور را م یناست ا یفح... داشت یلوک 50بالغ بر  یوزن اش، یدکوتاه آزا یاماو در مختصر زمان ا یدنپس از د

 یاما ما نشان یر؟خ یا یدقصد توبه دار دانم ینم. یداقدامات هست ینا یمشما مسؤول مستق. دانم یاتفاق است که من م ینتر کوچک ینحکومت شما ا
 .بینیم یدر شما نم یمانیاز پش

به  یمدوباره تصم »یملک یرونق ینحس«بلندمدت، اکنون به خاطر نجات جان  ییدر زندان است و پس از اعتصاب غذا یفنح یبا جسماکنون  او
و  یرددامان شما را بگ یگریاست خون د یبشکنجه از دست داده و قر یررا ز اش یهدو کل. در زندان ظلم شماست یزن ینحس. اعتصاب غذا دارد

 های یهپا یاآ یرید؟را به گردن بگ گناهان یقرار است خون ب یتان تا ک لرزان حکومت های یهحفظ پا یشما برا. مشوش شود یناز ا یشب یایتاندن
 !یست؟اصالً خدا ک! پس خدا کجاست؟! ارزد؟ یخون م همه ینشما به ا یلرزان حکومت فعل

اما مرا کتک زده . صرار داشت و پزشکان نتوانستند به او واکسن بزنندمن بود و بر روزه خود ا ییدر آن روز، نفر جلو »یامحمدرضا معتمدن« مهندس
 .نمودند و روزه مرا ناخواسته باطل کردند یقو آن واکسن را به من تزر

ظهر  بعد از ای یقهده دق یبعد به هواخور یمن ساعت. »یتمننژ یتعدم سرا« یبود برا یا که آن واکسن تنها بهانه گویم یبار م یننخست یبرا اکنون
... ودآور به من دست داده ب خلسه یرا نداشتم و حالت یملبان و حرکات و دست و پا یاراخت. چرخد یدور سرم م یادن یدمشدم و د یتهمان روز هدا

به  یمصلح یشدم و آقا یتهدا یمبه اتاق بازجو یبعد از هواخور. حالت خاص یک. آن دشوار است یفو مسرت که توص یتتوأم با رضا یحالت
در آن از  یندورب ینکه چند یسالن یکبه  رویم یمصاحبه م یامشب برا«که مکملش بود، نزد من آمد و گفت  یشگیتند و خشن هم یمراه بازجوه

 یتمن با همان حالت توأم با رضا. »را بدهد ات یاو دستور آزاد دهیم یم یبه قاض یکه فردا وقت یرا بزن یحرف یدشما با. کند یم یلمبرداریشما ف
 یسیع«ضرب و شتم  یاز اتاق خارج و به اتاق مجاور برا یبود که دو نفر ینح یندر هم... یمکرده و مطالب را با هم مرور کرد یعالم آمادگا

 و نو بر تنم یدجد یراهنیپ. بردند یدر طبقه دوم ساختمان یاذان مغرب مرا به سالن یکنزد)... آمده است یشرح آن در مکاتبات قبل(رفتند  »یدیفر
 یس یو دو ضبط صوت آ ینسه دورب. نهادند یارمدر اخت یممرتب کردن موها یبرا یا دار نمودند و شانه دکمه یآن لباس آب یگزینپوشاندند و جا

. کردم یرا حس م یانمبازجو یترضا یآب یا فقط از پشت پرده. فهمیدم یمرا ضبط کردند و من گذشت زمان و کردارم را نم یها و حرف رکاتح
و منگ هر  یجمثل افراد گ یزمن ن... نمودند یو سؤال را تکرار و ضبط م کردند یصحبت م یستهپاسخ و مطالب با یز هر سؤال، درباره چگونگقبل ا
شب  12که مرا به سلولم بردند ساعت  یزمان. آن را در خاطر دارم یاناما پا. گذر زمان مورد توجهم نبود. نمودم یقبول و آن را تکرار م را یحرف

سرد  یزو تخم مرغ پخته بود ن ینیزم یبعدد س یکشام آن شب که حتا  .بود و همه جا خاموش بود و من متوجه تعداد ساعات مصاحبه نشده بود
 .و آن را نخوردم ودشده ب
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همان ! کردند؟ یقرآن دارو چه بود که بر من تز یبه راست: شماست یاراخت یدو درشت کشور در  یزامور ر یهشما که کل کنم؛ یشما سؤال م از
 !شد؟ یم یراناز کشور آلمان وارد ا یها به صورت مخف نبوده که سال ییداروها
داخل کشور  یبوناز من در هر تر یانیهر گونه مطلب و ب یندهچه در حال و چه در آ نمایم ینوشته اعالم م یندر هم ی،مدت طوالن یناز ا پس

 .جه اعتبار ساقط استواکسن بوده و از در ینا یرمنتشر گردد تحت تأث
 یانبازجو یاطسلولم که رو به ساختمان و ح گشاده یمهاتفاق، از پنجره ن یندر پنجشنبه قبل از ا: است ینجانباما اتفاق دوم که شرحش بر ذمه ا و

 .دهد می تصورش هر شب مرا آزار. هاست از ذهن من پاک نشده است حادثه سال ینکه ا یدمرا شن یفرد یادناله و فر یبود، صدا
 یمن صدا. داد یشب جمعه رو 11-10اتفاق ساعت  ینا. کشیدند یم ینزم یاز افراد به رو یرا داشت، تعداد یجوان یادناله و فر یکه صدا فردی
با  و معلوم بود همراه شنیدم یم ینزم یاو را بر رو یدنکش یصدا» !زنی؟ یحرف نم کنیم، یم یبهت حال« گفتند یکه م شنیدم یرا م یانبازجو
در آن  یرزمینیز یها بود که سلول یسالن یی،و سالن بازجو یاطح ییندر پا. کرد می یادچون مداوم آخ و فر. کردند یم یزن، او را مضروب نیدکش

بودند و بار به آنجا برده  ینمرا چند. کرد ینم یدادرز پ یرونبه ب یشصدا یگرد ین،در صورت بستن درب آهن شد یکه وارد آنجا م یکس. قرار داشت
دو سه روز بعد، خبر شهادت آن سه تن را . محو شد یبه زود یشچون صدا. حدس زدم او را آنجا بردند. آن را هنوز کامالً در ذهن دارم مختصات
نام  به یواکسن یقتقارن اتفاق آن شب، تزر. جان باخته است یندر زندان او یزککهر یداناز شه یکیکه  دهم یمن احتمال م. یدمشن یزکدر کهر

 ینا یکه تمام یکنزد ای یندهحتماً در آ... یستن یاز نظر من تصادف کدام یچاتفاق، ه ینزمان شهادت آن سه نفر با ا یکینزد ین،در زندان او ژیتمنن
 .کند یادعا را سنجش م ینا یقتاتفاقات از پس پرده برون شود، آفتاب حق

  
 یا خامنه یآقا جناب

روش با شدت  یننخواهد شد و شما همچنان به هم یجادا» مسلمان یرهبر«در منش شما به عنوان  یتزلزل یچه ها یتواقع ینا یانبا ب دانم می
 ونخ یمتق کنید؟ یمعامله م یمتی؟ حکومتتان را با چه ق»تذهبون ینفأ«اما . یدمنوال مشغول ینبه هم یزن یهدر سور ینکهچه ا. دهید یادامه م تر بیش

قافله  یشما در انتها! یمتی؟به چه ق. دهد یرا در دو جهان بر باد م یآدم یخون مظلوم، دودمان زندگ یختنتصور ر است و ینسنگ یاربس گناهان یب
 !چه؟ یبه پاسخ و عقاب االه! اندیشید؟ یم یلبه حضرت عزرائ یاآ. یدهست یزندگ
او  یلگد بر پهلو) س(اطهر یو به مانند زهرا یختندر ینرا بر زم] یهاله سحاب[ گناهی یشما خون ب یها»گزمه« ییروزها یندر چن یزگذشته ن سال

از شب تا صبح در حال خواندن قران بر  یاو پاس. شدند] یاهللا سحاب عزت[جنازه پدرش  ییعدر مراسم تش یطلب نهادند و باعث مرگ استوار زن حق
روش  ینا. یستاز مرگ و ستم در امان ن یا وجود زندهم یچو ه کس یچدر حکومت شما ه یابید یدرم یید،دقت بفرما ی؛ اگر کم...پدرش بود ینبال

 !ترسید؟ ینم یااله یماز عذاب عل! ی؟حکومت تا به ک
کالم بازگو  یکاگر قرار باشد حاصل و ثمره حکومت خود را در : یکبا درجه  ینشهروند درجه ده از حاکم مسلم یکاکنون سؤال آخر  و

 !کنید؟ یرا منعقد م یچه کالم یید،بفرما
 .یابیدتا پاسخ را در یدبزن) س(در بهشت زهرا ینبه قبور مسلم یخرداد امسال، سر 14بود در مراسم  یپاسخ کاف یافتن برای
 یوفا مطلب، و از کس یا کرده یانتکه به او خ یمخواه، از کس یمیتصفا و صم یا که بر او خشم گرفته یاز کس: فرمایند یم السالم یهعل یهاد امام

 .آنها یتو همچون دل توست برا یبرا یگراننداشته باش، که دل د یرخواهیانتظار خ یا هشد ینکه به او بدب
  
 حق  یااگر زنده ماندم،  ی،گفتار بعد تا
  
  

  ***منبع *** 
 »اخبار روز«؛ وبسایت »نجواهای نجیبانه«وبالگ 

http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/06/zam-khamenei.html 
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=45967 
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  ) ++(  1391تیر  12، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع پانزدهشماره سرگشاده  نامه

  
 »!ینامه تا آزاد صد«
  

  !؟یدکه به آفتاب خاک بپاش یدسرّهنوز هم مُ
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 عرض سالم و احترام با
  

 یهمهدو یهانجمن حجت یسنگ بنا یاصفهان یمهد یرزامشهد و از شاگردان م یهحوزه علم یوناز روحان یمحمود حلب یخشکه  یدساله بود چهارده
شده  یتطور که روا محمود آن یخش. آغاز کرد یگریو بهائ یبهائ یانتد یهبنا نهاد و مبارزات خود را بر عل 1332را در سال ) یتانجمن ضد بهائ(
 ینعباس ا یدس یتاًدعوت شده بود که نها یبهائ یانتبه د یفرد بهائ یکتوسط  یعباس علو یدس شا یهِ همشاگردهمرا یدر دوران طلبگ ستا

تمام  یمعمول حوزو یالتکه با کنار گذاشتن درس و تحص کند یمحمود را برآشفته م یخچنان ش موضوع آن ینو ا شود یم یبهائ یرفتهدعوت را پذ
محمود که  یخش. کند یدامقابله و دفاع از اسالم در برابر آن پ یبرا یتا بلکه جواب گذارد یم یبهائ یانتو آثار د یختاره مطالع یرو روقت خود را ب

با  یتاًکه نها شود یقم مواجه مه یتراز اول حوزه علم یبود با مخالفت علما یتمبارزه با بهائ یبراها  از طلبه یدر ابتدا به دنبال آموزش گروه
 یقو گروه تحق یسخنران یس،که بعدها در چهار گروه ارشاد، تدر کند یمتبحر در مباحثه و مناظره کار خود را آغاز م یروحانریگروه غ یکاستخدام 

به شدت  یهحجت انجمن یاعضا ی،اعتقاده از جنب. دهد یادامه م یانو مقابله با بهائ یتبه بهائ یدنرا در جهت مبارزه با گرو یقیمنظم و دقهای  برنامه
حکومت  یلاز امام جعفر صادق تشک یتیبا تمسک به روا ینبودند و همچن یاستدر س ینیو دخالت عالمان د یحکومت اسالم یلتشکمخالف 

محمود  یختوسط خود ش ینی،خم اهللا آیت یدپس از تهد 1362انجمن در پنجم مردادماه سال  ینا. دانستند یخالص را تنها در زمان موعود ممکن م
 .به کار خود ادامه داد یرزمینیاعالم شد و پس از آن به صورت ز یلتعط رسماً یدبه چاپ رسها  که در روزنامهای  هیانیب یط یحلب
 یشو اعدام ب یاسالم یحکومت جمهور یدنو سه سال از به قدرت رس یس گذرد، یم یهانجمن حجت یلبه شصت سال است که از تشک یبقر حاال
روزها آن نوجوان چهارده ساله  ینفوت کرده است و هم یمحمود حلب یخت، پانزده سال است که شگذشته اس یراندر ا یبهائ یدشه یستاز دو

  . شود یهفتاد و سه ساله م
  

   !ای خامنه یعل یدس اهللا آیتجناب 
داشته است چرا  ادامه یگریپس از د یکی یکه در هر دولت و حکومتها  و تالشها  یسهدس ینتمام ا !؟یدکه به آفتاب خاک بپاش یدسرّهنوز هم مُ

کارساز نبوده ای  رهذحتا  هنگفت چراهای  ینهبا صرف هز یروز شبانه یمنف یغاتممارست و تبل یزی،ر همه برنامه ینمانده است؟ ا یجهنت یپس ب
 ؟است یرپذ مکانو ا یسرماالهی  ییداتأو بالها تنها به سبب حفظ و ت یهمه سخت ینا یبکه عبور از فراز و نشاید  هنکرد یقینهنوز  یاآ ؟است

  
  !ای خامنه یعل یدس جناب

و  یشغل، حقوق شهروند یل،از تحص یتهمراه با بازداشت، محروم یسخت یگر روزها یتجل یرانا یاسالم یرهبر جمهور ینشما به عنوان دوم
 ینمنؤنفر از مها  دهه گرانیثارور شهادت اآیاد) ینیخم اهللا آیت( یرهبر انقالب اسالم ینو نخست »امام ییدوران طال« ید،زندان هسته رحمان یاحکام ب

است  یدردپر یروزها یرگرتصو یسلطنت محمد رضا شاه پهلو یامخود داشتند، ا یانهمچون مونا محمود نژاد را در مای  است که فرشته ییتقوابا
 ،یمجستجو کن یختار درر باز هم زدند و اگ یبهائ های القدس یرهبه حظ یکلنگ نابود ،یفلسف یتقهمچون محمد ینیکه دست در دست متعصب
به امراهللا و  است که در راه عشق یمانیهزار تن از مردان و زنان با ا یستشهادت ب یادآورقاجار هم به همان شکل  شاه یندوران حکومت ناصرالد

ه گرفتند، و امروز در آستان امآر یودانگعزت و جاهای  قله ینو در بلندتر یدندبالها را به جان خرترین  و ظالمانه یدتریندر راه حق شد یستادگیا
 و قدرت ییداتأت یده یدر سا یرانا یانو خصوصا بهائ یبهائ یانتقابل انکار که د یرغ یقتحق یندرک ا ،یعالحضرت یسال زندگ ینهفتاد و سوم
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که  یقبلهای  نامه یروو همچنان پ. استادعا  ینسند اترین  معتبر یخقابل تصور است و تار یشاز پ یشب ،یابند می ییرها ییاز هر گزند و بالاالهی 
 یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یو انسان یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسردر جهت ت یماز شما انتظار دار یمبه خدمتتان ارسال کرد

   .یدانجام ده یانبهائ در شأن و منزلت یستهشا یاقدامات
  

 !یندر پناه خداوند تواناتر
  
 ؛در اسرع وقت یبهائ یانو شرط تمام زندان یدق یب یآزاد -1
 ؛یبهائهای  پرداخت غرامت برابر قانون به خانواده -2
 ؛کشور یها در تمام دانشگاه یلادامه تحص یطواجد شرا یانو شرط بهائ یدق یب یرشپذ -3
 ؛یجامعه بهائ یعادالنه برا یاجتماع یطکردن شرا یاهم -4
 ؛یذکار در شهر تهران توسط جامعه بهائألأ مجوز احداث و ساخت مشرق -5
 ؛شدند یبکه بعد از انقالب تخر یماکن مقدس بهائکامل تمام ا یپرداخت غرامت و مجوز بازساز -6
 .یجامعه بهائ یبه امور ادار یدگیرس یبرا یرانا یمل یروحان یرسم مجدد محفل یلمجوز تشک -7
  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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  ) ++(  1391مرداد  6ای،  به خامنهرئوف طاهری نامه سرگشاده 

  
 یتعال بسمه

  
 ای خامنه اهللا آیت حضرت

 طاعات یقبول یو آرزو سالم با
  

 ینبه استخدام ا 18/7/1378 یخزنجان ازتار واحد یاسالم دانشگاه آزاد یعلم یأتعضو ه یرئوف طاهر ینجانبرساند ا یم استحضار به احتراماً،
اساس  باشد که بر می یآوریادالزم به . شده است صادر ینجانبا یشیآزما یرسم یحکم استخدام 13/3/1382 یختار از واحد درآمده و

 یحکم رسم یستبا می یشیآزما یشروع دوره خدمت رسم یخپنج سال پس از تار حداکثر، یانقالب فرهنگ یعال یمصوب شورا ایه نامه بخش
 .اند هو ضوابط مرتبط با موضوع شد یناز قوان ینفقره مرتکب تخلف عدم تمک یندر ا یربطهمه مراجع ز یول ،شده است می صادر ینجانبا یقطع

 یکارشناس( یوترکامپ برق وهای  ارشد دررشته یرغم داشتن دو مدرک کارشناس یعل و یساشتغال به تدر و یسال سابقه استخدام 13پس از  اکنون
 با یحکم یزنجان ط واحد یریتمد. ام حکم اخراج مواجه شده ، با)اصفهان دانشگاه از یوترارشد کامپ کارشناسی – یزدانشگاه تبرارشد برق از
مستند به نامه شماره  )فرکوش ینداردکتر د یجناب آقا( یعلم یأتاستخدام ه محترم دفتر یرکلمد 28/8/90مورخه  8301شماره  امهاستناد به ن

به علت  ینجانبا یقطع همکار و یعلم یأته یتعضو یانپا) یازین یجناب آقا(استاد  ینشگز یمرکز یأته 10/8/1390خه مور 262 - 185-19
 .اند هنمود را صادر میعمو یتصالح عدم احراز

پرونده  در و به واحد زنجان ارسال را کتباً ینجانبا یعموم یتصالح ییدتأ 1386 یخاستاد درتار ینشگز یمرکز یأتاست که ه یدر حال این
 .است موجود ینجانبا

معاونت  ممهور به مهر 27/2/1390مورخه  8822/م/…نامه شماره ( یرانا یاسالم یبر اساس دستور فوق محرمانه وزارت اطالعات جمهور اکنون
 بر یمبن ینشگز یأته یلقب یرأ ی،دانشگاه آزاد اسالم یدفتر مرکز یعلم تأیدفتر استخدام ه خطاب به مدیرکل) ثبت اسناد وزارت اطالعات

 .اند هنمود صادر را ینجانبا یهواحد زنجان حکم اخراج و تسو یریتمد متعاقباً و یلتنز یعموم یتصالح عدم احراز به اینجانب، یتصالح ییدتأ
را  آنها داده و نظر یددرخواست تجد نسبت به حکم صادره اعتراض و 10/10/1390و 30/9/1390یبه مورخه هاای  هجداگانهای  نامه یط اینجانب

 یدجمش یانجنابان آقا( محترم استان زنجان یندگاننما محترم واحد زنجان، یاستر ،)یازین یآقا( ینشگز یمرکز یأتمحترم ه یسرئ دفتر یمتقد
درخواست  به یدگیعرض کنم رس یدسوگمندانه با. ام محترم اطالعات استان نموده مدیرکل یزن مجلس هشتم و در) یداریق یریو نص یانصار
 یام، حاضر به ثبت نامه اعتراض که داشته یمراجعات مکرر رغم یاستاد عل ینشگز یمرکز یأتدفتر ه یژهآنها و به و ،!کش یشنظر که پ یدتجد

 یلدله و ب! وزارت اطالعات یماتاستثناء بر قانون بودن تصم یلبوده است که به دل ینکه به بنده داده شد، ا راریتنها پاسخ تک. نشده است ینجانبا
 باشد؛ می یو قضائ یحقوقهای  یدگیاستاد و دانشجو خارج از شمول رس ینشگزهای  یأته یاحکام صادره از سو دولت، یسآنکه بنا به دستور رئ

ت اطالعات وزار یقاز طر یگیریلذا بنده را به پ به پرونده همانا خود وزارت اطالعات بوده، یدگیرس رخواستاعتراض و د یگیریپ یرلذا تنها مس
 .اند هداللت داد

به آن  یپاسخ که هنوزام  هکرد یستاد خبر یمتسل کل اطالعات استان، یرهم خطاب به مدای  هبنده نام اشارت رفت،تر  یشکه پ همچنان یطرف از
رات اطالعات اعتراض وز یانکه متول یستن ینباالتر از ا یو شرع یو مل یقانون های مسؤولیتاز  یتخلف یچو صد البته ه. داده نشده است

 یاتاطالعات کشور منو یانکه متول یستن ینزاتر از ا یبو آستر  یتیو ضد امنتر  یضد انقالب یحرکت و اقدام یچه. بگذارند مسکوتشهروندان را 
و آرامش ملت را در  یتامن های یگاهنهادها و جا یرترینخط ،سان ینوارد معرکه برخورد با شهروندان کرده و بد را عمداً یشخو یجناح یاسیس
 .به مسلخ برند یستیمنحرفانه سادهای  یو کامجوئ یشتیمعهای  یو گروکشها  یکش انتقام یواد
  

 !ای خامنه اهللا آیت حضرت
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 یلام و به دل یباطن یلرغم م یعل ینشده است و ا یلحسابم از دانشگاه تکم یهبرگه تسو یکنم که امضاها می یمرا تقد یخواه تظلم ینا یزمان در
بدون  یتومان یلیاردسه هزار مهای  نفت را در قالب وام یها انگار نه انگار که دولت متخلف پول. است یمها کسر اقساط از حساب ضامن

 .کرده باشند یخود فکر یروز مبادا یکنند تا برا می خارج یرانخود از ا یمشکوک به جاسوس ینرابط یرو سا یبانک یرانمد یلهبه وس ذاریگ سپرده
 ی،مورد خطاب نامه اعتراض) یتیو حاکم یقانون مسؤولمقام  ینبه عنوان باالتر(را  یکه جنابعال یاز آن یشاشارت رفت، پ که انهمچن

به خاطر داشتن  بکنم که صرفاً یپناه یمند ب شهروند عائلهه نسبت به پروند یدگیخود قرار داده و درخواست رس یخواه و تظلم تجدیدنظرخواهانه
ش به نام و عنوان مسؤوالنکه عملکرد و رفتار  یحکومت یلظل و ذ در -وزارت اطالعات حاکم بر خرأاما متفاوت با نگاه مت نهوزادلس ینگاه

و مرسوم  یحقوق ی،قانون یهمه مراحل و روندها، قرار گرفته است یو شهروند یانسان یهحقوق اول ییعمورد تض -خورد می یوندپ یجنابعال
 یجهفارغ از نت یدگیاقدام به رس یامکتوب و  یام، تا چه رسد به ارائه پاسخ یاعتراضهای  ثبت نامهحتا  از یغام، اما در ردهک ینظرخواهانه را طیدتجد
های  فقره از درخواست ینآخر ینا«امر شده بودم که  ینمتذکر ا ،ام منطقه کرده یو اطالعات یحراست یرانمد یمکه تسلای  هنام ینآخر یطحتا  ؟!آن
، است که در صورت مسکوت ماندن یقبل از آن ی،ا و فرامنطقهای  همنطق یو اطالعات یحفاظت مسؤولاز مقامات  یخواه تظلم و یگیریپو  یدگیرس

 یالملل بین یا یمل یو عرف ینید مراجع یرعندالزوم به نزد سا یاناًاح و ینیحسن خم یداهللا س یتآ وای  هخامن اهللا آیتسرگشاده نزد  یتبه ناچار شکا
 ».رداهم بخو

آن مصمم  گردد که بنا بر یبرم یتر یکل یزهبه سؤاالتم به انگ ییپاسخگو به اعتراض و یگیددرخواست رس و ینامه به جنابعال یننگارش ا از قصدم
از  یریکث یبها آمده از خونبر یاسالم ینظام جمهور یلذ ظل و که در یستم آشکار به ظلم و یدگیدرخواست رس و یهستم تا به منظور دادخواه

کشور را مورد خطاب  مسؤولمراجع ترین  مقام یعال یزن و یتیحاکم یساز یمتصم ینهادها مراجع و ،رود می امثال من من و بر ینزم یرانفرزندان ا
 .ینمآگاه بنش مسؤولیت شنوا و یگوش یافتنانتظار  در یدانهنوم بگذارم و یانم آنان در با راام  مسأله داده و قرار

  
 ای خامنه اهللا آیت حضرت
را  یکنون شب تا ،که وارد دانشگاه شدم 1367سال  نهاده، از یرانا یانقالب اسالم یانسان و یاساس یها آرمان گرو دل در ینوجوان یاما از اینجانب

از اتمام امتحانات سال  بالفاصله پس .ام ننهاده ینبال بر امام راحل سرهای  یشهاند مردم و های یگرفتار دغدغه سرنوشت انقالب و مالحظه و یب
 خود قراردادم، یتفعال بستر را یاسالمهای  انجمن یالتتشک ییدوران دانشجو داوطلبانه عازم جبهه شدم، در یو در هفده سالگ یرستانچهارم دب
انباشت ثروت و  له وپَ تار پول و تنگ وه یچدر تنها از یکه به زندگ یشاند یشتمع و یمیعقل سل رغم تفکر به یزن یلتحص فراغت از پس از

 یرناپذ یلتقل و یاصول اساس ودفاع از) ره( ینیرونده امام خمهای فرا یشهاند یجترو و یینتب از یدم نگرد، می یلهوس به قدرت به هر یچنگ انداز
 .ام یستادهنا انقالب باز

ام  هنخواست وام  هنتوانست گاه یچه یانقالبهای  آموزه بر بنا و من البته خصلتاً. معنا تواند بود ینگواه ا یسراسر گاهاً و یمحل یاتنشر در مکتوبم آثار
خوش نشان  یرو یرتزو قدرت؛ به مثلث زر و زور و انقالب جهت فراچنگ آوردن ثروت و امام و یراثچوب حراج زدن به م مصادره و به منظور

زعم  به یزبنده ن. یستادندبان باز ناĤم مقدس تحجر و یرتزو نفاق، برابر مقاومت در مبارزه و ازای  هباعزتشان لحظ عمر یانامام تا پا ضرتح. دهم
 .ام کرده سلوک یرمس ینهم خود در

عدم احراز « به نام مستعار یشانا یفرزندان معنو امام و و یانقالب یها آرمان یخطوط اصل و یعلو یعتشهای  یشهاند از یرویچگونه است که پ حال
نظام و  یبه عنوان رهبر یشخص حضرتعال شده است؟ مگر یلتبد »یحقوق شهروند از یتمحروم خراج وا ،حبس« یجهنت در و »یعموم یتصالح

تفاوت  وجود با و یقسال همه یآحاد ملت برا یشهروند و یحقوق اجتماع یتو بارها رعا یسخنان مبسوط یط ،»مملکتشخص اول «به عنوان 
 ید؟ا نداده د قرارو مکرر خو یداک یدمسائل کشور را مورد تأک در یکردهارو
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 زا و بخش درون یرهائهای  بر الهام یدتأک ،یرانا یمنطق انقالب اسالمه فراروند یماندگار به درون یوفادار یتامثال نگارنده در دفاع از حقان کارنامه
است که بنده  ینا یتواقع. بوده است یخارج یمعطوف به ناج و گفتمان یکائیاسالم آمر ینمروج »النصر بالرعب«عنان گفتمان  زمان و هم نقد هم

اند  هشراف داشتإ یبه خوبای  هو فرامنطقای  همنطق یو اطالعات یتیمقامات امن ،یطرف از .ام شده یاکنون صاحب فرزند ازدواج کرده و یشسال پ یک
 یتفعال ینتر نه در دانشگاه و نه در خارج از آن کم ،روزمره یت زندگاقتضائا مسائل مبتال به ازدواج و دلیله ب یردو سال اخ یط یژهکه بنده به و
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 ینکه به زعم ا -حاکم بر وزارت اطالعات یدو تفکر جد یریتاست که مد یداپر پ ،ینبر ا بنا. ام نداشته باشد، می یرانیکه البته حق هر ا یاسیس
حتا آن را  ینجانبنتواند بود، که ا یگانهب یاطالعات های یسسرو های ینفوذخودسر حاکم بر وزارت اطالعات و  یانجر یایارتباط با بقا یجانب ب
 یو اطالعات یتیو امن ین قضائمسؤوالبه سمع 1388خرداد 22 یجمهور یاستبازداشتم در رابطه با انتخابات ر یمکتوبم ط یاتدفاع یندرآخر

متولد  زگیکه به تا یفرزند یروزه هدف قرار دادن مشرکان یژهو به وام  هو خانواد ینجانبا یشتیمع یطاخالل در شرا با هدف ایجاد -رسانده بودم 
. یما داده »یموسو میرحسین«مهندس  ،ینیمحبوب امام خم یروز از مردم به نخست یریاست که ما کث ییاز بابت رأ یکش شده است، در صدد انتقام

نظام  ییدمورد تأ ،محبوب امام ،ما یدایاست که کاند یدر حال ینا .یمکن توبه یم،ا هخود کرد یدایکه از کاند یتیهستند تا ما از حما یندنبال اه آنها ب
 .بوده است ینگهبان منصوب رهبر یو شورا
کرده و  یدرا سف یقرون وسطائ یدربار یساهایکل یحضرت امام رو یشبه فرما یروزکه د یدر مقابل تفکر یادمقاومت و عدم انق ینههز چنانچه

دار خود  کارت ینگر یرفقا یانجی، و امروز به م)یزدیمصباح  یآقا( کرد می یقم چراغان یهشعبان را در حوزه علم یمهم روز ناما یانیهخالف ببر
 .یو یها سر برده و به اصطالح از دانشگاهه ب که هر کدام حدود دو دهه در آمریکا - یزدیمصباح  یو عل یار یب یو سقا یتهرانآقا یمرتض چونهم
 تهندارد، گرف یشانبرا ینجز تزئ یکه معنائ یا»یهچف«که پشت  ینیژست دروغ یانجیبه ناحق و البته به م -اند نائل آمده! یدرجه دکتر به اخذ .آ .اس

از  یاز برخوردار یتو محروم خودسر شده، وزارت اطالعات مجدداً یقانونیرمعادل متحمل شدن فرمان غ ،تا انقالب را تصاحب و مصادره کنند
ترین  هیاز شب یکیندارم که عضو  یناز ا یبائإالبته بنده  باشد؛ صدام  هیافتن گرفته و قوام شکل یراًدادن به خانواده اخ یگرسنگ و یانسان یهحقوق اول
 و ینتهراچون آقاهایی  و جندب ابن جناده یزدیچون مصباح هایی  یدر قواره سلف یخاگر امروز تار. به بازماندگان حماسه کربال باشمها  خانواده

 یمکن می ما با افتخار اعالم ،در حال تکرار است یچون منصور ارضهایی  یو نهروان نژاد احمدیچون  یخوارج و یعتمداریچون شرهایی  ملجم ابن
و  ینهملهم د. و فزنا برب الکعبه یماًعظ فوزاً یتهمؤآه شوق ر آه«؛ رفت یمخواه یشهایامدو با آغوش باز به استقبال پ یمهست یمالک اشتر و یابوذر
 .»یننالنا د

  
 !ای خامنه اهللا آیت حضرت
 و یو خوارج نهروان یکائیاسالم آمر یناز مروج یجماران که چه خون دل یرپ یحائیاز دم مس یبه فراز یمداشته باش یتا مرور یستاز لطف ن خالی
  : خورده است می انقالب یسواران سلف موج

شعبان را به نفع شاه  یمهن یتمام تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغان ،ودند و در بحبوحه مبارزاتمبارزه را حرام کرده بها  ای هیحجت یروزد«
 امروز جداست و مبارزه با شاه حرام است، یاستاز س یند :گفتند می شعور یب ینماها مقدس یروزد! اند شده یوناز انقالبتر  یامروز انقالب بشکنند،

 - محبوب امام و امت یموسو میرحسین یریوز نخست و یعالحضرت یجمهور یاستدولت جنگ به ر یدبخوان - نظام ینمسؤول: یندگو می
 ینکهامروز از ا دانستند، می گشا و راه یدظهور امام زمان را مف یو فساد و فسق و حکومت ظالمان برا یفروش مشروب یروزتا د! اند شده یستکمون
و در  یگاهدر جا یگانگاننفوذ ب یجهنت همه اینها... دهند می وا اسالما سر یادفر رخ دهد، تیسن ینمسؤولکه هرگز خواست  یخالف شرعای  هگوش

 عوض شده است، یفروش ینو د یبĤم مقدس شیوه... است یچیدهمشکل و پ یارخطرات بس ینهم با ا یهاست و برخورد واقع فرهنگ حوزه
 های یهرگز از فشارها و سخت دسته متحجر خورده است، یناز ا یرتانکه پدر پ خون دلی.. .اند هبازان امروز شد یاستس ،یروزخوردگان د شکست
خوش  یمارها یناز فکر اای  هلحظ یزطالب عز .یستکم ن یهعلمهای  احمق در حوزه یاننما و مقدس یانگراخطر تحجر ..نخورده است دیگران

پانزده  یمبارزه در عاشورا ینفصل خون ینتر و مهم یناول ؛..).ص(لاند و دشمن رسو یکائیمروج اسالم آمر ینهاا ؛...نکنند یخط و خال کوتاه
از  ،بلکه عالوه بر آن نمود؛ می بود، مقابله را آسان ینمقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود، که اگر تنها ا 42پانزده خرداد  در .خرداد رقم خورد
فکر و  از باروت و سرب، تر یشکه هزار بار ب ،بود یروئنفاق و دوه زخم زبان و گلول .و تحجر بود یبĤم و مقدس یلهگلوله ح ی،داخل جبهه خود

 یاآگاه نا ینما مقدس یروحانای  هکه چگونه عد یستگر می و اسارت خون ییدر تنها یلاص یتروحان واقعاً. یددر می سوخت و می جان را
 ».نمودند می بزرگ را هموار یانتخ ینا یرخورده مس یباز
  

 !هللا آیت حضرت
استاد به  ینشگز یمرکز یأتکه ه ،دست یناز ا یماتیکرده بودم که تصم یدً اظهار ترد یاقو ،نوشته بودم مسؤولکه به مقامات  یاعتراضهای  نامه در

 شتیبردا نیچن یتکم بنده با قطع دست. نظام باشد یمواضع رهبر ازای  هترجمه درست و وفاداران ،اند وزارت اطالعات اتخاذ نموده یدستور کتب



 )1060(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 - نظام باشد یرهبر ییدشده سابق حاکم بر اطالعات مورد تأیداز نظر تفکر بازتول ینیچن ینبودم که چنانچه اقدامات ا یدهپرس یشاننداشتم، لذا از ا
ها  همه نامه شدم، تذکرکه م گونه سف هماناأل مع. یمآبه در یجانب انتقال دهند تا از اشتباه محاسباتینبه ا یحصر یبه صورتآن را  -دانستم می یدکه بع

 .پاسخ ماند یتم بسؤاالو 
ن لم أک را یقانون اساس و یرهبر یاتمنو ناخواسته یاخواسته  ورزند، می مبادرت یناصواب های یساز یمتصم ینکه به چن یینهادها ،ینجانبزعم ا به

 .کنند می یرسان دهند و خدمات می یسم سرومورد اشاره حضرت اما یکائیبه همان اسالم آمر و عمالً کنند می موضوعبال و یکن
چه در عسرت و چه  -بود »ینآور عزت مسلم یامپ«دکتر سروش  یبایز یرکه به تعب هم او - یرکب ینیخم یکه فرزندان انقالب یستن یآور یادبه  الزم

 قیچیکه به مثابه دو لبه  ینفاق و مزدور خارج یاندر داخل و جر ینفوذ یرزر و زور و تزو یانزمان با دو جر امان و هم یاز مبارزه ب یدم در حرج،
صبر و « بر یمبن یموسو یرحسینم یهو با عمل به توص یدنخواهند ورز غفلت، کنند یامام عمل م یلو فرزندان اص یاصل یونانقالب یهبر عل

با رجعت و  توده مردم و راه امام افتاده است، یها آرمان بخش و یرهائ یها انقالب یکه بر سر راه بازنمائ یالنی، در غم هجران و خار مغ»استقامت
 یفرهنگ یندهشده و نما یتوز و مورد وثوق حضرتعال ینهکه مورد لعن مداح ک - ] علی شریعتی[ انقالب یدمعلم شههای  یشهبه اند زگشتبا

روشنفکران  یمورد بغض حسودانه برخ یضاًاسفانه أش مرتکب شده است و متدر حق یمادر صدا و س یراًرا اخها  ینزاکت یبترین  یفعن یحضرتعال
جنگ ه یانگرا عدالت و جماعت یهنظر یالکتیکید تفسیربا باز و –دارد  یکتروماتهای  یشهر یدکتر اباذر یبایز یرواقع شده است، که به تعب یبرالل
 یلاص یرا باز به دست اهال یرانیانا یرافتمندپرچم عزت و افتخار و ش ،یمبارزات طبقات یخدر تار ییاستعال یآگاهکسب خود فقر و غنا، با ینب

 .خواهند سپرد یرانا یاسالم ینظام جمهور یایمردم در اح محبوس و محصور و یدهکشانقالب وفرزندان زجر
  

 !ای خامنه یآقا جناب
به  یدگیبه درخواست رس ،صورت امکان است در یمستدع ،داد یدبه خرج خواه یدادخواه ینکه در خوانش اای  هضمن تشکر از حوصل ،پایان در

 یمالپا اخراج و یجتاًاستاد و نت ینشگز یمرکز یأته یقانونیرغ یأخودسرانه وزارت اطالعات و متعاقب آن ر ینسبت به رأ نظر یدتجد پرونده و
و  یتیهم به لحاظ ماه ینجانب،موضوع پرونده ا ،یتا به نحو مقتض یددستور فرمائ داده و اثر یبترتام  هو خانواد ینجانبحقوق ا شدن حق و

و  یلدال یدنار شنظفرمود که انت یدخواه یقتصد قطعاً. یردقرار گ یو قانون یحقوق یدگیرس و یگیریپ مورد ،یشکل یراداتهم از نظر ا و ییمحتوا
 و یقانون یها چوبفراتر از چار ی، انتظاروزارت اطالعات ت صادرکننده حکم درمعاون ن امر درمسؤوال یهناح ازمستندات صدور حکم اخراج 

 ثواب با آحاد مردم،نا یبرخوردها ینبا چن یحضرتعال ینسبت به عدم موافقت قلب یدیام یسواگر کور. باشد نمی یپرسنل اطالعات یفشرح وظا
ست که به دستور ا رو ینو هم از ا یافت نمی یاوقات عال یعتصد خطاب قرار دادن و یبراای  هیزمکتوب انگ ینا یقیناً ،نبود ولو منتقد و نه معاند،

نگارنده  اساساً«که  یتیو امن یخطاب به دوائر اطالعات یقبلهای  قسمت از نامه ینا یآوریادبا  ،بسته است یدمجدانه شما ام یگیریو پ یدگیرس
ای  هرا رسان آن یزکنون نکه تا  همچنان دست قرار دهد، یناز ا یرا مخاطب مکتوبات مراجع یرسا یانظام  یکه مقامات عال یندب نمی یندر ا یریخ

شرح  یالفبا آن جزو یصاست که تشخای  هنکت ینباشد و ا نمی باالتر از آن به صالح هم بلکه یست؛کار ن یندر ا یرینه تنها خ اساساً. ام نکرده
، نه شهروندان )شده است کمیاب یاربس دست، یناز ا مدیرانی یراخ یها در سال ینکهگو ا( است اطالعاتآگاه وزارت  مسؤولیت یریتمد یفوظا
 »!یرچون بنده حقای  هیدد ستم

  
 !ای خامنه اهللا آیت حضرت

 یاز آن در ماجراای  هو نمون ،اند هکشور و انقالب بست یکمر همت به سوراخ کردن کشت ناخواسته عمالً یاوزارت اطالعات خواسته  یرانمد اگر
 نتظارما ،یدد ینهتوان به ع می داشته است را یشانو باند تبهکار ا یامام یدهم با سع یگارتباط تنگاتن یاکه گو ینرام یعلمحمد یآقا یاتهام جاسوس

که نسبت به عامه مردم از موافق تا منتقد و  یدستو باال یو شرع یقانون یفهنظام آن است که به وظ ینا یالخطاب و رهبر به عنوان فصل یاز جنابعال
که اکنون در  وقمانو رهبران مورد وث یرکث یما مردم. یدکن یریه لطمات وارده به نظام و انقالب جلوگعمل پوشانده و از ادام جامه ی،مخالف قانون
 ی،نرگس محمد زاده، تاج مصطفی یردامادی،م محسن ی،نبو بهزاد ی،کروب مهدی ی،موسو ینحسیرها م و خانم یانآقا یژهبرند و به و می زندان به سر

زا و  و اصالحات درون یارض یتنسبت به تمام یرانیانا ینجزو وفادارتر یرینپور و سا ینمت سعید ی،منؤم عبداهللا ستوده، نسرین یت،هدا بهاره
است که تاوانش  یجرم ینا یاآ. یمانتقاد دار یاًنظام قو یماتاز تصمای  هاما نسبت به پار ،یمدر کشورمان هست یمخالف هر گونه دخالت خارج

 یهاشم و ینیحسن خم یدو س یخاتم یانچون آقا یباشد؟ به زعم ما کسان یحضرتعال یتط حاکمآزاد توس یمهن یساقط شدن از حق زندگ



 )1061(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یتانبرا یرا مشاوران صادق یزدیامثال مصباح  طور ینتان موافق نباشند و هم صد با نظراتشما خواهند بود ولو صد در یبرا یتر ینام نمشاورا
 ینیکه بر دوشتان سنگ یرهبر یفهکه به وظ یمبر می یدما ام. صد با آراء شما موافقت کننددررا ببوسند و صد  یتانپا ینکهولو ا کنیم یمحسوب نم

 یندر حق ا یدادیرا خواهد گرفت که ب یکس دامن هر آنام  هماه یکو فرزند ام  هو گرنه آه خانواد یدو داد امثال ما را بستان یدعمل کن ندک می
 درو  یبه زود ،داشته باشد واقعیت یگرد یایاعتقاد به دن اگر. نداشتندبر یاحقاق حق و دادخواه یبرا یقدم یخانواده و امثالهم را شاهد بودند ول

از  یرو حقوق زنان و کودکان معصوم و طفره یامکان دزد یبرا یخبر و مفر ،که در آن یدرس یمخواه یگردوباره به همد ،هم زدن چشم بر یک
 .بازپس دادن حساب نخواهد بود

  
 یاله وکبااللّ کفی و
 یرئوف طاهر -سپاس با
6/5/1391 
  
  

 ***منبع *** 
http://sahamnews.net/1391/05/228411 
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     1391مرداد  19 ای، به خامنه یک دانشجونامه سرگشاده 

  
  »!اطالع یبند و ب در یآزاد و آگاه افتخار دارد نه مردم یبر مردم یرهبر« !ید؟خواه و تابع می یدغالم و مر یچرا مردم

  
گرچه . پسندم می تر یشمن ارسال فرموده، ب یبرا ییهفته جوان دانشجو یننامه را که هم ینا نوشته شده، من شخصاً رهبر یکه براهایی  نامه میان از
 یته با دراک یفجوان شر ینا برابر من در. یندو به سهم خود قابل اعتنا اشاره دارند یو درخشش درستها  نکته به یزن یشینپهای  نوشته از یک هر
. فراخ بخواند، ابراز ادب و سپاس دارم یکه در آن محدود مانده به وسعتای  هیرتالش کرده او را از دا و وسعت نظر به مدد رهبر رفته و یصبور و

ما  یکایکا از ر یخودخواه و یتمن یما بوزد و غوغا از یک به هر یتشرافت و انسان و یدام یمکه نس یها، روز یکینزد ینهم در یروز یدبه ام
  .برهاند یانتاراج جهل و جمود و جان را از یرانمان ا ینسرزم و یردبرگ
 زاد نوریمحمد : مطلب یناه یسندادب به نو احترام و با
  

 سالم
 

اه حل تمام است و ر یاریبس یانتقادها یشانمرا امروز بر ا در دست اوست و یزکه همه چ یرهبر ،یبه رهبر ستا یا نامه یدآ می در ادامه آنچه
گرفته تا ها  کشور از مراجع اعظام و دانشگاه یفعل یتنگاه به وضع یککه با  یانتقاد ،ینمب می انتقاد یو باز شدن فضا یمشکالت را در آزاد
 ینترنتخودشان به ابنا به گفته  یکه رهبر ییاز آنجا .پردازم یانتقاد م یگانه یننامه به هم یندر ا. یستکه ن یدفهم توان یها م مطبوعات و زندان

 به طور یدبا عهجام یککه معتقدم با حاکم  یراز یدمآن د یرا انتشار علن یشانرساندن نامه به ا یراه براترین  یعو سرترین  مطمئن ،دارند یدسترس
ومت کنترل صورت رابطه مردم و حکومت برقرار و ابهامات مردم برطرف و حک ینهم پاسخ گرفت چرا که در ا یصحبت کرد و علن یعلن
 .شود یم
نه به  یشودجواب با مردم برقرار م و سؤالشفاف و  ییرابطه تنها با رودررو یناش با مردم وابسته است و ا به رابطه یهر حکومت یو شاداب یداریپا
منتقد به  کبا اند بستن و انتقاد را یقائل شدن و تمام درها یقدس یخود شأن ینشاندن و برا ینائب امام زمان یخود را بر کرس .یگرد یقطر یچه

 یرهبر ینامه ابتدا فلسفه حکومت را به زبان ساده برا یندر ا .کند نمی زدن مشکل را حل یریشکل برخورد کردن و باز هم دم از انتقادپذ ینبدتر
رابطه با مردم  یو برقرار جادیانتقاد که الزمه ا یشود و سپس از باز کردن فضا می فراموش یحکمران یرودارهایکه در گ یزیکنم چ می یادآوری

حق واجب خداست  ینتر بزرگ یشرط ادا) ع(یعل یداز جانب شما باشد بلکه از د یکه انجامش لطف یستن یمستحب ،امر ینکه ا یمگو می باشد یم
 ).216خطبه (
در  ،قدرت یتماه یااست  یلداشتن دل یار طرز فک ینکه علت ا دهد یم یحندارد و امروز انتقاد نشدن را ترج یخوب یانهبا انتقاد م یشک رهبر یب
که  ار یلیرا نشان دهم و دال ییانتقاد و پاسخگو یباز بودن فضا) وجوب( یستیبا یو هم از لحاظ عقل یکردم تا هم از لحاظ نقل ینامه سع ینا

 یشانو برا ینمب می یچه را که در رهبربه آن یرخواهیخ یلبر سب یاندر پا .متصور است را رد کنم ییگو انتقاد و عدم پاسخ یبستن فضا یبرا
 و .ام پسندم به اختصار اشاره کرده نمی
درست  یوهش ینکهعالوه بر ا )ع(یخطبه عل ینالبالغه خواند که در ا از نهج) 216خطبه (فراموش شده ای  هاز خطب یرینامه را تفس ینبتوان ا شاید

علت تمام  .کند می از انتقاد است را رد یریجلوگ یما برا یلِعقل که امروز دال یدهرست زائنادهای  یوهتمام ش ،کند می یانرابطه مردم و حکومت را ب
 یبه درست یقیننقطه اشتراک ما با حکومت  یزاست و راه حل تمام مشکالت ما رجوع به آنهاست و ن ینمعصوم یرهاز کالم و س یمشکالت ما دور

نشان  رایب ینبهتر از معصوم یو چه داور) تواند منکر آن شود نمی آن معترف است و که حکومت الاقل در زبان به یزیچ(است  ینعمل معصوم
 .حکومت ینعمل ا یدادنِ نادرست

نشان آن را  اشتباه بودن یو نقل یعقل یلبلکه با آوردن دال یمپس در انتقادها تنها به ذکر اشتباهات و مشکالت اکتفا نکن ینبر ماست که از ا پس
 توجیهاتشبهات و  ،فتنه نام گرفت یزمان که به درست ینتا در ا یمو رد کن ینیب یشگو را پ حکومتِ ناپاسخ یهاتو توج یلدال و تا حد امکان یمده

 .مردم راحت گردد یبرا یقتشناخت حق برطرف و
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و هر  یکه رهبر یماموش نکنو فر یمبکوش یکدیگر در آگاه کردن یلو با دل یاهوه یو ب یمباش یمردم و رهبر یرخواهدر همه حال خ یدهمه با و
 .اند ههستند که به ما ستم کرد »برادران ما« آنکه امروز عملش ما را آزرده کرده

 »ینبسالمٍ آمن دخلواهاأ«
از آنچه  ،همه یو فراموش یرتدب یدوستان ب یشیمردم و مصلحت اند یطلب یتکه با عاف یحق ،مانده شماست ینحق بر زم یادا ینوشتار از برا این

وتجاوز ها  یطلب یتعاف یهتوج یاز برا یمن درآوردهایی  یو با عقل ناقص تئور یمها غرق نشو»چه کنم« یایتا ما در در(آوردند  یمانبرا ینممعصو
 .شد یناز زم ییجز ییچنان که گو آن ،ماند ینبر زم )یمخود نسازهای  یو تعدّ
که از شدت (که پروردگارمان بر گردنم نهاده  یحق ینتر بزرگ یادا یاز برا ،نمیب نمی خود یجهان برا یندر ا یکه فرصت ینامه را در حال ینو ا
 .یسمنو می) شکستهها  بسته و دستها  اش دهان ینیسنگ
 یچیدهپ یبسهای  یهکه آگاهانِ ما با توج یو چطور در زمان .یستممقصر ن ،جهل اگر قاصر باشم ینمغرض و در ا ،نوشتار اگر جاهل باشم یندر ا و

نت ینترسرعت ا یارتباطاتِ ما از کم یرکند و وز می را جمعها  ماهواره ،مردم یمشکستن حر یمتما به ق یِانتظام یرویو ناند  هیدگزخلوت 
 یفتوق »اسرار محرمانه«به جرم چاپ ای  هو روزنام یگیردمراجع را در بر م یتساکه وب شود یم یعوس یحده ب یلترینگف یرهکند و دا می یخشنود

 ؟، قاصر نباشمهمه ین؟ و چطور با رها کردن حکومت بحال خود و سکوت در برابر ادر جهل خود مقصر باشم، شود یم
 ؟یستن گونه ینا ،ترحم است یستهاز مالمت شا یشجاهل ب و

مغالطه است تا اصل که همه  ینهاو ا یاهوهمه ه ینهاگونه گون نزنند و گله به صاحب الزمان نبرند که اهای  که مالمت نکنند و برچسب یدبسپار پس
 .دادن پاسخ است گم شود

 »حکومت و انتخاب حاکم یلفلسفه تشک« :یادآوری
 یتاکثر ییداز خودشان را که مورد تأ گروهی... حل اختالفات و ،حفظ مرزها ،روابط با کشورها یمتنظ ،یشتیامور مع یرتدب یکشور از برا یک مردم

 )یمکن می مشاهده ینمعصوم یرهدر حکومت و سآن را  یقو یاربسهای  و نمونه یستهان معاصر ناز ابداعات ج یدموکراس ینو ا(مردم هستند 
که خود  یاست که در محدوده مشخص یگروه حاکم ینکنند و در زأس ا می »مصلحت کشور« بر اساسبه امور مذکور  یدگیرس مسؤولو  انتخاب
 .کند می یتفعال اند، هکرد یینتع یشمردم برا

بر پا  یقرابت داشته باشته باشد و حکومت »یمل یو باورها یدجوهره عقا«با  تر یششود که از همه ب می حاکم انتخاب به عنوان یفرد ،مردم یانم از
 :گفت ینیچنان که امام خم آن .آن ملت باشد یو باورها یدعقا یندهو نُما یندهکه نَما شود یم
 یراناست که چون ملت ا یعیطب ،شکل و نوع حکومتِ خود را در دست داشته باشند یینسرنوشت و تع یداست که با یهر ملت یهاز حقوق اول«
 »بنا شود یو قاعده اسالم ینمواز یهحکومت بر پا ینا یدبا ،از نود درصد مسلمان اند یشب

نوع حکومت را  ،و خود مردم مردم یدمعنا که عقا ینبه ا ،داند می ینمردم نسبت به د یرا دلبستگ یراندر ا ینیحکومت د یلامام علت تشک یعنی
 ااجازه ر ینخود را به حق بدانند ا یتیاگر اقل یعنی »به ضرر خودشان باشد... معتبر است ولو یشانهرچه گفتند آرا یتاکثر«کنند و  می مشخص

 .کنند یلندارند که حکومت موردنظر خود را برمردم تحم
فرزندان  ینو بلکه بهتر(مردم که فرزندانِ مردم  یمنه ق گیرند یکومت را به دست مکه ح یافراد یعنیملت است  یلحکومت جوهره فضا ،اسالم در

مردم  یتاکثر ینکها به واسطهشده را تنها  یلکه بر آنها تحم یمسؤولیت )قدرت یتماه به واسطه(که با کراهت  یلکه نه خودسر و با م ،هستند )مردم
واال عنان شتر حکومت را بر  یرندپذ ، میگرفته است یمانامور مردم پ یدگیِرس یبرا یاناناو خدا از د ینندب می کارشان را به دست آنها یشگشا

هر  ،دارندماندن در قدرت ن یبرا یدانند و رغبت تر می بز پست ینیچون حکومت را از آب ب یحاکمان ینچن .ساختند می یشکوهان آن انداخته رها
 )حکومت یصاحبان اصل( را به مردم یجهگذاشته و سپس نت یانعذر خود را علناً با مردم در م ،دیننبب یو ناراض یدهاگر مردم را از خود رم یینهآ

 .کنند می واگذار
که ای  هیآن حُسن ظن و مشابهت پا یا ،که به موجبش یشودم یشتررفته شناخت مردم از او ب رفته )که محور حکومت است(از انتخاب حاکم  پس

 حکومت ییرحاکم و تغ یضکه به تعو یابدکاهش م یبحد یا یشودم یتتقو ،کردند می احساس یدشاناو و عقا ینب ،مردم در هنگام انتخاب حاکم
 .نجامدا می
  

 بر مردم یحق رهبر: حق ترین بزرگ
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بر گردن  از مردم یبعض یکه خداوند برا یحقترین  و واجب ینتر آموختم که بزرگ یامام عل البالغه نهج 216رساله حقوقِ امام سجاد و خطبه  از
است در  یرهبر یبرا یرخواهیبر مردم است و آن خ یحق رهبر )شود یم یدهحق الناس نام یعتآنچه که در اصطالح شر(نهاده است  یگرد یبعض

 ینا نیتر که بزرگای  هدر همان خطب) ع(موال .در زبان و عمل و در آشکار و پنهان ،از کار درست و انتقاد از کار نادرست یتحما ؛اش معنیتمام 
 امتم یعنی ،باشد می الناس از حقوق خداوند و منبعث از آن که تمام حق فرماید یم ،کند می یانب یکدیگرحقوق را حقوق متقابل رهبر و مردم بر 

داوند چرا که خ ،شود نمی حق مرتفع ،)رهبر و مردم(حق  ینطرف یتبا رضا یجهآنها واجب شده است در نت یناز جانب خدا بها  انسان ینحقوق ب
حق خداوند  ینسَرِ ا یک یعنی .یستحق قابل بخشش و قابل اغماض ن ینا ،معنا ینبه ا .داند می را بهتر از خودشانها  انسان ینصالح روابط ب

 .است
 .اند رهبر و مردم ،حق ینا یگردو سر د اما

اند تقبل و  هآنچه را که مردم از او خواست »خدا یمانخواست مردم و پ« به واسطهرهبر که فرزند ملت است  ،طور که در فلسفه حکومت آمد همان
ز یمردم ن ،شود )فرزند ملت( یبه خود رهبر یبنفسه کبر و فسادآور است و ممکن است سبب آس یقدرت که ف یتاما به سبب ماه ،کند می لتحم
و چه در قالب انتقاد و  یتچه در قالب حما(اش  یاو را با گفتن حق در تمام معن )حکومت یرشپذ یاز برا(او  یاریدر جواب لطف و  یدبا

است که عدم انجامش سبب انحراف  ینااند،  هگفت یاش حق رهبر یبه رهبر را با تمام تلخ یحتکه نصهایی  علت یعلأپس از  .دهند یاری )یتشکا
 .شود یم یدر رهبر یبزرگ

 
 ینرا موال در هم )رسد یبه آنها م یباز آس ،فرزند ملت ،یداشت رهبرکه با نگاه یعالوه بر نفع(اند  نفع یحق ذ ینمردم در ا ینکهاما علت ا و

 ممرد »چه شدن« ینددر فرآ یمحور یحاکمان نقش »چه بودن« یعنیجز آنکه زمامداران اصالح شوند  شوند یمردم اصالح نم :یدگو می ینخطبه چن
 یامبرِاست که پ یزیهمان چ ینو ا .حاکمان است یو آخرت آنها در درست یااند و صالحِ دن یشمردم مومِ دست زمامداران خو ،یگرد ییبه معنا .دارد

 :ما گفت
 »مراء؟ قال الفقها و األرسول اهللا و من هما یا یلق ،یمتأذا فسدا فسدت إو  یمتأذا صلحا صلحت إ یمتأمن  صنفان«
دو صنف  ینرسول خدا ا یا یدندپرس ،شود یم فاسد مو اگر فاسد شوند امت شود یامتم اصالح م ،دسته از امتم هستند که اگر اصالح شوند دو(
 ؛)و حاکمان ینیدانشمندان د :؟ فرمودندا یانک
آن  تواند نمی حق مربوط به اوست ینا ینکهبه صرف ا یپس رهبر ،و آخرت مردم دارد یادن یزندگ یکننده رو یینتع یحق اثر ینا یادا یجهنت در
 .شود نمی بودن حق وجوب آن رفع االهی به واسطه ،حق بگذرند ینا یاز نفع خود در ادا یزردم ناگر محتا  نخواهد وآن را  یببخشد و ادارا 
 ؟شود می حق ادا ینا یزمان چه

را  یتواند حق اطاعت خداوند نمی کس یچه یعنی »لَه الطاعۀِما اهللاُ أهلهُ من  یقۀَحقاحدٌ ببالغٍ  یسفل« :یدفرما می خطبه ینکه موال در ا طور همان
 .اوست بگزارد یستهنان که شاچ آن
 ینکها(بودن حق  االهی به واسطه ،یدتالش فراوان نما یباشد و در کار بندگ یصخدا حر یفرد هرچند در بدست آوردن رضا یکمعنا که  ینا به

 .ادا کند یدو شا یدنخواهد توانست حق را آنچنان که با )صاحب حق خداست
بلکه تا  )رسد ینم یانمعنا که کار مردم به پا ینبه ا(شود  نمی دانسته شدنش توسط حکومت ادا انتقاد به صرف گفته شدنش توسط مردم و حق
 یدپس تا اصالح حاکمان با ،و آخرت مردم در صالح حاکمان است یاچرا که صالح دن( یابد می ادامه ،یانجامداز حکومت که به اقناع مردم ب یپاسخ

 یددر ادامه به فوا .آورد می کارش یدرست یمتقن برا یلیدل یاکند  می یش اعتراف و از آن عذرخواهحکومت به اشتباه یامورد  یندر ا )رفت یشپ
 .کنم می اشاره ییدو حالت و ضرر عدم پاسخگو یناز ا یکهر

 ؟شود می حق ینا یامروز مانع ادا آنچه
 یمن ،پندارم می چرا که ینمب نمی ادعا ینبر ا یلآوردن دل به یازیآورم و اال ن می ادعا یرا صرفاً جهت محکم یرز یقمصاد :ییگو حق یادز هزینه
 .پرندگان را به شما نشان خواهد داد ینبه هزار زبان قفس اها  مطبوعات و دانشگاه ،مراجع یفعل یتبه وضع ینگاه

  
  :علوم یفعل یروز ،دانشجو یآقا هگفت) الف
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حق  اند، هادامه داد یگر فتنهماه همان سال همچنان به  یربر انقالب در نماز جمعه تفعال بوده و بعد از اتمام حجتِ ره 88که در فتنه سال  یکسان«
 »ورود به دانشگاه را ندارند

خودش مسأله  ینکهتا ا ،حل نشده اجازه رفتن به دانشگاه را ندارد یشداشت و هنوز برا یهرکه در مورد مسأله انتخابات سؤال ،یعنیتر  زبان ساده به
 .ندخودش حل ک یرا برا

دانشگاه نرفتن  ینسنگ یاربس ینههز یدبا ،چرا که اگر حل نکند .کند ییرتواند تغ نمی و فاعلش یدکه فعلش نباای  هجمل »حل کند یدخودش با« ،یآر
 که یکسانتوانند مسأله را حل کنند در زندانند و  می که یکسان یعنی(تواند مسأله را حل کند  نمی »جز او« یزاخراج شدن را تحمل کند و ن یا

دانشجو  یکه آقا یزیچ(ندارد  ینمعترض یرد ادعا یبرا یقو یلیحکومت دل ،چرا که از دو سر ماجرا) !آزاد ،توانند مسأله را حل کنند نمی
حضور در درخواست  نبا اجابت نکرد(شان با مردم را  یارتباطهای  که تمام راه ،معترضان یگریو د )کند می ناخواسته در جمله باال به آن اعتراف

 .یدا بسته )!زندان یتو در نها یشانها یتکردن سا یلترو فها  با بستن روزنامه یزو ن یدرخواست محاکمه علن ،درخواست مناظره ،یماصدا و س
اگر  :یددکه فرمو( یهستند و پس از اتمام حجتِ رهبرها  که در دانشگاه یاست که افراد ینا یدتوان فهم می دانشجو یکه از سخن آقا یگرید نکته

 .ندشو یاخراج م ،هنوز سؤالشان حل نشده )یدشما هست ،افتد می با دستور ما اتفاقها  یابانول آنچه در خؤمس ،یدبساط اعتراض را جمع نکن
از ورود  یریاخراج از دانشگاه و جلوگ ،ما یِواقعه پس از انقالب اسالم ینتر و به نقد کشنده ینتر یزندهسؤال برانگ یرامونسؤال کردن پ ینهپس هز

 .باشد می به دانشگاه
 .شود یکم مسأله انتخابات منس تا کم ،یدبه مصلحت اخراج نشدن نگو ،حل نشده یکس یمسأله انتخابات برا یرامونپ یاگر سؤال :کالم یکدر 
  
 )یبو دستغ یصانع ،یمنتظر ؛خدا مخصوصاً بندگان(آنچه با مراجع شد ) ب

بود با  ،و فساد ییجو یبرتر ،یادن یکه اگر از برا(حاکم و ملت  یرخواهیخ یملت بودند و نگفتند جز از براو ناموس  ینبا مراجع که نماد د آنچه
 یستبا می که اگر بود اهل سنت( یستن یند ،شدن یدهافراد و نگز ییدتأ یارنشان داد که مع ،شد )یدندرس می به آنتر  از حکومت راحت یتحما

 یخافراد بر اساس نظرشان نسبت به حکومت تارها  حکومت یندر ا .قدرت است یرهبلکه کار نداشتن به دا )نددر امان باش یحیاناز مس یشامروز ب
 .مصرف دارند

 .یضربه مغز ینشود و فردا در او می نوازش یستانروز در سفر س یک .ینفردا در او ،یرهبر یتروز در ب یک .فردا بد ،روز خوب یک ؛ما زاد نوری
  

چون  یستن یات شک یرخواهیکه در صداقت و خ یچه دوست ،چون مراجع یباش ینچه نماد د ؛ندارد ییدر برابر انتقاد استثنا ینسنگ ینههز :نتیجه
 .ما زاد نوری

افتاد و  یتاز مرجع ینجامعه مدرس یمو دومشان با تصم ینبا منافق یو اتهام همدست یسال زندان خانگ 5شان حدود  یننخست ،مراجع نامبرده یانم از
و به مسجدش حمله شد و طالبِ  یتبه ب ،یدنرس ییجاه ب یدر مجلس خبرگان رهبر یشهایادپس از آنکه فر ،یحمله شد و سوم یتشب به

 .شدند یرمجروح و دستگ شجانباز
 206خطبه  ،هندد می فحش )دانند می یمو به مو حکومت علآن را  که یدر حکومت(و طالبش را  یرخواهمرجع خ ،یرازش یکه در مسجد قبا ینانا آیا
من خوش « :مودفر ،دادند می دشنام یانبه شام یارانشچون  ینصف )یهقوه غضب یدنرس یتمحلِ به فعل(در نبرد ) ع(یاند که عل البالغه را نخوانده نهج

 »!برقرار کن یما و آنها آشت ینب یاخدا :یدگفت می دشنام جایه بهتر بود ب ...یددهنده باش ندارم که شما دشنام
انتقاد کند تا خانه و مسجدش را سنگباران کنند که فرصت  یکنند که مرجع می دعا ،شان یتمداریوال یزاننشان دادن م یکه برا کسانی ...یمگو می چه

 .ندارند البالغه نهجخواندن  یقو رغبت و توف
  
 )یستن یاو شک یرایگیپ یو ب یرخواهیخ ،که در صداقت یدوست(شد  زاد نوریآنچه با ) ج
 یماو صداوسها  روزنامه یوسخن در آرش یاآنچه در قالب نوشته  ،ییدنفرما یقاش با شما را خودتان اگر تصد یکیو نزد یکه دوست زاد، ینور اگر

در کتاب هایی  نامه ینچن یواقعاً جا .یدند یباییجز ز یزینوشت و در آن چ یانتقاد یشود متن می کردم که نمی باور ،نبود ،کند می یقمانده تصد
 .بود یخال »حق حاکمان یادا«گ بزر



 )1066(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

آزمون  یانیپا یروزها ینمند درخششِ نابِ شما در ا هو مضطربانه عالق خورد یخواند و غمِ شما را م می شما را پدر یشها همان بود که در نامه او
به همسرم  یانهکه به طرز وحش یمباش ینفر پنج یشاک یمحق دار یاآکه « :یدندپرس می »دادستان«از ) و فرزندانش(بود و همو که همسرش   یهاال

بلند  یناو را از زم یکاه که مثل پر یهمان پنج نفر »روزه او را به افطار ضرب و شتم گشودند؟ ی،دار حمله کرده و بعد از صد و پنجاه روز روزه
 ....یدندکوب می ینکرده و محکم به زم

  
که  ،ینکهکار دارند و مستقل از ا )انتقاد( یانبا اصلِ ب ،کار ندارند یانبدان که با طرز ب ،ینتر سخت یازبان  یننر به نرم ،یانتقاد کن یبه هر شکل :نتیجه
 .کنند می یرا بر تو جار !االهیحدود  یکسانبه  )عنود یدشمن یاخاشع  یدوست( یباش
شود  می یانقالب یبه عمل یلتبد ،متعارف باشد یو امر ینههز یب یعمل یداز جانب خدا بر گردن مردم است و با یفیاست که انتقاد که تکل ینچن این

 یضچون مؤمن آل فرعون کارش را به خداوند تفو یدبا کند یعمل قصد م ینکه منتقد چون به ا ،شود می و دهشتناک یبو انتقاد کردن چنان مه
همه  یخبرش چون بمب ،کرد یامانتقاد ق یرادر جمع نخبگان از ب ییبعد از انتخابات دانشجو یشود که وقت می متعارف یرغ یچنان امر یزکند و ن

که  20:30 یحکومت یمانند خبرگزار(ها  یخبرگزار ینتوسط دورترحتا  و )انتقاد کند یرانبه رهبر ا یکرد علن جرأت یکه فرد(را گرفت  یادن یجا
 .در همان زمان مخابره شد )یدپس از شهادت هزاران نفر به آنها رس یهسور یراخ یعخبر وقا

 ؟کرد یدحق شما چه با یادا یموانع از برا یند اوجو با
 :یدفرمود 1363خود شما در سال  یزو ن .داند می »ملت یداریاستقامت و پا«راه اصالح حاکمان را  216در همان خطبه  موال

اعتراض  خیرخواهانه ،...و بشناسند و ینندرا در زمامداران خود بب یکبر و غرور و خودخواههای  اگر نشانه ،باشند یاراگر متوجه باشند و هوش مردم«
 ».عالج خواهد کرد یماریآن ب یقیناً ،در مقابل او تعرض کنند ،یستن یماریب ینکنند و اگر احساس کردند که زمامدار درصدد رفع ا

  
 .باشد می یدر مطالبات و انتقاد و اعتراض علن یداریپا ،»االهیحق « ینا یتنها راه ادا :نتیجه

موانع  ینبا وجود ا یدرا که با یو کار ینمب می حق ینا یرا که بر سر راه ادا یموانع ،وجوب حق شما دارم یرا که برا یلیدال ،یدمکوش ینجاا تا
 ،است ینکالم معصوم عینکه همه  ،یمدار یاربس یلدال »انتقاد کرد یدبا«جمله  یما مردم برا یمتا بگو .بگذارم یاندر م ،یزرهبر عز یا ،با شما ،بکنم

تا هر کدام از ما  »کرد یدچه با«که  یندبگو ،را ندارد »ها یتئور ینبهتر« یافتن ییکه عقل ناقص ما توانا ییکه خداوند فرستاد تا در جاها یراداف
که  یممان هست خودساختههای  یخوش و مطمئن از تئور اما ما مردم چنان دل. یمنساز یشمتناسب با منفعت خو یدرآورد منهایی  یتئورها  انسان

اتمام حجت  یاز برا یدآ می پس آنچه در ادامه .یمما را بر آن دارد که دست از آنها بکش ،ها یرد آن تئور یمحکم برا یلجز دل یزیچ ،گمان نکنم
 ،و شما .غلطشان نداشتهای  یبر دل بسته شده به تئور یاثر ،آمد صوماز سخن مع یناز ا یشاست که آنچه پ یکسان یبرا )کلمه یقیحق یبه معنا(

 !از ما مردم یکی
  

 از انتقاد یریجلوگ یهای ما برا یهها و توج تئوری
که در انتقاد  ینا به واسطهدانند و  می »برتر از خطا کردن«شما را  یگروه اند، هسه دست ینانو ا :شود می یآمدن شأن رهبر یینانتقاد موجب پا) الف

 یو ول) عج(مانامام ز یبهستند که شما را ناهایی  همانها  ینا .دانند می را دون شأن شماانتقاد  ،شود می شناخته یتبه رسم »شما یاحتمال خطا«
 یبرا ،یریدگ می از او دستور یماًو مستق یددار یدارقائلند و معتقدند که شما با صاحب الزمان د یمعنو یتوال یتاندانند و برا می جهان ینامر مسلم

 .ندده نمی شما یخطا یبرا یاحتمال یچه ینهم
مردم را به انتقاد و  یلدل ینداند و بهم نمی خود را برتر از اشتباه کردن) که خودش معصوم است( یکه عل یدر موضع !ینیدطنز روزگارتان را بب و

اشتباه از  رترب »با معصوم یسخن هم یواه یادعا«شما را با  )شوند می یقتشو ،یچکه از طرف شما سرزنش که ه( یگروه ،خواند می فرا ییحق گو
 .دانند می کردن
 مقالۀٍفالتکفّوا عن «: آورم می را یسخن عل ،فرصت و رغبت باز کردنش را ندارند ،داشته باشند البالغه نهجافراد اگر  ینکه ا ،خاطر ینهم بد باز

عدل و  )یاز رو(به  یا ییگو از حق :»یاهللاُ من نفس یکفیإال أن  یمن فعل ذلکو ال آمنُ  یبفوقِ أن اُخط ینفس یلستُ ف یبعدل فإن مشورۀٍبحق أو 
 .یدمگر آنکه خداوند مرا حفظ نما ،دانم نمی باشم یمنمن خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ا یراز یدنکن یخوددار ،انصاف مشورت دادن
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 یدبهانه که شا ینانتقاد گرفته شود و به ا یجلو یدمعتقدند که با ،شود یدهکش ینبه توه یامکان دارد انتقاد از رهبر ینکهبه سبب ا ،گروه دوم و
را به جرم  یمنتقد رهستند که امروز ههایی  همان ینهاا .کنند می صورت مسأله را پاک ،سؤاستفاده کنند ،انتقاد دهده که اجاز یآزاد یاز فضا یگروه
 .برند می یبه زندان انفراد ینتوه
انتقاد  یبستن فضا یخداپسند برا یلیدل )انتقاد یبا باز بودن فضا(شدن  یدهکش ینانِ به توهگفت که اوالً اگر صِرف امک یدافراد با ینجواب ا در
شهادت  بهباز بود که  یانتقاد تا حد یفضا )ما باشند یکه قرار است امام و الگو( یو عل یامبرتعجب داشت که چرا در حکومت پ یبس یجا ،بود
مورد سؤاستفاده واقع  یدشا ینکهبه صرف ا )حق الناس ینچه برسد به بزرگتر( یکعمل ن یکاز انجام  یدنبا یاًثان ؟شد می یدههم کش ینبه توه یختار

 .آورد می توسط افراد جاهل و طماع به بار یمنف یتبعات یکیصرف نظر کرد چرا که هر عمل ن ،شود
گناهِ معترض به  یو کشتن مردم بای  هیرزنجهای  ع قتلظهور خوارج و طالبان و وقو یبراای  هیلوس) ص(محمد  یامپ ینکهبه صرف ا یامثال آ برای

حمله  یبرا یهیبا مسجد ضرار امروز توج یامبربرخورد پ ینکهبه صرف ا یاآ ؟سؤال برد یراصل مسأله رسالت را ز یدبا ،شود می انتخابات یک یجهنت
امروز امام زمان  ینکهخداوند به صرف ا یاآ ؟اش دست بکشد هیاالاز انجام رسالت  یدبا یامبرپ ،شود می قم یشو خانقاه دراو یرازش یبه مسجد قبا

 ؟کند یدر کنار ما خوددار ،از حضور او در جامعه یستبا ، میاشتباهات ما شده است یهتوج یبرا یپوشش
در ( یکندادن آن کار ن که انجام یمبسنج یدکه با ییمما ینا ،یندآفر می را ییضررها ،قرارگرفتن یگروهه استفادوء با مورد س یکیهر عمل ن پس

مردم  یخود را برا یتماه ینکهعالوه بر ا ،کننده ینثالثاً با فرد توه؟ انجام آن کار یتبعات منف یااست  تر یشضررش ب )حق الناس ینتر بزرگ ،ینجاا
شود برخورد کرد  می قانونی به طور ،)کند می کمک یزن یرهبر ییاثر است و عالوه بر آن به مظلوم نما یحرفش ب یجهو در نت(کند  می مشخص

بود و در قانون  گونه ینا یدر عدالت عل( »یگریمانند هر انسان د« یزن یمجازات در نظر گرفته شده است که رهبر ینتوه یدر قانون برا یعنی
 یرخواهیخ ،یز با خونسردکننده ج ینبا توه ینمعصوم یرهالبته در حکومت و س .دارد یتشکا یاو قدرت بخشش  یاراخت )است گونه ینما ا یاساس
 ،روش ینکه ا )تمام کارها و اعتماد به خدا بود یمحکم برا یلهمان داشتن دل یرخواهیو خ یکه علت خونسرد(شد  نمی محکم برخورد یلو دل

رفته رفته  ییخوردهابر ینچن .را به همراه داشت )ینسرانجام نامطلوبِ توه(کننده  ینتوه یمانیو پش یِرهبر در نظر مردم و هم خوار یهم بزرگ
 .دهند یکاهش م یزرا ن ینتوه یزانم
 یقدس یشدن شأن یلقا ینانا ،اند بسته دل »انتقاد نکردن یدفوا«ندارند بلکه به  یکار »مضرات انتقاد کردن«گروه سوم برخالف دو گروه قبل با  و
 .شود یم یکه جدا بررس ،دانند یرا به صالح مملکت م یرهبر یبرا
  
تنها  »وحدت کلمه یجادو ا ینعزت د ،یحکومت اسالم یداریپا«گروه معتقدند که  ینا :راه صالح مملکت یچون و چرا از رهبر یب یتتبع) ب

به موارد ذکر شده مخصوصاً  یدنرس یبرا »یکم رهبر یاربس«از اشتباهات  یدبا یندگو می ینانا ،یدآ می دسته ب یهفق یمحض از ول یتتبع یهدر سا
کلمۀ سوا  یفتعالوا ال ،یمطلبانه نساز منفعتهای  یآمدند تا ما با عقل ناقص خود تئور ینکنم که معصوم می یدگذشت و باز تأکوحدت کلمه  یجادا
او  شارز یبه بلنداها  یشهپرواز انداست و مرغان دور یعلوم از دامن کوهسار او جار یلاو که س ،است) ع(یو آن سخن موال عل ینکمو ب ینناب

را از حقوق  )از کار درست رهبر و انتقاد بر کار نادرست رهبر یتحما(پس از آنکه حق رهبر بر مردم  216حضرت در خطبه . کردنتوانند پرواز 
عامل  »ینهمفجعلها نظاماً الُلفتهم و عزّا لد« :و مردم را یحقوق متقابل رهبر ،فرمود که خداوند ،برشمرد )قابل اغماض یرغ یعنی( االهیواجب 

 .گردد می خوار ینمردم و رهبر گسسته شده و د ینب یوندپ ،ینا یرغ یبا هر تئور یعنی .قرار داد ینمردم و رهبر و عزت د دیونپ یداریپا
ه واسطه ب )روزگار(پس زمانه  »مطامِعُ األعداء سَتئیو  الدولۀِبقاءِ  یفصلحَ بذلک الزّمانُ و طُمِعَ ف«: طرفه ادا شودحق دو ینو در ادامه گفت که اگر ا

 .شود یم یوسمأ یشو دشمن در آرزوها یدوارآن اصالح شود و مردم در تداوم حکومت ام
 ینوحدت کلمه از ب »ینالدّ یو ظهَرَت معالِمُ الجورِ و کثُرَ اإلدغال ف الکلمۀُاَختلَفَت هنالک « :حق متقابل ادا نشود یندر ادامه گفت که اگر ا و

 .گردد می فراوان یندر د یباز ستم آشکار و دغلهای  رود و نشانه می
 »چون و چرا یب یِو وادادگ یغالم«افراد در  ینوصول به همه آنچه را که ا یپس عل .خواند می خطبه را ینو ا یدد می ما امروز را یِعل ییگو ،آری
 .داند می »رهبر و مردم ینحقوقِ ب یادا«در  ،ینندب می
 :ستاما و شما  یدگارآفر ،یمخداوند کر ،ستا چون و چرا یب یتتبع یستهکه شا یفرمود تنها کس یخطبه مبارک عل یندر شروع ا یزن و
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 :»لکانَ ذلکَ خالصاً لِله دونَ خلقه ،یهعل یجریلَهُ و ال یجریلَهُ و لو کانَ ألحدٍ أن  یاال جر یهعل یجریو ال یهعل یألحدٍ اال جر الیجری ...الحقُ«
شد و اگر بنا  یز جاریاو ن یکه برا ینجز ا ،نشد یجار یشد و بر کس یجار یزبر او ن ینکهز اج ،نشد یجار )یگریبر گردن د( یکس یحق از برا(

داده شد به همان  حقیبه هر که  یعنی ؛)»ها یدهآفر یگراست نه د یمخصوص خدا ینا« ،نشود یبر او جار یشود ول یجار یکس یبود که حق برا
 .و او را بر همه حق است یستبر او ن یجز خدا که حق از کس ،و باشدگ پاسخ یدو با است مسؤولحق بر گردن اوست و  یزانم
  

 )ها یدهآفر یگرمخصوص خداست نه د(چون و چرا خالصاً لِله دونَ خلقه  یب یتتبع :نتیجه
  
جمله خودش  ینفرض ا :شود می مردم نسبت به حکومت و شاد کردن دشمن ینیپس انتقاد تنها موجب بدب ،که تمام اطالعات را دارد یرهبر) ج

به  یکدیگر یحتنص ،را االهیاز حقوق واجب  یکی ینکهپس از ا ،کنم که در همان خطبه می )ع(یاول اشاره به کالم موال عل ،قابل بحث است
 :فرمود ،حق برشمرد ییدادن در برپا یاریو  )حداکثر توان یبه معنا( تواناندازه 

و  »دهند یاریکه او را در آنچه خداوند بر گردنش نهاده  یستن یازن یب ،باشد تر یشب ینکس هرچند قدر او در حق بزرگ و ارزش او در د یچه«
 یاریبه  یگرید یاکند  یاریرا در انجام حق  یکه کس یستتر از آن ن کوچک ،ارزش باشد یبها  یدهکس گرچه مردم او را خوار شمرند و در د یچه

 .یزداو برخ
کند که نه مردم او را  می موضوع را مطرح ینباشند و چنان ا یلدخ »یکدیگر یحتحق با نص ییبرپا« یندِدر فرآ یدکه همه با یدگو می یعل نیعی
از گفتن سخن حق  ،خود یدنواسطه کوچک ده ب »من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم«به عذر  یو نه فرد ینندبب یحتنص یدناز شن یازن یب

 .کند ریدو
 یناز ا ،خواندم ها آن را می یتکه در سا یددستم رسه ب یکه نامه زمان یدفرمود یخیبعد از مناظره تار یهاشم یشما در رابطه با نامه آقا ،یگرد و

است که  یدر حال ینشوند و ا می اخبار به شما یبرخ یدنمانع از رسهایی  شما به مصلحت یتدر ب یافراد ییکه گو رسد یبه نظر م ینچن ،سخن
فرض  ینا یاما اگر به غلط تن به درست! یدا مردم پراکنده است را کرده یانفوق آنچه در م یداشتن اطالعات یادعاموضوع بارها  ینبا دانستن ا شما
 داحق ا ینا یچه زمان«سؤال را در بخش  ینکه جواب ا ؟است یانتقاد نکردن کاف یبرا ،یصرف مطلع بودن رهبر یاکه آ ینجاستسؤال ا ،یمده
 یادا«از  یریجلوگ یاشود  می مردم نسبت به حکومت و شاد کردن دشمن ینیانتقاد موجب بدب یااست که آ ینا یگرو سؤال د. ام داده »شود؟ یم

 یدنمردم و رهبر را مانع رس ینحقوق ب یادا ،خطبه یندر ا یعل ،آنچنان که در گذشته آوردم ؟و پاسخ ندادن به انتقاد »رهبر و مردم بینحقوق 
 یتحکومت است که سبب تقو ییپاسخگو ینا ،حکومت خواهم آورد ییکه در بخش پاسخگو و همچنان داند می دشمن به آرزوها و مطامعش

 ینیکه بدب ،رسد می نامحرم بودن مردم به مشام یاست که بو ییعدم پاسخگو ینشود و از ا می آنها به حکومت یکینزد فزایشحسن ظن مردم و ا
 .دارد یآنها نسبت به حکومت را در پ

 یچزا که دشمن بخوب(کند  نمی که دشمن را انتقاد از شما شاد ینغافل از ا ،نامند می »دشمن شاد کن«را  یهستند که هر منتقدایی ه همان ینانا و
 ییبلکه فضا ).متعارف نبود ینکشورها چن یندانست امروز انتقاد در ا نمی که اگر ،انتقاد است یگانه یندر همها  حکومت یداند که رمز ماندگار می

 .کند می شاد ،کنند می یجادخودشان پس از هر انتقاد ا را که
  
گذشته آمده است و های  یافراد در رد تئور ینجواب ا یباًتقر :؟پس انتقاد چرا ،خواهد و با مشکالت آشناست نمی که جز صالح مردم را یرهبر) د
نشوند  عخواهد و تا قان نمی آنها را یرکه حاکم جز صالح و خقانع شوند  یدمردم با ،یستن یبا مشکالت کاف ییکه صرف آشنا یمگو می یدتأک یبرا
 ینبه هم. از انتقاد و اعتراض دست بر دارند یدنبا )آنها دارد »چه شدن«مردم و  یبر زندگ یماو اثر مستق »چه بودن«عمل حاکم و  ینکها به واسطه(

نظر مردم (آنان نداشته باشند  یرخواهیبه خ ینانتا مردم اطم ،حق باشندبر  یقتبه حق یتیآوردم که اگر اقل )فلسفه حکومت( یادآوریمعنا در بخش 
 یقین ینمردم به ا یدبلکه با یستن یکاف یمشما هست یرخواهما خ یندحاکمان بگو ینکهصرف ا یعنی ،توانند بر مردم حکومت کنند نمی) با آنها نباشد

شود جز با  نمی یجادشود و آن ا یجادحسن ظن ا یندر مردم ا یدبلکه با یستن یکاف »خواهد نمی جز صالح مردم را یرهبر« ینکهکنند و صرف ا
 دهآم »رهبر و مردم ینحقوق ب یادا« یکه در تئور )توسط حکومت ییگو توسط مردم و پاسخها  ظنوءبا انتقاد و گفتن س یعنی( یسؤال و جواب

 .است
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 یما عل یبس که موال ینافراد هم ینخود نشاندن ا یسرجا یاز برا :ان اتحاد استزم ،یستاست اما اکنون زمان انتقاد ن یخوب یلیخ یزانتقاد چ) ه
و ها  یشیاند و مصلحتها  یهاز توج یو دور یو به هزار زبان مردم را به انتقاد از رهبر(نوشتار است  ینخطبه را که محور ا ینالسالم ا یهعل

که  یاند و در زمان نبرد آماده شده یدر مقابلش برا یکه گروه یدر حال ،ینصف یصحرا را در )خواند می حق ینا یفرار از ادا یبراها  یساز یتئور
 فردا وامروز  االهی،حق واجب  ینتر بزرگ ،حق ینکه ا یدکند تا بگو می یرادچون و چراست ا یب یتو حما یتبدون شک زمانِ اتحاد و تبع

 .باشد می حق ینا یااد یرهبر و شما در گرو یکیو نزد یشناسد و اتحاد و همدل نمی
  
به مشارکت  یمردمِ ناراض یبو ترغ یرخواهسرکوب منتقدان خ یاز برا ،کار آمدن شما یاز زمان رو، است که حکومت از آن یزیهمان چ ینو ا

 .برده است یاربسه بهر) و برجسته کردن دشمن یو حماس یجنگ یفضا با ایجاد ...در انتخابات و(
  
که  ینبه سبب ا یانتقاد از هر فرد یشناخت از لحاظ روان ؟و آخرت مردم یاصالح دن یاتر است  آقا مهم یناراحت: شود می! آقا یانتقاد باعث ناراحت) و

 یبرخ یدنمانع از رس جیهتو ینشوند با ا می یافترهبران  یتافراد عموماً در ب ینا .شود می او یباعث ناراحت ،کند می فرد یاشاره به اشتباه و کوتاه
بر  یافتناز اطالع  یبا محروم کردن رهبر )یدآ می غرض از عملشان یکه بو(افرادِ به ظاهر دلسوز  ینشوند و ا می خبرها به رهبران یاها  از نامه

 .کند می را باطل یزاطالع از همه چ یزنند و وجودشان ادعا می یشانضرر را به ا ینتر مشکالت جامعه بزرگ
به آن عمل محق است  بتآن گروه در بازخواست از ما نس ،باشد یاش متوجه گروه یجهاز ما که نت یعملهر ؟ گو باشندپاسخ یدباها  چرا حکومت

تنها در صورت پاسخ  یقینشناخت و  ینو ا خواهد یرا م یرشانکنند که حکومت خ یقینمردم حق دارند که حکومتشان را بشناسند و  ،معنا ینبه ا(
 یزاندر م )بودن عمل ما قنمستدل و مت یزانم یعنی(ما در اقناع آن گروه  ییتوانا یزانطبع مالب.) یدآ یم دسته مردم بهای  به سؤاالت و رفع گمان

کردن  یزندان یا ینکشاندن قاعد یعتبه ب یازین یچه یکه عل ینعلت ا. نقش دارد ،یمده می بازخواست خودمان به آنها یکه در عمل برا یآزاد
 .است یادز یارندگد یندر هم ،و دشمنانش ندارد ینمخالف

موجب ) 2. رساند یرا به آنها م )شناختن حکومت(حق مردم ) 1: را دارد یدفوا ینا )نشدن مردم یاقانع شدن (اش  یجهمستقل از نت پاسخگویی
های  کند و با خواسته یدانسبت به مردم پ تری یششود که هم حکومت شناخت ب می که سبب :شود می یکدیگرشدن مردم و حکومت به  یکنزد

که با  یکینزد به واسطهو هم مردم  )نزند ،دارد یرا در پ یپسندند و اعتراض عموم نمی که توده مردم یدست به کار یجهو در نت(مردم آشناتر شود 
کالت را رفع مش ینههز یجهدر نت ،چون انقالب نزنندای  هینپرهز یباشند و دست به کارها یدوارتررفع مشکالت ام یبرا ،کنند می حکومت احساس

 یلدل یرا ب یشود که کار می مجبور ،دارد ینههز یشبرا »قانع کننده نداشتن یلدل«فهمد که  می چون حکومت :کنترل حکومت) 3. کند می کم یزن
 .کند می کاهد و حکومت را کنترل می یدست بردن به هرکار یحکومت برا جرأتاز  ییپس پاسخگو .محکم انجام ندهد

که  ییخود پاسخگو یدپاسخ عالوه بر فوا ،حال ینکه در ا ،عملش دارد یکننده برا حکومت پاسخ قانع) 1: یستخارج ن حکومت از دو حالت پاسخ
ه انباشت دارد چرا ک یاربس یتیخود اهم ینکه ا ،شود می ظن مردم نسبت به حکومت برطرفوءس) الف: را هم دارد یدفوا ینا ،در باال آمده

حاکم را به حاجتش که رفع ) ب. شود می ختم ،انجامد می حکومت یمردم و حکومت که به سرنگون ینزرگ بب ینشده به شکاف رفعهای  ظنوءس
 .کند می یحکومت قو یاری یمردم را برا) ج. رساند ، میسؤظن مردم است

 یندهاعث کاهش آن در آمورد خود ب ینشدن ا یعلن ،ییپاسخگو یدکه عالوه بر فوا ،عملش ندارد یبرا یکننده و محکم حکومت پاسخ قانع) 2
 .کند می نحوه برخورد با حکومت را مشخص )خطاست یمسأله و بزرگ یتاهم یهکه برپا( یخواست مل ،حالت یندر ا. شود می

 یشحالت سبب افزا ینا ،کننده نباشد مردم قانع یبرا ،کننده است حکومت قانع یکه برا یلیدل یداست که شا ینکه ممکن است مطرح شود ا آنچه
حکومت مورد  )به ضرر خودشان باشد ...آنهاست ولو یرأ یارکه مع(شود که مردم  می شود که انباشتِ آن سبب می خت مردم نسبت به حکومتشنا

 ).و شناخت درست مردم نسبت به حکومت است ییپاسخگو یدهم از فوا ینکه ا(دهند  ییرشو تغ ینندخود نب یدعقا یندهواقعاً نما نظر را
  

  ییعدم پاسخگو ضرر
 ،کند می محروم )شود نمی جبران یگرید یقطر یچتداوم حکومت است و از هه که الزم( ییپاسخگو یدما را از فوا ینکهعالوه بر ا ییپاسخگو عدم

از  هدارد ک یم مردم را واها  سؤظن ینانباشت ا یتبرد و در نها می ینبه اصالح را از ب یدکرده و ام یتنسبت به حکومت تقو یزسؤظن مردم را ن
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 یرا رو )صاحبان حکومت(پاسخگو به مردم را  یحکومت را سرنگون و حکومت )ینندب نمی اصالح امور یبرا ینجز ا یچون راه(انقالب  یقطر
 .کار آورند

 ؟یستچ ییعدم پاسخگو یشما برا دالیل
جهت  یاریکه مع ییاز آنجا یاًثان .کند نمی ینف نوشته اصل پاسخ را یکاوالً مغرضانه بودن  :یستن یرخواهانهمغرضانه است و خها  انتقاد) الف

 یگمان را مالک قضاوت قرار داد و بهتر است هر نقد یدنبا ،است یرخواهانهاش خ بذم نگارندهای  هو هر نوشت یممنتقد ندار یسنجش غرض ورز
بود که  ینیسراسر توه یبذم دادستان ،را یگرد یاریدهند و بس می یرخواهیکه مرا درس خ زاد نوری یآقاهای  شود مثالً نامه یرخواهیحمل بر خ

 .شکل برخورد شود یدترینبه شدها  با نگارنده نامه یستبا می اش از اشاعه یریجلوگ یبرا
ای  هنامدهد که در  می را یهمعاوهای  قدر پاسخ نامه آن) ع(یکه عل یمنام می و آنان را مغرض یمده نمی ناقدان را یگرپاسخ مراجع و د یما در حال ثالثاً
 :یدگو می

 یاریو در فراست و هوشام  هشد یرأ سست یپندارم که مرد ،سپارم می گوش یتها و به گفته دهم یپاسخ م یتها به نامه یدر پ یکه پ ینمن از ا«
 ».ام هگرفتار خطا گشت

 یما برا یلمنتقد و دال یکناخت ما از ش یاکه آ ینجاستال اؤحال س ،است یهالبالغه به معاو ضبط شده در نهجهای  نامه پنجم یکحدود  ،آری
 ؟است یهدر رابطه با معاو یعل یلاز شناخت و دال یشمغرض بودن او ب

  
وارد  یزمان یهتوج یناوالً ا :دارد می باز )به امور کشور یدگیرس( یاصل یفاست و پرداختن به آنها ما را از وظا یادزها  االت و نامهؤتعداد س) ب

ت سؤاالو ها  به نامه دنپاسخ دا یاًثان .کنار گذاشته شودها  کل نامه یهتوج ینکه با ا ینت پاسخ داده شود نه اسؤاالو ها  امهاست که در حد توان به ن
 از او یت وقت چندانسؤاالپاسخ به  ،انجام نداده یلدل یرا ب یباشد وگرنه آنکس که کار یلو دل یهتوج »ساختن«به  یاززمانبر است که ن یزمان
 .یردگ نمی
بدل  )یپرسش مل یکبه ( یرو فراگ یعموم یاالتؤامروز به س ،شود که به علت پاسخ داده نشدن می مطرح یاالت مشترکؤعمدتاً سها  در نامه ثالثاً
 :یدآ می یانتقادهای  مثال آنچه در تمام نامه یبرا .را دارند یکسانیروح ها  نامه ینتمام ا یعنی اند، هشد

 یملت را از پا ،یگراز طرف د یکمرشکن زندگ ینهو تصاعد هز یاتطرف و شکست اقتصاد یکاز  یدعقا یشتفت ،سانسور ،یتمحدود ،خفقان«
 یندر ا آیا ...یدنما تر می یرهاو را ت یرهت یزندگ یزندان و سپس حکم دادستان یاهچالس ،کند یتیاز وضع موجود اظهار نارضا یدرآورده و اگر کس

که  در جهان امروز کجا معمول است ...؟داشته باشند یدنظر در سرنوشت خود نبا اظهار گونه یچمردم حق ه )و مشروطه ینیاصطالح ده ب( ملکتم
 »؟و تظلم نداشته باشد یادحق فر یالعنان حاکم مطلق بر جان و مال و ناموس مردم باشند و کس مطلقای  هعد
  
انتقاد گذاشتن تا  یبرا یارکم به انتقاد و شروط بس یاراز دعوت بس یارواهد بسش :شود می مردم به انتقاد یباالت باعث ترغؤو سها  پاسخ به نامه )ج

شد تا  یسع ذشتهکه در گ ،دهید یم یحامروز انتقاد نکردن را ترج یهاتیو با توج یستانتقاد ن یلکه شما را م دهد ینحوه برخورد با منتقدان نشان م
 .ه کالم محکم معصوم رد کنمرا با استناد ب یهاتتوج ینمقدور بود ا یمکه برا یحد

  
 ینمسؤول ییرا سال پاسخگو 83که خودتان سال  ییاز آنجا :کنند یافتانتقاد را در یدحاکمان تنها با ،حاکمان وجود ندارد ییگو پاسخ یبرا یلیدل )د
 .ینمب ها نمی متحکو ییدوران پاسخ گو در ،آمده است »باشند یگو پاسخ یدباها  چرا حکومت«از آنچه در بخش  یشب یلبه آوردن دل یازین ،یدیدنام
  

 پسندم نمی یتانو برا ینمب می آنچه در شما
که شما  یدخواه می بلکه ،یدکه شما بهتر از ما به اشتباهات خود واقف ،یددان می که خودتان را برتر از خطا و اشتباه یمگو نمی: یتفرعون یخو )الف

 .را برتر از خطا بپندارند
 یدر امور ،است که بر خود ییمهارها ینهم یتانسان یارهایمع یاز اعل یکی(زنند  می که خود را محدود کرده و بر خود مهار ییها اندک انسان جز

 .کنند می حکومت یابندتا آنجا که امکان  یمابق )یمزن ، مییمکه در انجامشان آزاد



 )1071(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

را از  یرهدا ینا ،دست دارنده حاکمان که پرگار را ب یانم یناست و در ا مان متفاوت نتفرع یرهتفاوت که شعاع دا ینبا ا ،یمها فرعون ما انسان تمام
 .شد نمی بر مردم یحق رهبر ،یهمه تلخ ینبا ا یبه رهبر یحتانتقاد و نص ،امکان ینکشند و اگر نبود ا می خود گشاده یبرا
چنان که در  آن ،چون و چرا یب یتتبع یاز براتر  یقگردد نه ال می و پاسخگوترتر  مسؤول ،تر فروتن ،شود می تر هرچه بزرگ یآدم ،اسالم ،ما یند در
تر  مسؤولو  تر مکلف ،تر است تر و محق نسبت به خودش مقدم »یمنؤم«که از هر  همچنان یامبراند پ گفته »نفسهمأمن  ینبالمومن یولأ یُالنب« یرتفس

 .»یهعل یال جرإحدٍ أل رییجالحق ال«است که  216خطبه  یهمان سخن موال در ابتدا ینهست و ا یزن
انتقاد توسط شما و عدم  یبسته شدن فضا یشناخت روان یشهرساند که ر ینجاانسان و عملکرد شما مرا به ا یتقدرت و ماه یتاز ماه شناختم
بر آن صحه  یزکه عقلم نای  هیافت ،کردن است ییخدا یلو م یتفرعون یخو یندر هم )حق دو طرفه یادا یهمان مانع اصل یعنی( ییپاسخگو
 .گذاشت
خداست و تمام  یتنها از برا ینکه در گذشته در مذمت آن آوردم که ا یجابای  هخواست ،چون و چرا خواستن است یب یتتبع ،یخو ینا محور

 هآمد ،حقوق دو طرفه یادا ،)ع(یعل یدر تئور ،یدجوئ می) حاکمان است یتمصون یکه همان تئور( یتئور ینا یرآنچه که شما به ظاهر به عنوان خ
 ینتواند تن به ا ، نمییدنبا ینکهعالوه بر ا »انسان« یککه  یمکنم تا بگو می یادآوریو خضر را  یموس یاتمام حجت ماجرا یاز برا ینجااست و ا

از  یکه موس ضعیر مود .سکوت کند ،داند می »یانسان یهاول یها اصول و ارزش«رفتنِ  یرپادهد و در برابر آنچه که ز )چون و چرا یب یتتبع( یمانپ
 یلدل ،دهد یستم م یکه بو یعمل یبرا )یانسان عاد یک(ما چگونه از شما  ،خواهد می یلدل ،داند می یآنچه که ظلم و تعد یبرا ،حجت خدا

 ؟یمنخواه
به  »ییجو یبرتر« یافهشان قاند و کار یشاست که گمان برند آنان دوستدار ستا ینحاالت زمامداران در نزد مردمان صالح ا ینتر که پست یدبدان و

 یرتقیهو ال که لو کان جبالً لکان فنداً و لو کان حجراً لکان صلداً(به مالک  یعل ،نبودند یماریب ینمستعد ا یادهخود گرفته باشد و اگر حاکمان ز
 :فرمود نمی) الطائرُ یهعل یوفیالحافرُ و ال 

و عظمت همانند  یخود را در بزرگ ینکهاز ا یزبپره( :»کلَّ مختالٍ یهینُکلَّ جبار و  یذلُّفإنَّ اهللاَ  ،تهجبرو یعظمته و التشبهَ ف یو مساماۀَ اهللاِ ف یاکَإ«
 ارزش و پست یرا ب سندیرا خوار و هر متکبرِ خودپ یخداوند هر گردنکش یراز ،یهمانند او بدان یو در جبروت و شکوه خداوند یخدا بپندار

 ).کند می
  
 :لکرد شمادر عم یژگیو ینا یجنتا

را ندهند  یتانسبب احتمال خطا ینچون او بپندارند و بد یکی ،الزمان که نه که مردم شما را مرتبط با صاحب یددوست دار :از انتقاد یریجلوگ )الف
و  دهگوشزد کر عصر به شما یاز ما اشکالت را حضرت ول یشکه پ یمکه بپندار یدمند هقرار دهند و عالق یو نادرست یدرست یارو عمل شما را مع

 .یمانتقاد نکن یلدل ینبد
  
 عمل به منتقدان ینکند و با ا می ییبا سکوت در برابر انتقاد خدا ،کند ییاز انتقاد خدا یریکه نتوانست با جلوگ یکس :ییعدم پاسخگو )ب
 .هستم که پاسخ شما را دهم ینندارد و من برتر از ا یتیمن اهم یفهماند که انتقاد شما اصالً برا می
  
خصلت که  ینو ا ).نوشتار به مذمت آن اشاره رفت ینکه به هزار زبان در ا( یتدر رع یغالم یجز گسترش خو یستن یزیکه چ :یپروریدمر )ج

 :اندازد ، مییمطهر ،یزمانسخن عالمه عز ینا یادمرا  ،باشد می) یدمر(توسط طعمه  )مراد( یادبه دام افتادن صه نشان
با  ییعصا و ردا ،را دراز کند یشعمامه را بزرگ و ر ،برخالف آنچه عادت معمول است بسازد یکلیو ه یافهقخودش  یبرا یروحان یکاگر «
 ،یدباز کن یمراه برا ،یدشو یلمن احترام قا یبرا یدگو ، مییزندخودش حرف م یافهژست و ق ینا ،یردو شکوه خاص به دست و به دوش بگ یمنهه
 ».یددست مرا ببوس ،یستیدبا دبؤم
است که  یریانسان عاقل خ یبرا )جا یهر چند ب( یحتگفتم در نص ،)به گمان خود( ینمب می یدپروریرا در شما نشانه مر ینهامن ا ،یزرهبر عز یا و

 .یستدر نبودش ن
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 ییدو نگو یرمگ می هدهفالن کار را خودم بر ع یشرع مسؤولیت ییدو نگو یداقامه کن ،و اگر طلب کردند یدداشته باش یلکارها دل یبرا ،ینکها یگرد و
ن به ینااطم( خواهید یکه شما م ستا یزیهمان چ ،یرو آن خ یستن یاست که در دوم یریخ )یلاقامه دل( یکه در اول »علمُ ما التعلمونأ ینإ«

 ).کارتان یدرست
  
 ،یا هسته یدر آن هنگام که در ماجرا ،مثال یبرا :است یگراناز اشتباهات د یکشور به سبب وجود شما و تمام مشکالت ناشهای  یتتمام موفق )د
 یچخود ه یکه برا ؟یدکرد می و در کشور چه یدشما کجا بود) گویید یکه شما م آنچنان(دار کرد  ما را خدشه یعزت مل ،یقبا تعل یخاتم یآقا

 .یدشو نمی اشتباه قائل )م خودتانزعبه ( یندر ا یسهم
آزاد  یبر مردم یرهبر« !؟یدخواه می و تابع یدغالم و مر یکنم که گفت چرا مردم می ان اکتفادوست مشترکم یبایگذرم و به سخن ز می یاز مابق و

 »!اطالع یبند و ب در یو آگاه افتخار دارد نه مردم
  
چطور  و .شود می یکنزد یقینگمانِ ما به سرعت با سمند سکوت شما به  ینو اایم  هبرد یما از شما گمان به ستمگر ،یزرهبر عز یا :یستمگر )ب

 ؟یمگمان نبر
 اتفاقها  و آنچه امروز در زندان یستکه مرا سرِ آوردن همه ن یگرد یزهایچ یارو بس 1378ماه  یرحوادث ت ،یا یرهزنجهای  قتل یماجرا انباشتِ

مکرر منتقدان ی ها درخواست ،آنها بود یصرفت و به دنبال رفع نقا یالنه جاسوس یها گروگان یدارآن کس که به د ینکها یبو عج(افتد  می
نقش (شرکت در انتخابات  یلکه به همان دل یبعد از انتخابات با مردم یاناتو آنچه در جر !)یبعج ،یدگو نمی را پاسخ یشدربند خو یرخواهخ

 اعالم ِ ایاز بر )یزآم اجازه تظاهرات مسالمت ؛27اصل (که قانون به آنها داده بود ای  هبر اجاز یهبا تک )یرانا ؛داشتن در سرنوشت کشور خودشان
 یادهاییمردم است به فر یحکومت از برا ینکها یشما و فراموش یریتدب یکه با سکوت شروع شد و با ب(دست به تظاهرات زدند  »ال داشتنؤس«

به  ییتظاهرات و پاسخگو یتامن یبرقرار یجاه صورت گرفت و ب ،)شنوند می را ینشهمچنان طن یزتهای  که گوش یادهاییفر ؛بلند بدل شد
 ،یبشر یخواه آن مظاهر پاک عدالت ،جوانانهای  برپا شد و خون یحکومت نظام ،از ابداعات حکومت شما ،ها یلباس شخص یلهت به وسسؤاال

 .خواهد کرد یبه اعمال بندگان در مورد آنها داور یدگیپروردگارِ ما قبل از رس یامتدر روز ق یکه به گفته علهایی  همان خون ،شد یختهر
 :به مالک گفت یکه عل یدبگذار یانعذر خود را علناً با مردم در م ،یدکارها دار ینا یبرا یلیدل یا ییدگر شما از آنچه آمد مبراا پس

تو  یکار برا ینکه در ا ،نجاتشان ده یکار از بدگمان ینبگذار و با ا یانعذر خود را علناً با آنها در م ،بردند یهرگاه مردم از تو گمان به ستمگر«
 ».ندرسا می تو را به حاجتت ،با رساندن مردم به حق ،تو یخواه پوزش ینست و اا یمردم مدارا و مهربان یو برا یسخت

  
که  یدانشمندان یافتنو ن یناچار یبلکه از رو ،با شما یتخاطر سنخه که نه ب ینمب می یبلکه افراد ،ینمب نمی شما یدعقا یندهشما را نما یکاننزد )ج

و ها  یهکه با توج ییها همان .است یاراز آنان داناتر بس ،خرد نباشند که اگر کم یافراد .اند هاطرافتان گرد آمد ،چون و چرا دهند یب یتتن به تبع
در آنچه از امور مردم و  یادز یدور کرده و به کنجکاو )ها در تمام زمان یراه رستگار( ینشما را از سنت معصوم یچیدهپ یاربسهای  یشیاند مصلحت

 :نگفت یمگر عل .اند هدر انداخت ،است یدهنتقدان بر شما پوشم
 ،از مردم که بر تو پنهان است یوبیاز خود دور کن و دشمن بدار و در رابطه با ع ،کنند می جست وجو یشتررا ب یگراند یوباز مردم آنان را که ع«

و نسبت به آنچه از  ریاصالح دا یفهمردم که تو را معلوم است وظ یوبچرا که فقط در آنچه از ع )فالتکشفن عمّا غابَ عنک منها( مکن یکنجکاو
 ».کند می یخدا داور، مردم که بر تو پنهان است یوبع

 یشتررا که سخن تلخ حق را به شما ب یو کسان یدوانه )دور کرده اند ینکه شما را از سنت معصوم(دوستان را  ینگفت ا یگونه که عل همان پس
 ینو ا ینیدخود برگز یشما را مددکار نباشند برا ،پسندد نمی دوستانش یو در آنچه خداوند برا )تر باشند یحاز همه صر ییگو و در حق( یندبگو

 یاریو  یرتو بص یتکه آقا با درا( یندشادتان ننما ،یدکه انجام نداده ا یبه کار یهودهو ب یندکه شما را فراوان نستا یدرا چنان پرورش ده یانراستگو
 ).باشند ، میدرست از نادرست یصمشکل کننده تشخ ،خودشان فتنه ینانکه ا ،فتنه را خواباند ،امام عصر

که آن  ،ییدابداع نفرما یدجدهای  و سنتها  یو تئور یدرا ترک نکن ینسنت معصوم یهیتوج یچبا ه ینکها .همان اول سخنم است ،آخر سخنم و
وضع شده  »ها انسان ام«اصالح امور  یاز برا )چند و چون ما و از همه داناتر به صالح کار ما تر به از همه آگاه ؛مایدگار آفر( از طرف خداها  سنت
 :گفت یکه عل چنان پس آن .است
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 یا( :»تلک السنن یمن ماض یٍتضُرُّ بش سنۀًو التحدثنَ  یۀرع یهاو صلحت عل االُلفۀاالُمۀ و اجتمعت بها  هذهعمِلَ بها صدورُ  صالحۀً سنۀًو التنقص «
آن بوده را از  پایه رمردم اُلفت برقرار شده و اصالح جامعه ب یانو به سبب آن در ماند  هامت به آن عمل کرد ینرا که بزرگان ا یسنت صالح !مالک

 ).یاوربه وجود ن ،زند می گذشته ضرر یها ها و سنت را که به روش یمبر و روش ینب
 !یتمرا کفا ،بگذرد و به شما برسد ،تمام آنچه و آنکه شما را از ما دور کرده یانبتواند از م یخن علس ینتنها هم ،ام تمام آنچه نگاشته یانو اگر از م

 .»یبأُن یهِتوکلتُ و إل یهإال باهللاِ عل یقیما أردتُ إلّا اإلصالحَ ما استَطَعتُ و ما توف و«
  

 دانشجو یک
  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=19420 
  



 )1074(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1391مرداد  29 ای، به خامنه »وطن از ایران یک هم«نامه سرگشاده 

  
 یگرو د یاسالم یای خاص در جمهور عده یای رهبر رئوف و مهربان برا سالم خامنهاال محضر مبارک حجت:  سرگشاده به نامه

 !نفع یهای ذ کشور
  

  »!ترکستان استه ب روی یره که تو م ینا« !رهبرا
  

و  یمذهب یشوایپ یکقابل تصور است که  یرغ یمباشم، و برا می و معتقد به خاندان عصمت و طهارت یعهمسلمان ش یک ینجانبا ،زرگواررهبر ب
 :اطالع باشد که نداند یچنان ب محدوده حکومتش آن موجود در یطاز شرا ،است) عج(امام زمان  ینیجانش یمسلمان که مدع

تان در حد  خود محصور بوده و اطالعات یتچون در ب یمن مسلم است که جنابعال یبرا !است یطیرامملکتش در چه ش اوضاع اقتصادی -1
و به  یدبا مردم در تماس باش یکهمانند جد بزرگوارتان از نزد یستیدقادر ن یتیامن یلداله و ب !دهند یشما ارائه مه است که ب یدروغهای  گزارش

 .یدبرس یتیمانو  اضعف یادفر
که به باور من اند  هراه موفق عمل کرد ینچنان در ا درست کرده و آن یساز یتیمکارخانه  یخراب کردن جنابعال یبرا ،گروه مورد اعتماد ینهم یقیناً

 مسؤولیتکه  یجنابعال باد رفته وه که چگونه زحماتشان ب خورند یسف مأحال خود ته و شاهد بر حکومت شما هستند ب یح ،خدا یاءچون اول
گردن ه را ب یبار گران ،یدا کرده یبر حق آنان معرف یبطور که خود را نا و همان! یدا افتادهای  هدانسته به چه ورطنا ید،عهده داره را ب خالفهدارال

 !یددوش داره را ب مسؤولیت یتنهائه خدا ب یاءگرفته و در مقابل خدا و اول
ابن  یدر مناقب عل یعظام و حتا خود جنابعال یاتکه از زبان آ یثیو احاد یاتروا بر اساسکه بارها و بارها  یعهمسلمان ش یکبه عنوان  من
 یبزرگوار یدر فکر مردم بود و از رو یشههم ،خداست یاءکه در راس اول )ع(طالب یابن اب یعل ،فکرم که یندر ا یشههمام  هیدشن) ع(طالب یاب

خواست از شما باز یامتق یفردا ،بر اعمال شماست خدا که شاهد و ناظر یول ینهم یادرست باشد آ یزیچ یناگر چن کرد، یم یرا سرپرست یتیمان
 !؟یدرست کرد یساز یتیمکارخانه  ،یپرور یتیم یجاه ب دانستی یمن م یننخواهد کرد که چرا تو که خود را جانش

  
و حرکات ) ع(یا بزرگواران درمورد علشم یشاتفرما یسهسفانه با مقاأبدانم مت) ع(یعل ینکه شما را جانش کنم یم من هرگاه خود را راضی -2

قصد دست  یکانشاز نزد یکی که یدر زمان) ع(طالب یابن اب یعل یدفرموده بود !ینمب می را یفاحش یرتمغا ،یدهست یشانا ینکه جانش یجنابعال
و  یانفرزند بزرگوار و اطراف یمکن می همشاهد یول ،را با آتش سوزاندند و از حق مردم دفاع کردند یالمال را داشت بالفاصله دست و یتبه ب رازید
دخل و  ینسابقه نداشته است و ا یادن یکجا یچکه در هاید  هیدآنچنان کوش یمل یها المال و ثروت یتخود شما همواره در غارت بحتا  ابستگان وو

 یصوابدست به هر کار نا یشتن لقمه ناندا یهمانند من برا یالمردم اثر گذارده که امت خوش خ یشتیچنان در وضع مع المال آن یتتصرف در ب
 .»...نماز خواهد ر پس ...!بگو ینماز وقت یشپ« :گوید یمثل معروف که م ینبه مصداق ا !زنند یم
فرزندان  و )ع(یکه عل یافتمفکر ب ینبه ا یدمن نبا ،گردد یمنتشر م یاجتماعهای  شما و فرزند بزرگوارتان در شبکه یها اسناد حساب یوقت آیا
 یرواز کشور دستگ ،درهمها  یلیاردهم در زمان فرار و خارج کردن م )ع(یابن عل ینحس گوارش هم همانند شما عمل کرده بودند و احتماالًبزر
 !نفع حکومت آن زمان مصادره شدهه حکومت کشته شده و اموال و ثروتش هم ب وسطت

 !یدالمال وحق الناس بازخواست نکرده و شما را خواهند بخش یتب خاطر غارت هخدا شما را ب یایاول یگرو د )ع(طالب یابن اب یعل آیا
  
 یکه امروز مجر یعدالت شود یکه مالحظه م آنچنان یبوده است ول یو سن یعهاعم از ش ینعث آرامش مسلمبا) ع(یسخن از عدل عل همیشه -3

 !است یگریگونه ده ب ،است
 .کند یتآنان رعا ینکه بتواند عدالت را در ب ،یردزن بگ 4 تواند یم یکس آمده است کهحتا  به عدالت اشاره شده وه قرآن هموار در

است که  یلیخود دل ینو ااید  هنکرد یبتکذ گاه یچه را ینو شما هم ا دانند یجهان م یندستان شما را، رهبر مسلمه درست است که دستمال ب
چون باور  یستمهم ن یتانبرا !نداشته باشند یارا قبول داشته  هان شماج ینخواه مسلم ،حال ،یدا یدهرس یفتگیشباور و خود ینخودتان هم به ا
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رهبر  یا یول یمشما افتخار کنه ب یمتا ما هم بتوان. که درست باشد یرمگ !دانید یهم م یگردهای  کشور میّو ق یاست و خود را ول ینخودتان هم
 »م القراءأ« را یرانشما ا یناست که مبلغ یناست ا یزانگبر آنچه تعجب! اید؟ هحق و عدالت را کرد یترعا یمومیتق یندر ا یجنابعال یاآ! بزرگوار

اش  تحت سلطههای  مردم و کشور ینعدالت ب یستحتا قادر ن یالیخ یایدن ینکه رهبر ا گویند ینم گاه یچه ینامند ول می جهان یدو شا الماس
 !کند یترعا

  
 :بزرگوارا ،رهبرا

لبنان  ینشده ول یسازاز دو دهه هنوز باز یشپس از گذشت ب شود یم یرانو یگانگانهر و آبادان در اثر هجوم بخرمش یاست که وقت یچه عدالت ینا
 !شود یم یسازباز یظرف مدت کوتاه یرانملت ا یسهاز ک یجنابعال یمومیتتحت ق

خط فقر هستند ثروت و پول نفت  یرز یبانک مرکزو اکثر مردم آن بنا به گزارش  یبرددر فقر مطلق بسر م یرانمردم ا یاست که وقت یچه عدالت این
 !گردد می یزو امثالهم وار یسور و یلبنانهای  به خانواده یرهبر یه و هزاران دالر هدحسن نصراهللا یبمملکت به ج

شما سه  !کنند یم یلتحص یاسقاطهای  اتوبوس یاها  فرزندان ام القراء شما از داشتن مدرسه محروم هستند و در خرابه یاست که وقت یچه عدالت این
 یلیاردیم 3 یهپرداخت هد ؟یستچ یو ساخت چند صد مسجد در عراق برا یخانه ساز !سازید یمدرسه در لبنان مها  هزار مدرسه در عراق و صد

ر تهران ساخته شود و چند نوانخانه د شد یمبلغ نم ینبا هم یاآ ؟داشت یبغداد چه ضرورت یدستور شما بوده به شهرداره ب که مطمئناً شهردارتان
 ؟یابنددر ان استقرار  یابانیسرپرست خ یکودکان ب

 ،شما یتمجموعه بیرز یادو دو بن! ؟سازید خانه می ...و پناه هستند شما در عراق و لبنان و ونزوئالسر یب یرانمردم ا یاست که وقت یچه عدالت ینا
 یول سازند یمردم خانه م یبرا و ظاهراً شوند یو غارت مردم م سمرکز اختال ،»یچپاولگر مسکن انقالب اسالم یادموفق مسکن مهر و بننا یادبن«
 !در راه باشد یشتریر 3ای  هکه زلزل یحال روزه ب یوا
  
 !؟یدآموخت یکه از عل یعدل ستا ینا !یدگفت »یعل یا«در موقع تولد  که یکس ای
شما ه بای  هرا که در نام یشما جوان یول »نظر کرد نداخت از کشتنش صرفآب دهان ا یشروه دشمنش ب یوقت«به گفته خودتان  یطالبابن اب یعل

 ؟یاست عدل عل ینا !یدبه جوخه اعدام سپرد ،یدفرزند خود بدان یلبنانهای  گفت مرا هم همانند بچه
 یکومقام نه را ب ما او ،رکت کندهر کس در راه ما ح !پرست چه ستاره ،چه نصارا ،یهودچه  ،چه مسلمان :فرماید یسوره بقره خداوند م 61 یهدر آ

 .رسانیم یم
بودن  یحیمس یلدله که مردمش را ب یحکومت ؟یسترجحان ن یگریرا بر د یو کس ندا یکسانخداوند  یداز د یانها واد است که انسان یناز ا یرغ یاآ
 !یست؟مرتد ن یهآ یناستناد اه قرآن و ب یدد از د سپار یاعدام مهای  بودن به جوخه یبهائ یا
 یتکه به تمام امور احاطه کامل دارد نقاط ضعف وال) عج(امام زمان ینا یاآ ،یدشنبه با امام زمان مالقات دارچهار یشما روزها یانتاناطراف گفتهه ب

 !؟دهد یتان را به شما تذکر نم
 ،یما گشته یماناز طال گشتن پش« ،است یناگر چن !یدرا بر مردم خود روا دار یهائ یعدالت یب ینکه چن کنند یم یخودشان شما را راهنمائ یشانا یدشا

 »!یدمرحمت فرموده ما را مس کن
از منکر  یکه نه یمسلمان به عنوانرا به حضورتان معروض داشته و  ینظر مردم تحت ظلم جنابعال ،صداقت یتدر نها خواهم یدر انتها اجازه م و

 :برسانم عرض مبارکه را ب یگریچند سطر د ،داند یخود الزم م را بر
  

 »!ترکستان استه ب روی یره که تو م ینا« !رهبرا
بر اثر  یتقتل و جنا ،عدالتی یب ،رشوه ،فساد ،یدزد !نشده یدهد یخدر تار یخونخوار یچاز ه گاه یچبار آمد هه شما ب یتکه در زمان وال فجایعی

 ،مردمتجاوز به ناموس  ،گناه یسرکوب مردم ب ،المال یتغارت ب ،نام خداه ب یبردار کاله ،یتسوء استفاده از لباس روحان ،یضتبع ،یخود خواه
بد  ،کنند می مردم در مورد خالفت شما چه فکر یدبدان ینکها یبوده و برا یجنابعال یناورد خالفت ننگدست همگی ...و ،یوطن یب ،دروغ ،یفرهنگ یب
 .ندازیدیب ینظر یجانبار آذربا سفأپس از زلزله ت یعبه وقا یکم یستن
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اجالس  یبرگزار یشما در پ یول ،و مرمت دارد یسازبه باز یازو زلزله شده و ن یبتدچار مص یراناز خاک ا یاست که قسمت مهم یچه عدالت نای
 ینا یشده برا یداریخر یفاتیملزومات تشر یرو سا یدالر یلیونلوکس چند مهای  یلتا اتومب یستبهتر ن یاآ ؟یدهستها  متعهدیرسران غ یشینما
 یشنما ینرا که قرار است صرف ا یدالر یلیاردم یا یلیونم ینو چند یدمربوطه برگردانهای  یآنها را به کمپان ،مورد مصرف قرار نگرفته یشنما

 ؟یدنمائ یزعز یجانباآذر یسازمضحک و بالاثرشود، صرف باز
های  دارد از سران کشور یبر خوب است؟ چه اشکالمن یرو یسخنان آموزنده فقط برا ینا ؟یستکه به خانه رواست به مسجد حرام ن یچراغ یاآ
 یرضروریغ یها پاش و یختتا از ر ؟اعالم شود یکنن لم أمضحک ک یشنما ینشود و ا یخواهوارده عذر یبتمص یلدله ب !یمهم یناه ب

 .دست ندهندرا نسبت به اسالم از  یمانشانو ا .از خالفت شما سر خورده نشوند یناز ا یشمردم ب و یدبه عمل آ یریجلوگ
و  !ال شما بودندمّتوسط عُ یشانها گذشته شاهد و ناظر چپاول کمک یعدر وقا یراز !خود شما اعتماد ندارند یبه عوامل دارالخالفه وحت یگرد مردم

 ودنب یتاهم یب و یتوجه یمردم شاهد ب !شما مواجه شدندهای  که در آنجا هم با شرطه یهاته یخود را به منطقه بردند ول یایخودشان راسا هدا
شما  یتوابسته به بهای  رورنامه یدانیدم یول !کنند یدلجوئ یدگاند یبتبه محل رفتند تا از مص ساًأبودند و خودشان ر ینمسلم یفهخل یفاجعه برا

 !زده رفتند ضد انقالب بودند کمک به مناطق زلزله یبرا که یکسان :دستور شما گفتنده ب یقیناً
 !ضدانقالب یرانیانا تیرو رحمت خدا به غ درود

 یونو اپوزس یخارجهای  یگزارهای خبر یهکنا خره بر اثر انتقادات و گوشهباأل ی،خبر یهم پس از چند روز ب یجنابعال یدیمدرست است که شن
 !دنخواهد گذار یگرد شتگذا یبرجا م یدرا که با یشما آن اثر ینحرکت نماد ینا یدمسلم بدان یول !یدبفرمائای  هرنج قدم یریاز سر س یدمجبور شد

 .نخواهد گرفت یدهرا ناد یاو ر یرتزو ینا یامتق یکه به همه اعمال ما ناظر و شاهد است در فردا یکس و آن
 یتروا ینرا بر اساس ا یرنوشته شده دستور قتل حق یدلسوز یاز رو که صرفاً ،نامه ینتقاضا دارم در صورت مالحظه ا یخاتمه از حضرتعال در

خود های  بالهز یهودی یک گذشت یم یریهمه روزه از مس) ص(اسالم  یگرام یامبرپ یوقت گویند یم !اسالم است ینچون خالف د یدئصادر نفرما
رسول اهللا او  یاگفتند  ،یداز حال او پرس ،یستن یخبرها  یختناز زباله ر یدد یگرام یامبرپ یسه روز دو یوقت ،یختر می آن حضرت مبارکرا بسر 

 یقیبر آن شدم حقا یتروا ینلذا بنده هم با اتکا به هم .کردند یرفتند و از او دلجوئ یهودیآن  یادتحضرت بالفاصله به ع ،است ارییمدر بستر ب
ز که ا یدنگردند و ثابت کن یقحقا ینا یسندهدنبال نو یداستدعا دارم به سربازان گمنامتان هم بفرمائ مجدداً یو از جنابعال .تان معروض دارم را خدمت

   .یداوالد آن حضرت هست
  
   .محفوظ ءامضا –حترام ابا 

 .ما هستیم
  
  

  ***منبع *** 
 »رادیو کوچه«وبسایت 

http://radiokoocheh.com/article/175353 
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     1391شهریور  2 ای، به خامنهاهللا زم  روحنامه سرگشاده 

  
 !شوید یمتوسل م ها یوهش ینتر زدن به پست انگ برای

  
 ای خامنه یعل یآقا جناب
 .یستشما در حال حاضر در دسترس ن یبرا یگریعنوان د.یمبنام یاسالم یشما را رهبر جمهور ینکهجز ا یمندارای  هچار

 بندگانش هست یبرا یتفاوت که خداوند متعال را پاسخ ینبا ا .توجهات خود قرار داده است یهمطلقه که خداوند متعال را در ظل سا رهبری
 .یستبندگان خداوند متصور ن یبرا یاما شما را پاسخ، )استجب لکم یدعونأ(

 .تا صاحب خانه خسته شود و در را باز کند یمکوب می در را ینا قدر ینما ا لیکن
حذف  یبنا موران ناپاکأم ینبود که ا ینتصورم بر ا .اشاره نمودم یتیو امن یپوشان فاسد نظام چکمه یصدا یدنمکاتبات قبل بارها به شن در
گران آمده که  یاسالم یجمهور یتیچنان بر شما و دستگاه امن یقبل یشده عموم ییمطالب واگو دانم یم ینکها چه؛ را داشته باشند ینجانبا یزیکیف

 یختارها در  دستگاه ینتریدو پل ینترشما فاسد یریتتحت مد یتیدستگاه امن یماکنون ناچارم اقرار نما لیکن .داد یدنخواه یتبها رضا ینتر از ا به کم
 .بوده است ینسرزم ینا یخدر تار یرانحاکم بر ا یها حکومت یاسیس

روابط خود ترین  یخصوص یکه توسط مراجع مختلف حکومت شما به افشا) یخزعل یمهد، زاد یمحمد نور( داشتند یشما اشارات ینمنتقد بارها
 .اند هشد یدتهد
 .آن است یانکه انسان را شرم از ب یازیدهدست ها  یوهش ینتریدفانش به پلو مخال ینانگ زدن به منتقد یبرا یاسالم یفاسد جمهور نظام
کشور خود را ترک !! ای که تحت زعامت آن رهبر فرزانه هخانواد یخصوص یحاالت زندگترین  یقدر عم »همراه« یکتحت عنوان  یعنصر نفوذ

شهر به آن شهر  یناز ا ،کشور به آن کشور ینخانواده از ا ینو ا ایدیحکومت فاسد شما وارد ن یهبه جان و مال و ناموسش از ناح یبینموده که آس
اعمال ناپاک  ینانجام دهد و ا تواند یحاکم با مخالف و منتقد خود م یک »ییپاسخگو« یکه به جا ستا یکار ینتر یعشن ینا. یباشددر حال کوچ م

 .مطلقه شما بارها و بارها در حال انجام است یطرهتوسط حکومت تحت س
به سکوت در برابر ظلم فاحش رفته توسط  یدو تهد یمعامل رژ یو اخاذ یخواه باج ،حاالتترین  یاز خصوص یبرداریرنفوذ و تصو ینا یپ رد

در حال وقوع  ینجانبا یبرا »بعد یها قدم«در  یبعدهای  انجام خواسته یمکرر براهای  و درخواست »قدم اول«در  یدهکش رنج یبه مردم ،شما
 .است
دست و  ینو آرژانت یلندتا یدر کشورها یستیبه مانند حوادث ترور یرانا یمفاسد رژ یتیجاسوسان و عوامل امن که ییاز آنجا کنم یعرض م اجماالً

 مژیر یعامل جاسوس یزبار ن ینا! یندخود منفجر نما یرا در جا یبمب یتوانندگذارند و عاجز از اداره خود هستند و نم می »جا«خود را در محل  یپا
 یتمورأنتوانست م یرانا یمرژ یتیبار هم دستگاه امن ینفاش کرده و ا ییاتاو را با ذکر جز یتنهاده که هو یرا بر جا یشما در محل حادثه مدارک

 .شده است یمتوار »النه«به انجام برساند و آن عامل اکنون به سمت آن  یدگونه که با خود را آن
دربند  یاسیس یاناز زندان یکی یکو از اقوام نزد یاسیفعال س ،بود تحت عنوان خبرنگار نجانبیا یخصوص یطهمور نفوذ در حأکه م فردی

 .شود یم یمعرف یاسالم یجمهور
آن  یکنل. از مرجع مربوطه اخذ کند) گذرنامه( پاسپورت یکتواند  می تنها یاسالم یدر نظام جمهور یعاد و یفرد معمول یککه نداند  یستک اما

 !عکس و دو مشخصات به همراه داشته است یکبا  عامل دو پاسپورت
 .یدگرد ییشناسا ینجانبتوسط ا مور ناپاک کامالًأآن م ،است یدهآفرها  »احمق«دشمنان راه حق را از  ،که خداوند متعال ییآنجا از
 یاسالم یمرژ یتیتک عوامل فاسد امن ککه ت سازم یکنم و شما را مطلع م می یاو خوددار »یکد مل«حتا  و ییاکنون از ذکر نام و مشخصات جز اما

 .سپرده خواهند شد »یاسالم یجمهور«بعد از  یدر فردا یرانبه دادگاه صالحه ملت ا ،شما را در زمان خود افشاء خواهم نمود که در صورت افشاء
اند را به  دت دو ماه در کنار بنده قرار داشتهمه را که ب یرانا یمرژ یتیشده امن ییشناسا ینمورأمشخصات دو نفر از م با اجازه آن فرزانه عجالتاً

 یرسا یباشد که برا. و به دست عدالت سپرده شوند یرخواهم سپرد تا در صورت خروج از کشور بالفاصله دستگ یالملل ینب صالح یمجامع ذ
 .شوند یفروختگان عبرتودخ
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 یگرینام افراد د ،دو نفر ینعالوه بر نام ا، ادامه دهد ینجانبا یها علخود ر یفبخواهد اعمال کث یاسالم یجمهور یتیکه دستگاه امن یدر صورت اما
ه همراه عکس و مشخصات به اند را افشاء و ب کشور نفوذ کرده ینماییدر جامعه سحتا  »یسپاه پاسداران انقالب اسالم یتمورأم«که با  یزرا ن

دارم که آن  یقینکه  یرندقرار گ »یاسالم یجمهور«پس از  یدر فردا انیرتا در معرض حکم دادگاه ملت ا یمنما می منتشر یو عموم یصورت علن
 .است یکنزد یارروز بس

را با بنده مطرح نموده و اعالم کرده در صورت  ...از جمله معامله و یمتعدد یشنهاداتشما در چند روز گذشته پ یتیامن یستمس یداست بدان الزم
 .منتشر خواهد کرد یبقصد تخره بنده را ب یخصوص یاز زندگ هایی یلمف ،یشنهاداتپ عدم قبول این

 »یدر گوش« یبه فرد بار یکو  یدیدکش می هستم که بارها بر سرش دست »یطونیش یپسر کوچولو«من همان  .یددار یشناخت کاف ینجانبا از
 !شه؟ یم یبزرگ بشه چ ینا :یدگفت
نخواهم نشست و  یاز پا یفاسد حکومت اسالم یداز  یرانا یرم و تا زمان آزادبا مردم کشورم استوا یشعهد خو یبر پاام  هبارها اعالم نمود من

شما  رنگینگسترده در کنار خوان ای  هالحال سفر یکه اگر بود ف یستن یمن اعتبار ینام و نان را برا. دهم »جان«تا ام  هراه گذاشت یندر ا یپا اساساً
 .نبودم خانه به دوش ینبر پا کرده بودم و چن یانتانو دربار
حال که حکومت فاسد  یمنما می فرصت را مغتنم شمرده و اعالم یرانا یدهخود با مردم ستمد خواهانه یآزاد یها عهد بر آرمان یدتجد ضمن
بان فاش بار با شما و مخاط یننخست یرا برا یقیالزم است حقا ،یسترا بر اعمال ناپاک خود متصور ن یانیپا را از حد خود فراتر نهاده و پا یاسالم

 .ویمگ
از آن را  یقسمت ینجادر ا وام  هیدند یقآن حقا یانب یبراای  هاما چار .شما افزون کند یمطالب ممکن است چند ماه به امتداد رهبر ینا یانب ینکها چه

 .بعد یگذارم برا می را یگرو قسمت د گذارم یم یانبا شما در م
  

 یا خامنه یعل آقای
مختلف  یکشورها یتیامن یها با دستگاه یگذار سپاه پاسداران انقالب اسالمیرثأاز سران ت یکه تعداد یافتمطالع نه چندان دور ا یمدت زمان در

 .اند هتوافق حاصل کرد »یاسالم ینظام جمهور«و نظام بعد از  »کنار رفتن شما از قدرت«کرده و بر سر  یداارتباط پ
 :ست ازا عبارتصورت گرفته که اهم آن هایی  توافق در پس معامله این

 بعد از یفردا یبرا یکاییناقابل آمر یاز دالرها ییها و چمدان »نامه امان« یافتدر یخاص در ازا ییناموسشان به کشورها جان و مال و انتقال
 »یاسالم یجمهور«

 .یرفتمرا پذمالقات  ینگذاشت و من با اکراه ا یقرار مالقات ینجانبا با یمینسبتا قد یقرار است که دوست یناز ا قضیه
سرداران سپاه « یستمشدم و نگر یو یها مجذوب حرف ،یدبه طول انجام »سه ساعت«اطالعات که  ینپس از مالقات آن دوست و تبادل ا اما

 .کنند می »معامله«شما را  هایی یمتبا چه ق »یپاسداران انقالب اسالم
اند که نظام  و اذعان داشته یدقرار دار یمل یتمرتبه مشروع ینتر یینپا در یاسالم یاند که شما و حکومت جمهور یافتهسرداران سپاه در این

 ....ستا رو هروب یو خارج یداخل یتدر داخل و بحران مشروع یاز فساد ادارای  هبا سطح گسترد یاسالم یجمهور
انتقال  ینو همچن یشانو خانواده هاحفظ جان خود  یفلذا در ازا. نخواهد داشت یدوام یگرشما د یحکومت با رهبر یناند که ا کرده اذعان
 ....ینبه هم ،یسادگ ینبه هم. »اند فروخته«شما را  یمحدود یبه کشورها یرانملت ا یسهآورده از کباد یها ثروت

در  یکاآمرکه باعث شد  یعامل »یناول« :آوردم یاده افتادم و ب »متحد یکشورها« فتح کشورعراق توسط یادبه  سخنان ینا یدنبعد از شن یاراخت بی
 .عامل بود ینهم) باشد یختهر یکاییآمر یسرباز ینیخون از بای  همرحله قطر یندر ا ینکهبدون ا(کشور عراق را فتح کند  2003سال 

 .یاراستبس 2003با عراق سال  یفعل یرانا های شباهت
  
 :پردازم یها م شباهت یناز اای  هبه گوش ینجامن در ا *

/ مشروع مردم  های یآزاد یدتحد/ کشور یو اقتصاد ییبنا یرز ،یاتیو سرداران فاسد بر امور ح یاننظام یطرهس/  یو حکومت یگسترده ادار فساد
 یو اصرار بر گسترش انرژ یعدم توجه به منافع مل/ جامعه  یاقتصاد یموخ یطشرا/ مال و ناموس مردم ، عدم توجه رهبران دو حکومت به جان

و ضد  یالیستیمشترک ضد امپر های یدگاهد/ خود  یاناطراف یرهبران دو کشور به تملق و چاپلوس یدعالقه شد/  یعدم اعمال قانون اساس/ ای هسته
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عدم /  یدتیو عق یاسیس یانزندانهای  و آزار خانواده یتاذ/  یدتیو عق یاسیدلسوزان و فعاالن س ،گسترده نخبگان یدنبه بند کش/  یونیستیصه
بودن  »خدا یتوهم ول«/ ملت  یشگاهصالحه و در پ یها موجود در دادگاه یدر برابر فسادها یحکومت ینو متنفذبودن رهبران هر دو کشور  گوپاسخ

اعمال قساوت در برابر اعتراضات /  یکدیگردر جنگ گسترده دو کشور با  یاسیس یداخل یها و سرکوب یمردم یعکشتار وس/ رهبران دو کشور
 ...یگرها مورد د و ده/ برنامه نفت در برابر غذا  یو اجرا یالملل ینبگسترده  های یمتحر/  مردمی یزآم مسالمت

 یاراتبا استفاده از اخت یتیامن یو نهادها یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاز سرداران فعل یبه شما عرض کنم که جمع یدهگز یاربس ستا الزم
جمله مشهد  از شهرها من یدر تعداد یداخل یو در جلسات محفل یندانم می متعدد تردد یبه کشورها ،شما یاسیو س یگسترده اقتصاد ییاعطا

 .دهند یالزم را انجام م های یهماهنگ یکدیگربا  یو درباره مسائل یابند می قم حضور یو شهر مذهب یر شهرستان ،مقدس
 .شاندک نمی ینجاشما کار را به ا یتیامن یستمکاش س. کنم می یانب یصورت عمومه مطالب را ب ینا سفمأمت

کردم و  یادپروژه  مهندس آن عنوانه نام بردم و از شما ب یرانا »یساز یاندلس«تحت عنوان ای  هاز پروژ یدر مرقومه سوم خود به جنابعال اینجانب
به  مخفیانه سیاز انگل یهپاندلب یمقام ،مختلف جهان یبا کشورها یرانروابط ا یدتحد یدر بحران فعل ینکهچه ا .یافتممهندس را در انگلستان سر
 !سفر کرده است یرانا

 یگانیرا به با اما آن ،اید هآن اطالع داشت یشما از محتوا. بود یدهبه سمع و نظر شما رس یدر اواسط دهه هفتاد شمس »یرانا یساز یاندلس« پروژه
 »کد« و یدکرد یراه را اشتباه ط و اساساً یدداد ییرتغ »یفرهنگ یخونشب«و  »یتهاجم فرهنگ«و نام آن را به  یدسپرد »یتب« یرخانهمخصوص در دب
 .یدناظر داد یها و دستگاه یراناشتباه به ملت ا

 یتهدا ینادانسته شما را به سمت اوضاع فعل یافاسد شما دانسته  یانو اطراف یدهمان پروژه هست یکه خود در حال اجرا یدخبر نداشت جنابعالی
 )امه عنوان نمودممهم آن پروژه را در همان ن یفاکتورها( .کردند

تا  یراه یگرو د یددر نزد مردم خود شد یتمشروع یزانم ینتر کم و دچاراید  هپروژه را کامل اجرا نمود یانتانزعم کارشناسان امر شما و اطراف به
 .یستن یباق یانپا
  
مرور کرد و  یشههم یدرا با یختار ینکهچه ا .ییممرور نما یکدیگرشد را با  2003عراق در سال  را که منجر به فتح کشور یطیدارم شرا یلاما تما *

 !از آن درس گرفت
 »یشرفتپ«تاسف که همه کشورها  یبس یجا.دارد 2012سال  یرانبا ا یاریشباهت بس 2003عراق در سال  که عرض کردم کشور طور همان

 .»پسرفت«و ما  کنند یم
از  یکانظام آمر یادهورود پ ینشد و مردم عراق برا یخون جار یکاییسرباز آمر یک »ینیب«از حتا  2003فتح کشورعراق در سال  یکه برا دانیم می
 .آخر مردم عراق از صدام و حکومتش به تنگ آمده بودند .یدندکش یشاد »هلهله« ،صدام یکتاتوریشدن د یدهبرچ یشاد
فروند موشک  »یصدس«حمله به عراق  ییابتدا یزهادر رو »یکامتحده امر یاالتا«که  یرفتصورت پذ یدر عراق در حال یمردم یخوشحال ینا تمام
ها  ها و جاده و راه یدنیآشام یها آب یساتسأت/  یمخابرات/  ییبنا یرز یساتسأت یهکل .کرد یکهفته به سمت عراق شل 5درعرض ) تام هاوک( کروز
 .عراق وارد شود ینفت یساتسأبه ت یبیآس ینکهبدون ا. کرد خریبرا ت
خاک  یشد و تمام یختهکشور عراق ر یبمب بر رو »هزار یس«تعداد  ،تهاجم به عراق یهاول یجنگ و در روزها ینا ییابتداروز  40در فاصله  فقط

 .هدف بمباران قرار گرفت »ییکیموزا«صورت ه آن کشور ب
 یشبه اهداف از پ یقورت دقصه آنها ب یشده پرتاب شد که همگ یینتع یششونده به اهداف از پ یتموشک هدا »هزار یستب« ینهاکنار همه ا در
 .شده اصابت کردند یینتع
 ».شد ینم یدهد یکتراف یا یناز ماش یها همه خاموش بودند و اثر چراغ یدیمبه بغداد رس یوقت«: یدگو می در عراق یکاآمر یحاکم نظام »برمر پل«
و از آنها بابت رفع شر  یدندکش »هلهله« یکایینظام آمر یادهورود پ یعراق برا یدهد به کشور عراق باز مردم ستم یعتهاجم وس ینتوجه به ا با
 .تشکر نمودند ینصدام حس یکتاتورید
 .و به دست عدالت سپردند یدندکش یرونبه ب »سوراخ موش«را از  ینصدام حس یدانیدآخر هم که حتما م در
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 یداشماست حضور پ »مد نظر«که  ییو در جا کنند یزاق مارت »المال یتب یاموال عموم«تعداد از هواداران شما که از  ینکه ا ینجاستا سؤال *
تر به کشورمان  به مراتب گستردهای  هحمل یاشان قطع شود  یحکومتهای  یرهج که در صورتی ؛...و خوانند یدر منابر و مساجد خطبه م ،کنند یم
 حاضر به دفاع از شما و حکومتتان هستند؟ یردپذ ورتص
هجوم  ینساعته در برابر چن 12تاب تحمل حتا  که به زعم کارشناسان یزاتیاش و تجه یبا تمام بضاعت نظام نیراا ینظام حکومت اساساً یاآ *

 دفاع از شما و حکومتتان را خواهد داشت؟ ییتوانا ،را ندارندای  هگسترد
به خاطر مطامع و  ،اند تحمل شدهها را م انواع مشقت یاسالم یجمهور یتتحت حاکم »سال یو اند یس«مظلوم که  یملت شوید یچرا حاضر م *

 ید؟ببر ینیچن ینا یخود به مسلخ »آلود وهم« یاسیاهداف س
 یستید؟وفادار ن یو به قانون اساس یدگذار نمی چرا در راه ملت قدم *
 است؟ عیان یزساله ن 10کودک  یکبر  یحکومتدار یوهاشتباهات مکرر شما در ش که یدر صورت ،یدپندار می »فرد زمانه ینتر اعلم«چرا خود را  *
 ید؟ده نمی دخالت یشسرنوشت خو یینتع »حق«و مردم را در  یدده نمی یانخود پا یکتاتوریچرا به د *
  

 یا خامنه یآقا جناب
ثابت  »یونیستیصه یمخط اول مقاومت در برابر رژ«تحت عنوان  و یواههای  به بهانه یهسفاک سور یکتاتورخود از د یغدر یب یتبا حما شما
 .یدو زنها و کودکان ندار گناهان یاز آغشته شدن دستان خود به خون ب ییابااید  هکرد
 یکاو وابسته به آمر یدنهاد »فتنه«که نامش را  یهمان .یدبر همگان آشکار گرد 1388در سال  یرانمردم ا یزآم در تجربه اعتراضات مسالمت »مهم« این

 .یدکرد یسو انگل
 ییفضا »توهمات« ها و به آرمان یابیحفظ حکومت و دست یحاضر است برا »یعهتبار امامان ش« و سادات از ینروحا یفرد یدگنج نمی باور ما در

 .آغشته گردد یهاز مسلمانان کشور مسلمان سور یادیبه خون تعداد ز »مرفق«دستش تا  سال یکاز  یشب ،خود
 یرا برا یمیعظ یالملل ینو فضاحت باید  هبه انجام رساند کشور یتیو امن ینظام یروهاین یمعظ یکو لجست »یرانپول نفت مردم ا«را با  کار ینا شما

 .یدبه ارمغان آورد یرانکشور ا
 !دارد می »برحذر« یهدرآمده و شما را از کشتار مردم مسلمان سور یشهم صدا یلاسرائ وزیر نخستکه اید  هآش را شور کرد ینا یقدره ب شما

باشند  »کشور یو حافظ مرزها یرانیو شرف ا یثیتمدافع ح« یدکه با ینفر از پاسداران 48که اکنون  تغلط شخص شما باعث شده اس های سیاست
 .یدتر آنها ناتوان یاز آزاد یددر کشور خود ناتوان »مرغ یمتق«طور که از کنترل  اند و شما همان درآمده یهسور بخش یارتش آزاد »اسارت«اکنون به 

 یرانرا با مردم ا یو مذهب یدوست یوندپ ترین یشب ،در آن کشور یاسالم یجمهور یاتو جنا ها یتبل از حماق یهبه ذکر است که ملت سور الزم
 .داشتند

 که یطور .کشند یبه آتش م یهبارها و بارها در سور) یشبا هر عالمت منقوش بر رو(که پرچم کشور مرا اید  هرساند ییحاال شما کار را به جا اما
 .شده است »ای هآزاد یرانیهرا یغرور مل«ر شدن دا یحهامر باعث جر ینا

 !را چه شده است؟ شما
 !خواب است؟ !کجاست؟ یرهبر خبرگان
و  »چاپلوس« رئیسو  شوند یدر حال چرت زدن مشاهده م »بهارستان«قرمز رنگ ساختمان های  یصندل یکه در هر جلسه بر رو خبرگانی

 ).است یرانت از رهبر اخبرگان حراس یفهوظ: (یدگو می اش یفعل »یا موزه«
 یند؟پوشان کجا کفن
 یند؟چاکان کجا سینه
 یند؟کجا یدگاندر جامه

 دهند؟ نمی از خود نشان یخودجوش چرا جوشش نیروهای
 به اعمال اشتباه خود ادامه ییابا یچو بدون ه ید؟نمود یعخود ضا »ییفضا یتوهم« های یاستس یرا برا »یرانمردم بزرگ ا«نام  یبا چه حق شما

 ید؟ده یم
 !؟یرتاست آن بص ینا. یدا صحبت کرده »یرتبص«که بارها از  یستیدن یهمان شما
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 .ییدنما می متهم »یرتیبص یب«اشتباه خود را به  های یاستس ینکه مخالف یستچ یرتبص یددان نمی شما یا یمدان نمی را یرتبص یما معنا یا
ها  که قرن ییو آبرو یعزت .کنید یم یرانیانا یمل های ییبا اموال و دارا ینند که شما چناداره ک تواند یساله کشور را بهتر از شما م یستب جوانی

 .یدا به باد فنا داده یشما به راحت به آن تالش کردند یافتندست  یبرا یرانیانا
و  یستکشور مقصد در امان ن یفرودگاه ینرموأم »ینتوه«از گزند  یالملل ینب یدر مسافرت یرانیا یچه ،اید هبرد یرانیو ا یرانکه شما از ا ییآبرو با

 .ندارد »یشرمسار«جز ای  هچار
چرا  !ید؟ا کرده یرصد برابر را تفس »یمتر«با چه  !؟»تر شده است یصد برابر نسبت به گذشته قو ینظام اسالم«: ییدگو می یعموم یدر مالقات بعد
 ید؟ده می پناه یمردم ب ینبه ا یواه یدام

 کنند؟ یقرا تزر »یندهبه آ یدام«خود به مردم  یاندر هر باید  هاعالم نمود یحکومت ینمسؤوله به نانوشت یاستیدر س چرا
 یجادا«که هدفش اید  هاختصاص داد یرا به کنفرانس »یرانپول نفت مردم تحت فشار ا«از  یدالر یلیونگزاف چند صد م ینههز ،یاساس چه منطق بر

 است؟ یهسور یکتاتوراز د یتحما دم تعهد دراز سران جنبش ع »یکپارچهمتحد و ای  هجبه
که مردم  یستن یراست و د یوستهپ »یهارتش آزاد سور«به  یهحکومت سور یهپامقام بلند »فاروق الشرع« نویسم یشما م یمرقومه را برا ینا که زمانی

 .ا به لرزه درآورندسست حکومت شما رهای  یهو پا یندرا کشور برپا نما یهسور یکتاتورد یسرنگون یجشن شاد یرانا
را از  یستندن یدر معادالت جهان یگذاریرثأت یکشورها »عمدتاً«که  یاکشور دن یاز س یچند هزار نفر یهمانانم »ساتسور و «بساط  یاستیچه س با
 یلتحم یرانو کشور ابر سر ماندن بشار اسد در قدرت را بر مردم  »یهقمار سور«در  یبزرگ یسکر ینو چرا چناید  هنمود یامه یرانملت ا یبج

 !ید؟ا کرده
سؤال  یررا ز یساله پهلو 2500 یها جشن ،یراندر ا 1357سال  یاز وقوع انقالب اسالم یشپ یو رهبران مذهب یانبه چه علت روحان اساساً
 بردند؟ می

بود و  »جالل« ینجهان در برابر اقدرتمند  یو کرنش سران کشورها یرانفرهنگ ا »شکوه و عظمت« یشنما ،ها داشت که آن جشنای  هیدفا حداقل
 .همراه داشته ب یرانیو ا یرانا یفاخر برا یعزت

رتبه  یدارا یرانیا یک) پاسپورت( گذرنامه ،یرانا یاسالم یحکومت جمهور یهدر سا :که ینا ،و آن کنم یم یدهکوتاه و گز یسهمقا یکفقط  اکنون
 ست؟ا یچندم جهان

 ،همراه داشته باشده را ب یور بهره یششود و افزا »کشور یو ساختار ییبنا یرامور ز«صرف  یدکه با انیانیرا یمل یههم از پول نفت و سرما حاال
 واردکشورمان  »یمنافع مل«به  یگردای  هو در آخر هم مانند روز بر ما روشن است که ضرب کنید یپهن م یگراند یبرا »و نوش یشو ع یحتفر«بساط 

 .سازید یم
 ید؟ا گذشته و حال را به کل فراموش کرده یخبر شما غالب شده و تار یانکند عارضه نسرا چه شده است؟ ن شما

اجالس  یمجلل محل برگزار یها و بناها ساخت ساختمان :اجالس شامل ینا »یتومان یلیاردچند صد م«های  ینهدهم هز یکتنها  کنم یم یادآوری
اجالس و  ینا یکشور به بهانه برگزار یها هتل یعوس یبازساز ،یفاتیتشر یلتومبچند صد دستگاه ا یلیاردیم یدهایخر ،سران در ولنجک تهران

باشد  یمرهم توانست می ...اجالس و ینا یتامن ینمأت ینسنگهای  ینههز، کنفرانس ینا یهماناننفر م هزار ینچند یحتفر یلوکس برا ماکناجاره ا
 .آنها یباشد بر دردها یامیآن مناطق الت یانو آباد »یشرق یجانزده استان آذربا زلزله«مردم  یها بر زخم

آنان حکومت  »قلب«و بر  یداز مردم را تا آخر عمرتان بر خود بخر یریمحبت جمع کث یدتوانست می اجالس شما یناهای  ینهدهم هز یکبا  فقط
 .آنها »جسم«نه بر  یدکن
 یرو سا یارآن د یورو مردم غ یدتر گرد یقو عم یقعم، تان»یلیم« یمایو صدا و س یتاندولت کودتا رئیس ،زخم با عملکرد نابخردانه شما این

 .آزادگان را داغدارتر نمود
 یجمهور یتو حما »روز قدس«تا مراسم  یدجلوه داد یتاهم را کم یجانآذربا »یبزلزله مه«هماهنگ  یاستیکه نداند شما و حکومتتان در س یستک

 .یردالشعاع آن قرار نگ تحتدر اجالس سران جنبش عدم تعهد  یهاز سور یاسالم
. یدحافظه خود دار را در یعهالطبو ماوراء یعلوم آسمانهای  شما که آموزه. یدمرور کن یگرد بار یکرا  یرانا یختار :است ینمن به شما ا توصیه
 .یدانه خود هستهم که سرآمد مردم زم و الخ ینیو اجتهاد د یاستمنطقه و علم س یکشورها یخو تار یقیاهللا در شعر و موسماشاء
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از صدر دوران مشروطه تا  یراندر ا یخیو تار یتحوالت مردم یشگامهمواره پ یجانکه مردم استان آذربا یددان نمی چطور ،معلومات ینتمام ا با
 اند؟ کنون بوده

 ید؟سخت و تلخ تنها گذاشتای  هملت خود را در حادث چنین ینا چرا
چطور  یزیکه تماشاگران تبر یدو شما مالحظه کن یاورندب یتانرا برا یزفوتبال در تبر یراخ یباز یلمف ییدبگو »یانحقان یدوح« یبه آقا یستن بد

 کنند؟ یم »هو«رهبرشان را  یکصدا
 یرسانامداد« یابرا هم که در غ یاجتماع ینو فعال یریبه مناطق زلزله زده جلوگ یمردم یها از ارسال کمک »یتیو امن ینظام« یروهاین یزن اخیراً
 !یتانبه گوشه عبا یگل. اند قرار داده یانهوحش یورشو مورد  یراند را دستگ نوعان خود در حال خدمت بوده به هم »یدولت
دار مجبور نباشند در  کشور کرد تا مردم روزه یمصارف مردم در بازارها ینمأرا صرف ت یهودهاجالس ب ینا یاز پول هنگفت برگزار یاندک شد می

 .یندنما یاعابت ینجوم های یمتو گوشت مرغ را با ق یستندبا یلومتریک یها ابستان در صفت یفرسا طاقت یگرما
 .یدا بزرگ فراهم کرده یها قدرت یزمان را برا ینو شما ا) است ینزم یبر رو »خون«که  ستا یزمان یگذار یهزمان سرما ینبهتر( 

  
 .است یرانا »پاسداران پاک«سخنم با  روی؛ ...آخر اما
 .زنیم یسربازان گمنام سپاه بوسه م ینبر قدمگاه ا ینماننهاد سرزم از مردم پاک ارییو بس من

که اید  هو در الک غم فرو رفت یدگذران می خود را یو با مشقت زندگ یدوارد نشد یاسالم یکه در فساد سرداران و حکومت فاسد جمهور شماهایی
 »!؟و چه شد کردیم یچه فکر م«

 .یدندار یراثاز مردم طلب ارث و م یزو اکنون ن یافتیدحضور  یهنو خدمت خالصانه به مردم و م یگ و سازندگجن های یدانادعا در م بی
 .معامله نکردند »شان یدست پاک« یاند و با سرداران حکومت برا که پاک مانده شناسم یرا در سپاه م یادیخود افراد ز من
  

 !من برادران
 .قرار دارد یمردم یتمرتبه مشروع ینتر است و در نازل یدهرس یشخو یانبه پا یاسالم یحکومت جمهور بدانید

بتوانند اموال  یاسالم یبعد از جمهور یکنند تا فردا می یافتدر »نامه امان«و اند  همعامله نمود یگرد یکشورها های یسو سران شما با سرو سرداران
 .یندمنتقل نما یاامن دن یها را به مکان یشو خانواده خو

کشور  ینبه ا یلیدر جنگ تحم یدشه یکدست کم  یاسالم یهر خانواده در جمهور.نمودند یمالخون جوانان ما را پا ،ومت و رهبرانشحک این
 .کرد تا خاک وطن از تعرض دشمن مصون بماند یههد

را  یشانگشت خو و دائماً یرندستهزاء بگما را به ا ،یابند یطرهگونه بر ما س ینگشت تا بد یاسالم یحاکمان جمهور ینمنبرخون یهما پا یدانشه خون
 .در چشمان ما فرو کنند و به ما بخندند

اقدام  یگرد یمضاعف از کشورها یتکارت و تابع یناند و هر کدام نسبت به اخذ گر خود را نموده یفردا یشهاند ،کشور ینمسؤولتک  که تک بدانید
 .کنند یگرد یارداند تا در وقت خود ما و شما را تنها گذارند و کوچ  کرده

 :کنم ینمونه عرض م عنوانه ب
 اکنون چهار ماه است که در ،شهر تهران حضور داشت یندهعنوان نماه ب یاسالم یدوره در مجلس شورا 5 »یتمداریوال« یبا ادعا که یفرد فرزند
 فرزند خود یبلکه برا ،نموده است ینهزه »ینگهدار« ینهزار دالر بابت ا یناقامت دارد و چند یکاآمر یویورکدر شهر ن یمتق گران یهتل
 .»کاله بدوزد یناز ا ینمد«خود هم  یرا اخذ کند و برا یکاکشورآمر تکار ینگر
ام  هو خانواد ینجانبا یهعل یرانحکومت ا یتیامن یستمبا اقدامات س آن زمان کامالً.یمرا فاش نما نزد بنده محفوظ است تا در زمان خود آن یشانا نام

 .دارد یمارتباط مستق
 .بوده است یدست چندم حکومت ینمسؤولتازه از  یشانکه ا یدبدان حال

 »مجمل ینا مفصل از یثتو خود بخوان حد«
 .یدکن می کرده و یخالصانه زندگ »پاک دست«پاسداران  شما



 )1083(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یردعدالت قرار گ یزم یبر رو یرانزد ملت امحاکمه ن یسرداران و رهبران فاسد نظام برا یننامتان در کنار نام ننگ »یحکومت اسالم« یدر فردا مبادا
 .هم خواهند سوخت در »تر و خشک«است و  یرو ندامت د یمانیابراز پش یبرا یگرکه آن زمان د

 و در کنار ملت یدنزن یوندپ یشانرا با ا یشو سرنوشت خو یدبه کشورتان جدا ساز ینخائن یننام خود را از نام ننگ ،یدخود کن یفردا یرحاال تدب از
 .خواهد بود »و نگهدار شما یاورو  یاراهللا «که  یریدخود قرار گ

  
 یمن اتبع هد یعل والسالم

 حق یا -یگفتار بعد تا
  
  

  ***منبع *** 
 »رادیوکوچه«وبسایت 

http://radiokoocheh.com/article/175860 
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     1391شهریور  3 ای، به خامنه بیژن افتخارینامه سرگشاده 

  
  ! یدان زن و فرزندانتان را نجات دهج! یا خامنه آقای

  
 :یا خامنه آقای

اما  یدجلوه نما یبس ناشدن یکنم کار می یشنهادممکن است انجام آنچه که به شما پ) که در ادامه به آن خواهم پرداخت(که از شما دارم  یشناخت با
 میلیونتا پنج ) ینمتخصص های ینیب یشو بنا به پ(و در اثر آن  دهیگرد یارع جنگ تمام یککشور دچار  یزود هکه ب یمدان می من و شما که یاز آنجائ
 یهتر تجز و کشور به پنج کشور کوچک یرانو )سال گذشته بنا شده 90که ظرف (کشور  یها ساختیراز ز% 85از  یشب ،کشته گناهم یب یهنانم از هم

که ادامه آنچه که شما با  یدانده باشد که به شما اجازه دهد تا بفهمم یدر وجود شما باق یتاز عقالن یحداقل یکهنوز  یدوارملذا ام ،خواهد شد
گو شما را  یزفاسد و مج یانخواهد آورد شما و خاندانتان و اطراف یرانیو ا یرانمذکور که بر سر ا یایعالوه بر بال یدورز می لجاجت بر آن اصرار

 !سوق خواهد داد یهم به نابود
  

 :ای خامنه آقای
بر بدنه نظام افتاد  یمیبروز جنبش سبز چه ترک عظ یجهو در نت 1388در سال  نژاد احمدیو اصرار بر ابقا  یبر اثر اشتباه محاسبات که یددان می خوب

نظام  ،که در حال حاضر یبه نحو ،شود تر یقو عم تر یشترک ب ینسرکوب گرانه آن باعث شد هر روز ا یریتشما و نحوه مد یرتیبص یو البته ب
 !است یدهرس ،است »سقوط یا یفروپاش«که فاز ماقبل  ،»کنترل جامعه«به فاز  »جامعه یریتمد«از فاز  که هاست مدت

و غم  و تمام همّ یدهر روز در هر گوشه کشور شاهد بروز مشگالت و اعتراضات هست. است یجهنت یبر و ب ینهفاز چقدر هز ینکه ا ینیدب می خودتان
 زدهزلزله  یهنانکمک به هم یرا که داوطلبانه و برا یکه مردم یدهرس ییکار به جا! خورد و کنترل اعتراضاتکشور شده بر ییاجرا یها شما و ارگان

از  یکیهم  ینکه ا یدرا در جهان بنا نهاد یبد یاربس یها سفانه شما بدعتأمت !یدکن می »یردستگ«اند  هو ورزقان رفت یسبه اهر و هر یجانآذربا
روز به سمت مردم و  هندارد و وزنه روزب یتداوم یتوظع ینکه ا یددان می یخوب هشما ب. از مردمش است یمرژ آنهاست و نشان دهنده اوج ترس

 :اعتراف کرد کهای  همقدم در مصاحب یکه احمد یهمان موضوع. بود یدنخواه »کنترل«قادر به  یگرد که یشود تا جائ می تر ینن سنگآگاه آکنشگران 
 ینا یدنافراد با د یجامعه هستند و برخ یترینامروز و ها یلمنتواند آن را بخرد ف یدشا یکه فرد یدهند در صورت می انخوردن مرغ را نش ها یلمدر ف«

 .)1(».گرفت یمپولدارها خواه ینو حقمان را از ا یریمگ می که خودمان چاقو دست یندگو می یفاصله طبقات
در ورزشگاه  یشچند روز پ یننمونه آن که هم ینو لذا تنها به آخر یدآگاه هست یانتاناز عمق نفرت مردم از خودتان فرزندانتان و اطراف مطئمنم

بر جامعه  یاطاست که جو ترس و احت ینوع از ابراز نفرت به شما تازه در حال ینکه ا یددقت کن .)2(کنم می بسنده یافتهانعکاس  یزتبر
اند  همبدل فرار کرد یها با لباس »یتوال یانفدائ«که  یدرا بکن یحال تصور روز) دشو می ندارد و روزبروز شکسته یدوام یددان می که( کمفرماستح

سه سال ظلم و جور و فساد و  و یس ینا یو بخواهند تالف یفتیدب یدهکشمردم درد یندست اه ب) یاحتمال(وفادار  یانو شما و چند نفر اطراف
 !شما ندارد یبراای  هیدام وضع حاضر فاکه تدو یدکن می پس مالحظه! یرندنظام را از شما بگ کشی آدم
بتواند شما و نظام را ) همان مدل جنگ هشت ساله با عراق(در مقابل آن  »مقاومت«بستن به  جنگ و دل یکدامن زدن به  یدممکن است فکر کن اما

ار با ب ینکه ا یدتوجه کن یدبا ید؟را هم بکش نتا ینرا سرکوب نموده و مخالف یطلبانه داخل حق یها جنبش یداز سقوط نجات دهد و به بهانه آن بتوان
و  یالیزمامپر یجنگ ینماش یبدانم در مورد قدرت تخر نمی الزم. بود یدرو خواه هجهان روب یها ارتش ترین یبلکه با قو یستیدرو ن هروب »عراق«

ان یکنم که سال می جلب یدر زمان معمر قذاف یبیل و ینعراق در زمان صدام حس ینظامهای  خانهبدهم اما توجه شما را به زراد یحتوض یونیزمصه
حتا  که یدیدو د) درست مثل شما(و در جهت حفظ نظامشان کردند  ینظام یزاتتجه یدکشورشان را صرف خر یرنفت مردم فق یها پول یطوالن

  )!شما اتفاق خواهد افتاد یگونه که برا درست همان(ندادند  یشانفرصت استفاده از آنها را هم به ا
  

 :ای خامنه آقای
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و  یمرگ و نابود اًشما و خانواده اتان حتم یاما برا...ندارد یبشو مردم نج یرانا یبرا یکه ادامه وضع موجود آخر و عاقبت خوش یدکن می مالحظه
مراسم  یو برا یدبود که تازه از زندان آزاد شده یدر هنگام 1354بار دز سال  یکمن شما را ! بر نامتان خواهد آورد یماندن ننگ ابد یباق

 یحاو یصاحب مجلس پاکت یخوان مراسم روضه یانپس از پا. مالقات کردم یددعوت شده بود یناصر یقاآاز بستگان  یکیبه منزل  یخوان روضه
و  یدکردطرف صاحب مجلس پرت ه ن پاکت را بآ یخلقبا بد یپنج تومان به شما داد که شما پس از باز کردن پاکت و اطالع از مبلغ پرداخت

ه مطلع هستم و ب یاتو ماد یاعالقه شما به دن یزانکه از م یدخاطره را گفتم تا بدان ینا. کرد یدمز »دو تومان«که او هم  یدکرد تری بیشمبلغ  یتقاضا
چندان  یافتهخاتمه  رینیخواب ش یکمانند ه ب »یدربار و درگاه سلطان«که زمان  یداز شما بخواهم تا متوجه شو ینکهتصور ا دانم یهم م یلدل ینهم

 »دالر یلیارسه م«تواند  می از نوکرانتان یکیکه تنها اید  هیدرس ییامروز به جا یدل داشتکسات منزلتان مش و سور یهته یکه برا ییشما. یستساده ن
سفانه به أو مت یافتیددست  »دخلفا و شاهان فاس«شما بر اثر چرخ روزگار به قدرت . ندهند »ششکِ«موضوع را  یداختالس کنند و شما هم بخواه

اید  هرا که به کشور و ملت وارد کرد یاز خسارات یکم یدبتوسط آن بتوان یدکه شا یدرو دار یشراه پ یکامروز تنها ! بدترحتا  و یدها رفت همان اهر
 !یدکن یریگ و کناره یدواگذار کن یرانمردم اه کشور را ب ینکها ،نآجبران شود و 

 یندگاننما اًحتم. یدمردم فراهم ساز یواقع یندگانقدرت را به نما یزیمقدمات انتقال بدون خونر یرانمردم ا یندگانبا نما توافق یکدر  چگونه؟
در  یاسیس یانزندان. شما جمع هستند یها نها در زندانآ یتمام یمگو می به شما دانید یاما اگر نم ،یدشناس می مردم را به اسم و رسم یواقع
و البته تنها ها  یرانیما ا یواقع یندگاندر اصل نما) است یرانکمان افکار مردم ا ینرنگ یندهکه نما(ای  هیدشما با هر فکر و ا ییوسطاقرون  های ندانز

 .راه نجات جان شما و خانواده هستند
  

 :ای خامنه آقای
راه که البته  ینبه ا. یمهست یرانحمله به ا یبرا یونیزمو صه یالیزمامپرهای  رسانه یعما در خارج از کشور شاهد تدارکات وس! یدندار یچندان وقت

 یدخود بکاه یاز بار بدنام یمردم کمه برومندانه قدرت بآو انتقال  یراناز حمله به ا یریتا با جلوگ یدو شجاعت داد فکر کن یتعقالن یبه اندک یازن
 . یدرا نجات ده یزانتانو جان عز

  
  

  ***ها  پانوشت*** 
 ».نکنند یصحنه مرغ خوردن نشان ندهد تا مردم احساس فاصله طبقات یزیونتلو«: مقدم یاحمد -1

http://iranonline.com 
    زیوم فوتبال تبریدر استادای  هر خامنیهو کردن تصو  -2

http://www.youtube.com/watch?v=0tWoQYEP4_8 
  
  

  ***منبع *** 
 »گویانیوز«وبسایت 

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/145887.php 
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  ) ++(  1391شهریور  18، یا به خامنه یرانا یاناز بهائ یجمع شانزدهشماره سرگشاده  نامه

  
  »!یصد نامه تا آزاد«
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 عرض سالم و احترام با
  

 یبر مبنا یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،س یتمام ساختارهاکه  شود یکشور محسوب م یک یسند حقوقترین  و معتبرترین  یعال یاساس قانون
داشته  یرتمغا یبا قانون اساس یدنبا یقانون یچکشور است و ه یکحقوق شهروندان در ه کنند یینو تع ینتضم یو قانون اساس گیرد یآن شکل م

کشور ه با مردم در ادار یتو در کجا متمرکز شود و رفتار حاکم که قدرت به چه اندازه کند یم یینکشور تع یقانون اساس ،تر به عبارت ساده. باشد
در ها  یریگ یمبنا و اساس تمام تصمیرز شود، یمحسوب م یقدرت مطلقه در هر کشور یعتاًرا که طب یو معتبرِ حقوق یسند عال یناگر ا. چگونه باشد

اصل  شود، خصوصاً نمی کشور اجرا یندر ا یقانون اساساً ،ینلهم اجمعو ک »!است یرانبست و یخانه از پا« ،یرانا یزماندر کشور عز ،یریمنظر بگ
و  خورد یکشور خاک م یسند حقوقترین  یو سه سال در عال یاست که س یدروغ ینتر بزرگ ،یرانا یاسالم یجمهور یسوم قانون اساسو  یستب

 .شده است ردهمحض سپ یبه فراموش
محمد  یدجناب س یتر حضرتعال متشکل از هفتاد و دو نفر از جمله برادر بزرگ ی،قانون اساس مجلس خبرگانِ 1358و چهارم آبان سال  یستب در

 یکقانون در دوازدهم آذرماه همان سال در  ینکه ا ،رساندند یانکشور را در صد و هفتاد و پنج اصل به پا یقانون اساس ینکار تدو ،ای هخامن
که بعد  یو سوم قانون اساس یستاصل ب. کشور مشخص شد یحقوق سند قانون ینتر و مهم دیرس یبدرصد آراء به تصو 5/99با  یمردم سیپر همه

 س راکچ یممنوع است و ه ،دیش عقایتفت« :کند یم یانب ینچن یندر صفحات قانون بالاستفاده مانده است ا ییریتغ یچها همچنان بدون ه از سال
 .»ار داداخذه قرؤمورد تعرض و مای  هدیتوان به صرف داشتن عق نمی

  
  !ای خامنه یعل یدس جناب

 یاآ یدبر عهده اوست، بفرمائ یقانون اساس یحصح یاجرا یتمسؤولامور ه که در رأس هم یو شخص یرانا یاسالم یصادقانه به عنوان رهبر جمهور
 ؟!و دروغ بزرگ است یبفر یکجزء  یزیو سوم کتاب قانون کشور چ یستاصل ب
 یبهائ یمحفل مل«ه عضو هر نُ 1359ام مردادماه سال  یسوم خشک نشده بود که در سو  یستاصل ب صوصاًو خ یرانا یهر قانون اساسمُ هنوز

و  یستاز سرنوشت آنها در دست ن یاطالع یچشدند و تا به امروز ه یرتوسط سپاه پاسداران دستگای  همشاور قار یندو نفر از معاونه عالوه ب »یرانا
دوم آذرماه سال  یستب یخشده بود در تار یلتشک یشهامتکه از افراد با یبهائ یمحفل مل ینفر از اعضاء دومهشت ن. اند یدهشهادت رس به یقیناً

نژاد اعدام شد و سه ماه بعد محمود یداهللا 1361در اسفندماه سال  .اعدام شدندای  همحاکم یچهمان سال بدون ه ماه یو در ششم د یردستگ 1360
 یرانا یاسالم یجمهور یو سوم قانون اساس یستاصل ب ینوجود همه یسا یرنداشت همچون پدر ز تر بیشل نژاد که هفده سامحمود مونادخترش 

و  یجمع های یتتمام فعال یزیتبر یموسو ینحس یددادستان کل انقالب س 1362 یورماهدر هفتم شهر .اعدام شد یتنها به جرم اعتقادات مذهب
را  یمحل یو حدود چهارصد محفل روحان یمل یمحفل روحان ینانحالل سوم یحاًدستور صر ینرد و ارا ممنوع اعالم ک یرانا در یانبهائ یالتیتشک
 1367تابستان سال ه کشور بود که بعدها در واقع یو سوم قانون اساس یستاز اصل ب یاسالم یجمهور یتموارد تنها آغاز تبع ینا. کرد یم یالزام

 ،»یرانا یاران«گروه  یسال زندان برا یستامروز هم حکم ب ینکمال به اجرا در آمد و تا به هم مام وت ،از پنج هزار نفر شد یشکه منجر به اعدام ب
 ظاهراً ی،اعتقادات مذهب یلتنها به دل یمورد نقض آشکار حقوق شهروندها  و ده یدمصادره اموال، تهد یل،از تحص یتگسترده، محروم یها بازداشت

  . شده است اصل فراموش ینبه هم یرانا یاسالم یجمهور یبندیپاه ادام
  

   !ای خامنه یعل یدجناب س
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امروز نه به  ،به خود نگرفته است ییاجراه هرگز جنب یاسالم یجمهور یاتکه در طول ح ،کشور یسوم قانون اساس یستاحترام و عمل به اصل ب
و . کشور خواهد داشته ینددر آای  هکنند ییننقش تع یقیناًاست که  رتعالیحض یرو یشپ یرناپذ حساس و اجتناب یانتخاب بلکه ضرورت یکعنوان 

و  یحداقل حقوق شهروند به وصول یلو تسه یعسردر جهت ت یماز شما انتظار دار یمکه به خدمتتان ارسال کرد یقبلهای  نامه یروهمچنان پ
 .یدانجام ده یانبهائ تدر شأن و منزل یستهشا یاقدامات یراندر ا یجامعه بزرگ بهائ یانسان

  
  

  ***منبع *** 
 »بهایی آزادی«وبالگ 

http://bahaiazadi.wordpress.com 
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    1391مهر  8ای،  به خامنه »گسترس آگاهی«نویسنده وبالگ نامه سرگشاده 

  
  شماست یتیکفا یب یجهفالکت بار کشور نت یتوضع ،ای خامنه آقای

 
شما  یتعدم کفا یممستق یجهکه نت یناگوار یتوضع یم،بگو یرانا یکنون یتز وضعخواهم ا می یسخن را با چه آغاز کنم وقت یابتدا یددانم با نمی
 .مملکت است ینا یزمامدار یبرا

از  یدهد که ناش می فرمانها  یبتمص یانب یاز دست برا تر یعکه ذهن سر یمشکل تسلط بر قلم است هنگام ینتر مهم یکنون یتوضع یانب برای
از  ی؟و حقوق شهروند یبار آزاد فالکت یتوضع یاجامعه و  یشتیو مع یاقتصاد یتشروع کرد از وضع یدااز کجا ب. فالکت است ینا شماری یب

 .افتند می کم از رمق کم یاقتصادهای  یکه در سختهایی  از نفس یاگفت و  یده شده بایخترهای  خون
  

  !ای هخامن آقای
که  یمادران یم،بگو یاسیزندان سهای  خانواده یتبا شما از وضع یدبا ید، شاکودکان یدهکش از چشمان حسرت یا یمبگو یخالهای  با شما از سفره
اکنون در بندند،  یجرم یچکه بدون های  هآزادهای  بربستند، انسان یادن ینفرزند رخت از ا یدنکه در فراغ د یهستند و پدران یزانشانچشم انتظار عز

 .یدبشنو یداست که نخواست یقیتنها جرم آنها گفتن حقا
 یدبا یول ید،خبر است که در آن صورت هم محکوم بود یب ییمکه بگو یمداشت یبیخودفر یبرا یو راه یداطالع بود یشما از آنچه است ب اشکیک

 .یدرا دها  یتواقع
 .ییدشخص شماها  یبتمص ینهمه ا یممستق مسؤول یراز ید،با خبر یرانا ییقهقرا یتو وضعها  و فالکتها  رنج یناز همه ا شما
 یبیکه قرار گرفتن در سراش یددان می شما؛ هم بود ینیب یشو قابل پ یددانست می را نژاد احمدی یاسیس یاتتقلب در انتخابات و ادامه ح یجهنت اشم

 یقرف تیاز گرفتار شدن در وضع یدندارد، اما بترس ینامتان در کره شمالراه دوستان بد یمودنجز پای  هیجامروز در صورت اقبال روزگار به شما نت
 .در نظر گرفته شده است یشوار برا یقذاف یسرنوشت هسوزاند تا بماند اما غافل از چرخ روزگار ک می را یزکه همه چ یهگرمابه و گلستانتان در سور

  
  !ای هخامن آقای

 یاست که وقت ییعطب. خواهد بود یاسیس ی،اجتماع ،یاقتصاد یکنون یعفج یتاش وضع یجهکه هوس حاکم اوجب واجبات است نت یحکومت
 .یستن یحکومت پادگان یلجز تشکای  هیجنت یندنما یینانتخابات را به خواست شما تع یجپوشان نتا چکمه
به مقام  یاالسالم حجتشب با تقلب از  یککه در  یدرهبر هست ینباشد، شما بهتر یشها یهپا یبو دروغ و فر یاکه ر یحکومت یبرا ،ای هخامن آقای
 .شما ندارد ییافزااعتبار یبراای  هیجقبل از اسم شما نتها  یشوندپ ینغافل از آنکه ا خوانندتان، می طلب مداران منفعت یتمروز والو ا یدیدرس اهللا آیت
فرار از پاسخ به مردم است  یهمه و همه براتر  یکالو راد یپادگان ی،جنگ یتکشور به وضع یتوضع ییرو تغ یدنکه بر طبل جنگ کوب یمدان می همه
 .ندارد یانجز پا یشما راه ینیگونه د و ساختار سلطنت یدکشور را ندار ینا یزمامدار یتو کفا یتشما صالح یدگو می که
  

 شماست یتیکفا یب یجهکشور نت یکنون ییقهقرا یتوضع !ای هخامن آقای
  
  

  ***منبع *** 
 »گسترس آگاهی«وبالگ 

http://gostaresh-agaahi.blogspot.co.uk/2012/09/blog-post_29.html 
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    1391مهر  13 ای، به خامنه افشین شافعینامه سرگشاده 

  
  یرانملت ا یشده است و نه خواست قلب یسرسرکوب و خفقان م یُمنشما در مقامتان تنها به  یابقا

  
  را داد؟ اش روغیندر بهشت زهرا به مردم وعده د ینیخم یکه آقا یپرور و عدالت یاسالم یاست آن جمهور ینا یاآ
  

  !یا خامنه یآقا جناب
ه را ب یرانیانو ا یرانرا در دست گرفته و ا یرانوطن، ا ترین یباطرف خطابم با شماست که ناعادالنه و خودکامه زمام امور ز ،ردکُ یرانیا یکبه عنوان 

 .کنید یم یتبار هدا هولناک و فاجعه یسرنوشت یسو
  

   !یا خامنه یآقا جناب
از دانشگاه  یاسیس یها گفتمان و یدئولوژیاز دانشگاه اسلو نروژ، ا یتیکژئوپل یها ارشد در رشته یشناس مدرک کار 3دارنده  یشافع ینافش ینجانبا

مطالعات  یقاتیحوزه تحق دکترا در یانیسال پا یدانشجو ینانگلستان، و همچن یتو یستاز دانشگاه آبر یاسِکس انگلستان، مطالعات اطالعات
 یکو تنها به شوق خدمت و تشر یلاز وطن و اشتغال به تحص یها دور تر انگلستان هستم که پس از سال ه لِساز دانشگا یتیو امن یاطالعات
زداشتگاه بازداشت و شکنجه در با جز یزیآن چ یجهبازگشتم که نت یرانام به ا و مالقات با خانواده یدارد ینبا هموطنان و همچن یمها آموخته

 .شما نبودت اطالعات وزار 209و  240دهشتناک 
  

   !یا خامنه یآقا جناب
وزارت اطالعات  209و  240گران بازداشتگاه  که در بند شکنجه یانیکه به سرنوشت دهشتناک زندان یدا به خود زحمت داده ینیالع ۀطرفتاکنون  یاآ
 دهد؟ یرخ م تندهس 209و  240دست جالدان  یرکه در آنجا اس ینسبت به مردان و زنان یعیچه فجا دانید یم یاآ ید؟هستند فکر کن یراس
 یتواقع ینا یناو 350و سپس انتقال به زندان  یدنام یرانا »یتزآشو«بال شک آن را  توان یبازداشتگاه که م ینا یانفراد یها ماه اسارت در سلول پنج

تر از  کیهرا به مردم وعده داد اگر تاردرنوفل شالتو و بهشت ز یاربس یها با وعده ینیخم یکه آقا یشما و نظام یندهمسجل ساخت که آ یمرا برا
است  یزندان یتروح و شخص ینا یزیقبل از هر چ یران،ا یتزآشو در. نخواهد بود یرتر از آن ن نباشد روشن ها یو معمر قداف یسرنوشت معمر قذاف

 یماند جسم یم یآنچه که باق. شود یو نابود مسوزانده  یانسان یها اطالعات همرا با تمام ارزش یتوزارت سرتا پا جنا عدالتی یب یها که در کوره
نسبت به مردم  ها یلیها از شقاوت اسرائ ها و بار شما بار. بیند یگوناگون صدمه م یها و شکنجه یجسم یو بر اثر فشارها یجبه تدر یزاست که آن ن

آنچه را که  اام. دهد یداد سخن سر م ینمردم فلسط تیاز مظلوم یگاه زا هر یزوابسته به شما ن یمایس و یدا وا اسالما سر داده یادفر ینفلسط
 یزیچ یدبا شوند یامام زمان نسبت به هموطنان خود مرتکب م یزانگ هراس یشده در پشت تابلو یسربازان نه گمنام امام زمان، بلکه از ترس مخف

 .است دهبه لرزه در آور یزرا ن یکه عرش خدائ تییمظلوم ست،ا یهر تصور یماورا یرانو بزرگ ا یفملت شر یتمظلوم. یدنام یتتر از جنا فرا
 یتمظلوم. بکشند یشهو با حسرت و آرزو دست به ش یندپدر و مادر محبوس شده خود را بب یدبا ها یشهکه در پشت ش یانیکودک گر مظلومیت

را در  شا یزندگ یهسرما ترین یزقامت عز تا کند یم یاش در سرما و گرما ط گوشهجگر یدنرا به عشق د یلومترفاصلهها ک که صد یریمادرو پدر پ
 یصدا یدنشن و قامت استوار یدند یبرا شهر و کشور یآن سو عاشق و دلبسته که از یهمسر یتمظلوم. مالقات بنگرد ینها و کاب یشهپشت ش

چه  یرانو نظام شما با ملت بزرگ اکه شما  یغادر. کند یم یشمار مالقات لحظه ای یشهش ینکاب یقاش آن هم از طر شانه سنگ صبورش، همراه و هم
 !یدا کرده

  
  !یا خامنه آقای
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 یفها آزاده مرد و زن شر و صد یستن یرانا یاسالم ینظام جمهور یبرا یبیتازه و غر یزیچ ،مدت کوتاه اسارتم تجربه کردم ینا یآنچه که من ط
اعتراضم  یدارم که صدا یفهوصف وظ ینبا ا. آشنا هستند یا جربهبرخورد و ت ینبا چن آورم یفرود م یمها سر تعظ که در مقابل شکوه و عظمت آن

 .یمبگو یکتبر یرانا یختار یشینپ یکتاتورهاید ینمودن رو یدرو سف یرا به گوش شما رسانده و به شما برا
  

   !یا خامنه یآقا جناب
واقع در  240منطق وزارت اطالعات به بازداشتگاه  موران چشم و گوش بسته بدون فکر وأتوسط م 1390آذر ماه  26در  ینجانببعد از بازداشت ا

هر چند . یدتجربه کرده باش ار 209 یا 240 یکه شما طعم تلخ بودن در سلول انفراد دانم یم یدبع یاربس. یافتمانتقال  یمنتقل و به سلول انفراد یناو
اما  یند،شما جعل و دست و پا نما ینظام گذشته برا یهبر عل اسییپر از مبارازات س یخیدارند که تار یفراوان ینگاران وزارات اطالعات سع یختار

 به عنوان. یرانو بزرگ ا یمملت فه هتا چه برسد ب یندقانع نما یزنوجوان را ن یکحتا  توانند یشده چنان متناقض هستند که نم چاپ یجعل یسندها
که اسناد  یرماگر بپذحتا  .داد یبرا فر یرانملت بزرگ ا توان ینم یاتلجع ینکه با ا یمبه شما بگو یدبا یتیو امن یاطالعات یلشناس مسا کار یک

است چگونه حاضر  ینا ماند یم اقیکه ب یمهم سؤالباز  اید یدهرا چش یو شما خود طعم شکنجه و انفرداد گویند یدروغ م یزموجود ساواک ن
باز  یتیارتکاب هر جنا یجه گران وزارات اطالعات را براو شکن یانو ظالمانه خود دست بازجو ینحکومت و نظام خون یبقا یبرا یدهست

 ید؟بگذار
با  یعفجا ینا یاو  دهد ینشان م یدکه دار یرا نسبت به مقام شما مسؤولیتعدم  ینکه ا یدهست اطالع یرخ داده ب یاتشما از جنا یا ینکها واقعیت

خود را رهبر و  یچگونه امکان دارد کس. ستا یمقام یناحراز چن یما براش یاقتو عدم ل کفایتی یهم نشانگر ب که باز گیرد یاطالع شما صورت م
 هایی یتسبوع یناز چن یکند، ول یرا چشم و چراغ نظام معرف یتیشو امن یاطالعات یلو طو یضدانسته و دستگاه عر یاسالم یکشور یهفق ولی

ملت بزرگ و  یرهبر یتو صالح یاقتل یو اخالق یاسالم ی،از لحاظ مل که شما یمبه شما بگو یرانیا یکعنوان ه ب ی،ا خامنه یباشد؟ آقا اطالع یب
شده است و نه  سریسرکوب و خفقان م منیُشما در مقامتان تنها به  یکه ابقا دانید یو خود بهتر م یدا را از دست داده یرانچون ملت ا یفیشر

 .یرانملت ا یخواست قلب
  

   !یا خامنه آقای
به  ینجانبو کشاندن ا ینگرفتن اعترافات دروغ یبرا یا وشکنجه یاقدام یچوزارت اطالعات شما از ه الهاییوه ینجانب،بعد از بازداشت ا

کردن از سقف، فرو کردن سر در داخل توالت، بستن  یزانآو ی،جنس آور شرم یو آزارها یتاذ: نکردند یشما کوتاه یزیونتلو های یندورب یرو هروب
سرد و  یرها کردن من در هوا   و ینجانبا یبند و سپس کتک زدن من با مشت و لگد، بستن دست و پاپا بند و من از پشت با دست یدست و پا

 ایه ساعت یرها کردن برا   بسته و ینهادن در تابوت با دست و پا یکی،مرا برهنه کرده بودند، استفاده از دستگاه شوکر الکتر که یدر حال یبرف
به تجاوز به بستگانم در مقابل  یدو تهد یساز به پرونده یدمکرر، تهد به صورتمن  یهانت به مقدسات مذهبا یمایی،ش یاستفاده از داروها ید،مد

 ینکها بهشرم دارم تا چه رسد  یزها نآن یآوریاداز حتا  اند که بوده یعها چنان شن رفتار یناز ا یبعض. اقدامات بوده است ینچشمانم از جمله ا
 یدهناد بازداشتگاه کامالً ینبه آن اعتراف دارد در ا یزشما ن یدهپوس یهقوه قضائحتا  که یحقوق ترین یو اساس یهاول. نمبازگو ک یتانبراآن را  بخواهم

در  یزندان یرتا حد امکان، تحق یافته استفاده از خشونت سازمان یل،به وک یعدم دسترس یی،بند در تمام مراحل بازجو استفاده از چشم. اند گرفته شده
مدت  ید، تمد)بودند اطالع یب سرنوشت من کامالً که خانواده من به مدت سه ماه از یدتصور کن(ازداشت، عدم امکان تماس با خانواده مدت ب یط

اقدام حتا  .گیرد یم یدهنادآن را  شده اطالعاتیوالکه وزارت ه باشند یم یهحقوق اول ینو موجه از جمله ا یقانون یلدل یچبدون ه یبازداشت انفراد
به خاطر اعتصاب غذا مورد ضرب  ینجانبکه ا یا به گونه. را به همراه دارد 209کارکنان بازداشتگاه  یزآم و جنون یستریکاعتصاب غذا واکنش ه به

 یاسالم یجمهور یمردن تو برا یدکن یفکر م«من چه بود؟  ی، به اعتصاب غذا209بازداشتگاه  یاستواکنش ر دانید یم. قرار گرفتم یدو شتم شد
 !»و مرده بپندارد یدهرا هم ندو خودش هزاران مثل ت یبقا ینظام حاضر است برا ینمهم است؟ ا یلیخ
شده و از  یویکل یمبتال به ناراحت ینکهبر ا شده مضافاً یجد یبسمت چپ من دچار آس ییشنوا یانه،وحش یرفتارها ها و شکنجه یناثر هم بر
در بهشت زهرا به مردم  ینیخم یکه آقا یپرور و عدالت یاسالم یاست آن جمهور ینا یاآ !یا نهخام یآقا. ام یدهصدمه د یزستون فقرات ن یهناح

 را داد؟ شا روغینوعده د
  



 )1091(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  !یا خامنه آقای
که دهانم  یا م به گونهبه صورتمحکم  یدهکش ینبعد از نواختن چند ییجلسه بازجو ینوزارت اطالعات که در اول یبه بازجوها کنید یافتخار نم یاآ
 یمتیاز تو به هر ق افتنها اعتقاد من گرفتن اعتر. ندارم یاعتقاد یچن و ائمه هآقر یغمبر،من به خدا، پ«: کرد یمعرف گونه ینر خون شد خود را اپ

وش جهان بودنش گ یکه بانگ اسالم یآن هم در کشور یوالهائیه ینبه داشتن چن یراست هب. »یمرا تکه نماو است، ولو اگر الزم باشد بند بند بدن ت
 کنید؟ یرا کر کرده است افتخار نم

  
  !یا خامنه آقای

 ،»یهمکار« گویند یگونه که خود م آن یاکردند که در صورت عدم اعتراف  یدکه مرا تهد کنید یوزارت اطالعات افنخار نم یبه داشتن بازجوها یاآ
و نظام  شماجا ندارد که به  یراست هب. است یمظ کل قرآن کرکه حاف یآن هم خواهر کند؟ یدر مقابل چشمانم به خواهرانم و نامزدم تجاوز م

خواهر (درجه اول  یخواهر مرا تنها و تنها به جرم وابستگ ینکه وزارت اطالعات هم دانید یم یاآ: یا خامنه یآقا یگفت؟ راست یکشما تبر یاسالم
 جبار از کار برکنار و بازنشسته قبل از موعد نمود؟إلاب) یو برادر

  
  !یا منهخا آقای

ساله مرا که عمرش را به عبادات اهللا جل  74ها مادر  کلمات و اهانت ترین یفکه با سخ کنید یوزارت اطالعات افتخار نم یبه داشتن بازجوها یاآ
ال  له و لعق ادب لمن ال ال«: فرماید یهستند که م یا مبارکه یثوزارت اطالعات مصداق حد یانبازجو یراست هب کرد؟ یجالله پرداخته خطاب م

 ینندارد د یاکه ح یندارد و کس یکه همت ندارد جوانمرد یکه عقل ندارد ادب ندارد، و کس یکس( ؛»له ینلمن ال د یاءو الح  له همۀ لمن المروۀ 
 .)ندارد

  
   !یا خامنه آقای

 یزچ یچه) ص(اسالم یامبرهمسر پ یشهو عا یدینراش یاهانت به خلفا یعنیمن  ینیوزارت اطالعات در اهانت به مقدسات د یبازجوها دانید یم یاآ
است آن اسالم و  ینا. کرد یخطاب م عمری ...ها مرا س ها و بار بار کنید یکه شما به آن افتخار م یوزارت اطالعات یهمان بازجو   کم نگذاشتند؟

چرت و پرت  ...له مبارکه ال حول وال قوهقرآن نبود، جم یهآ یک یحشما که قادر به خواندن صح یبازجو ینهم زنید؟ یکه از آن دم م یعیتش
 گفت؟ یکتبر یافراد ینچنینا یتیو ترب یمتعل یبرا یتانبه شما و نظام اسالم یدنبا یاآ! کرد خطاب می

  
  !یا خامنه آقای

 یرانرده مرده است و اک یککرد خوب  یک« نگرند؟ یچگونه م ینزم یرانها، ما وارثان بر حق ا شده اطالعات به ما کردیوالوزارت ه دانید یم یاآ
نظام  یکننده نظر کل عکسوزارت اطالعات شما به من بود که در واقع من یبازجوها یها گفته ینا. »تر خواهد بود تر و امن آرام یارها بس بدون کرد

 ،ک واصل کردرَشما را به دَمانند صدام  ها احمق هستند و باید ، کرد...خ چون کرد یفیخطاب کردن من با کلمات سخ. شما نسبت به ما کردهاست
ها را بر آن ییبازجو یکه و یمرد کردیرش ینچند ینکهمن چه بود؟ ا یافتخار بازجو دانید یم. ها بود من نسبت به کرد یاز جمله افاضات بازجوها

تصورش حتا  که گفت یسخن م ریناپذ وصف یاو از اعدام هموطنان کردم چنان با حرص و ولع. اند گشته یعهده داشته روانه اعدام کرده و آسمان
نظام  یکل به طورو  ماو ش ینیخم یرا از آقا یزیها چه چ مگر ما کرد یراست هب !ها؟ حد تنفر و حقد از کرد ینتا ا. نبود یمن باور کردن یبرا

 یها از ثروت یبر هدر بهر یاوحق مس یکبه جز داشتن  یااعدام و شکنجه و زندان بود؟ آ ی،که پاسخش گلوله، اشغال نظام یمطلب کرد یتاناسالم
م؟ اما در پاسخ یرا طلب کرد یگرید یزما چ یفرهنگ یتو قبول و احترام به هو ینیدر انجام فرائض د یآزاد یل،در اشتغال، تحص یتساو یران،ا

 یو مذهب یفرهنگ یتهو یرد و تحقاهل سنت بو یو ترور علما یاقتصاد های یتفرزندانمان، محروم ترین یزنظام شما، به ما گلوله، زندان، اعدام عز
 های یساست که از طرف سرو به انحطاط کشاندن جوانان کرد یحربه نظام شما برا ینانواع مواد مخدر در کردستان آخر رویه یگسترش ب. ما بود

 .شود یشما مصرانه دنبال م یو اطالعات یتیامن
  

  !یا خامنه آقای
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 یست؟اتهام من چ دانید یم یاآ. یندبه اجانب متهم نما یمرا به وابستگ یساز داشتند تا با پرونده یصفت وزارت اطالعات سعیود یتبه غا یانبازجو
خ شاهد هستند که یمتعال و تار یخدا یدارب یشههم یها اما چشم. یراندولت ا یهبا دولت انگلستان بر عل یدولت نروژ و همکار یبرا یجاسوس

معاوضه کرد؟ خوب است  یگرید یزاز جان را با هر چ تر یزعز ینا یران،ا شود یمگر م. نخواهم برداشتگام بر نداشته و  یراستائ یندر چن گاه یچه
ما اشتباه  یدبگو صادقانهکه  یشجاع یهاز روح یغامن، اما در گناهی یبود بر ب یاثبات یزوزارتخانه شما ن یسنج به اصطالح دروغ یشکه آزما یدبدان
 یکبه  تر یشو کودکانه است که ب دار خنده ،شما در مورد اتهام زده شده به من چنان مسخره یطالح اطالعاتشناسان به اص کار یادعاها. یمکرد

شده یررا مأمور و اج ستانانگل یلگشته که هر فرد تحص یچنان بر وزارتخانه شما مستول یهراس یسانگل یهروح. شباهت دارد یالیداستان کودکانه خ
 یو اساس پایه یو ب یفسخ یادعاها ینشما متذکر شدم که طرح چن یانها به بازجو ها و بار بار ینجانبا. داند یانگلستان م یاطالعات های یسسرو

 !از گوش شنوا یغخواهد برد، اما در یشاز ب یشنداشته شما را ب یتنها آبرو
  

  !یا خامنه آقای
 :یمنما یادآوریا شما چند نکته را ب یتیو امن یشناس مسائل اطالعات کار یکبه عنوان  یداجازه بده

بلوک شرق  یدهپاشفرو یمشابه کشورها یاسیس یسپل یکبه  یشکم و ب ید؛ا چشم و چراغ نظامتان قلمداد کردهآن را  که شما یوزارت اطالعات. 1
توطئه که خود  یتئور با دامن زدن با یکسودارد تا از  یوزارتخانه سع ینا. کند یشدت تمام سرکوب م هرا ب یاعتراض یمبدل شده است که هر صدا

. یددر کالم شما سرکوب نما» دشمن« یارا به بهانه ارتباط با اجانب و  یانتقادحتا  اعتراض و یهر صدا یداز طرفداران سرسخت آن هست یزشما ن
چه  یرانا یاز منافع مل یپاسدار یاما شما برا. دارند یخود و مردمشان گام بر م یمنافع مل یدر راستا یتنها  از هر سنخ در  یگانهب یکشورها

 یارض یتآور نظام شماست که تمام فاجعه های یاستشما و س یشو مصالح مل یراندشمن ا ترین رحم یو ب ینتر است که بد ینا یتواقع اید؟ کرده
در  یوزارت اطالعات سع یانکه بازجو یدمتعجت د یتنها  در . یگانهب یو نه کشورها یدا قرار داده یو استقاللش را در معرض مخاطره جد یرانا

. ماند یباق نتیجه یها ببا اجانب را داشتند که تالش آن یو اقرار به ارتباط و همکار یزیونتلو های یندورب یحضور در روبرو یکردنم برا اعدمتق
حضور و  ینجه مرا براو شک یعتطم ی،آزاد یداشتند تا از طرق مختلف مانند قول مساعد برا یشما سع یمضافا شاهد بودم که چگونه بازجوها

دستگاه سانسور شما از  یدر بوق و کرنا یدنکه قصد داشت با دم یوئیتهران آماده سازند، سنار های یاباندر خ یساختگ یوئیدر سنار تشرک
 یاطالعات های یسخود با سرو یچیدهو پ یظاهر و از ارتباط مخف یزن یزیوندر تلو یدجاسوس با ارزش و مهم خبر دهد و البد من با یک یریدستگ

حتا  ی،اطالعات یرسوائ ینشرکت در چن یمن برا یبکه در ترغ یدخوب است بدان. داشتم یپرده بر م یرانو ضربه زدن به ا یجاسوس یبرا یگانهب
عادت  ایییوهسنار ینبودن چن یو جعل یدنبه د یرانمردم بزرگ ا ینکهغافل از ا. کم نگذاشت یزیمن چ یعاز وعده وتطم یزدادستان ن یدهنمان
 .یداقتدار نما یادعا تواند ینم هایی یباز شب یمهخ ینبا متوسل شدن به چن یسازمان اطالعات یچه: ای امنهخ یآقا. اند کرده
بلکه . یستن اندیشند یو استقاللش م یرانا یپرست وزارت اطالعات که تنها به سربلند و وطن یفدسته از کادر شر طرف سخن من با آن مسلماً

 ینا ،یگرد یاز سو. بزنند یتیحکومت لرزان شما دست به هر جنا یبقا یوزارت اطالعات است که حاضرند برا یدسته از اعضا با آن طرف سخنم
 های یریدستگ. مقتدر نشان دهد یخود را سازمان یمل یتامن یهو اقدام عل یو زدن انگ جاسوس یگروه های یریدارد تا با دستگ عیوزارتخانه س

 تر یشگونه که پ همان. دهد و نه اقتدارش یوزارتخانه رام ینآغاز دوران انحطاط ا توطئه خبر از یها و متوسل شدن به تئور زندان انباشت ی،ا فله
از ورود به  یشرمانهکه ب یا وزارتخانه. یامروز یاطالعات یسسرو یکدست چندم است تا  یاسیس یسپل یک تر یشب ارتخانهوز ینا گفتم نیز

 یکه بودجه کالن و نجوم یا وزارتخانه. کند یشده سو استفاده م یرفشار به افراد دستگ یندارد و از آن برا یبائإ یچافراد ه یمحر ترین یخصوص
گزاره  یکمن تنها  یاحمق و ترسو یتبه غا یدرذهن بازجو. به ارمغان آورد یرانمردم ا یتا خفقان و سرکوب را برا کند یم یلو م یفرا ح یرانا

طرز . »مگر خالف آن ثابت شود ،ظن هستند و متهم وءمورد س یرانهمه مردم ا«: تکرار کرد یمبراآن را  ها ها و بار بارآن را  داشت کهاشتباه وجود 
 .هست یزحاکم بر وزارت اطالعات ن یدگاهکننده د صفت من منعکسیواله یتفکر بازجو

 یا را به گوشه ستا یرا که الزمه و اساس هر سازمان اطالعات یمدار و منطق یگرائ علم ،وزارت اطالعات حاکم بر ییگرا روح جزم ینکها افاًضم
 یناویاسکاند یو کشوهار یسانگل یاحمق من که خودش را دکتر و متخصص امور اطالعات یسخت باشد اما بازجو یدباورش شا. خزانده است

 یا یاطالعات یسکه نام سرو دانست ینمحتا  نبود و یتیمنا یسسرو یکو  یسازمان اطالعات یک یانتفاوت م یصبه تشخ ادرق کرد یم یمعرف
وزارت اطالعات شما  یگرد های یهو حماقت مطلق را در سطوح و ال سوادی یتر ب ساده یانبه ب یا یعدم آگاه ینهم. نروژ چه بودند یتیسازمان امن

 ینشما را تضم یتا فقط بقا شود یم یلو م یفشما ح یلطو و یضوزارتخانه عر ینکه توسط ا یکالن یاراز بودجه بس ریغد. مشاهده کرد توان یم
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قرار دارد که توسط سازمان اطالعات  یوزارت اطالعات، بارداشتگاه مشابه 209بازداشتگاه  یدر چند متر. باشد ینم یزن ینقادر به احتا  که یدنما
 یماورا یتیاز سبوع یبازداشتگاه حاک ینا یانها و تجربه زندان گفته. دیخانه اطالعات سپاه نام سالخآن را  یدکه با شود یم دارهسپاه پاسداران شما ا

 یسر در گم: دارد یدشما که زمامدارش هست یبرا یمشخص یامواحد پ یدر کشور یچند سازمان اطالعات مواز یااما وجود دو. باشد یتصور م
جنگ  ید،نما یرشما تفس یو حوادث را از منظر خود برا یاتا دندارد  یسع یشده و هر سازمان اطالعات تر یقهر روز عم که یو جنگ قدرت یمرژ

 .یددامن شما را خواهد گرفت و شما را در آتشش خواهد سوزان یزکه آخر ن یقدرت
  

  !یا خامنه آقای
 یضامن بقاسرکوب بر گردن مردم هرگز نتوانسته  یچاقو یزو فشردن لبه ت یلو طو یضعر یاسیس یسو پل یتیسازمان امن ینچند یا یکوجود 

که  دمیمر خوانید، یها را دشمن، وابسته به اجانب م که شما آن یها و دوام آن در دل مردم نهفته است، مردم حکومت یبقا. گردد یحکومت یچه
 ینا یها در ط هرش یرتهران و سا های یابانرا در خ یشانکه شما صدا یمردم. یدا ها محبوس کرده گاه زندان و در شکنجه های له یها را پشت م شما آن

 .یدکش خواهند یرقدرت به ز یرمردم شما را از سر ینخره همألاو ب یدیدها نشن سال
  
 یستن یزیگفت و آن چ یکبه شما تبر یدبابت با ینجنبه نظام شما رتبه اول را به خود اختصاص داده است و از ا یکاذعان کرد که در  یدبا. 2

 یبینظام تبحر عج ینا یاستمداراناز س یاریشما و بس ینی،خم یتا کنون، آقا یاسالم ینظام جمهور یساز بدو تأس. یدها به تهد فرصت یلجز تبد
غلط  های یاستس منیُامروزه و به . یدا را داشته یا و منطقه یالملل بینتنش و بحران در صحنه  یجادوا یدها به تهد فرصت یلتبد ی،سوز فرصت رد

 یتحما یسم،که با نام ترور یکشور. باشد یجهان م یکشورها ترین یو منزو ینتر از تنها یکی یرانما، او منصوب ش یدهجمهور برگز یسشما و رئ
 یالملل بینبه معاهدات  یاحترام یچکه ه یکشور. شود یشناخته م یستمردم خودش قائل ن یبرا یارزشحتا  که یو کشور یافراط یها سازمان زا
  . نماید یها را دچار بحران مها مداخله کرده و آن شورک یرکه در امور سا یکشور. گذارد ینم یزن

  
   !یا خامنه یآقا

شما و نظام شما مسبب قتل عام مردم . آلوده است یهلبنان و سور ین،به خون مردم عراق، افغانستان، بحر رفقدستان شما و سپاه قدس شما تا م
 .یدجالدش بشار اسد هست یکتاتورتوسط د یهسور

  
  !یا خامنه آقای
غلط نظام شما  های یاستس یربار و ضرورت تغ و فاجعه یقع بودن تحوالت عموالوق یباز قر یالملل بیناز اوضاع  یلیتحل یدر ط 1389سالدر 

آن را  اذسفانه شما شجاعت اتخأکه مت یمیتصم باشد، یم یدرست و منطق های یاستدر گرو اتخاذ س یرانا یندههشدار دادم و متذکر شدم که تمام آ
 .دهد یم یحترج یرانخودتان را بر مصالح ا ین نداشته و دو روزه قدرت و جالل ظاهرتا کنو

  
  !یا خامنه آقای

 یانرژ«که شعار  یدشک نداشته باش. کشانده است یرانیو و یکشور را به ورطه تالش یالملل ینو ب یبار شما در حوزه داخل فاجعه های یاستس
که به  دخواهد کر یدارا پ »گذرد یو راه قدس از کربال م یروزیجنگ جنگ تا پ« یرانگرو و یدهسپو یسرنوشت شعارها »حق مسلم ماست یا هسته
 یزیشعارچ ینخودکامانه و لجاجت کودکانه شما بر ا یفشارپا یجهنت. نداشت یگریدستاورد د یانسان های یهکشور و فدا نمودن سرما یرانیجز و

از  شما یتحما. بدهندآن را  توان یدبا یانتانشما و اطراف یها و نه شما و آقا زاده یرانردم اکه م نیست یرانگرو یجنگ یسوه ب یرانا یتجز هدا
کمک خواهد  یهعرب و همسا یکشورها یاندر م یژهبه و یرانا تر یشکردن ب یتنها به منزو یزاسد ن مانند بشار یکتاتوریواپسگرا و د یکشورها

رهبر نه  یک یرائیو نام یماندگار. کرد یریتر جلوگ بزرگ یا از بروز فاجعه توان یده است، اما هنوز مشده اشتباه بو یمودهکه راه پ یدقبول کن. کرد
شده نظام شما نخواهد بود، اما قبول  سست های یهپا یقادر به بقا یزن یداشتن بمب اتمحتا  .تصاحب قلوب مردم است داشتن بمب اتم بلکه در در

 .گردد یرانوطن مشترک ما ا یدباعث نجات جاو تواند یم یاستصحنه ساز  یدنشجاعانه اشتباهات و کنار کش
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  !یا خامنه آقای
به  تر یشکشور را هرچه ب شود یم نیز یزآم گاه جنون متناقض که یها و گفتارها فاصله گرفته و رفتار یتنظامتان هر روز از عقالن یاستمدارانشما و س

و  یاقتصاد انبحر ی،مذهب -یشده قوم یجادا یقعم یها شکاف ی،اجتماع یها آشوب یران،ا از ییها بخش یخطر جدائ. برد یم یشسمت فاجعه پ
که در دل خود  ستا یهر کدام گسل یدداد یرانو شما به مردم ا ینیخم یکه آقا یدروغ یها از آن همه وعده یناش یفرهنگ یخره سرخوردگألاب

 .نهان دارد یبمه یا زلزله
  
  !یا خامنه یآقا. 3

مانند اتصال  ییمردم را با دادن شعارها توان یو نم یدمتصل به امام زمان نخواهد گرد یراندر ا یگرینظام و دولت د یچدولت شما، ونه ه نه نظام و
که شما و نظامتان از  بلوییتا. داد یبرواج خرافه و امثالهم فر و یخراسان یدبه دولت امام زمان، مقدس نمودن شما و خطاب کردنتان به مثابه س

خون  یرشدارند که از شمش یبه امام زمان یازمردم ما چه ن یبراست: یستن یرانیجز خشونت و جنگ و و یزیکرده است چ یمامام زمان ترس
اهل سنت و  عامکه قتل  یامام زمان. گذراندن مردم یغندارد جز گرفتن انتقام و از دم ت یخون شناور، و هدف در یدشاسب سف یپاها چکد، یم

سرکوب  یشود و دست شما را برا یرانا یکردن فضا یتیو امن یباعث نظام یدشا یامام زمان علم کردن چنین. سرلوحه کار اوست ...و یهودیان
بلکه  یست،ن یعیوجه اهانت به مقدسات هموطنان ش یچهدف من به ه. نخواهد بود یرانملت ا یصلح برا مبشر رحمت و گاه یچتر بگذارد، اما ه باز

آن را  و کند یاستفاده م ءسو یعاز امام زمان در واقع از مقدسات تش یهولناک یرتصو ینکردن چن یمکه با ترس ستا یماسال ینظام جمهور
 .یدا المصالحه خود قرار داده وجه

  
ثبات  ینیالع طرفه یبرا یدشا یرانا های یهسرما ینها از بهتر انباشت زندان. بار بوده است آور و فاجعه شما شرم های یاستس یزن یحوزه داخل در. 4

چون  ای هآزاد یها انکه انس یستیدن ینشرمگ یاآ. یدخواهد کش یرقدرت به ز یرشما را از سر یتنها  در  یشما به ارمغان آورد، ول یرا برا یظاهر
عرق شرم و  یاآ ید؟ا س کردهزندان محبو های لهیرا در پشت م یگرد یفها انسان شر وند، و صدکبود یقصد زاده، یفدکتر س ی،دکتر عبدالفتاح سلطان

تنها  ید؟کن یلحظات عمرش را در زندان سپر ینبهتر یدکه با یستچ یکوکب یدام یرانیه جوان اغگناه ناب یراست هب نشیند؟ یشما نم یشانیندامت بر پ
و  یا نابغه ینمحبوس کردن چن از یاآ. شما نشده است یبا دستگاه قراضه و از رده خارج اتم یاست که حاضر به همکار ینا یکوکب یدگناه ام
کجا ) ع(یکه عل دهیدپاسخ  بالید، یبه خود م) ع(طالب یابن اب یعل یانمتق یشوایشما که به عدالت پ بالید؟ یو آزاده به خود م یفها انسان شر صد

فکر و حکومت  ین،که شما با داست  ینا یتخود قرار داده بود؟ واقع یحکومت اسالم یبنا یررا ز یزندان و شکنجه و اعدام و پرونده ساز
 ی،گآوار ی،لتعدا یجنگ، ب یشاصل یقکردند مصاد یمعرف یرانبا مردم ا ینیخم یکه شما و آقا یاسالم. یدفاصله دار یختار یبه درازا )ع(یعل

 یهائ عدالتی یب ینچن یاسالم یدر کجا و مطابق با کدام فتاو. رساند یگاهیجا ینکه شما را به چن یستدر حق ملت یزندان، شکنجه، اعدام و قساوت
 یو اجتماع یمضاعف اقتصاد یهمسو با فشارها یهر اعتراض یسرکوب صدا دارید؟ یروا م یرانروا داشته شده است که شما با ملت بزرگ ا

 یجیتدر یلیگسترده، تعط یکاریجز ب یغلط شما دستاورد های یزسیاستن یدر عرصه اقتصاد. بوده است یرانیانا یماحصل نظام شما برا
شدن  یخره تهألاها و ب فرار مغز ی،نجوم یها گسترده و اختالس یفساد مال ی،خوار رانت یرانی،شدن پول ا ارزش یب یخته،گسها، تورم افسار کارخانه
 یچدر ه یدنگاه کن کشور بوده است؟ صادقانه یبرنده مصالح مل یشمحافظ و پ ینهنظام شما در کدام زم یراست هب. مردم از نان نداشته است یها سفره
 .که نظام به مردم دروغ گفت یردبپذ: تر ساده یانبه ب یا یا جنبه

  
   !یا خامنه یآقا. 5

به  یو زدن انگ جاسوس یساز کهنه پرونده یوهمتوسل به ش یابدب ینمعترض یخفه کردن صدا یبرا یگریراه د تواند یوزارت اطالعات هر جا نم
که وزارت سر  یدفکرکن 350شدگان بند  هم شده به محبوس یقیدقا یخوب است برا. اند راستا گام ننهاده یناکه هرگز در  شود یم یفیشر یرانیانا

 یرانیو ا یرانا یدلشان برا یتانها و آقازاده یانشما، اطرافاز  یشگان بآزاد ینا که یزده است در حال یها انگ جاسوساطالعات به آن یتتا پا جنا
قباحت وزارت  ،ریفش یها انسان ینمرتبط کردن آن به ا و یگانهب یسازمان اطالعات یکعلم کردن  یتالش برا ین،غگرفتن اعترافات درو. پدت یم

وزارت اطالعات  ی،ناتوان ینپوشش نهادن به ا یو برا »یجنگ اطالعات« یکشدن در  یرناتوان از درگ. دهد یرا نشان م اطالعات و ضعف آن
 یستن سیمشخص از جاسو یفیخود وزارت اطالعات شما قادر به ارائه تعرحتا  که که یزمان. شود یم ینسانایرکهنه و غ های یوهش ینمتشبث به ا
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ها را به  انسان ترین گناه یکه ب یستیدن ینشرمگ یراست هدارد؟ ب یرانیپرست ا وطن یفمنحوس به دوش انسان شر یردا یندر پوشاندن ا یچگونه سع
 ید؟ا کرده یراس یجاسوس یاتهام واه

  
  !یا خامنه یآقا. 6

 گوید یم یبه فرد زندان یاسالم، قاض یختار یدر کجا. ندارد یاستقالل ینتر فقط تابع اوامر ملوکانه شماست و از خود کوچک یهشده قضائ یرانقوه و
گفت؟  ینبه من چن یصلوات ایقآ یه،قوه قضائ یختار یدادگاهب یبه اصطالح قاض ینتر رابا قاشق ازحدقه در آورم که منفور یتها که آرزو دارم چشم

 یشما آقا یدادگاهب یرا مورد ضرب و شتم قرار دهد که قاض یجرأت را داده است که فرد زندان ینبه خود ا یقاض یه،قوه قضائ یختار یدر کجا
 یزیونتلو ینهایدورب یروبرو در و ارعاب مجبور به اعتراف یدرا با تهد یزندان یقاض یه،قوه قضائ یختار یکار نمود؟ در کجا یناقدام به ا یصلوات

صورت حکم ده سال حبس را  ینا یردر غ کنی یو اعتراف م کشی یدهانت را م یپز«من گفت  یانبه هم بند یصلوان یشما کرده است که آقا
 توانند ینم غلطی یچوزارت اطالعات ه یمدر مقابل تصم یلو وک یکه قاض«من صدق کند  یبازجو یوالیه یها گفته یدشا. »کنم یصادر م یتبرا

 یرانشما نابغه ا یداگاهب ینهم. گوش به فرمان اوامر ملوکانه شما و مقهور شده وزارت اطالعات شما هستند یهقوه قضائ یتو درواقع یبراست. »بکنند
مرد دها آزا سال زندان و ده ده از یشکبودوند را به ب یقسال و صد 11از  یشرا به ب یسال و عبدالفتاح سلطان 10به  یگناه یچرا بدون ه یکوکب یدام

 ید؟ا آن شده یکه شما مناد یهمان عدالت و رأفت اسالم   است ینا یاآ. المدت محکوم کرده است یلطو یها به زندان یگرد یفو زن شر
گونه که در  واهد زد، همانام خ و آزار خانواده یتدست با اذ یاکالم حق و قبول اشتباهش  یدنشن یکه اکنون وزارت اطالعات و به جا داند یم خدا

 یپزشک یا قلمداد و پرونده یمرا فاقد تعادل سالمت روح یاو  کند یدست و پا م یمبرا یاخالق یا پرونده یامن مرتکب آن شد،  یریمدت دستگ
 .آماده خواهد ساخت یمبرا
  

  !یا خامنه آقای
  !یمبهتر باشد شما را اعالحضرتا خطاب نما یدشا یا

 یها که در زندان یگرد یاریشده به من، همانند بسکه اتهام وارد کنم یتکرار م ینو همچن یرفتهانتقادات مرا پذ ،که با سعه صدر یدوارمام یاندر پا
و  یثیتتبرئه خود، اعاده ح یتقاضا یلدل ینو به هم دانم یمبرا م شده کامالً ردو اساس بوده و خود را از اتهامات وا پایهی اند، ب شما محبوس شده

هم  بار یک یکه فقط برا یدوارمقلب ام یماز صم. موران وزارت اطالعات به غارت رفته است را دارمأخود را که توسط م یرداندن لوازم شخصبازگ
 .اند مرتکب اشتباه شده یگرد یاریشما در مورد من و بس عاتکه وزارت اطال یردبپذ و یددرونتان گوش فرا ده یکه شده به ندا

  
 یبع الهدمن التعلی  والسالم

 یشافع ینافش: احترام با
  
  

  ***منبع *** 
 »مذهبی -ملی «وبسایت 

http://melimazhabi.com/?p=25462 
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  ) ++(  1391مهر  14 ای، به خامنهزاد  محمد نورینامه سرگشاده بیست و ششمین 

  
 یدکه فکر آفر یینام خدا به
  

 یرانپرده قدرت در ا پشت
 

 یرانا یماسال یجمهور یبه رهبر گرام سالم
 ای خامنه یعل یداهللا س تیآ حضرت

  
 یصبور. ام شما نگاشته یاست که تاکنون براای  هنام ینتر یرخواهانهو خ ینتر کرده، به گمان خودم، منصفانه یارکه اخت ینامه برخالف طعم تلخ این
از  یشرا ب عرصهدهند و  یم سر یاهونامه ه یناه ا مطالعجناب شما به از هواداران همار یاحتماالً جماعت. یدمن دل بسپره و به سخن مشفقان یدکن
ه که با هم یسخن. به شما رسانده باشم یچارگیب یتنگنا یناست که من سخن خود را در ا ینمهم ا. یستن یباک ؛یرندگ می بر من تنگ یشپ

و  یاب. استم یبرقرارهای  تپش ینآخر یصدا ی،شنو می که یطبل یصدا ینا یز،عز یعل یدس یآها: آورد یبرم یادخود فر یمانیو ا یاستعداد انسان
 !بکش یرونباند  هفشرد فالکت عظما فرو ینکه ما و شما را به ا یدست به دست مردم بده و خود را از حصار آنان

  
 :اما اصل سخن من و

 یدا را که اراده فرموده یکالن یمتصمو سه سال گذشته هر  یستب ینکه در ا ،ییدباشد که قدرت نخست کشور شما ینباور جناب شما بر ا شاید
خود را قدرت نخست  اند، هبغل زد یرکشور را به ز یاتاکنون کل ینو از هماند  هکرد ینبعد شما کم یکه برا یآن سرداران یدو شا. همان شده است

کشور  ینکه به هر موقف اای  هاران فربو نه سرد ید،نه شما قدرت نخست کشور. یننه آن درست است و نه ا: یمگو می ینانبا اطم. بدانند شورک
 .اند هبالزده چنگ برد

خود را توسط های  خواسته یرکانهجا ز و از همان ،است یدهاست که قدرت نخست در پشت آن لم یدر ییواگشا: مقال بر ینسخن من در اه اراد
 سرداران شما راه سفر یچرب یزانجا م و از همانکند،  می یلهستند، به سمت ذهن و زبان مبارک شما گس یکه خواهم گفت چه کسان یآنان
 .شود یرفراگ یرناپذ یریسهای  یسهنوک ینا فربگیسنجد تا  می

که  یآنان به انجام کار. نگرم می یهزاو یناز هم اند، هخود نهاد یزم یبعد شما رو یسرداران فربه برا ینکه ا یا ینظام یمن به طرح کودتا حتی
 یزن یرانا یدنشان در بلع شده و ولع یاطوارشان توسط همان قدرت نخست طراحه آنکه بدانند هم یب. خواهند برد دستاند  هیافترا  یتشمأمور
 :است که همان قدرت نخست در کامشان افشانده یتیاز ترب یناش
 یدبا یااست که ای  هاز صحن یکسع. یردگ می صحنه جا یکاست که در  یزیقاب، انجماد هر آن چ ینا. »بقا«دارند به اسم ای  هواژ سینماگران -1
 .دهد می ینیتبه آن ع یلمبردارف یناز ذهن کارگردان است که دورب یچارچوب: یمبهتر بگو. شده یلمبرداریآنکه ف یاشود  یلمبرداریف
نشده  یسپر یرانبه ا ینیاز ورود باشکوه امام خم یزنای  ههفت یکهنوز . یمرو می بهمن ماه سال پنجاه و هفته یمبه ن ینماگران،قاب س ینهم با

رفاه که ه از مدرس یمکن می یمرا ترس یحاال قاب .اند هاسکان داد »رفاه«ه دخترانه را موقتاً در مدرس ینیامام خم. نشده یسپر یزنای  ههفت یک یآر. است
 .هوا سرد است. را برف پوشانده ینزم. صبح است یمساعت سه و ن. شب فرو رفته است یکیدر تار

وضو ساخته و به نماز شب  ینیاول، امام خمه نور طبقه لک یردر ز. را پس رانده است یکیدر بام مدرسه، تار یکیاول، و ه در طبق یکیر، نوه لک دو
در تالش است  اامام ام. یدفرما می مردم یباش نص یمتعال با تجل یخدا یبقر که عن یا یروزیاز پ یمست. است یکه با او مست ینماز. است یستادها

و . بتاراند یزذهن خود نهای  از دوردست یندچاک او ینهو س ییرا که عطش او را دارند و فدا یمردم یاهویو ه. خدا باشد ینمازش خالص برا که
 .قاب یینیاول در قسمت پاه از طبق ینا .اند هکه خود مرقوم فرمود ی»الصلوۀ اسرار«مند از  بهره. نماز ناب اقامه کند یک
 بامهای  بر برف یپا یار،االخت و تام یفعال و پرانرژ ی،اهللا خلخال یتجناب آ یده،که به بام مدرسه تاب ینور یرقاب و در ز یدر قسمت فوقان اما
ساعت چهار صبح . کنند می یفرد یوارده ینو با چشمان بسته س ،آورند می ؛یاورندارتش شاه را به بام مدرسه ب یردهد چهار ام می نهد و دستور می
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 که بر یبرف یچهار نفر بر رو ینجان ا یجسم ب. یراحت ینبه هم. دهد یم و فرمان آتش سر یدگو می ی»ینبسم اهللا القاصم الجبار« یخلخال. است
 .افتد می کف بام نشسته فرو

شم به نماز شب عاشقانه و اشک در چ ینیچون امام خم ینخستش رهبره که در طبق -  دهم می رفاه نشان شماه که من از مدرس یا یلیقاب تمث این
به  یکار یامردمان دن. است یرانا یاسالم یجمهور ینظام نوپا ینداز فرا تفسیری - مشغول اعدام است یمهسراس یو بر بامش خلخال یستاده،ا
مان نماز ه یرونیدهد، صورت ب می رفاه رخه آنچه که در بام مدرس: یندگو می آنان. شود ندارند می اول اقامهه که در طبق یخلوص نماز لظتغ

 .خالصانه است
  
نماز امام، که خالص و ناب و با حضور : ییدو بفرما. محض است نمایی یاهس یکقاب،  ینا یر،که نخ ،یدمن خط بکش ینقاب نماد ینبر ا شاید -2

 ینع ام یاستس: ییدبفرماتر  نهقاطعا یاو . خود یخود، اعدام به جا ینماز به جا: ییدو باز بفرما. ندارد یخلخالهای  به اعدام یربط یچقلب است، ه
 .یرناپذ ند و انفکاکا الزم و ملزوم هم ینهاا یدو هر. ما یاستس یخلخالهای  ماست و اعدام یانتد ینینماز امام خم. ماست یانتد

 یرآوردن انقالب اسالماست که ما با ب یشینما ،مهم. ندارد یما کار یو درون یفردهای  حضور قلب و ها یتخلوص ن جور ینبه ا یادن: یمگو می من
و ها  یو تندها  یخرد با خلوص در اندرون، و کم ینماز: رفاه استه ما همان قاب مدرس یشبرداشت همگان از نماه خالص. یما داده یانشان مردم دن

کاسته شد،  یزن یهمان خلوص اوله یزانکه هر چه زمان گذشت، از م ییدفرما می قبول یزو ن. یروندر بها  و اعدامها  و غارتها  و مصادرهها  یتعصب
 .حقوق مردم افزوده گشت یدنما در روب یمگیسراسهای  خصلت یو به فربگ

  
: یکی: یدنما می رخ یکه در دو وجه اساس. است یرانا یاسالم یظاهر و باطن جمهور یشما کردم، همان معنا یمرفاه تقده که من از مدرس قابی -3

 یچه درچرا که . و اسالم و قرآن ربط دارد و نه شقاوتش یغمبراش به خدا و پ یاشاره که نه مسلمان ینبا ا .شقاوت: یگریو د ی،از مسلمان یصورت
 .است یبخشودن به همان آداب انسان که روحشان جال یآسمان یانچه برسد به اد. ندارد یبه اسم شقاوت جاای  همقول یآداب انسان یکجا

  
 یسخن ینا ».یمرا متوقف کن یوماوران یساز یرا لغو کنند تا ما غن یرانا یهشده عل وضعهای  یمتحر یجهانهای  سازمان«: یدا فرموده یشنهادپ اخیراً -4

که او  یمدان می مهه. یدخز بیرون - یاتم یانرژ یالملل یندر آژانس ب یراناه نمایند - یهسلطان اصغر یعل یاز دهان آقا یشچند روز پ یناست که هم
 .خورند نمی دون کسب اجازه از محضر مبارک شما آباش ب ای هو صد پشت هست

: یعنیو . ما باد هواه چند سال یناهای  یدندر یبانو گرها  یهشعارها و سرماه هم: که ینا یعنی یه،سلطان یدار آقا و البته خنده یرهنگامد یشنهادپ این
که خود ما با  پیچیدر  یچپه و مخمص یسرگشتگ ینا را از دل او م یاییدمقدسات قسم، به شما را به هم ی،جهانهای  و سازمانها  ابرقدرت یا

 یدگرگون یم،غلط کرد ینو ا. یمکرد »غلط«هوار،  یآ: یعنیو ! یدبکش یرونمانب یم،ا خود آوار فرمودهه یامدبرنهای  سر خود و نسل بر یمانها یبدفهم
 .»تواند بکند نمی یغلط هیچ یکاآمر«: که. یمفرمود یبلت تکرار آن ترغنوا را به جها یو مردم ب یمداد سال سرهای  است که ما سال یهمان شعار

  
 چه پاسخ یست،شما نهاده شده در چ یرو یشکه پ ی»چه کنمه کاس« ینامروز ما و ا یراز سرگشتگ: زده از شما بپرسند بهت اگر ایرانیان -5

راز را  ینا: یدا گونه که بارها فرموده همان یاانقالب ناکام گذاردند؟ های  آرمانو ما را در برآوردن  یچیدنددشمنان در کار ما درپ: ییدفرما می ید؟ده می
در دشمن دانا و : یاشان؟  یداخلهای  و عمله یدر دشمنان خارج: یاجست؟ و  یدبا یسو یگرخود ما از د یو کوتاه یسو یکدشمنان از ه در توطئ

 دوست نادان؟
که ما هایی  در برآوردن فالکت -» دشمن«ثابت  یشما پاهای  ینهگزه در هم. که بشود پنهانش کرد است یزینه چ »دشمن« ینمکرر شما بر ا تأکید

 خیصدرست تش یاتفاقاً حضرتعال: یمخواهم بگو می یرند،گ می گرفته و یرادکه به شما ا یآنانه من برخالف هم. است حتمی - یما بدان دچار شده
 .جست یددشمن باهای  یسهدر دس ما را یورشکستگ یاز رازها یکیکه  یدا داده
 ینبا ا. یدداد می یزپره ینما را از دشمنِ در کم یکه شما از همان ابتدا با هوشمند ،یاربس یاربس ،شما موافقم »دشمن ،دشمن«بند  یعترج ینبا ا من

و به دشمنان  ندازید،یپنجه در پنجه ب یلئراو اس یکاآمره در انداز یبا اَبَردشمنان یددار می گونه است که دوست شما آن یروح یتتفاوت که خصوص
که به جناب شما  یارادته با هم یهان،ک یعتمداریِشر ینحس یآقا ینهم: یممن اگر ناگهان بگو. یدندار یپوشانده و دم دست التفات پا و چهره خرده
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من به . یدصبور باش یا؟د آیآشوب می کند، بر من می یقرمکرم شما تز یتآنان را به به یستبا یو کارها یردگ می خطها  یونیستاز صه یماًدارد، مستق
 .مهم خواهم پرداخت ینا یِچون

  
خوانان را  روضه ی،انقالب اسالم یروزیاست که ما بالفاصله پس از پ ینامروز ما در ا یورشکستگ یاز رازها یکی: یمخواهم بگو نمیحتا  من -6

 پول یمختصر یروزکه تا د یخوان روضه یروحان. یمعرضگان سپرد یب ینر را به دست اامور کشوهای  و رشته یمداد یبر دانشمندان خود برتر
به  ینشست که با انقالب سال پنجاه و هفت روای  هقافله شد و بر گرد یدهناگهان به ضرب انقالب برکش ید،کش یسوزناک برمای  هو روض رفتگ می
 .داشت یکبختیو برآمدن و ن یشمندیو اند یآزاد
خود موفق  یِو کار یو علم یتخصصه حوز که در یما داشته یمحمد خاتم یدو س یمطهر یدو شه یبهشت یدمثل شه یادیدهدن یِروحان ما چند مگر

 ماما یبه قد و باال ینگاه یک. را در دست دارندها  و ارادهها  هستند و رشته یزکه هنوز ن ،خوانان بودند همان روضه یانروحان یبوده باشند؟ مابق
 یو در یآباد یمو نع یو مجتهد شبستر یو جنت یکاشان یو امام یقیو صد یالهد و علم یاحمد خاتم یدس یانداران خود آقاو دوستجمعگان 

 یقتوف یزخود ن یخوان شد، در همان روضه نمی اگر انقالب ینانا: یمگو می ینانبا اطم. ندازیدیب یزدیمحمد  یخو ش یو حسن یدیو سع یآباد نجف
 .دنداشتن چندانی
ه را ب یروحان یک یو تخصص یزبانم الل اگر که شأن علم. یستن یانروحان یستگیِبا یفِثل، قصد مناقشه و تخفمَ ینگواه است که مرا از ا خدای

 رو د فهمد و ادب دارد و عالم و متخصص است می که یا یآن روحان یپا یردار و ندار خود را زه من هم. یرمبگ یدهکه به تن دارد ناد یخاطر لباس
 .کنم می آورد، فرش یبرم یاش قرار گرفته است و درست یستهبا یگاهجا
  
ای  هخامن یشما جناب مجتبه زادبا آقا: یندگو ای می هعد یست؟نباشد، پس با ک یزاگر با شما نباشد، و با پاسداران شما ن قدرت نخست ایران -7

آن  یبرآشفتنِ انتخابات سال هشتاد و هشت و تبعات بعد یگر،د یو روز یردگ می تومان پول یلیونهشتصد م یریروز از شهرام جزا یککه  ،است
 یسئر - طائب ینحس یخآش یناالسالم والمسلم تکه به گردن حضرت حج یاش، و به برکت دست یآقازادگ یُمنِبه  یزکند، و امروز ن می یرا مهندس

در  خود یپردازد و برا می اقتدار شما، به رتق و فتق اموره خته، در پس پرداندا - مکرم یتبهای  یول سابق هماهنگؤسازمان اطالعات سپاه و مس
 .یندب هایی می پس از شما خواب یفردا

 یچ،مصلحت که ه یصمجمع تشخ یسئدر دفتر ر یچ،جمهور که ه یسئوزرا و خود ره قدر نفوذ دارد که در دفتر هم آنحتا  شما یآقا مجتبا همین
شما با هر ه خالصه آقازاد! گذارد می شنود کار یزاطالعات ن یروز یمصلح یدر دفتر آقاحتا  یچ،مجلس که ه یسئو ر یهئقوه قضا یسئدر دفتر ر

 .برد می یشخود را پهای  اندازد و کارها و نقشه می زند، رعشه بر تن آنان می یو صاحب نفوذ یلو وک یرکه به هر وز گیزن
 یاالیند،خود را به غبار قدرت نهای  دستاند  هاند و تالش کرد یداشتن و دوست یستهه خوب و شاشما ک یثمِبرخالف آقا مسعود و آقا م: یمنگو چرا
. آلود ییگرا و خاصه یتیو امن ینابهنجار اطالعات یاش را به کارها یبود و هست که لباس آقازادگ ینشما ا یآقا مجتبا یرادهایا ینتر از بزرگ یکی

گشوده  سرداران فربه واه جور و همه ینفت یهمو که دستش به دالرها. است یراناه قدرتِ پس پرد ید،ال مبسوط هآقازاد ینا یندبگوای  هعد یدبله، شا
است و  یبافپاسدار قال اراش سرد ییاجرا یرکند، مد می طائب رصد یاش آقا یتیامنه مخوف مهرهای  با دستگاه یزرا ن یجوّ ییراتهمو که تغ. است

 .یاش زاکان یاسیعامل س
 یزانگ نفرته مثل آقازاد. خود جوالن بدهند یرگانبه آقازادگان و عش یزن یگردهای  الوقت خوانان و ابن شما باعث شده روضه یودن آقا مجتباب رها

ه هم بسرداران سپاه دارد و ه که هم سر در سفر یخزعل یزانگ نفرته رفته، مثل آقازاد دره اش از اندازه ب ییدارا یزانآستان قدس که م یِواعظ طبس
 یدر بساط یکن یمثل داماد و بستگان مهدو یی،مقتداه مثل آقازاد ی،آباد نجف یدره به راه انداخته، مثل آقازاد یزیونیتلوه ضرب نام پدر چند شبک

خود  یحساب بانک به یلیاردد میلیارساالنه م یز،انگ از مناسبات نفرت یکه در بستر یمثل برادران عسگراوالد اند، هکه به اسم امام صادق علم کرد
کند  می »او« یوقت: ادله که ینبا ا .اند هشد یلیاردرشما صاحب نفوذ و تر یدست، که با نگاه به اطوار آقا مجتبا یناز ا یگرانیو د. کنند می پول پمپاژ
 یم؟چرا ما نکن
 یدکه با یگاهیوج خود شما از آن جااست از خر یمختصره شما در کانون قدرت، تراش یآقا مجتبا چنینی ینکه ظهور ا یمگو می صمیمانه

 یک«: جناب شما یتب یو خدم و حشم و اعضا ،نبودند تر یشنفر ب »دوازده«از  ینیامام خم یتب یشم و اعضادم و حَست که خَا معروف. یدبود می
 یلیاردم یکصداما ساالنه حداقل  ،یدسر نمی تومان هم یلیونم یکبه  ینیامام خم یتبه ساالنه ینهز. برابر یکصددرست  یعنی ؛»فرن یستهزار و دو
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هر  یهمحرم و رمضان و فاطم یامشما در ا یتاما ب ینداختبار سفره ن یک ینیامام خم. شود می مکرم شما یتب یفاتیو تشر یتومان صرف امور جار
 .اندازد می هزار نفر سفره یستب یشب برا

که بُرد و نفوذ داشته  یادز یادشما ز یآقا مجتبا. یمگو می علتش را. یستماند موافق ند می را قدرت نخست کشور ینظر که آقا مجتب ینمن با ا البته
 کهسخن من اعتراض کند  ینبه ا یخود آقا مجتب یدشا. خود پرداخته است یبرا یعتمداریشر ینحس یاست که آقا یبتیهمان ه یباشد، در راستا

ه به اشار. افتد یم فرو یگریشود و د می یدهبرکش یکیمن ه به اشار: یدو بگو. شود می جا همن جابه پول به اشار یلیاردهامن صاحب نفوذم و م یر،نخ
کنم چه  می مشخصمنم که  ینا. شود می تپانده فرو یبه اسم قانون، به کام سردارانِ خود »یزکیچ«توجه به آه و فغانِ  یب یلیاردیمهای  من پروژه

 یرونب یگریبخشم و از دهان د می ینبه ا. امور کشور را در دست دارمهای  رشته یرمستقیممنم که غ ینا. آزاد یشود و چه کس یزندان یکس
 !خود ماست یدایش یزن دارد و همان قلم یکجا؟ که تنها قلم یعتمداریشر ینمن کجا و حس. کشم می
اما معتقدم . شما اعتنا بکنم ین سپاه و آقا مجتباو طائب و سردارا یعتمداریچون شرهایی  آدم چنینیِ ینا یاهوهاینوشته بنا ندارم به ه یندر ا من
. شوند رتفعم »یدبا«که توسط جناب شما هایی  یشده به شما و نگران ینشگز یانتقال خبرها: شما و امثال او همان است که گفتم یآقا مجتباه یفوظ

 یدبا یرمس ینرا از هم یراناه قدرت پشت پرد. است ینا افشاند؟ مهم می یناندر کام ا یرا چه کسها  ینگران ینخبرها و ا یناست که ا ینمهم ا
 .دنبال کرد

 ینه از کس. من، خودم هستم و خودم ینا یم،گو می یزهاییچ یاگر من دم گوش آقا مجتب: یدو بگو یفروزدمن بربه یکنا ینحاج آقا طائب از ا شاید
ن من، یا. دهم می دستور یگرانمنم که به د ینا: یدبگو یزسردار فربه ن و فالن. مکرم چپ نگاه کند یتبه ب یدهم کس می و نه اجازه یرمگ می خط
 یرد؟خط بگ یگرد یشود از جا می مگر
پشت در پشت او، و هم ه دارم که هم طائب و صد سردار فرب می یمبه جناب شما تقد ینانمن با اطم. یندخواهند بگو می چه هر ینهاا یدبده اجازه

و  یجماعت، اطالعات ینخصلت مشترک ا. اند یکنند که مستقل و منفرد و صاحب رأ می »یالخ«محترم شما ه و هم آقازاد یعتمداری،جناب شر
منفذ است که  ینکه من بدان اشاره خواهم کرد، از همای  هقدرت پشت پرد. دارند یخواه یتتمام یکه برا یو حرص و ولع. بودن آنان است یتیامن
 .کند می را شل و سفت ینهااقتدار ا یچپ

  
دو واژه به  ینا یتهدا من شخصاً در. »یرتبص« یگریاست و د »فتنه« یکی. یدبه واژگان انقالب افزود یدجده سه سال، دو واژ شما در این -8

 رو او را د یدچ یرا برم یرخواهیطومار منتقد خ »انقالب ضد« یکشعارخوار ما که ناگهان با اطالق ه جامع. یمگو می ینجان جامعه، به شما آفر
شما به کام  یدو واژه به برکت هوشمند ینو ا. دو واژه بود یناه گرسن یاراند، گو می تلنبارهای  نفرته رفت به گردون می که راه یابانیهمان خ

 .نداشته باشد یا یما کاست یشعارخواره جامعه درانداخته شد تا سفر
آوردند گرفتار  می شما خبر یکه از پس پرده برا یآن جماعته فتن یانم که خود در یدسخن از فتنه راند یطیاما شما درست در شرا شوربختانه

دادند و  می یزنژاد پره یچون احمد یشما را از فرد نامتعادل یگرانکه د یدفرا خواند یدنو درست د یرترا به بص یگراند یو درست زمان. یدبود
 ینو برآوردن ا ینشرا در گز یرتمفهوم بص ،نژاد یاحمد یه قد و باالب یساده و سطح ینگاهحتا  .یدآنان نداشت یدنبه درست د ییشما اعتنا

 فشرد؟ یپا یرتبص ینوا یبه او عاجز ماند؟ و همچنان بر واژ ییاز شناسا یاسی،س یرتبصه پس چگونه است که خالق واژ. کرد می معنا یخولیامال
  
و ها  ینو توهها  یمو تحر یرهات وارد آورده باشد خوب است؟ با تحقما خسار یبعدهای  چقدر به کشور ما و به نسل نژاد احمدی ؛پرسش یک -9

 بودنامتعادل ن یناهای  دالر؟ چقدر؟ مگر شلتاق یلیارددالر؟ هزار م یلیاردصد م! یدکند؟ پاسخ بده می کشور ما کرده و یبکه نصهایی  یماندگ عقب
که  یمگو می یزن ینگفتم، ا یعتمداریشما و شره که از آقازاد ینانیاطمما را سرعت بخشود؟ من با همان  یو پول یانسانهای  یهکه ذبح سرما

 نه؟چگو. در رکاب آنان است یزو هنوز ن. گرفته است می خطها  یکاییو آمرها  یونیستاز صه یماًمستق یتش،ولؤمسهای  نژاد در تمام سال یاحمد
 .خواهم گفت

  
. خوردند می اوهای  یوهاجازه از م یکشاورز رفته بودند و ب یکچند نفر به باغ : که گفت میدیشن ینیداستان را ما و شما از زبان امام خم این -10

: گفتو  یدکش یگرد را به کنار و دوره یرسد، روحان نمی زورش به همه یدکشاورز که د. یروحان یکیگرد و  دوره یکیچوپان بود و  یکیمثالً 
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کند؟ او کجا و شما کجا؟ هر سه متحد شدند و آن جوانک چوپان را زدند  می شما چه یانم جوانک چوپان در ینا. نوش جانتان یدخور می شما اگر
 .انداختند یرونو از باغ ب

است با  یکه شما را چه قرابتام  همن ماند. مال شماست یمحاج آقا ما هرچه دار: و گفت یدکش یرا به کنار یکه گذشت، مرد کشاورز روحان کمی
. یدچرب می یخاط یزور کشاورز به روحان یگرحاال د. انداختند یرونگرد را زدند و از باغ ب متحد شدند و مرد دوره یزن فروش؟ گرد پارچه دوره ینا
 .انداخت یرونزد و او را از باغ خود ب ی؟کن می در باغ من چه یاح یب: یدکش یاداو را گرفت و بر سرش فره یق

 یرکدشمن ز. او خوردندهای  یوهداخل شدند و از م »دشمن«شان به باغ همان  یانقالب اسالم که با یداستان کسان. داستان، داستان خود ماست این
و سه  یس یِصبور یُمنِو اظهار رفاقت کرد و به  یدآنان خز یک یکبه دم گوش . یدآ یخور برنم جماعت مفت ینتنه از پس ا یکدانست که 

 یشکوه، با لباساکنون همان انقالب با. یقیو طرای  هیورا به ش هر یک ،پراند - اشدکه روح انقالب ب - یهمه را از اطراف آن روحان اش، ساله
 .وامانده یانهراند، تک و تنها در م می پاسخ یمکرر و ب یکه او را به سمت التماس یمندرس، و با ضعف

و ها  با اعدام یاانقالب؟ همه را  یروزد یارانکجا رفتند . یندازیدب یدا یستادهدوستان انقالب ا یانخود که در م یمقدهای  به عکس ینگاه یک
و ها  با انگ یا یم،تنگنا مجبور به مهاجرتشان کرد یجادبا ا یا یم،راند یهو به حاش یمسوزاند یلدل یبهای  با زندان یا یم،مشکوک کشتهای  مرگ

 .ما را راحت کردند الیمردند و خ یعیبه مرگ طب یزن یجمع. یمکرد ینشاننش مفتضح و خانه ین،آست درهای  برچسب
  

شما سه سال است که به : گفتم یشانبه ا. مواجه شوم خواهم گفت یزگفتم که اگر با شما ن یسخنان یرفسنجان یهاشم یبه آقا یشپ چندی -11
سنگ نهادن و من کجا؟ کدام حادثه و محکمه و سنگ بر  یِفرد یتشما کجا و موقع یگاهاما جا. درست مثل خود من. یدا یوستهجمع معترضان پ

آن نبوده  یانو باعثان و بان یناز مطلع یکیکوفتن و کدام معامله با داخل و خارج بوده که شما  و فرو یدنو زدن و کشتن و برکش نداخم و لبخ
 ید؟باش
از آنان را  یو جمع فراوان صورت عام،ه که ما حقوق مردمان خود را ب یندر ا یست؟در چ یددان می یااوضاع امروز ما آ یچیدگیِراز در هم پ: گفتم و
 قحه و حاضرند و چشم به راه اعاده و مطالب حیّ - اگر شامل مرور زمان شده باشندحتا  - شده حقوق تباه ینا. یما صورت خاص تباه کردهه ب

و  یمبچرخان یحتسبه و دان یمکن یارانزوا اخته که گوش یستن ینا) ع(یرتوبه هم به قول حضرت ام. یستجز توبه نای  هما و شما را چار. یشندخو
 .یممردم را اعاده کنه شد است که حقوق تباه ینمطلوب اه حداقلِ توب. ییماهللا بگوستغفرأ
 یعه،ضا یککشورها به محض برآمدن  یندر ا .اند هداد یقانونه از مردم وجه یخواه که به پوزش یمگو می ینآفرها  یو ژاپنها  یمن به غرب: گفتم و

که ای  هونبه گ. یافتهراه  یزافتادن از چشم مردم ن به فرو یت،ولؤافتادن از مس فرو یناها  یژاپن یبرا. افتند می فرو یتِ خاطدولحتا  والن وؤمس
 .زند می یزن یگرِ مردم، دست به خودکش به خاطر شرم از نگاه شماتت یشخص خاط

و ها  فتنهه و هم یدخروج کن یمخواهم بگو نمی .است یرینا باطنش شظاهرش تلخ ام یههد ینا. شما دارم یبرا یههد یکمن : گفتم یهاشم یآقا به
هایی  یعهضا وها  و کشتنها  و زدنها  و معاملهها  حادثه یکبه  یکنوشته،  یس یاپنجاه نوشته  یانوشته  یکصدو در  یاییدبل ب. یدرا افشا کنها  یسهدس

مردم  یتاز کل یا یدگاند یبو از آس یدبربشمر ید،ا بودهها  و ظلمها  یها و تعد ن فاجعهطرف آ یناظرِ ب یااید  هبود یمسهها را که خود در برآمدن آن
اما از  یمبرد می بدان دست یشو سه سال پ یاز س یدما باه که هم یهمان کار. یدرا نشر دهها  نوشته ینا یزو هفته به هفته ن یدکن یخواه پوزش

 .یمکرد یزنشدن نظام پره یفخاطر ضعه رواج آن ب
هم خدا به شما عزت خواهد بخشود و هم با  ید،مردم است مبادرت ورزه حداقل در جهت احقاق حقوق معوق یکمهم، که  یناگر به ا: گفتم و

در رفته و ه گرچه زمان از دست ما ب: و گفتم. داد یدمردم قرار خواهه شد حق فراموش ینوالن را در معرض اؤمس یرساها  یخواه پوزش ینانتشار ا
به شمار  یما که دچارش شده یفالکت ینرفت از ا برون یخوب برا یتواند آغاز می حرکت، یناما ا یما قرار گرفته یدردناک یدگرگونه آستان رما د

 .یدآ
از دخترانش را بازداشت کرده بودند و  یکیآن روز . گفت می راست. یستمن امروز حالم خوب ن: به فکر فرو رفت و گفت یکم یهاشم آقای

 یکرد که وزنِ آقا یکار یداست که نبا ینکشور ا یبرداشت من از وضع کل: من تشکر کرد و ادامه داده یاز هد. در راه بود یزن یهدپسرش م
 یتوضع یبراای  هخامن یبهتر از آقاای  هینگز یچمن ه. شود می بعدش چه یستمعلوم ن یایدب یینپاای  هخامن یاگر وزن آقا. یایدب ایینپای  هخامن
و ها  کشور افتاده دست طائب. کنم ینیب یشرا پای  هخامن یبعد از آقا یتوانم فردا نمی که دارم یتجربه و سن و ساله با هم. شور سراغ ندارمک یفعل
 .دست ببرند ینظام یبه کودتاحتا  فردا ینهاا یستن یدبع یچه. ها ینقد
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حتا  که یما مبتال شده یریتیمد یچنان به فرسودگ ما آن: یماست که بگو ینا ،رد و بدل شد یهاشم یمن و آقا ینکه ب یسخنان یانمن از ب قصد
به  ینا. دفاع مقدس استهای  خواران سال یراثو م یاننگران برآمدن نظام: تر و مهم. سراغ ندارد یمناسبه ینگز یچبعد شما ه یبرا یشانمثل ا یفرد
بر  یبعد شما کس یستاز نگاه آن قدرت پس پرده، قرار ن. برده است یشپجا  هدرست و ب یلیاست که آن قدرت پس پرده کارش را خ ینا یمعن
 اند؟ ما مرده یو قاچاقچ یمگر سرداران نفت. قدرت جلوس کند یرسر
بخت دست برده  نگون یخزنده به جان کشورها یآن، کودتاها یشده و به جا یسپر یو ناگهان ینخون یاست که عصر کودتاها ینباورم بر ا باز

پس ما  .اند هحساس کشور را قبضه کردهای  منصبه هم یرناپذ یریکه سرداران و پاسداران گرسنه و س. است یجار یرانآنچه که در امثل . است
است که در  یکدام منصب حساس کشور: ییدبه ما بفرما. یمخور می سپاه غلت یرناپذ یریسرداران س ینظام یاز کودتاای  هدر عرص کنونا ینهم

  نکرده باشند؟ یلشو رام و ذل یعمط یست،اگر ن یانباشد؟ نبوده  ینانچنگ ا
  

که شخص شما  ینیبا آست »دشمن«هستند که آن  یهمراهانترین  دست، تازه یناز ا یگرد یو جمع یو کروب یو موسو یو خاتم یهاشم آقایان -12
جهان، ما  ینامر مسلم یحضرت ول ،ای خامنه یعل یداهللا س تیجناب آ: بوده باشد ینا یدباغبان شاه زمزم. انداخت یروناز باغ انقالب ب ید،باال زد

 یمدست به دست هم بده یاییدب. یمدان می جدا ،اند هکه در جلد دوست فرو شد یبانیما حساب شما را از حساب رق. متعلق به شماست یمهرچه دار
د و باغ یشما باش یان؟م یندر ا یمهست یما ک. شما باشد یارر اختتا باغ و هرچه که در اوست دربست د یاندازیمب یروندلخراش را بهای  مزاحم ینو ا

 .و هرچه که با اوست
 ید،کرده بود یعرا وسها  یرخودیرا تنگ و غها  یخوده یرو دا ید،برده بود »یرتبص«و  »فتنه«واژگان  یجو ترو یشکه دست به گزن یو شما در حال

مستقالً برآمده از فکر و  یدکن می هرچه یدکرد می یالکه خود خ یدر حال. بود یدهارک دشما تد یکه او برا یدکرد یو کار یددست به همو داد
 ینو سرداران مکرم در همها  و طائبها  و آقازادهها  یعتمدارینژادها و شر یو حال آنکه نقش احمد ؛شخص خودتان است یزبینیو ت وشمندیه

شان برآمده از  یتیو امن یاطالعاتهای  یافتهاند و  کنند مستقل می کرده و »یالخ«که  ینهمان کسا. به شما بوده است یرکآن باغبان ز یامانتقال پ
 .خودشان است یالتیو تشک یذکاوت شخص

 از یکیبه : گفت می یدوست. کنند نمی ما و شماهای  به التماس یو آنان وقع. یمما اشتباه کرد: که یجهانه با التماس به جامع. آقا یدا تنها مانده اکنون
: کرده است؟ که او گفت کراررا ت »یدرا بردارها  یمتحر«ه استانبول پانزده بار جملای  هدر نشست هست یلیجل یآقا یدخبر دار یارهبر گفتم آ یاناطراف

 !شانزده بار
  

 یدنکه ما درخش یروز یدیم،آشکار نهراس یقلندر ینو از عواقب ا یمگره زد ینرا به سرنوشت مردم فلسط یرانکه ما سرنوشت مردم ا روزی -13
 یم،زد یتو به مشعل ترس و لکنت کبر یدیمکش مُلک فرو ینا را در یکه فروغ آزاد یروز یم،را در شعار و رَجَز محدود کرد یرانیانو برآمدن ا

 ینالد چون جالل یشخص شما قاتله اشاره قلم و ب یکو او در  یمرا بر سر دستگاه قضا گمارد یزدیمحمد  یخچون ش یتیکفا یکه فرد ب یروز
خود  یاتو همچنان به ح یمنکرد یقالب ته یامام یداز همسر سع ییبازجو یلمف یکه ما از تماشا یرهاند، روز را از قصاص و مرگ وا یفارس

 یخون شچ یزیانگ نفرتهای  اهللا یتکه آ یروز یدیم،غش خند غش یحیتفر یو در آن سفرها یمرفت یحیتفر یبارها به سفرهاحتا  و یمادامه داد
و  یدیمخود را د یلکه ما جسم عل یماندند، روز یاهللا باق یتو همچنان آ یختندمواد مخدر آم یتترانز یِکشتن منتقدان را به چاشن یان،فالح یعل

که  روزی دیم،یآنان را نده یامدبرنهای  نسل یو درماندگ یرانیانفرزندان مردم را و حقارت ا یلدل یبهای  اما کشته ،یدیمکش خمرتب آن را به ر
 یمرا در اطراف خود رواج داد یو چاپلوس یاکاریاز ر یکه نهضت یروز یختیم،و آن ر یناه یسمردم به که زبان مردم را بدون اجاز یپول ب یلیاردهام

از ها  که امام جمعه زی، روادامه دهند یشخو یِگفتن ما به هنگام تولد پرده بردارند و همچنان به امام جمعگ »علی یا«از راز ها حتا  تا امام جمعه
 یم،بست یمتقس یرخودیو غ یو مردم را به خود یمافتاد یشکه از خدا پ یماندند، روز ینماز جمعه دروغ گفتند و همچنان عادل باق یبونپشت تر

اگر . یدخوش باش: شما کردند که ما و ینشود با اسالم به اسم اسالم مزاح فرمود، آن جماعت پشت پرده باد در آست می یمکه ما دانست یاز زمان یآر
شما آوردند  یشرا پ ییبشقاب مطال یرکانهبود که ز ینجاو درست ا. یمکن می ما خود مقدماتش را فراهم. از آنِ شما یادن ید،ا ینطالب هم یادنه از هم

 رند؟دا یلشده م یغن یومحبه اوران یک یاحضرت آقا آ: به شما گفتند یورز آداب ادبترین  یظغل یتو با رعا
ه ب. به سمت شما دراز کرده بود یرککه آن باغبان ز یددست برد یسمانیو به ر یدزده شد یجانشما گفتند، ه یآن براهای  یتاز خاص یوقت و

آنان : یمگو می اما من ،یدو داخل آن شد یدو باور کرد یدیدخود شن ینرا از زبان سرداران و معتمدای  هورود به قمار هسته شما پروژ ،صورت ظاهر
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 یلئذلت اسراه بر لب، صحن ینشست نخست، با تبسم یککه شما در همان  یجور. یرکبودند از جانب آن باغبان ز یآور یامبل پ ،نبودندای  هرکا
 .یدرا صادر فرمودای  هجانبه به قمار هست و بالفاصله دستور اقدامِ ورودِ همه یدرا به چشم خود تجسم کرد

 یستهو شا یدمف یکارها و شما را از کالن. مختصر گرم کردند یسرِ شما را با امور یرک،کارشناسانِ آن باغبان ز سرداران و معتمدان و خالصه
در ای  هو ناگهان با همان سالح هست یافتدست ای  هبه سالح هست - مثل پاکستان -  نرم شود نرم می دم گوش شما نجوا کردند که. برحذر داشتند

 یگرید یزبه چ یلئو شما که جز پنجه در پنجه شدن با اسرا. فرمود ینبرتر را مجبور به تمکهای  قدرت و ،کرد یتاعالم موجود جهان
دست بردن به  ی،و فرهنگ یدیو تول یعلم یشنهادهزار هزار پ یانچرا از م یراست. یدشده، تبسم فرمود یطرحِ طراح ینا یدنبا شن یشیدید،اند نمی
 .کند می »حال«است و با آن  یلمتماای  هاز ما به مقول یککه درون هر  یلدل ینشما مواجه شد؟ به اه نبجا با اقبال همهای  ههست شدان یدخر
و  یدندها تا توانستند از ما مک روس. کنند »حال«با ما  یچند وقت یکتا  ،ها سپرد ما را به روسه اراد یسمانبود که آن قدرت پس پرده، ر گونه این

 های آدمشما در فهرست  یونو اسم حوار. شدتر  و تنگتر  تنگ یالملل ینبهای  یمتحره حلق. نداختندیما نه کاسدر  یزیآخر هم چ بردند و سر
ما را : یمزد می چاک و دهان نعره یو ما مثل ابلهانِ ب. ما لذت ببرد یجهان یرتحق یخواست از تماشا می قدرت پس پرده. خطرناک جهان جا گرفت

 .تیسن یباکها  پاره ورق یناز ا
  

کالس  یشانبر ا یدر فالن کشور غرب یرانو سفارت ا ،اند هاسالم آورد ،در بالد کفر یآب از دخترکان موبور و چشمای  هعد تجسم کنید -14
جناب . و صالبت اسالم یهگسترش بن یحتماً برا. برند می یفبه سفر خارج تشر یناالسالم والمسلم تحضرت حج. کرده است یردا یشناس اسالم
و اند  همشرف شد یعاسالم و تش ینمب ینبه د ینجااهای  از دختر خانم یتعداد یکحاج آقا : یدگو می یرمالد و سر به ز می همه را ب ایشه دست یرسف

 یید؟فرما می شما چه. که صالح باشد وصلت کنند یکس بروند و با هر یرانحاضرند به ا
هم پت و پهن است  یلیحاج آقا که اتفاقاً خ. اتاق مجاور در جا، ینآورندگان؟ هم سالما ینپرسد کجا هستند ا می شکفد و می حاج آقا گل از گلش

تواند خلق  می هم ینهااز ا یباترالخالق، حضرت پروردگار مگر ز جل. برند می یفخاص و عام، به اتاق مجاور تشره شهر یرشانناپذ یریس یو اشتها
 یلم؟وک. کند می یاش جار یحروف حلق یترا با رعا یتمحرمه یغجا ص کند و همان می ود نشانخ یرا براها  یناز بهتر یکیجا  کند؟ عجالتاً همان

 .یدچرا که نه؟ شما سرور من هست
که دخترکان موبور  یداحتمال را بده ینو ا یدباش یرکمثل آن باغبان ز یداما شما هم با. متعرض شوم یکس یاز آن هستم که به اندرونتر  مؤدب من

باغبان  نچرا؟ چون خبربرندگان و خبرآورندگانِ آ. بسا گماردگانِ همان باغبان باشند یا اند، هشما را نشانه رفت ید کفر، که امنابال یِآب و چشم
است و از هر گمانِ بد مبرّا،  یآن که در اندرون ید،پر ور یگریو اگر د. باشد یگریاز آنها لو رفت، د یکیکه اگر  یجور. متنوع باشند یدبا یرک،ز
 .ادامه دهد یشخوه یستکار باه ب
قدر در  کرده است و آن یفاا یستگینه، چرا؟ چون او نقش خود را به شا ید؟ا گمانِ بد برده یهانک یعتمداریشر یبه آقا یاآ یچباب مثال، ه از

 یامثال آقا یانتخدمت و خ آزمودنِ یبرا. افتاده یشمطلقه پ یِبه یند یدنِاز شما سنگ تمام گذارده که از خود شما در گستران یجانبدار
و چه اند  هخواند را به رکاب شما فرا یتیچه جمع ینانا ینیدبب. یدآنان را حداقل در نسبت با خود رصد کن یانسود و ز یزانم یدشما با یتمداریعشر
 ینا جامدر ان یزو انصافاً ن. بوده است یندر کم یهجوم بالهاه تنها گذاردن شما در معرک ینان،ا یتمأمور .اند هرا از اطراف شما تاراند یتیجمع
 .اند هموفق بود یتمأمور

  
و  یسردار باش. بود یزندان یلئاسرا یبرا یجرم جاسوسه از سرداران و پاسداران سپاه ب یکیسوتر از سلول من،  آن در زندان که بودم، کمی -15

چه . گمانِ بد با آن باشد ینتر کنند که کم می نفوذ ییجاه ب دارد؟ جاسوسان یبچه ع ی؟کن یو جاسوس یپاسدار باش ی؟باش یلئجاسوس اسرا
 مکرم؟ یتو اطراف ب یهانبهتر از سپاه و وزارت اطالعات و ک ییجا
داخل زندان خود را  یکه دعواها ییها همان. مشتاقند یتیامن یظغلهای  یتشما به فعال یاناز اطراف یتیدانست که جمع می داستان ما یرکِباغبان ز آن

کشند  می نفسآن  یژنبا اکس یعتمداریشر یکه امثال آقا یا یخصلت روان ینا. کردند یربعدِ انقالب سرازه قبل از انقالب، به جان جامع یها الدر س
 یکجا: ییدمن پاسخ بگوه پرسش ساد ینو به ا یندازیدبه اطراف خود ب ینگاه یککشور؟ شما  یورود به کانون رهبر یبرا ستا یا مگر کم روزنه

 آقا؟ یدا چگونه محاصره شده ینیدب می سرداران شما نباشد؟ه یطرکه در س یافتتوان  می شور راک
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مجلس را  یجانیالر یکند و سردار پاسدار عل می خبر کودتا را منتشر یاهللا ضرغام سردار پاسدار عزت یمایصدا و س ید،بگذار ینرا که زم سرتان
گر را یخورد و سرداران د می خود بر فراز کشور چرخ یرباسا یمایبا هواپ یبافباقر قالپاسدار محمد کند و سردار می قبضه یدهد آموزش یجیانبا بس

 ینجاستا. چرا که با برآمدن سرداران، کار انقالب تمام است. یدسا می که برسد، دست به دست ینجاکارِ باغبان به ا. بارد می فروها  یتبر سر حساس
 طمینانبا ا. دست خود گرفته استه کشور را بهای  خود ما از اطراف انقالب تارانده و سرنخ یو همکار یهمه را با همراه یرک،که باغبان ز

 .جست یداختفا باهای  خوانانِ پُرادعا را در سوراخ پرطمطراق و روضه یانِبرآمدنِ سرداران، روحان یدر همان فردا: یمگو می
  

 یالمثل همسرش خانم ژ. نگار است و روزنامه یسندهنو یک ،امویی. شماست یآقا مجتبا یِناکنون سه سال است که زندا موییا یاحمد] بهمن[ -16
. ندما را بنگارهای  قساوته نگار بعدها قص زوج روزنامه ینخوانده شده تا ا به زندان فرا یراًنگار است و اخ و روزنامه یسندهنو یزکه او ن ،یعقوب بنی

 یندر پشت جلد ا. طلب است، به روند انقالب و اوضاع کشور پرداخته است والن اصالحؤد مصاحبه با مسکه برآمده از چن یدر کتاب امویی یاحمد
: یدگو می یرآن وز. راهگشاست یارکشف آن قدرت پس پرده بس یجمله برا یک ینسابق آورده که هم یاز وزرا یکیجمله از قول  یککتاب، 

 »!دانستند نمی را »پاراف«و  »کارتابل« یافتاد که معن یدست کسانه از انقالب ب دکشور بع«
کردند،  می ابراز یپهلو یمبرتر از قامت رژای  هکردند و قد و قوار می عبورها  یستگیو شاها  تخصص یاز هزارتو یدکه با یکردگان انقالب پس،
ما کجا و . یدبرآ زاد نوریچون منِ  یانیو حام یانانبود که از روح یزیکشور نه چ یناه ادار. دانستند نمی کارتابل و پاراف را یبودند که معنا یکسان
 ی؟قوم یپراکندگ همه ینبا ا یرانچون ا یپهناور ینسرزمه و ادار یالملل ینو ب یداخلهای  درآوردن از آزمون سر
را  یناننش کوخ یمو یکقدم  ینلدر او یم؟چه کرد. کشور نشوده ادار یِما از توانمند یِدستِ تهه متوج یاتا دن یمزد می همه له را بأصورت مس باید

بود به  گرفته یبلند یزکه هرچه را که ن یم،سوق ده یمند رفاه و ثروت و بهره یکشور را نه به سو یتا سطح بلندمرتبگ یمداد یبرتر یناننش به کاخ
با مسائل  یم؟حاال بعدش چه کن. ل شدشعار ح یکشکر خدا با همان ه مشکل ب ینخب، ا. یمجا به او بده یناننش کوخه و در حد و انداز کشیم یرز
 یم؟چه بکن یستادهبازاهای  لنگ و چرخهای  و کارها و کارخانه یختهگرهای  تخصص یخال یبا جا یم؟چه کن یتیو امن یالملل ینب

را که ها  نه، همان. آقا یدگفت یرد. بردند که دست نگهدار و همه را نکش یخبر به خلخال. به مدد آمد و مشاوره داد یرکبود که باغبان ز اینجا
بود که فرصتِ مغتنم  ینجاا. چشمه ب یا. دارد یبرم یزاوضاع کشور به کدام سو خ یمرا کم کن تا ببنها  حداقل شتاب کشتن. است یفعالً کافای  هکشت
و  یرعکسِ ما که عجول و سطحب. کجا نفوذ داد از انقالب و مأموران بعد انقالبش را به هر یشمتخصص پهای  آدم یرک،و باغبان ز. آمد یدپد
 .کجا ختمه دانست ازکجا شروع کند و ب می .و اهل خرد بود یقاو صبور و عم یم،دانش بود یب

که بشود  ،دست بردها  و برچسبها  نرم به رواج انگ پس نرم. یمخواه یتو تمام یمهکه سراس. خبر داشت یکو خصلت ما ن یخو از یرک،ز باغبان
 ینو همراهان انقالب با هم یرخواهاناز خ یریجمع کث. هم شد ینهم ،کشید یررا به ز یتجمع یک یافرد  یکه منیه »یطاغوت« یکبه ضرب 

. کار آمده راستا ب یندر هم یعتمداریچون شرهایی  قلم و زبان و کُلتِ کمرِ آدم. اعدام شدند یا یفرار یا یزندان یا یننش خانه یابرکنار  کاراز ها  انگ
 که یشیدنداند نمی ینبه ا یزن گاه یچپرداختند و ه می و قلع و قمع مخالفان یبه گروکش یصانهشد و آنها حر می به آنها داده محرمانه ییخبرها

 سامان داده یو توسط چه کسان یدآ می شود، از کجا می آنها نهاده یزو فالن دستگاه بر م یتهسپاه و کم »یِسرّ یکله ب«که با مُهر ای  هاطالعات محرمان
 .شود می
  

دادن  یسو سرو ییفرصت طال یناز ا یداو با. خود را در کجاها محکم سازد یپا یرفاقت کند و جا یدانسته بود که با چه کسان باغبان زیرک -17
و  او تخصص داشت. برد می داده بودند، سود یمجان ینآب و برق و زمه وعد یامدهدانستند و ن نمی کارتابل و پاراف را یکه معنا یبه کسان

 یلچند خبر و تحله با ارائ. آمده تخصصانِ بر سرِ کار یکردن ولعِ ب یرابتخصص باغبان چه بود؟ س! نداشتند جز ولع یچهها  کرده نقالبا
 .داد می کجا نفوذ هره را ب یشها کرد و آدم می شده، اعتماد نابخردان را جلب یبند دسته
جاسوسان  ینا یرک،نشد؟ باغبان ز یو زندان یردستگ یلئاسرا یبرا یبه جرم جاسوس یگرسردار و پاسدار د یکمگر  یشدو ماه پ یکی همین
دهند که  یم سر یاهوه یکنند و کل می یرشاندستگ یزدگ ما با ذوق یاطالعاتهای  کند و دستگاه می را که فصل و کارکردشان تمام شده، رها یدهپالس

 !یما ما چه کرده ینیدد و ببیاییب
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 یالخ یزن یعتمداریو طائب و سرداران فربه و شر. کار در دست اوستهای  کند که رشته می »یالخ«شما  یمجتبا. آقا اید مانده اکنون شما تنها -18
 غذیهرا بدون آنکه خودشان متوجه باشند، تها یناه است که هم یرکباغبان ز ینا. کنند که دستشان به اطالعات دست اول کشور گشوده است می
فوراً به مصرف آن . دو روز بعدِ آن خبر را ندارد یلو تحل یهشد، اصالً تحمل تجز یهتغذ یبا خبر یعتمداریشر یداند که وقت می او خوب. کند می

 ییشود رها می یفو مجتباها توصها  یعتمداریو شرها  که اطوارش توسط طائب ی»دشمن« یناست که شما از دست ا گونه ینا. برد می هجوم
 .ندارید
که با چند خبر بکرِ  ؛نژاد خودمان باشد یاحمد ینبه استخدام خود درآورده هم یرکباغبان ز ینکه ا یکارگزارترین  یدهو البته پرفا ترین پخمه شاید
 یپولهای  یهداده و هم سرما یرا از اطراف شما فرار یاریبسهای  خود، هم آدمه نامتعادالن یاهوهایاو با ه. یزدر می همه شده، تعادلش ب یطراح
کارها را به خود  یداده و مابق می یذره ذره اطالعاتها  سال ینخواهد؟ او در طول ا می خواست و چه می مگر چه یرکباغبان ز. را از کشور رییابس
 .سپرده است می متوهمهای  زده فلک ینا

  
های  کشور را که در تالطم توفان یِعادل کشتتوانستند ت می و همراهانشان یو کروب یو موسو یو خاتم یهاشم یانمثل آقا یافراد اگر تا دیروز -19

 ردهعبور ک یزافراد ن ینا یِبه کارساز یدواریمردم از ام یفرصت سرآمده و عقل جمع یگرغلتد متعادل کنند، امروز د می به چپ و راست یجهان
 .است

  
 ینمباد ا. یمهراس می بعد از شما یاز تجسم فردا یم،ا دارکه به شم یانتقاده ما با هم. یدتوان می تا هر زمان که ،خدا زنده بمانیده شما را ب -20

تا  یدبمان ندهز. خود تحکم کنند یبه بندگ یزو سرداران فربه ناگهان دست به اسلحه ببرند و خدا را ن یزدهم بره با رفتن شما ب یزبند ن یمآرامش ن
 .یدمردم بالزده را خود به گورستان آرزوها ببر ینا یآرزوهاه جناز
که ما و شما هایی  یلهمان خبرها و تحل. یدخاصّان خود نکنه یبندفرهای  یلبه خبرها و تحل ییاعتنا ید،ا که زنده یچند سال ینخدا در همه ا بر شما

جنگ  یکنرم ما و شما را به سمت  نرم یرند،گ می یرککه از باغبان ز یخط ندانسته با دست یاخاصّان شما، دانسته  .اند هرا به خاک مذلت نشاند
 یت،در اوج عصب یدشو می یرنشاند که ناگز می توسط کارگزاران خود چنان بر زبان شما الفاظ یرکباغبان ز: بگذرم و یمبگو یزیچ. رانند می یرانگرو

به  یلئا اسرااهللا لبنان و جنگ رخ به رخ ب جانبه از حزب همه یترا در حما یهپا ول دونؤمس یکحتا  رهبر که نه، یکه سخن هوشمندانترین  اشتباه
 .یدجا نباش هسخن ناب یننگران تبعات ا یزو اصالً ن یدزبان آور

خود متوقف بماند تا شما به او ضربه  یمرزها یواریدتر از آن است که در چهار یرکز یاربس ید،او هسته جانب که شما مشتاق حذف همه یلیاسرائ
در . دهد می شما را درس یو سرداران فربه و آقا مجتبا یعتمداریائب و شراست که هفت پشت ط یرکچنان ز او آن. یدو کارش را بساز یدبزن
 او سر یدهایو نبا یدهاو اشارات و باها  یلنبوده که ما و شما بدون خبرها و تحل یو ساعت یو سه سال، روز یس ینبس که در ا یناو هم یِکیرز

مکرم و  یتدر سپاه و اطالعات و ب یکه کارگزاران یهمانان. اش یشگیهم یو حامو البته استاد . ما هموستهای  سال ینا یرکباغبان ز. یمکرده باش
زبانِ مردم تا لب  یپول ب یلیاردهاشما با هزار زحمت و صرف م. یو آنها پنهان یدا شما آشکارا با آنها پنجه در پنجه انداخته. و دولت دارند مجلس
خود ه یستبا یمکرم، به کارها یتدر اطراف بحتا  و جا یناما آنها در هم یدنورد یمو عراق و لبنان را در یدکش می آنان لشکر یخاک یمرزها

 .اند مشغول
 یبه دشمن یشدن قانون، ربط یفکشور، و علت خوار و خف یاز امور داخل یاریبس یچیدنهم پ از خاصگان، و علت در یشدن جماعت پروار علت
بل تالش آن . اند محتاج یرانبه خردِ مدها  است که آن منصب یخردان در مناصب یگرفتن ب قرار از یناشها  فالکت یناه هم. ندارد یکاو آمر یلئاسرا
و  یکه حتماً به واژگونای  هو جاد. زدن در آن ناممکن باشد که دورای  هجاد. طرفه دراندازد یکای  هبوده است که ما را به جاد یندر ا یرکز غبانبا

 .شود می رکب انقالب منجرسقوط مَ
. کند ینتضم یرکآن باغبان زهای  یسهما را از دس یکه هم از سقوطمان برهاند و هم سالمت. دارمای  هیشما هد یطرفه برا یکه جاد یناما در هم من

اب را ب هیخوا و ادب پوزش یدمردم بها بدهه شد و به حقوق تباه یاییدب. گفتم یخاتم یبه آقاتر  یشپ یو چند یهاشم یو آن همان است که به آقا
 .ارزشمند است یزشده ن ییعحقوق تض یناه شدنِ ما به اعاد یلسِ متمانفْ. یفکنیمبدان ب یزن ینگاه یمن یمکه ما بنا ندار یهمان حقوق. یدکن
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آنها ه عاداکنون به ا یناز هم. حقوق معوقه افزوده شود ینبر انباشت ا اند، هیدشما تدارک د یطرفه برا یکه که در همان جاد یبا شتاب یدنده اجازه
 ما شما را اام یرهنگام،بازگشت د ینتشکر از ا: ینداگرچه مردم بگو. یدخدا به سمت مردم بازگرده شما را ب: است ینمن اه یذات هد. یدهمت کن

 .یمخواه نمی
خود را ه همار یشنهادپس پ. فکر شما را از کار انداخته یدست و پاای  هتار و پود قمار هست. یدکن می را گذران یسخت یاربس یدانم که روزها می

 ینشدن متما یاراتاز اخت یو بخش یاییدآشوبد، ب یکام شما را برم یجهانهای  قدم شدن با خواست جام زهرِ هم یدنِاگر نوش: کنم می مجدداً تکرار
کن به  گوش اراده و مرعوب و حرف یو ب یعمط یانمجلس یدشود، اجازه بده یدهنوش یدبا یاگر جام زهر یدبگذار. ییدفرما یضخود را به مجلس تفو

 قدیماست که من به شما تای  هیهد ینبهتر ینا. یدگذار مجلس محتضر وا ینرا به همای  هبست هست از بن ییرها یفتکل. از شما بنوشند یابتن
را به ای  هبست هست رفت از بن رونالاقل ب ید،را به مجلس واگذار یرهبره گسترد یاراتاخته که هم یدآ نمی اگر دلتان. یدقدرش را بدان. دارم می
 .ییدخود موکول فرما یعمجلس مط یاراخت
 یرونب ،اند هکرد یزپرآشوب دورخ یروزها یکار را از دست سرداران سپاه که براه که رشت ینا ،یک. خواهد داشت یشما، تبعات مبارک یرقدم خ این
آن قدرت پس پرده را های  که نقشه ینا ،و سه. تاراند می سر کشور ما خورده را از شخمه یسور یروزها ینکه سرنوشت ا ینا ،برد، دو می
 والسالم. یمکن یکه ما با عقل آشت یمدت یالاقل برا. آشوبد یبرم
  
 زاد نوریمحمد : ادب احترام و با

 یکمهرماه سال نود و  چهاردهم
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«؛ وبالگ زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=19900 
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     1391مهر  23 ای، به خامنهکیوان صمیمی نامه سرگشاده 

  
 یدرا اجرا کن یبر عهده شماست، قانون اساس یرانا یفروپاش مسؤولیت

  
 خدا نامه ب

  
 با سالم ی،ا اهللا خامنه یتآ یآقا جناب
مردم  یتام، حق دارم نسبت به وضع بوده یرشانها درگ دهه ینکه در ا یئلو مسا گذرد یمدتم م بازداشت کوتاه ینسال که از نخست 47از گذشت  بعد

 یدن،ند یاصالح یها گفتن و نوشتن ول پس از سال یزن یتولؤاحساس مس ینا یخروج. کنم یتولؤاحساس مس یجهو کشور نگران باشم و در نت
 .انتقاد از شخص اول مملکت است

انتقاد، ( یدا جا گفته ینکه در چند کنم یخودتان هم استناد م یها به صحبت ینی،و د یون فراوان عقلله انتقاد، عالوه بر اتکا به متأخصوص مس در
 یدما مخالف است، نبا یاسیو تفکر س یقهبا سل یول یستن یدنبال برانداز اگر کسی ...بال اشکال است یدو شجاعانه عقا یحصر یانمخالفت و ب

حتا  که انتقاد هم نباشد، یستمعنا ن یننباشد به ا یدشمن گویم یم اینکه ...وجود دارد یمختلف یدرا و عقادر کشور آ یراز یمرا از او سلب کن یتامن
از  برآمده کنم یاز شما مطرح م یکوتاه، انتقاد نامه یناگر در ا ،ینا بر بنا). یستن یبا رهبر یتضد یبه معنا یزن یاعتراض به نظرات خاص رهبر

 .حقوق مردم است یفایتاس یو به معنا یآن دل نگران
  
 اما بعد، و

در جهت  یکاآمر یبه سرکردگ یگران جهان که سلطه دانید یم ید؟بکن خواهید یم یچه کار یخارج یداتها و تهد در مورد فشار ی،ا خامنه آقای
سال  یکحتا  یااکنون  یتوضع یسهمقا در توان یحرکت رو به جلو را م ینا. هستند یشرویشده در حال پ یزیر برنامه کامالً) یرانمهار ا( یاستراتژ
 ینو چ یهروس یو نظام یاسیس یها خود و کمک ینظام یرویبه ن یهاگر شما در مقابله با راهبرد مهار، همانند سور. داد یصتشخ کامالً پیش،

اللهجه  یحصر یول یتحصال با چند فرمانده صاحب یجلسه خصوص یکاست در  یروشن شدن موضوع کاف یبرا. یددر اشتباه ید،ا دلخوش کرده
به اضافه ( ینظام یها از توان ای یسهو پس از آن مقا) بدون اروپا یحت( یکادر مقابل آمر ینو چ یهنرم روس یاز توان بازدارندگ یدها بخواهسپاه، از آن
 پیگیریمتحده،  یاالتا ینر آن، مطالعه دکترعالوه ب. اند از آن را هم ارائه داده یبخش یمدت یاشفاف به شما ارائه دهند، که گو یگزارش) یتوان داخل

از جمله مصاحبه سال گذشته مرکز  یکاآمر یکاستراتژ یمراکز پژوهش یها گزارش یدر جهان و منطقه، بررس یکاآمر ها یکها و تاکت مداوم راهبرد
 .دهد یرا نشان م یا کننده نگران های یتواقع یسینجر،ک یپرنفوذ هنر یستبا استراتژ یجهان یها پژوهش

و آن هم  ماند یم یباق یخارج یدهایتهد یتمصون یراه مطمئن برا یکثابت کرده است که  یخیتار یاتموارد، عقل و تجرب ینرغم همه ا به
انسجام  ینسابق، خالف جهت ا یمهمانند رژ یزن) چند ماه اول عمر آن یبه استثنا یدشا( یرانا یسفانه حکومت اسالمأمت یاست ول یانسجام داخل

از مردم که آن هم به علت  یتنها بخش یابانیرا به حضور خ یکه انسجام و وحدت مل یدهست ینتر از ا البته شما باهوش. است همل کردع
 .یدده یلاست تقل یبا اعتقاد قلب یو امثالهم و فقط در مورد برخ یرفاقت های یستیرودربا ی،ادار های یتمورأم
محدود، عبور کرد و اجازه داد همه  یا یشینما یها گرفتن ییدأو ت یرتر از تکب هر چه زود ها، یتواقع یبر رو الزم است با باز کردن چشم ،این بر بنا

داشته باشند تا انسجام و  یو حزب یمدن یتخود، فعال یشدن به مطالبات قانون یکشان بدون ترس و در جهت نزد یواقع یندگانمردم و نما
در  ینگران طرح شدن اندک مطالبات تند احتمال یدنبا یزباز کردن فضا ن یندر ا. لمس کنند را یشدر ساختن خانه و وطن خو شارکتم

ن، با آن مسؤوال یو همراه ها یهگذشته، به مجرد مشاهده اصالح رو یاتاز تجرب یریگ مردم با بهره یراساله بود ز 33 یالعمل به فشارها عکس
 .خواهند کرد ییماندال یبرخورد

نامه هم آمده و  ینا یلموجود در کشور که در جمله خودتان که در اوا های یقهدادن به صاحبان همه آرا و سل یدانشما با م ی،ا نهاهللا خام یتآ آقای
مرجع در  اقشار یالزم برا یطشرا توانید یتان از محدود کردن منتقدان دست برندارند، نم یتیامن یروهایاز ن یاریو بس یدنکن یرا عمل یدا ذکر کرده

البته . یزانیداست را برانگ یانسجام مل یربنایکه ز یاحساس مشارکت عموم یجهو در نت یدکن یجادمسائل کشور را ا یرامونو اظهار نظر آزادانه پ نقد
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 یراز یدزآن را هم بپردا یاه ینههز یداست، با یاستکبار جهان یداتثر در برابر تهدؤکه تنها سپر م یو وحدت مل یبه دست آوردن انسجام داخل یبرا
به دست آوردن  یبرا یتحاکم ینههز. یستممکن ن ینهبدون پرداخت هز یدستاورد یچبه ه یدنرس یکل نظام هستحتا  و یدر مناسبات اجتماع

 ی،مل یثاقن میا ی،به حدود و ثقور است که قانون اساس یمحدود شدن همه صاحبان قدرت از جمله رهبر ی،مردم یرفراگ یها و کمک یمل یآشت
 .کرده است مشخص

را در  یکنون یانقالب، تنها راه نجات کشور از فشارها یها ارزش یشگیاز مدافعان هم یکینکات مختصر و به عنوان  یندر خاتمه ا ،این بر بنا
 یدشور هستو به شما که رهبر ک دانم یحقوق ملت م یفایو است یبدون تنازل قانون اساس یاجرا یقاز طر ی،نه صور یواقع یرانسجام فراگ یجادا

هم خوردن نظم  بر شود، یکه به هموطنان روا م ییها ظلم یتولؤکند، مس یداادامه پ یو عدم مشارکت مل یفعل های یچنانچه تندرو کنم یم یوریادآ
خواه  ادهیز یها از سلطه قدرت یمسائل ناش یرو سا یکشور، فروپاش یاحتمال یهتجز ی،داخل یاناًو اح یخارج یبیموجود، اتفاقات تخر یظاهر
 .خواهد بود یدر درجه نخست بر ذمه شخص جنابعال یداخل یفشارها یدا تشدی یخارج

 ینیو زم یآسمان های یهاند را با انواع توج گرفتار آن شده یخ،قدرت که معموال قدرتمداران در طول تار یرینیام آرزو دارم ش نامه یانیجمله پا در
به  بینید یم عیانها را به  مختلف، آن های یفمتفاوت و از ط یها دلسوزان با تجربه یاریکه بس یا کننده اننگر یاتاند باعث نشود تا واقع انکار کرده

 یمالپا یزانگ دوران غم یجه،و در نت یاوریدثر به عمل نؤو م یجلوه کند و اقدام فور یتاهم کم یت،برخورداران از مقام و موقع یگرشما و د یدهد
 یمانی؛و آنگاه پش. ها به دست آمده نابود شوند دهه یط ینسنگ های ینهو با هز یکه به سخت هایی یتشد و آنگاه موقعشدن حقوق مردم به درازا بک

 .و خداوند یخدر مقابل مردم، تار جواب یکنندگان و ب یینتع یزو ن یاصل ینمسبب یبرا یخیتار یمانیپش یک
 مباد چنین

  
 یمیصم کیوان
 1390ماه مهر

 شهر ییرجا زندان
  
  
  ***منبع ** *

 »مذهبی -ملی «وبسایت 
http://melimazhabi.com/?p=26420 
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     1391مهر  30ای،  نامه سرگشاده حسین رونقی ملکی به خامنه

 
 هاست یعدالت یسرچشمه همه ب هقضائیقوه 

  
 نام خداوند جان و خرد به
 .یبیه از آسو ن ترسد یم یانجام دهد و مومن باشد، نه از ستم یستهشا یکارها یهر کس و
 طه/  112 – »و ال هضماً ظلماً یخافمن الصالحات و هو مومن فال  یعملمن  و«

 یا خامنه اهللا آیت جناب
 سالم و عرض ادب با
  
مردم و های  با مشکالت و رنج یممستق ییبا دغدغه آشنا یگمان که حضرتعال ینبه ا 350در بند  یاسیس یزندان ی،ملک یرونق حسین یدس من

که  یدارم با هر قضاوت یناناطم. نویسم ینامه را م ینا کنید، یکشور سفر مهای  ها و استان به شهر آنها یشتو مع یزندگ یهبود نسبکوشش در ب
ما که  های یزهکشور هستند که اذعان کنند انگ یاسیالن سؤواز مس یا وجود داشته باشد، حداقل عده یاسالم یامثال من در جمهور بهنسبت 

 .یستن یزمانعز یرانا یشرفتو پ یجز سربلند یزیچ یم،را درزندان سر کن یشخو یوران جواند ایم یرفتهپذ
  

 یا خامنه اهللا آیت جناب
و  تدبیری یو ب یدشد یها، سرما لرزه پس. را تا به امروز به لرزه انداخته است یهنانمانم رخ داد که تن هم یجاندر آذربا یا امسال زلزله تابستان
 وانعن یشرق یجانبهداشت و استاندار آذربا یرگونه که وز آن. را دو چندان کرده است یدگاند یبتمص یندرد ا یزمسووالن ن یندروغ یها وعده
 کنند، یم یچادر اسکان موقت زندگ یرز یدشد یزده در سرما هزار نفر در مناطق زلزله 120از دو ماه از وقوع زلزله  یشبا گذشت ب«: اند کرده
 متسال ...و یپوست ی،عفونهای  یماریب. محروم هستند یشیامکانات همچون حمام و توالت و لوازم گرما ترین ییگان از ابتدازد از زلزله یاریبس
 ».کند یم یدها را تهدآن

و  روند یخود به سازمان ملل م یها به همراه خانواده یا یاستان یگزاف به سفرها های ینهوالن نظام با هزؤاز مس یاریاست که بس یدر حال این
عنوان کرده بود مناطق  نژاد یاحمد یهمانگونه که معاون اول آقا یاآ. شود یها م کشور یگرعراق، لبنان و د یه،صرف سور یاریبس های ینههز

 شد؟ یه ظرف دو ماه بازساززد زلزله
  

 یا خامنه یآقا جناب
با  یتیامن یا واقعه تلخ و به گونه یننسبت به ا یماصدا و س یهتوج یرقابلغ تفاوتی یدر زمان وقوع زلزله به مکه، در کنار ب نژاد یاحمد یسفر آقا آیا

و واقعه زلزله  یراننسبت به مردم ا یوالن جمهورؤمس تفاوتی یب یانگرب ی،داوطلب مردم یروهایآن برخورد کردن و بازداشت امدادگران و ن
 یها گونه برخورد یناز ا یراناست که من هم بسان همه مردم ا یعیطب ؟یستن یتمردم و حاکم ینفاصله ب یانگرامر ب ینا یانبود؟ آ یجانآذربا

 ها یماریب عبا انوا ینکهاز ا کنند، یم یزندگ یسرپناه یچبدون ه یدشد یدر سرما یهنانمم هم ینکهاز ا یزو ناراحت هستم و ن یوالنه ناراضؤمسیرغ
اند و درباره  گرم خود نشسته یها که همچنان در خانه یوالنؤمس یداطالع دار. جمرو هستند در رن هو با هزاران مشکل روب کنند یدست و پنجه نرم م

ه که ب یدو اطالع دار ؟کنند یهکانکس ته یدگاند یبتمص ینا یاند برا نتوانستهحتا  هنوز. دهند یم یندروغ یها زدگان وعده زلزله یها خانه یبازساز
 اند؟ مانده پناه یب یاریاند و بس ان را از دست دادهجانش یمانشمال یهنانم از هم یتعداد یالبس یکخاطر 

  
 یا خامنه اهللا آیت جناب
 ینه از اولزد زلزلهدر مناطق  ای یدهفارغ از هر مرام و عق یداوطلب مردم یروهایاطالع نداده باشند که حضور امدادگران و ن یبه حضرتعال شاید

از  تر راف یامدادگر بر تن کرده بودند و در امدادرسان یقهرها و جل   روزانه خود را یدگکه زن یداوطلبان. قابل انتظار بود یرو غ یرساعات چشمگ
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اما پاسخ . تر بودند گان از مسووالن جلوزد زلزلهمردم در کمک به  یانپزشک یآقا یزمردم تبر یندهکه به گفته نما یا به گونه کردند یوالن تالش مؤمس
 یزو اداره اطالعات تبر یلباس شخص یروهایتوسط ن یرقانونیضرب و شتم و بازداشت غ ی،وطلب و مردمو امدادگران دا ها یرون یناز ا یاریبس
 .بود

ها، تن به و بشردوستانه آن یقانون های یتاز امدادگران و فعال یتحما یجاه است که ب هقضائیقوه  ها عدالتی یب یناست سرچشمه همه ا ینا باورم
کرد و  سازی پرونده یمشخص یهو توج یلدل یچبدون ه گناه یامدادگران ب یها به گفته خودشان براداد و همگام با آن یو اطالعات یتیامن ینفوذ نهادها

عنوان ه ب یجنابعال یدزندان باشد؛ شا مان یدهد رنج یهنانم مزد کمک به هم یدچرا با یابیم یدر نم کنیم، یما هر چه فکر م. ها را روانه زندان نمودآن
ما  یوست هنوز حس نوع ادنشان د یجانزلزله آذربا ها یبتحال و در کنار همه مص یناما در ع. یابیدب یال پاسخؤس ینا یبرا یسالما یرهبر جمهور

 .است یرانپاره تن ا یجانآذربا یراست هرودبار و بم فراموش نشده است و بر همه ثابت شد که ب یها در زلزله یرانیانا
  

 یا خامنه اهللا آیت جناب
شما باور  یاآ. است یاسالم یجمهور قضائیها در اسناد قوه  پرونده ینتر بار سفأاز ت یکیرفت  یداوطلب و مردم یروهایامدادگران و ن بر آنچه

پرده  ها یشکن ها و قانون تا از حقوق خود دفاع نکنند و از ظلم کنند یو وادار به سکوت م یدکه هنوز هم امدادگران بازداشت شده را تهد کنید یم
را به  یاریبس یشد، روزها یناز امدادگران توه یاریبس یدبه عقا یتاطالعات و امن یسو پل یزدر اداره اطالعات تبر یزاز آن ن یشپ. رندارندب

ند و پرداخت یدعقا یشبه تفت یانبازجو. در بازداشت به سر بردند یانسان یرغ یفشارها یروضع و ز ینتر اتهام در بد یمو بدون تفه یرقانونیصورت غ
کسب اعترافات  یضرب و شتم امدادگران برا. و خالف کردند یرواقعیرا وادار به اعترافات غ آنهاامدادگران  یلمسا ترین یبا ورود به خصوص

 .فراموش نخواهد شد یتیامن ی،اطالعات یآن در سوابق برخورد نهادها یها بود و تلخ رخداد ینتر از تلخ یرواقعیغ
 یا خامنه یآقا جناب
. را تحمل کردند یاریبس های ینبازداشت شدند و توه پناه یو کمک به مردم ب یتو انسان یدوست بودم که به خاطر نوع یامدادگران یاندر م انباینج
و بنا به  ودمخارج از زندان ب یمرخص یبود که من شخصا برا یدر حال ینا. کنند یبازداشت م یزرا ن یانمانکردند که خانواده و اطراف یدمانها تهد بار
زدگان شتافتم اما با  کمک به زلزله یرها کرده، برا   خود را یو معالجات یشخص یبه کارها یدگیرس یفرصت به دست آمده برا یو مل یانسان یفهوظ

 یبآس یهکل هحیشدت از نا همواجه شدم و بر اثر ضربات وارده به هنگام بازداشت ب یتیو امن یاطالعات ینهادها یرقانونیبرخورد خودسرانه و غ
 یز،گر شکن و قانون والن قانونؤموران و مسأبخواهم که م ینظام از جنابعال ینا یاست اگر به عنوان رهبر ییدرخواست نابجا ینا دانم ینم. یدمد

و  ید؟بسپار قلدادگاه مست یکمحاکمه  یزنامه به م ینرا به فرض صحت مطالب عنوان شده در ا کنند یم یپراکن قضات ناعادل و آنان که دروغ
اما اگر . در برابر قانون سر فرود آورد یدآنچه مسلم است حکومت با ید؟کن یدگیدر سرما رس پناه یزدگان ب بد زلزله یتبه وضع یشاز پ تر بیش
 یتو عدم امن عدالتی یحقوق مصرح قانون محروم کند و اگر شهروندان خود را در معرض ب یا یاو شهروندان را از مزا یزداز قانون بگر یتیحاکم

 .یماست آنچه امروز همگان شاهد آن هست ینسفانه اأمت. آید یم یدپد یتمردم و حاکم یانم اعتمادی یشکاف ب ینندبب
  
 یکدیگرند یآدم از اعضا بنی«

 گوهرند یکز  ینشدرآفر که
 به درد آورد روزگار یعضو چو

 را نماند قرار ها دگرعضو
 غمی یب یگرانز محنت دک تو

  »یمت نهند آدمکه نا نشاید
  
 احترام با

 یملک یرونق سیدحسین
 زندان اوین – 350 بند
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     1391ای، مهر  نامه سرگشاده امید به خامنه

  
  ! ید قاسمیحاج سع! یمانیحاج قاسم سل! یسردار فضل! ای خامنه یآقا
نباشه، اگر بخوان  یباشه چ یرن چیگ می میه تصمکشوره، اونان کمال مردم اون  یشورکت هر کردم، مملک می ها من با اسم شما حال یزه رویه ک

ه مخالف ک یینهاید حفظ بشه؟ اگر ایمت باینظام به هر ق یچ یعنی؟ !هان! میه ندارکد باشه، تعارف یخب باشه، اگر نخوان نبا یلیاسالم باشه خ
ه ید مثل بقیتند بایشون تن داده بشه، اگر هم تو اقل د به خواستهیند باا تیثرکنها تو ایمخالف اسالم، اگر ا –ه خوبه که یت فقیوال –تند اسالم هس

ه ک یخته بشه؛ اجنبیابونا ریف آسفالت خکه خونشون کنیباشن، نه ا تهد حق اعتراض داشید تحمل بشن، بایه باشن، باات داشتیشهروندان حق ح
خط قرمز شما بود و هر  یابون جمهوریخ 78ه سال ک ییاونا یآ! نهست ن، هموطنتهست شورتکمردم ! نینک می تن با گوله اونها رو نشونسین
! م آقا؟یتعارف دار! شو ببنده برهکد آقا سایند باا تیثرکا واگر مخالفان رهبر ت! شد می ربار بستهیگذاشت به ت یدوم از معترضا پاشو رو خط قرمز مک

سخته آقا  یدار تکممل! ن؟یفهم می !ه آقا شعر بدنیان و علیشوردوست بکوچه ک یابون جمهوریور خ د حق داشته باشند تا اونیند باا تیاگر تو اقل
ما «ه ک یبه قول حضرت عل. میریه درس بگکاست هایی  انهماها نش یاون برا یجا یجا. نیرین درس بگیخ بندازیبه تار یه نگاهی! سخته! جان

 »!ثر العبر و اقل االعتبارکا
 ینشه پس بذار می اعتراض منجر به اسقاط ینکن می منجر به اسقاط نظام بشه، اگر فکر یستبگم تظاهرات و اعتراض بنا ن یدبذار! ای خامنه آقای

ته باشه که مردم با اعتراض با داش یسازوکار یدمملکت با! آقا؟ گم یبد م. که اعتراض در اون منجر به اسقاط نشه یادکار ب یرو یبشه تا نظام
همه  زنن یم ادی یم یشبا رسانه، بتونن حرفشونو بزنن، به مطالباتشون برسن، اگر نباشه انقالب پ ی،ا یگهد یلهبا حزب با هر وس یکاانجمن با سند

 !ذارن که نترکه می کار یناناطم یرسازن کنارش ش می آبگرمکن هم که یه. کنن می »یکونکن ف«رو  یچ
 یب،نشر اکاذ ی،اذهان عموم یشتشو ی،مل یتامن یهتحت هر عنوان متهم به اقدام عل یاسیس یانبار هم که شده زندان یک یبراای  هخامن آقای
 .یدمزخرفات که به نافشون بسته شده رو آزادشون کن یناز ا یهرچ یاالرض هرچ یدونم محارب، مفسد ف نمی
 یهم مجال براها  بار هم که شده به المذهب یک یبرا. یداظهار نظر بد یبرا یبونکار مخالفتون تربار هم که شده به اف یک یبراای  هخامن آقای

ها  حرف مال المذهب یناگر ا یول یستممن المذهب ن یه؟حرف حقشون چ یه یندون می .هم بلند بشه ینهاا یهحرف حق از ناح یدشا. یدصحبت بد
است  یرش یکیآن «. یددم آفره آک یههم خدائ یکی ید،دم آفره آک یهخدائ یکی یمما دو جور خدا دارکه  ینهاون حرف ا. قبولش دارم یقاًمن عم هباش
که  یاز خدائ یشده جدا یجهان امروز ما متوجه خدائ! یهحرف حق! یهحرف درست! درسته. »خورد می مه آداست ک یرش یکیخورد، وان  می دمه آک
 ...یمبگذر. کردند یمعرف هابه اون یاناد
  
   !ای هخامن یآقا
و همه  یدخاطر که شما رهبر مملکت ینخاطر که مردم ما محتاج درخواست از شما باشند؛ فقط به ا ینکنم نه به ا می ها رو که از شما درخواست ینا

و چند سال  یس انهفمتأس. رو به عهده شما گذاشتند یریگ یمکالً تصم یتیامنیرو غ یتیامن ربط یو ب ربط یمربوط ذیرها اعم از مربوط و غ ارگان
رده که هایی ک ختهیل به تراریکرده، تبد ییها به ربات یلساخته و پرداخته، اونها رو تبدای  هاراد یب یها ما انسان ینمسؤولاز مردم و  ینیحکومت د
 .رو اجرا کنند و بس ینن فقط فراممأمور ها یلممثل تو ف

 یگرونمثالً . یریدهده بگه عشما بمردم رو  ینا های یاز نابسامان یکیکه شده الاقل  خدا هم یمحض رضا زاد نوری یبه قول آقا ینکها یتنها و
 یلکه خودتان ما یگرید یزهر چ یاجامعه  یایو ر ییدورو یا یلیاردیفساد م یاکشتار  یااونها،  یاداعت یاها  جوون یکاریب یا یرش یگرون یامرغ، 
 شم، خداحافظ نمی مصدع یناز ا یشب. یداول همه مسائل هم شما هست مسؤولشخص اول مملکت و بالتبع  یناسالمت. یدهست

  
 91 مهر

  
  

  ***منبع *** 
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  ) ++(  1391 آبان 1ای،  نامه سرگشاده ستار بهشتی به خامنه

  
 !یستن یشب یا خانه سالخ یاسالم ینظام جمهور یدستگاه قضائ !یا خامنه یآقا

  
  دانم یم یخانه شما را از هنرمندان در هنر آدمکش همان سالخ یاشما  ئیشما و دستگاه قضا

  
 قدرت و ین، اما حاضر به دل کندن و رها کردن ایدمردم را دار ینوکر و ییعدالت خدا یاجرا یاست که ادعا یچه حکومت ینا

  یستید؟ن ینوکر
  

  !شود یبا دعا کردن تمام مشکالت حل م ییدگو یم ،شما باشد ینمنبرنش خ وفرا شکم یاگر به شما و آخوندها
  

جو رعب و وحشت در دل ملت  یجادا یعدالت بلکه برا یخاطر اجراه خانه نظام نه ب ها توسط سالخ اعدام ینا احکام و ینتمام ا
  ی؟ک همه ظلم تا یناما ا! یدنگو یتبه شکا یسخن یتا کس! است

  
 یخش جنگ شاه و یک داشتن؟ تا یطلب اصالح به اصالح و یدام یک تا یدن؟به اتحاد نرس یک سکوت کردن؟ تا بودن و یخنث یک تا
نظام  در عمر یشرفتهرچه بود پ یامردم بُرد  یبرا یشاز پ یسال کار 33 یندر ا یاسیس یهمه دعواها ینا یاآ م کردن؟لَعَ

  یماد رفته نشوب گذشته بر یمانتا فردا پش یمداشت؟ امروز به اتحاد برس
  

  !یا خامنه آقای
 یغدر یظلم یچمدت از ه یندر ا! یدهنازل گرد یرانمردم ا و یرانبر ا یآسمان یبرپا شده و عجب بال یاسالم یسال است که نظام جمهور 33

ها که توسط  پا و اعدام ت وتا قطع دس، مردم در جامعه به وجودآوردند یددهت ار وضنظام شما با اح یتیموران امنأکه م ینشده، از رعب و وحشت
 91آبان  1 یختار نفر از افراد جامعه در 10خبر اعدام  یست؟برازنده ن یدستگاه قضائ ینخانه بر ا نام سالخ یبه راست. شود یاجراء م یئدستگاه قضا

جز  یدآ ینمبر یننگ از دست هر نظام یننوع ننگ است، ا یک را گرفتند واقعاً نفر 10روز جان  یکدر ! یا دهنده عجب خبر تکان و یدنتشر گردم
و  یزیالگو به تمام معنا در خونر یکنظام شما  یکتاتورد یها باز در نظام و! یاسالم یچون نظام جمهور یآدمخوار و یکتاتورد یها نظام

  . است یخونخوار
  
   !یا خامنه یآقا

 یگارشما با آتش س یها هگا هدر شکنج ،دنوش یم یرافراد دستگ! تراف کنندتا به گناه نکرده اع شوند یقدر شکنجه م آن ،شوند یم یرافراد جامعه دستگ
شده از سر افراد را در مستراح پر شوند، یآن شعله برافروخته شده نگه داشته م یرکه ز یآهن یها نرده یبر رو شود، یبدن آنها داغ گذاشته م بر

 یند یاعالم اجرا و یاحکام شرع دگرد یاعترافات اعالم م ینا یکه بر رو یاحکام بعد! کنند تا به گناه کرده و ناکرده اعتراف کند یمدفوع فرو م
 یزیها چ خون انسان یختنکه جز ر یدکن یرا اجراء م ین، آن داست که شما آن خدا را عبادت ینیچگونه خدا و چگونه د ینآخر ا! یردگ یخدا را م

 یرفتار یاخدا است  یند ینا یاآ کند؟ یاعتراف کردن افراد قبول م ینه رفتار را برااست که به شما اجازه هرگو ینیچگونه د ینخواهد؟ ا یرا نم
 سر حکومت؟ ماندن بر یخدا برا ینبه اسم د یزآم خشونت

  
   !یا خامنه آقای
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شما را هنرمند  یدر کندانم، باو یم یخانه شما را از هنرمندان در هنر آدمکش همان سالخ یاشما  یئشما و دستگاه قضا ،یرانیا یکبنده به عنوان 
خود اقدام کردند،  یزاننظر در احکام عز یدتجد یاز نوشتن نامه تا تجمع در جلو کاخ شما و خواهش برا یانزندان ینبار خانواده ا ینچند. دانم یم

خود را عشق  یبوس و دست یددان یشما که خود را عاشق ملت م ید،دان یو نائب برحق خدا م منینؤیرالمجواب شما چه بود؟ شما که خود را ام
چون آنها تالش  سیاریب ها و خانواده ینجواب دادن به نامه ا یاها و  خانواده ینگفتگو با ا یچند بار برا ید،دان یم ینولؤمس ملت و یندوطرفه ب

 یده؟افراد گرد ینفت شما شامل حال اأو خانواده آنها به طرف کاخ شما روان شده، چند بار ر یانها و رنجنامه زندان از نامه یلیتا به حال س ید؟کرد
 ،یداگر قبول دار ید؟دار بولگرفتن اعترافات را ق یقهها و طر حکم یاآ !یست؟ن یدر زجر دادن ملت و آدمکش ییهنرنما یک !؟یستهنر ن یک ینا یاآ

همه فساد شده  ینو به وجود آمدن ا یرانا یرانیث وکه باع یتیکفا یهمه ب ینخاطر اه ب یزو خود ن یدرفتار را قبول دار گونه ینا یدکن یچرا اعالم نم
 یچه حکومت ینا ید؟دار یخود دست بر نم یطلب قدرت ینو از ا یدکن یچرا ابراز ندامت نم ،یداگر قبول ندار ید؟رو یها نم بار آن شکنجه یربه ز

 یستید؟ن ینوکر قدرت و ینکردن ا ، اما حاضر به دل کندن و رهایدمردم را دار ینوکر و ییعدالت خدا یاجرا یاست که ادعا
 یانم ینگفته شده باشد، در ا یا شکنجه یچو بدون ه یباشد، تمام اعترافات به راست یحشده صحاجراء یها حکم یناگر تمام ا یا خامنه آقای

   ید؟نظام هست ینا یتکفا یسران ب شما و یگناهکار واقع! یستنداز آن افراد گناهکار ن کدام یچه
  
   !یا خامنه یآقا

فروش  یا دست به سرقت و یانسان یدمردم باز بود، چرا با یجاناته یهو تخل یحتفر یجامعه برا یاجتماع فضایاگر در جامعه اقتصاد رونق داشت، 
نداشتند  یرصقشده ت از افراد کشته کدام یچه ینیدب یم یدبنگر یتگردد؟ حال اگر با واقع یگریمتعرض به ناموس د یانسان یدمواد مخدر بزند؟ چرا با

جامعه با  یاجتماع یباز کردن فضا یجا هرونق دادن به بازار اقتصاد، به راکد کردن اقتصاد کشور پرداختند، ب یجا هسران نظام ب !جز سران نظام
ارج خود و خانواده خود مخ یهته یبرا یکار فقر و تنگنا قرار گرفته و یتنها در یوقت یچگونه انسان. فضا خفقان را به راه انداختند ینبسته کردن ا

 33اما ! شود یبا دعا کردن تمام مشکالت حل م ییدگو یم ،شما باشد یننشمنبر فراخ و شکم یکند؟ اگر به شما و آخوندها یزندگ تواند یندارد م
 یجاه خود را ب یها خواسته ید،ا سال است مردم را وادار کرده 33 ید؟ا قرار داده یستیرا در پرتگاه ن یرانچرا ا ،یدا همه دعا کرده ینسال است ا

دارد؟  یدولت و نظام چه معن یلدهد، تشک یانجام م ده و خدا با دعا کردن کار خلق راخوب اگر امامزا! ها طلب کنند امامزادهاز  ،طلب کردن از نظام
 ،ینیدب یدر خود م یتیکفا یو ب یاقتل یاندازه ب ینچرا تا ا ،یندازدراه ب یداگر کار خلق را نظام با ید؟کش یثروت ملت را باال م ؟یدکن یشما چکار م

جو  یجادا یعدالت بلکه برا یخاطر اجراه خانه نظام نه ب ها توسط سالخ اعدام ینا احکام و ینتمام ا ید؟کن یترک قدرت نم کرده و اختیارسکوت 
 ی؟ک همه ظلم تا یناما ا! یدنگو یتبه شکا یخنس یتا کس! رعب و وحشت در دل ملت است

  
   !یا خامنه ایآق

، اکنون بعد از »!چکد از چنگ تو یخون جوانان ما م !تو یرنگننگ به ن یکاآمر«: گفت یساخته شده بود که م یسرود ،عراقو  یراندر زمان جنگ ا
 یانع ون آمده واز پرده بر یگرشما است که د یرنگننگ و ن ینچکد، ا یاز چنگ شما م یرانخون نه تنها جوانان که خون ملت ا ینیمب یسال م 33

 !گشته
به اصالح  یدام یک تا یدن؟به اتحاد نرس یک سکوت کردن؟ تا بودن و یخنث یک تا. با همه احزاب درون مرزو برون مرز دارم یخنس ،آخر مطلبم در
هرچه بود  یامردم بُرد  یابر یشاز پ یسال کار 33 یندر ا یاسیس یهمه دعواها ینا یاآ م کردن؟لَعَ یخش جنگ شاه و یک داشتن؟ تا یطلب اصالح و
 .یمباد رفته نشو گذشته بر یمانتا فردا پش یمنظام داشت؟ امروز به اتحاد برس عمر در یشرفتپ

  
 یرانا یجانم فدا یرانا و یرانیا یندهپا و زنده

 ستار :نویسنده
  
  یدارتریمب تو شهر از یمفت ای«

 یارتریمتو هش ز یهمه مست ینبا ا
  ن رزانخو ما و یکسان نوش خون تو
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 ]خیام[ »!؟یمانصاف بده کدام خونخوارتر
  
  

  ***منبع *** 
 »ستار بهشتی«وبالگ شخصی 

http://magalh91.blogspot.com/2012/10/blog-post_9713.html 
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  ) ++(  1391آبان  11، یا به خامنه نژاد سرگشاده محمود احمدی نامه

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

 )یظله العال دّمُ( یا اهللا خامنه یتآ حضرت
 یمعظم رهبر مقام
 یکمعل سالم

  
است، از ) س(انسان کامل و امام معصوم یقتبا حق یتبشر یوندو نقطه پ) ص(اعظم یامبرو کمال رسالت پ ینکه تضم یرغد یمعظ یدع یکتبر با

 .سپاسگزارم یمانهصم یکنون یرخط یطوحدت در شرا یتبه ضرورت حفظ و تقو یتوجه هوشمندانه حضرتعال
 یها بر اصول و ارزش یو پافشار منت یب یخود را مصروف خدمتگزار تمام همّ یشهتذکر به موقع، مانند هم ینضمن استقبال کامل از ا ولتد

استقبال نخواهد  یاصطکاکات داخل یااز بگومگوها و  ،خود ینسنگ های یتولؤمس یلدله ملت خواهد کرد و ب یاز حقوق اساس یانتانقالب و ص
 .را صبورانه تحمل خواهد کرد ها یمصالح کشور همه نامهربان یو برا ذشتهد گنمود و مانن

 یعدار و وس دامنه یها امور و مقابله با توطئه یرتدب یو همکارانم در دولت برا ینجانبا. دشمنان، ملت و کشور در فشارند یواسطه طراح به
 یتله و اهمأابعاد مس یکنل یم؛ا به کار بسته یروز توان خود را به طور شبانهتمام  ،امور کشور یشبردکاهش فشار بر مردم و پ یبدخواهان و برا

 یاقتصاد یارع جنگ تمام ینآنان با دولت است که امروز در خط مقدم ا یو همراه یو همکار پذیری یتولؤمستلزم حضور همه قوا و مس ،موضوع
 .قرار دارد
 یجمهور یسئر یعرف یگاهاز جا یانتص ینملت و همچن یاز حقوق اساس یژهو و به یساسقاطع از قانون ا یبر پاسدار یهستم که جنابعال مطمئن

 های یتولؤو مس یاراتکه اخت یو با هر اقدام یددار یدکأاست، ت یقانون اساس یو مجر یکشور پس از رهبر یمقام رسم ینکه باالتر ،منتخب ملت
 .یدمخالف ید،مهم او را مخدوش نما

 یتو نماد حاکم یمظهر اراده مل یجمهور یاستانتخابات ر. و مهم است یقدق یاربس ،یجمهور یاستامر انتخابات ربه  یدادن حضرتعال توجه
پرشور و با حداکثر  یکه انتخابات یندعمل نما یا به گونه یدکه همه با یدا کرده یدکأبارها ت یجنابعال. است یساالر مردم یتجل ینمردم و باالتر

 یطامر در شرا ینا ؛برگزار شود ،ضربه به دشمن است ینتر و بزرگ یمل یهمبستگ انقالب و عامل نشاط و یقوا یددکه موجب تج ،مردم ارکتمش
اراده مردم در اداره  ینقش محور یفگونه اقدام و رفتار که شائبه تضع به مراتب باالتر برخوردار است و ضرورت دارد از هر یتیاز اهم یکنون

حاضر و در صدد  ،جانبه به ملت همه یدولت با تمام توان در خدمتگزار. شود یزدر انتخابات است، به جد پره آنان یحداکثر ضورح یاکشور و 
 .امر است ینتحقق ا یساز ینهزم
 .کرد یمعقبه به سالمت عبور خواه یناز ا یخردمندانه حضرتعال یربا تداب شاءاهللا نإ

  
 .لت دارمأمنان مس یزداز ا را یرانو ملت بزرگ ا یو عزت روزافزون جنابعال سالمتی
 نژاد یاحمد محمود

  
  

  ***منبع *** 
 »مِهر«وبسایت خبرگزاری 

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1734180 
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     1391آبان  15ای،  زاده به خامنه نامه سرگشاده مصطفی تاج

  
 یبه رهبر یکبا دولت نزد یدولت خاتم یپلماسید یسهمقا

  
 بود؟ ینیشاه سلطان حس یخارج یاستکدام س ید؛کنم، شما قضاوت کن می یسهامق من

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

  
 یا اهللا خامنه تیآ حضور
 یرانا یاسالم یمحترم جمهور رهبر

 سالم و احترام با
 یابیخورده ارز لت اصالحات را شکستدو یخارج یاستالن و کارگزاران نظام، سوبا مسؤ یدارد ینبار از جمله در آخر ینتا کنون چند جنابعالی
شما . یدکرد یهتشب ینبه شاه سلطان حس یحبلغ از تصرأدولت را به اشاره  یندولت اصالحات، ا یخارج یاستدر نقد س یزاز آن ن یشپ. یدا فرموده
 یراتها و تعب آلوده شد به حرف ما ینمسؤول یاتکه ادب یدر آن روز«: یددر دوره اصالحات فرمود یخارج یاستس یدر نقد و نف یداردر آن د

خودمان، در اظهارات  که ما در ادبیات یآن وقت.. .!کردند یمعرف» محور شرارت«ما را  ینها، در آن روز اینسبت به غرب و فرهنگ غرب یزآم تملق
الن و کارگزاران وبا مسؤ یدارد( »اند یجور ینا ینهاا. یمکرد می را تکرار ینهاو ا یکانسبت به غرب و نسبت به آمر یزآم تملقهای  حرف ،خودمان
 ).91سوم مرداد   نظام،
و در  دانید ینهم و دهم را مطلوب و موفق م یها کشور در دوره دولت یرهفت سال اخ یپلماسیاستدالل د ینا بر اساس یاست که حضرتعال روشن

است و نه حقوق بشر بلکه اسالم، انقالب،  یا هسته ینه فناور یخارج یو فشارهاها  یمکه علت همه تحر یدا فرموده یحموارد مختلف تصر
 .نهم و دهم استهای  انقالب توسط دولت یشعارها یایاح یزو ن میهنهای  یشرفتپ

در  تر یعآن، هرچه سر یکه با آشکار شدن نادرست یدام ینبه ا یانمادعا و استدالل فوق را بنما یو خطاهاها  یآن است که کاست یعبنده از تصد قصد
 :رسانم یرا به عرض م یرنکات ز ،اساس ینبر ا. ییدنظر فرما یدتجد یبار کنون فاجعه یخارج ستیاس

بلکه هدف،  یست،ساختن آنان به توبه و اعتراف به اشتباه ن یرناگز یاو  یگردول د یتارشاد و هدا یقت،اثبات حق یپلماسی،است هدف د بدیهی
 ینبد. دهد یها به دست م دولت یخارج یاستس یو ناکام یقتوف یزاناز م یود مالک روشنامر خ ینا. است یمنافع و مصالح مل یتحفظ و تقو

 یپلماسید یتوجه مالک موفق یچخود را نداشته باشد، به ه یحفظ منافع مل یکه هنر استفاده از امکانات موجود برا یمواضع دولت حقانیتمعنا که 
 یاجماع یجادا یپس از انقالب همواره در پ یها سال یکه ط یکادر برابر آمر یرانا سییپلماد یتاساس مالک موفق ینا بر. شود یآن محسوب نم

 یدتحقق مقاصد خصمانه کاخ سف های ینهبردن زم ینبلکه از ب ی،قدرت جهان ابر ینا جمهور رئیسبوده است، نه اعتراف و توبه  یرانه ایعل یجهان
 .است یرانا یهعل
به  یخاتم یآقا یانهجو و صلح یکرفتار و گفتار اعتمادساز، دموکرات یژهنه دولت اصالحات و به وعاقال یخارج یاستدوره اصالحات، س در

متهم قرار دهد  یگاهالملل در جا ینرا در سطح ب یرانا توانست یبوش نه تنها نم یبود که اتهام آقا یدهبخش یچنان اعتبار و وجاهت یاسالم یجمهور
 .کرد یدمتوجه کاخ سف یکاامر یرونرا در درون و ب یادیز یو ملت ما کند، بلکه انتقادها یهنمتوجه مرا  یگوناگونهای  یمو تحر یدهاو تهد
کاخ  خواهان یطلبانه جمهور  نکاست بلکه وجهه جنگ یرانا یالمل یننه تنها از منزلت ب» محور شرارت«به عنوان  یدر کنار کره شمال یراندادن ا قرار
 ینه رقبا ده،متح یاالتا یاتهام فوق، نه افکار عموم یرادکه پس از ا فرمایید یم یقتصد یزمسلماً شما ن. تر ساختآشکار یانرا در منظر جهان یدسف

را محور  یرانبا واشنگتن همراه و هم زبان نشدند و ا یران،ا یگیدر همسا یژهبه و یکاکدام از دول متحد امر یچو نه ه ییدموکرات او، نه دول اروپا
 یشرکا یاز همراه مریکاراهبرد موفق نه تنها آ یندر اثر ا. خود با دولت و ملت ما افزودندهای  یبرعکس بر مراودات و همکار. شرارت نخواندند

 ینتر وارد گسترده یرانبا ا یکاآمر یلبه رغم خواست و تما یجهان یها محروم شد، بلکه قدرت یرانا یهخصمانه عل های یاستخود در س یجهان
 یالملل نیدوره اصالحات که از اعتبار و وجاهت ب یرانبوش در قبال ا یالبته چه خوب بود آقا. شدند یو صنعت یاقتصاد های یهمکار
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 یفهوظ یناما ا نمود، ینم یرتصو یالملل بینکش  را در چهره قداره یکاو دولت آمر کرد یبرخوردار شده بود آن اشتباه فاحش را نم برانگیزی ینتحس
حزب  یدایدور بعد از کاند یبرا یش،جمهور یاستبوش در دوره ر یخطا و اشتباهات فراوان آقا های یاستخاطر سبود که به  یکامردم آمر
عاقالنه و  یبود که با اتخاذ راهبرد ینا شد یچه به ما مربوط م  بفرستند و آن یدنکنند و نامزد حزب دموکرات را به کاخ سف یتحما خواه یجمهور
 .یمکن یتخود را حفظ و تقو یکرده و منافع و مصالح مل اثر یرا ب یکاآمر یدتهد یمتوانسته بود یجخار یپلماسیدر عرصه د یمنطق

پس . کردید یگونه استدالل م ینبه هم یپلماسید یتو در باره موفق یدداشت یپلماسینگاه را به د یندر گذشته هم یاست که حضرتعال ینآور ا تعجب
 بانهبر توقف داوطل یدولت اصالحات مبن یمتصم ییددر تأ 1382الن و کارگزاران وقت نظام در سال وبا مسؤ یدارآباد در د از صدور موافقتنامه سعد

که ای  هو قبول حرف زور انجام شد تا توطئ یمتسل یرشو بدون پذ یربا تدب. بود یکه مسؤوالن کردند، کار درست یکار«: یدفرمود یوماوران سازی غنی
 یمتسل لتکنند دو می رما تصو یورو غ افراد مؤمن.. ..شده بود، شکسته شود یاحی طراسالم یجمهور یهعلها  ستیونیو صهها  یکاییاز طرف امر
 .»است ییپلماسو کار د ییاسحرکت س یک ینا. جا وجود نداشته است ینتا ا ییمتسل یچو ه یستطور ن ینگفت ا یدشد، که با

است و بر  یمنافع مل یهو اهدافشان عل یاتدر تحقق ن یگرانموفق ناکام ساختن د یپلماسیمالک و نشانه د یدمعتقد بود یزشما ن ،یگرعبارت د به
 یا»توطئه» «شکسته شدن«درست و عامل  یاستیرا س یا سوخت هسته یدابتکار دولت اصالحات در توقف داوطلبانه چرخه تول ،اساس ینهم

 یمافتاده که نظر مبارک در باره مفاه یاکنون چه اتفاق» شده بود یطراح یالماس یجمهور یهعل ها یونیستو صه ها یکاییطرف آمر ازکه « یددانست
بدون «را که در آن زمان درست و مدبرانه و  یمیو تصم آورید یکامالً برخالف م یشده آن چنان که استدالل ییردستخوش تغ یزن یپلماسید یهپا
و دولت  یو مواضع خاتم »ینینش عقب«امروز مصداق  کردید یم یفتوص »یپلماسیو کار د یاسیحرکت س یک«و» و قبول حرف زور یمتسل یرشپذ

 یاپیو صدور پ یرانا یهعل یاجماع جهان یجادرا در ا یکاآمر یقو متقابالً توف فرمایید یم یمعرف» نسبت به غرب یزآم تملق یها حرف«اصالحات را 
 یرانا یکنون یا و راهبرد هسته یپلماسید یرا نشانه و مالک درست یکاپا و آمرارو »یانهوحش«شما  یربه تعب های یمو تحر یتامن ایشور یها قطعنامه
مؤثر جهان با  یدر همراه کردن کشورها یکاآمر یتبرخطاست و موفق یجنابعال یراخ  یاول شما درست و داور یدگاهد تردید یب کنید؟ یقلمداد م
 یجمهور یهعل ها یونیستو صه ها یکاییکه از طرف آمر» «توطئه« ینا» شکسته شدن«در  یرانا یکشور، و ناتوان ینبزرگ ا یروزیپ یرانا یهخود عل
شکستن  یعرصه همچنان تالش برا ینو اقدام مدبرانه و خردمندانه در ا آید، یبه شمار م یرانا یپلماسی، شکست بزرگ د»شده بود یطراح یاسالم

 .یکاستدر روابط با آمر ییزدا تنش یستهقدرتمند خود و شا یگانهند و همسا ن،یچ یه،جانبه با اروپا، روس تعامل همه یران،ا علیهاجماع  ینا
 یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستکه س یموضوع و روند ینا یگرشما آشکارتر شود خوب است به وجه د یداستدالل جد یکه خطا ینا برای

و  یکبدون اشتباهات فاحش استراتژ یراندر قبال ا یکاآمر اسییپلمد یتموفق تردید یب. یفکنیمب یکرده است نظر یپس از دولت اصالحات ط
نادرست  یپلماسید یجهو در نت ین کشور از مناسبات جهانمسؤوال ینانهب یرواقعغ یابیارز. ممکن نبود یخارج یاستعرصه س رد یرانا یکیتاکت

کرد و موجب شد تا جرج بوش بتواند  یکاخدمت را به آمر ینتر بوده است، بزرگ یزن یحضرتعال یتو حما ییددوران پس از اصالحات که مورد تأ
حکام  یکشور عضو شورا) و پنج یس(به اتفاق  یبنژاد بود، توافق اکثر قر یاحمد یخود که مقارن با دولت اول آقا یجمهور یاستدر دور دوم ر

و  ینسپس با جلب موافقت چ. زمان ملل به دست آوردسا یتامن یبه شورا یراناای  هارسال پرونده هست یرا برا یاتم یانرژ یالملل بینآژانس 
 یترا با محور یاجماع جهان ینتر کامل اروپا، از جمله انگلستان و فرانسه، بزرگ یو با همراه یت،امن یشورا تغیرم یقاطع اعضا یتاکثر یه،روس
 .برساند بیکشورمان را در آن شورا به تصو یهعل یمتحر یها شکل دهد و قطعنامه یرانا یهعل یکاآمر

به خود  یگراناز د یخارج یاستدر س یژهاو را به و های یدگاهکه د ی،جنابعال یرمشروطغ یتمورد حما جمهور رئیسکه  یدبه خاطر دار حتماً
قدر  آن«که  کرد یم یبزرگ رجزخوانهای  و در برابر قدرت یدنام می را کاغذپاره یتامن یشورا یها در جواب منتقدان، قطعنامه دانستید یم تر یکنزد

با  یرانقابل مذاکره است و ا یرتمام شده و غ یموضوع یا زد که موضوع هسته می الف و هم چنین» شود ...دانتان تا قطعنامه یدصادر کن قطعنامه
ان ارائه اداره جه یراهکار برا یستگفت و گوها در نظر دارد ب یناست و در ا یجهان یریتفقط حاضر به گفت و گو درباره مد 5+1 یکشورها

شما، در  یهکه به توص یزن یمل یتامن یدر شورا یجنابعال یندهنما یجانیالر یعل یگزاف تنها نبود، آقا یادعاها یندر ا نژاد یاحمد یالبته آقا. دهد
ته است گف یچه کس«: گفت یداشت و م یدنید یدولت نهم رقابت یسبا رئ ینهزم ینشد، درا یا پرونده هسته مسؤولدوره پس از اصالحات 

 یشورا یما را از لولو خواهند یم«: فرمودند یفاضه مإ یا» !با غرب و اروپا مذاکره کند؟ یداش با ای هحل مسأله هست یبرا یرانا یاسالم یجمهور
گر راهبرد ا ینا. غرب و نگاه به شرق شدند یطرفدار چشم بستن به رو یرانا یکدست یتدر آن زمان همه مقامات حاکم. »بترسانند یتامن

در قبال  یکااروپا به امر یکیشود، اما توانست روند نزد یرانا یهعل یتامن یشورا یمتحر یها به قطعنامه ینو چ یهمثبت روس یآرا نعنتوانست ما
دور آن، تنها سه روز قبل از ص یم،قطعنامه تحر یاوردنن یبر رأ یامور خارجه مبن یروز یمتک یآقا  بینی پیشدر آن زمان . را سرعت بخشد یرانا
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سطح درک و شناخت البته منحصر به  ینا. گذاشت یم یشبه نما یرا به روشن یجهان یاتکشور از واقع یپلماسیدرک و شناخت دستگاه د یرانم
 یرانا یهقطعنامه عل نویس یشپ یسازمان ملل مشغول بحث و بررس یتامن یشورا یکشور نبود، در همان زمان که اعضا یخارج یپلماسیالن دومسؤ

عطف توجه و  یبه جا یدفرمود یهاصالحات تشب» در سنگالخ ییدهرو یدرخت«به  هایتان یاز سخنران یکیآن را در  یکه حضرتعال یودند، مجلسب
گرا در  اختالف با دولت اصول یرنظ یوقت خود را مصروف موضوعات یریناپذ با اهتمام وصف ی،تحوالت خارج یگیریمهم و پ ینبه ا یتحساس
کشور  یطدرک و فهم خود را از شرا یزانم ،یبترت ینو به ا کرد یم ید،در آغاز سال جد یساعت رسم ییرها و تغ بانک راعت آغاز به کاس ییرباره تغ
 .گذاشت یم یشکشور شود به نما یرگ قرار است دامن یندهکه در آ یو بحران

و  ها یعملکرد دوران و دولت اصالحات را مطلق کنم و تمام خوب که قصد بنده آن است که ییدناکرده تصور نفرما یکه عرض کردم خدا یمطالب از
ان یکه سال یحضرتعال یقیناًو اشکاالت خاص خود را داشت اما  ها یکوتاه یزآن دوران ن. ندارم یمنظور ینقطعاً چن. را به آن نسبت دهم ها یراست

ها در  و طرح ها یدهعملکردها و ا. است یاتعرصه، عرصه نسب ینا یددان یم یکن یدا کننده داشته یینتع یحضور یریتو مد یاستدراز در حوزه س
 نتایجآثار و  یانم یسهمقا یکبا  یداجازه ده ،ینا بر بنا. کشند یم یکدیگرخود را به رخ  یو برتر شوند یم یدهسنج یکدیگربا  یسهعرصه در مقا ینا

. کنم یانمطلق شما مقصود خود را بهتر ب ییدو تأ یتتحت حما یگرا ولدر دوران اصالحات و در دوران دولت اص یخارج یاستمتضاد راهبرد س
دار شده افکار  یحهدر آن زمان احساسات جر. امروز منطقه و جهان متفاوت بود یطبا شرا یکسره یو جهان یا منطقه یطدر دوران اصالحات شرا

و  یستیپوپول های یوهبود تا با توسل به ش یفرصت مغتنم خواهان یبوش و جمهور یآقا یسپتامبر برا یازده یتو جهان پس از جنا یکاآمر ومیعم
 هر یرایو جهان پس از آن حادثه کامالً پذ یکاآمر یافکار عموم. سازند یطلبانه خود را عمل جنگ های یاستس یکا،حس انتقام در مردم آمر یتتقو
 یزآم روابط خصومت یکابا آمر یرانبه اندازه ا یکشور یچه یزمنطقه ن یکشورها یاندر م. بود ها یستبه بهانه مجازات ترور یکاآمر یاز سو اوزیتج

در عراق و  یکادر عراق و افغانستان سقوط نکرده بود، سفارت آمر یکاآمر یا متحد منطقه ینتر خصمانه نداشت، بزرگ یو سابقه برخوردها
 های یاباندر ب یکاییآمر کوپترهای لیو ه یماهابودند، هواپ یامدهروگان درندر عراق و افغانستان به گ یکاآمر های یپلماتاشغال نشده بود، د نستانافغا

از  حانهاز آن در دوره بوش پدر با شکست مفتض یشپ یزدولت عراق ن. اتفاق افتاده بود یرانهمه در ا ینا .عراق و افغانستان نابود نشده بودند
هدف اول و  توانست یم یرانا یجهدر نت. نداشت یتسلط ینتر کشور کم ینمناطق ااز یاریشده بود که بر بس یفچنان تضع رانده و آن یرونب یتکو
 ای جویانه هر اقدام انتقام یبرا یو جهان یداخل یکامل افکار عموم یتباشد که در آن زمان از حما یکاییآمر یاهداف نظام یناز اول یکیکم  دست یا

 یرانا یهرا عل یاقدام ینچن ینهبود که زم یخاتم یدولت اصالحات به رهبر یبه منافع ملمدبرانه و معطوف  یخارج یاستتنها س ینا. برخوردار بود
پس از دوره  یها سال یط. ییدبفرما یسهمقا یو جامعه جهان یکاامروز کشور در برابر آمر یطآن دوره را با شرا. کرد یم یتوسط دولت بوش منتف
منطقه و جهان شاهد  -نژاد یاحمد یروزه آقا یازده ینیاز خانه نش البته تا پیش– یمطلوب حضرتعال یگرا دولت اصول یتاصالحات و در حاکم

هر کشور  یعاد یطنفت، که در شرا یمتق یشحاصل از افزا یا افسانه یدرآمدها. بوده است یرانبه سود ا نظیر یب ییها فرصت یینما تحوالت و رخ
 یتموجب تقو یعتاًغرب که طب یبحران اقتصاد کرد، یم یبو ترغ یقتشو یرانبا ا یتو صنع یاقتصاد یو همکار یگذار یهرا به سرما ای یشرفتهپ

کاهش  یبرا یبه عنوان راهکار یدول غرب یرا برا یرانثروتمند مانند ا یبا کشور یضد جنگ در غرب شده و ضرورت همکار های یشگرا
رفتن  یناز ب یگری،پس از د یکی یمنطقه عرب یکتاتورهایسقوط د و یبهار عرب  یریگ کرده بود، شکل یتر از هر زمان جذاب یاقتصاد تمشکال
به وجود آورده بود که در صورت  یرانا یدر منطقه و جهان برا یرینظ مطلوب و کم یطشرا همگی ...و یرانا یگیدر همسا یدهاتهد ینتر مهم

 یراخ یها سال یط. یممقتدر و سرآمد منطقه باش یکشور یاسیسو چه از نظر  یامروز چه از نظر رشد و توسعه اقتصاد توانستیم یاستفاده از آن، م
و  یخیتار نظیر یب یها در استفاده از فرصت یو ناکارآمد کفایتی یب یرهنگام،د یاغلط و  یماتتصم ی،ا و هسته یخارج یاستس آمیز فاجعهراهبرد 

در منطقه و جهان دچار ساخته است که آن  ییه چنان ضعف و انزوارا ب یرانن کشور، امسؤوال یو ضد منافع مل یانهاظهارات ماجراجو ومواضع  یزن
 یمو تحر یتدر معرض محدود یراندر عراق و افغانستان، نه تنها مانع از آن نشده است که ا یکامشکالت حاد آمرحتا  مثبت، یطهمه عوامل و شرا

ما بردارد  یمل یتمصالح و امن یهعل یبه مراتب بلندترهای  نسته است گامبا جرج بوش توا یسهاوباما در مقا یبلکه آقا یرد،جانبه قرار گ ههم یدو تهد
 یدبا ،با کمال تأسف. به اجرا درآورد یاسالم یجمهور یهرا عل یعیوسای  هیمو ب یبانک ی،نفتهای  یمخود تحر یت،امن یشوراهای  یمو افزون بر تحر

است توجه  یکاف. متحد کرده است یرانا یهعل یکارا در امر یبکه احزاب رق بوده استای  هبه گون یراخهای  گفت عملکرد دولتمردان در سال
مخالف  یموافق در برابر تنها شش رأ یرأ 421با  ی،در مردادماه سال جار ی،اسالم یجمهور یهمتحده عل یاالتمصوبه کنگره ا ینکه آخر ییدفرما

 یهخود سخت مورد شماتت قرار گرفته که چرا عل یباوباما از طرف نامزد رقفوق، باراک های  رفه آن که با وجود همه اقدامطُ. یدرس یبتصو هب
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به مراتب  یمواضع یراندر قبال ا ید،به کاخ سف یابیدر انتخابات و راه  یروزیدهد که در صورت پ می نرمش نشان داده است و وعده یرانا
 .اتخاذ خواهد کرد تر سرسختانه

اقدام به اعمال  یزرأساً ن یت،امن یدر شورا یکابا امر یموجب شده است که اروپا عالوه بر همراه یردان کنوندولتم یدهگفتار و رفتار نسنج ،رو هر به
کشور  یکه برا دان شده یربه شرح ز یهال سههای  یمبار گرفتار تحر یننخست یو مردم ما برا یهنم یبترت ینبه ا. کند یرانا یهسابقه عل یبهای  یمتحر

 :همراه داشته است یوارو ملت آثار سوء و ناگ
 .را رسماً و علناً نقض کندها تواند آن نمی یکشور یچاالجراست وه عضو سازمان ملل الزم یهمه کشورها یکه برا یتامن یشوراهای  یمتحر) الف
 اروپا یهمتحده و اتحاد یاالتاای  هیمو ب یبانک ی،نفتهای  یمتحر) ب
برقرار  یاسالم ی، با جمهور-یدکاخ سف یدالبته از د-  یرمجازکه معامالت غ یو حقوق یقیاشخاص حق یهکل یهعل یمعمال مجازات و تحرإ) ج
 .یندنما
  

 یرساله اخ یکتنها در فاصله ها  آثار آن یاست به برخ یشد، روشن گردد، کاف می عمالإبا آن چه در سابق  یدجدهای  یمکه تفاوت تحر ینا برای
 :مدت یندر ا. یمتوجه کن

 های یفبه رغم تخف یرانکش حامل نفت ا نفت های یاست و کشت یافتهسوم صادرات گذشته کاهش  یکتر از  به کم صادرات نفت - الف
 .ها سرگردانند آب یرو یبدون مشتر کننده، یرهخ
 یبیو غر یبعجو دارو هم با مشکالت  ییمواد غذا یدخر یکند و برا ینههز یارنفت را با اخت یزانم ینفروش هم یمتقحتا  یستقادر ن یرانا -ب

 .مواجه است
کردن ارز به هدر رفت و ارزش دالر در بازار آزاد  ینرخ دستاورد بزرگ دولت اصالحات در تک یخارج یها ارز یمتشدن ق ینرخبا چند - ج
است که نفس  یدولتفساد  یقو تعم یدشدن، تشد یرخچند  ینا یفور یجاز نتا) تومان 3800از  یشتومان به ب 1050از ( یدبه سه برابر رس یباًتقر
 .کشور را گرفته است یبوروکراس رمق یه بیکرپ
مواد  یداتکشور و تول یعصنا یلو روند تعط یدهخود رس یتوضع ینتر یو واسطه به بحران یهتوقف واردات مواد اول یلکشور به دل یعصنا - د

 .سرعت گرفته است یو دام یکشاورز
درصد  9/25امسال  یرماهنرخ تورم در ت. دهنده است شده هم تکان ارقام اعالم ینشده است، اما هم در کشور چند برابر ارقام اعالم یتورم واقع - ه

 یبر قشرها یختهتورم لجام گس ینفشارا ترین یشب. است یافته یشدرصد افزا 44 ییمواد غذا یمتمدت ق یندر ا یاساس آمار رسم بر. اعالم شد
 .یدآ می وارد) ارگران و کارمندانک( بر صاحبان درآمد ثابت یژهدرآمد و به و مک
. کشور را کامالً مختل کرده است یاقتصاد یریگ یمو خدمات، نظام تصم ها یمتروزانه ق یشو افزاها  یمفشار تحر یندهروند فزا ،یگرطرف د از
مردم، در  یزندگ ینههز یشت افزاشد و آثار مثبت مرحله اول آن، به عل یمنتف یدر سال جارها  یارانه) حذف( یمند مثال مرحله دوم هدف یبرا

. اند خود مواجه شده یحتاجما ینتأم یبرا یشتریبودجه ب یبا کسر یرانیا یها سال گذشته خانواده یط یاساس آمار رسم بر. شدن است یلحال زا
روش  یتوضع ها یتقم یانفجار های یشبا توجه به افزا یدر سال جار. خط فقر کشور افزوده شده است یرز یتنفر بر جمع یلیوناز پنج م یشو ب

است که امروز با  یدر حال ینبود ا ها یارانه یمدولت از پرداخت حجم عظ یها رها کردن شانه ها یارانهطرح هدفمند کردن  یاجرا ازهدف .است
سوخت  یمتتالف قو اخ کند یسوخت پرداخت م یاز گذشته برا یشبه مراتب ب یدیدولت سوبس یخارج یدر برابر ارزها یسقوط آزاد پول مل

قرارگاه  یبانک مرکز. از نو یاست و روز از نو و روز  یدهبه قاچاق گسترده سوخت به خارج کشور انجام یگردر داخل و خارج کشور بار د
 ییررده بار تغباره ارز چهاشده در اعالم های یاستو س یماتمرداد تصم یانتا پا یردر فاصله دو ماه ت. داده است یلتشک! ینامنظم اقتصادهای  جنگ
 کاالها یبند یهسهم یستممجلس از احتمال به راه افتادن مجدد س) اند عوض شده یماتبار تصم یکهر چهار روز  متوسطبه طور (است  یافته

وع سال در شر یلکه به هر دل یدمطرح کرده ا »یاقتصاد مقاومت«تحت عنوان  یدیدر فصل تابستان شعار جد یزن یعالو جناب یدگو می سخن) کوپن(
 .یستن ینشان یاقتصاد مقاومت یدهاز ا یدسال جد یگذار در نام ،یلدل ینهم هو ب یددر فکر آن نبود 1391
 یبدون آن که آقا یاسالم یکه چرا صرف متوجه کردن اتهام محور شرارت به جمهور یدده یحتناقض آشکار توض یندرباره ا یدتوان می یاآ اکنون

 یروزیو پ یراخهای  سال یهال سه یمتحر یدولت اصالحات است ول یپلماسیکشورمان بردارد، نشانه شکست د یهعل یگام عمل یکبوش بتواند 
 ست؟ا دولت اصولگرا یپلماتیکد یتعالمت موفق یران،ا یهاروپا عل یهمؤثر جهان و از جمله اتحاد یدر متحد کردن کشورها حدهمت یاالتا



 )1121(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

چنان که  و آن ییداصرار بفرما یجار یا هسته یاستو س یخارج یاستراهبرد س یهمچنان بر درستشده، یادروشن  یلبه رغم همه شواهد و دال اگر
مطلق دولت  یتیکفا یبر ب یحاًنداشته است، آن گاه صر یمشکالت فوق نقش مهم یدایشدر پ یدجدهای  یمتحر یدمعتقد باش ید،ا  بعضاً اشاره فرموده
و تورم و نرخ رشد  یهفت سال گذشته، گران ینفت ط یدالر یلیاردم 650ای  هدرآمد افسان که با وجود یدا گرا حکم فرموده و مجلس اصول

سطح  در گیر یممقام و بلکه تنها مقام تصم ینبه عنوان باالتر یجنابعال ،صورت یندر ا. کشور به ارمغان آورده است یرا برا یمنف یاقتصاد
در برابر  توانید یم یاعهده دارد، آ کشور را بر یقوا ینظارت و هماهنگ یتلومسؤ یکه مطابق قانون اساس یو به عنوان مقام نکال یماتتصم

و  یزامور ر یالوصفیدزا یتکه با حساس یباور خواهد کرد که مقام رهبر یکس یاآ ید؟بار مبرا بدان فاجعه یجنتا ینا یتلومنتقدان، خود را از مسؤ
در قبال  کنند، یم یمو مداخله مستق یتمسؤولها احساس  اختالس در رسانه یها اس پروندهباره نحوه انعکدرحتا  و کنند یم یبتعق ادرشت کشور ر

 ندارند؟ یتیلواست، نقش و مسؤ یشانا یرتداب یجهآن نت یریکه به گفته موافق و مخالف شکل گ یعملکرد دولت و مجلس
قطر،  یه،با عربستان، ترک یراناما امروز روابط ا. دوستانه بود یگاناداد، روابط با همه همس نژاد احمدی یآقا یلدولت را تحو یخاتم یکه آقا هنگامی
س یجانبه رئ یکپنج سفر .ندارد یبهتر یتهم وضع یگانهمسا یرسرد و گاه با تنش همراه است و روابط با سا ینامارات و بحر یجان،آذربا
 یعرب یکشورها یهمکار یشورا«خودش به اجالس سران  یاقاشتاساس ابراز  بر یو یرآمیزتحق یداًنهم و دهم به عربستان و سفر شدهای  دولت

ها  یمبا غرب در ارتباط با تحرای  هجانب همه یآل سعود همکار. نگشوده است یگانبا همسا یرهت از مشکل روابط سرد و بعضاً یدر قطر، گره »یجخل
 یهعل یغاتیو تبل یاسیس یها کند، در طرح می اعدام یزیآم ینتوه و به شکل یجوار سن همحُ ینمواز یترا بدون رعا یرانیآورد، اتباع ا می به عمل

به  خواهد یم یکامصرانه از آمر یکسل یکیو یتشده در سااساس اسناد منتشر بر کند، یم یرا همراه یکادر منطقه آشکارا و به صراحت آمر یرانا
دولت  یتو عضو کند یم ینن را تضماآن یازنفت مورد ن ینتأم یران،نفت ا یمشتر یبا کشورها یپلماتیکد یگوهاو حمله کند و در گفت یرانا

 یهفاصله گرفته و به ترک یرانحماس از ا. آورد یم در یقدر مکه به حالت تعل نژاد احمدی یبا حضور آقا ی،را از سازمان کنفرانس اسالم یهسور
 های یروابط گرم و همکار یلبا اسرائ یجانو دولت آذربا یدهمستقر گرد یاسالم یجمهور یهناتو عل یسپر دفاع موشک یهدر ترک. ته استیوسپ

 ترین یکدولت عراق که نزد. شوند یمحاکمه م یرانوابسته به ا های یستبه اتهام ترور یبرقرار کرده است در هر دو کشور افراد یتیو امن ینظام
 ....و کند یاز فرود م یرناگز یبازرس یرا برا یرانا یماهایاست هواپ یرانبه ا سایهدولت هم

به  یاسالم یجمهور ی،و یجمهور یاستبود و در دوره رها  و ملتها  جلب اعتماد تؤامان دولت یخاتم یآقا یکه مش یدمستحضر یعالجناب
 ی و شعار ینآتش های یکنار گذاشته شد و سخنران یخارج یاستدر س یتو عقالن یردر دولت نهم تدب. یافتدست  ینهدر هر دو زم یادیز یقاتتوف
 یجنابعال یجمله از سو از ینآفر و تنش ینآن اظهارات آتش. یمجهان دچار مشکل شدهای  از دولت یاریبا بس یجهرا گرفت، در نت یسیپلماد یاج

 تر یکرا از همه به خود نزد یخارج یاستدر عرصه س یژهبه و یشانا یدگاهشد آن گونه که د ینشانه شجاعت و برخورد عزتمندانه با غرب تلق
 یاربر مع یمبتن یاستاتخاذ س یمسلمانان قرار گرفت ول یدادن آن شعارها مورد توجه افکار عموم سر یلبه دل نژاد احمدی ایهرچند آق. یافتید

کامالً  یتیکه در آغاز ماه- مردم خود  یها اعتراض ینو خون یانهدولت در سرکوب وحش یناز ا یرانا یتو حما یهدوگانه در قبال دولت سور
 یببه تعق یرانوارد ساخت و ا یدر اذهان عموم مسلمانان منطقه و جهان عرب لطمات جد یاسالم یجمهور جایگاه، به -داشت یزآم مسالمت

 .متهم شدای  هفرقهای  یاستس
 یترمسلمانان اهل سنت شود که اکث یتوانست الگو نمی وجه یچآن به ه یعیآن هم از نوع ش ی،و فرد ییصدا حکومت تک ی،در بهار عرب اصوالً
از همان . منطقه نداشت یزو ن یادر دن یداریخر یچه» در جهان یاستبداد در خانه، دموکراس«راهبرد. دهند می یلرا تشک یعرب های ینسرزم یتجمع

و  یداپ و اقدامات یعرب یها کشور یندر ا یکتاتوریمردم به جان آمده از د یها به اعتراض یدنبخش یصبغه اسالم یبرا یرانآغاز روشن بود تالش ا
 های یانها و جر فرقه. یدخواهد انجام یدر منطقه عرب یریتکف -یسلف های یشگرا یتکشورها به تقو ینا یاسالم های یانجر یتپنهان در تقو

 .یستتر ن نباشد کم یونیستیصه یمو رژ یاز نفرتشان از دول غرب یشاگر ب یرانیانو ا یعیانکه تنفرشان از ش یمسلک خوارج
خواهان  یه،در سور یاسالم یشبا گرا یدولت یدناز به قدرت رس یتحما یبه جا یرانیآن چه موجب شده است که مقامات ا رسد یبه نظر م اکنون

خواهد  یسورهای  یریتکف/ یسلف یتحاکم یبه معنا ی،حکومت ینچن یجاددانند ا می است که ینکشور شوند، ا یندر ا یکدموکرات یاستقرار نظام
ملت خود و مردم منطقه فاجعه خواهند  یدرخواهند آورد و برا ییمخالفان نظام تک صدا یتو در نها یحیانمس یان،ر علوبود که دمار از روزگا

 یدانم که اعتراف تلخ آقا نمی یدبع. کند می عرب و مسلمان صدق یروند و راهبرد درباره همه کشورها ینتوجه ندارند که ا ینبا وجود ا. یدآفر
نادرست های  یاستس یامدهایبه علت مشاهده پ یبهار عرب یاندر جر یاسالم یمتحده از جمهور یالتگرفتن غرب و ا شییبر پ یمبن نژاد احمدی

قطر به جان عراق و عراق به جان عربستان و  یفتد،ب یهبه جان سور یهترک یفتد،ب یرانبه جان ا یهکرد که ترک یدشمن کار« یبه گفته و. باشد یرانا
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جا  ینبه نظرم تا ا. شود می خودمان یهعل یمچون اگر دقت نکن. هوشمندانه برخورد کرد یلیخ یستبا می تحوالت با این ...یرانبه جان ا نعربستا
 یم؟ا ، چرا ما عقب مانده)1391مرداد  26 یران،ا(» .از ما جلو هستندها  یغرب
که در آن نه  یاسالم. تونس، مراکش و مصر است ه،یبود که امروز مدل منتخب اشخاص و احزاب مسلمان در ترک یمروج اسالم یخاتم آقای

 یا از دست دادن عزت و نه وجود دشمن بهانه یبرا یا بهانه یو نه مصالح و منافع مل شود یم یباد دادن مصالح و منافع مل بر یبرا یا عزت بهانه
 یهشنونده نطق افتتاح یرفتپذ یزمان یخاتم یبود که آقا تفکر ینبا التزام به هم. حقوق ملت ینتر یهیگرفتن بد یدهو ناد یساالر مردم قضن یبرا

کشورمان  جمهور رئیس یمتقابالً همان روز هنگام سخنران ینتونکل یعضو سازمان ملل باشد که آقا یدر اجالس سران کشورها یکاامر جمهور رئیس
 یسهها را مقا صحنه ینا. دولت اصالحات دست بدهد یسا رئکه ب یددر ساختمان ماند بدان ام تر یشب یقهچند دقحتا  او. مجمع حاضر شود الندر س

 ی، دست کم دو سال پانژاد احمدی یآقا. یمشاهد آن بود ییگرا که در دوران پس از اصالحات و به نام اصول یبار حقارت یها با صحنه یدکن
 یانتخابات یروزیاو پ. یابدر محل اجالس حضور آن کشور د خارجه یروزحتا  ی،نشست بدون آن که هنگام نطق و یکامرآ جمهور رئیس یسخنران

حتماً از خاطر  یکاآلمان و آمر یبدون پاسخ به سران کشورها یها نامه. مکتوب او یامبه پ یشفاه یاز پاسخ یغگفت اما در یکاوباما را تبر یآقا
 ینبا ا. گویم ینم یسخن یما شاهد آن بوده نژاد یاحمد یآقا یکه در سفرها یا کنندهیرو تحق یزمآ ینتوه یها ها و بدرقه از استقبال. مبارک نرفته است

و  یرا انقالب نژاد احمدی یخواند و روش آقا یدر پ یپ ینینش و عقب یکااز امر ییگو را بتوان تملق یخاتم یآقا یوهکنم ش نمی اوصاف تصور
در  یانهاز جمله رفتار ماجراجو ینهزم ینتلخ در ا یاتواقع یبرخ ییادآورندارم جز ای  هچار یق،حقا یفمتأسفم که در پاسخ به تحر. یدنام فرازانهسر

مقامات  لو به قو یسیساعته ملوانان انگل 16و آزاد کردن  یسساعته دولت انگل 48 یماتومآور به اولت شدن شرم یمو تسل یسیملوانان انگل یریدستگ
ادعا و  ینتا معلوم شود فاصله ب! به آنان یاییهدا یاز وزرا و اعطا یتعداددولت نهم و  یسبا بدرقه گرم رئ یرانا یساحل یها کشور متجاوز به آب

 شود، چه مقدار است؟ می دشوار یطشرا یوقت یژهعملکرد، به و
نامه  ینفراتر از حوصله ا یکشور به همراه داشته است بس یناصواب برا یا غلط و راهبرد هسته یخارج یاستکه س یا در باب ابعاد فاجعه سخن

آن که  یدام. کنم یمقدار بسنده م یناما به هم. گفتن وجود داشت یبرا یاریناگفته بس یها از حد نبود، هنوز حرف یشب یعتصد یماگر ب است و
 .کشور کمک کند یجار یخارج یاستو س یا نظر در راهبرد هسته یدبه تجد یقحقا ینشرح ا

  
  زاده تاج یمصطف سید

 یناو یبند انفراد
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«یت وبسا

http://www.kaleme.com/1391/08/15/klm-118863/ 
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     1391آبان  27ای،  به خامنه» دارا ایرانی«نامه سرگشاده 

  
  !یکن می دالر به حزب اهللا لبنان کمک یلیونم 40آن وقت  ،یدار می فقر نگه و یگرسنگ که ملت را درای  هخامن یبر سرت ا خاک

  
 یلیونم 40آن وقت  ،کشور در ینادار و فقر و یارز یتمحدود همه ینشرف باشند که با ا یو دستگاه حاکمش پست و ب ای هخامن یدچقدر باواقعاً 

 در یمخواه می ؟ چونچرا ؛شود می خاص محدود یمارانبودجه کمک به ب ،همان زمان در .آنها سد بسازند یدهند تا برا می اهللا لبنان دالر به حزب
اهللا لبنان را ببرد  شورخودت و آن حزب مرده. کنارش باشد اهللا لبنان در آمد حزب »آقا«سراغ  یروز یلئکه اگر اسرا یمبسازاهللا سد  حزب رایلبنان ب
تر  پستای  هتو خامن از .یریدگ می نفسش را ،یایددرب یشکس هم صدا و هر یدمک می جان ملت را یرهش ،قدرت ماندن در تر یشچند روز ب یکه برا
 !یکن می اهللا لبنان کمک دالر به حزب یلیونم 40بعد  ،یدار می و فقر نگه یگرسنگ سرت که ملت را در خاک بر. و بس یهست خودت ،تر یفو کث

  
  

  ***منبع *** 
 »دارا ایرانی«وبالگ 

http://darazarehbin.blogspot.ca/2012/11/blog-post_17.html 
  



 )1124(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 
 (++)   1391آبان  29ای،  خامنهبه  زاد نوریمحمد سرگشاده  ین نامهو هفتم یستب

  1391آذر  7: تاریخ انتشار
  

 )2( یرانا پرده قدرت در پشت
  

 !اکنون یهروس: سابق، و یشورو: به. اشاره کنم »یرکباغبان ز«آن  یگرنامه، بنا دارم به وجه د یندر ا من
  

 ..ما یهای مل یهبردن سرما یل، و تحلهای در انبار مانده شرق و غرب فروش اسلحه یای بود برا ساله ما در کل، نقشه جنگ هشت
  یستن یشای ب کننده بوده است، افسانه نگران ربشرق و غ یما برا یبرآمدن انقالب اسالم: داستان که ینا
  

  است کسرنوشت مشتر ینا ینِتر یآنان، حتم یفروپاش و ،دارند یسرنوشت مشترک یدئولوژیک،های ا حکومت
  

به  یما را کم ینهم و. یدا یاوردهابرقدرت روس برن ینا سر ناقابل بر تشر یکود تا کنون، خ یرهبر شما آقا عجبا که از ابتدای
  اندازد یم در یدترد شک و یواد

  
  یدا یز کردهرا تجه یگراند اهللا و حزب و یدا برداشته یراننان سفره مردم ا شما از

  
  یما ون کشاندهخ شما مردمانش را به خاک و ما و و یما کرده یرانشما و را ما و یهسور

  
  یما فرو رفته ینچ باتالق روس و ما تا گردن در گذشته است و کار از کار

  
  نمایاندب یآنکه خود یب ،پس پرده است در یران،ا یاسالم یجمهور قدرت نخست در

  
و  ینبب یتعماراسناد اس ینبارتر خفت یرا پا یانروحان یخواهد امضا و تا دلت می یزبرخ یز،عز یا: یمگو می یعتیاکنون به شر

  نو معنا کن را دوباره از یتما روحان یبرا
  
 یدکه هوش آفر یینام خدا به

 ای خامنهاهللا  تیحضرت آ یرانا یاسالم یجمهور یبه رهبر گرام سالم
  
 یزن به ده نفر که تعدادشان -و کاردان  یمفه یانانقالب، عالوه بر روحان یروزیکه با پ ینا. اشاره کردم یرانقدرت در اه به پشت پرد یشین،په نام در

که داشتند، بر مسند  یصداقت و خلوصه تجربه، با هم یب یونو انقالب یمه،خوانان سراس کارنابلد، و روضه یاناز روحان یریکث جمعیت - یدرس نمی
گشودند و  وا یکاو آمر یلئسراا یننش برآمدن وابستگان پرده یکشور نداشتند، فضا را براه که در ادار یخاطر تخصصه و ب ؛قدرت جلوس فرمودند

شان  یرکیامور کشور وقوف داشتند و ما از ز ینتر ییسپردند که به جز ینانینش کشور را دانسته و ندانسته به دست همان پردههای  یتحساسه رشت
 .یمخبر بود یب

اش را و چه  چه داخلی - یفضوالت استعمار ،نقالبشور ا یُمنبه  یما شده است و ما توانسته یبود که انقالب ینما بر اه لوحانه، گمان هم ساده
را  ورمناسبات کشه هم یو باال یرو ز یمساقط کرد یزود رقبا را از هست یلیکه خ یجور. یمبودن و نبودن بتارانهای  به دوردست - اش را  یخارج
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 یکشوره چرا که ادار. آن دست برد یمشود به ترس می کهاست  یتصور ینتر باور اما، غلط ینا. یمنهاد آنان وا یانو حام یانروحان یتبه دست باکفا
 .ممکن نبود ،نداشتند یانشانو حام یانکه روحانای  هبا سواد و تجرب یران،اه در انداز

و چه  ی،الملل ینو ب یاسیسهای  چه در حوزه ؛آورد یدکشور پده در ادار یژرف یمختلف، خأل تخصصهای  در حوزه یونانقالب مفرط یسواد بی
عقل و تخصص و ارتباطات، به مدد  یایدن هم در شتاب آن ی،سواد یب یبرآمده از ژرفا یخألها ینا. یو اقتصاد یو چه نظام ی،و اطالعات یتیامن

 ینتر کم یونکردند و ما انقالب یببرآوردند و به مدد ما شتافتند و همزمان مطالبات پنهان خود را تعق نرم از پس پرده سر شد که نرم یمترم کسانی
 .یمدر کشف آنان نداشت یامکان و فهم

 یعبس وسای  هکشور ما سابق یدنکه در بلع! اکنونه یروس: سابق، و یشورو: به ؛اشاره کنم »یرکباغبان ز«آن  یگرنامه، بنا دارم به وجه د یندر ا من
و  بروجز روفتن اعتبار و آ ی،سو ینبه ا دور های که ازسال -  یمباش خود متنفر یدشمن شمال ینآن که از ا یجا هب یون،و عجبا ما انقالب ؛دارد
 »ینه غرب ینه شرق« نرم شعار و نرم یما تلمبه زده یلئو اسرا یکاآمر یخود را به سو نفرت تلنباره هم -نداشته  یگریدأب د یچما ه یملهای  یهسرما

 :یما فرموده یمو ترم یلتعد یهو روس یرا به نفع شورو
ه نه تنها از گردون یشماله یهمسا ینکه ا یدا فرموده یلمتما ییرا به سو یاسالم یاز عمر و استعداد جمهور و سه سال جناب شما بیست -1

و . تدرانداخته اس به آغوش او نیز -به التماس  آری -حضرت شما، ما را به التماس ه یبنا به توص: برده، بل دره پرحرارت ما جان سالم ب یشعارها
 یوانبه ل ی،الملل ینآب خوردن در مجامع ب یبر سر ما نشانده که ما اکنون، برا یخط و کارآزموده است، چنان کاله فتاو که برخالف ما خامان، ه

 .یماو محتاجه کرد یق
ه بدا ب. یندازندن اند، هیدد یو دروغ و بدقول یکه چند بار از او نامرد یگرد دورهه فروشند یبخود را در ج یبیدانند که پول توج می کودکان نیز -2

 یرکیو اسمش را ز یما یدهدرغلت یگرده شانه به شان یناز ا یهروس یداخلهای  و مرتب توسط نوچه یما تر بوده دل ساده یزحال ما که از کودکان نابالغ ن
 .یما نهاده

 پنهان یالیسممبارزه با امپره یسارنج را در  ینو ا ؛در رنج بود یکادار نسبت به آمر یشهحسادت ر یکاش، از  یستیبنا به رسالت کمون شوروی، -3
و حسادت  رتنف ینکرد و ا می یدتول یعهو شا یلمکتاب و ف یکاآمر یهو عل یدار یهسرما یهعل. پرداخت ها می ینههز یزمبارزه ن ینا یکرد و برا می

 یرانا یچون انقالب اسالم ینفس تازه ظهور. فرمود می یقتزر یزخود ن یو پژوهش یو معادالت علم یو ورزش یپلماسیدهای  را به دستگاه یفلسف
 یرانیِا حزابو ا ی،شورو یو جاسوس یپلماسیدهای  دستگاه. بود ییو فرسوده تماشا یرپهای  یستکمون یدر انبان داشت، برا یکاکه از آمر یبا نفرت
 .بودنداز انقالب کار کرده  یشپ یرانِدر ا یکابسط و گسترش نفرت از آمر یها برا سال ی،به شورو یلمتما

 یشب یارشعار، بس ینها ا در آن سال. یدکش زود فرو یارو بس یدمثل فواره باال جه »ینه غرب ینه شرق«شعار  یران،در ا یانقالب اسالم با پیروزی -4
و  جستاز باال به بودند و  یستادها ییترها شرق و غرب، مثل بزرگ. کرد می از آنکه شرق و غرب را بترساند، موجبات انبساط خاطر آنان را فراهم

و  ؛لنگه به لنگه یشها چروک و کفش یراهنشبود و صورتش چرک و پ یرکه آب دماغش سراز یکودک. کردند می نگاه یشانپا یردر ز یکودک یزخ
 .یدکش می کرد و خط و نشان می یکج آنان دهن یکودک، رو به باال برا ینهم
 یفکرهای  یطراح باز ی،شورو. خود کشاند اییمه یشاز پ ما را به کام یونانقالبه هم یکا،سفارت آمره یرکنندو غافلگ یناگهان داستانک تسخیر -5

 روند و آنجا را اشغال می سفارت باال یواراز در و د یکودکان. باشد یوتریو کامپ یفکر یباز یکتوانست  می یزن یجاسوسه الن یرو تسخ. بود
چنان به  شده، آن یطراح یشکودکانه و از پ یباز ینا. یقشود رف می یشود دشمن، و شورو می یکاآمر یر،نظ یالفتوح ب فتح ینکنند و به ضرب ا می

که آن  یجور. سپرد یعرصه را دربست به شورو: و ؛بست یشههم یرا برا یکاما چفت بست که باب مذاکره با آمر یونانقالب یچهارستون فکر
 .آراست می نوا یآن کودک ب یکه در آغوش خود برا یاز مکان یزن یم بود و شوروسرگر یجاسوسه الن یراز تسخ یناش یبا گرما یده،کودک ژول

مرگ بر «و  »یکامرگ بر آمر«معطلش را به  یو انرژ ،مردم ما فاصله گرفته را برآشوبد، از حنجر یآنکه کام کس یب ،»مرگ بر شوروی« -6
به من فحش بده و  یخواه می ندارد، هرچه یبع: گفت می و یدخند می خود ایپ یرغش به رفتار کودک ز از آن باال غش یزن یکاآمر. سپرد »یلئاسرا

 من یبنص تا یعقل یکه تو با بهایی  و درآمدها و فرصت. ینمب می که از توای  هیندسرگرم باش و من با آ یتها تو با فحش. کن رزومرگ مرا آ
 !یشاز پ یشب ،یکن می
های  یو ما، پشتمان به منبر و تئور ؛گرم بود یتجربه و علم و امپراتورها  پشتش اما به قرن یکا،ا آمرب یباز اش در لج و لج یکودنه با هم شوروی -7

 یجانبا ه که یزودتر از مردم یلیخ ی،و هم شورو یکاهم آمر. یسواد یو قتل و غارت و دروغ و ب ی،ابتر پادشاههای  و سلسله ی،حوزوه فرسود
 را آغاز یحکیهم نهادند و قدم زدند و تفره دست بر شان یو شورو یکاآمر. یدندد می رفتار بچگانه را ینا یاناپ ،»ینه غرب ینه شرق«: دادند می شعار
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از  یگرد ییجا درگذارد و خود  یخود باق یستکمون یرقبا یبچه را برا ینثروت ا یدنکش باال یازو امت یدصورت ظاهر عقب کشه ب یکاآمر. کردند
 های از رده خارج وردهآمنطقه را از ما ترساندند و فر یجان ما درانداختند و تا توانستند کشورهاه را ب یگجن. گرفت یازامت ینو چ یشورو
 .ما فروختنده خود را به همه در انبار ماند یحاتیتسل

 ،خود دست شست یکه در معرض غرق و اضمحالل بود، قدم به قدم که نه، ناگهان از شعارهاای  هیدشدن جنگ، کودک لجوج و ژول با جدی -8
بعدها صالح  .اند هیدجان او کشه جنگ را شرق و غرب ب ینا یتکبر: گفت می اش یهعقل اول. قفل بست ینو چ یو همان دست را به دامان شورو

 که یحال درست در ،اش غرب را نواخت استعداد حنجرهه هم نوا با یپس کودک ب. او را ندارد یدنغرب است که چشم د ینا: یدکه بگو یدد
 .کرد می شرق و غرب را فراهم یحکه موجبات تفر یحال و درست در ،دستش به دامان شرق بود

و در . از او جلو زدند یکاستیزینقل مکان کردند و در آمر یکم به آغوش شورو ما، کم یوننشده بود که انقالب یاز شروع جنگ سپر زمان زیادی -9
 ودست شستند  یدار یهسرما یهخود عله بعد از هفتاد سال از لجاجت جاهالنها  یشورو. ودندگش خود وا یبرا یندر آغوش چ یزن ییجا یانم ینا

 .کن و شعار بده و خوش باش ینههز یخواه می چه هر ،دربست مال تو یکاستیزیافتخار و لذت آمر یا،ب: که ؛یختندولع پوک را به کام ما ر یناه هم
بود ای  هما در کل، نقشه سال جنگ هشت. یرفتپذ یانبر کفش شرق و غرب بنشاند، پا یغبار ینتر آنکه کم یو ب جنگ با خسارات بسیار، -10
شرق و  یما برا یبرآمدن انقالب اسالم: داستان که ینا. ما یملهای  یهبردن سرما یلشرق و غرب، و تحله در انبار ماندهای  فروش اسلحه یبرا
انقالب، هزاران  یروزیاز پ یناش یکوبیپا یها از آنجا که در همان سال یم؟گو می را ینکجا ا از. یستن یشبای  هکننده بوده است، افسان نگران ربغ

 و درست در ،شوند می و برده ،شدند می برده یفروش و هزاران تن از دخترکان ما به تن ،رسد می و ،یدرس می به مصرف یرانتُن مواد مخدر در ا
 اندوختند و می کردند و ثروت می مرتبط با انقالب، زد و بندهای  الوقت از ابن تند، هزاران نفربودند و هس یکارجوان ما ب ها یلیونکه م یحال
 کننده باشد؟ شرق و غرب نگران یبرا یدچرا با ،بدهد یرونکه از دهان ب یبا هر شعار ،یکشور ینچن یک. اندوزند می
وخود  یمبرگرداند یآن رو آموختن بود که ما متعمدانه از یدرس یی،جا هجاب ینا در. سپرد یهرا به روس یشجا و یدکش فرو یستیکمون شوروی -11

 ینا ینِتر یآنان، حتم یفروپاش و ،دارند یسرنوشت مشترک یدئولوژیک،اهای  حکومت: درس که ینا. یمداد یبآن فر یدننشن و یدنرا با ند
 .است کسرنوشت مشتر

. یمما اهل فکرنبود. شده بود ها کار تک ما سال تک یچرا که رو. چنگ برد یهمان روسدست معطل ما بدون وقفه به دا ید،پاش که فرو شوروی -12
. ترها باشد که راه رفتنش به مدد بزرگ یمثل کودک. کردند یم ما فکر یجاه بودند که ب یگراند ینا. یمنداشت یالملل ینب و یداخل سواد فکر یعنی
 یهم با آغوش آن. که هست یهبپاشد، بهتر، روس ید؟هم پاش از یشورو. رساند می یبسبه خود آ خورد و می ینرا که رها کنند، به زم تشدس

 !یستیمناسبات کمون خجالت یب و ،تر دهگشو
 یدههم پاش از یانقالب اسالم ظهوره واسطه ابرقدرت، ب یککه  ینا از یمما مست بود. ما را مست کرد یسمکمون یها شکستن استخوان صدای -13

پس هست ما . ها روس یاش برا یهست ما ماند و یاش برا یمست ی،شورو یفروپاش از. رسد یم فرا یابرقدرت بعد یل فروپاشفص یبقر عن است و
هست  یبرا ها التماس کند و جا دادند که هست خود را از روس یطبق لجوج را در ظاهره ب و یدهآن کودک ژول: چشم ما؟شود؟ هست ش می چه

 یانروحان پاسداران و انقالب و ینمعتمد از ی،اسالم یرانا ها در کارگزاران پنهان روس ازای  هکه عد ینا باور .خود ببرده یسها دست به ک روس
 :دهم می که نشانتان ،شناخت یدبا یشانآنان را از رد پا نه؟رسد،  یم ناممکن به نظر یباشند، کم

. استای  ههست یآنها ورود به داستانک انرژ ینتر یکه اصل. یدگشود ها وا روس یبه رو یکبه  یکبسته را  یو درها ،یددشما رهبر شُ و -14
تا  ؛نمود یلشما گس یانبه سمت اطراف یع،تطم و یکتحر و یصتحر یرا برا یشها نوچه و یدشما تدارک د یبرا یروس یرککه باغبان ز یداستانک
عقب  بوشهر یاتم یروگاهن یانداز راه از یکاآمر یاناطرافه رده، همطبق توافقات پس پ. کنند یزآن لبر یجانه کشف خود، شما را از انعنوه آنان ب

شما  یکه برا یدداخل شد یا یبه باز و ،یدخورد یبفر یسادگ ینهمه بزرگوار، ب یشما ا و ،گذاردند یها خال روس یعرصه را برا نشستند و
 .ما را دوشیدند - ام  هشرمند -تا توانستند  ها روس و ،شده بود یدهتدارک د

. یمکن می یرا بازساز بوشهر یاتم یروگاهن: که ینا. است سرشار یجانه است که از یوتریکامپهای  یهمان باز ازای  هبمب هست داستانک تولید -15
 ؛دیل بدهپو. یمکن می یرا غن یداخل مختصر یوماوران یپنهان. یمداد ؛یدپول بده. یمکن می ملَعَ یاتم یساتتأس یپنهان همزمان و. یمداد ؛یدپول بده

پول . یمکن می نابودش محو و روزگاره صفح از و یمکوب می یلئاسرا سر را بر یهمان بمب اتم و. یمداد ؛یدپول بده. یمساز می بمب اتم یپنهان. یمداد
 یمدست برد یباز ینا یدگون به خر پخمه ما چه گران و و ؛که مخاطبش عمدتاً کودکانند ،یوتریکامپ یباز: یندگو می یالتتخ ینبه ا. یمداد ؛یدبده

به  »یمتحر و ییتنها«به اسم ای  همخمص رفته و یهسرما عجب، زمان رفته و یا یدیمنشست، د که فرو یجانمانها بعد، ه سال. یمو بدان مشغول شد
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پول  اکه ما ب ،بدون بازگشت و طرفه یک یراه. کرده بودند یما طراح یابتدا برا که از یمدرافتاده بود یما درست به همان راه. یدهما تن یپا دست و
 .یمکشورخودمان فضا پرداخته بود ها در روس یپنهانهای  طرح وها  یشآزما یخودمان، برا یآبرو و

حال رفتن به سمت  در یرانا: که ؛کنند می ما را برمال یها داستانک پنهان اتم بزنگاه، خود روس یک در. کند می ورودای  هتازه به مرحل بازی -16
و . نکن یهمکار یرانکه چه؟ که با ا ؛آورند یم ها فشار روس بر یمجامع جهان و یلئو اسرا یکاآمر صورت ظاهره ب. استای  همب هستب یدتول

 و. یدخود زمان بخر یبرا و. یدرا کش بدهای  همذاکرات هست یدتوان می آموزند که تا می به ما و. دوشند می ما را یشپ از یشفشار، ب ها با هر روس
 تر یفنح و یفشد که ما نح ینا. تر یشبچه  هر یدندوش یبرا ،استای  هداستانک هست از یگریکش دادن، برگ د زمان و یدخر ینآنکه احال 
 پولش را از دادند و می خود را سامانه ماند ینهس درهای  م کرده بودند، طرحلَما عَ یکه برا یا یاتم یساتتأس ها در روس. ها پروارتر روس و یمشد
 .کنند می ما چه یاتمهای  دخمه آنان در یمدانست نمی یچما، که ه از یبل ؛گرفتند می ما

 شک و یبه واد یما را کم ینهم و. یدا یاوردهابرقدرت روس برن ینا سر ناقابل بر تشر یکخود تا کنون،  یرهبر ابتدای شما آقا عجبا که از -17
ناقابل  تشر یککشور  این یربص شده باشد اما رهبر یدهدوش یرناپذ یریس یها توسط روس همه ینا یشود کشور یم مگر: که ینا ؛اندازد یم در یدترد

ام تا  کرده آن مرور از یشپ و یدوران رهبر سخنان شما را دره من شخصاً هم! مگر؟ خجالت بکش نشدی یرس! بس کن: باشد؟ که نزدهبه او 
کوبد،  می یلئاسرا و یکاکالم شما به چهارستون آمر که مرتب از یوفانط برابر داشتم در انتظار یعنی ؛یافتماما ن ،یابمها ب به روس به اسم تشر یزکیچ

 .یافتمن ،یستن یدمکه د ؛یردبگ یدنخط وز هفت یها به جانب روس یزن یمکینس یک
که البد به چشم خود  ؛یدگرداند سر خزر یایدر ما در یحق مل یدنروب کنار عجبا که از یید،فرما می دخول یداخل ئیجزمسأله  هر شما که در -18
 لیکنند، حق م می یریتخود مد یبرا که به اسم ما و یا یپنهان یساتتأس یبرا سازند، و می ما یکه برا یبند یمن یروگاهها بابت همان ن روس ینیدنب

 یما را خال یبها بودند که ج روس ینها، ا سال ینا یتمام که در ینا تر جالب. ستانند نمی ما که ازهایی  چه باج کنند و یم انکار خزر یایدر ما را از
 و ترغیب متن شعار در یشما مردم را به زندگ: ام شرمنده. یدده می البته و ،یدداد می بشارت یکاآمر از یدناما شما مردم را مرتب به ترس ،کردند می
 :یمگو می اش را با شما یچگونگ. با خود ندارند تدرای و یرتدب ازای  هآنها پشتوان از یک یچکه ه ییشعارها ،یدا فرموده یتترب
ها به ما  روس. ییدگو می »یکاآمر مرگ بر«آشکارشان، های  یاعتنا به دزد یاما شما ب ،برند یم بردند و و یدندما را باال کشهای  ها پول روس -19

 خزر یایدر ما را در یازحق مل یها بخش روس. ییدگو یم و یدا گفته »یکاآمر مرگ بر«اما شما  ،یبندفر می همچنان و یفتندما را فر دروغ گفتند و
ما بابت  مرتب از واند  هنهادای  ههست یحنا ها دست ما را در روس. ییدگو می »یکاآمر مرگ بر«اما شما  ،گرفتند یزشما امضا ن از و رفتندگ یدهند

بعد، موشک  و ،دارند یما برم یبج را چند مطابق از 300اس های  موشکپول . یدزن نمی به آنها یبنه یکشما  و یرندگ می شان پول نکرده یکارها
ه روز روشن به خان دزد در یکاست که  یچه صالبت ینا آخر. یدده نمی به آنها یخال خشک و اخطار یکشما  و هستند نیز طلبکاردهند،  نمی که

 دستم به تو نرسد؟ عقرب جرّاره، مگر یآها: یمزن می انه دادخ یرونما به سمت ب برد و یم کشد و می ما را پای یرفرش ز ما داخل شده و
. یدا کرده یزرا تجه یگراند اهللا و حزب و یدا برداشته یرانمردم اه نان سفر شما از. مشعوفید یاراهللا لبنان بس حزب یتتقو داشتن و دانم که از می -20
 رینشما غرورآف یبرا ینهاا. کنند می اصابت یزن یوآو تل یسو آن یشهرها به شوند و می یکداخل غزه شل از یران،ساخت اهای  روزها موشک ینا

 آن از یزنها  ینیفلسط اهللا و حزب یزداستان تجه ینا: یمبگو یدآ نمی دلم. یدکن می مرزها مشاهده یسو آن که محصول دسترنج خود را در ،است
 اهللا ذات داستان حزب یعنی اند؛ هیدما را گستران یها پول یدنو بساط روباند  هندما به گوش ما خوا یروان یازن بر یکه مبتن ،است یروسهای  داستانک
با . یزنها  ینیالبته چ و. دارندپول ما بر خواهند از می بهانه هرچه ینکه به ا ؛ها با باطنش و روس یماست که ما با ظاهرش خوش یندیفرا ین،و فلسط

 اچر. ما یبرا یتانها پول شما و یها برا آرمان !خدا بدهد برکت ؛استای  هکر و ینیچ و یاش روس که همه ،ما یساز موشکهای  یتسا یزتجه
 ما و و یما کرده یرانشما و را ما و یهسور: باشد یادمانما دارد؟  یروان یاهویه ینهم در یقیربط وث یه،سور یروزها ینا کشتار و یرانیو: یمنگو

 .یما خون کشانده شما مردمانش را به خاک و
 یگره خوردن کارها و ی،کارنابلد و یسواد یب خاطره که ما ب ییبه روزها. یدباغبان روس، به عقب برگرد یرکیزهای  سرنخ یافتن برای -21

 یدبنگر یانیحاال به اطراف یننه، هم یا. یمکوفت یم سر بر یدرپ یپهای  رفت از ورطه برون یبرا و یمخود نهاده بود یرو یشچه کنم په کاس ی،مملکت
با  یدوست ینیمب می که ؛یمملکت یکارها یهم شدگ در و یشانیبزنگاه پر درست در. آورند یم خود خبر یرکیز شهود و کشف و شما از برایه ک

 ،اندازد یم سرور در بهت و وجد و یما را به واده هم دهد و می یشنهادیپ شود و می ما داخله صدا، به جمع افسرد یب لب، نرم و نشسته بر یتبسم
اندازد  می غبغب خود به عبا و یکرده است، باد راهگشا چگونه به ذهن مبارک شما خطور یشنهادپ و ییراهکار استثنا ینا یمپرس می او از یوقت و
 یباغبان. است یرکآن باغبان ز یامآنکه خود بداند، تنها حامل پ حال آنکه او، بی و ...بستم و یلحضرت حجت دخ یاییسجاده به دامن کبر سر: که
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 یگرانیو دها  یناالسالم والمسلم تحضرات حجه خان به در ییاستثنا یراهکارها یمتقد یپنج خود را براه ردهای  نوچه نقالبا یهمان ابتدا که از
 و. کرده است می انهآوران رو نامه جمع واماند یانبه م یافتم، یافتم: که ینا فرموده است وآنان را با شتاب می یلگس اند، هشما بود که مورد اعتماد ما و

 نکند؟ یزچرا هنوز ن
ه بابت واقع. ستانند می مردم اشک از یباورنکردن یرقابت در و یغی،تبل و یدولت یها خوانان به همت دستگاه یهمرث روزها محرم است و این -22

: یمچرا نگو. کنند یتعنا یو سخنان و راههای  ، به لخته)ع(ینخون حسهای  لخته از آنکه فراتر یب. رخ داده یعیدور ش یختار که در یجانسوز
که با  ینبزنند، نه ا ینهس و سر بر ینحس یشانخو و ینحس یتشنگ یاند که برا مطلوب یهراسد، مردم می مردم ی»چرا« یک که از یتیحاکم یبرا

 ید؟ا دهتن به ذلت نداد، شما چرا تن به ذلت سپر ینحس اگر: حاکمان خود بپرسند از ینکالم حس نگاه به راه و
دزدان اطالعات، پنج دستگاه  الحساب دزدان سپاه و یعل ییدبفرما دستور یشید،اند می منه چون نوشت که به چند و یحال کنم در می تقاضا -23
 یگرشاندی ها یبه دزد یمن کار. به من برگرداننداند  هبرد برداشته و یشها پ مرا که سال یخانوادگهای  عکس و کار ابزار و دوربین و یوترکامپ

ه فرسوده پوست و یدهمت کن حاال. بوده است زاد نوری یوترکامپه حافظ اطالعات ازه یتخل یبرا یسه سال زمان، فرصت خوب: ییدآنان بفرما به. ندارم
 و ها شود که پول دانیانیزن یرسا شما شامل حال من و یبزرگوار ینا اگر. اش یخانوادگهای  یلمف وها  با عکس. یدبگردان او را به او باز یها دستگاه
 .با جناب شما خواهد بود یشهامتنان ما هم اند، هبرد واند  هشان برداشت یزندگ خانه و را از یاقالم طالها و

اکنون  ینهم از را یرمس ینا یشود انتها می اما ،یدبرو یشپاند  هیدشما تدارک د یها برا که روس یریمس در یدخواه می دانم تا کجا نمی من -24
 و یسپردن مناسبات داخل شما را از وام  هسخن گفت ینچ و یهدام روس نخست خود ازه نام من در هفتم است و و یستبه نامه، نام ینا. مشاهده کرد

خروجمان  و یما فرو رفته ینچ باتالق روس و ما تا گردن در گذشته است و کار از دانم کار می که البته ؛ام داشته دو برحذر ینبه ا کشور یالملل نیب
 .یستبه سهولت ممکن ن

 یاهمه را : که یاندازیدب یمتانقد یانبه اطراف ینگاه یکشما، ه سرداران فرب یا یید،شما که قدرت نخست کشور یدباور ینا هنوز بر همه، اگر ینا با
ما را راحت  کار دشانخو یا یم،ا لشان را مصادره فرمودهاموا و یما راندهها  به دوردست یا یم،ا شان کرده یزندان یا یم،ا کرده یشانآبرو یب یا یم،ا کشته
جز اجابت ای  هشما را چار یند،ها بفرما چه روس که هرای  هگردون در و گرفتار ،یدا که چه تنها مانده یدبنگر .اند هنهاد یپا یباق یاربه د واند  هکرد

همو که . نمایاندب یآنکه خود یب ،پس پرده است در یران،ا یاسالم یجمهور قدرت نخست در: یمبگو و ینمسخن برچ یناه پس دامن. یستن
شما  یشهود خود برا او را به اسم کشف وهای  تا فراورده ،کند می یلشما گس یمعتمدان را به سو و یانروحان سرداران سپاه و از یجاسوسان

 .یریدگ آن قرار است در در اندازند که قرار یشما را به راه ارمغان آورند و
 بدان غرور و یمنهاد می چشم ، بر»نشده یدهد یاستعمار ینننگه معاهد یچه یپا یانروحان یامضا«: را که یعتیسخن مرحوم شر ینما ا ریروزگا

 ینمعاهدات ننگ در یشانکه رد امضااند  همقام بود پست و و یتمسؤول یکجا دارا یانروحان: یدیمپرس نمی یزعز یعتیشر اصالً هم از. یدیمورز یم
ما  یو برا ینبب یاسناد استعمار ینبارتر خفت یرا پا یانروحان یخواهد امضا می و تا دلت یزبرخ یز،عز یا: یمگو می یعتیاکنون به شر شود؟ یدهد

 .نو معنا کن را دوباره از یتروحان
نامه  یندانم ا نمی .خواهد می یکشما نام ن یبرا و ،ورزد می عشق یرانیا و یرانکه به ا یدوسته یهد. ییدفرما یمن به خود تلقه ینامه را هد این -25
شما خواهم  یبرا ندانهمان ز بود، از یقیمرا توف اگر. مجدداً به زندان بروم یدشا .اند هخواند مرا به دادسرا فرا. نه یا یدشما خواهد رس به منظر یاآ

 یدداشت می دوست. انقالب نشده هنوز و. شهر یرانا در ،یدیدتبع که در یدفکرکن ینبه ا: یحتمن به شما نص از. یامتق به یداروگرنه، د. نوشت
 انقالب زخم این زکه ا یآنانه هم و یشانها خانواده مهاجران و و یدیانتبع و یانبا زندان یزکردند؟ پس شما ن یم با اهل شما رفتار چگونه با شما و

  . یدهمان کن اند، هخورد یلدل یب
  

 والسالم
 زاد نوری محمد
 یکماه سال نود و  انو نهم آب بیست

  
فرهنگ و رسانه به زندان نرفت و ما  یاز دادسرا یکه شکر خدا و ،منتشر شود زاد نوری یشدن آقا ینخست زندانه نامه قرار بود در هفت ینا: اشاره

 )زاد نوری یتسا پشتیبانی( .یمانداخت یقانتشار آن را تا امروز به تعو
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  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=20792 
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    1391آذر  17، یناز مردم فلسط یتبه اسم حما یدروغ ؛ه نام ینو هفتم یستبه در ادام

  
از  یتباشد، حکا یارما در دفاع از مسلمانان مظلوم آن د یمند یرتغه از آنکه نشان یشب ین،ما از مردمان لبنان و فلسطه ینپرهز یتو حما جانبداری

آنان با  .اند هبرد یبه ضرورت و کارکرد دشمن در جوار خود پ یدایش،ما از همان بدو پ یانروحان. دارد »دشمن«ما به  یانروحان یخیِو تار یروان یازن
از  یکیو گرفتند  می صنوف قرار یردر کنار سا یاندشمن نبود، روحان اگر .اند هکرد می ها را نه به او، که به خود معطوف دشمن، نگاه یکافراختن 

 .شده است می به آنان ختم یدباها  یفها و کسب تکل نگاهه هم .اند هخود محتاج بود یما، به تفاوت و برتر یانآنکه روحان و حال. شدند می آنان
ما  یانروحان یدایش،از بدو پ. خود ادامه دهند یصنف یاتبه حاند  هتوانست نمی دشمنه یبدون احساس سا یزن -روز یک یآر-روز  یکما  روحانیان

 یک شگاه نگار .اند هیدتراشها  در دوردستای  هخود مجسم یبرا یااند  هکرد یهتغذ یاز دشمن داخل یاخود،  یِروان یازن ینا یِساز یرابس یبرا
 ییانداخته که گو یم ما را به تکاپو در یانچنان روحان در آن، آن یرمتداولو انتشار چند پرسش غ یرشیعهغه طلب یک یانامسلمان  یککتاب توسط 

 .است یدهکش یرطرح آن چند پرسش، کهکشان خدا را به ز
و حاال به قعر جهنم دخول اند  هبود یناز آن، همگان در بهشت بر یشپ یاآورده که گو می ما را بند یانچنان نفس روحان فرقه، آن یکظهور  یا

 گردن یها و رگاند  هیدکش یم و منبرها براند  هکرد می پاه بها  ضاله، بساطه قو ظهور آن فر یرمتداول،ما با همان چند پرسش غ یانروحان .اند هکرد
 .اند هگرفت یم در کانون توجه مردمان و مخاطبان خود قرار وسیله ینو بداند  هساخت می متورم یمند یرتغه خود را به نشان

 ،ایم هنکرد یقهمضاای  هینهز یچاز صرف ه ییلمبارزه با اسرا یو برا ایم هتو لبنان رف ینسراغ فلسطه انقالب، ما چرا ب یروزیکه بالفاصله بعد از پ این
 :گردد یم باز یروان یازن ینخود به هم

 .برساند یبیتواند به ما آس نمی ندارد و یبا ما مرز مشترک ییلاسرا -
 .است یرپذ یبکوچک و آس یخود کشور -
 .جهان قراردارد یخبرهای  یتدر کانون حساس -
 .ندارند یهودیاناز  یخوش یخیتاره است و مسلمانان خاطر هودیی یکشور -
 یم؟پهلوان چرا ما نباش ینو ا ،غاصب درافتد یهودیانپهلوان محتاج است که با  یکبه  یلحاظ روانه جهان اسالم ب -
 .آورد یم ما به دشمن را بر یاجکام احت خود ینکند و ا می رخ به رخ یکاآمره در انداز یهمزمان ما را با دشمن یکا،و آمر ییلاسرا یمانیپ هم -
 و تا یمببرها  بهرهها  یکاییگون آمر اخالق پخمه یناز هم یمتوان می دهد و ما می مردمان جهان بها به افکار عمومی –برخالف خود ما  – یکاآمر -

 .یمکن یغتبل یالیسمتاز مبارزه با امپر یکهو خود را  یماو شعار بده یهعل یمتوان می
 یکاگر : که ینا. یمخود فرش بگستران یبقا یپا یرو همزمان ز یمبترسان یکاو آمر ییلبه اسم اسرا ییداخل، مردمان خود را مرتب از لولوهادر  -

 .برند یم الفور شما را فرو یف ییلو اسرا یکاآمر بر سر کار نباشیم، –ما  آری –روز ما 
 .است »ضرر یب«: و البته یدهما پر از فا یانروحان یبقا یراب یکاو آمر ییلبا اسرا یکه در مجموع، دشمن ینو ا -

 یستیم؟صادق ن یناز مردمان فلسط یتدر حما یمگو می چرا
ه یبا خود مفتخر کنند و در سا یتوانستند او را به دشمن می انقالب یروزیما بالفاصله بعد از پ یاناست که روحان یدشمنترین  یدم دست روسیه
 :کرد یشود با او شوخ نمی دارد که یمختصات ی،شماله یهمسا یناما ا. خود را برآورند یاجاتبا او احت یدشمن

 .دارد یعوس ینیسرزم -
 .دارد یقو یارتش -
 .گام او بند است یکما به  یدنبلع -
 .جا کار ما را بسازد اناز کشور ما را اشغال کند و از هم یتواند مثل افغانستان بخش می یاچشم دن یدهد و جلو نمی بها یبه افکار عموم -
. ندارد یجا یانروحان ییدر مناسبات دشمن جواصالً  ینکه ا. شود یمنجرم یانروحان یها به سرنگون توسط روس یرانخسارت اشغال ا یناول -

 .بَرَد یکه به حذف ما رو یننه ا یانجامدما ب یکارکرد دارد که به بقا ییتا جا ییجو دشمن
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هزار نفر از مردم  یکصداز  یشدو ساله، ب یو در کشتار یدخاک چچن را به توبره کش یا،چشم مردمان دن یجلو چشم ما و یجلو یه،روس همین
در آن را به  یکاریرا نابود کرد و ب ینفر یلیونم یککشور  ینمهم چچن را شخم فرمود و اقتصاد ا یفرستاد و شهرها یباق یارمسلمان آنجا را به د

 .نکردند یهبند به روس یماعتراض ن یکما  نیادرصد رساند اما روحان ودن
توانست غرور  می و هوا ینهم کوفتن چچن از زم و در. حقارت بزرگ مبتال شده بودند یکبه  یشورو یارتش سرخ بعد از فروپاش های ژنرال
و جوان مسلمان چچن  یرو کودک و پ ما با زن یانچشم روحان یشمانده از ارتش سرخ، درست پ به جای یها ژنرال. کند یمدار آنان را ترم یحهجر

 .نکردند ینیانهرگز با فلسطها  سراییلیآن کردند که ا
در پس هایی  یتحواله نکردند، حکا یناخم مختصر به سمت کرمل یکاز مردم مظلوم و مسلمان چچن،  یتما به اسم حما یانکه چرا روحان ینا اما

 ردمکه صادر کرد، کشتار مای  هیانیب ینتر ما در بزرگ یخارج یاستدستگاه س. ام اشاره کرده از آنها یو هفتم به برخ یستبه پرده دارد که در نام
 .بزرگ قرن، عبور فرموده فاجع یناز کنار ا یمهدانست و سراس »یهروس یداخلمسأله  یک«چچن را 

محض ه کند، اما ب ینما را تضم یاست که بقا دهیسرشار از فا ییتا جا ییجو و دشمن ییگو دشمن یعنیکه  ؛ما یانروحان ییجو است راز دشمن این
 یرشناپذ یریکشور را به دست سهای  ییداراه یسقدوم مبارکش فرش پهن کرد و ک یو برا یددست همان دشمن را بوس یداوضاع، با یچیدنهم پ در

 .کند یما جانبدار یاز بقا یالملل بینمع صاحبان قدرت راه دهد و هم در مجاه ما را به گردونای  هبساط هست یدنسپرد تا هم به اسم گستران
است که در  یزیچ فراتر از آن یارکشتار مردم چچن بس یتواقع .اند هها از اشغال چچن و کشتار مردم مسلمان آنجا ساخت را خود روس یلمف این
مستضعفان  یحام یرانا ینبود انقالب اسالم پرسش پاسخ دهند که مگر قرار ینو به ا ینندرا بب یلمف ینما ا یانروحان. بگنجد یواقع یلمفها  صد
گرداند؟  یم از ترس صورت بر یگرد یکشد و در جا می مندانه هوار یرتدراند و غ می یقه یندر فلسط یکجااست که  یتیچه حما ینباشد؟ ا هانج

  :یدتماشا کن
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TcB6FRFI518 

  
 زاد نوری محمد
 یکآذرماه سال نود و  هفدهم

  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=20814 
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     1391آبان  29ای،  به خامنه» چنین گفت میرحسین«نامه سرگشاده نویسنده وبالگ 

 
 !فرصت توست ینآخر ینحسیرم ! یعل یدس
  

 یرانملت ا یدانتخابات آزاد به دستش بسپار تا شا یاداره مملکت را تا برگزار ی،فرصت را دار ینتا ا. فرصت توست ینآخر ینحسیرم ! یعل سید
 !خاکستر، دامان تو را خواهد گرفت یرآتش ز ینا ،صورت ینا یردر غ! تو را عفو کند

  
  

  : منبع
 »چنین گفت میرحسین«وبالگ 

http://chenin-goft-mirhossein.blogspot.com/2012/11/blog-post.html 
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     1391آبان  29ای،  اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  
 !یریدمجموعه خود را بپذیرو اعمال ز یاتجنا ولیتؤمس
  

 یا خامنه علی  یدس ینوالمسلم االسالم تحج  جناب
 یرانا یاسالم یجمهور رهبر

 سالم با
  

را به خود مشغول کرده است و چون  یرانیانا یذهن یفضا ،دهنده خ و تکانتل یاست خبر یدهفرا رس یگفتار من با جنابعال یکه مجال بعد اکنون
 .نوردد می و دلسوزان را در خواهان یاذهان نگران آزاد یطوفان
ما و  یانم ینه چندان دور قاضای  هیندکهن در آ ینسرزم ینا یخباشد که تار .مطالب را با اذهان جامعه و شما مرور کنم یگردارم بار د قصد

 .شما باشد حکومت
 :کوتاه است و بارها و بارها تکرار شده است خبر
کشد و نسبت به  می یدکرا با خود  یرانا یدهد در جامعه ستم »یکارگر«افتخار که عنوان پر یساله از قشر 35جوان  ،ملقب به ستار آزاد یبهشت ستار

شکنجه و جانش  یاسالم یجمهور ینظام-یتیامن ینهادها یها اندر زند ،سازنده و سوزنده داشته است یانتقادات ینظام تحت حاکمت جنابعال
 شود یم اندهست
ساعت پس  24ها تن تنها در عرض .او اتفاق افتاد و ذهن جامعه را مشوش نمود یریدهنده تنها ظرف پنج روز از آغاز دستگ اتفاق ناگوار و تکان این

را بر کارنامه سراسر ظلم و  یگرید »ینبرگ ننگ«شهادت او رقم خورد و ، نامعلوم یبه مکان ینزندان او 350او از بند  یدهکشاز انتقال جسم زجر
 .رقم زد یاسالم یدر نظام جمهور یجنابعال یرهبر یکیتار
و شما را مصداق همان  یدا و جهنم و بهشت را خوانده یامتو ق ینداریما و مردم روضه د یبرا یها در منابر متعدد حکومت که شما سال دانم می

 :یمو پس از آن بحث را بگشا وریآیادرا در مطلع کالم به شما  یداز قران مجای  هیست که آا اما الزم .دانم می »عمل یعامل ب«
 )سوره مائده 32 یهآ. (»است که همه مردم را کشته باشد ینبکشد مانند ا ین،زم یفساد در رو یبه جزا یارا جز به قصاص قتل،  یکس ،کس هر«

و  یاتبه آ. کنم یشک م، تان در ذهنم انباشته شده است یاسالم یجمهور یتتحت حاکم یام که همگ یذهنهای  خود و داشته اوقات به بسیاری
 ینچن ینا ،اسالم یند یتحت لوا یاش با گفتار حاکمان یسهو مقا یثیو احاد یاتاقوال و آ ینبا چن اینکه... یزن یعهش ینو اقوال معصوم یثاحاد
 اتفاقات را یتمسؤولاو  یتیمجموعه حاکمیرو ز یافتد و حاکم اسالم می کشد اتفاق می یدکرا با خود  یکه نام اسالم یدر حکومت یاتیجنا
و امامان آن  یعهو گفتار ش یثاقوال و احاد یا یرمبپذ یددهد که ناچار با می سوق یدو راه یکرا به همراه دارد و مرا به  یعبدای  هنکت ،یرندپذ نمی
 یاز اسالم مخفای  هخود را پشت پوست ،آن یدایشپ یاز ابتدا یاسالم یحاکمان جمهور یا) رسد می نظره ب یدبع یاحتمال ینکه چن( است کذب

حفظ  یبرا« ینکهبر ا یمبن یندصادر نما یبیغر یگذشت فتواها »پل مراد«که از  »خرشان«را بر صدر بنشانند و  یونروحان یتنمودند تا بتوانند حاکم
 .»...ندارد یترک نماز هم اشکال یسالما یجمهور ظامن

به  یمالحظه کردم کس دقت رصد نمودم وه معتمد مردم را ب یو اجتماع یاسیشده س شناخته های یتها و شخص مواضع گروه یرچند روز اخ در
عنوان ه شما را ب یکس یدماما ند .اند خود را داشته یاسیهم مالحظات خاص س یدشا ینکها یانداشته است و ای  هاتفاقات هولناک اشار ینا أمنش

 اتفاقات ینا یمنتقد نظام به سرشاخه اصل یها و احزاب و گروه یاسیبودم فعاالن س یدوارام .مورد خطاب قرار داده باشد دهافسا ینمنشاء ا
دست به قلم  یبا جنابعال شخصاً یدمزم دنداشت و ال یدر پای  هیجنت یدماما هر چه انتظار کش .داشتند می مکاتبه تلخ معذور ینپرداختند و مرا از ا می
 ببرم

 یدهگرد یادیبه آن اشارات ز) یقانون اساس( یمورد قبول فعل یفستکه در مان یدرا بر عهده دار ینیسنگ یتمسؤولکه شما  ستا ینامر ا واقعیت
که  ،ستا یتیو امن یانتظام -ینظام یروهاین یکل قوا و فرمانده یمنازع شما در فرماندهبال یتحاکم ،یاز اصول مصرح قانون اساس یکی .است
در  ییاگر خطا یعنی .یستشما ن یریپذ یتمسؤولناقض  یدولتیرو غ یمجموعه دولتیرز یها به افراد و سازمان یتیامور حاکم ینا تنفیذ اتفاقاً
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در . کرده باشد یذتنف یینهادها یاافراد  امور را به ینکهولو ا، دارد ییدر پاسخگو یممستق یتمسؤول یشخص رهبر، یفتدمجموعه شما اتفاق بیرز
خود را  یدداد یحمجموعه خود بوده است و چه بسا شما ترجیرز ینسبت به خطا یرهبر یریموضعگ یمکه مشاهده نکرد یزیتنها چ یراتفاقات اخ

حفظ جان و مال و « داند و نمی د راخو یتمسؤولن أدارند که ش »یرهبر«نباشد  یادشانتا مردم  ،یدتر ظاهر شو نموده و در انظار هم کم یمخف
 .کردن امور به نفع خود است »مصادره به مطلوب«دنبال ه و تنها ب یستن یو یکار یتدر اولو »ناموس جامعه
 ان سرکش اداره اطالعات سپاه پاسدارانمأمور شکنجه یرز »یدیسو یلجم«در اهواز با نام  یگریساله د 47کارگر  ،اتفاق دردناک ینهمزمان با ا
و  رفتدر  یتیامن-یو مراجع نظام ها یدادگاهب در یمتماد یروزها یزن یدشه ینخانواده ا .یدنما می یمتقد یجان خود را به خالق هست یانقالب اسالم

ث و اتفاقات حواد ینا یهمزمان. دهند می یلدفن تحو یاش برا را به خانواده یو ینو خون یماه جنازه زخم آبان 18و سرانجام در روز اند  هآمد بود
 سالمیا یمطلب است که نظام جمهور ینا یایگوکامالً  تابوت پدر یردر ز یهاله سحاب یدهصابر در زندان و شه یمانند شهادت هد یگرمشابه د

  .شود یدر ساختارش م »عادت موجب مرض ینترک ا«کرده است که  یداپ یاداعت »یافته سازمان یها قتل«خود به انجام  یبقا یبرا
  

 ای خامنه یآقا جناب
ظاهر  یخیمتعدد تار یها که در بزنگاه یشهبر خالف هم یاییدب. یدباش »یرپذ یتمسؤول«که  کنم یم یشنهادخود و حکومتتان به شما پ »صالح« برای

 ینا ،یدگذار می خود »یانهداه یرهبر« را به حساب یگراند »یخوب«و  ییدنما می نام خود مصادرهه را ب یگراند »ینراست«و اعمال و کردار  شوید یم
به حساب  »طلب فرصت یرهبر«اقدام  یندر صورت انجام ا.یریدمجموعه خود را بپذیرو اعمال ز یاتجنا یتمسؤولو  یدبده یهرو ییربار تغ
 یضحکه برااست و موجب م »یدبع«که اکنون انتساب آن به شما  یصفت .خواهند شناخت »یرپذ یتمسؤول یرهبر«عنوان ه آمد و شما را ب یدنخواه

 .خواهد بود »ناقل کالم«
و  یزاندهند و اجازه انتشار اخبار عز می قرار یاتمختلف تحت معذور ینشهداء را با عناوهای  خانواده یان تحت امر جنابعالمأمور که دانید یم حتماً
دهند و  نمی یشانبه خانواده ها یزرا ن یزانعز ینا یممراسم ترح یاجازه برگزار یحت.یندنما می را از آنان سلب یشاز دست رفته خوهای  گوشهجگر

اعمال شما مرا به ... »عذر بدتر از گناه است«اعتراف  ینکه ا یدو اطالع ندار یددان نمی ییدنگو .یندنما می مختلف منعهای  آنها را از مصاحبه با رسانه
جوانه  یرناگز یشبا رو، یدبر می که یرمگ، یدکش می که یرمگ، یدزن می که یرمگ«: اندازد که می یرانیخواننده محبوب ا یبا صدا یحماسای  هسرود یاد
 »!؟یدکن می چه
 ،1387 یرماهت 18مانند  یحوادث .یمکن نمی را فراموش ینمانسرزم یخیتار یها بزنگاه ،بر خالف ذهن فراموشکارمان یرانیاناز ا یگرد یاریو بس من
دانشگاه تهران و  یو حمالت مجدد به کو 1388سال  یجمهور یاستانتخابات تلخ ر ،یوننروحا یشرع یبا فتواهاای  هیرزنج یتیحاکم یها لقت

 یدر افکار عموم یدیشد یها اتفاق افتاد با واکنش یرانشما در ا یموارد که تحت رهبر همه این... و یزککهر یاتسبحان و جنا مسکونیمجتمع 
ضد  های یاستمردم را با س یداشت و شما ماهرانه احساسات مذهب یدر پ یزرا ن یلجنابعا یبانهفر عوام یاظهار نظرها که یطوره ب، مصادف شد

اعتراف کنم به مقصود  یدبا یرناگز. یداستفاده کرد یزن »یهگر« یاز آنها از چاشن یو در برخ یدداد یوندخود پ یاسالم طالححکومت به اص یمردم
کنترل اوضاع  یکه برا یدباش یخاعصار تار یمختلف جهان در تمام یرهبران کشورها یانمشما تنها رهبر در  یدشا .یدنائل شد یزخود ن »مدت کوتاه«

و پس از ! داده تا به مقصود خود نائل شود یوندهم په را ب یبو فر یاستو س ینکرده است و د گریه» ینظار عمومأ«در  سه باری – دو ،کشور خود
 یتمسؤول یاگر رهبر که یدر حال! یزدگر می از معرکه یشضد گلوله خو یلبعد با اتومباندازد و  می را به جان مردم خود یشآن چماقداران خو

 یشوایانشما با پ یاسهر چند ق.یدبرد می ینابهامات را از ب ،یعهو مانند امامان ش یدآمد می مردم خود یانعبارات به م ینا یانپس از ب یدبود یرپذ
شما کند که  یبرا نص »نعمت« ینتا خداوند ا یدباش »راسترو«با خود  یاییدکه ب کنم یعرض ممن به شما  یاست ول »الفارق یدشد یاسیق«، یعهش

 یدباش »صادق«د با مردم هم یبتوان
 یک صرفاً ،دانشگاه تهران یکنندگان به کو حمله یناما در جلسه محاکمه نماد.یدمحکوم نمود یاددانشگاه را با شدت و حدت ز یحوادث کو شما

ای  هیرزنج یها شما قتل !گذاشته شد »سرپوش« ها یزیو خونر یعهمه فجا و بر آن یدمحکوم گرد »تراش یشر«دستگاه  یک یدنزدد به خاطرسرباز 
 یرا طراح »یوهاییسنار«که  یدرا داد یامپ ینا یتیامن یبه بازجوها و نهادها یماًو مستق یدنسبت داد یونیستیرا به محافل صه و آن یدرا محکوم نمود

حضور داشت و  یزشما با خانواده تان ن یخصوص یدر سفرها یامام یدکه نداند سع یستک .ختم شود یکاییو امر یونیستیه محافل صهکنند که ب
و ادامه حضورش را به  یافتیدشده  او را تمام »مصرف یختار«و چون  یدنمود می صورت محرمانه برگزار هکشور را ب یتیشما شخصا با او جلسات امن

شد تا  یمعروف سازمانده های یساز خطاب کرده و آن صحنه یونیستیو صه یکاییرا وابسته به محافل امر یانشاو و جر، یدکرد ابییضرر خود ارز
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که  یرفتپذ یدبوده است با یحشما صح یشاگر فرما که یدر حال .یدننما یال و جوابؤاز شما س یو کس یدکن یخال »یتمسؤول زشانه ا«شما 
 یها مالقات یرانبا رهبر ا یصورت خصوصه ب ،نظام تردد و النه کرده بود یرهبر یتها در ب بارها و سال ،کشور یتیامن یانجر ینتر خطرناک

 »جامعه گوسفندان«بر  کنید یچرا فکر م! داشته است یزنای  هو محرمان یخصوص یرفت و آمدها یرانداشته و همسرش با همسر رهبر ا یمکرر
بر  »ییاز باال یدد« ینباعث شده که چن یو مواضع شما را ندارند چه امر یاناتب یلتحل یدرک و شعور الزم براو مردم و نخبگان  کنید یم یرهبر

را درانتخابات  »نژاد یاحمد یانجر«خطر  ،از نخبگان یاریبس ،یراخ یها حوادث سال یانکه در جر یصورت در یدمردم و نخبگان جامعه داشته باش
و دلسوزان  یدننهاد یبه اندرزها وقع »اخالق مشهورتان«بارها به شما گوشزد کرده بودند و شما با همان  1388و  1384 یها سال یجمهور یاستر

بر  یتیارجح گونه یچپس شما ه! بوده است یحآن نخبگان صح یها که حرف یدا یدهسال فهم 8گذشت  ازو اکنون پس  یدیدکشور را به بند کش
 یدو اکنون دوران عمر مف »مقدم«جامعه بر شما  یتانبا بصر یراز .یدجلوه کن »یرتبص با«و  یدکن یزآنها متما که باعث شود خود را از یدنخبگان ندار

ها  که سال یرانیمد شماست؛ »یتحت رهبر«کشور  یریتیمد های یسوز نمونه از فرصت یکتنها ، یراخ نهنمو .کنند می یها سپر را در زندان یشخو
 ینا که یدر حال .خود را دفن کنند یریتیمد یاتها تجرب در زندان یداکنون با، اند اداره کشور اندوخته یرا برا یفراوان یاتمردم تجرب ینهبا هز
 .کار گرفته شوده ب یرانچون اای  هزد ناداره امور کشور بحرا یبرا یدبا یاتتجرب
ورود به کشور  ینفرزندشان در ح که یدر حال) انه فروهرفروهر و پرو یوشدار( یحکومت - یمحفل یها قتل ینمصادف است با سالگرد اول یاما این
و  یکاآمر مگر؛ ...شود یم یفو گذرنامه او توق یردگ می قرار یان حکومتمأمور یتمراسم سالگرد پدر و مادرش تحت آزار و اذ یبرگزار یبرا

 یامام یدسع مگر! ؟یندبرگزار نما یممراسم ترح ینشالدو یفرزند آنها برا یدگذار نمی ها دست نداشتند پس چرا شما در آن قتل فتهبه گ یلئاسرا
که با خود  یفرد !؟یدندآن گرد أمنش یافتنها و  قتل یگیریپس چرا او را در زندان به قتل رساندند و مانع پ !؟نبود یلئو اسرا یکاوابسته به آمر

 .یدتضادها پاسخ ده ینو به ا یده باشصداقت داشت .با مردم هم از خود صداقت نشان بدهد تواند ینم اشدصداقت نداشته ب
 یشو در پس آن نما 1388 سبحان در سال یدانشگاه تهران و مجتمع مسکون یبه کو یتیو امن یکنندگان حکومت شما بارها و بارها حمله مگر

 یدبرگزار گرد یدادگاه ینتر آنها پس از گذشت سه سال کوچک یبرا یاچه شد آ یجهنت یدرا محکوم ننمود یانتخابات
! مگر آن بازداشتگاه با دستور شما اصالً یددربند آن بازداشتگاه را محکوم ننمود یرانو جان باختن سه تن از اس یزککهر یعشن یاتشما جنا مگر
مگر  !؟کنند می را در چشمان ملت فرو یشگردند و انگشت خو می در جامعه »راست راست«آزادند و  یاتپس چرا عامالن آن جنا !؟نشد یلتعط
 ینتر بزرگ یعامل یرچرا او را به مد !؟مطرح نشد یتجنا یناول ا یفعنوان متهم رده ب یمرتضو یدسع یاسالم یمجلس شورا ارشبق گزط

همسر خود را به ، آشکار یا یکج او در دهن ینکهتر ا جالب !؟نشد یدهگز یگماردند و کک جنابعال) یاجتماع ینمأسازمان ت(کشور  یسازمان اقتصاد
 یشخص جنابعال یبا هماهنگ یعاعمال شن ینا یسازد که همگ می قضاوت رهنمون ینو ما را به ا یدنما می منصوب تماعیاج ینمأزمان تمعاونت سا

شما و پدر همسر آقا  یتفرد منتسب به ب ینکهچه ا. بوده است یبانهفر عوام یاظهارات »تنها«شما  یها و حرف شود یسرکوب شما انجام م ینو ماش
 بعمل یریجلوگ یمرتضو یدسع یاجبار به برکنار یبرا یاسالم یکار هم در مجلس شورا یروز یضاحاز استحتا  )ادلحداد ع یغالمعل( یتانمجتبا
 یکوپتر برا یهر روز با هل یزکدربند کهر یرانرضا رادان که طبق اظهارات اسسردار احمد: ینجاستا یزروزگار ما ن ینتر ا یبطنز عج !آورد می

، کرده است می اقدام یزککهر یراناس »شالق زدن«و  یبدن یهشکل ممکن اقدام به تنب ینتر یانهداشته است و به وحش ددان به آنجا ترشالق زدن متهم
 !؟تا چه حد یبیفر عوام! دهد می یلتشک »یستار بهشت«عامالن شهادت  یافتن یبرا یاب یقتحق یشده و گروه یطلب حق یمناد »اکنون«

خواهد  یقتل برخورد جد ینمدافع حقوق بشر گفته است که با عامالن ا یها و سازمان یو اجتماع یاسیحت فشار فعاالن ست یههم قوه قضائ حاال
 های یماریرا به انواع ب یدآن شه یزگونه که اکنون ن همان .است یرانا یاسالم یجمهور یاسیس یتحاکم یاز سلسله طنزها یگرد یطنز ینهما.شد
انداز خواهد شد و  ینها طن در گوش یرانرهبر ا »یدکشش نده« یندا یگربار د یزکنند فردا ن می منتسب یعیطب و مرگ یقلب یستو ا یروان

 .و شالق محکوم خواهند شد یربه حبس و تعز »دهندگان کش«
  

 ای خامنه یعل یدس آقای
روز به . یدا هاست از دست داده جامعه مدت یرهبر یبرا ،را یرانا یاسالم یجمهو یمصرح در قانون اساسهای  یستگیکه شما شا یدقبول کن باید

ه را اشباع کرده است؛ ب یرانا یفضا یندهفزا یدتیعق -یاسیس یها و قتل شود یافزوده م یرانا یمخالف و منتقد در زندانها یانروز بر آمار زندان
متوجه  یرانخوشبختانه مردم ا. ز شما ستانده استشما بر جان و مال و ناموس مردم را ا یراخ یانسال »یهمطلقه فق یتعنان حاکم« که یطور
از منتقدان  یاریو بس ما. شما را نخواهند خورد یاسیس های یباز یبفر یگراند و د شده یاسالم یجمهور یتیمتعدد دستگاه حاکمهای  یبیفر عوام
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 »یو ضد مل یضد مردم های یاستاعمال و س« ،هستکه هر چه  یمشما منظور کن یرا در کارنامه رهبر ینکته مثبت توانیم یشما نم ومتینظام حک
 .بکشد یخیبزنگاه تار ینحاصل آن باعث شده کار ما و شما به ا شما بوده و

مطرح  یهبشار اسد در سور ینرا مخالف یشنهادپ ینهم .را با شما مطرح کنم یشنهادیمانده است و من قصد دارم پ یفرصت باق یاندک یزن اکنون
که هزاران هزار کشته بر دست ملت  یدرساند ییو کار را به آنجا یدبا آن مخالفت نمود یهسرکوبگر سور یمرژ یاصل ینوان حامعه اما شما ب.نمودند

شد  یزو در آخر ن یدخود استفاده نمود »آلود توهم«سرکوبگرانه و  های یاستبه نفع س) ینالمال مسلم یتب( یرانو از امانت ملت ا یدگذارد ریهسو
 !نامعلوم نقل مکان کردند یو به مکان یختندگر یهسور یجهور یاستاش از کاخ ر اسد و خانواده بشار... شد یم یدآنچه با
نظام  ینمخالفان و منتقد یرو سا یکروب یو مهد یموسو یرحسینم یجز آزادای  هشما چار: کنم یبا شما مطرح م یگررا بار د یشنهادمن آن پ حاال

نخواهد  »یریداتداوم و پا«امر  ینکه ا یمدان می و همه یدبود آنها را آزاد کن یدخواه یرزود ناگز یا یرد. یدندار ،هستند یرشما اس یها که در زندان
 .داشت
 یک ینمأت«اکنون فقط  1357و انقالب سال  یاسالم ینظام جمهور »یرشپذ« یهاز ناح یو مل یها مشقت مردم پس از تحمل سال یرانکشور ا برای

 های ولو با صرف پ »یرانا یننام اسالم در سرزم یتحت لوا«که  یریدبپذ یدشما ناچار. خواهد بود یرپذ و آن به دست شما امکانمانده  یباق »حداقل
. رخ داده است یادیز »یقانونیرو غ یشرعیرامور غ«ها و  ها و اختالس انواع قتل و غارت ،یندهآهای  نسلهای  یهو سرما ینفت یهنگفت از درآمدها

خداوند  یتن و رضایرامردم ا یفرد یند یخاطر بقاه و ب ییدمردم را حفظ نما یماندهباق »داشته اندک« ینو ا یدحداقل را نابود نکن ینا که یریدبپذ
مردم و  تر یشب یزیکار به خونر ینکهاز ا یشپ ،یدرا محقق ساز »حکومت مردم بر مردم«و  یدو کار را به کاردان بسپار یداز مقام خود استعفاء ده

از مردم  توانید یم ،انیرخدمت شما به مردم ا ینا یدر ازا. یردطلبان قرار گ فرصت یهکشور در معرض تجز یاو  یانجامددر کشور ب یدخالت خارج
به  فاًو صر ییدننما یدخالت یاسیو در امور س یدخود را بگذران یادامه زندگ »امن یمکان«که اجازه دهند شما با اموال و خانواده خود در  یدبخواه

 .یدخود ادامه ده یعمال مذهبأ
که در  یداما بدان .خواهد نمود یشدت عصبان هب را تان یتامن ب یهو چاپلوسان حاش ینشما و متملق ،یشنهادیپ ینکه جسارت من در طرح چن دانم می
س ک یچکشور بر ه یتهات مکرر شما در امر هداو اشتباای  همعادالت منطق. ام نظر قرار نداده را مد یزیو صالح شما و ملت چ یرجز خ یشنهادپ ینا

جز  »یزیراه گر«ما و شما  یبرا رهنمون شده و یاسیو س یاجتماع، یمتعدد اقتصاد یها اکنون کشور به سمت پرتگاه که یطوره ب .یستن یدهپوش
معقول شما و باال بردن پرچم جنگ با یرغ های خواسته یلهنوز تحم. نگذاشته است یباق ،ملت یاز امر رهبر یریگ اشتباهات و کناره ینا یرشپذ
که مردم را به چه  یمچشمانمان است و شاهد یجلو) ها یمتحر( آنانهای  پارهو کاغذ »یا هسته یانرژ«جهان در خصوص  یکشورها یرسا

ای  هیندآ« یدلوحانه به ما ام و ساده یداشب ینب واقع یاییدپس ب .کنند می یرا با مشقت سپر یامروزها و ا ینا یرانو چگونه مردم ا یدا انداخته یا یسخت
 .یرفتپذ یمرا نخواه» نامعلومهای  فتح قله«راه تا  یمودنو پ یواه یدهایام ینچن ،که ما با توجه به همه تجارب گذشته یدنده یدرا نو »وشنر

 .یاورندمردم آن کشور به ارمغان ب یرا برا یآزاد بوده است که بتوانند رشد و رفاه و یندگانیانتخاب نما ،»بشر یحکومت برا یلفلسفه تشک« اساساً
 یملت خود را مسدود کنند و همان مردم را برا یشرفتو راه رشد و پ یندنما یتهدا »یماندگان ذهن عقب«کشور و ملت خود را به مانند  ینکهنه ا
 یو راه رشد و رفاه را برا ییدکشور را اداره نما یدتوان ینم که یدا شما در عمل نشان داده .یندنما یخود سرکوب و کشته و زخم های یاستو س یالام

 .یدپس بهتر است کار را به کاردان بسپار .ییدهموار نما یرانمردم ا
و طلسم چند ده ساله  ییدنما یداجازه دهند از کشورشان بازد یادن یمترق یها ممالک و دولت یرسا ،یرانا یشما از رهبر یریگ پس از کناره شاید

 یشرفتپ یبرا ییچه کارکردها یگرد یها در کشورها کرد که دولت یدشکسته شود و آنگاه مشاهده خواه یگرد یشما به کشورها »یلورودا ممنوع«
را  یرانکشور ا ،»منابع یریتمد«و  »یساز فرصت«با  توانستید یو چگونه م یدا که نکرده »ها یسوز فرصت«چه  یراناند و شما در ا داشته خود ورکش

 .یستن »پاستور یابانخ«فقط  ،»یاهمه دن«که  یابید می آنگاه متوجه در. یدو رفاه مردم سوق ده یشرفترشد و پ یردر مس
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  ***منبع *** 
 »رادیو کوچه«اهللا زم؛ وبسایت  وبالگ روح
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http://rooholla.blogspot.fr/2012/11/blog-post.html 
http://radiokoocheh.com/article/187480 
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     1391آذر  1 ای، نامه علی الریجانی به خامنه

  
  مجلس است یندگانافتخار نما یهما ینامر مسلم یاطاعت از اوامر ول: شورای اسالمی مجلس رئیسعلی الریجانی، 

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم
 یمعظم انقالب اسالم رهبر

 یفدامه برکاته الشرای  هخامن اهللا آیت حضرت
 یاتو تحاحترام  با
  

 یمرژ یحساس حمله نظام یطدر شرا یژهبرخوردار بود به وای  هارزند یاربس یکه از فرازها یزعز یجیانبا بس یداردر د یامروز حضرتعال سخنان
 .باشد می راهگشا یامت اسالم یو برا یمانهحک ین،به ملت مظلوم و شجاع فلسط یونیستیصه

کنندگان، امر  الؤاقدام س یآن بودند، ضمن اعالم درست یگیرمجلس پ یندگاناز نماای  هکه عد هورجم رئیسال از ؤاز جمله در مورد س حضرتعالی
 .جا متوقف گردد یناقدام هم ینکه ا یدفرمود
و  یضهفر یسعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعال ینقر یجامعه اسالم یدارند، برا ینکه اشراف بر همه مصالح مسلم ینامر مسلم ینظر ولقطعاً 

 .باشد می مجلس یندگانو نما ینجانبافتخار ا یهما
 .ارزشمند آن مقام معزز را مستدام بدارد یهسا یمخداوند متعال خواهان از
  
  

  ***منبع *** 
  »ایسنا«خبرگزاری 

http://isna.ir/fa/news/91090100565/ 
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     1391آذر  2ای،  به خامنه »شاهین ضد« نامه سرگشاده
 

  ! یصادر کن یدبا یگرد یحکومت فرمان یکاکنون فقط 
 

 یگرد یفرمان حکومت یکاکنون فقط ! یبه جنبش سبز را صادر کرد شان یوستنو پ »ها یجنوب شهر«آمدن  یابانناخواسته، فرمان به خ ! یعل سید
سردار «که  ریچرا که آن قش. نخواهد آمدراز دستت ب یکار یگرد یزندبر ها یابانبار که مردم به خ ینچرا که ا !نشده یرو آن هم تا د ! یصادر کن یدبا

 یرآنها ز! یو دعوت به شورششان کرد یختیدستشان ر یرو یکار حکومت تمام است، اکنون آب پاک یایدب یداناگر به م گفت یم یبا نگران »یقاسم
  توانی یکه م ای النهاکنون تنها کار عاق !شوند یسابقه دارند خورد م  یو تورم ب یکاریو ب ینشانده تو و گران فاجعه بار دولت دست های یاستبار س

انت مأمور به ی،ا کرده یامر و نه تا یحکومت یها ارگان یگرخود که بارها به مجلس و د یاز آن احکام حکومت  یکیاست که با  ینا ، یانجام ده
 یلآزاد تشک اباتانتخ یبرگزار یت موقت را برادول یو کروب یرا آزاد کنند تا موسو یاسیس یانزندان یگرسبز و د جنبشرهبران   یدستور ده

که  یاز دست دادن ندارند و با فرمان یبرا یزیچ یگرکش که د کارگر و زحمت ها یلیونچرا که فردا که م ، یانجام دهاآلن  یدکار را با ینا. دهند
 یرشدن د یمتسل یند، برایختر ها یابانجنبش سبز به خ  یحام ها یلیوننمانده در کنار م  یباق یشانبهبود اوضاع برا یبرا یدیام یگرد یصادر کرد

آمده بودند و خروشان در یائیهمانند در ها یاباندر خ یلیونم یلیونکه م یدشن  یمردمش را وقت یشد و صدا یرشاه د یگونه که برا همان. است
 !یامدنرتش تا به دندان مسلح او براز ا یکار ینتر کوچک

  
  

  ***منبع *** 
 »ی، استقالل، عدالتآزاد«وبالگ 

http://azadi-esteqlal-edalat.blogspot.com/2012/11/blog-post_4826.html 
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  ) ++(  1391آذر  6ای،  نامه سرگشاده محمد ملکی به خامنه

  
  است یدر حالِ فروپاش یرانا یدکن قبول

  
ها و نداها و صباها  ها و هاله یهه شصت و شهادت هددر د نها هزار انسا در برابر کشتار ده یدجمهور و رهبر با یسعنوان رئه شما ب

  یدو ستارها جوابگو باش
  
خودتان و مملکت منجر  یو مسلماً به نابود یدا گرفته یشکه در پ یکه هنوز هم در تالشند شما را از راه یبه آن دوستان خواهم یم

کند  دایتها فرعون را به راه راست ه ت با آن موعظهتوانس یاگر موس یمبگو ،خواهد شد بازدارند و به اصالح راه شما بپردازند
. را رقم بزند یانسرنوشت استبداد تواند یاز طوفان خشم مردم م یتنها امواج ناش یممطمئن باش یدبا. توانیم یمن و شما هم م

  کرده است یینرا تع یکتاتورهافرجام کار د یش،و از پ کند یم یخود را ط یرمس یختار
  

  من به شماست یامپ یننوشته، آخر ینفردا نوبت شماست و ا ید،شک نکن !یا خامنه یجناب آقا
  
 ]یو برابر یباختگان راه آزاد جان یگرو د یبه ستار بهشت یمتقد[
 

 :نوشتم ییخطاب به حاکمان نظام وال یادداشتیدر ) 91خرداد  2( شش ماه قبل حدود
 ینتا آخر ینی،ب بزرگو غرق در رود جهالت و خود یو سرکش ییخدا یاست و ادعاداستان فرعون  ،ینسرزم ینداستان حاکمان ا دانم یاگرچه م«

که در  یدم به عاقبت راه یک یاتشح یروزها ینواپس ینقدر عقل و شعور دارد که در ا آن یتحاکم ینا یاا آام یطانی،حفظ قدرت ش یلحظه برا
 »یاندیشد؟ب تهگرف یشپ
باشد بر  یشوک توانست یم یکو جهان و منطقه اتفاق افتاد که هر  یراندر ا یتحوالت بزرگ ،دتم ینگذشت، در ا یادداشتماه از نوشتن آن  6

گرفتارند که آنگاه  یشخو یتیشخص یشک و سست توهمات خودساخته یدهپوس چنان در تار یانا استبدادام. جماعت ینا منجمدشده یمغزها
را هم از آنها  »آخ« یکو شکننده است که فرصت گفتن  یشده و ضربه چنان قو یرد یلیکه خ کنند یرا بر مغز خود احساس م یینها هشوک و ضرب

 .گیرد یم
 :نوشتم یادداشتآن  در
بار اعالم  ینآخر یبرا ،یزدرا به لرزه درآورد و از بن فرو ر یانچنان رسا گردد که کاخ استبداد مردم آن یسکوت دادخواه یاداز آنکه فر یشپ یلمما«

به  یلن تبدیاز ا یشب یرانا خواهند یمردم ما نم. باشند یزشانعز ینسرزم یشاهد نابود یستندحاضر ن یناز ا یشو ب یدهرس یانتحمل مردم به پا کنم
 ».است یراناه هشدار به حاکمان کشور بالزد ینآخر ینا. سوخته شود ینسرزم یک
آن را با  توان یاست و م یکعمر حاکمان نزد یانکار گذشته و پاماه از آن اتمام حجت و عدم توجه به آن تذکار، کار از  6که پس از گذشت  حال

که ملت ما امروز با آنها دست و پنجه نرم  یو نابسامان یدادهمه ب ینا یاز عوامل اصل یکیداشته باشم با  یسخن خواهم یم ،تمام وجود حس کرد
 .اند هیدرس از کجا به کجا یشانکه ا یسمو بنوای  هخامن یعل یدس یبا جناب آقا کند؛ یم

خوش و قلم روان و توانا،  یانو هنر، ب یقیو شعر و موس یاتاز جمله عالقه به ادب هایی یژگیبا و شناختیم یم یرا فرد یشانانقالب ا یروزیاز پ قبل
 کار ینامروز به ا دستانه از قدرت ب یاریکه آن روزها بس یو انقالب ییمجاهد و فدا یانخصوص دانشجو هها ب با جوان یالوگدوستدار بحث و د

 .کردند یم تخاراف
که خود را  یو به جماعت شد یم تر یشسخنان گذشته ب از دوستان و هم یشاناه فاصل شدیم یم تر یکنزد ینظام شاه یانیپا یهرچه به روزها اام

 یو پس از قرار گرفتن در کادر رهبر دندش یم تر یکو نزد یکبود نزد »اهللا اهللا، رهبر فقط روح حزب فقط حزب«و شعارشان  نامیدند یم یهلال حزب
که از وضع موجود و  یو جوانان یاندرصدد قلع و قمع دوستان و دانشجو ،شدن به قدرت تر یکهرچه نزد یبرا »یاسالم جمهوریحزب «
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 ییگرفتار آمد، به جا یدو تبعاستبداد بودن که چند بار به زندان  متظاهر به ضد یبرآمدند و همان روحان کردند یانتقاد م یحزب جمهور یتاز یکه
 .زند یم یی»عالنا ربکُمُ األأ« مسلط شد و حال کوس یزامام زمان و حاکم مطلق، بر همه جا و همه چ! بر حق یبو نا یهفق یکه در کسوت ول یدرس
  

  !یا خامنه یعل یدس یآقا جناب
باور  یدشا. بگذارم یانبا شما در م یسخن یمیقد یآشنا یکعنوان  هب خواهم یشکاف برداشته، م یمردم یها حال که طلسم قدرتتان با سنگ جنبش

شما و . بود واهدشک مرگ ما متفاوت خ یاما ب ،رفت یمجهان خواه یناز ا یکه مرگ حق است و همه از جمله من و شما هم روز یدداشته باش
 :است یگرمن د یثحد یول. داند یخدا م ،شد یدآن موفق خواه شبردیا تا چه اندازه در پام ،یدا کرده یزیر آن روز برنامه یبراحتماً  یانتاناطراف

  خراب آباد خواهم مرد ینا یچه خواهد شد و فردا در کجا دانم نمی«
  حاصل چه خواهم برد؟ عمر کم ینو از ا

  / من هم آرزو دارم  یربه هر تقد
  پس از مرگم

  یشاعرِ سرگشته و عاص یکز جمع دوستان، 
  مردمای : هک یادزند فر

  دار بر دوشش یبرد عمر یفالن
 »!ششنو یمُرد، امّا عاشق یفالن

  
  !ای خامنه یجناب آقا بله

و مردم سوختم و شما در آتش  یرانا یسال در آتش عشق به آزاد 50تفاوت که من  ینبا ا ،کرد یمخواه یتر زندگ کم یا تر یشسال ب 80من و شما 
مردم  یو برابر یبه آزاد رسیدنرا در راه  یزمبودم که همه چ یشما؟ من آن قمارباز یاام  نده بودهقمار من بر یندر ا دانم ینم. عشق به قدرت و مقام

شما  یول ؛)]حافظ(» بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر/ خُنُک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش «[ یگرهوس قمار د نمانده اال یچمباختم و ه
 .پرورانید یها در سر م هوس یاچه هوس  دانم یو نم یددار »قدرت«و  »مقام«وز و امر یدظاهراً برنده بود ،قمار یندر ا

 یکی ؛یداشاره کرد یبه دو جنبش مردم یدر خراسان شمال یراًاخ. یددور هست ها یتاز واقع یلیخ کنم یاحساس م شنوم یرا م یتانها که سخن گاهی
 یلیوندو م یکی یباالحتا  و یچند صد هزار نفر یتیمن آنها را جمع یران بودند، ولگ از فتنه یتعداد یدکه فرمود ،88جنبش پس از انتخابات سال 

زده که  را چند نفر غرب یانبعد شما جنبش بازار. در انتخابات تقلب شده یبه دستور جنابعال یندو بگو یندکه آمده بودند از آراء خود دفاع نما دیدم
 یناست که چگونه ا ینحال سؤال ا. یدمدها  یلمرا در ف یهزاران نفر یتو من جمع یداب کردفقط توانستند دو سه ظرف آشغال را آتش بزنند خط

  . ینیب شما مبتال به کم یها چشم یاشده  یادبینیمن دچار ز یها چشم یاکرد؟  یهتوج توان یتفاوت فاحش را م
  
  !یا خامنه یآقا
شما  یکه در سفرهاهایی  ا برنامهام ،کنند یرا به شما گزارش م گذرد یمردم م نیو چگونه آنچه در اجتماع و در ب یشما چه کسان یتدر ب دانم ینم

 یک یداست دستور ده یکاف. یندآ نمی شما یدنو رغبت به استقبال و د یلمردم همه با م ینکه ا یدو باور کن یریدنگ یجد یادز را شود یم یطراح
است که  یرزر و زور و تزو یاا به زور به استقبال از شما نکشانند تا معلوم شود که آر ها یینکنند و روستا یلبار ادارات و مدارس و شهر را تعط

 .یهفق یول ،عالقه مردم به نظام و مظهر آن یاست ا ها یتجمع اینسازنده 
 یشورا 598ه بول قطعنامآن با ق یو معنو یو ماد یانسان یها ساله با تمام خسارت جنگ هشت. رفراندوم اشاره کنممسأله به  یگربار د یدبگذار اما
و محدود  فقیه یبه نفع ول یدر قانون اساس ییراتیتغ اهللا آیتو بعد از درگذشت  یدرس یانظاهراً به پا ینیخم یآقا یسازمان ملل متحد از سو یتامن

ا نکته ام ،گویم ینم یالً سخنآن فع یو چگونگ یپرس من در مورد آن همه. م به رفراندوم گذاشته شددو یشدن حقوق مردم داده شد و قانون اساس
 یفرد یگاهدر جا یداد و جنابعال یشافزا یادیرا تا حد ز یرهبر یاراتاخت ،امر ینشد و ا یلتبد یهمطلقه فق یبه ول یهفق یبود که ول ینبرجسته ا

تمام  یبر رو توانستید یم »یحکم حکومت«با . یدقرار گرفت یستهم ن یدستگاه یچکس و ه یچه یکاره است و جوابگو العنان که همه مطلق
ال از ؤدر توقف س یرمجلس ششم در مورد قانون مطبوعات و حکم اخ یلکه نمونه آن حکم شما در اوا ،یدخط بطالن بکش یگرد یقوا یماتتصم
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دو سال و  یکیو گذشت  یمدنه و جامع یساالر مردم ،یمدار قانونه کار آمدن دولت معروف به دولت اصالحات، با برنام یرو. س دولت بودیئر
همه  ،یجنابعال یعنی »یّول«اداره شود جز  یهفقه مطلق یتاساس وال که بر یدانشگاه تهران معلوم کرد که در نظام یبزرگ حمله به کوه فاجع

 .یچاتاره هستند و تدارکک یچه
و  یستاصالحات چ«کنفرانس  یبرا کهای  همقال یط ،گذشت یم) 1368( یسال از رفراندوم دوم قانون اساس 10 در همان زمان که حدود من

 :فرستادم، نوشتم 79 یوردر شهر »؟یستطلب ک اصالح
 یکبه  یازغده ن ینکه امروز با سرباز کردن ا ،موجود در آن دارد یو تضادها یدر قانون اساس یشهر ،اذعان نمود مشکل ما بعد از انقالب یدبا«

 یطنداده است کمک گرفت و شرارأی  یفعل یکه به قانون اساس یاز نسل] باید[جربه، پس از دو دهه ت یدبا. شود یدر آن احساس م یقعم یجراح
حق  یگردهه د یککس تا  یچه ،دادرأی  یهمطلقه فق یتبحث وال یژهبه و یت به قانون فعلکامالً آزاد را فراهم ساخت، اگر مل یپرس همه یک

 )224-223ص  ،»یکهم تاکت یاستراتژ اصالحات، هم«کتاب ( ».را نداشته باشد یاعتراض به قانون اساس
  

  !یا خامنه یآقا جناب
که به  یدا یدهخود کسر شأن د یجهان برا ینامر مسلم یتدر مقام وال یجنابعال یول ،ام را مطرح کرده یپرس بارها و بارها همه ،کنون از آن زمان تا

دو صد گفته چون «چه خوب گفت آنکه . یریدکار گه ب گفتید یه خود مگونه ک و امامان را آن یو عل یامبرپه یوو ش یدهموطن مسلمان پاسخ ده یک
 یطرف و آن طرف را نوع یناز ا یدهایتانو جمع کردن مردم در بازد یرانشده در ا انجام یها انتخاب یشهشما که هم یراست »!یستکردار ن یمن

مراجعه و  عمومیبه آراء  یالملل بین یحقوق بشر های یأتا حضور هآزاد و ب یطدر شرا بار یک یدا چرا حاضر نشده ،یدآور می به حساب یپرس همه
 ید؟شو یاجو یینظر مردم را نسبت به نظام وال

 یتانکار رها یانو در پا یشنداند می آنها فقط به منافع خود ید،خود باور نداشته باش یاناطراف یها به حرف. است یدر حالِ فروپاش یرانا یدکن قبول
 صرحد و ح یکه مشکالت ب یدشما بود. دانند یاز اعمال و رفتار و گفتار شما م یخود را ناش های یمردم تمام گرفتار ،اضردر حالِ ح. کنند یم

غلط و  های یریگ یمکه با تصم ید،شما بود. یدیدکشور جهان نام ینرا آزادتر یرانکه ا یدشما بود. یدکن می و یدانکار کرد ییجو چاره یمردم را به جا
قرار  یرانرا در مقابل ا یادن هایتان یاستیس یکه با ب یدبنشانند، شما بود یاهمردم را به روز س یتاکثر ها یمبا تحر یدامکان داد یگانگانبه ب دور از خرد

ند و خون بزن یستیدست به اعمال ترور یابانو ب یاباندر خ یران،و خارج ا یرانتا در ا یدکه به عواملتان چراغ سبز نشان داد یدشما بود ید،داد
و ها  یشصت و شهادت هده در ده نها هزار انسا در برابر کشتار ده یدجمهور و رهبر با یسعنوان رئه شما ب. یزندبر ینرا بر زم یشدگراند یرانیانِا

 .یدو نداها و صباها و ستارها جوابگو باشها  هاله
که به عواملتان  یدشما بود. یدلقب داد یو نوکر استکبار جهان یگانها عوامل بکنندگان ر یامو ق یدیدنام »فتنه«را  یمردم یها که جنبش یدشما بود آری

را تنها ... بازار و مردم کوچه و ،نگاران، معلمان روزنامه ی،دادگستر یاستادان، کارگران، وکال یان،ت، دانشجومل ینفرزندان ا ینتا بهتر یدامکان داد
فکران نقاد خود هم  به همراهان و همحتا  که یدشما بود. اعدام قرار دهند و تحت شکنجه و گاهاًها بکشانند  به زندان یشیو دگراند یبه جرم نقاد
به قدرت  یدنساله و رس هشته ینجنگ پرهز یانکه پس از پا یدشما بود ید،کرد یننش خانه یا یدقرار داد یو آنها را در حصر خانگ یدرحم نکرد

 یکودتا یکمملکت مسلط شوند و امروز با  یتیو امن یفرهنگ ی،اقتصاد یاسی،س ی،مام امور نظامتا بر ت یدرا باز گذاشت یانمطلقه، دست سپاه
بر باد دادن  و یحصح یریتو با عدم مد یرندرا در دست گ یو خصوص یبه اتفاق مقامات دولت یبخزنده، دولت و مجلس و اکثر قر ینظام
 .اضمحالل قرار دهند سقوط و یبو چپاول آنها مملکت را در سراش یملهای  یهسرما
تا  یرفتندشهادت را پذ یاو جان بر سر استقالل مملکت نهادند، آ یدندآنان که جنگ. امور کشور در دست سرداران منصوب شما استه هم امروز
شما  ؛یمند؟ چرا دور بروپا کنه خود و فرزندانشان ب یبرا یقارون یکالن برسند و برج و باروها یها به ثروت ،با سوء استفاده از آثار جنگای  هعد

 ینژاد آتش ینگهبان، از محمود احمد یخود، قبل از اعالم شوراه یخالف رو تأییدبا  1388در سالِ  یجمهور یاستکه پس از انتخابات ر بودید
که او را به دوستان  ینژاد یاحمد. دامن خودتان را هم گرفته است یراًاخ و سوزند یآتش م ینمردم و مملکت در ا ،که تا امروز یدبرافروخت

و  کشد یشاخ و شانه م یتانو برا یستادهو مقننه ا یهقضائه امروز در مقابلتان و منصوبانتان در قو ید،داد یحترج یرفسنجان یان مانند هاشمت یمیقد
به  نو آگاه نبود یاستو عدم ک یاستیس یاز ب یناش یعوقا یناه هم یاآ. »خواهد کرد یدااسرار، هو« یدکه اگر سر به سرش بگذار کند یم یدتانتهد

 یو مسلماً به نابود یدا گرفته یشکه در پ یکه هنوز هم در تالشند شما را از راه یبه آن دوستان خواهم یم یست؟شما ن یریتزمان و عدم مد
فرعون را به راه راست ها  توانست با آن موعظه یاگر موس یمبگو ،خودتان و مملکت منجر خواهد شد بازدارند و به اصالح راه شما بپردازند
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 یختار. را رقم بزند یانسرنوشت استبداد تواند یاز طوفان خشم مردم م یتنها امواج ناش یممطمئن باش یدبا. توانیم یکند من و شما هم م دایته
 .کرده است یینرا تع یکتاتورهافرجام کار د ،یشو از پ کند یم یخود را ط یرمس

 یهقضائه قو یسشماست که به رئ تأییدجمهور مورد  یسرئ ینا ید؟ا را مطالعه فرموده یهو قضائ یهمجره قو یسرئ ینب متبادلههای  شما نامه یاآ راستی
 :نویسد یم
 4/4/91به خصوص در جلسه مورخه  ،ام به حقوق مردم داده یقدق یدگیعدالت و رس یاجرا یتذکرات الزم برا یعموم های یدر سخنران«

ت مندرج در اصول متعدد مل یحقوق اساس یتو رعا ینبه تأم یهئقضاه قو یاهتمام کافه خود را دربار ینگران ،سدر مشهد مقد قضائی ینمسؤول
 ».به صراحت اعالم نمودم 39و  38، 37، 36، 35، 34، 32، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 19، 9، 6، 3، 2 از جمله اصول یقانون اساس

ها هزار  شصت که دهه در ده یشانا !؟پا گذاشته شده یراصول ز ینسال است که ا 33حدود  دانست ینم کنون جمهور تا یسرئ یآقا یاآ! للعجب یا
کجا بودند و  ،ها بردند و شکنجه کردند و قتل عام نمودند به زندان ی،قانون اساس اصول ینهم یتاعتراض به عدم رعا یلرا به دل یرانیزن و مرد ا

 :نویسند یخود مه نام گرید ینژاد در جا یاحمد !کردند؟ یچه م
آحاد مردم که  یبرا توان یم یاآ ،زنید یاست اتهام م یقانون اساس یت و مجرمله یندکه نما یجمهور یسبه رئ یبه آسان یکه جنابعال یدر حال«

 »متصور بود؟ قضائی یتجز خداوند ندارند امن یخاص یبانپشت
ها  و قضات و دادستان یستمردم متصور ن یبرا قضائی یتامن ییاست که در نظام والج ینجمهور هم یسرئ یآقا یشده از سو غزل سروده یتب شاه

 .اند هنشسته در قدرت نگرفت یدادگرانها هرگز داد مردم را از ب و دادگاه
 :جمهورتان هم قابل تأمل است یسمنصوب شما به رئ هه قضائیقو یسپاسخ رئ اام
! گفت یامالک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به مِلک خود منضم ساخته بود و به همه ممردم و  است که اموال یسلطان یتشما حکا یتحکا«

 »کنید؟ یملکِ سلطان نم یتچرا رعا
 :نویسد یم یگرد یدر جا و
 .»گذارم یم وا یگریو آن را به زمان د گویم ینم یفساد کالن سخن یندر ا ییاجرا یها مقامات و دستگاه یفعالً در باب نقش برخ«
 گویید یچرا م. کالن است یدر فسادها ییاجرا یها صحبت از تصرف غاصبانه اموال و امالک مردم و شرکت مقامات و دستگاه فرمایید، یم الحظهم

باخبر  گذرد یاز آنچه در مملکت م یداند که نبا»یبغر«قدر  آن ییاست؟ مردم در نظام وال »یانتخ« یرد،مردم قرار گ یاردر اخت یقحقا یناگر ا
 د؟اشنب

  
  !یا خامنه یعل یدس یآقا جناب

مقامات مورد  ترین یعاله بلکه گفته و نوشت یست،ن یشانمخالفان و دگراند یگرمن و د یاز سو یجمالت باال افشاگر ید؟ا کشور را به کجا کشانده
 کنند؛ یتنگاتنگ عمل مه رابط یکه در یجرو م هه قضائیو ببند و شکنجه و اعدام مردم مطرح است، دو قو یربگمسأله  یوقت ظاهراً. شماست تأیید

و  فرستد یم! ها و نزد قضات اجرا به دادگاه یبرا ،یانو در پا کند یو حکم صادر م نماید یم ییبازجو کند، یم یررا دستگ ینوزارت اطالعات منتقد
است به  یانخودشان در م یها خالف یپا یوقتا دو قوه برقرار است، ام ینب یمیتو صم یو دوست کنند یآنها دستور وزارت اطالعات را اجرا م

 .درند یرا م یگرافتند و همد می جان هم
 اهللا آیتبا اصرار  یانقالب وقت یروزیپس از پ. یدآور می خاطره ماجرا را بحتماً  .اشاره کنم یگرخاطره د یکبه  یدبگذار ،اما درباره عدالت شما و

مردم  قیمو دخالت مستها  اداره کردن تمام دستگاه ییبه شورا صرّکه معتقد و مُ یشانکه طبق نظر اشرط کردم  یرفتم،دانشگاه را پذ یاستر یطالقان
 یواقع یندگانمرکب از نما یشوراها یقرا از طر یـ فرهنگ یبزرگ علمه مؤسس ینحفظ استقالل دانشگاه ا یدر اداره امور کشور بودند، برا

های  یزیر مهبا برنا. شروع شدها  و توطئه یامداما به ذائقه شما و حزبتان خوش ن ،انجام شد کار ینا. یمو استادان و کارمندان اداره کن یاندانشجو
 یو شورا یریتمد یشورا. یدها گرفت به بستن دانشگاه یمتصم ،)طبق آنچه در نوار معروف آمده( ،یاسالم یحزب جمهور یاسیس یردب ،یتحسن آ

با حمله و کشتار و مجروح ها  یهلال اصطالح حزبه دستان و به کردن چماق ب یجحزب شما با بس یلو ،امر مخالفت کردند یندانشگاه با ا یعال
عمل  یندر اعتراض به ا یعال یو شورا یریتمد یشورا یوقت. ها را اشغال کردند دانشگاه 59 یبهشتارد 3روز  یاناز دانشجو یادیتعداد ز دنکر

من و  ،نماز جمعه یبونبه نام امام جمعه تهران با سوء استفاده از تر یجنابعال) 59 یبهشتارد 5(بعد چند روز  ،استعفا دادند یو ضد فرهنگ یانهوحش
ت اطالع مل یبالفاصله برا) 59 یبهشتارد 6شنبه (آن روز  یما هم فردا. یمباش »ملت« یجوابگو یدبا یدو گفت یدکرد »یانتخ«همکارانم را متهم به 
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 قاضات ینو ا یمنمود یزیونرودررو و زنده در تلوه مناظر یک یتقاضا ،اند هکرد یانتخ یخدمت و چه کسان یچه کس ینکهو روشن شدن ا یقاز حقا
و به دست  یدمن را روانه زندان نمود یی،پاسخگو یبه جا ،سال یکپس از گذشت  ینکهتا ا ،یدنشد کار یناما شما حاضر به ا ،بارها تکرار شد

است؟ من همان موقع گفتم شما به من و  ،که بر من وارد شدهایی  آن پنج سال زندان و شکنجه ولمسؤ یچه کس یراست. یدسپرد ینجالد او
عدالت «حکم  یگرو د یدا از عدالت افتاده ،خودتان و مراجع یطبق فتوا ،یداگر حاضر به بحث و اثبات آن نگرد. یدا داده »یانتخ« بتهمکارانم نس

و امروز پس  یدا زده یاربه دوستان و همفکرانتان بسحتا  ها گونه تهمت ینخود از ا یتمام مدت رهبرو شما در  یستن یدر مورد شما جار »و تقوا
شما با توجه به اصل پنجم . ت آورده استچه بر سر مل یرهبر یشما برا یتکه عدم صالح یدآمده اثبات گرد یشدهه با مسائل پ هاز گذشت س
 امر و امامت امت بر یتوال یران،ا یاسالم یفرجه در جمهور یعصر عجل اهللا تعال یضرت ولح یبتزمان غ« :گوید یخودتان که م یقانون اساس

 یقانون اساس یازدهمو  یکصداصل . یدهست یرهبر یالزم برا یطفاقد شرا؛ »ر استو مدب یرآگاه به زمان، شجاع، مد ،اعادل و باتقو یهفقه عهد
و نهم  یکصدپنجم و  مذکور در اصول یطاز شرا یکیفاقد  یاخود ناتوان شود  یقانون یفاگاه رهبر از انجام وظ هر« :گوید یخودتان صراحتاً م

خود را به  یخاضعانه استعفا یدشما با ،این بر بنا» .بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد یطاز شرا یمعلوم شود از آغاز فاقد بعض یاگردد، 
و مردم  یستامور کشور نه قادر به ادار »یینظام وال«که به وجود آمده، اثبات شد  یطیبا شرا ییداو اعالم نم یدکن یمتقد یرانت بزرگوار احضور مل

کنند و  یینتع یالملل ینب یها سازمان نظر یرز یآزاد و همگان) ومرفراند( یپرس همه یکامور کشور را در ه ادار یچگونگ یدهستند که با یرانا یمفه
  . گردد یریجلوگ ،شهرها اتفاق افتاد یبدر کشتار مردم و تخر... و یهو سور یبیآنچه در ل تا از یرندسرنوشت خود را به دست گ

  
   !یا خامنه یجناب آقا
 .من به شماست یامپ یننوشته، آخر ینفردا نوبت شماست و ا ید،شک نکن

 »راجعون یهلإنا إ هللا و ناإ«
نزد خدا  کنید؟ یکه عمل نم گوئید یرا م یزیمؤمنان، چرا چ یا ؛»عِندَ اهللاِ أَن تقولوا ما ال تفعلونکَبُرَ مقتاً . آمنوا لِمَ تقولون ما ال تفعلون ینالذ یهاا یا«

 )ینیقزو یاکبر طاهر یترجمه مهندس عل ،ینقرآن مب، 3و  2 یاتآ ،صف سوره( .کنید یکه عمل نم یدرا بگوئ یزیسخت منفور است چ
  
  

  ***منبع *** 
 »روزآنالین«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2012/november/25/article/-fdb687f74f.html 
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    1391آذر  10سیاوش اردالن،  فایده؟ یب یهشدارها: یا به خامنه ینامه محمد ملک

  
 یکاند، دو درخواست با  فان و منتقدانش خطاب به او نوشتهکه مخال ییها در اکثر نامه. مخالفانش عادت دارد یهشدارها یدنبه شن یا خامنه اهللا آیت

 .»یدکن ینینش نشده عقب یراست و تا د یکخطر نزد« ینکهو دوم ا »یدرا باز کن یاسیس یفضا« ینکهاول ا: مضمون مشترک وجود دارد
هشدار داده که  یا خامنه اهللا آیتاش به  او در نامه. به او نوشته است یاسیس یشکسوتپ فعاالناز  ی،ها را محمد ملک نامه یننمونه از ا ترین تازه

 .تر استعفا دهد هر چه زود یداست و او با یدر حال فروپاش یاسالم یجمهور
استدالل  یرانمفسران مخالف حکومت ا یبعضحتا  .از بحران را با خود داشته است ییها بوده که همواره نشانه یا به گونه یاسالم یجمهور شرایط

 .»با بحران زنده است«حکومت  ینا که کنند یم
بود  یا دوره ی،مثل عباس عبد یطلبان دوره بعد از جنگ، به گفته اصالح. از دوران پرالتهاب اول انقالب تا زمان جنگ وجود داشته یریتفس چنین

 یک مراتفاق شد و ع یندوم خرداد مانع ا یل،تحل ینبنا به ا. بود یمحتمل م یرانا یهو تجز یسقوط نظام حتم رفت یم یشهمان منوال پ   که اگر به
 .کرد یدزده را تمد حکومت بحران

از هر زمان از  تر یددوباره القا حس خطر و بحران را شد یست،ن ها یسادگ ینبه ا یشانها برنامه یشبردپ یافتندان درطلب اصالحاز دوم خرداد، که  بعد
پر  یخدر تار یدشا«: بود یا خامنه اهللا آیتخطاب به  1381طلب مجلس ششم در سال  الحاص یندگانتن از نما 127روند نامه  یناوج ا. سر گرفتند
اگر جام . نمانده است یباق یحال و روز کشور، فرصت چندان ینبا ا. یافتامروز نتوان  یترا به حساس یزمان یچه یران،معاصر ا یبفراز و نش

 .»شود یدهنوش یدبا یردکشور در مخاطره قرار گ یارض یت، استقالل و تمامتر از آن نظام و مهم یانقبل از آنکه ک یدنوش یدبا یزهر
 یناز ا یشگیریپ یبرا یدبا یرانداده و ا یشافزا یزرا ن یرانبه ا یکابه افغانستان خطر حمله آمر یکاآمر یبود که لشکرکش ینان اطلب اصالح تحلیل

 یرانا رد ینیدبب یکابود که اگر آمر یناطالح طلبان ا یلتحل. کرده است ینینش قبع یو هم در عرصه خارج یاتفاق نشان دهد که هم در عرصه داخل
 .را کنار خواهد گذاشت یراناند، فکر حمله به ا اصالحات شده و رهبرانش کوتاه آمده

 یهمکار ینانتظار داشتند به ا رانیانیرا که ا یپاسخ یکاآمر. طالبان بود یسرنگون یبرا یکابه آمر یرانپنهان ا یها آنچه در عمل اتفاق افتاد کمک اما
ر ت یشخود را در معرض نظارت ب یا هسته های یتحاضر شد فعالحتا  یرانا. وجود داشت از سر گذشت یرانا ینداد، اما اگر خطر جنگ برا

 .بازرسان قرار دهد
با آنها  آنچه. اند داده، پس ابتکار عمل را از او ربوده تنآنها  یها خواسته یبه بعض یا خامنه اهللا آیتکه اگر  کردند یطرفداران اصالحات احساس م

 هایش عطافاما او نگذاشت ان. بود یا خامنه اهللا آیتآشکار ضعف از طرف  یشنما یکآن بودند  یدر پ» جام زهر«و رواج دادن عبارت  یریبکارگ
 .به نفع خودش حفظ شود اسییس یهمواره مراقب بود که موازنه قوا یراشود ز ینشانه ضعف تلق یافکار عموم یبرا

و تنش در  یاوضاع اقتصاد یو نابسامان کنند یم یداپ یآخرالزمان یبه هشدارها یلتما یطرفداران اصالحات گاه یاو  یرانحکومت ا منتقدان
 .کنند یفرض م یکیکشور  یبخت یرهت یا یاسالم یشدن کار جمهور یکسرهرا با  یرانا یخارج یاستس

 .خواندند یعمر حکومت م یانجنگ را پا یانکه پا ییتا جا شد یم یدهد یدیانمخالفان و تبع ینهه اول انقالب هم بدر د هایی یشگرا چنین
مخالفان و . شد یاداره م یراخ یها سال یط یرانهنگفت ا یکمتر از درآمدها یاربس یا با بودجه یمحمد خاتم یجمهور یاستر یدر سالها ایران

القا  یادآوری ینبا ا کوشند یکه آنها م ای یجهنت. کنند یم یادآوری نژاد یکردن دولت محمود احمد اعتبار یب یدام برانکته را م ینمنتقدان حکومت ا
 .کند ینینش جام زهر از مواضع خود عقب یدنبا نوش یدبا یا خامنه اهللا آیتاست که  ینکنند، ا

 ییاجرا های یریتمد ییجا هآن را دارد که با جاب یتحکومت همچنان ظرف ینا است، اما یا خامنه اهللا آیت یارقدرت مطلق در اخت یرانحکومت ا در
 .دهد بدون آنکه نگران بقا خودش باشد ییرخود را تغ های یهساز و کار انتخابات رو یقاز طر
ها لزوما به  کومتعالوه بر آن ح. کشور شود یکدر  یداگر باعث فقر شدحتا  به سقوط آن حکومت منجر نشده تا کنون یحکومت یچه تحریم

فقدان  یلبا دل یه ها یمتحر یلاز سقوط نظامش به دل یا خامنه اهللا آیتترساندن . یستندو سرکوب مخالفان محکوم به شکست ن یخاطر خودکامگ
 .ندارد یخیتار ایمبن یکراسودم
 هایی یزهدر نظر گرفت که او چه انگ یدبا کنند، یم یبرغت یریکناره گحتا  یااو را به انعطاف  یا خامنه اهللا آیتکه مخالفان و منتقدان  یطیشرا در
 .ها داشته باشد درخواست ینقبول ا یبرا تواند یم
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سپردن  یاجهت  ییرتغ یبرا یلیبرداشت نرسد که نظام در خطر است، دل یناگر او به ا. حفظ و بقا نظام است یتشاولو طبعاً یا خامنه اهللا آیت برای
 .ندارد یگرانزمام امور به د

 یکشور باز شود و مخالفان نفس یاسیس یفضا یرند،دست بگه کشور را ب ییزمام اجرا یمحمد خاتمحتا  یا یرفسنجان یاگر اکبر هاشم شاید
تر  نگهبان کم یشورا یریگ سخت یا یتآزاد، حقوق بشر رعا یاسیس یانکه زندان یستن یندر گرو ا لزوماً یاسالم یاما بقا و اقتدار جمهور. بکشند

 .یفتدها به خطر هم ب کار ینبقا و اقتدار نظام به شکل موجودش با ا بساچه . دشو
کشور با سپردن امور . بدهد یدانبه منتقدانش م یاکند  ینینش که وجود آن را قبول ندارد عقب یرفع خطر یبرا بیند ینم یلیدل یا خامنه اهللا آیت
 یا لفمخا یامنتقد  یها دادن چهره یبه باز یازیمانور خواهد داشت و او ن یفضا برا یوفادار به شخص رهبر به اندازه کاف یها به چهره ییاجرا

 .کند یها احساس نمآن یها قبول درخواست
 ینچه در اوج جنگ قدرت ب چنان ،کار را خواهد کرد ینا ،یندنشان داده که اگر مصحلت نظام را در گرو نرمش نشان دادن بب یا خامنه اهللا آیت

 یانتخابات شورا یجهکردن نت تأییدبر  ینگهبان مبن ینمونه آن دستورش به شورا. چند نشان داد ییها کاران از خود نرمش و محافظهطلبان  اصالح
 یاستدو نامزد ر تأییددستور به  یاطلب آن مجلس از زندان بود و  اصالح یندهنما یک یزادآدستور به  ،مکردن افتتاح مجلس شش تأیید تهران، هرش

 .کرده بود یتنگهبان رد صالح یکه شورا1380سال  یجمهور
 اهللا آیت یسروش برا یمعبدالکر یا زاد نوریاحمد قابل، محمد  ی،مثل محمد ملک هایی یتاز طرف شخص یدر پ یپ به طورکه گاه  ییها نامه در

 .ترساننداو را از سقوط نظام ب یشانها تحقق خواسته یاند برا کرده یآنها سع شود یفرستاده م یا خامنه
 .است یامدهدرست از آب در ن یاسالم یممتد عمر جمهور یها منتقدان و مخالفان در سالهای  ینیب یشگونه پ ینجواب نداده و ا تا کنونکار  این
هم آن  یلداده و دل یصحکومت خود را بهتر از منتقدانش تشخ یرو یشپ یها خطر چالشاآلن  کم تا نشان داده که دست یا خامنه اهللا آیت

 .حکومت است ینا ییپابرجا
هر چند اقتدار حکومت و بهتر شدن  ،برد یسر مه و سرکوب، امروز در اقتدار کامل ب یراز شانس، تدب یبیترک یلهمچان برقرار است و به دل »نظام«

 .یستندن یکی لزوماً ،اوضاع کشور
  
  

  ***منبع *** 
 »سی فارسی بی بی«وبسایت 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/11/121130_l10_sa_khamenei_maleki_open_letter.shtml 
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     1391آذر  20ای،  نامه مرتضی اصفهانی، امام جمعه قاین، به خامنه

  
 فرساست زدگان طاقت زلزله یزندگ؛ زده زلزله در مناطق  یو کوتاه تعلل

  
 جهان ینامر مسلم یمبارک ول محضر

 )یاهللا تعال حفظه( یا خامنه یالعظم اهللا یتآ حضرت
 یکم؛عل سالم

 
که  یدیدر بازد رسانم، یله م با احترام به استحضار معظم ی،وجود با برکت حضرتعال یو طول عمر برا یسالمت یو آرزو یدعرض خسته نباش ضمن

شاهد  یکاز نزد ی،حضرتعال یتسالم و تسل یامداشتم، ضمن ابالغ پ یرکوهشهر زهان شهرستان ز یو روستاها یزده بخش مرکز از مناطق زلزله
 .مناسب به وضوح مشهود بود یریتنبود امکانات و مد یلدر کار به دل یمناطق بودم که تعلل و کوتاه ینبه مردم ا رسانی متروند خد

از  یافتند، برخبا حضور به موقع به نجات مردم شت یهاحمر که در ساعات اول و هالل یجمناطق ضمن تشکر از زحمات سپاه و بس ینوفادار ا مردم
 :رسانم یله م به اطالع معظم یلمشکالت خود را که به وضوح مشهود بود بازگو کردند که به شرح ذ

کانکس  یدر چادرها مقدور نبوده و خواستار استقرار تعداد یزندگ ی،موجود و بارندگ یزده و سرما بودن مناطق زلزله یبا توجه به کوهستان -1
 .یمباش می زدگان اسکان زلزله یبرا
 یها مردم شب ید،شد یو سرما یکوهستان یطو با توجه به شرا یستن یازدر حد ن یزاقالم ن یگرپوشاک و د ی،مواد سوخت یشی،گرما یلوسا -2

 .کنند یم یرا سپر ییفرسا طاقت
 .ستمناسب انجام نشده ا یو اقدام رود یم یشپ یبه کند یروز از زلزله هنوز کار آواربردار ینبا گذشت چند -3
و  یستن یزآوار است و گاها قابل استفاده ن یرآنها در ز یاند و محصوالت کشاورز مناطق کشاورز و دامدار بوده ینمردم ا ینکهبا توجه به ا -4

اتخاذ  مناسب یریتدب یزن امر نمسؤوالاست  یدلذا ام. اند خود را از دست داده یهو سرما ییاند، تمام دارا رفته یناز ب یرآواردر ز یزآنان ن یها دام
 .کنند

سبب بروز و  یزموضوع ن ینمناطق وجود نداشت که ا ینحمام در ا یسنامناسب، هنوز پزشک مستقر و سرو یبهداشت یتبا توجه به وضع -5
 .مناطق خواهد شد ینمردم ا ینب هایی یماریب یوعش
 یزها ن ت انجام شده است لذا انتظار است نسبت به آسفالت جادهآسفال یبرا یرسازیبوده و ز یزده خاک زلزله یبه روستاها یمنته یها جاده -6

 .اقدام شود
له، تقاضامندم با توجه به مشکالت  مناطق به محضر مبارک معظم ینا ییو وال یمردم مؤمن، انقالب یعتب یدسالم و تجد یامضمن ابالغ پ یانپا در

 .یممشکالت باش ینشاهد رفع ا تر یعتا هرچه سر ییدخود را امر به ابالغ فرما ییموجود، اوامر وال
  
  

  ***منبع *** 
 »فارس«وبسایت خبرگزاری 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910920000659 
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  (++)   1391آذر  29ای،  به خامنه» قرمزی کاله«نامه سرگشاده طنز 

  
نام [» یگرج«مردم؟  دن یبهت فحش م قده ینا یت خسته نشدخود! یمخب خسته شد یکرد یکتاتوریحالت خوفه؟ انقده د! خامه جون ینسل

 !یاریآورد که تو درم یدر نم یبازخر قدر ینرهبرِ انقالف بود ا ]بود» قرمزی کاله«های کارتونی مجموعه  االغی که یکی از شخصیت
  
  

  ***منبع *** 
 خوانندگان) نظر(کامنت (ای،  علی خامنه» بوک فیس«صفحه 

http://www.facebook.com/www.Khamenei.ir 
http://i46.tinypic.com/if3h8m.png 
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     1391دی  4ای،  نامه سرگشاده اعظم طالقانی به خامنه

  
 یی رجا یرضاعل یبازجوهای  در خصوص مزاحمت ی،اسالم یبه رهبر جمهور یاعظم طالقان نامه

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم
 )148- نساء...(ن ظُلماهللا الجهر بالسوء من القول اال م یحبُ ال
 )ه به او ظلم شده باشدک یسکبلند گفته شود مگر  یرا با صدا یدارد گفتار نمی اهللا دوست(
  

 یاسالم یمحترم جمهور رهبر
 ای خامنه اهللا آیت حضرت

 مکیعل سالم
  

 یسرا خطاب به رئای  هنامه سرگشاد ینان اومحبوس در زند یاسیس یزندان یانی،ابوالفضل قد یبا استناد به نامه آقا نگار روزنامه صدکیقبل  چندی
 ترکد یاناز بازجو یکیو خشونت  یدتوام با تهد ینو شرمگ یرانسانیمرقوم داشتند و در آن رفتار غ یجانیالر یصادق آمل یجناب آقا یهقوه قضائ

 .شدند یادآوررا  یشاننسبت به خانواده ا ییرجا یرضاعل
 یاز همه ننگ و عار تلق یشب یدبا یاسالم یه در جمهورک! بازجو یآقا ینبه رفتار ا یدگیه نشان از رسک یالعمل سکع گونه یچنون هکآن زمان تا از

 یثیتحفظ ح یو برا یشیاند به جهت مصلحت یموارد ینه در چنکه کشده  یدهتر د مک یمدار یاده به ک ییه البته تا جاکشود، صورت نگرفته است 
 یسانک«شود  می مطرح سؤال ینا ینجادر ا. و مجازات گردد یهتنب یار عمومکبه اف ییپاسخگو یبرا یواقع شود و مجرم یدگیرس ینظام به طور جد

حساس به آنان های  یتمسؤولنظام  ینه در اکندارند، چگونه است  یو اخالق یاعتقاد یتصالح یچگونهنند و هک می یاسالم باز یثیته با حک
نند تا بتوانند ک می ه رفتار اربابان رذالت را افشاکآنان  یاآ» ؟!شوند می خوانده گر فتنه یاسالم یجمهور ینو مشفق ینشود و در مقابل، منتقد می سپرده

 شاهدهه مک یهنگام ینمنتقد !ند؟گر فتنهنند کرا حفظ  یاسالم یاسالم و جمهور یثیتسازند و ح کپا یافراد یننظام و جامعه را از وجود چن
بلند  یادبا اجازه خدا با فر یردگ نمی و عادالنه صورت یطرفانهب یدگیدهد اعتناء و رس می و عمق فاجعه را نشان یشهه رک ینقد گونه یچنند به هک می

خود  یو انساناالهی  یتمسؤولرها شوند و به  یو از خفتگ یداروجدان ها، ب یدمان برسانند تا شاکگوش حاه دردآلودشان را ب ینند صداک می تالش
 .نندکعمل 
 یبنده صالح خدا دربند است با ب ینه اک یه به خود جرات دهند در مدتکخود را مختار رها ساخته  ینمأمور گونه ینا یهه قوه قضائک است چگونه
از  یانند ک می ه سرخود عملکهستند  یانمأمور ینانا یاتقوا آزار و عذاب دهند؟ آ یب گونه ینخانواده و خود او را با رفتار و گفتار زشت و ا یشرم
 ینانسران فتنه هم ا یوجود ندارد؟ به راستها  و پرسنل زندان ینمأمور ردکنترل نسبت به رفتار و عملکدستور دارند؟ چرا نظارت و  یگرید یاج

و  ویموس یرحسینم ی،روبک یمهد یی،رجا یرضاهمچون عل یریو مسلمان و پرواگ مؤمن ینپوسانند نه منتقد می و که نظام را از درون پوکهستند 
 ...را رهنورد وزه
تر  یعهر چه سر یمخواه می قلب از شما یماز صم! انجام شده است؟ یزن یگرانصورت گرفته در مورد د ینشرمگ یعوقا یاه آکپرسد  می یعموم ارکاف
 شااهللا إن ییم،به عمل آورده شود و درصدد جبران آن برآ یصورت گرفته برخورد جد یعنسبت به فجاها  ییاعتنا یب ینبا ا
 
  یطالقان ظماع
4/10/91 
  
  

  ***منبع *** 
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http://www.rahesabz.net/story/63924 
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     1391دی  10ای،  مذهبی به خامنه - فعال ملی  6نامه سرگشاده 

  
های  یتفعال یزادو آ یانزندان یآزاد یوم،اوران یساز یغن ی، تعلیقجمهور یاستپس از انتخابات آزاد ر یکابا آمر مذاکره

  یمدن - یاسیس
  
 نام خدا به
  

 یو مصالح مل یجمهور یاستانتخابات ر یکا،مذاکره با امر
  

 ،ای خامنه اهللا آیتحضرت  ی،مقام محترم رهبر
 سالم و احترام، با
  

و  یمرا مستق یشت تا مطالبما را بر آن دا یو مذهب یمل یتمسؤولاحساس  ی؛منافع و مصالح مل یدکشور و تهد یطبودن شرا یربا توجه به خط
 .یمگذار یاندر م یشفاف با جنابعال

اند  هطرف به آنها اشاره داشت ین و کارشناسان منصف و بمسؤوالاز  یلیکه خ یمکن می اشاره یو به مسائل یمندار یینما یاهقصد س اوالً ،نوشتار ینا در
و در  یدآ یشاصالح امور پ یبرا یرانیا یجو مسالمت یسیونروشنفکران و اپوز و یتحاکم ینمتقابل ب یانتقاد یگفتگو یکهدف که  ینبا ا یاًو ثان
 .یمو به شدت نگران هست یمکن می ینیب یشخطرناک پ یاررا بس یکنون یطادامه شرا ثالثاً. منجر گردد یوفاق مل یکبه  ،یتنها
  

 مقدمه
و  یرانا ینماب یدارند اختالفات ف یاوباما در حال مذاکره هستند و سع نیندگابا نما یرهبر یندگانمطرح شده که نما یعاتیاست که شاای  ههفت چند
خبر  ینمعهذا، نفس ا .اند هکرد یبهرچند که هر دو طرف آنرا تکذ. حل و فصل کنند یپلماتیکدهای  مذاکره و روش یقرا از طر یکاامر
و حل مسائل  کنند یدو کشور را م ینا یممستقه مذاکره یتوص ینو چ یهروس ی،وارکننده و مثبت است، مخصوصاً که سالهاست؛ مقامات اروپائیدام
. کنند یم یشنهادپ یکا،با آمر ینماب یسازمان ملل متحد را از کانال حل و فصل مشکالت ف یتامن یو شورا یاتم یانرژ یالملل بینبا آژانس  یرانا

از وابستگان به  ینظربعض اظهار .دانند می روش را معقول ینم اه یرخواهانجهان و خ یکنون یطشرا. است یدرست و واقعکامالً  کهای  هیتوص
مذاکره  ینا یطفراهم کردن شرا یبرا یکم قصد آماده شدن افکار عموم یدکمو شا یستتابو ن یکامذاکره با امر یگردهد که د می هم نشان یتحاکم

امر مناسب  ینا یزمان برا یاگرفته است؛ آ یکابه مذاکره با امر یمسال که تصم یو اند یپس از س یراناست که ا ینا یسؤال اصل یول. دارندرا 
 است؟
 یو جسم یروح یطشرا. شطرنج است یمانند باز یکا،و آمر یرانمذاکره ا یزانگ و بحث یچیدهآن هم از نوع پ یپلماتیک،که مذاکرات د یمدان می همه
 است؟ یکسان یامناسب است؟  یکاییو طرف آمر یرانیطرف ا یبرا یطشرا ینا یاآ. کننده دارد ییننقش تع یباز یجهدر نت یکنانباز
  

 کنندگان مذاکره یروان شرایط
 یبماهه با رق ینچند یککراتوـ دم یمبارزه رقابته زد طوفان یایدر یکاو از . باشد می مردم کشور خود یندهو نما یکاستانتخابات امر یروزپ اوباما،
و با  یقوای  هیرا پشت سر گذاشته و با روح یاست و تالطم و تشنج دوران مبارزات انتخابات یدهو موفق به ساحل رس یروزخواه خود، پ یجمهور

 یگری،دجمهور رئیسخود،مانندهر  یجمهور یاستآماده کرده است ومعموال در دورۀ دوم ر یرانمذاکره با ا یمحکم خود را برا یاعتماد به نفس
 .دارد یاررا در اخت یشتریابتکار عمل ب

 یداهایدو نفر از کاند. ینیمب می را به وضوح 1388سال  یزهنوز آثار مناقشات و تالطم و تشنج انتخابات بحث انگ یران،در ا یگر،دطرف  از
حقوق آنها مورد  ییعو خبرساز و تض یضبرند و هر دو هم اکنون مر می سره ـ ب قضائیـ بدون محاکمه  یرقانونیدر حصر و بازداشت غ یانتخابات
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ها  است و هر روز ده یـ نظام یتیجامعه امن یانتخابات در زندان هستند، فضا هها نفر از فعاالن دور ده. باشد می یرانجهان و ا یار عمومافک ضاعترا
شوند  می و جهان، پخش یرانگسترده اهای  در داخل و خارج و در رسانه یرانا یحقوق شهروند ی،اجتماع یاسی،س ی،خبر ناگوار از وضع اقتصاد

 .گردند می ان از آن مطلعهمگ و
  

 کنندگان مذاکره یاسیـ س یاقتصاد شرایط
او با ه به رابط یممستق یارتباط یکاامره و مردم و حکومت در جامع یواقعهای  چالش. ندارد یمشکل یکاامره شد یفتعر یاسیس یدر فضا اوباما،

هنوز  ظامن ینا یآن بحران دارد ول یدار یهو نظام سرما یکاامر. روند می یشسرنوشت خود پ یبه سو یکاامر یطدر شراها  چالش ینندارد و ا یرانا
 راها  چالش یست،ن ینحلیو چالش ال یجد یدنظام مورد تهد ینمدت، ا یانو در کوتاه مدت و م یکنون یطدر شرا. راداردها  بحران ینتوان مقابله باا

جامعه و طرفداران  درندارد و  یهمخوان یت، با واقع»شود می یدچار بحران جد یگرد تاچند سال یکاامر«مطلب که  ینتوانند کنترل کنند و القاء ا می
 150که در  یزیچ.خود را داردهای  هنوز، توان مقابله با بحران ی،دار یهجهان سرما. خواهدداشت و نقش گمراه کننده یبدآموز ی،اسالم یجمهور

 .باشند یجدّا ه بحران ینهرچند ا. اتفاق افتاده است ،سال گذشته مکررا
را در محافل  یرانشکل دهد و ا یرانا یهبر عل یمتفاوت با سلف خود، بوش پسر، اجماعای  هیوو ش یرکیاوباما توانسته است با ز یران،در ا ولی،
توسط اروپا و  یرانا یهبر عل یکارسازهای  یمتحر. کند یسازد و منزو یجد های گرفتار بحران ...و حقوق بشر یشورا یت،امن یـ شورا یالملل بین

 .اند هکرد یجادا یرانمردم ا یبراای  هشده که مشکالت شکنند یبتصو یت،امن یشوراهای  یمو عالوه بر تحر امریکا
ا کند و ما ر یجادا یمشکالت جد یالملل بینبا جامعه  یرانروابط ا یتوانسته است برا »یرانبا ا یپلماتیکد یگفتگو«زبان نرم و شعار  یرغمعل اوباما،

 یاجا به نفت ما احتیدن« ،»یمزن می را دورها  یمتحر«گفتند که  می یشکه از سالها پ یرانحاکمان اهای  ینیب یشپ یکهبطور. قرار دهد یدر موضع انفعال
 ین به زبانهاؤوالمسو امروزه  تحقق نیافتند …و » .یددالر خواهد رس یستدوای  هنفت به بشک«، »ندارند یریتأث یتامن یشوراهای  قطعنامه«، »دارد

مذاکره با  یپنج بار تقاضا یکاتیردیپلمغ یدر روال یکا،به امر یر، در مسافرت اخنژاد احمدی یآقا. کنند ها می یمتحر یرگذاریمختلف اقرار به تأث
. را نمودهها  یملغو تحر یتقاضا 5+1بار از مذاکره کنندگان  14استانبول ای  هدر مذاکرات هست یلیجل یآقا،به قول افرادمطلع یاکرده است و  یکاامر
او از  یتکرار تقاضا یول یستاو ن یاراتاخته یطدر ح یکاندارد و مذاکره با امر یقدرت نژاد احمدی یدانند که آقا ها می یکاییدرست است که امر ینا

 و یطحاکمه است و از شرا یأتجزء ه یرد ولاو قدرت ندا. یدگرد یتلق یرانضعف اه کارشناسان، نقط یتمام یانو در بها  رسانه یدر تمام یکاامر
درمذاکرات با ها  یملغو تحر بر یلیجل یقاآاست اصرار  طور ینهم .خود، مطلع است یقبله شعارگون یبرخوردها رغم یمشکالت مملکت، عل

 .ها یغرب
را ها  یمتحر یرگذاریهم تأث یالملل بیننابع م .اند هکرد یدو کاهش صادرات نفت تاکها  یمتحر یرگذاریهم بر تأث یاسالم یمسؤوالن جمهور دیگر

 .کنند خود از آن استفادههای  یابیکنند تا در ارز می فراهم یاطالعات یکامشخصا امر،ین غربمسؤوال یمرتباً رصد کرده وبرا
حفظ  یاست که مردم برا یو خطر یاقتصاد یناامن یروانتأثیر  یدو طال هم مؤ یغرب یارزها یدبه خر یو هجوم مردم عاد یارزش پول مل کاهش

 .کنند می احساس یراناه ثروت خود در جامع
از وضع نابسامان  یگریدر جامعه، شاخص د یاخالق یو فسادها یادرشد اعت ی،در دستگاه دولت یـ ادار یو تورم، گسترش فساد مال یکاریب رشد

مطرح شده و مشخص  یو خارج یداخلهای  مجلس و رسانه در یراخهای  که در هفته یرانبحران سالمت ا. جامعه است یو اجتماع یاقتصاد
 ینتر با آن روبرو هستند، مهمها  عمل و داروخانههای  و اتاق ها یمارستانکه مردم در بهایی  یو گرفتار یستدولت ن یتکه سالمت مردم اولو یدگرد

 یعالوه بر آن گران! یددولت گرد یأتمنجر به اخراج او از ه ی،بهداشت، درمان و آموزش پزشک یرانتقاد وز ینهزم یندغدغه مردم شده است و در ا
 .هستند یربا آن درگ یر،و کم تأث ینقد یبه مبلغ یدهاسوبس یلو تبد یدهااست که مردم پس از حذف سوبس یدمز یرنج یی،مواد غذا
 یشوند و رقبا می ـ انتخاب یکاامره شد یتهداشده و کنترل و  یفتعر یـ البته همان دموکراس یکروند دموکرات یکدر  یکا،امره حاکمهای  هیأت

 .دارد یجهان، همخوان یجراهای  روال با نُرم ینانتخاب ندارند و اه به نحو یشناسند و اعتراض می یتحاکمه، آنرا به رسم یأته
جناح خاص بوده  یکگذشته ـ از  سال 23آن ـ مشخصاً در  یبخش انتصاب .اند هشد یلتشک یو انتصاب یاز دو بخش انتخاب یراناه حاکم یأته ولی،

از مجلس چهارم با اند  هیافت می مردم به قدرت راهرأی  آن که با یبخش انتخاب. نشده است یتهم رعا یطرف یو در انتصاب افراد آن اصول ب
و در  یدنام یکزاد دمکراتتوان آن را انتخاب آ نمی یگرشده که د یققدر مض نظارت آن ینو از مجلس هفتم ااند  هروبرو بود یاستصواب ارتنظ
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داشت و هنوز هم مسائل و  یروبرو شد که انعکاس جهان یاز جامعه متوسط شهر یبخش مهمّه با اعتراض گسترد 88 یجمهور یاستانتخابات ر
 .زخم است ینشده است و همچنان استخوان ال حلابهامات آن 

  
 یخارج سیاست
جهان  یاز طرف کشورها یکاامر یامپراطور. درموارد متعدد، مشکل ندارد یزشآم یضبعرفتار ت یرغمخود،عل یخارج یاستدر س یکا،امر دولت

 .عضو فعال و مؤثر است یمختلفهای  یهمورد قبول بوده و در اتحاد
 یکشورها از رو یرجهان است و سا یکشورها یکقدرت شمارۀ  ،همچنان یرو به کاهش است ول یممال یبیوبا ش یجبتدر یکاقدرت امر اگرچه

آن را  یکنندورهبر می آورند و آن را تحمل نمی خود یهم هستند، به رو یناراض یکادوستانه و متقابل دارند و اگر از امره اجبار با آن رابط یا لیم
 .اند هیرفتپذ
ست و بشار ا یجنگ داخل یردرگ یه،آن، سور یکمتحد استراتژ. باشد می خود یطشرا یندر بدتر یاسالم یجمهور یخارج یاستس که، یحال در

 .کننده، دارند یدوتهد یمشکل جد یرانبا اای  ههستمسأله جهان، در رابطه با  یصنعت یشرفتهپ یکشورها. سقوط قرار دارد یبیاسد در سراش
 یهصتو یکابه امر یشانها یبعض»  یکسل یکیو« اسناد ه یکنند و برپا می مخالفت یرانبا ا یفارس، علناً و مخف یجخل یجنوب یههمسا کشورهای

 !»یدمار را بکوب ینسر ا«کنند که  می
 یااند  هدرازمدت منعقد کرد یکاستراتژ یقراردادها یکابا امر اند، هکرد یافتدر یرانکه از ا یو کمک یآن همه مهمان نواز یرغمو عراق، عل افغانستان

ر سرد و یاو مصر، روابط، بس یهمانند عربستان، ترک یه؛در مورد سور یبزرگ اسالم یاختالف مواضع با کشورها یلبه دل. در حال انعقاد هستند
 قرار یبدتر یطرا در شرا یرانشود و ا می از کشورها اعمال یاریو اروپا توسط بس یکاجانبه امر یکهای  یمتحر یکا،تحت فشار امر. نامطمئن است

 هادهاین تأییدبا وجود هزاران مدرک و سند و  یننبرساند همچ ییخزر را به جا یایدر یحقوق یمهنوز نتوانسته رژ یرانا یپلماسید. دهد می
 یندر هم! است یوستهاروپا هم به آنها پ یهاتحاد یراًکند و اخ می یتعرب از امارات حما یهمرتباً اتحاد یره،جز بر سه یرانا یتدر مورد مالک یالملل بین
خود  یتموقعترین  یفدر ضع یپلماسیده دهد که قو می نشان ینهااه هم. شده است یجاست که را یگریفارس، موضوع د یجنام خل ییرتغ ینهزم

 .است
  

 بشر حقوق
 از آن دفاع یالملل بیندر محافل  یکنند ول نمی یترا رعا از کشورها آن یلیخ ینکها رغم یجهان شمول است و علای  هبشر، امروز مقول حقوق

... و یلاسرائ ین،حقوق بشر در عربستان، بحر یتد را در مورد عدم رعاچشم خو یکهبه حقوق بشر دوگانه است در حال یکاامر یکردرو. کنند می
فشار  یبرا یول. باشد می نقض حقوق بشر یستماتیکسهای  از روش گذشته است مواردی …افغانستان و  یب،بندد و آنچه در گوانتانامو، ابو غر می
 یمرتباً با نقض آن روبرو بوده و درنهادها ی،ز چند سال در دوران خاتمو چند سال گذشته، به ج یدر س یرانا. کند می از آن استفاده یرانبر ا

مطرح نشود  یالملل بیناز نقض حقوق بشر در محافل  یمورد یرانکه در رابطه باا یستنای  ههفت یر،اخ یمحکوم شده و در سالها،بشرجهانیحقوق 
جهان در  یکشورها ینبدتر یران،جزءانجام ندهد و ا یاصادر نکند  یران،در احقوق بشر  یتدر مورد عدم رعاای  همصاحب یاای  هیانیب ید،و احمد شه

 .شده است یحقوق بشر معرف قضن
که توسط برتراند راسل  یکاشوند و همچون امر می گشوده ی،غرب یمهاجر به کشورها یدگاند یبآسه به کمک و اراد 1360ه قطور، دههای  پرونده

، یدهد یبنفرآس یکصدبا شهادت  Iran Tribunalهم در الهه در  یرانگذشته، اهای  در هفته. محکوم شد ،یتنامدر جنگ و یندادگاه نماد یکدر 
 .یدگرد »یتبشر یهعل یتجنا«محکوم به 
های  آن در رسانهه دربار یعشده و وس یحقوق بشرای  ههم امروز مقول ...و یکاییحقوق بشر، سند یاسی،فعاالن س یبرا یتیگسترده امن محدودیت

 .گردد می محکوم،یرانا مکرراً و شود می هان بحثج
  

 خواهد بود؟ یمذاکره چه کس برنده
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که  یرهبر یندگانمذاکره، نما یزدر پشت م. ندارند یکنندگان، قدرت و توان مساو مذاکره ینطور خالصه گفته شد، طرفه که ب یطیشرا ینچن در
را به رخ  یرانو متعارف خواهند بود و مرتباً نقاط ضعف ا یرمتعارفرد هجوم و حمله غاوباما مو یندگانمسؤول مذاکره باشند؛ مرتباً از طرف نما

 .خود را مداوماً باال خواهند برد و بر آن خواهند افزودهای  و درخواست یدخواهند کش نهاآ
را فراهم کند و سپس با قدرت  یداتیتمهزمان مذاکره را عقب اندازد و قبل از شروع مذاکره  یران،ا یطیشرا یناست که در چن ینعاقالنه ا تصمیم

 .مذاکره بازگردد یزبه م یمل
مذاکره، هفته اول  یزمان مناسب برا یری،گروگان گ یاندر جر. کشورها آورد یرو در سا یرانتوان در ا می نوع مذاکره را ینا یطنمونه از شرا چند

. ن فرستادیرابه اها  گروگان یمذاکره و آزاد یپاپ را برابعداً  یارک را و کال یرمز یکا،امر یو حقوق ه قضائیبود که کارتر، چهر یریگروگان گ
 .شد جمهور رئیسخواه  یجمهور یگانکارتر،ر یبه جا ینکهنداشت به جز ا یرانا یبرا یمنافع روز 444تا  یریگ تداوم گروگان.یرفتنپذ یرانا

پر ه پروندها  باشد، و ده می گرفتار عواقب آن یرانشد و هنوز ا یلتحم یرانبه ا یرالجزا یانیهتن به مذاکره داد و ب یرانا ،یلیاز شروع جنگ تحم پس
در آن  ینکهحداقل، آنچه مستند است ا.از آن منتشر نشده است یهرچند اطالعات روشن. یدمطرح گرد یرانبه ضرر ا یالملل بیندر دادگاه  یتههز
 !تبرئه شد 1332 یاز کودتا یکاامر یانیه،ب

روند  یکبه عراق، احساس خطر کرد و در  یکاپس از حمله امر ی،قذاف. باشد می و اشغال عراق 2003پس از  یکابا امر یذاکره قذافم یگر،د مثال
بمب  یانو قربان یو سقوط آن در الکرب یکنپان امر یمایدر هواپ یگذار بمب یتمسؤول یکااالطراف، و دست و دل بازانه در مذاکره با امر جامع

ـ از  یاسناد و مدارک مربوط به سالح کشتار جمع یدالر خسارت داد و عالوه بر آن تمام یلیاردهاو م را پذیرفت ...در آلمان و یوراندر رست گذاری
مبادله  یکارانه، ششصد هزار سند اطالعات یانتاقدام خ یکداد و از آن گذشته در  یکاساله خود به امر یسهای  یافته یـ را با تمامای  هجمله هست

 .داد یلتحو یکاکشورها را هم به امر یرسا یاطالعات یو سازمانها یبیل یسازمان اطالعات ینه بشد
اهداف  یکرد و در اجرا یخود را نف »یالیستیسوس«ساله  یعملکرد س یو تمام یرفترا پذ یکاامر یدار یهسرما یبرالیسمبازارآزاد نئول ینقوان قذافی،
 .تراز پاپ شد یککاتول یکاامر یاقتصاد

 یدر اداره کشور و وجود شکاف ب یکدموکرات یرغهای  یوهبه علت ادامه ش یول یخارج یاستدر سها  یو سازش کارها  ینیعقب نش یناه هم با
 یردالر به ز یلیارداو را در دستور کار خود قرار داد و هشتصد م یسرنگون یکااو، امر یفو تخف یرملت و دولت و پس از تحق ینب یاعتماد
 یروشنه یندو آ برد یسر مه ب یمعلومکشور، درتالطم و تشنج نا ینخسارت وارد شد و امروز هم ا یبیل یو خدمات ینظام ،یاقتصاد های ساخت

 .یستآن متصور ن یبرا
گونه خواهد که روش اوباما چ یدد یدحال با. است یبا قذاف یکاروش مذاکره آمر یران،دهد که هدف اوباما، از مذاکره با ا می نشان یطشرا مجموعه

 :بود
  

 یراناوباما از مذاکره با ا هدف
 یادر موضع ضعف تن به مذاکره داده  یرانداند که ا می یکاامر. یستن یمذاکره مساو یدو طرف برا یلقدرت و پتانس ی،فعل یطکه در شرا گفتیم

ون ینتمذاکره در دوران اصالحات بود که کل یزمان برا ینبهتر. توان از آن گرفت می را یازامت یشترینب یران،ا یفضع یتموقع ینخواهد داد و در ا
 یرا؛ز. در موضع قدرت بود یراندر آن مقطع ا. داشت یلتما یاربس
 .بود یدهمناسب به قدرت رس یاربسرأی  و شفاف با یکـ و دمکرات یتحاکم یجناحها ینانتخابات آزاد ـ البته در ب یکدر  یخاتم یآقا -
 .مطرح شده بود یکاجنگ طلبان امر ی»برخورد تمدنها«مقابل » ها¬تمدن یگفتگو« -
 .کرده بودند ی، عذرخواه1332 یاز کودتا ینتونو بعد خود کل یت،خانم آلبرا یکا،خارجه امر یروز -
 »طانییمحور ش«و  یرفتگفتگو کرد، بوش نپذ یدر زمان بوش پسر، تقاضا ی،خراز یدر فرانسه، آقا یرانا یرفرصت از دست رفت و بعد که سف آن

حمله  یویورک،ن یدوقلوهای  و پس از حمله به برج 2001منتشر شده که در سال  یمدارکحتا  .را فراهم کند یرانحمله به اه ینرا مطرح کرد تا زم
 .شده است یبحمله به افغانستان تصو یتافغانستان هم مطرح بوده و در نها یبه جا یرانبه ا
  

 :توجه داشت که باید
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مجرب و  یروهایو نها  دمکرات یخواهان،جمهور( یهسه پا یسیونشود که به آن کم می یبتصو یسیونیدر کم یکاامر یخارجهای  یاستس -اوالً
باشد،  ی، از هر حزبجمهور رئیسرا داشته باشد، و  یسیونکم ینمصوبات ا یدبا یکاامر یخارج یاستموارد مربوط به س یتمام. یندگو می )مستقل
، دوران 1998صدام در  یاست به عنوان مثال؛ سرنگون یو جزئ یکیدر موارد تاکت جمهور رئیسابتکار . خواهد بود یسیونکم ینا باتمصو یمجر
کار زد، ابتکار  یندست به ا یس،با متحدانش، به جز انگل یبوش بدون هماهنگ ینکها. اجرا کرد 2003شد و بوش پسر آنرا در  یبتصو ینتون،کل

 .موفق شده است یرا در دستور کار قرار داد و تاکنون به خوب یکاامر یماناناجماع هم پ یران،مقابله با ا یا برااوبام ی،ول. او بود یمتحدان حزب
های  بحثه یجکتاب نت ینا ینرسد که تدو می به نظر. »یران؟کدام راه به ا«نوشت به نام  یکتاب» کنس پوالک«به نام  ی، شخص2009ـ در سال  ثانیاً

 بررسی»  یرانمشکل ا« حل  یربرایزهای  در آن کتاب راه. مطرح شده باشد یکافکر و دولتمردان هر دو حزب امر یاتاقها بوده است که در یمفصل
 :شده اند

 کنترل – 4و  یمرژ ییرتغ - 3 نظامی – 2 یپلماتیکد -1
در  یهغانستان و عراق، تحوالت سوربر اف یکاتسلط امر ی،عرب یدر هفت سال گذشته، تحوالت کشورها نژاد احمدی یتوجه به عملکرد اقا با

 .و متحدانش حل شود یکاامر یهرچه زودتر برا یدبا یرانمعضل ا یران؛اای  هحذف اسد و تحوالت هست یراستا
تان و جنگ عراق و افغانس یستآنها ن یممستقه یندبود، نما یـ نظام ینفت یعجنگ طلبان صنا یممستق یندهآنچه آمد، اوباما، برخالف بوش که نما با
جنگ  داختنبرند، در به راه ان می که از جنگ یمیمنافع مستق یلبه دل یخواهانجمهور. کرده است یلتحم یکادهندگان امر یاترا به مال یادیز ینههز

 .کنند یشرا آزما یرنظامیغهای  راه حل یه؛کنند که در مراحل اول می یسعها  دمکرات یهستند ولتر  و عجولتر  مصمم
 یول. است یدهو چند سال گذشته بارها به شکست انجام یمرحله در س یناگرچه ا. و کنترل است یپلماتیکده مرحل یشمرحله آزمااوباما در  االن

 نوانکه با ع یستندن یامروز افراد کم. باشد می مجدد آنه مجبور به تجرب یکا،امر یمصرف یعجهان و صاحبان صنا یاو به لحاظ اقناع افکار عموم
 .دانند می ممکن یررا غ یپلماتیکد یقاز طر مسألهامکان حل  یکا،و حاکمان امر یاسالم یحاکمان جمهور ولوژیکیدئکردن تصلب ا

 :مرحله عبارت است از ینهدف اوباما، در ا پس،
 .در موضع ضعف است یرانکه ا یطیمذاکره در شرا یزبه م یرانکشاندن ا -1
 .یتطرفداران حاکم یانآنها در م یو کاهش قدرت اجتماع یرانکمان احاه یروح یفمذاکرات و تضع یندر ا یازگرفتن امت -2
ها  یمکه تحر یکابرخالف گفته امر. جامعه ی،ـ اخالق یتوان اقتصاد یفو تضع یرسم یرو غ یرسمهای  یمتحر یقتمام مضا یا یبخشه ادام -3
 .کنند می عمل ،یرانمردم ا یتمام یهعامداً کور هستند و بر علها  یمتحر یر،هستند، خ» هدفمند«و » هوشمند«
 :از آن ها یبیترک یا یرزهای  از روش یکیبا  یاسالم یجمهور یمرژ ییرتغ -4
 .خواهد بود یکاامر یو،برایسنارترین  ینهکم هز ینا. سابق یهمچون شورو ی،شهرهای  شورش - 4-1
مدت و با  یطوالن یشی،فرسا یجنگ. یهسور یهشب یزید، چاستعداد را دار ینکه ا یرانا یسیوناز اپوز یتوسط بخش ی،جنگ داخل یریدرگ - 4-2

 .جامعههای  یرساختز یبتخر
 .یسیوناپوز یناز ا ینظام یتو غرب و حما یکاوابسته به امر یسیوناپوز یکو استقرار » پرواز ممنوع«منطقه  یک یجادا - 4-3
 .یبیها، همچون عراق و ل یرساختز یابودبه منظور ن یکاامر یغرب به رهبره و گسترد یممستق ینظام یریدرگ یاو  - 4-4

هر  یبرا یدارد ول یندهبه تحوالت آ یبستگ. خواهد رفت یشچگونه پ یوهاوسنار یناز ا یبیترک یاو  یوکرد که کدام سنار ینیب یشتوان پ نمی االن
 .یدرا د یکردو شواهد فراوان ییتوان شناسا می را یقیکدام از آنها، مدارک و مصاد

  
 بکند؟ یدچه با ایران

کند و آن موقع وارد  یلموضع ضعف را به قدرت تبد ینا یدبا یرانا. ندارد و در موضع ضعف است یزن قدرت چانه یرانا ی،مقطع زمان ینا در
 یهانک یزرو. خواهد داد و عاقبت آن معلوم است یجهنت یمذاکره قذاف یهشب یران،و ا یکاامر یمذاکره کنون. شفاف و برد ـ برد، شود یح،مذاکره صر

 یول یدبه غرب باج نده. عوض شودکامالً  یدبا یاستراتژ ینا. یداخل یسیونبخواهد باج بدهد به غرب خواهد داد،نه به اپوز یرانکه اگر ا نوشت
 یکاوغربامر یددر حال توسعه تهد یکشورها یکه دموکراس دهد یدوم نشان م یبعدازجنگ جهانه تجرب. یدرا پرداخت کن یرانحق مردم ا

 ....و یلیش ،اندونزی یران،دوم در ا یبعداز جنگ جهان یکودتاها. کند نمی احساس خطر،یرانا یواقع یجزدموکراس،یزیچ یچکا از هیامر.ستا
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تجربه  یناز ا یرانچرا ا .یواقع یاست نه دموکراس یدموکراس شبه یالقا ،شده است یدموکراس ،یکابود و امروز هم که شعار امر یدموکراس برعلیه
 ؟کند نمی استفاده وسملم یخیتار

های  ینهگز .است یشرق یاروپا یو کشورها یشورو یپاشن فروآنمونه  یناست که بهتر یککراتودمیربسته و غهای  حکومت یداریناپا یگرد تجربه
 :ممکن است عبارت باشند از یکنون یطدر شرا یرانا

بازدارنده  یدفاع یروین یتتقو. بازدارنده یدفاع یروین یتو در ضمن تقو یراندور از ا ییو متحدانش به مرزها یکابا امر یریانتقال درگ - الف
 ینا دافت می اتفاق افتاده و ...و ینو فلسط یهآنچه در سور. تا کنون موفق نبوده است یراندور از ا یبه مرزها یریانتقال درگ یالزم است ول یامر
 .دهد می را نشان یتواقع
حال بسته نگه  ینو در ع یرانا یکنون یتحاکم یتامن ینبه منظور کسب تضم یرهو غای  هدر مورد هست یازاتیدادن امت همراه با یکامذاکره با امر -ب

که در گذشته،  یدنخواهد رس یجهبه نتحتماً  روش هم ینا. جو و مسالمت یقانون یسیونحقوق اپوز ییعو تداوم تض یمدن -یاسیس یداشتن فضا
 .یما یدهو عراق آن را د یبیل مونهن
 راه، یندر ا. است یو سازگار با قانون اساس یدارمطمئن، پا ی،مردم ی،عقالن یو اما راه سوم، راه - ج
  

 :یدبا ایران
واقعاً که  یجمهور رئیسو انتخاب  یانتخابات آزاد و بدون نظارت استصواب یکانجام ندهد و پس از ای  همذاکر یجمهور یاستتا انتخابات ر -1
 .، مذاکره شروع خواهد شدمردم باشد یندهنما
بحث  یکحق ماست و هرچند هنوز  یماوران یساز یغن ی،هرچند به لحاظ حقوق یم،کن یقرا تعل یوماوران یساز یاز هم اکنون تا انتخابات، غن -2

سازنده با آژانس، سوء خالق و  یهذا، ضمن همکار مع. انجام نشده استای  هدر مورد ضرورت برق هست یمل یهمه جانبه با استفاده از کارشناس
 .رفع شود ی،هسته ا یمربوط به انرژ ماتتفاه

 .آزاد شوند ،88و حصرشوندگان قبل و بعد از خرداد  یکارگر ی،حقوق ی،ا رسانه ی،فرهنگ یاسی،س یانزندانه یکل -3
 .گردد یلتبد یمل یو همدل یکراتدمک یبه فضا یکنون نظامی – یتیامن آزاد شود و فضای ...و یمدن ی،فرهنگ یاحزاب، نهادها یتالفع -4
دفاع کرد و  ی،بتوان از منافع مل یزاسیونو روند دمکرات یخالقانه شروع شود تا با پشتوانه مردم یکا، تعامل با امرجمهور رئیسپس از انتخاب  -5

  . کرد یجادحکومت ا-ملت ینب یو همدل یکامن، دموکرات یطیشرا
  

  ینللمتق ۀوالعاقب
 1391ماه یدهم د

  
  نگار بسته دمحم
  یماناهللا پ یبحب
  ینیحس شاه ینحس

  یجواد یداحمد صدر حاج س
  یاعظم طالقان

 یقهار ینالد نظام
  
  

  ***منبع *** 
 »مذهبی -ملی «وبسایت 

http://melimazhabi.com/?p=33102 
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     1391دی  11ای،  زاده به خامنه نامه سرگشاده مصطفی تاج

  
  !یرد؟پذ نمی نظام آن را یاورندهم برأی  اگر یدتچرا در انتخابات دور دوم شوراها گف

  
 یست؟با ک یتاگر بنا به پوزش از ملت باشد، اولو

  
 نام خدا به

 یاسالم یجمهور رهبری
 سالم و احترام با
  
ندارد و لذا  رییخ یجامعه اسالم وجود و عدمش برای ...ینعناصر دلسوز، متعهد متد برای ...به حق ...انتخابات یعنیما،  یرو یشپ انتخابات«

 یربه جمالت زهای رأی  صندوق دوستان مخالف حضور در پای ...شود نمی یدهدر آن د یادیز یراست که خ یزیچ یزحضور و عدم حضور ما ن
 :کنند می استدالل

 .دست هستند یکو نظارت  ییاجراهای  تأیه) الف
حضور  در نتیجه ...و یرقانونیغهای  افراد وابسته و گروهک ی،سد فرهنگفا یاناتبه جر یدنبخش یتمشروع یاست برا کاری ...یانتخابات فعل) ب

 .خواهد شد یتمشروع ینا یتما باعث تقو
 .اعالم خواهد شد یگررفراندم د یکشده به عنوان  یگیر تصمیم یشاز پ یجبا حضور ما تنها نتا) ج
را سرشان خواهد آورد که  ییگاه وزارت کشور همان بال آن ...یمکنرا که صالح است انتخاب  یو کس یممهم آن که بر فرض آن که ما شرکت کن) د

 .خود آوردهای  یاستناهمگون با س یبا شوراها
 کردن جنگ و دعوا؟ ینهشهر و جز نهاد یسرانجام برا یگزاف و ب ینهجز هز چیست؟ ...یتکه خاص ینبدتر از همه ا) ه

کم کردن  یبرا یمدار یفهاما ما وظ. آورند می هر کس را بخواهند از صندوق در یریمنپذ یا یمیربپذ. شود می انتخابات برگزار ینا یمو نخواه بخواهیم
 را) انتخابات یمتحر(کردن روش اول  ینکه در سبک و سنگ یمتهم کردن کسان یجمالت به معنا ینا ...یمتالش کن یانجر یناز بار شر ا

 »یشماند می یرالشریندانم و به خ می ا در انتخابات کم ضررترشهروند، شرکت خود ر یکبلکه به عنوان . یستن پذیرند، می
جبهه های  یانیهجمالت فوق را در ب. درباره انتخابات مجلس نهم مطرح نکردند یو کروب یموسو یانآقا ید،چه در سطور فوق مالحظه فرمود آن

کامل  تأییداز سرمقاله روزنامه مورد  یعبارات بخش ینکه ابل. یافت یدنخواه یزن یانقالب اسالم ینسازمان مجاهد یاو  یاسالم یرانمشارکت ا
به  1381ماه سال  یشهر و روستا در چهاردهم د یاسالم یدوره انتخابات شوراها یندوم یاست که در آستانه برگزار یهانک یعنی ی،عال بجنا

خواهم سؤال را  می اجازه ید؟دان می انتخابات موجه عدم شرکت در یفوق را برا یلدال یاآ یدسپاسگزار خواهم شد چنانچه پاسخ ده. یدچاپ رس
 ضد یشرکت کرد، اقدام 1392در انتخابات خردادماه  یدمشابه آن چه نقل شد، نبا یلاعالم کند که به دال یاگر شهروند. کنم مطرحتر  روشن
 :علت آن کهبه  یدبگو یکس یدانجام داده است؟ فرض کن یو خارج یسو با منافع دشمنان داخل و هم یانقالب

 دست هستند یک یازدهم یجمهور یاستو نظارت در انتخابات ر ییاجراهای  یأته -1
 به عنوان رفراندم اعالن شود یگربار د یکشده  یریگ یمتصم یشاز پ یجشرکت در انتخابات آن است که نتا یجهنت -2
کند و مردم  نمی یجادکشور ا یاسیو س یاجتماع ی،اقتصاد یطو شرا یجارهای  یاستدر س ییریتغ یچعدم انجام آن ه یاانتخابات  یبرگزار -3
 برند نمی از آن ینفع
 یوهای  و وعدهها  خواهند کرد تا برنامه یکارشکن یرشاو خوانده شود، آن قدر در مس یو آرا یاوردبرأی  یاگر به فرض نامزد صالح و مستقل -4

 یابدتحقق ن
 .است یبه حکومت مطلقه فرد یاسالم یبه استحاله جمهور یدنبخش یتصدا و مشروعانتخابات تداوم حکومت تک  یهدف از برگزار -5
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ندادن را رأی  رو یناز ا» .آورند یهر کس را بخواهند از صندوق درم یریمنپذ یا یریمبپذ«کند که  یدتأک یبند شهروند به عنوان جمع ینهم اگر
 اقدامیانتخابات در دوره اصالحات  یاناتهام به مجر یرادا یااست که محاکمه شود؟ آ اقدام کرده و الزم یمل یتامن یهعل یابخواند، آ »یرالشرینخ«

در ارکان حکومت حضور  یاسیو س یمختلف فکرهای  یشگرا یندگانکه نما یدر زمان یاروشن آ یاناست؟ به ب یضدانقالب یو امروز عمل یانقالب
و  یلشکر یاما اکنون که همه نهادها یاوردخواست از صندوق درب می کس را کهامکان وجود داشت که دولت اسم هر  ینو مؤثر داشتند، ا یجد
 است؟ یدانند، احتمال تقلب منتف می ینیمردم را تزئرأی  که یجناح است، آن هم کسان یک یارانحصاراً در اخت وریکش

فرمود سفر به  یدخواهحتماً  ید؟ندادرأی  اهادر همان انتخابات دور دوم شور یپرسم چرا جناب عال می که ینخواهم از ا می پوزش پیشاپیش
 یعالدفتر جناب یاآ. دهدرأی  است یمکه مقای  هدر همان حوز یستبا می شد که هر شهروند یو بلوچستان مانع شرکت شما در انتخابات یستانس

 بعد از انتخابات موکول کند؟ یابرنامه سفر را به چند روز قبل  انستتو نمی
رأی  بزرگ آن باشد و یببرگزار شود و شخص رهبر غا یآورد که در کشور انتخابات سراسر یشپ یتیوضع یفشر یتب یبرنامگ یب یمکن فرض

آن بود که  ینظر رهبر یاآ ید؟نفرمود یقو آنان را تشو یدمردم را به شرکت در آن انتخابات دعوت نکرد یامیندهد، چرا دست کم با صدور پ
 ید؟دفع فرمود) ندادن یرأ(را با فاسد ) دادن یرأ(افسد  یادادن بدتر؟ آرأی  ندادن بد بود ورأی  است؟ »ینشرالشر«مزبور  اتشرکت در انتخاب

 یجهدر نت. یرفتپذ نمی آوردند، نظام آن را رأی می نامزدها یکه طبق آن، اگر برخ یدفرمود یاز موارد فوق، در صبح روز انتخابات مطالب گذشته
 یدایمنظورتان به طور مشخص کاند. یدمخدوش و باطل اعالم فرمود یشاپیشپ یاسالم یانتخابات جمهور ینترآنان را در آزاد یاحتمال یروزیپ

 یآنان را برا یتنگهبان صالح یبود که شورا یدر حال ینا. بود) یدوستان مرحوم مهندس سحاب( مذهبی – یو گروه مل ینهضت آزاد وعض
 یانب یابه هر رو آ. مشاهده نشد یاعتراض یکرده بود و آن زمان از جناب عال تأیید) 1374ن زمستا(مجلس پنجم  یانتخاباتهای  شرکت در رقابت

را کرده بود، چگونه  ینیچ ینهآن زم یهانو ک یدندادرأی  یکه جناب عال یانتخابات، در حال یرا، آن هم در روز برگزار یرقانونیاظهارات غ ینچن
و  یموسو یانجناب آقا یااست  یبا جناب عال یتاگر بنا بر پوزش خواستن از ملت باشد، اولو ی،یهکرد؟ و در هر حال و با هر توج یرتفس یدبا

 ی؟کروب
  

 یا خامنه یآقا جناب
 :فرمود )ع(ینامه خود به فرزندش امام حسن مجتب یتمن و شما در وص موالی

ص  نهج البالغه، ترجمه دکتر شهیدی،( »...ه له ما تکره لهاما تحب نفسک و اکر یرک،فاحبب لغ. یرکغ ینو ب ینکب یماف یزاناًاجعل نفسک م بنیّ«
301( 

و آن چه تو را . دوست بدار یزجز خود ن یبرا یدار می خودت دوست یپس آن چه برا. بشمار یزانیم یگریو د یشخو یانخود را م! فرزندم«
کنند و از آن  یکیبه تو ن یکن چنان که دوست دار یکین و. بر تو ستم رود یاو ناخوش شمار و ستم مکن چنان که دوست ندار یبرا یاید،خوش ن
و مگو آن چه را  …در حق آنان یپسند می خود آن بپسند که از خود یخود زشت بدان و از مردم برا یبرا یدار می خود زشت زج یچه برا

 ».یندبه تو بگو دوست نداری
 

 .یدرهبر ما باش یمانهحک یهتوص ینا یتدر رعا امیدوارم
  

 زاده تاج فیمصط سید
 اوین

  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1391/10/11/klm-126932/ 
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    1391دی  18ای، باراک اوباما و کاترین اشتون،  نامه سرگشاده نمایندگان ادوار مجلس به خامنه

 
 یکا مره با آو مذاکر یحل بحران اتم یادوار مجلس برا یندگاناز نما یجمع پیشنهادات

  
 :عالیجنابان

 یرانا یمالاس یرهبر محترم جمهورای  هخامن یعل یدس آقای
 یکامتحده آمر تالیاا یمحترم جمهور یاستباراک اوباما ر آقای

 یتیامن یاستگذاریو س یاروپا در امور خارج یهاتحاد یمحترم عال یندهاشتون نما ینخانم کاتر سرکار
  

مخالف جنگ،  یاستمداراناز س یاریو بس یالملل بین یتخواستار صلح و امن یجهان یافکار عموم یکا،مرآ یجمهور یاستر یراز انتخابات اخ پس
 .دارند یراناای  هاز پرونده هست ییزدا از جانب شما را در جهت تنش تر یشب ینیب و واقع یتمسؤولانتظار احساس 

 یادآوررا  یرخود نکات مهم ز یفهبر اساس وظ یاسام یجلس شوراادوار م یندگاناز نما یمذاکرات، ما جمع یخیتار یتتوجه به حساس با
 .یمشو می
 .یمکن می ثر دانسته و از آن دفاعؤو م یدرا مف یراناای  هله هستأدر خصوص مس یکاو آمر یراندول ا یندوجانبه شفاف ب یمقطع، گفتگوها یندر ا. 1

جاد یتا با ا یابدمتحده ارتقا  یااتو ا یرانا یکشورها ینمسؤولسطح  ترین یالتواند به ع می واسطه یو ب یمتداوم مذاکرات مستق یممعتقدحتا 
 یزرا ن ینماب یمسائل ف یردو کشور در سا ینب یجد یگفتگوها یثر براؤمهای  ینهزمای  هپرونده هست آمیز صلححل  یردر مس یشتربهای  ینتضم

 .فراهم سازد
از سه  یشب یو از جمله رابطه تخاصم یالملل بینو ای  همسائل متعدد منطقتأثیر  ا دارد و تحتخود رهای  یچیدگیگرچه پ یران،اای  همساله هست. 2

سران  یاسیاگر اراده س یکا،و آمر یرانمردم ا یاناست که با توجه به وجود رغبت م ینبوده است، اما تصور ما بر ا یکاو آمر یرانا یندهه گذشته ب
 یدتواند دور جد می روست که یشپ یآمیز های صلح راه حل یقیناً یرد،مساله قرار گ ینا آمیز صلحو  یبر حل واقع یزن یرانو ا یکادو کشور آمر
 .یدنما یزآم یترا موفقای  همذاکرات هست

اله مس ینحل ا یمبنا برا ینبر ا. شناخته شود یتمذاکره به رسم یبرد برا-برد یطشرا یککه  ینستاصول هر مذاکره اترین  ییاست ابتدا یهیبد. 3
 :یردمورد توجه قرار گ یدبا یربه اعتقاد ما نکات ز

شناخته  یتبه رسم یحاًصر یدحق با ینرا دارد؛ ا آمیز صلحمصارف  یبرا یوماوران یساز یحق غن یرانا یالملل بینشده  یرفتهطبق مقررات پذ) الف
 .داشته باشدای  ههست یساز یغندرصد  5بتواند در حد  یکنون یتدر وضع یراناست که ا ینآن در عمل ا یشود و معنا

مدت بلند ینتضم یدبا یرد؛و کنترل آژانس قرار گ یارشده در اخت یغن یوماوران یرمتوقف و ذخا یرانا یدرصد 20 یساز یاگر توافق شود که غن) ب
 .دارد، داده شود یو پزشک یکه مصارف علم یپژوهشهای  یروگاهسوخت ن ینمأت یبرا
 .یردآژانس قرار گ یو حقوق یتحت نظارت و مداقه منصفانه، فنای  هبرنامه هست یهو کل یردبپذ یسازاعتماد یردر مس را یپروتکل الحاق یرانا) ج
اروپا،  یهاتحاد یاقتصادهای  یملغو تحر یبرا یمشخص، اقدامات جد یزمان یمتقو یط یدبا 1+5گروه  ی،درصد 20 یساز یهمزمان با توقف غن) د

 .است انجام شودای  هاثر از پرونده هستو سازمان ملل که مت یکاآمر
تواند  می یرد،صورت نگ یحل آن اقدام جد یشده است که اگر هر چه زودتر براای  هیچیدپرونده بدل به معضل مزمن و پ ینواضح است که ا پر

 .قرار دهد یجدرا در معرض خطرات  ییاروپا یمتحده و کشورها یااتا یران،و دراز مدت ا یو منافع عمده، اساس یصلح جهان
 
 احترامات، ینبهتر با

 :یمالاس یادوار مجلس شورا یندگاناز نما جمعی
  

 ساکن فرانسه ،وزارت خارجه یشیندوره اول اصفهان در مجلس و معاون پ یندهنما یان،متالس احمد
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 ساکن آلمان ،دوره اول تنکابن و رامسر یندهنما ی،اشکور یوسفی حسن
 یکساکن بلژ ،اصفهاندوره ششم  یندهنما ی،مزروع علی

 یکاساکن آمر ،یلششم و هفتم اردبهای  دوره یندهنما ذن،ؤیرمپ نورالدین
 یکاساکن آمر ،دوره ششم تهران یندهجو، نما یقتحق فاطمه

 یساکن مالز ،دوره هفتم بجنورد یندهمقدم، نما یگرام اسماعیل
 یکاساکن آمر ،دوره ششم تهران یده، نمان)ینیخوئ( یاکبر موسو علی

  
  

 ***منبع *** 
http://www.asre-nou.com/php/view.php?objnr=25018 
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     1391دی  21ای،  به خامنه» اندیشه«نویسنده وبالگ نامه سرگشاده 

  
 !بخوان آقا

  
که  یهر دروغ. ناتمام است یان،دروغگو یبرا اقلشب تار ال ینکه ا ،قصه تمام است ییدر منبر بگو یتو مپندار که هر بار دروغ

  انتقام یشترمهلک بر سر ن شود یم یقطره زهر گویی، یم
  
. است یصهروزها خص یناست و به نام اختالس که ا یسهبه نام دالر که دس. سوزد یدل مردمان م یشبه جا یول سوزد ینم یرانا یکه برا ینام نفت به

نام آن  به شود یپهباد که ثبت م یکشکوه شکار مثالً  یا. اشته استکه گماشته است و به نام آن سردار که از خزانه برد» کارمند« یبخوان به نام نام
و به نام تو . یفنه مهربان است و نه لط یشکه خدا یفنح آن کودک الغر. داره و آن چوب یگناهراه فرار، آن سر ب یکبخوان به نام . حضرت سندباد

 یکاری،به نام ب انبخو. یشدرو یلیاردرهایبه نام م یش،فال و چادر و ربخوان به نام اغ. ای خوانده یفخودلط یآن خداه خودخوانده یندکه نما
 .یسرِکار های یسانسل فوق
 یجا به یریبم! یریو بم یریبم یری،آن است که بم یبرا یری،را بگ ییبازجو یبانکه گر یا یری،آن است که پند بگ ینه برا بینی، یکه م یاتآ ینا و
 .اسالم یها شب اعدام و همچون قرائت یهمچون فردا یریبم. کمانگر یفرزاد یبه جا یادگر،  ییندا
. هایم ینخورده سکندر یبه جا هایم، یتمام قلندر یبه جا. محترم ینمراجع یقلم، به جا ینهمه یدجوهر خشک یبه جا. داد یتو تاوان پس خواه و

شب تار  ینکه ا ،قصه تمام است ییدر منبر بگو یار دروغتو مپندار که هر ب. ات هستم شبانه یها سرنخ مجازات کابوس یکی،تار ینمن، به هم
 .انتقام یشترمهلک بر سر ن شود یم یزهره قطر گویی، یکه م یهر دروغ. ناتمام است ،یاندروغگو یبرا اقلال
قاف ه هزار قل ینشراسته ربلکه تنها از سر درد که د» زهد« یفبهشت و نه از ترس دوزخ و نه به نام کث یدنه به ام. هراسیم یما اما از مرگ نم و

ملکوت ه ودآل خون به های یشهر یقد که الجرم به خوار دره و کوتاه ژرف یرایموج م ینپس تو بخوان به نام ا. بلعد یشما را م های یموهوم تعال
 !؟بینی یاست، م ینباروت و خون و نفر بینی، یکه م یستن ینخاک و زم ینا. یدخواهد انجام یرتحق
  
  

  ***منبع *** 
 »اندیشه«وبالگ 

http://aandishehh.wordpress.com/2013/01/10/agh/ 
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     1391دی  21ای،  به خامنه» سپیدار جاوید«نامه سرگشاده 

  
  !هنوز هم جا دارد یخدانِ تار زباله یا خامنه یا
 

ر آزاد نبوده است؟ در یانتخابات سه دهه اخ یش از سید آزاد باشد، مگر بیه انتخابات باکمعلوم است «: خود در قم یراخ یدر سخنران یا خامنه آقای
 »ران آزادتر است؟یشور انتخابات از اکدام ک
 

 : یدجاو سپیدار
 

 !یا خامنه آقای
خوش  یخور یدنیو نوش یرودلتان به سپاه و ارتش و وزارت اطالعات و صد البته لشکر مزد بگ یستیدکبکبه ن یرسد شما هم چندان ب می نظر به

نشاند که تنها  می یمردمان یشانیرا برپ ینامرد غیب یرو ت یردگ می هموطن را نشانهه سین –از شما ای  هبه اشار –تفنگشان های  لهاست که لو
 ینحکومت خود را بهتر یانِعامل جهان و حرام یرو خود را مد یدکن می که امروز از آن دفاع یستگم شده ا یآزاد یناعتراض به هم جرمشان

 .یددان می و شرط یدق یب یآزاد یانمجر
 

 مجال بود تکه تکه خاکش را هم به نام دزد و غارتگر است که اگر یامروز در چنگال مشت ییدگو می که از آن سخن یا شده یرانو و یزعز ایران
 !زدند می

 یبردبار ستا یورد، آنچه ستودنآ می جهان را به وجد یها ملت یگره نامشان دکل نشدند یتبد! یان به ملت و نظامیدر چشم جهان یرانا مردم
 ینا یخپاک کردن تار یبراای  هاز هر حرب یداند هر چند تا آنجا که توانست یفتادهاز اصل ناند  هاز اسب افتاد ینکهحدشان است که با وجود ا یب

 .یدفرهنگش کرده اها  فرسنگ یگزیناسالم ناب عرب را جا یالتانو به خ یدیدکوش زمینسر
تر  شما را محکم یخبه آنچه م -باشد یانتقادای  هیشتواند اند میحتا  که – یدشنام می و در هراس از آنچه توطئه ییدگو می شمنانکه از د هاست سال
را به  نگشمحابا س یکه ب یهو هم قطارِ همسا یددوز می را به زمان یناز جنس خودتان زم یمانهاییو به دنبال جمع کردن هم پ یدزن می کند چنگ می
با همان  ینیدب نمی یراه رفته بازگشت یندهد و شما که در ا می چه خوب پس یگریو وحش یآموخته از شما را در خونخوارهای  درس یدزن یم ینهس

حجت » آقا« ینِکه آفر یدده می خود قرار یتپراکنان را مورد عنا یعهزنان و شایترو ت یساننویوپردازان و سنار قصه ینبهتر تان یشگیلجاجت هم
 .کنند می یراتشخ یادن یناست که در هم یبهشت

و  یمل« یهمه آرزوها و شعارها ادامه دهند یداریر خود را با پایران، مسیتوان ایه و پرروح ز و جوانان خوشیکه اگر ملت عز ییدگو می درست
 یدخوب است که قبول دار. گذارند می را هم به خودتان وا تان یالیخ یند و صد البته اسالم و سنت صادق و خداک می دایآنان تحقق پ» یجهان

ناکرده خنده از لبان مردم محو نگردد و مجال  یتا خدا ندا ینیآفر یدائم به فکر سرگرم ،رقص خوش یجکانِچشم بر دهانتان مانند مل نِمسؤوال
رفته بر های  یعدالت یب یکند به خونخواه کمر راست ینیبابک خرمد یانم یناز ا یددر مرداب ماندنشان را دهان به دهان نقل کنند و شا غصه یابندن

 یناز د ینگهبان یتو با ن یهم از سر دلسوز یدو نعل و شا یخبه رسم م یا عده یگاه یانم ینالبته انگار در ا. گونه بر سر دار رود جو حال مردمانش
سوتر  رسد و آن می فرمانِ سکوت یدهکه به نقطه نرس ...یمفروش می یآزاد! مَردمهای  کنند که ینطق یمجلس سرگرم یانو نان و آقا در م یاو دن

 ...!تنگ شده بود یتانچقدر دلمان برا ید،شما چقدر خوب! مَردمهای  زند می یادفر یگرید
را که همان درس عبرت  یدرس زندگترین  ساده یستن یتانچندان هم برازنداید  هو نشان داد ینندگز می بر یتانکه برا یصفان یناست با ا عجیب

 !یدران می سخن یپروا از آزاد یو باید  هست فراموش کردا
 یکه ما خود کلمه آزاد ینیدنش می شود و ماله به دست بر منبر می متورم یرتتانرگ غ یدشنو ای می هرا از دهان هر جنبند یکه هر وقت نام آزاد شما
به دنبال » آزادانه«مردم را بدزدند و مَردم رأی  جود ندارد کهو یآزاد ینچن یگرد یجا یچکه ه یدیمفهم یرو چه د ییدگو می و چه راست یمهست

روحشان  یشان،ها یشهاند» آزادانه«و ببرند و  یرندمردم را به گلوله ببندند و بگ »آزادانه» آمده  یباز عالم غای  هو عد یایندب یابانپس گرفتن آن به خ
 ....یازارندو جسمشان را ب
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و دردها ها  و ضجهها  یدنبر تخت نشسته سر بر» آزادانه«ها  سال یکتاتوریهست؟ در کدام کشور د یهمه آزاد یندر کدام کشور ا! یهمه آزاد این
نتوانند و  یانکنند  یگران؟ نه آنکه د!یدگو نمی راست یواش ینگونهکند و ا می در چشم مردم نگاه جمهور رئیسکند؟ در کدام کشور  می را نظاره

ندارند که ملتشان را هر وقت خواستند خس  یآزاد. شوند و شور را با پول بخرند ینندارند که فرستاده خدا در زم یآزاد! ندارند ینخواهند، آزاد
و  یندندارند که هر جا دلشان خواست هرچه دلشان خواست بگو یآزاد. بدانند ینند و هر وقت خواستند قهرمان و حماسه آفربه نامو خاشاک 

 .خط و نشان بکشند یادن رایب
آزادند که سطح باال شوند اگر همسو با ها  از آن، هر کس یشدهند و پرأی  خواهند می توانند به هر کس که می که همه یشترب یناز ا یآزاد اصالً
 ....باشد یاهکه آن رنگ س به شرطی –سبز حتا  –را که دوست دارند  یحاال هر رنگ! ناب شما باشند؟ یریتمد

 یینشپا ییدگو می که از آن سخن یسطح ینا ییدالاقل بگو ینید؟ب می مت سپاه و سران و سرسپردگان را در چهسال ید؟کن می را چگونه معنا آزادی
سطح باالها و قسمِ دروغ  یرا الگو یشاندولت، ا یبه خصوص آقا ین فعلمسؤوال یبا فرض کار بلد یمکجاست؟ اگر نه مجبور یشکجاست، باال

 ....یافرینیمب یخزباله دان تار یشما و پربار برا یخودمان، عذاب آور برا یبرا یزخاطره انگ یخرداد »هآزادان»یگرو بار د یمانتخاب کن ننخورا
  
  

  ***منبع *** 
 »سپیدار جاوید«وبالگ 

http://sepidarejavid.com/2013/01/10/... 
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     1391دی  27ای،  هان به خامنهجو علوم انسانی از فیلسوفان، اساتید و دانشجویان فلسفه  نفر 300بیش از نامه سرگشاده 

  
  !یدعادالنه رفتار کن یفارسان یعباس خسرو با
  

 )   English Text(متن انگلیسی 
  
  

 
Treat Abbas Khosravi Farsani humanely and justly 
 
An Open Letter from Academics of the World to Ayatollah Ali Khamene’ei 
 
16 January 2013 
 
Dear Ayatollah Ali Khamene’ei: 
 
We write on behalf of Abbas Khosravi Farsani, a graduate of Imam Sadegh University, who was until recently working 
on a Ph.D. in Western Philosophy at Isfahan University. Last June, however, Mr. Farsani was arrested and expelled 
from the University and forbidden to teach at any Iranian university for writing the blog and book by the name of 
“Najvahaye Najibane” (“Noble Whispers”) allegedly insulting the Supreme Leader and high officials of the Iranian 
regime. He has a summons to appear before the Revolution Court of Iran on January 26. 
 
We write with four concerns particular to Mr. Farsani’s situation.  
 
First, the expulsion of Mr. Farsani from Isfahan University, especially as he neared completion by defending his Ph.D. 
thesis, is unfair and excessively punitive. We write to you with the conviction that a student who has devoted so much 
time and effort in the pursuit of knowledge via a formal degree, should be allowed to complete that pursuit, by 
finishing his graduate work at the University. 
 
Second, we protest the decision to forbid Mr. Farsani from seeking a teaching position at a university, while at the 
same time imposing a heavy bail. This is especially troubling as we understand that Mr. Farsani has lost his educational 
scholarship and faces extreme financial worries. Thus, to forbid Mr. Farsani from teaching exacerbates those worries 
and, even more seriously, is in effect a punishment imposed prior to judicial sentencing. We write with the hope that 
bringing these facts to your attention will result in a lifting of the ban which precluded Mr. Farsani from seeking 
employment in the area of his training.  
 
Third, we are deeply concerned by reports that Mr. Farsani was subjected to psychological torture while in the custody 
of the Ministry of Intelligence for 20 days. If accurate, those reports call into question the justness of the court’s 
findings as “evidence” obtained under tortuous duress is universally recognized as unreliable and its use in adjudication 
unfair.  
 
Fourth, we believe that Mr. Farsani, quite apart from the issue of possible psychological torture, was deprived of fair 
legal process. It is our understanding that Mr. Farsani was neither allowed to dispute the findings of the court as he was 
granted no defense representation, nor allowed to present a positive defense case on his own behalf. The right of an 
accused to mount a defense with which to dispute charges and accusations is fundamental to the rule of law, and a 
basic constituent of a just state. To learn that Mr. Farsani was denied this basic protection again throws into serious 
question the justness of the court’s procedure and findings. 
 
Our appeal is grounded on the hope that the rights of all Iranians will receive the respect and protection characteristic 
of a just state. We are convinced that the Iranian people, with their venerable history and civilization, are entitled to the 
highest freedoms and the great good of an unfettered education.  
 
 
Signatories: 
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Dr. Alan Hájek, Professor of Philosophy, Research School of the Social Sciences, Australian National University, 
Canberra, ACT, Australia 
 
Dr. Jeff Jordan, professor of philosophy, University of Delaware, Newark, DE, USA 
 
Prof. Brian Leiter, Karl N. Lllewellyn Professor of Jurisprudence and Director of the Center for Law, Philosophy & 
Human Values, University of Chicago, Chicago, Illinois, USA 
 
Mr. Reza Parchizadeh, Ph.D. student in English Literature & Criticism, Indiana University, Pennsylvania, USA 
 
Matthew Hernandez, Undergraduate Philosophy Student at Portland State University, Portland, Oregon (OR), USA,  
 
Prof. Daniel Groll, Carleton College, Northfield, MN, Northfield, Minnesota, USA 
 
J. Derek Crytser, Mechanicsville, Virginia, USA 
 
Dr. Peter Vallentyne, Columbia, MO 
 
Dr. Andrew Sneddon, University of Ottawa, Canada 
 
Dr. Lisa Shapiro, Simon Fraser University, Canada 
 
Dr. Nicholas Southwood 
 
Mr. Sascha Fink, Osnabrück, Lower Saxony, Germany 
 
Dr. Sherri Irvin 
 
Mr. Joao Abreu, Cambridge, UK 
 
Elliot Carter 
 
Prof. Michael Weisberg, USA 
 
James Gilmore 
 
Prof. Steven French, UK 
 
Prof. Bernard Kobes, Arizona State University, USA 
 
Dr. David Hilbert, Philosophy Department, University of Illinois at Chicago, USA 
 
Harold Langsam, University of Virginia, USA 
 
Devan Hawkins, USA 
 
Jonathan Cohen, USA 
 
Joel Pust, Delaware, USA 
 
George Pappas, USA 
 
Nathan Howard, Toronto, Ontario, Canada 
 
Dr. Timothy Schroeder, Associate Professor of Philosophy, Ohio State University,  
USA 
 
Joshua Blanchard, Chapel Hill, USA 
 
Dr. Zachary Hoskins, University of Minnesota, USA 
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Daniel Tutt 
 
Mr. Ta Lun Huang 
 
Dr. Glenn Carruthers, Macquarie 
 
Dr. Mark Jago, Department of philosophy, University of Nottingham, UK 
 
Dr. Matthew Brown, Assistant Professor of Philosophy, The University of Texas at Dallas, USA 
 
Dr. Michael Hickson, Department of Philosophy, Santa Clara University 
 
Dr. Mark Bernstein 
 
Mr. Tom Besley, UK 
 
Dr. Chris Tillman, University of Manitoba 
 
Andy Lamey, Australia 
 
Mr. Owen Flanagan, USA 
 
Dr. David Barnett, Schenectady, NY, USA 
 
Dr. Kevin McDonough, Montreal, Quebec, Canada 
 
Mr. John Donaldson, UK 
 
Mr. Andreas Mueller, Germany 
 
Dr. Jay Odenbaugh, Department of Philosophy, Lewis & Clark College, Portland, Oregon, USA 
 
Dr. Eric Morton, Assistant Professor of Philosophy, Georgia Perimeter College, USA 
 
Ms. Julietta Rose, USA 
 
Dr. George Felis, University of North Carolina, Wilmington, USA 
 
Dr. Zac Cogley, USA 
 
Mr. Benjamin Börschinger, Sydney, NSW, Australia 
 
Dr. Ole Koksvik, Melbourne, Australia 
 
Prof. Matthew Kramer, Cambridge, Cambridgeshire, UK 
 
Dr. Richard Chappell, University of Pennsylvania, USA 
 
Dr. David Smith, Professor of Philosophy, University of New England, Portland, Maine, USA 
 
Dr. Stephen Maitzen, W. G. Clark Professor of Philosophy, Acadia University,   
Wolfville, Nova Scotia, Canada 
 
Mr. Charles Olbert, Fordham University, clinical psychology doctoral student, USA 
 
Dr. Thomas Raleigh, Montreal, Quebec, Canada 
 
Leon Leontyev, Australia 
 
AD Kronner  
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Dan Telech, PhD Student, University of Chicago, USA 
 
Dr. Justin Tiwald, San Francisco, California, USA 
 
Dr. Mahrad Almotahari, Illinois, Chicago, USA 
 
Mr. Joseph Garvin, UK 
 
Prof. Craig Duncan, Ithaca College, USA 
 
Dr. Steve McKay, Canada 
 
Charlie Siu, PhD student, Brown University, USA 
 
John Kulvicki, Associate Professor, Dartmouth College 
 
Dr. Roger Albin, Dept. of Neurology, University of Michigan, USA  
 
Mr. Michael Carr, UK 
 
Kristin Primus, PhD student, Princeton University 
 
Mr. Jonathon Hricko, Johns Hopkins University, USA 
 
Thomas Wright, Hofstra University, USA 
 
Ben Bronner, USA 
 
Dr. Eugene Marshall, Wellesley, Ma, USA 
 
Dr. Luca Barlassina, Bochum, Germany 
 
Aaron Garrett, Cambridge, MA, USA 
 
Mr. Jack Hughes, Melbourne, Victoria, Australia 
 
Clayton Alsup 
 
Prof. Michael Rosen, Professor of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA 
 
William A Edmundson, Georgia State University, Atlanta, USA 
 
Mark van Roojen, Lincoln, NE, USA 
 
Randolph Clarke, Department of Philosophy, Florida State University 
 
Prof. James M Joyce 
 
Dr. Wendy Donner, Ottawa, Ontario, Canada 
 
Dr. Bryan Van Norden, Philosophy Department, Vassar College, USA 
 
Dr. Nina Brewer-Davis 
 
Mr. Richatd Simon 
 
Prof. Andrew Williams, Spain 
 
B. salamati Irani 
 
Dr. Ronald Mallon, St. Louis, MO, USA 
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Dr. Josh Weisberg, University of Houston, USA 
 
Dr. Shen-yi Liao, Kansas State University, Morris Plains, NJ, USA 
 
Dr. Andrei Buckareff, Marist College, Poughkeepsie, New York, USA 
 
Mr. Paul Cummins, CUNY, USA 
 
Prof. Justin E. H. Smith, Paris, France 
 
Dr. Tamler Sommers, University of Houston, Houston, TX, USA 
 
Dr. Jeff Engelhardt 
 
Mr. Anthony Dean Norton, Brandeis University, USA 
 
Mr. Bryan Miller, Washington DC, DC 
 
Dr. Eric Updike, USA 
 
Mr. Adam Taylor, PhD Candidate, Department of Philosophy, University at Buffalo, The State University of New 
York, Buffalo, New York, USA 
 
Prof. Josef Stern, Chicago, IL, USA 
 
Mr. Preston Werner, Lincoln, NE, USA 
 
Ben Caplan, Department of Philosophy, Ohio State University, USA 
 
Mr. Liam Bright, PhD student at Carnegie Mellon University, USA 
 
Mr. Rohan Sud 
 
Jeffrey Roland, Associate Professor of Philosophy, Louisiana State University 
 
Mr. Alexander Worsnip, Yale University 
 
Mr. Alex Morgan 
 
Spencer Lo 
 
Ben Bradley, Syracuse University 
 
Prof. Scott Jenkins, University of Kansas, USA 
 
Mr. Raymond Brandt, USA 
 
Will Fleisher, Highland Park, NJ, USA 
 
Dr. Joshua Cherniss, Somerville, Massachusetts, USA 
 
Kyle Barrett, St. Louis, Missouri, USA 
 
Thomas Dabay, Graduate Student at Vanderbilt University 
 
Prof. Paul Russell, Vancouver, BC, Canada 
 
Dr. V. Alan White, University of Wisconsin--Manitowoc, USA 
 
Dr. Daniel Star, USA 
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Mr. Jorge Fabra, Hamilton, Canada 
 
Mr. Charles Byrne, University of Illinois, San Francisco, CA, USA 
 
R. J. Leland, San Francisco, CA, USA 
 
Prof. Bryan Frances 
 
Mr. Charles Jansen 
 
Mr. Landon Hedrick, Lincoln, NE, USA 
 
Mr. Patrick O'Donnell, Santa Barbara, California, USA 
 
Dr. Ram Neta, USA 
 
Jason Zarri, San Francisco State University, California, USA 
 
Mr. Jonathan Birch, University of Cambridge 
 
Dr. Gösta Grönroos 
 
Prof. James Wilberding, Germany 
 
Dr. Brian Prince, Post-doctoral researcher, University of Oxford, Oxford, Oxfordshire, UK 
 
Apg Palma 
 
Peter Zuk 
 
Dr. Can Baskent, France 
 
Mr. Simon Bennett, New Zealand 
 
Andre Grahle 
 
Dr. Joel Smith, UK 
 
Prof. Lars Bergström, Emeritus professor at Department of Philosophy, Stockholm University, Sweden 
 
Mr. Gareth Young 
 
Tony Cheng, UK 
 
Dr. Jacob Chandler, Belgium 
 
Dr. Elizabeth Irvine 
 
Dr. Jonathan Quong 
 
Dr. David Etlin, Groningen, Netherlands 
 
Gregory Leyh 
 
David Bronstein, USA 
 
Mr. Marco Fahmi, Brisbane, Queensland, Australia 
 
Mr. David Mathers, Oxford, Oxfordshire, UK 
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Mr. Patrick Kaczmarek 
 
Mr. Tsung-Hsing Ho, Southampton, Hampshire, UK 
 
Dr. Alastair Wilson, UK 
 
Mr. Mathieu Carpentier 
 
Dr. Douglas Portmore 
 
Dr. Brendan Hogan 
 
Michel Robert, département de philosophie, cégep du Vieux Montréal 
 
Dr. Markus Eronen, Germany 
 
Dr. Christopher Pynes, Western Illinois University, USA 
 
Prof. Jonathan Ginzburg, UFR Études anglphones and Laboratoire de Linguistique Formelle, Université Paris-Diderot, 
Paris, France 
 
Stephen Thierman, Toronto, Ontario, Canada 
 
Dr. Peter Schulte, Bielefeld, Germany 
 
Scott Ryan, USA 
 
Camil Golub, USA 
 
Mark Kramer, USA 
 
Dr. John Rudisill, The College of Wooster, USA 
 
Dr. Charlie Pelling 
 
Prof. Georgia Warnke, USA 
 
Mark William Westmoreland, Villanova University, Philadelphia, PA, USA 
 
Prof. Aldo Antonelli, Davis, California, USA 
 
Dr. Matthew Lister, University of Denver, Sturm College of Law, Denver, CO, USA 
 
Dr. Gillian Russell, USA 
 
Dr. Catherine Elgin, Harvard University, USA 
 
Caleb Ontiveros, Durango, Colorado, USA 
 
Mr. Eric Jonas 
 
Mr. Brian Casas, USA 
 
Dr. Adrienne Martin, University of Pennsylvania, USA 
 
Muhammad Ali Khalidi, Toronto, Canada 
 
Kian Mintz-Woo, Oxford, UK 
 
Dr. Gary Ostertag, New York, NY, USA 
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Mr. Richard Rowland, UK 
 
Dr. Jonathan Tsou, Iowa State University, Department of Philosophy & Religious Studies, Ames, IA, USA 
 
Dr. Michael Wedin 
 
Prof. Jennifer Nagel, Toronto, ON, Canada 
 
Dr. Conor Mayo-Wilson 
 
Ms. Jane O'grady, UK 
 
Prof. John Protevi, USA 
 
Prof. Miller Alex, University of Otago, New Zealand 
 
Dr. Patrick Leland, New Orleans, LA 
 
Dr. Roger Clarke, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada 
 
Prof. Torsten Wilholt, Leibniz Universitaet Hannover, Hannover, Germany 
 
Francesco Ademollo, Università di Firenze, Italy 
 
Matthias Katzer, Dept. of Philosophy, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena, Germany 
 
Mr. Adam Gibbons, Ireland 
 
Matin Azadi 
 
Mr. Thomas Davies, Christchurch, Canterbury, New Zealand 
 
Dr. Baron Reed 
 
Mihnea Capraru, Syracuse, USA 
 
Dan Dennis, Philosophy Tutor, Department of Continuing Education, Oxford University, England 
 
Dr. Kenny Easwaran, Los Angeles, CA, USA 
 
Graham Robertson, Vancouver, British Columbia, Canada 
 
Dr. John Rapko, Berkeley, California, USA 
 
Dr. Kristina Meshelski, Northridge, CA, USA 
 
Prof. David Stern, Professor, Department of Philosophy, Iowa City, Iowa, USA 
 
Ms. Kathryn Pogin, South Bend, IN, USA 
 
Jason Kawall 
 
Mr. Joseph Rees, USA 
 
Andrew Brenner, Jacksonville, Florida, USA 
 
Ms. April Guardi, USA 
 
Mr. Hsueh Qu 
 
Prof. Donald Rutherford, San Diego, CA, USA 
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Mr. Daniel Rabinoff, York, Ontario, Canada 
 
Dr. Brad Weslake, Assistant Professor of Philosophy, University of Rochester, Rochester, NY, USA 
 
Daniel Young 
 
Prof. Jessica Wilson, Department of Philosophy, University of Toronto 
 
Dr. Charles Pigden, Department of Philosophy, University of Otago, Dunedin, New Zealand 
 
Mr. Joseph Longenecker 
 
Danesh Singh 
 
Dr. Lisa McNulty, Twickenham, London, UK 
 
Rafael Vizcaino, Northwestern University - Evanston, IL, USA 
 
Dr. Andrew Gleeson, Adelaide, Australia 
 
Dr. Simon Prosser, University of St Andrews 
 
Mr. Patrick Hansen, Montana State University, McLean, VA, USA 
 
Ruth Fahmi, Australia 
 
Dr. Thomas Porter, UK 
 
Adam Hogan, Ohio University, Athens, OH, USA 
 
Dr. Helen Lees 
 
Dr. Simon Evnine, Miami, Florida, USA 
 
Dr. Heather Logue, University of Leeds, UK 
 
Nancy Bauer, Newton Highlands, MA, USA 
 
Dr. Gerald Vision, USA 
 
Mr. Dave Sharp, Joliet, IL, USA 
 
Mr. Ben Hsien-pin Liao, University of St Andrews 
 
Dr. M. J. Metzger 
 
Dr. Tanmoy Bhattacharya, India 
 
Dr. May Partridge 
 
Ms. Ana Castaneda, El Salvador 
 
Prof. M. Tumulty, Hamilton NY, USA 
 
Berislav Marusic, Brandeis University 
 
Ms. Mana Tahaie 
 
Arthur Kutoroff 
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Annette Bowles, USA 
 
Dr. Bijan Parsia, UK 
 
Christopher Parker 
 
Mr. Jerry Detry, Green Bay, Wisconsin, USA 
 
Stephen Yablo, USA 
 
Dr. Kelli Rudolph, UK 
 
Dr. Susan Peppers-Bates, Deland, Fl, USA 
 
Dr. Brady Heiner, California, USA 
 
Paeez Parsi 
 
Jody Cundy 
 
Dr. David Alexander, USA 
 
Dr. Paul Draper, Purdue University, USA 
 
Leah Vande Poele 
 
Luke Roelofs, University of Toronto, Toronto, ON - Ontario, Canada 
 
Dr. Conor McHugh, UK 
 
Kristin Hocker, Lima, NY, USA 
 
Benjamin Rossi 
 
Dr. Karen Jones, Australia  
 
Prof. Gary Shapiro 
 
Ms. Jennifer Carr, USA 
 
Ms. Frieda Tahaie 
 
Mr. Christian Loew, Germany 
 
Anne Dagenais Guertin 
 
Ms. Supriya Madangarli, India 
 
Ms. Laura Snyder 
 
Mr. Peter Forrest 
 
Dr. Peter Kail, Oxford, UK 
 
Mr. Juan Pineros, Canada 
 
MICHAEL SMITH 
 
Dr. Eddy Nahmias, Atlanta, GA, USA 
 
Alex Byrne, USA, Dept. Linguistics and Philosophy, MIT 
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Dr. Joel Dittmer, Assistant Professor of Philosophy, Missouri University of Science and Technology 
 
Mr. Nathan Smith, Emerson Rd., St. Louis, MO, USA 
 
Dr. Kurt Mosser, University of Dayton, Dayton, OH, USA 
 
Dr. DAVID HARKER, JONESBOROUGH, TN, USA 
 
Gregory Lavers, Concordia University 
 
Prof. Matthew Boyle 
 
Dr. Marina Oshana, USA 
 
Dr. Jason Megill 
 
Mr. Paul Raekstad, UK 
 
Mr. Hiram Melendez-Juarbe, University of Puerto Rico, Law School, Puerto Rico 
 
Mr. Michael Scollen, France, Quondam teacher at Glasgow University 
 
Ms. Gabriella Lapesa, Osnabrueck, Germany 
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 ترجمه فارسی   

 
 »یدعادالنه رفتار کن یفارسان یعباس خسرو با«ی؛ اسالم ینامه سرگشاده به رهبر جمهور

  
 ی؛ا خامنه یعل اهللا یتآ یآقا جناب

اواخر  یندانشگاه امام صادق است و تا هم یلالتحص او فارغ. نویسیم یبه شما م یفارسان یعباس خسرو یترا با توجه به وضع ینامه اعتراض ینا ما
 وبه خاطر نگارش کتاب  ی،نفارسا ی، آقا]یرماهت یلاوا[در اواخر ماه ژوئن . رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان بود یدوره دکترا یدانشجو
در تمام  یسو از تدر یدشد و از دانشگاه اخراج گرد یرنظام، دستگ یهو مقامات بلندپا یبه رهبر ینبه اتهام توه ،»یبانهنج ینجواها«با عنوان  یوبالگ

 .ر شده است، احضا]بهمن 7[ یهژانو 26در  یران،حضور در دادگاه انقالب ا یاو برا. منع شد یزن یرانا یها دانشگاه
 :نویسیم یبه شما م یفارسان یآقا یتمربوط به وضع یچهار نگران یلنامه را به دل ینا ما

به نظر ما . ظالمانه و ناعادالنه است یخود بود، مجازات یبه دفاع از تز دکترا یکاو نزد ینکها یژهو  از دانشگاه اصفهان، به یفارسان یاخراج آقا: اول
تش در یالتحص یلبه خرج داده است، اجازه تکم یمدرک رسم یک یافتدر یدانش برا یهمه زمان و تالش در جستجو  ینکه ا ییبه دانشجو یدبا

 .دانشگاه داده شود
. یمبه او، اعتراض دار ینسنگ ای یقهوث یلدر دانشگاه، و در همان حال، تحم یشغل یتموقع یکاز کسب  یفارسان یآقا یتممنوع یمما به تصم: دوم

. ستمواجه شده ا یزن یمال یدلغو شده و او با مشکالت شد یفارسان یآقا یلیتحص یهبورس یافتیماست که در ینگران یهما یلدل ینبه ا یژهبه و ینا
از  یشمجازات پ یک یلدر واقع تحم ی،کار ینتر، چن از آن مهم یو حت کند، یم یدرا تشد ها ینگران یس،از تدر یفارسان یرو، منع آقا یناز ا

 قایباعث گردد تا منع آ یاتواقع ینکه جلب توجه شما به ا نویسیم یبه شما نامه م یدام ینما به ا. است] یتقصاص قبل از جنا[ ییضاق یتمحکوم
 .او برداشته شود یدر حوزه آموزش یشغل یتموقع یکاز کسب  یفارسان
روزه در بازداشتگاه وزارت اطالعات، مورد   یستازداشت بدر دوران ب یفارسان یدهد آقا یکه نشان م یمهست ییها نگران گزارش یقنما عم: سوم

که تحت شکنجه و  »یو قرائن یلدال«دادگاه را به عنوان  های یافته یدر صورت صحت، درست یی،ها گزارش ینچن. قرار گرفته است یشکنجه روان
و قرائن در  یلدال ینو استفاده از ا شود یشناخته ماعتماد  یرقابلو عمومن غ دهد یقرار م یدبه دست آمده است، در معرض سوال و ترد راجبا

 .ناعادالنه خواهد بود یصدور را
اجازه مناقشه در  یفارسان یکه به آقا یافتیمما در. عادالنه است ییقضا یهرو یستهشا ی،فارغ از موضوع شکنجه روان ی،فارسان یبه نظر ما آقا: چهارم
و  اتهاماتو مناقشه در  یهدفاع یهارا یحق متهم برا. دفاع مؤثر از خودش داده نشده است یزو ن یهدفاع یحهال یمدادگاه و تقد های یافتهمورد 

حق  یناز ا یفارسان یآقا ینکهاما با توجه به ا. در صدور حکم عادالنه است یاساس یا و موئلفه ییقضا یهدر رو یادینبن یامر ها، یفرخواستک
 .گیرد یقرار م یجد یددادگاه در معرض ترد های یافتهو  یهلت در روعدا یترعا یگرمحروم بوده است، بار د یاساس
و  یخبا تار یران،به نظر ما، مردم ا. کنند یافتعادل در یآن هستند از حکومت یستهرا که شا یتیاحترام و حما یرانیانکه همه ا یدواریمام یت،نها در

 .باشند یآزاد م یالترفاه و تحص ترین یشب ها، یآزاد ینباالتر یستهکه دارند، شا یتمدن ارجمند
  

 2013 یهژانو 16
  

 :ینیدبب های زیر متن انگلیسی یا وبسایتدر  یدتوان یگان را مکنندءامضا یاسام لیست
http://www.gopetition.com/petitions/treat-abbas-khosravi-farsani-humanely-and-justly.html 
http://leiterreports.typepad.com/blog/2013/01/petition-in-support-of-iranian-philosophy-phd-student.html 

  
  

  ***منبع *** 
 »کمان رنگین«؛ وبسایت »رادیو کوچه«وبسایت 
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    1391بهمن  3ای،  خامنهبه  »آرام سبز«سرگشاده ه نام
 

  !ای خامنه آقای
درست شده که در  یدیشودو در عوض طبقه پولدار جد می یلتبد یرتحت فشارند، طبقه متوسط رو به افول گذاشته و به طبقه فق یداًملت شد

من  مثالسر ا یدنکوب یداند و در صورت ضرورت چماقدار برا می شماهای  یاستطبقه خود را وامدار س یندانم که ا یسابقه ندارد وم یرانا یختار
 نژاد احمدی یتاعالم عدم صالح ینجانبشدن کامل جامعه تا کار از کار نگذشته جام زهر تان را به نظر ا یدو قطب یعنی ینا .استخدام خواهد کرد

 ینش از ایپ یدحداقل نگذار ست،ا یشعار کاف ید؛را شکست یگاهتانحرمت جا یتانو و خودتان با رفتارهاا یدو چه نخواه یدچه بخواه .یداست بنوش
و  یررا س یگروه یدخواه می که یا یددولت کن یربگنفر را مزد یلیونم 70 یدخواه ؟ مییستچ یلطمه بخورند، حاصل از فاز دوم هدفمند یرانیانا
 یریگ رأی او امعمر صد یروزها ینکه در آخر یددان ای حتماً می هخامن یاقا. یدببر ینخود را دراورند از ب یدارند با تالش روز یرا که سع یگراند

   .شما را باور نخواهند کرد یکدموکرات یبازها ینا یزن یاو دن یرانملت ا! ید؟درک دادند شما باوررأی  درصد به او 99کرد و حاصل 
  
   !ای هخامن یآقا

رفتن افراد  یناز ب یمب یاو اردرا ند یکار ییکه توانا یرهبر در زمان یک یددان می رهبرواقعاً اگر خود را  یرانیم،معاصر ا یخرخطرناک تاای  هدر مرحل
سزاوار . شخص شما قرار دارد یماتتصمتأثیر  مال و ناموس ما تحت سفانه جان وأمتای  هخامن یآقا. کند می ینینش رود عقب می اش یتحت رهبر

دولت، نا  یننرود افسار ا سؤال یرز تان یرتکه بص ینبه خاطر ا یترا خفه و در نها یکارشناسان اقتصاد ید،کن می خواهان را در بند یآزاد یستن
تر  کم یدو اطرافتان را نگاه کن نجام دهدانفر آدم  یلیونم70تا هرچه دلش بخواهد با سرنوشت  یدگذار می کارآمد و دست نشانده خود را ناچاراً باز

مانه نوشتم، چون اعتقاد ای محتر هخامن آقای .زر یاکنند از ترس است  می خودتتان قلباً به روش شما اعتقاد دارد اگر به به و چه چه یاراناز  یسک
 .....یدوارمام .ستا یگرید یاز جاها  یدب بوده و ناخالصؤم یشههم یرانیانا یاتدارم ادب

 
  

  ***منبع *** 
 »سبزاندیش«وبالگ 

http://khabarnegarsabz.blogspot.com/2013/01/blog-post.html 
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    1391بهمن  4 ی،ا به خامنه ابراهیم نبوینامه سرگشاده 

  
  !فرصت شما باشد ینآخر شاید

  
 ای خامنه یآقا جناب

ها آزاد  سال ینه انتخابات ما در اهم«که  یدکرد یدکأو ت ».آزاد نبودن انتخابات کمک به دشمن است یالقا«که اید  هسخنان هفته گذشته تان گفت در
 نتخاباتا یپورهر کس در ش«و گفتند که  یراستهپ یشخوهای  یهتان را به آرا کالم یاعالم نظر حضرتعال یدر پ یزمجلس ن یندهنما 219 ».بوده است

رسد که  می اما به نظر یب،غر یانجلسم یبود و نه تکرار آن از سو یبسخنان از آن حضرت عج ینالبته نه گفتن ا ».آزاد بدمد عامل دشمن است
 .وجود دارد یرانا یاسیس یهاست در فضا که سال یروزاست که نه امروز و د یمقصود است، تعارضواقعاً و آنچه اید  هآنچه گفت یانم
  

 !ای خامنه آقای
کنندگان به  و البد که منظورتان از کمک مطرح شد یو خاتم یهاشم یانهفته قبل توسط آقا یککه موضوع انتخابات آزاد  یددان می خوب خودتان

زنند و  می نعره یوارو به در و داند  هبرآشفت ینمجلس چن یندگانگفته شده که شما و آنگاه نما یزیاست که مگر چه چ ینسووال ا. اند دشمن آنان
القا کند که  یدنبا یرو کس ینبوده و از همبرگزار شده آزاد  یاسالم یکه در جمهور یهر انتخابات یدگوئ می دهند؟ می کشند و هشدار می فحش
سال  34 ینانتخابات در همه اواقعاً و  یدفرمائ می یحتان صح که حضرت یمگذار می ینالبته ما فرض را برا. انتخابات وجود ندارد یبرا یآزاد

آزاد  یدکه انتخابات با یدگو می یزاست و قانون ن یناست؟ و اگر منظور هم ینمنظور هم یاآ. البد خواهد بود یزپس ن ینآزاد بوده و از ا نتخاباتا
که  اردد یدشمن است، چه اشکال یآزاد نبودن انتخابات القا تا امروز بزعم شما آزاد بوده و اصوالً یرانباشد، مشکل کجاست؟ اگر انتخابات در ا

دولت و حکومت آمده، منظورش های  تا پشت دروازهدشمن که در شرق تا غرب کشور نفوذ دارد و  ینخواستار انتخابات آزاد شود؟ اصال ا یکس
 گرکه ا یتا حد یدخودتان طرفدار انتخابات آزاد هست یحضرتعال یمنظورش هر چه که باشد، وقت اصالً یست؟آزاد باشد، چ یدانتخابات با ینکهاز ا
 بار هم شده حرف شما را تکرار کند؟ شما که یک یبراحتا  دارد که دشمن یچه اشکال ید،شمار می او را دشمن یست،انتخابات آزاد ن یدبگو یکس
انتخابات آزاد  یمخواه می آزاد باشد، ما مزدوران و عوامل فتنه هم که یدانتخابات با یدگو می انتخابات آزاد خواهد بود، دشمن هم که یدگوئ می

آزاد باشد، پس  یدبوده و معتقدند انتخابات با اند، هگرفتمملکت را  ینکه از باال تا پائ یآزاد ینمجلس هم که خودشان حاصل هم یندگانباشد، نما
 یست؟چ یبراها  یدهمه تهد ینا یم؟خواه نمی یرآزادما انتخابات کنترل شده و غ یدهست که بگو یمگر اصال کس یست؟دعوا سر چ اصالً
انتخابات آزاد  یدنبا یکس یگربه عبارت د. اد بودهآز یشهانتخابات هم یممکن است گفته شود که شعار انتخابات آزاد شعار دشمنان است، ول البته

 یاآ. یستمنظور چ ینیمتا بب یدتان استفاده کن از آن ظرافت شاعرانه یکم یکعامل دشمن است؟  یستانتخابات آزاد ن یدبگو یاگر کس یبخواهد، ول
آرا اعالم  یجهنت یخابات باشد، عامل دشمن است، اما وقتانت یآن، هر کس طرفدار آزاد یتا قبل از برگزار یراناست که در انتخابات ا ینمنظور ا

 یدبا باتانتخا یندانتخابات اگر بگو ین کشور تا قبل از برگزارمسؤوالبرعکس،  یاشود عامل دشمن؟  می انتخابات آزاد نبوده یدبگو یشد هر کس
ها  حرف ینا یدفهم می انتخابات آزاد نبوده عامل دشمن است؟ دیهر کس بگو یرآزاد،انتخابات غ یجهآزاد باشد عامل دشمن اند، اما پس از اعالم نت

 تا چه حد مضحک و مسخره است؟
  

 !ای خامنه آقای
 یستمدق در س ینهکه امروز مثل آئ یدشد ینامزد یخودتان برخالف قانون حام یافت،شود در می رخ داد 88آزاد را از آنچه در خرداد  انتخابات

 وکه به اای  همردم با همه عالق یددار یو نظر به ناطق نوررأی  که یداعالم داشت یواشکیتان  یو سه ساله رهبر یستب یخحضور دارد، در طول تار
بحران  یککردند که هر هشت روز  یشما سع یعتمدارهایکه مملکت مثل گلستان شد گرچه شر یدیدندادند و درأی  داشتند اما از لج شما بهش

و هشت سال بعد  یدنداد یپس آن بار امتحان عمل ید،خواه می شما چه یدندفهم یرانو مردم ا یالو رفتند اما دندرست کنند و کردند و تا ترور هم ج
 ین،فاسدتر ین،تر رضهعُ یروزگار آن دولت ب یو از قضا یدکرد یتدولت حما یکتنها از  یپس در همه دوران رهبر. شد یداکه فرصت پ بود
 یتان همه روزشمار سال گذشته بوده و امروز از خودتان تا مخالفان یسهای  دولتترین  سروسامان یو ب ینو ناکارآمدتر ینمستبدتر ین،تر ظالم
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سال  یکانتخابات چنان آزاد بود که تا ! یدفرمائ می یحصح. برود یگریراه که به هر راه د ینو نه به ا یایدب یگرد یاستیرا س یبانکشت کهکنند  می
حتا  و یاسالم یجمهور ینه با دولت و رهبر که با هر چه بو اند، هرفتند و حاال که به خانه رفت نمی به خانه یابانخاز  یبه تقلب انتخابات ینمعترض

تحت حصر  یاتحت نظر بودند  یاتا امروز  یجهانتخابات از روز اعالم نت یاصل یببود که دو رق یانتخابات آزاد یبعج .اند هبدهد قهر کرد یاستس
 ینکاش ا یکنند؟ و ا می یرا بعد از انتخابات زندان یشرقبا یهدهند انتخاب شود و بق می را دستور یکیاست که  یبات آزادچه انتخا ینا ی،خانگ

 یرا اگر قربان یکروب یخو ش یموسو یرحسینم یعنیکشور  یاستمردان س ینحداقل بهتر. یدبود یدهرس یجهالاقل به نت یدهمه خالف قانون که کرد
 یآزاد تخاباتان یبعج. همه الدرم بلدرم و بند و بست را داشت ینآمد که ارزش ا یدرمای  هبود، تحف تر یکاز همه به شما نزد الاقل آن که ید،کرد

 .انتخابات آزاد بود یندبگو یستنددفتر خودتان هم حاضر ن یاعضاحتا  بود که
اطالعات  یراو را کم کرده، وزرأی  شما در انتخاباتکه دخالت  یدگو می هم نژاد احمدیتقلب شده،  یندگو می که یو کروب یموسو خود

اگر نظر شما در  یندگو می نگهبان و ائمه جمعه هم که باالتفاق یشورا. تان هم که گفته است وزارت کشور در انتخابات تقلب کرد ینورچشم
به که فقط  یندگو می و کشتند و به زندان بردند،سپاه هم که مردم را زدند  یاعضا. کرد نمی یتکس از او حما یچنبود، ه نژاد احمدیاز  یتحما
. کردند یتحما نژاد احمدیشما از  به خاطردرصدشان فقط  95 یندگو می هم که یانگرا اصول. کار آوردند را سر نژاد احمدیشما  یگل رو خاطر

دوره  یمعترضان به تقلب انتخابات. زند ینم با دستکش هم به او دست یافتاده و کسای  همستعمل گوش ینچرک دستمالحاال هم که خودش مثل 
اند و هنوز  شود، از همان شب انتخابات در زندان می تمام یگراش تا پنج ماه د آزاد انتخاب شده و دورهکامالً  که یجمهور رئیسجمهور  یاستر

 است؟ یناز انتخابات آزاد هم نمنظورتا .اند هجا ماند همان
  

 ای خامنه آقای
و درد چه کنم که  یطوالن یفیرا از بالتکل ینا. یدتان را از دست داد یصقدرت تشخ یروزها بکل ینو ااید  هقاط زد یدجد قول نسله ب یندگو می

 یجا یشده بود و باز هم کل یوانهشما بود د یجا یراستش هر کس. یدتوان فهم می شده، یبهم ترک یریو حاال با پ یدهم داشت یناز ا یشالبته تا پ
بود حاال عالئم جنون را بدجور نشان داده  یگریهر کس د ید،ده می تکان یو سر یدشو می ظاهر ینیدورب یه گه گاه جلواست ک یشکرش باق

 کنند؟ یهگر یابا آن بخندند  یددانند با نمی است که مردم یخنده تلخ یتخودش حکا ید،آور می که بر زبان ییها حرف ینا یول. بود
 یهستم که ب یپرداز یالمحال کنم و نه خ یکه آرزوام  هیوانچرا که نه د یستم،مطلق کلمه اش ن یآزاد به معناطرفدار انتخابات  قضا من اصالً از

 قدرت را در دست یباشد که چه کس یناز اتر  مهم یارحفظ کشور بس یدمن شا یبرا. فکر کنم یرانروز به سرنوشت قدرت در ا یاتتوجه به واقع
انتخابات آزاد  یکارگزاران به معنا یاان طلب اصالححضور مثالً که  یددقت کن. یدجز انتخابات آزاد ندار یما راهاست که ش ینمساله ا یول یرد،گ می
 تدر انتخابا یکه در حالت حداقل یچهل درصد یآن س یندگاننما یداست، باالخره با یاست و سراسر یمطبق قانون انتخابات مستق یوقت. یستن

را دست نشانده خوانده بود و  یمجلس شاهنشاه یسروز در پار یندر هم یقاًو پنج سال قبل دق یس ینیخم اهللا آیت. کنند حاضر باشند می شرکت
 یمخالفان حکومت را شورا یتاست که من انتظار ندارم که صالح یعیطب ».چه یعنیانتخابات آزاد  یمده می به مردم نشان یاییمما که ب«گفته بود 

دارد؟ دولت موجود که برگزار کننده انتخابات است  یتدر کشور صالح یاز شما کس یرنگهبان غ یر از نظر شورامگ یول. کند تأییدنگهبان شما 
 یشورا یسرئ. ظاهر شود ییت ندارد در جاأجرها  یمثل فرار جمهور رئیسمعاون . مجرم است ینخودش از نظر حکومت موجود بزرگتر

مصلحت  یینتع مسؤولکه هنوز  یدانتخاب کرد یکس یرا برا یرتبص یواژه ب یتعالمصلحت نظام هم که حق حرف زدن ندارد و حضر یصتشخ
بازرس دفتر . یدکرد نمی حکم و فرمان صادر یشاننظر دادن ندارند، اگر داشتند که هر روز برا یتمجلس هم که صالح یندگاننما. نظام است

در  اصالً .اند هحرف زدن بازرس خودتان را گرفت یشما در مشهد جلو مزخرف گفته است و طرفداران پاهشما در س یندهخودتان معتقد است نما
ال کند، اما ؤاست و مجلس حق ندارد از او س جمهور اآلن رئیس ینهم یکس یچه؟ وقت یعنی یتدارد؟ اصال صالح یتصالح یوضع چه کس ینا

 دارد که انتخاب شود؟ حیتصال یگرد یندارند، چه کس یتصالح ینشخودش و معاون
  

 !ای خامنه آقای
 یندهشدند، نما جمهور رئیسمجلس و  یندهکه نما یشما منتخبان یداز د یعنیسال گذشته آزاد بوده است،  یدر سها  به گفته شما همه انتخابات اگر

اند  شان محبوس در خانه یادر زندانند  یاکه  یکسان یعنیشما هستند؟  یمنتخبان از مخالفان جد ینچقدر از ا ینیدبب یدکن یبررس یاییدب. مردم بودند
شان با  ، همهنژاد احمدیو  یو خاتم یتا هاشم یریدصدر بگ یاز بن یجمهور یاستاز منتخبان ر .اند هنشستای  هبه گوش یااند  هکرد یارو د یارترک  یا
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ناطق  کروبی، ی،شخص هاشممجلس  یاز روسا. انتخاب شوند یدانتخاب شوند چه آنها که تالش کرد یدشما مخالفند، چه آنها که دوست نداشت
ادوار مجلس منتقد  یندگانهشتاد درصد همه نماتقریباً  بودند همه با شما مخالفند و یراخ یها مجلس در سال یساؤرترین  سه مهم ینکه ا ینور
به  یکه حضرتعال ودش نمی ینا یجهتن یامردم بودند، آ یندهافراد هم نما ینآزاد بوده و اها  انتخابات یناگر اواقعاً . شما هستند یو مخالف قطع یجد

 یجمهور یو روسا یندگانچه نما ینا ید؟جمهور هست یساؤصد درصد رتقریباً  مجلس و یندگانعنوان رهبر کشور مخالف هشتاد درصد نما
 حدودههستند که در م یافراد منتخبان یناست که ا ینا یگرفرض د یکمردم هستند و حق نظر دادن و عمل کردن ندارند؟ البته  یندههستند که نما

 یشهر یچدر ه یکامل انتخابات باشد نامزد حزب حضرتعال یموجود انتخاب شدند و هشتاد درصدشان مخالف شما هستند، البد اگر آزاد ینقوان
 .شد نمی انتخاب

  
 !ای خامنه آقای
شکنجه و فشار  یرر کشته شدند و حدود چهارهزار نفر زاز صد نف یشبه زندان رفتند، ب یخاطر اعتراض به تقلب انتخاباته از پنج هزار نفر ب بیش

که  یداش حاضر نشد بگو یمرگ رفتند، حداکثر دو ماه بعد از آزاد یکه تا پا یهزار نفر نفر از چهار یکحتا  نفر، یکسخت قرار گرفتند و 
 ینام کشور، از آقا ن صاحبمسؤوالنفر از  یکفقط  نفر، یکخواهم  می من از شما. آزاد بوده و در انتخابات تقلب نشده است 88خرداد  باتانتخا
که  -یلدل یب یا یلبا دل - یدحاضر شود و بگو یزیوندر تلو یقهده دق یدان را بگوئطلب اصالح یا یو فرماندهان نظامای  هاژ یو محسن یجانیالر
مختلف  یبه زبانها یزن یاسیس های یانشده و همه جرکه انتخاب شده معترف است که در انتخابات تقلب  یخود فرد یوقت. آزاد بوده 88 خاباتانت

 ید؟زن می کنند حرف از کدام انتخابات آزاد می به تقلب اقرار
سال گذشته آزاد برگزار  یکه انتخابات در کشور در س شود ینم زنید؟ یو حرف م کنید یچرا فکر نم. است 92انتخابات آزاد اسم رمز فتنه  یندگو می

 مهاست که ه یلدل ینالبد به هم. ب در انتخابات توطئه دشمن باشد و انتخابات آزاد هم اسم رمز توطئه دشمن گفته شودتقل یشده باشد و القا
 یرحسینم یعنینفر  یکجز  هالبته ب. دشمن متهم شدند یبرا یبه جاسوسبعداً  اند شده یدهبرگز یسال گذشته در هر انتخابات یکه در س یکسان
مورد توجه مردم قرار  ینکهبعد از ا یزشما بود و او ن وزیر نخستشرکت نکرده بود و منتخب و  یانتخابات یچدر ه 88که تا قبل از سال  یموسو
فکر  ینبه ا شود؟ یحکومت زنده و فعال است عامل دشمن م ینکه هر که در ا شود یاصال چه م. دشمن شد یبرا یمتهم به جاسوس فت،گر
شما به عنوان  یبار از سو یکهم دارند، حداقل  یمقام رسم هاشان یلیو اهل فکر کشور که خ یاستمدارانحداقل سه چهار هزار نفر از س ید؟کرد

که دوستشان  یکسان یاو واژه دشمن مردم را برا. مشکل را داشت ینمرگ هم یتا پا یناستال. است یسخت یماریب. عامل دشمن متهم شده است
که  یستکنگره هفدهم حزب کمون یندهنفر نما 1956بود که از کل  ینهم. انتخاب کرده بود مدآ یخوشش نمآنها  از یا لحظه یکدر  یانداشت 

که در  یستحزب کمون یمرکز یتهکم یتعضو ینفر اعضا و نامزدها 139شدند و از  یهنفر تسو 1108کرد،  یتتثب را یناستال یاراتقدرت و اخت
 ینهاو همه ا. بازداشت و اعدام شدند 1938تا  1936 یها درصد آنان در فاصله سال 70 یگرنفر به عبارت د 98کنگره هفدهم انتخاب شده بودند 

 ».به خودمحتا  کس اعتماد ندارم، یچمن به ه«گفته بود  ینچرا که استال. گرفت صورتتحت عنوان دشمن خلق و عامل دشمن 
  

 !ای خامنه آقای
 نشان نژاد احمدیتجربه  ید،دار یدشمن یرانکه شما با منتخبان مردم ا یستن ینا مشکل ید،دار یدشمن یرانکه شما با مردم ا یستن ینفقط ا مشکل

دو نشانه دارد؛ نخست اید  هاست که شما درست کرد یستمیس یماریب ینا اصوالً. یدخودتان هم مشکل دار یدهدهد که شما با منتخب و برکش می
که  یو اغلب افراد یاستپارانو یمارینام ب. به عنوان دشمن یگرانتصور کردن دانتها رهبر و دوم  یب یو بزرگ یو فرزانگ یرتعظمت و بص ساساح
 یرسند، همان اتفاق می نازل به قدرت باال یکه از مقام ییبخصوص آنها. شوند می به آن دچار ینندنش می یتولؤمس یقدرت ب یرسر بر یطوالن یمدت
شود  یلاو در شما مستح ینکهمگر ا ید،و به او اعتماد کن یدباش یکنزد یدتوان نمی سک یچه کس، مطلقاً یچشما با ه. در مورد شما رخ داده است هک

 .که در مورد حداد عادل رخ داد یهمان اتفاق. خودش را از دست بدهد یو وجود یانسان یتو شخص
 آنها تالش .اند هکرد سر یکتاتورهابا دها  و پدرانش قرن یکتاتوردهنده د شناسد، خودش پرورش می خوب یلیرا خ یکتاتورهااز قضا د یرانا جامعه

 .مانند می و منتظر روز واقعه ینندنش ای می هرا خلع قدرت کنند، وگرنه گوش یکتاتورآورند د می که به دست یکنند تا در فرصت می
  

 !ای خامنه آقای
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بلکه همه آن  ،ای خامنه یعل یدنه فقط س .یدفرصت را از جامعه گرفت ینرا در عصر اصالحات از دست داد، شما ا یفرصت بزرگ یرانا جامعه
 و یو انسان یاخالق یشرفته،پای  هتوانست به جامع می جامعه ما. فرصت را از جامعه گرفتند ینااند  هکه در درون همه ماها خانه کرد یقلدرهای  الت

 یرانباعرضه در ا یرو تکنوکرات و مد تمداریاسامروز هم به اندازه سه حکومت کامل وعاقل و خوش فکر س ینهم. شود یلو پرنشاط تبد یباز
فکر و  یقلدر ب یک ینکها به خاطرپوسند، فقط  می در مشاغل نامربوط دارند یااند،  در زندان یا اند، هنشستای  هگوش یاکه در کشور  یکسان یم،دار

 .انتخابات آزاد واگذار کندهای  قدرت را به صندوقهای  یصندل یستپراشتباه و متوهم حاضر ن
است تا قدرت را عادالنه و  یافتهاست که بشر متمدن  یانتخابات آزاد تنها راه. یستن یاستکبار جهان یاتانتخابات آزاد اسم رمز عمل! یدنکن اشتباه

 وقتی یوعلوم شور یآکادم یسرئ یزنکول یزمان. شود می جهان انجام یاز کشورها یاریهاست در بس که سال یکار. عاقالنه و آزادانه اداره کند
 یاتحاد شورو یستکارگران جهان و حزب کمون یهعل یالیزمرا توطئه امپر ینشتینا یتنسب یهنظر یرسمای  هیمطرح شد، در اطالع یتنسب یهنظر

 یدشمن جمهور یغرب یبود، نه علوم انسان یسمکمون یهتوطئه عل ینشتینا یتنه نسب. درست نبود یزیچ ینچن که اصالً یدر حال. خوانده بود
 .سرنوشت خودش است یینجامعه در تع یکرفتار ترین  یانتخابات آزاد معمول. یسالما

 یگرنرود که د یادشانفکر کنند و ای  هبدون خامن یتوانند به زندگ می دارند که یقدر با شما اختالف سن آن یراناز جامعه ا یبخش مهم خوشبختانه
ک آدم ی. بند آمد ینناگهان نفس استال«: یدگو می خروشچف در خاطراتش. یدبه مرگ فکر کن کنم می یشنهاداما پ. نکنند یدبازتول یکتاتوررهبر و د

 ینچون ا. سوخت یلیخ یناستال یاعتراف کنم که دلم برا یدبا. کرد یناستال یدنو مال یگردن کلفت وارد اتاق شد و شروع به دادن تنفس مصنوع
! گوش کن: صحنه را نداشتم، گفتم ینا یمن که تاب تماشا. بشکند یشها بود استخوانداد که کم مانده  می بدن او را مشت و مال یفرد طور

دست  یناز زنده کردن استال ».مرده است ینچون استال ی،او را زنده کن یتوان نمی تو. که او مرده است ینیب نمی مگر! کنم دست نگهدار می واهشخ
ران یو و یگرانله کردن د یکنم به جا می یشنهادپ. است یتواقع یکای  هخامن یکه مرگ علهمانطور . بود یتواقع یک ینمرگ استال یرابرداشتند، ز

 .یدهم به مرگ خودتان فکر کن یکشور کم تر یشکردن ب
 
 

  ***منبع *** 
 »روزآنالین«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/january/23/article/-7312077a75.html 
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    1391بهمن  5ای،  خامنهبه  زاد نوریه سرگشاده محمد نام
  

. یستست، مطلقاً قصه نا» ها قصه«اعتماد با آنکه اسمش  یسرکار خانم بن یلمف. یسندگانشانذوق نوییده اند و زا»قصه« ها یلمف اغلب
  زده است یهکشور فق ینهای ا کوچه از کوچه پس یبل مستند

  
فرد  یک یِبه راحت یدتوان نمی شما یعنی. یدمواجه یفراوانهای  یتبا محدود یگرد یورود به کشورها یکه شما برا یمندا می ما و هم شما، هم

در فهرست خط  یاسم ما را جورحتماً  .هرچه هست، بماند یلشدل. یدسفر کن یو عربستان سعود یو مالز یبه دوبمثالً و  یریدبگ یزاو یی،روستا
 یتمحکوم یخود را برا یچنان آن یها دادگاه یار،بس یاهویکنند و با ه می یرمانکه به محض خروج از کشور، دستگاند  هادجا د یالملل بین مزهایقر
 .کنند می مان یو در همان کشورها زندان یندآرا می ما

مگر ممکن است؟ مرا کجا : که. یدنتعجب ک یدشا. خداه به طواف خان. خواهم شما را به حج ببرم می من. نوشته اما متفاوت است ینمن در ا سخنِ
 یگذارم؟ چرا؟ چون عاقل ب می یروناز کشور خود ب یتازه اگرحاکمان عربستان موافقت کنند، من مگر پا: ییددهند؟ و بفرما می به عربستان راه

که  یحج یناجر و پاداش ا: که ینتضم ینبا ا. کنم می شما را برطرف یمن نگران. آقا یدنگران نباش: یمگو می .اندازد ینم جهت خود را به مهلکه در
به چمدان  یازین. یرندگ می گذاردنِ آن از هم سبقت یبرا یسنت یاناست که حاج یاز حج متداول تر افزون یاربس یارام، بس یدهشما تدارک د یمن برا

به  ی،مو برهنه و آشفته یو پا یدکن یتن. دیاحرام بپوش: است که ینتنها شرط من ا. یستن یاز حاکمان سعود یدنگرفتن و منت کش یزابستن و و
 .تان مکرم یتدر ب. جا ینکجا؟ در هم. ییدطواف درآ

را  ها یلمآخر، سازندگان آن ف و سر ینیدنش می یرانا ینمایسهای  یلماز ف یبرخ یبه تماشا یفشر یتدر همان ب یگاه از که جناب شما هرایم  هشنید
 ستا یقصد و غرضِ دوستان و کارگزارانه متوج ی،منتها نادرست. است یستهدرست و شا یدر نوع خود کار ینکه البته ا. یدده می مورد تفقد قرار

 یپوش به احرام یازیشان نیاند و تماشا هایی که عمدتاً مفرح یلمف. خوانند می آنها فرا یو شما را به تماشا ینندگز یم را بر ی»خاص«های  یلمکه ف
و شما را به  ما یده،برگز های یلمو حال آنکه اغلب ف. یمشو یمان خال»خود«بَرَد که قرار است ما از  می یرت روآنجا به ضرو یاحرام پوش. ندارد

 .کنند می یبترغ یمکه گرفتارش هست ی»خود« ینتداوم هم
. و خوشفکر خودمان یفو شر میکارگردان فه. اعتماد یسرکار خانم رخشان بن یهاز هنرمند گرانما. ام یدهشما تدارک د یخاص برا یلمف یکاما  من
 یترؤ یبرا: که. خود گرفتهه ب یراز تصو یاز قرآن است که صورتای  هیو خواست من، دو زانو نشاندن شما در محضر آ یتداند که ن می یخدا

 .یدآ یبرم یکس آسمان از هر یوگرنه تماشا. قدر آسمان را دانست یدبا. به آسمان احترام نهاد یدبا ،آسمان
 و حال آنکه من .اند هتماشا فرا خواند یِکنون به نشستن بر صندل که شما را تااند  هبود یجور اند، هشما انتخاب کرد یکه برا هایی میلفه عمد
. بود اهیدتماشاگر نخو یکاعتماد، صرفاً  یخانم بن یلمف یشما در تماشا: یمگو می ینانبا اطم. ییدو به جنبش درآ یدخواهم شما از جا تکان بخور می
. برود یداندازد که با یدرم یو او را به راه. پراند می و چُرتِ مستمر او را. دهد می که مخاطب را تکان. است یناش هم یمحوره مشخص یلم،ف ینا

 .یزنو ما . یددار می دوست یارکه شما آن را بسای  ههمان واژ. یرتاز بص ییو به منتها. ینگران از یبه معبر. و عمل یشهاز اند یبه کانون
که شما سخت از آنان غافل  یمردم. یدکن می و به طواف مردم خروج یزیدخ یاعتماد از جا برم یخانم بن یدجد یلمف یتماشا ینشما در ح مطمئنم
 اماناز د رساند که دستشان می را به شما یمردم یصدا یلم،ف ینا. یدا خط خود سپرده و آنها را به امان خدا، و به دست کارگزاران هفت. یدمانده ا

رأی  هنگام دادنِه ب یچند از و هراند  هگرفته شد یچکه به ه یمردم. یدا که همه جا هستند و شما فراموششان کرده یمردم. شما کوتاه است یاییکبر
 .یرندگ می مشتِ محکم لقب یو در صحنه و دارا یدپرورآگاه و سلحشور و شه یمایی،و راهپ
از  یبل مستند. یستست، مطلقاً قصه نا» ها قصه«اعتماد با آنکه اسمش  یسرکار خانم بن یلمف. یسندگانشانق نوذوه ییدو زا اند»قصه« ها یلمف اغلب

و بر حالل و حرامشان خط و نشان اند  هطلبکارش مرتب بر مردم تحکم کرد یهانکه فق یکشور. زده است یهکشور فق یناهای  کوچه کوچه پس
ظاهر  یداعتماد در قامت هزار مرجع تقل یسرکار خانم بن »ها قصه« یلمدر ف .اند همردم نبود یو جار یبطئهای  جانبدار حاجت گاه یچاما هاند  هیدکش

ه فروخوردهای  حاجت یمجناب شما را به ترم یژهو هرصد کرده و همگان را، و ب یستگیرا به شاها  یستگیکه حالل و حرام و با یمرجع. شده است
 .خواند می مردم فرا
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اعتماد اما  یخانم بن یلمحُسنِ ف. محوها  روند و از خاطره می یهبه محض اتمام، به حاش یعنی. خود محدودند یشزمان نماه در محدودها  یلمف اغلب
مطرح و  خودهای  از مخاطبان را در قصه یکو سهم و نقش هر . یردگ می مخاطب راه یقو . شود می شروع یافتن، یاناست که تازه بعد از پا ینبه ا
 .ینیدرا بب یلمف یناحتماً  کنم می تقاضا. و البته سهم و نقش جناب شما را. کند می یمردم را از آنان واخواهه ق معوقحقو
به  یرانیان،و شرافتِ مخدوش ا یتاز ادب و انسان یو جانبدار ی،و مسلمان یو وطن دوست یرخواهیدر خ یلم،ف ینمقدسات سوگند که اه هم به

مخاطبِ  یلم،ف ینچرا که ا. یدکن نمی بر تنِ خود حس یزرا ن یدآن، همان دو تکه احرام سپ یکه شما با تماشا یجور .ژرف فروشده است یصداقت
 .یمآنهای  ما گرفتار شلتاقه که هم یخود. ناجورش »خودِ«برهنه از . کند می خود را برهنه

و  .اند هشد یماثر سه یندر برآمدنِ ا یرند،بگ یو دستمزد یآنکه پول ینامدارش، ب یگرانبس که هنرمندان و باز ینهم یلمف ینا یِسالمتِ آسمان در
سابق خانم  های یلمو فها  یتاز شخص ی، طعم»ها قصه« یلمدر ف یعنی. اعتماد است یسرکار خانم بن ینماییِآثار سابق س یعِاثر، تجم ینا یگرمالحتِ د

 .مردمهای  از غصه ستا یا یینهکارگردانش را که آهای  و هم غصه ینیدب می را »ها قصه« یلمکه شما هم ف یجور. است یاعتماد جار یبن
و مردمانش  یرانو به کشورتان ا یو نگاهتان به اساس هست. شد یددگرگون خواه یلمف ینا یدهم که شما بالفاصله بعد از تماشا می به شما قول من
و نام آورانِ بر  یبکارانو دزدان و فر یاناز اطراف یاریبس یباناما گر ید،در یدرا خواهخود  یبانگر »ها قصه« یلمبا اتمام ف یماگر نگو. خواهد کرد ییرتغ

به  یکه رهبر. یناز ا یباترزای  هو چه منظر. افتاد یدبا تمام ارادت خود در برابر مردم به زانو درخواه یزنحتماً  و. گرفت یدمسند نشسته را خواه
 .نو درآمده باشدتواضع و پوزش، در برابر آحاد مردم به زا

 ینبهم. کرده باشد یشادا یاخواسته به ر نمی فرد، یکاست که  ینماز یاگو. کشور ساخته شده است ینماییسهای  یاستسه خارج از اراد یلمف این
 ینماییگزاران س تیاسبه صورت س یقعم یو با نگاه یلم،ف ینا یمحض تماشاه دارم ب یناناطم. افتاده یرونعام ب یشو نما تأییده یراز دا یل،دل

که من . یدورز یدغرور خواه ید،به تن کرده ا یلمف ینا یتماشا یکه برا یگشود و به احرام یدآن خواه یِو جهان یداخله عرض یکشور، راه را برا
 !تان قبول حج: باشم، به شما خواهم گفت یمسه یلمف ینا یاگر با شما در تماشا

 
 زاد نوری محمد
 یکو بهمن ماه سال نود  پنجم

  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21082 
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    1391بهمن  7، ای هبه خامن طنز حسین پویا نامه سرگشاده

  
 انتخابات یو آزاد! »یبند و بار یب«در مورد ای  نامه دانشجوی بسیجی به خامنه

  
دلسوخته هستم که  یجیبس یدانشجو یکحسن معروف به حسن خالف سابق،  ینجانبا. ایکو امر یسبر رهبر معظم مسلمانان جهان و انگل سالم

 :عاشق شما هستم و به قول اون برادر مداح مسجدمون
  شه یدلم وا م ینمتب می یوقت

 شه یلبام شکوفا م یخنده رو
  

نامه  یهبراتون  یگاه از گرفتن هر یمکه تصم ینها .گیرم یم یشسوزانند آت می اسالم هستند دل شما را یکه مدع یکسان ینمب می یخدا شاهده وقت
 نندک می یماش صحبت از تحر که همه ینمنافق. انتخابات دل مهربون شما را شکستن یهقض یننامردها سر ا ینچقدر ا. یستیدتنها ن یدکه بفهم یسمبنو
و صحبت  یستگن که انتخابات آزاد ن می عده همه اش یکاما . یمکن می حسابشون را صاف یفتندما هم ب یراگر گ. روشنه و اهل جهنمن یفشانتکل

 یشههم لو همش نگران بودم که مث یهانتخابات چ یآزاد یناز ا یناقصد ا دانستم یراستش آقا جان من تا حاال نم. کنند می یبند و بار یو ب یاز آزاد
خودشون مثل ما  یشتا چن سال پ زنن یحرفا رو م ینحاال اکه  ینااز ا یلیکه خ یمحاال بگذر. شکنه یدل شما م شه یم یصحبت از آزاد یوقت
 یبند و بار یو ب یکه صحبت از آزاد یینامردها ینگفت ا می حاج آقا امام جماعت مسجد ما یشباما د. رهبر معظم بودن ها ییو فدا یجیبس
کردند  می یهکه گر یحاج آقا در حال. بشه یختهر صندوق یکو مردها در ها  زنهای  یأانتخابات ر ینکه در ا ینهکنند قصدشان ا می اباتانتخ

بشه بلکه زن  یختهصندوق ر یکمحرم در نا یها مردها و زنهای  یأاست که نه تنها ر یندر انتخابات ا ینامردها منظورشان از آزاد ینفرمودند که ا
رأی  برن یکه زنا با لباس ناجور و با بدحجاب خوان یم یناا گفت یم. بدهندرأی  حوزه یک یرقصن تو می که یصف باشند و درحال یکدر  مردو 

 یررا با ضرب شمشها  صندوق ینآقا امام زمان ظهور خواهد کرد و ا یفرمود که به زود می .کند می بزرگ درد یتجنا یندل شما از ا گفت یم. بدن
کنن رو هم هزارتا هزارتا با  می انتخابات یزادکه صحبت از آ یناییگفت همه ا می .کند می کند و نصفش را هم دوباره نصف می از وسط نصف

نتونن برن دانشگاه و . بدهندرأی  ها نتوانند زن ینکه ا یدگفت که امام راحل بزرگوارمان چقدر زحمت کش می .زنن می بلند خودشون گردن یرشمش
 یبندو بار یو ب یکه دم از آزاد ینخائن یندست ااز  یدبرحق آن بزرگوار با ینحاال شما جانش. نذاشتن ینمنافق یناما ا. بشن سدفا طوری ینا

. جمهور رئیس شی یچرا شما خودت نم اصالً. یخورهانتخابات به چه درد م یهفق یتآقا در حکومت وال اصالً. یدزنند خون جگر بخور می انتخابات
و روز به  محکمه و عاشق شماس و شب ونشیمو ا یند یلیخ. جمهور رئیسامام جماعت ما را بکن  یحاج آقا ینهم یندار تاگه خودت هم وق

 :یگهرو بخونه که مای  هکه اون نوح یگهبعد از نماز به مداحمون م یشههم. فکر شماس
 .منتظره ینپائ ینا یماه یهکه / نره یادشبکن  یخدا کار ای

 ینتحت فرمان شما دمار از روزگار ا یو همگ یرشکنه وز می رو هم محلهای  ما بچه یبکن جمهور رئیسو شما اونو  یرهاگه دعاش بگ حتماً
دانشجوا  ینا یفانتخابات و صندوقاشو روشن کنن و هم تکل ینا یفهم تکل. کاش آقا امام زمام زودتر ظهور بکنن. یاریمدر م یندانشجوا و منافق

. یمنکن یدازدن در رکاب رو پ یرو سعادت شمشو رو بشه  یرز یاکنن دن می یناکه اای  هیرگناهان کب ینهمش نگرانم که قبل از ظهور آقا با ا نم. رو
 یرشما در رکاب آقا شمش به جایاما من خودم . کنه نمی دستتون کار یهو  ینزدن در رکاب آقا رو ندار یرتوان شمش یگهکه شما د یدونمآقا جون م

زور ندارن، اما  یلیه کنم، حاال دختراشون خدانشجوا حمل ینبه ا یراگه من با شمش. زدن هم هستم یرشمش یهقض ینراستش من نگران ا. زنم می
های  و برو بچه یشهم یشمیشیاونوقت اوضاع ک. یارنرو از دست من در ب یرپسراشون ممکنه توشون چند نفر باشن که کاراته کار باشن و شمش

 یدکن می چند بار باهاشون مالقات یو روز یدکه شما با آقا امام زمان رابطه دار گن یحاج آقا امام جماعت ما م. ندازن یدستم م یحساب حلهم یجبس
 یهتو  شه یدانشجو رو که نم همه ینتازه ا. مسلسل بدن یه یرشمش یبه من جا شه یکه اگه م یدآقا وساطت کن یشاگه بشه شما پ. یدزن می و حرف
که  دم یقول م. دانشجوا رو برسم ینتا حساب ا تر بدن مسلسل بزرگ یهحاال  ینبه من هم یدبفرمائ یشهآقا جان اگه م یا. روز گردن زد دوروز و 

 یهفق یاما ول یریمو روزه بگ یمگفتن که اگه هزارسال نماز بخون می حاج آقا. خالف نرم یکارا جور ینو ا یریسراغ بانک زدن و زورگ یگهباهاش د
 ما بگذره و مارو به بهشت ببره، یراتکنه و از سر تقص تازه اگه خدا هم بخواد رحم. یستاز بهشت ن یخبر یمو کفار تنها بذار ینمنافق ینا ینرو ب
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دونه هم  یه ینیسال هم که کنار جوب آبش بش یس و ساو جوب آبش پر از لجن و قورباغه  یدهکه درختاش همه خشک یباغ یه یبرنمون تو می
و هزارجور  یروز روزه هم نگرفته باش یکو  یاشرکعت نماز هم نخونده ب یکحتا  اما در عوض اگه یگهحاج آقا م. شه یاز اون طرفا رد نم یحور

برنت  می یااون دن ی،زده باش یهفق یمخالف ول یهچاقو به  یهحتا  باشه و یازت راض یهفق یاگه ول ی،هم کرده باش یریو زورگ یگهکار خالف د
که  دن یبهت م یقصر یهون اولش هم گه یم. هست یارو ماست وخ یشمیشو عسل و عرق ک یرجوباش ش یکه تو ییهمونجا. اریبهشت اصل ک

که همون اولش هفتاد تا قصر بهمون  گه یشد م یدکه شه یب دستغاهللا یتنه که خودش بگه، از قول آ خورد، یحاج آقا قسم م. یدهاز مرمر سبز و سف
هفتاد تختخواب  یقال هر یو روکرمون پهنه  یهر تختش هفتاد قال یهر اطاقش هفتاد تخت هست و رو یو تو دارهکه هرکدام هفتاد اطاق  دن یم

چند تا  یشهشما خودت حساب کن که م یس،خوب ن اصالً یاضیاتمکه حساب و ر من یزمرهبر عز. نشسته یهر تختوابش هفتاد حور یهست و رو
 .انتخابات یبند و بار یو غلمان رو بذاره بره دنبال ب یحور همه ینوقت آدم ا اون. تازه غلمان هم هست و اونام حسابش جداس. یحور

به قول حاج آقا مداح مسجدمون که . من چقدر شما رو دوست دارم یدونیآقا نم. عاشق شما هستمواقعاً بگم که من  یدنامه با ینآقا جون در آخر ا
 :خوند می یشبد

  میرم یتو م یهزار دفه برا یمن روز
 .گیرم یخنده تو باز دوباره جون م یهبا 
  

 فکر یرنجانند چرا به اون همه حور می زنن و دل شما رو می انتخابات یبند و بار یو ب یکه دم از آزاد یناییو ا ینمنافق ینفهمم که ا نمی اصالً
 .یادنم یرشونو همون جوب آب بوگندو و قورباغه هم گ یزوریشما بهشت هم که برن همون باغ پ یتکنن که بدون رضا نمی چرا فکر. کنن نمی

 یعلوم استراتج یدوره دکترا یجیبس یدانشجو. حسن خالف. شما دستبوس
  
  

  ***منبع *** 
 »طنزآباد«وبالگ 

http://tanzaabaad.blogspot.co.uk/2013/01/blog-post_26.html 
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    1391بهمن  12ای، میرحسین موسوی و مردم،  خامنهبه  »درصد 70جانباز  یکفرزند «نامه 

  
 هست که از قلم انداخته باشم؟ یگرید یزچ یاآ پرسم، یکه خواندند م یاز کسان .خوانند یم یرا چه کسانام  هنوشت دانم یکه نم یدر حال نویسم می
 .ینممردم سرزم یدردها یبه درازا ستاای  هنام
  

ل زنده و اهشاد و سر .یرانیا جوانان امروز یجرا یپبا ت یآدم معمول یکاز طرف  .به هموطنانم ییتنها در غربت و یسالم .و درود به مردم سالم
از پخش اند  ههم از من گرفت یخصوص یلماگر ف !از دست دادن یبرا یزیندارم و چ یادیپول ز ندارم، یشهرت .ادعا ینام و ب یب، یرپذ انعطاف، مدارا

در  یریگکه داخل کشور بودم بعد از دست یوقت !از دست دادن ندارد یبرا یزیکه چ یاز کس یدبترس .ترسم ینم یگرپس بدانند که د .ندارم یمب نآ
از  اتهیه .شده است یبانگیرمو باز ظلم است که گر یستترس ن ینجااما ا ؛یدمترس یگرد .یدمدست کش یگونه حرکت اعتراض از هر 88زمستان 

 یشهاما از اسارت همام  هنداشت یمن هرگز از مرگ هراس .الذله امن اتهیه .یخفت و زبون ذلت، یعنی ینجاسکوت ا !ماند یم تسکوت که به ذل
 .کنم یم یمتعظ یرندکه در داخل کشور در چنگال استبداد اس یابتدا به عظمت آزادگان یندر هم .ترسیدم یم

 یشاهنشاه یها غمبار حکومت یختار ،که معلم در کالس درس یوقت .را داشتم یرانبزرگ شدن و ساختن دوباره ا یآرزو یشهبودم که هم کودک
 یزهباعث شور و انگ ،اوستهای  که افتخاراتش به وسعت شکست ینیساختن سرزم یبرا یندهبه آ یدیام همراه با یافسوس ،کرد یم یرقاجار را تفس

 عهدنامه گلستان، یها رنج .و ظلم یدادب یهاسته از مردم بر علبرخ یانقالب ،چرا که فرزند انقالبم ،که حال نوبت من است شد، یدر وجود من م
 بار یناما ا .حافظ قرآن ،خانبه دست آقامحمد یروانو ا یستفل یساهایکل یبتخر، اهان به اسم اسالمش کشی تجاوز و قتل و آدم، ...و یترکمنچا

 .باشم »آبرو« و اسالم یرانا اینوبت من است تا بر
از  یتحما نور و در یردر راه و مس یاسالم یکه نظام مقدس جمهور ینمرا از تصور ا ،با همه اتفاقات خوب و بد یو نوجوان یکودک یها سال همه

و در  یدر مبارزه با نظام شاهنشاه ،مردم در جنگ یانپا یب یها تو مجاهد یثارا .بر حذر نداشت دارد یمجهان قدم بر یدگاند مظلومان و ستم
 یحت ،م باشمنظا ینبه ا یبندپا یو شرط یدق یچه یکه ب شد یباعث م ،راه داشتند یندر ا یکه سهم یتک مردم از جانب تک یرانا یرفت و آبادانیشپ

 .اگر به رهبر آن و رفتار وعملکردش منتقد باشم
های  دزدی، ...کوشک و خوش اکبر ی،امام یدهمسر سع ییبازجو، یا یرهزنجهای  قتل ؛یمو فراموش کرد یدیمشن یزاهاییچ ،گذشتند و رفتند ها سال

که هرگز باعث  یبرادر و دوست و هزاران خبر ینه به کشورهاشاهاهای  بخششو بذل ! یچه اعداد یوا، یلیاردهزار م 3، یلیاردم 23 .یلیاردیم
به نظر  یحیصح یرکل مس در یرهم بود مس و اگر ،شنیدیم یرا فقط م یعچرا که همه آن وقا ،یمکن ینظام شانه خال ینا یبانیپشت زنشدند که ما ا

 !و گوش است؟ فاصله چشم یکیباطل به نزدحق و  ینکه فاصله باند  همگر نگفت. یمبود یدهبه چشم ند یزیهرگز چ و! رسید یم
 یدهکشور من رس یجمهور یاستبه ر یفرد. کردم یبودن را در خود احساس نم یرانیآن احساس گذشته افتخار به ا یگرد ینکهگذشتند تا ا حوادث

به پا  یدبا ،سکوت کرد شد ینم یگرکه د یدرس ییکار به جا .بود یته دانستم یم یباو هر آنچه که من ز یانسان یاخالق یها بود که از ارزش
 .خیزیدیم یم

پر  یبا مردم یباییز یها چه شب .یرانگرفتن سرنوشت کشورم ا یبرا ینیو دوباره تمر ییر،از تغ یدیامشاد و پر یها چه شب ؛انتخابات شد شبهای
و ما  دادند یشعار م یگفتن موسو »یزچ یز،چ« یبرا یابانخ یگرما در طرف د ینمخالف .رفتار کردند یباشعور بودند و زچقدر مردم من با. از شور

احترام  یدهابراز عق یبه حق هم برا. را دوست داشتند یگرهمد ،مردم اما با همه آن اختالفات! یمبود یدهسال شن 4که  ییها همه دروغ ایبر
را  یبهمه دروغ و فر ینکه مگر آنها ا کردم یفکر م ینمن اما همواره به ا. تحمل هم و گفتگو یبرا ینیتمر! بود ینادر یچه روزها .گذاشتند یم
 یشتا به کجا پ تواند یها به من فهماند که جهل م مهم نبود، هر چند آن شب! نداشت یازیکه به سواد ن یرآخر گران شدن تخم مرغ و پن !یدند؟ند

 !کنیم یانتخاب م او را ،خواهند یم »آقا«چون  یکنول ،گویید یدرست م یآر یندبگو ینجا که برخآتا ؛ رود
 یانیهب .دگر آمدند یبود که خبرها یدهنرس یانروز هنوز به پا. نبود یرپذباور یجههمه وجود من را گرفته بود و نت یرتروز انتخابات بهت و ح فردای

در  مکه گفتند مرد یدمشن !کودتا شود یکه م ینا .و مبهوت بودم یجتنها گ من شود؟ یمگر م! یوا !شکارآ یبزرگ و تقلب یاز تخلف یمهندس موسو
مثل  یرا که با آنها ارتباطهایی  بچه یدمرفتم که د بادآیرانتخابات به محله ام یشب فردا. رفتم یزمن ن ،اند هآمدها  یابانبه خها  از محله یاریبس

به او . ودب یستادها قچما یکبا  یشوو ر یانمخصوص نظام یاندام با شلوار بزرگ یاما در آن طرف فرد .خود داشتم یخواهران و برادران خون
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برو گم « ینکهمحکم به پشت من و گفتن ا یگدل ید؟باهست ینجاچه شده است و چرا شما ا ینکها یایو جو!)از مرحله پرت بودم کامالً(شدم  یکنزد
 یکه من را بازداشت کند تا با کس من از دوست او خواستم!) آنها؟ یاتچه باک از انعکاس ادب .(حرف زد شود یفرد نم ینبا ا یدمفهم ،»سگشو پدر

طرب و ناراحت است در گوش من ضشکار بود که چقدر مآسال خودم بود و و هم سن  یدوست او که جوان. حرف بزنم شود یکه زبان سرش م
 بادساخته بودند را بر  یرانااز آنها دور شده بودم که ناگهان همه آنچه پدرم و شهدا و همه ملت  یمن رفتم اما اندک ی؟ا یوانهمگه د. گفت پسر برو

حالت  ینگرفتند و ا یلممردم از شدت تعجب از من ف .یستمبلند گر ،گم کرده یشکه مادر خو ینشسته و همچون کودک ینناگهان بر زم. یدمرفته د
 در زمان جنگ و یستکه معلوم ن یمردک .که کجا هستم، چه شده است یدممن را بردند و آب دادند و تازه فهمها  تا بچه یدبه طول انجام یقهچند دق

 !...در انقالب خالصه شده را شا یکجا بود، پدر من را که همه زندگها  یثارگریا
خب من . یدمرا نفهم یلشکه دلای  هضرب. زد یبه من ضربه م »نظام«از طرف  یبود که فرد یبار یناول ینا .احساس من بودند ینهاا یرت،و ح تعجب
 آن مرد به اصطالح یدمگذشت تا فهمها  ماه یست؟ن یتامن ینمأت مسؤول یانتظام یروین مگر ید؟هست ینجاکه چرا شما ا یدمدوستانه پرس یلیفقط خ

 !بود یابانشب در خ چرا آن »پاهیس«
بعد  یوزهاکه من اگر عظمت آن روز و ر یوا .یمرفت یزادآ یابانبه خ یکما همه به همراه خانواده و دوستان نزد .خرداد شد 25روز گذشت و  3

که چشمانشان باز است و  یمردم .یرتغآگاه و با یگفت در مدح مردم شود یچه م .کردم یخطاب نم یرانیهرگز دوباره خود را ا ،بودم یدهرا ند
که به  یزمستان یتا شب. یمبعد از انتخابات شرکت کرد یاعتراض یها همه حرکت من به همراه مادرم در !کاله سرشان بگذارد یکه کس ارندذگ ینم

است  ینه آن نظام »نظام« ینا یدمخره فهمألاو ب .بود که همه جا همراه من بود یزیبعد از آن ترس تنها چ یگرد. بازداشت شدم »امحاء شعار«جرم 
 .آرزوها داشتم یشو برا کردم یم کارکه من در آن 

با  یمردیرکه پ دیدم یمن با چشمان خود م یگرد !دیدیم یار مب ینرا ا یمبود یدهکه شن یزهاییچ .نبود یعهسخن و حرف و شا ،اما موضوع دیگر
 یا. بردند یلذت م. آن افراد انگار عطش کتک زدن داشتند .با دخترخردسالش یزن یا. خورد یکتک م یجی،جوانک بس یک یلهبند سبز، به وس دست

ما  !عجب !»یدگم شو یدبروها  زاده حرام یا«که  یدمش شنمادر من که به سرش باتوم خورد و من که فح .یدندکه فحش و ناسزا شن یدهمسران شه
 !یم؟عجبزاده شد حرام یمنظام بود ینشناسنامه انقالب و افتخار ا یروزکه تا د
جواب، جز  ینفحش و ناسزا و کتک؟ ا ،یفهاز سر وظ یپاسخ یبه جا ،»؟من کورأی «سؤال  که در پاسخ به ینتقلب از ا یبراتر  بارزای  هنشان مگر
هر چه بود به من  .یاحهای  پرده یدندر. حفط قدرت بود یبرا یارع کشف عورت تمام یکهر چه بود  بود؟ یگرید یزب و نشان از کودتا چه چتقل

 !یفهوظ ینه از رو زدند یکه به قصد کشت کتک م یواناتیح !کنند یرفتار م طور یندارد که دارند ا یخب یلیکار خ هفهماند ک
حق را ندارد  ینا یهر چند که در اسالم کس. یماما تحمل کرد .کرده یمنظام مردم را به دو دسته خواص و عوام تقس یرهبر دیدم یبود که م ها سال
نعمت  یمردم ول ینکهاز اتر  زشت یزیرهبر چه چ یک یبرا و اصالً. عام یچه کس،خاص است یچه کس دهد یم یصتنها خداوند است که تشخ و

. گرفتیم یم یدهند یشانا یادتکه باز بزرگوارانه به س یدیمشن یاریو سست بس یهپا یب یها نعمت نبودند؟ حرف یمردم ولمگر ! دبنام » امعو«خود را 
مردم  یگرانقالب بودند و فرزندان که هستند، به من و د ینا ینبود در کجا معلوم یروزکه تا دهایی  یبود که افع یدهرس ییکار به جا یگراما د
 !فتندزاده گ حرام یناراض

  
 !یرهبر یدانمر ای

و شما پاسخ  یدشما بخوان .اند هنگرفت یو جواباند  هنوشت یو یصدها نامه برا .ییدشما پاسخ گو دهد یاگر امامتان پاسخ نم: پرسم یمن از شما م حال
 .ییدگو
به ! در قنداق یگفتن رهبر »یعل یا« نکرده است؟دروغ و نفاق شما را خفه ! یلیاردم 3000 اند؟ مسلط نشده یمنچه داشتآاهالن و نامحرمان بر همه نا

 رهبریمجاب نشده که انتخابات سالم بوده و  ینکهجانباز انقالب را به خاطر ا یکفرزند  .ینیدحاال بب پس بنید؟ ینم! پاها یدنبوس یخاک افتادن برا
 ینواهللا که من از ا! اند با ما و شما چه کرده ینیدبب .ودش یدتمدمن و استخدام  یمبود من دروغ بگو یکاف ،یعنی. الخطاب است اخراج کردند فصل

به بنده خدا  ،که خدا را فراموش کرده ،دانم یجرم انحراف انقالب م یکرا شر یتدر والهای  شده اما شما ذوب. سربلند اتفاق شاد و مسرورم و
 ی،او را به صرف همنام بودن با امام عل .یدامامت و عصمت باال برد الخطا را تا مقامیزفرد جا یکو  یدگذاشت ینقرآن و نهج البالغه را زم .یدیدچسب
شما چه  برایتا  یدعقل خود را رها کرده و منتظر ماند! »یدکشش نده« گوید یم یکی ینا .آهن گداخته به دست برادرش زد یعل .یدباال برد یتا عل

 یارچه بس .ستا یکاف همین ی،و حجای  هو روز یدبخوان ینماز .ینسح یابر سر کار باشد  یزیدندارد که  یشما فرق یبرا .اند همقدر کرد
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 ازیبها  که با فکرشان مثل بچه یباورلوح و زود ساده یها آدم .یدندجنگ یارانشو  یناهللا با حس إلیبه قصد قربت  یزیدکه در سپاه  یلشگر یاهیس
 .شنو رام و حرف ،رامها  مثل بره .ندارند یصقدرت تشخ .ندارند یلخودشان تحل .کنند یم

مجاب  مردم« گفت یم !در حصر است یموسو دانست ینم اصالً کرد یم) یدعقا یشتفت( جوابو  سؤال از من یخواهنظریدکه در مرحله تجد فردی
گول  یهلو برا آدم یک بنده خدا، !اند که مردم مجاب شده کرد یم تصورواقعاً  یچارهب .»کند ینم یاعتراض یگرد یکس ینبب !که تقلب نشدهاند  هشد

ام  هیدشن. ندادند ،یستاخراج چ ینا یلدل یسیدبنو هر چه خواستم که کتباً .اند هاخراج را به من نداد یماه حکم قطع 11بعد از  مهنوز ه! خوردن بود
مضحک نظام  ینخود و قوانوجدان  ینبندگان خدا ب .مجدد یبر دعوت به گفتگو یمبناند  هفرستادای  هنام یتازگ .مصاحبه کنند خواهند یکه باز م

دارو  نوش یر،نامه اخ !یستنظر خواهند شد چون دستشان به خون آغشته ن با من هم یخره روزألاکه ب دانم یم یمن آنها را مسلمانان !دان کرده یرگ
 .بعد از مرگ سهراب است

 یرا برا ینیسه سال قد و قامت امام خم یستهنوز بعد از بای  هخامن یکه به نظر تو آقا یداز من پرس) ینشمور گزأم( بازجو ،ینشمرحله اول گز در
 .گفته باشم یمحکم ینبه اای  هدر تمام عمرم ن یدآ نمی یادم. گفتم نه. بودتر  دار او خنده سؤال پاسخ من از !ندارد؟ یرهبر

 »ینحسیرم یمبادا گفته باش بویند یرا م دهانت«
  

 !یالماس یجمهور یمقام رهبر ،ای خامنه یعل یدس آقای
پسر که نه،  یکمثل  .یمبا شما سخن بگو خواهم یاز خانواده انقالب م یرانیجوان ا یکحال من، . یدا و متکلم وحده بودهاید  هسال سخن گفت 23

ستاندن  یارای یگرو د. پسر شماست جسمش خسته و رنجور از جنگ است یآنکه در جا.است یزارنوه که از عملکرد پدر بزرگش ب یکمثل 
اش  یشههمه اند !یشو چه دردناک است شرح دردها .ناپاک گردد یشها تا مبادا لباس شکند یرا م یرینشسه بار خواب ش شبهر  .یستنفدکش 

 یسالمم، پر از آرزوها یاما من جوان .شده یدامنا .تفاوت شده است یب کنید یو ماید  هبه شما و آنچه کرد یگرد. جسم رنجورش است یریتمد یگرد
 .ناکام
نوشتند و شما  همه یناگر قرار به پاسخ بود ا .انتظار پاسخ ندارم .یستفرصت ن قدر ینا نه همه آن، را بپرسم، یدمو من نفهم یدآنچه کرد خواهم می

 یپوش کف یعموم یها شما در مالقات یتب نشان دهند؟ یستز بر آن دارند که شما را ساده یشما مدام سع یانکه چرا اطراف یدبفرمائ !انگار نه انگار
 از یاریکجا؟ بس. پوشها را هم ندارند همان کف یدشهر توان خر یهتهران در حاش یندر هم یشماست؟ افراد یستیز از ساده یشینما .ساده است

آرامش خود در  یتب یدر گرما یجنابعالقطعاً و  لرزند یدر سرما دارند مای  هعد یجانحاال در آذربا ینهم !روستاها و قرچک، یار،مردم در شهر
آن را  یها عکس .تومان است یلیونم 400آن امروزه بدون شک باالتر از  یمتکه ق باشد یم 7مدل  »و ام یب« یکشما  یفاتیتشر روخود .یدهست
 ییدوبگ خواهید یم یستچون سند آن به نام شما نحتماً  .ام نشده ییخودرو یناز طبقه متوسط تا کنون سوار بر چن یمن به عنوان فرد کنم؟ یمهضم

فرزندان شما دغدغه اشتغال و مسکن و ! به نام آنها نبود یسند یچمند بودند و ه هم مثل شما از ثروت مملکت بهره مکاش مرد ای یست؟مهم ن
متمول قدر  شما آن یانچون اطراف یستاگر به فرض محال خانه ندارند مهم ن بهتر است؟ یرانجوان در ا یلیونآنها از چند م یرا دارند؟ زندگ یندهآ

 ینکه به زم شوند یم یماهاییمردم شما سوار هواپ که یدر حال روید یو مدرن به سفر م یاختصاص یمایبا هواپ !کنند مینأرا ت یازشانهستند که ن
روزانه  پآ چک .شما که چگونه است یزندگ یاتبماند جزئ .بینیم یاست که ما با چشمان خود م یزهاییتنها چ ینهاا .نشستن آنها تنها با خداست

شما از  یزندگهای  یها شاخص! که هست دانیم یاما م یمتوان اثبات ندارایم  هیدچون با چشم ند که یگرد چیزو هزار  یسفارش غذاهای ی،پزشک
 یآناناند  هط کردغل .شود می تر یشب یزتضاد روز به روز ن ینو ااند  هشدتر  ثروتمند یاو اغن یرترشما فقرا فق یدر زمان رهبر !که باالتر است یکیمن 
 !اقشار مردم استترین  ساده دگیشما مثل زن یزندگ گویند یکه م
دفتر  یسو امروز رئ نامید یخدا م یهشاه قاجار خود را سا ینالدمظفر یست؟شما با شاهان قاجار در چ یدار تفاوت مملکت ییدبگو خواهم می

 یآقا در مسائل تخصص یوقت«اند  هگفت یشانا .داند می ...و یو فن یعلمهای  ینههمه زماز همه کارشناسان در تر  و کارشناستر  شما را خبره یجنابعال
من در رشته علوم  یالتتحص. خب یلیخ »روند یفرو م یرتو کارشناسان آن رشته در تعجب و ح ینهمه متخصص کنند یسخن مای  هیندر هر زم

 یست؟هر کدام چ یزولوژیکف یرثأت و چرا؟ ی؟هوازیرغ یها ورزش یاترند یدفبدن انسان م یبرا یهواز یها بپرسم ورزش خواهم یم. است یورزش
و  یراندر ا یکنم، استادان علوم ورزش تر سؤال یقدق یترند و چرا؟ کم کدام مهم یک،المپ یها رقابت در یفیک یا یحضور کم ثرا یدبفرمائ ینکها یا

همه  یگانیگلپا یمحمد یکه به قول آقا یجنابعال. ورزشکاران اثرگذارتر است یبرا ینیبرسند که کدام روش تمر یجهنت ینبه ااند  هجهان نتوانست
شما  یعنی! داند یرا م یزپاسخ همه چ یدگو »یعل یا«که در هنگام تولد  یخب البته که شخص !ید؟پاسخ ده فهمید یعلوم را از همه کارشناسان بهتر م
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عرض کنم که پدر جان،  یگانیگلپا یبهتر است به آقا. هرگز فهمید؟ یعلم مرا بهتر مام  هکشور درس خواند یناهای  سال در دانشگاه 6که  یاز من
 ینا کنند یو خبرگان سکوت م یدچون اسات ینکهنه ا .ت حرف زدن نداردأجر یکه کساید  هرهبر درست کرد یبراای  هیمنو ه ییفضا لیامثال جنابعا

 یچاپلوس یجهمضحک که فقط در نت یها حرف ینگند ا یبو ،یگانیگلپا یمحمد یآقا .استای  هخامن یآنان از علم آقا یرتنشان از تعجب و ح
 .شماست ما را خفه کرده است

  
 !ای خامنه آقای

سازمان وجود ندارد که  ینمگر ا .لغات است یلو تبد یساز فرهنگستان واژه ینکار ا .شده است یسسأت »یادب پارسفرهنگستان «به اسم  سازمانی
در آن  یکه هزاران لغت عرب یچارهب یزبان پارس ینا یفخب تکل شود؟ یرانیا یداست و با یغرب »ینیاتورم« که نام خودرو دهید یم یصشما تشخ

معجزات  یاآ نه؟ یااید  هگفت »یعل یا«آخر  یدبفرمائ راستی ید؟ا داده یرگ یفقط به لغات غرب یدآ می بدتانها  یشما از غرب چون شود؟ یوارد شده چه م
پس چرا  یداما اگر سخن آن فرد نادان را قبول ندار .یمتا بدان بگویید ی،رخ داده؟ اگر آر یتاندر دوران زندگ یزن یگرخارق العاده د یارهاو ک
 و کنید یدخالت م یو درشت یزدر هر کار ر !ارانزگبر آن نماز یوا یبر آن نماز و ا یوا یا! نماز قم هستند یشهمچنان پ یشانو ا ید؟کرد تسکو

 یک ،اسالم شما .یداست که شما دار ینیالبته منظور من نه آن د !کنید یکه م یدرفتار کن ینخالف دحتا اگر شما بر ؛اید هالخطاب کرد خود را فصل
است هم  یبهم فر هست هم دروغ، یطوالن یدر آن هم نمازها !یستچ یستمعلوم ن .است که نه اسالم است و نه کفرای  هو تاز یدجد یزچ

من در  !است یدجدای  هاسالم شما نسخ .به سرنوشت مردم هم هست یتفاوت یهست، ب یدنپوش یاهو جمکران و س یعزادار .یدار دهزن شب
 ینکشور ا یناسالم است؟ پس چرا در ا یدکه شما دار ینا .ام گرفته یاداسالم را از شماها  .ام درس خوانده مملکت ینهمهای  و دانشگاهها  مدرسه
 د دارد؟وجو یرهمه فق

است  یکارکه ب یاگر جوان .یدا دست قرار داده یناز ا یمیو جرا یآمار تجاوز جنسهای  رتبه ینرا در باالتر یرانتان کشور ا یرانهسختگ های یاستس با
 مشود تما یدهد یاباندر خ یاگر با دختر نداشته باشد، یزمسافرت ساده با دوستانش ن یک یبرا یندارد و پدرش پول یحیندارد و تفر یحقوق و
 نامید یم یعفت یو انهدام و برخورد با آنچه شما ب یریدستگ یرا برا یگرناشناخته د یرویو هزار ن یجو گشت به اصطالح ارشاد و بس یانتظام یروین

طالبان  اب یداردر کشوررا به کجا برد؟ فرق شما  خود یازهایو نها  جوان اگر به تجاوز متوسل نشود عقده ینا یداما پاسخ ده .یدا به کار بسته
که  یمراسم یبرا بار یک .یدا کرده یراسها  دختران را همچون برده .یدا داده یوعرا ش یافسردگ .یدا جوانان را محدود کرده یحاتتفر همه یست؟چ

 آسانسوروارد  یشانا همراه ریگو ما و چند خانوم د یمرادان برخورد کرد یآقا ینبا ا یدر آسانسور ،بدهند رفتمای  هیزقرار بود به پدر من جا
است  یچه حجاب ینخانوووووم ا«زد که  یادو فر یدشور یدختر یکناگهان چنان بر  یزش،انگ وحشتناک و نفرت یافهبا آن ق یآدم روان ینا. یمشد
 را» دینال یکراه فإال « یا معنقا جان شمآ .یدهمسر او رنگ از رخسارش پر .یچارهبه آن زن ب یوا یدمن تنم از وحشت لرز ،»ات را درست کن یافهق
به زور  اگر ید؟تا به زور آنها را به بهشت ببراید  هانداخت یچارهمملکت را به جان جوانان ب یکه همه انرژ ستا یا یباز چه مسخره ینا فهمید؟ یم

 یانربا ت امر شما دزدان و آدممملکت تح وقت در آن .را نخورند یبتا آدم و حوا س گذاشت یم یمأمور یبدرخت س یبود که خداوند بر پا
ارزان و آسان مصرف  یحدر کشور شما تنها تفر! ربودند یرا داشتند مای  هدرب منزل ما در روز روشن دختربچ یجلو .کنند یمردم را سلب م نیتام

نگران آخرت خود هست  یلیخ کسی هر کنند؟ یم یو چگونه زندگ پوشند یچه که جوانان چگونه لباس م یآقا جان به کس. مواد مخدر است
و در  .شود یمتجاوزشان نم یو کس یانندزنان عر ینجابدهند؟ در ا یدبا یچارهرا مردم ب یانقاآ یبعض یجنس یماریتاوان ب .کند یشچشمانش را درو
 !را یرانا .کش یشانقالب پ .یدا ما را از ما گرفته یزشما همه چ .بر مردمش سخت نگرفت ینچن یزن یستکمون .رخ داد یتاصفهان آن جنا

مردم با  یادن یبروند؟ در همه جا یدنشود به کجا با یارابطه به ازدواج ختم بشود  ینا یتشنا شوند و در نهاآبخواهند با هم  یدختر و پسر اگر
 طرفداران شماست؟حافظ شما و  یسفقط پل یدشا .بودم طور ینمن که ا .کنند یوحشت م یسپل یدنمردم از د یراندر ا .گیرند یرام مآ یسپل یدند

بخواهد وساطت کند که  یاگر کس یت؟چقدر محدود چقدر ظلم؟ .یدمان شما با مردم را دمأمور یزآم ینزشت و و توه یبارها برخوردها دمن خو
 یرود دستگب یکنزد طور ینمن هم بار یک .گیرند یم یزکننده را ن کنند را ببخشند، شخص وساطت یشرها کند یکه التماس مای  هزد آن دختر فلک

ساله به خود حق  15 یجیبس یککه اید  هدرست کرد یبساط شما ،»کرد یحکومت مای  هآجان به محل یککه  یشد آن دوران متما«امام گفت  .شوم
نفر از مردم  ها لیونیساالنه ماید  هکرد یجادکه اهایی  یتبه خاطر محدود .یدا کرده یلرا به زندان تبد یرانا .کند یساله امر و نه 35مرد  یکبه  دهد یم

 یدر صدر از نظر خروج یجزو کشورها یرانا .برند یما و شما را م یعکس ابروبر و روند یبه خارج از کشور م یرانا اخلد یحتفر یبه جا
در خارج  یرانیانصد ادر 7به  یکنزد یطبق آمار رسم .اند هآواره و دور از وطن نشد یرانیاناندازه ا ینتا ا یرانا یخچرا؟ در طول تار .است یستتور
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از چند  بار خودم دو یها گوش ینمن با هم ید؟ورآ می بر سر ما ییچه بال یدآقا جان دار .است یشآمار ماه به ماه در حال افزا یناز کشورند و ا
ستان عراق و آن آرامش نصف کرد یماشاره آنان به اقل !»حکومت کردستان بزرگ یلتشک یدبه ام«گفتند  یکه به زبان محل یدمکرد شن یرانیشهروند ا

ملحق شود تا از  یجانبه کشور آذربا یرانا یجانکه آذربااند  هراغب شد بعضاًام  هیدشن یکه تازگهایی  یآذر یا .دارند بود نجاکه مردم در آای  هیمن
نه آن  .عظام است یاتمن همان آ رمنظو( اند یدهکش ینجاکه با سکوتشان کار را به ا یند یخاک بر سر علما. راحت شوند یاسالم یدست جمهور

های  ائلهغآن امام بود که آن  .ساله 33نظام  ینخاک بر سر ا !).اندازه گشاد است یکو دهانشان به  هاشان یبالحال که ج وممعل یدربار یآخوندها
مباد  اند؟ هنر کردهاند  هساکت کرد یفاع را مدتد یکه مردم باند  هکرد گمانتوانند؟  یپرست هم م شهوت یانآقا ینا یااما آ .اول انقالب را ساکت کرد

 !جان به لبشان برسد و دست به سالح برند مردمکه  یآن روز
مال  یرانا! یرانیهمه اقوام ا یا! یورغ یها ترکمن! خوزستان یباعراب نج! صادق و خالص یلرها! از جانتر  یزعزهای  یآذر! یزعز یکردها ای

را با همه  یرانما ا .ملک شماست یرانا .و خواهند رفتاند  هآمد یچند صباح .جرندأمست ینهاا .یدجران نفروشأستم ینوطنتان را به خاطر ا .شماست
 یا یاما بدون نظام شاهنشاه .میرد یبدون عرب و بدون ترک م ،بدون کرد یرانا .یباستمتنوع اقوامش ز یها با رنگ بانو، ینا. یمخواه یاقوامش م
هم در روز  یکی ینا .مرد یشدر روز کودتا یکیآن  .یاهندسرو یخاما در تار کنند یکودتا مها  یجعفر »یزعز«شعبان و .میرد ینم یاسالم یجمهور

 همه ینا .یرانیداز منابع سرشار ا یمند شما مستحق بهره! یردبودنتان را از شما بگ یرانیا یاطین،مبادا که وسوسه ش .اهللاشاء نإ .ردخرداد خواهد م 22
که باور  ییتا خداوند در جا یدصبر داشته باش ید،به هوش باش .یدرنج نکش یرانو شما در ا یرمبم من یران؟از ا ییچرا جدا .استثروت مال شم

 .خود را نشان دهد یدندار
 
 ای خامنه قایآ

در آن هنگام دروس احتماالً  !یدا یدهپر یینقطار به پا یاز آن انتها یدنماز را در قطار بخوان یدکه نتوانسته بود یهنگام یکه در جوان یدبود فرموده
العاده حرکت  قفاصله دارد و با آن سرعت خار ینکه هزاران متر از زم یماییکه در هواپ داند یهم م نژاد احمدی .یدرا خوانده بود ینیعلوم د ییابتدا

در قطار در حال  شود یکه م دانستید یور نمچطاید  هبود ینیشما که طلبه د. نماز جماعت خواند شود یمحتا  شود یعوض م یرشو مس کند یم
 وظیفهو چقدر نسبت به نمازم احساس  خوانم یمن نماز م ییدبگو یدخواست یا! نشستهحتا  و یمم،با ت یحت بدون مهر،حتا ! نماز خواند؟ یزحرکت ن

 !دارم
 یعتش«هستم به خاطر کتاب  یعهن هنوز مسلمان هستم و شاگر مای  هخامن یآقا! است یدهرس یانبه پا یعتیکه دوران شر یدفرمود یاندانشجو بین در
را نخوانده  اگر اینها ....و »فاطمه فاطمه است«، »بودن یعهش های یتمسؤول«، »یشها و رنج یعل«، »تمدن و تجدد«کتاب  .اوست »یو صفو یعلو

ای  هخامن یآقا. شدم یم یحیمسقطعاً از اسالم خروج کرده و  اسالم بدانم یند یارشما را مع خواستم یرا نخوانده بودم و م الغهالب بودم و اگر نهج
به  یدندر شن یکه جنابعالام  هیداز جلسات شما در آن روزگار شن یکیاز  یمن نوار کردید؟ یکه چطور در مکتب دکتر، تلمذ ماید  هفراموش کرد

 یکخواهد گفت که شما در اندازه قطعاً  یدنشان ده یطرف یسان بآن گفتگوها را به هر ان یاگر صدا .یدتر و مشتاقتر  ساکت همهسخنان دکتر، از 
 ید؟ا کرده یشده تلق دوره او را تمام یسال از نبود و 35ارسال کنم؟ حال پس از  یتانکرده و برا یداآن را پ یددوست دار .یدا بوده یشانا یشاگرد برا

 !یدا کرده ییرشما تغ یداست، شا تهاو رف
 ینهشما در زم یفتوا یفرد دانشگاه یکبه عنوان مثالً  .یدا داشته یزعاقالنه ن یماتتصم یشما در دوران رهبر .یمهست ینصفما مردم داوران م البته
که  شوم یم یجگ یاما هنگام .ستایم یرا م شود یزشت موجب وهن نظام م یدهپد ینشما که ا یصتشخ ینا .کنم یم ینرا تحس »یزن قمه« یمتحر

 !نگذارده ینظام باق یبرا یثیتبه اسم ح یزیشما چ یگرد صمیماتت بینم یم
به  یمذهب یها حرف از مذهب و آدم یشانبا ا. ینآرام و مت یمردیرپ .صحبت شدم هم یکاییساله آمر 65تقریباً  شهروند یکاز سفرها با  یکی در
همان  .متعصب هستند یاربس یحیمس یکقا آ ینا ش،بو یوجورج دبلمثالً  .ترسم یم یمذهب یلیخ یها از آدم یشهمن هم« گفتند یشانا .آمد یانم

بوش  ینهم .گویی یو گفتم درست م یدمخند یدمشن یگفته را از و ینا یوقت .»رخ داد یافغانستان و عراق در زمان و یرانگرو گکه دو جن یکس
مصباح  یقاآ شد یآمده بود م یابه دن یراناگر در ا .یاهونتان شد یآمده بود م یابه دن یلعمر و اگر در اسرائمال شد یآمده بود م یااگر در افغانستان به دن

از  یدرد یکو  یریمتا قدرت بگ بوسیدیم یما هم م گفتید یداشت م یتخاص قدر ینشما ا یپاها یدناگر بوس .یمورد عالقه جنابعال ینتئورس یزدی،
 !یممردم کم کن یدردها
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پرست خدا ،یپرست و امام یپرست یند یندارد و به جا یسعادت ارزش یبرا یبرنامه زندگ یکاز  تر یشب یمانبرا ینکه د یمعمول یها آدم بینید؟ما می
سو سخن از محو  یناز ا یکیچون  .یرنددر قدرت قرار نگ یمذهب یلیخ یها بهتر است آدم ینکها ،وآن ؛یما یدهواحد رس یجهنت یکبه  یهمگ یمهست

خودش هزاران  !کند یم یبه حمله نظام یدرا به واسطه حکومت جاهلش تهد یلکهن و اص ملت یکاز آن سو هر روز  یگریو د زند یم سرائیلا
  ! است یتبشر یدتهد یاتم یرانا گوید یدارد و م یبمب اتم

  
  !ای هخامن یآقا

چرا دست از سر  .یداز من آگاه تر یشن بآشما به قر) دهئسوره ما( ؟»یدیدمقدس بازگر ینبه سرزم« که یامدهن یهودمگر در قرآن خطاب به قوم 
از  یاریبس ید؟از آش هستتر  اند؟ چرا کاسه داغ شناخته یترا به رسمها  یلیاسرائ ینخود ملت فلسط یآخر به ما چه، وقت دارید؟ یبر نم یلاسرائ
 یدو تهد یدادداد و ب یه چرا. یدبکن ید،بکن خواهید ین کمک مینیاخب به فلسط. ینهاستبا ا یریدرگ ینهم یجهآمده نت یرانکه بر سر ملت ا ییبالها

کلسوو در رم باستان درست  یمثل بنا یادر دن یمکان یدبه نظر من ما مردم با« مرد گفتیرکه آنها هم بخواهند مقابله به مثل کنند؟ در آخر پ کنید یم
 .»بکشنددر آرامش  ینفسها  بگذارند ملت ودر آنجا به جان هم افتاده  یاتورهامثل گالد یاستمدارانس ینتا ا یمکن
چه  یبرا. یدبه جنگ بپردازد یانتانقرار گذاشته و با همه لشگر ییجا یکدر  یاهونتان یخب با آقا یدهست یلاسرائ یشما خواهان جنگ و نابود اگر
 یم؟شما بسوز یطلب جنگ یبه پا یدکه با یمدار یچه مشکل یلما با مردم اسرائ کشانید؟ یها را به وسط م ملت یپا
 خواهید یم گونه ینها؟ ا صدور ارزش بود صدور انقالب؟ ینچه؟ ا یبرا. را آتش زدند یرانپرچم ا یهکه مردم سور یدکرد یا کارشم؛ یهدر سور یا

با  یانپا یب یها دروغ .یدگذاشت یشرا به نما یصفو یعتش. یدرا برد یعهش یآبرو یتاناسالم است؟ شما با کارها ینمذهب راست یعهش ییدبگو
سازمان  یکوقت  آن! آزادند ظاهراً یانو زرتشت یهودیانو  یحیانمس که یاهل سنت اجازه اقامه نماز در تهران را ندارند، در حال! ظاهری یها عبادت

 .اش دروغ همه .یشنما یبودجه فقط برا یلیاردبا هزاران م »مذاهب یبتقر«به اسم  یارزش یب
تا در آنجا  یدفرستاد یکارا به آمر یتیوال یقاآ یدکرد یلتحمای  هاطر قمار هستکه بر ملت به خ یگزافهای  ینههمه هز ینهم که بعد از ا حاال

 یلیهم خ ،ترنددست و دل باز یلیهم خها  یکاییآمر ینا! کردید یمفلوک م یزمان آن خاتم یشسال پ 10کار را  ینخب ا. استراحت کنند
حاال  .یدرا کرد »یدست چدن« مضحک یما درخواست گفتگو کرد آن سخنرانکه اوبا یشما وقت .هستند ینو چ یهاز روستر  وجدانو با تر، تمعرفبا

هرگز نخواهد  یماصدا س .یماالبته نه در صدا و س یم؟را کنار بگذار یزمانبرگردانند و ما همه چ یمقبل تحر یطرا به شرا تا دوباره مااید  هآدم فرستاد
در کجاها به استراحت  یتیوال یقاآتا مردم بدانند  ییداقل بگواما ال .شده یرد یلیخ یلیهر چند که خ .یدباشد گفتگو کن .کنید یکه شما چه م تگف

 ینکه شما در درون ا فهمید یم یرانکاش ملت ا یاند؟ ا به استراحت پرداخته یکاییاستراحت کرده و با کدام مقامات آمر یچه جلسات پرداخته و در
 ینحسیربردار نبوده و خود از م هنوز هم دست .یدیدورز ینهو ک یدخصومت کرد یرحسینبا مسال به خاطر او  30که  یدیدچه د یتیاکبر وال یعل

خود را  یاسیس یثیتن زمان حآو در  یستادیداراده امام ا یجلو. یدخود به او را ارضا کن یمیقد ینهتا ک یدیدو بعد نقشه کش یایدکه ب یددعوت کرد
و در برابر امام  دانست یم یاستبه اندازه شما س یمنتظر اهللا آیتچون اگر  یدبود یخوب یاستمدارخب س اما! یدآدم و امثالهم به خطر انداخت ینا یبرا

که در  راماه  .بود یمرد ینو چه نازن؛ شد یزده بود و دکان چاپلوسان تخته م یهشما تک یتوال یامروز بر کرس ،)مثل شما( تنها سکوت کرده بود
امام گفت عمامه او را  .یرفتخود را پذ یخطا یتمسؤولاگر خطا کرد اما  یحت، حق کندرا نا یمبادا حق ینکهگذاشت از ترس ا یندستش بود زم

 .بگذریم .یدرا آورد شما سر او، یاوریدب
  

 !رهبر آقای
در قاموس شما  یاهخوعذر یارفتارها چرا در نظام شما رخ داد و تمام نشد؟ آ آن ید؟ا یدهرا د یامام یدهمسر سع ییبازجو یخیاما تار یاهس فیلم

که  یکار کردید؟ یگوش فلک را کر نم یجنابعال داد یرخ م یکشور غرب در یک ...و یکاظم زهرا ی،ستار بهشت قتل یزک،کهر یعهست؟ اگر فجا
 یلکومت تبدو به ح یداما شما انقالب را کشت .زد یاو به ما خسارات ماد .سال جنگ نکرد 8صدام در  یدارانتان با انقالب و ملت کردیشما و 

گمان  .یدا او را سلب نموده یحقوق انسانترین  ییو ابتدااید  هبه زندان افکند ینشاز موکل یتشرا به جرم حما ]نسرین ستوده[ مادر یک. یدکرد
 ؟بیند یرا نم ها مظل ینکه خداوند ا کنید یم

 یپ »مردم روزگارندترین  یتو شق ینعمار قاتل یا« ینکهبر ا یرسول خدا مبن ینیب یشهمگان به پ کشته شد، یهکه عمار به دست سپاه معاو وقتی
 مسؤول« یدگفت ییدر آن نماز جمعه کذا یوقت .»کشتند که او را به جنگ آوردند  یعمار را کسان«خبر داد که  یدآن را شن یهکه معاو یوقت .بردند
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اگر شما ای  هخامن یقاآ .افتادم یهمعاو یهتوج ینا یادبه ناگاه به  ،»هاست کنندگان به تجمع شود بر عهده دعوت یختهر ها یابانکه در خ یکسان خون
 شمااست؟ چند نفر در حوادث بعد از انتخابات کشته شدند که اگر  یتبا کشتن همه بشر ینفر مساو یککه کشتن اند  همگر نگفت ییدبگو یدمسلمان

 یلمف یک ریخت؟ ینم یخون از دماغ کس یدنداده بود یکاگر فرمان شل کنید یفکر نم زنده بوده و در کنار بستگان؟اآلن  یدبود یدهخط و نشان نکش
کم  مردم کم یدصبر کرده بود و دادید یاگر شما فرمان خشونت نم ید؟کن یهکه خود را توجاید  هساخت »]ی طال[ ها قالده« دروغ به اسم یبه تمام

که  یمنداشت یما که سالح! دفاع با سنگ و چوب ینه مردم ب برد یح ماست که دست به سال یمحارب کس .یدشما خشونت کرد! شدند؟ یخسته نم
 »چرا؟« یمکرد سؤال ما فقط! یدداد یکفرمان شل

آن  یجاز نتا یکی دانید یم را ظبط کند؟ها  که آن صحنه یستن ینیو دورب یلمیف یچه زنند یان شما مردم را کتک ممأمور یکه وقت یدکرد یالخ شما
 یتؤاز هموطنان را بعد از ر یگرد یمن و تعداد ،در بدو ورود. ام کرده یدبازد یتالیااز کشور ا یمن به تازگ مردم چه شد؟ با یانهوحش یرفتارها

که تنها  یمبود یرانیما چهار شهروند ا .بودند رسیدند یکه مجرم به نظر م یپوست و افراد یاهس یبردند که در آنجا تعداد یبه اتاق یمانها پاسپورت
خود  ربه همکا یزنگ خورد و و کرد یم ییکه از ما بازجو یسیتلفن پل .کردم یفاا یزبه صحبت بودم و در آن مجال نقش مترجم آنان را نمن قادر 

ترحم و لطف به من انداخت  یاز رو ینگاه ،یرهمه تحق ساعت و آن 2بعد از  .»کنم یم ییبازجو یقاییو آفر یرانیمشت ا یکدارم از « گفت ینچن
 یکیروز بعد در شهر  5 .من رفتم .بمانند یدبا ینهاسه نفر چه؟ گفت ا ینا یدمپرس .»یبرو توانی می یا،ب یون به من در ترجمه کمک کردچ« و گفت

 روز در زندان فرودگاه 3و همراه کتک زده و  یزاآن بندگان خدا را با وجود داشتن و« گفت .را گرفتم یگرو سراغ نفرات د یدمد را تصادفاً آناناز 
عوامل شما مردم را در  یوقت! یدا چه کرده ینیدبب .ای خامنه جناب بینید؟ یم .»کردند یپورتد یرانبه اتر  هر چه تمام یاحترام یو با باند  هنگه داشت

زمان آن شاه  که در یمبود ییها ما همان! بر شما یوا .کند یروطن شما را کتک بزند و تحق هم دهد یت مأبه خود جر یخارج یکبزنند  ها یابانخ
 آریاییشما  ینکهدر ا .یدا را خوار کرده یایینژاد آر. یدا ما را برده یشما آبرو. کردیم یسفر م یزابدون و یادن یاز کشورها یاریبه بس یتخاص یب
حرمت ما  داشتید، یم اما اگر به رسم اجدادتان نمک خورده و حرمت آن را نگه !).یدکه از نسل امامان ما هست یریماگر بپذ( یستن یشک یستیدن

 .زدید یو ما را کتک نم داشتید یرا در خانه خودمان نگه مها  یاییآر
شما مالک و وارث انقالب  یاآ یماز شما بپرس یمحال ما اجازه دار .داند یو پرسش را حق خود م کند یم سؤال لوکاستوشما مدام از ه منتخب

وارث  کنند یکه مثل شما فکر م ییهاآنانقالب کجاست؟ فقط  ینما در ا یثارگرانای ها پس سهم خانواده یمکه بپرس دهید یرخصت م ید؟هست
بزرگ  ییاست؟ اگر شما دچار خطا یخرفزمطلقه چه مفهوم م یتوال ینپس ا کنید یخطا م یزنه؟ اگر شما ن یا یدالخطا هستیزجا ماش یاآانقالبند؟ 

ای  هکه عد یرمگ !یدا فراموش کرده یااید  هاسالم را نخواند یختار یاشما  گوشزد کنند؟شما را  یخطاها یتأشما با چه جر یداران واقع دوست یدشد
که امام حسن قصد  یهنگام ی،حجربن عد دانید؟ یباطل را نم یتئور ینابطال ا یخینمونه تار ،مطلقه درست کردند یتاسم وال به یزینادان چ

منافق صلح  ینکه با ا یستن یتو جار یها در رگ یمگر خون عل« که یدام شورطلبکار در حضور جمع بر ام یککرد همچون  یهصلح با معاو
خود  یامام حسن برا یدخود قائل یکه شما برا یحق ینا .او را مجاب کرد یفهوظ یو از رو یپنهان ییبرد و در گفتگو یو امام او را به خلوت »ی؟کن
را به سلطان  یلحسن خرقاناپاسخ ابو یدبااید  هتصور نمود »مراأل یاول«م خود را اگر ه .یستجز استبداد مطلقه ن یزیمطلقه چ یتوال .دانست ینم

ای  هنشان یچشما که ه یترسد به وال چه یم،ا هم مانده »الرسول یعواهللا و اط یعواط«در  ما ،ای خامنه یآقا .شما دهم هب ییرتغ یبا اندک یمحمود غزنو
 !یدندار »مراأل یاول«از 
جهان در  و یکعنوان المپ دو و یمدال جهان1 ی،الملل بینمدال  6که با داشتن  یکس .جهان یانقالبم و قهرمان کشت ینا%  70فرزند جانباز  من

 است که به جنگ رفته و یرانورزش ا یخچهره تارترین  یمذهب .کشد یم یدکاست که لقب قهرمان دو جبهه را  یرانورزش ا یختار یگانهورزش، 
 یسازآزاد یاتشب عمل! به خاک افتاد یشانآوردند ا یفتشر یشاز اتر یرفسنجان یکه فرزند آقا یهمان روز .داز دست دا اخود ر یسالمت

 یدکامل و ضعف شد یحس یکمر که موجب ب یهدر ناح ینخاع یدشد یبو آس یهکل طحال، متر روده کوچک، یمو ن یکاز دست دادن . خرمشهر
آن  ییکه از بازگو یگرعارضه د ینو بدون وقفه اعضا و جوارح و چند یددرد شد در هر دو پا، زانو یها تاندون یپارگ  پاها شده است، یحرکت

محور اید  هشد ،اید هبود یددر تبع یو مدتاید  هانقالب داد ینا یدست برا یکتنها  یجنابعال .باشد یم یو یجسمهای  یباز آسای  هخالص ،معذورم
پس سهم ما  کنید؟ یم یتاز یکهرانده و  یهاست که ما را به حاش تر یشاز ما باید  هنظام کرد یشما برا کههایی  ینهو هز یثارنظام؟ ا یچون و چرا یب

. ...و بروجردی ستاری، یمی،داوود کر حاج ی،باکر همت، ،مشهور انقالب یفرزندان شهدا یارانتان؟همه و همه آن مال شما و  نظام کو؟ یناز ا
من . پدران خود هستند یهشبها  یافههمه ق .جالب است یمت ینو چقدر ا .یقندنفره که با هم رف 25 د حدوداًهستن یمیت یک .امروز در انزوا هستند

 ینکهاتر  و جالب؛ هستند یداشتن چقدر دوست .ندا جا جمع یکهم  انگار زمان به عقب برگشته و شهدا همه با .یدمهمه آنها را با هم د بار یکفقط 
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 یشما برا. همه کارهاند  هشدها  یو درجه سومها  یترسوها و پشت خط ،ها زده اما جنگ .رفتند انپدرانش .وجود معترضندآنها به وضع م یتمامتقریباً 
 ید؟ا کرده یشما دوست و دشمن خود را قاط یاایم  همنحرف شد ما ید؟ا گذارده یخود که را باق

به ما  یاستاشق یستهرا که شا یاز ملت حواله کند و کلمات و الفاظ یبخش یا را به ملت یاحترام یانواع و اقسام تهمت و ب یدکشور با یکرهبر  آیا
خواهند  یاهللا طرفداران شما هم به زودءشا إنو ! است یرتبص یب یخدا را شکر که معلوم شد چه کس .یرتبص یب ،گر فتنه، منافق مردم نسبت دهد؟

نفر  ینشما چندم). ع(ینحس یامق یهبر عل یزید اسالم به کار برد؟ یخرا در تار »فتنه«بار لفظ  یناول یچه کس دانید یم !بوده گر فتنه یچه کس یدفهم
 ید؟هست
و  ندا یبنص یآن که از سواد خواندن و نوشتن هم ب یرکه پدر و مادر پ یدینه شما و فقط آن خانواده شه ؛ما هم هست یانقالب برا. ای خامنه آقای

 .ندا کم یلیشان هم خ که عده کند یم یاریشما را 
به  یگرید یو در جا یدنباش یشما در کسوت رهبر یمما اگر بخواه ید؟ا چرا انقالب را مصادره کرده. یدانقالب ما را به ما پس بده ،محترم آقای

 یترسمحق ما را به  ینانتخاب کنند ا یشما به رهبر یرا به جا یگریبخواهند شخص د یراناگر مردم ا یم؟چه کن یدبا یدمردم و ما خدمت کن
اگر  زنید؟ یرک با ما حرف نم چرا ی؟ا معجزه یاای  هنوشت ی،دستخط ید؟دار سندی ید؟ا امام عصر تصور نموده یبخود را نا ینکها یا شناسید یم

شما  یرا به جا یگریشخص د توانند یانتخاب کردند حال مردم چگونه دوباره م یشما را به رهبر 68در سال  یممستقیرکه به طور غ یدقبول دار
 !یدنبود یشما که راغب به رهبر ند؟ینبرگز
 تواند یسال خدمت نم یتجربه بشر ثابت کرده که انسان بعد از س یعنی .رسند یم یسال بعد از خدمت به سن بازنشستگ 30همه مشاغل  در مردم
 یانقاآاز  یلیها نبود خ پست یناگر ا کنم ین فکر مالبته م کار کنند؟ یتا ک یدبا یجنت یآقا یا ید؟ندار یشما سن بازنشستگ .جوان کار کند یکمثل 
مجلس خبرگان ناگهان دوباره  یاستبه ر یدننبودند و بعد از رس یشب یلچیرو یبر روای  هکه جناز یکن یمهدو یقاآمثل  .حال مرده بودند هتا ب

 .شفا الناس است .جل الخالق !پست؟ ستا یا عجب معجزه .سرزنده شدند
مردم مثل اشتغال و  ییابتدا یازهاین یشد و هنوز کشور نتوانسته جوابگو یجادا یتجمع یو ناگهان یاز قبل رشد تصاعد که یهمه مشکالت این

حتا طرفداران  قدر مضحک است که شما آن یهرو ییرتغ این یز،عز یآقا! ؟دهید یم یتجمع یشفرمان افزا باره یکگرفته به  یدهمسکن باشد ناد
 یننوزاد امروزه با چند یکتولد  ینههز دانید یکه نم یدهست یشغرق در توسعه قدرت خو قدر ینا. یستنداز آن ن یتعهم حاضر به تب شما شهآتدو

فرزند جبران  یدرا با تول یسال جار ینامگذاراید  هانگار خواست زاد نوریبه قول محمد . دولت هم تطابق ندارد یرانبگ یماه حقوق کارکنان و مستمر
 یتیوال یلیکه خ ییآنها یگران یوانفسا یندر ا. استتر  یتیوال یکه چه کس ینبردن به ا یپ یکرد برا یدار ا مستمسک خندهر ینا شود یم !دیکن

 .گو هستند دروغ .یستندن یتیاگر نسازند وال .تا بچه بسازند 5اقل ال یدهستند با
به  یوا. نوه شما هستم یمن جا .ام یدههمه خطا از شما د یناده اس یلیو خ یساله معمول 30جوان  یکاست که من،  یدهکار شما به کجا کش ببینید

 ییهمه خطاها ینما شما را از ا یدبگذار »تذهبون؟ ینأف« ،ای خامنه یقاآ ید؟ا با خود چه کرده! دانند یخدا را بهتر از من م یندانشمندان و فقها که د
 :یممطلع کناید  هقرار داد ینابود رض خطرشمار در مع یب های یریتمد ءو کشور و نظام را با سو یدکه دار

  تو اندر حضور یبع یدکه گو هر«
 »ت از ظلمت به نورهرا نماید یم
  

در خانه شما را هم  یدبجنب یراگر د ینودوم یناای  هخامن یآقا .رود یکم دارد م شما از اسد او هم کم یعقالنیرغ یتهمه حما ینبا وجود ا ببینید،
دوباره خود به  یاتح یانقالب برا ینا .یدو ابتدا از خودتان شروع کن یداصالحات را آغاز کن یشود خودتان با سربلند یرد ینکهقبل از ا .خواهد زد

 یکه در دوره رهبرهایی  یتو از جنا یدبرو یو به کنار یدکن یخواهخاضعانه از مردم عذر .جز جناب شما یستن یدارد و آن کس یازن یقربان یک
را که  یالخ ینا .بکشند یبرگردند و مردم دوباره نفس یشانها به سوراخاید  هخود جمع کرد رکه دو یوحش یواناتح ینا بلکه ات یدشما شد توبه کن
و اکثر ملت  یثارگرانشهدا و اهای  ما خانواده، کدام مردم؟ ما .یدکنند فراموش کن یثارانقالب باشند و ا یکه حام یشور و مردمپر یدوباره انتخابات

و  یفتدبه خطر ن نبا شما هستند که جانشا ییتا جا .یستندشما ن یبرا یگذشتگخوداهل از یادز ،شناسم یشما هستند و من م یکه حام ییآنها .یرانا
شما  .یدا و از دشمنان خود دوست ساخته کنید یم یلدوستان خود را به دشمن تبد .یدساز هست شما دشمنای  هجناب خامن .تعدادشان هم کم است

 .است یکه در قانون اساس هایی همان ید،رهبر را ندار یک یاتعنوان خصوص یچبه ه
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شده و خطر  یراندر جامعه ا تر  یشو تفرقه ب یختگیشما موجب از هم گس یکه تداوم رهبر دهم یهشدار م یشهروند متفکر، به جنابعال یکنگاه  از
 یشناسان و عقال جامعه یلهشده به وسهای منتشر در مقاله ینجانبکه ا یرام .دهد یم یشافزا یشاز پ یشکشور را ب یهو تجز یاجتماع یفروپاش
آنها  یبر روابط خانوادگ یریثأدر دهه اول انقالب ت یبهمه فراز و نش بودند که آن ییها مردم همان ینا .ام مشاهده نموده یزن کشورداخل 

ای  هخانواد .اند هبا هم دشمن شد یاسیمسائل س یلشده و مردم به دل یدهپاشاز هم  یلیشما روابط فام یافکن اما امروز به لطف اختالف .گذاشت ینم
 خانواده خواهید؟ ینمونه م؛ پدر با پسر، برادر با برادر .قطع رابطه نکرده باشند یکدیگربا  یاسیاختالفات س یلبه دل یلآن افراد فام درکه  یستن
 !یخزعل یقاآ

 !یدچون شما ما را دوست ندار یمدوست ندار ما شما را ای، خامنه یآقا ینکهکالم ا مخلص
  

 !یاندوستان و آشنا ایران، یزعز مردم
. بودم یرانیاما هنوز ا ،هر چند که انقالب ما انگار به سرقت رفته .از نظام خروج کنم یاپناهنده شوم و  .باعث نشد من از وطن خود ببرم یزچ هیچ
 .شود یما م یرغلط همه جا دامنگهای  یاستاما انگار نکبت وجود س .خاک وطنم بازگردم مهاجرت کنم و هر زمان که خواستم به خواست یدلم م

 .کند یرا مجاب م یطرف یدارم که هر خواننده منصف و ب ینامه گرفتم پاسخ ینبه نگارش ا یمکه چرا تصم پرسید یاگر از من م
  

 !مردم
 یزن یرانخارج از احتا  که هستند، داند یکه فقط خدا م یرانوابسته به ا ینظام یها ارگان یرسا یاو  )گمنام یوالهایه یدبخوان( سربازان گمنام

 گذشتههای  در ماه ،ینهاا. نکنند یخارج از کشور هم باز یرانملت ا »یآبرو«با حتا  یشانباعث نشده که ا »دشمن« یخولیایمال .یستندبردار ما ن دست
 یدر کشورها یلیاقدام به ترور شهروندان اسرائ یرانیشانا یها خبرنگار با پاسپورت یادانشجو و  گذار، یهسرما یست،در قالب تور ینننگ یدر اقدامات

با  یگرافراد که د یناز ا یکی ،حوادث ینبعد از چند ماه از گذشت ا. بوده است یلآمدن در خاک اسرائ یامختلف کردند که تنها گناه آنان به دن
در قالب  شناسد یم یدارد و پدر من را به خوب یزما را ن یلبا فام ییکه سابقه آشنا یخداداد یبه نام عل !دباش یسرباز سرشناس م یکنامه  ینانتشار ا
مورد  تاندر گرجس یو یستیترور یاتعمل دراحتماالً را که  یو یاز دو خودرو یکیاز من درخواست کمک کرد تا  یاعتماد خانوادگ و یدوست

 هم که ینجانبا .را داد شا یماییدفتر هواپ یندگینما یشنهادجلب نظر من به بنده پ یبرا ،حال یندر ع .انماستفاده قرار گرفته بوده به فروش برس
باز شد ای  همن به سوژ یکار پا ینبا ا. را اجابت کردم یمشغول بوده درخواست و یکشور به چه کار یندر ا یکه و دانستم یغافل بوده و نمکامالً 

 !دانستم؟ ینم یچکه ه یاز خود دفاع کنم در حال خواستم یطور م چ.گناه بودم یبکامالً  که یمن منجر شود در حالشدن  یکه ممکن بود به زندان
کرده  ماناز من به عنوان طعمه استفاده کرده بود و گ یاتشبعد از عملها  ماه یوانح ینا !گناهم؟ یتا ثابت شود من ب کشید یسال طول م یاچند ماه 

 یجهگرفتن خودرو و فروش آن بدون نت یتالش من برا یمن ماه و یکمدت  .کنم یموضوع سکوت م یندر برابر ا یر اتفاقبود که من در صورت ه
موضوع  ینبه موقع من باعث شد که از ا یآگاه ینخود شدم و هم یرامونپ یعادیرغ یفرد و اتفاقات ینا یها متوجه دروغ ینجانبا ینکهماند تا ا

 یتاستفاده از من بر آمده بود که با لطف و عنا ءدرصدد سواحتماالً  یشها یالهخود و همپ یستیبعد از اقدام ترورها  رده ماهنامب .جان سالم به در برم
 یمساو کندو امثالهم کار ) ساواک( امروز همچنان در وزارت اطالعات یواهللا که هر کس. در امان ماندم یشانها یسهخاص خداوند از شر آنان و دس

روزمره  یاما ترور و شکنجه جزو کارها یدبر لب دار ینکه مدام روضه حس یگمنامان یا .جنگید یم یزیدلحظه در سپاه  ینکه تا آخراست  یبا کس
آدم  یکاقدام به ترور  یشما با چه فرض. است در تضاد است یعهبا هر آنچه که در اسالم و شاید  هو کرد کنید یهرآنچه که شما م شماست،

ترور  یبرا یهیچه توجاید  هو اسالم را شناخت یدهست یعهاگر شما ش کند؟ یکه دولت او دانشمندان ما را ترور م یهتوج ینبا ا کنید یم ینظامیرغ
 .یدا به مخاطره انداخته یگرد یاعتبار کشور و ملت خود را در نزد کشورها یالنهشما رذ ید؟صرد دار یمانمسلم و سل یلهبه وس یادنکردن ابن ز

 یزو مقابله به مثل؟ آنها شراب ن یمکه آنها کردند ما مجاز به انجام یمگر هر کار !ننگ بر شما! هستند؟ یستترورها  یرانیا یندبگو ها یخارج
او  هبنده خدا را بدون آنک یککه فرمان قتل  یمذهب است؟ لعنت خدا بر کس یا یند یمقابله به مثل شما در کجا ینا .یگرو هزار کار د خورند یم

 !چه سازمان موساد باشد چه ساواک. از او ندارد یو کدورت ینهک یچکه ه یرا بکشد در حال یکه کس یو لعنت خدا بر کس. کند د صادررا بشناس
 .دانم یکه عدالت باشد محفوظ م یینظام در جا ینمسؤولاز  یحقوق یتطرح شکا یحق خود را برا ینجانبا

 
 !مردم
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مورد سوء ظن قرار  یشد و بنده در کمال ناباور یلبر من تحم یقابل وصف یرغ یماه فشار روان 6 .انداخت من را به خطر یزندگ یاقدام و این
 یناز ا آورتر؟ شرم یناز ا. آمد می که چه بر سرم داند ینه خودم در خارج از گرجستان نبود خدا ممسؤوالاگر لطف خداوند و اقدامات  .گرفتم

من  های یاماز پ کدام یچبرف کرده، به ه یرمتهم و سر خود را ز یجیهم طفره رفته و من را به گ یخواهعذر یکاز گفتن حتا  فرد این ر؟ت یفکث
درخواست  یخشم و نفرتم از و یتکه در نها یبا وجود .را کشتند یبودند که امام عل ها ینهم .سواد و خطرناک یآدم ب یک. دهد یپاسخ نم

وقاحت و ! کند یم یتگرفته که از من شکا یشمتهم کرده و دست پ یم من را به اخاذاز انتشار موضوع صرف نظر کن تاپرداخت غرامت کردم 
من بر  یبرا یختهآب ر ینکهو ا یردالشعاع قرار گ با انتشار موضوع تحت یخانواده و ینخواستم زندگ ینکها یلتنها به دل! یدرا بنگر ییروپر
 یزنقبالً  چنانچه .دارند یو نه رحم و مروت ینبه اخالق، نه به د نه یبندند،پا یلیفام یتنه به رابطه دوس .یمطرف هست یبا چه کسان ینیدبب .گردد ینم

 یبه مردم معرف تر یشحاضر شود و خودش را ب یشیازخودم هستم تا در همان دادگاه نما یو یتکه منتظر شکا کنم یرساندم اعالم م یبه اطالع و
 !کند

و همکارانش که  یو یشود برا یکنم تا درس عبرت ینافق را به هر شکل ممکن به همه مردم معرفدروغگو و م یوانح ینبنا دارم که ا اینجانب
ام  هدر مورد من و خانواد ینکه بعد از ا یمنف یها از قضاوت .کنند یباز »خدمت به نظام«به اصطالح  یو غافل برا گناه یانسان ب یک یبا زندگ یدنبا

ها  ظلم ینسکوت در برابر ا یکنخواهد داشت ولام  هخانواد یبرا یندیناخوشا یامدهایالعمل من پ عکس ینهر چند که ا .ندارم یخواهد شد هراس
و چه  یلدولت اسرائ یلهو نفرت خودم را از هر گونه ترور چه به وسام  هآزادانه نوشتکامالً  مکتوب را ینا .دانم یم ینابخشودن گناهی یگررا د
تحت امرشان قصد ای  هیرمسخره زنجهای  نامه روزن یاو  یضرغام یمایبا صدا و س یاران او با هماهنگاگر همک. کنم یاعالم م یرانا میتحاک
و به  کنم یرا منتشر م یو یراز تهمت و دروغ را نسبت دهند تصاو یپدرم را کنند و چنانچه مسبوق به سابقه بوده موج یامن  یتیشخص یبتخر

 .نامه بسنده نخواهم کرد تظلم ینخواهم پرداخت و به ا تری یشب یزیونیو تلو یوراد مستقیمهای  مصاحبه
 یکی ینکهبر ا یمبنای  هنشان یچو ه تراشد یمکامالً  محاسن خود را .است)با نام مستعار جاللاحتماالً ( ی،خداداد یفرد چنانچه ذکر شد عل ینا نام

آن  یو نکه فرزندا باشد یم یشمستقر در فرودگاه ک یماییتنها دفتر هواپ ،سپاروک یمایینامبرده مالک دفتر هواپ. از عوامل نظام است در چهره ندارد
 یعل یریتبه مد یشهمان سپاروک ک ینکه ا یدبدان یافت ییرتغ یگرینامه نام دفتر مذکور به هر نام د ینا یاگر بعد از افشا .کنند یرا اداره م
 یینتع دونفرجامش کشور را بکرده و بعد از انجام ترور نا یداریخر »یالبلوش« مستعار یلیشده را با فامذکر یفرد خودرو ینا .باشد یم یخداداد

دارم که در صورت لزوم به انتشار آنها اقدام خواهم  یاردر اخت یزعکس ن یتعداد یستترور ینخوشبختانه از ا .خودرو ترک کرده است ینا یفتکل
های  با استفاده از رانت .کند یفعاالنه شرکت م یشک یرهدر جز یسابقات ورزشو در م پردازد یکمان مو  یربه طور منظم به ورزش ت یو .نمود

من با سابقه  که یدر حال .به هم زده است یمتمول شده و ثروت یراخ یها در سال شود یم یچه کسان یبنص دانند یهمگان م یگرکه د یمخصوص
و فرزندانش  یهستم و کردن کار یداپ یغربت مجبور به جستجو برا جانباز سرشناس مملکت هستم و در یکفرزند  ینکهدر دانشگاه و ا یستدر

و ترور و  یکش آدم ینهکشور شود هز یو اشتغال و آبادان یدخرج تول یدکه با ییها پول .فروشند یبه مردم فخر م یلیونیچند ده م یسوار بر خودروها
 .رسد یم یخداداد یبه امثال عل شده و یرهبر یگردنکش

 و یرمبگ یدهرا که به من رفته ناد ییها همه ظلم ینمظلومم بخواهم ا ینکه به خاطر سفر به سرزمام  هشد یخال یتاز غرور و حر مگر چقدر من اما
 !یراندر خارج از ا ینجاا یحت سکوت کنم؟

مگر من از دختران و  ینم؟سرزماز شکنجه زنان تر  بزرگ، از پدر و مادرم دوری ست؟ا یاز وطن چه درد بزرگ یمگر درد دور .ای نمانده هچار دیگر
 یواش یعقوب، یبن یالژ .ستوده ین؟ نسرترم هستند، کم یرانیزن ا یکو عظمت  یبزرگهای  اسطوره ،همه آنها یگرکه امروز د یگناه یزنان ب
ننوشتم؟ مگر رأی  را در برگه یسومگر من نام مو .کنند یرا درک م یکوچک یچهتنها در یاکه از دن ؟ترم کم من از اینها... و یتبهاره هدا ،اریآهنظر

 یوم کل« ید،پول هست پست و یو همچنان در تکاپو یدرا نوشت ینحسیرکه نام م یکسان ای زنم؟ یآن م یرو بعد ز کنم یمن مثل اهل کوفه امضا م
 .»رض کربالأ کلعاشورا و 

  
 منافقان و چاپلوسان ای
تا باد بر کدام جهت  یدمنتظر هست یشهکه هم یآنان .شماها را نشناخت ینکهآنها ا ینتر ممه .شد که شد ینآن ا یجهداشت که نت یادیز یخطاها امام
 .یدو همچنان همراه موجاند  هبا کشور شما چه کرد بینید ینفرت بر شما که م. از شماست شود یامروزهر چه که ملت ما و کشور ما متحمل م .بوزد
و همچنان منتظر  یدداد ینخبگان کشور را فرار. یدآواره کرد یادن یفرزندان ملت را در همه جا .ردرا خوار ک یرانیانبر شما که نفاق شما نام ا ننگ
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چرا فقط  .را رفراندوم نکرده بود یاسالم یاذعان کرده بود جمهور یدار در حکومت یتجربگ یکاش امام که خود به ب. که به شما دهندای  هتفال
 کرد؟ یاستکثافت س یرا قاط ینچرا د! آخر مردم که از قبل مسلمان بودند .یرانا یجمهور .خلق یکدموکرات یخب جمهور ی؟اسالم یجمهور
 .در بدن نداشت یسالم یجا یگربارها مجروح شده بود و د ینحاج حس .اند هبود یهمراه و یخراز ینحاج حس یدشه ،سفر حج یندر آخر پدرم

 یگرد حاج مراد،« کرده که یتشکا. همدرد گشودند یک ید کرده و راز دل برابه پدر من داشتند شرح در یکه ارادت خاص یشاندر آن سفر ا
دلم خون ، دسته بردم و نفر برگرداندم ،گردان بردم و دسته برگرداندم، قدر که لشگر بردم، گردان برگرداندم آن. شهدا هستمهای  شرمنده خانواده

که  خواهم یم یگرد .که اجازه نقشه دادن ندارد جنگد یم یکس و )امثالهم و یصفو یمرح، ییمحسن رضا( جنگد یکه نم دهد ینقشه م یکس .است
منظور من از منافق امثال  .یداز جنگ بر بدن ندار یننگ بر شما سرداران که خط .یدبه شهادت رس ینحاج حس حج،تنها چند ماه بعد از آن . »بروم

های  شماها نخاله .یاورندبر سر ما ب ییعوض شود بال یمکه مبادا اگر رژ یدغرقاما در حساب و کتاب  دانید یرا خوب م یزکه همه چ یدشماها هست
و اگر  کشید یسال طول نم 8 یدنبود و اگر شد یجنگ آغاز نم یدکه اگر شما نبود یتخاص یب یترسوهای  یپشت خط .نه سرداران یدجنگ هست

و  یقهزده با  ساله جنگ 29جوانک  یک یداگر شما نبود .رفت یخود راه م یهاو جهان با پا یکالمپ یگرمدال د ینپدر من با داشتن چنداآلن  یدنبود
اما به  را، شمارأی  و یدندملت را دزدرأی  که یدیدد. گرفت ینم یممن تصم یداد استخدامقرار مدیدت یاز شماها، برا یدبه تقل یآخوند ییدمپا

 !ننگ بر شما .یدکرد یانتداده بودند خرأی  که به شما یسکوت کرده به مردم یفتانکث های یشیاند خاطر مصلحت
 ینکه با سکوت خود ظلم را تمک یاما مردم .»است که در برابر ظلم سکوت نکرد یمزار مرد ینجاا« که بر سنگ قبرم حک کنند کنم یم وصیت

که بر ظلم گردن نهد و در خفت  یبر کس یننفر. و گلستان در عهد آنان بسته شد و تماشا کردند ینامه ترکنچاکه عهد یبرابرند با کسان کنند یم
که اعتراض مردم به تقلب در انتخابات را  آنان ینکه،سخن آخر ا .نکنم یناز وطنم باشم اما ظلم را تمک یدور یدمظلومانه در تبع ارذگب !یردبم
. یدعورت هنوز قدرت را در دست داشته باشهر چند که با کشف  .شما را خشکانده است یشهر یامق ینکه ا یدبدان یدید،نام 57انقالب  یکاتورکار
 .در حال جان کندن است منحوستان یکرهر چند که پ است سر شما را زده، ینسرخ حس یامکه تداوم ق ماسبز  یامق

  
 یز،عز ینحس یرم یتو ا و

 .عشق را عشق است .از نفرت بس است .یباستبا عشق ز یزیهر چ آخر
 یتموال یامچنانچه ق. نرسد یتتو به موفق یستادگیاگر احتا  درخشد می یرکبیرچون ام یدیجاو یها کنار نامکشور در  ینا یختار که نام تو در بدان
هم از نام  هنوز یخکه دجاالن تار چنان آن! را در بند کنند و همچنان از تو بترسند تر که تو بزرگ یناز ا یروزیاما چه پ .شکست خورد ینحس
 دهم یم پیغام یزمن ن ی،که به ما و راه ما همچنان وفادارای  هداد یغامپ! »تنها شده یموسو ،ییکجا ینیخم« مردم بود شعار یباچه ز .ترسند یم ینحس

 !ینحس یا. یمکه ما به تو و راه تو وفادار
 
 !بزرگ یخدا ای
تا ناموس  یمتو را خالصانه صدا زد. یمب کردها خطا ازهمه قدرتتر  ما تو را بزرگ یدی؟را نشن ما یمگر تو اهللا اکبرها اند؟ با ما چه کرده بینی نمی

 وابدر خ یی؟معلوم هست که کجا. مان بود یانقالب اسالم یریگ تو و بازپس یند یرتطه یبرا یامق ینا. یریمپس بگ یدخوارج جد ینخود را از ا
 یرتغ ی؟و باز ساکت ،به نام تو کشند یه آدم مک بینی یتو م. افتند نمی اراده تو یبرگ درختان ب. از جزء جزء حوادث جهان یتو آگاه .یستیکه ن

 .اند هرا هم گرفت ما ییابتداهای  یآزاد. مبهم استام  هیندهنوز آ و شود یم یددارد سف هایم یشر یست؟چ یهمه صبر تو برا ینکجاست؟ ا یانتپا یب
ما در خلوت دست به دامانت  .یدآ می بدم یمذهب یها آدماز  یگرد .کردند یقتلف یاخالقرا با خشونت و بد یند .اند هکرد ینبتو بد ینما را به د

 یاخدا. بینیمرا زودتر ب یتتبجنبد و عنا یرتتتا مگر آن غ یمحال بگذار تا گستاخانه تو را به چالش بکش. یپاسخ نداد .یمبا اشک و آه خواست. یمشد
و تو  یاندازندمسلمانان را به جان هم ب. سک شهوتشان کنندتو را مستم کنند؟ یتو باز ینبا د یناز ا یشب ینکسبه د ینکجاست که ا یرتتغ

 !ما را نجات بده یا یرجانمان را بگ یا ،یاخدا .یگر باش نظاره
 
 ...هما را ب .اند خسته یاستمدارانمردم جهان از دست س! یسیع یخدا یو ا یموس یخدا یا! محمد یخدا ای
  
 

  ***منبع *** 
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 (++)   1391بهمن  12ای،  به خامنه» 65سعید «نامه سرگشاده 

 
 !جام زهر رو کوفت کن یاجهان، ب ینامر مسلم یول جناب
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    1391بهمن  27ای،  زاده به خامنه نامه سرگشاده مصطفی تاج

  
  قرار گرفته است یکتاتورد یها حکومت یالگو یرانحکومت ا ،یدر بهار عرب

  
  یماهللا الرحمن الرح بسم

 ای خامنهاهللا  تیآ حضور
 و احترام باسالم

  
مستبد و فاسد خود را سرنگون کرده و سرنوشت خود را به دست های  یمگذشته رژ که در دو سال یبه اتفاق مردم یبقر یتکه اکثر مستحضرید

قدر  آن مسأله. را در کشور خود ندارند یرانا یاسالم یمشابه جمهور یاعالم کردند که قصد استقرار مدل حکومت یروزیبالفاصله پس از پ اند، هگرفت
اگر آن چه در منطقه  یبه راست. یدآن هرگز اشاره نکرد یلاما به دال یدموضوع شد ینمجبور به اعتراف به ا یزن یو آشکار بود که جنابعال یجد

خود  یحکومت یجنبش است، به عنوان الگو ینا یشتازرا که پ ینظام برآمده از انقالب اسالمها  است، چرا ملت »یاسالم یداریب« یمکن می مشاهده
از آن جا که سال هاست . نداشته باشد یرتآن مغا ینکشورشان با اسالم و مواز ینانشان خواهان آنند که قو یتبا آن که اکثر ینندگز برنمی
ارائه نشده  ینهزم یندر ا یلیتحل یچه. یزندپره می یشدن، از بحث درباره مسائل اساس یلتاحد تعط ینسنگهای  از ترس مجازات یداخلهای  رسانه

رسانم که  می را به استحضار یکرده است، نکات یرانیو ا یراننادرست متوجه ا یکه راهبردها یو مخاطرات یطشرا یتمن به علت حساس. تاس
 .یداصالح امور فراهم آ یبرا ینهآن، زم یلتا با نقد و تکم یردصاحب نظران قرار گ یگرد یزو ن یمورد توجه جناب عال یدوارمام
  

 ای  هخامن یآقا جناب
کرده که  یماز آن ترسای  هچنان چهر یریت،در عرصه مد یژهگوناگون، به وهای  ینهزمناگوار کشور در  یتوضع یزو ن یو نقائص ساختار معایب

 : شوم می را متذکرآنها  از یبه اجمال برخ یردر ز. از الگو بودن، عبرت آموز شده است یشو پ یشب
خاص های  رد که با کاربرد روشنام ب 1388در سال  یمردم آمیز مسالمتاعتراضات  ینسرکوب خون یبیاز نقش تخر یددر درجه اول با -1

 یزانتخابات اعتراض آم یانکه در جر یدیممگر ند. مستان منطقه داد یادرا ملکوک کرد بلکه سرود  یاسالم ینه تنها چهره جمهور ی،سرکوب گر
شترسوار، البته با  یاندند و نظاماز تظاهرکنندگان را از پل پرتاب کر یآنان رد شد، تعداد یمبارک از رو یتیامن یروهاین یخودرو ه،مردم در قاهر

هم چنان که جنبش سبز الهام بخش جوانان  یقتبه جان مردم افتادند؟ در حق یانهدر تهران وحش یلباس مبدل، هم چون موتورسواران لباس شخص
منطقه قرار های  یکتاتورید یدجوانان منطقه در جهت احقاق حقوقشان شد، عملکرد حکومت ما مورد سوء استفاده و تقل یگرو د سیو تون یمصر

 .گرفت
 یکحکومت را  یاراتهفتاد درصد اخت یردکه بپذ یدرا سراغ دارای  هو آزاد یدکدام ملت رش یک،گفتمان دموکرات یتدر عصر ارتباطات و حاکم -2

دانشگاه ( یلکردش در عرصه عمومحکومت عمالً پاسخ گو نباشد و نقد عم یدر برابر نهادها یکه و یآن هم در حال. نفر بگذارد یک یارجا در اخت
در جهان معاصر . مطرود است اند، هکه انقالب کرد یحاکم است از نظر مردم یرانکه هم اکنون در ا یحالت ینممنوع باشد؟ چن..) .وها  انجمن ها،

 یمستبدهای  یمخصات بارز رژو از مش یستنظام مطلوب ن یک یژگیانتقاد به شخص حاکم و یتممنوع. مطلقاً جاذبه ندارد ی،حکومت مطلقه فرد
 یعی،چه ش یچه سن ی،سلف یآخوندها یاست و مردم مصر و تونس به فتوا یفهآل اسد، آل سعود و آل خل ی،آل مبارک، آل قذاف ی،آل پهلو نندما
 . دانند می خندند که انتقاد به حاکم را انتقاد به خدا می
 یملت آزاد یچه یبر انتخابات هم دل نظامی – یخواندن و اعمال نظارت استصوابنامزدها را اعتقاد به شخص رهبر  یتصالح تأییدشرط  -3

 . کند نمی را به خود جلب یخواه
به مرحله اجرا درآمد،  یزپاکستان، عراق و افغانستان ن ی،مالز ین،لبنان، فلسط یه،در ترک یناز ا یشمشاهده شد و پ یبیچه در تونس و مصر و ل آن

و  یستمارکس یالیست،سکوالر، سوس) یسن یا یعهش(اعم از مسلمان  یاسیو س یگوناگون فکرهای  یشاحزاب با گرا مگر رقابت آزاد اشخاص و
شود و تعهد  ینجوامع تضم ینشود تا حقوق برابر شهروندان در ا یلبه سنت جاافتاده در جهان اسالم تبد یوهش ینا یدوارمره نبوده است؟ امیغ
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است،  یاستبدادهای  نظام یژگیرا که و یو شخص یفردهای  یوفادار یجا یو منافع مل ینیسرزم یپارچگ کی یهن،ورزان به استقالل م یاستس
 . یردبگ
 یجکنند که نتا می یابیشکست خورده ارز یرا توسط حکومت، روش یسبک زندگ یک یلشده، تحمهای آزاد قاطع رهبران و فعاالن ملت یتاکثر -4

و نقض ها  به حرمت و کرامت انسان یننه تنها توه »یتوسر یا یروسر یا« یاستبه باور آنان س. استداشته  یگران در پ یلعکس مقاصد تحم
کند و آنان را از مقابله  می کرده را سست یلتحص ینسل جوان و قشرها یژهجامعه، به و یو اخالق یمانیاهای  یهآزاد آنان است، بلکه پا هکننده اراد

 !چشم آنان است یشپ یرانا. دهد می سوق »یواجب شرع« یبه انکار و نف »یاجبار حکومت«با 
مانع در راه احزاب منتقد و مستقل است، حساس اند و  یجادکه معموال همراه با ا یو فعال شدن حزب پادگان یلجوامع به تشک ینمردم ا -5
 یدرست و انسان یوهتنها ش یمدن یورز ستیابه باور آنان س. مصرف آن گذشته است یخدانند که تار می مطرود یرا روش ینظام یورز یاستس
 . کنند یتحما یداشته باشند و از نامزد خاص.. .و یخبرگزار ی،خبر یتبه روزنامه، سا یازکه ن یستندمسلح حزب ن یروهاین. ستا یورز یاستس
 58های  در سال یرانیان، هم چنان که اخوانند می خود یو اساس یعیرا حق طب آمیز مسالمت یاجتماعات اعتراض ییبرپا.. .مردم تونس و مصر و -6
 ابیوه یانمفت یآنان به فتوا. کردند می آن عملبر اساس و  یشیدنداند می گونه ینخلق ا ینگسترده و کور مجاهد یاز ترورها یشو تا پ 60و  59و 

که هم اکنون  یهمان منطق یعنی. گذارند نمی یخوانند، وقع ها می یرا فتنه و حرام و الهام گرفته از خارج یتظاهرات آرام ضدحکومت ییکه برپا
 .یکتاتوریاز د یگریاز انقالبشان است و نشانه د یشپهای  یمرژ یادآوراز نظر آنان . حاکم است یزن یراندرا
گون گوناهای  یانبلکه احزاب و جر. یستجوامع در انحصار حکومت و در خدمت شخص حاکم ن یندر ا تلویزیونی – یومتعدد رادهای  شبکه -7

 یدها یتاگرچه وضع. شود می مشاهده ینیمطبوعات در حد قابل تحس یکشورها آزاد یندر ا ی،اول یقبه طر. خاص خود هستندهای  شبکه یدارا
مسائل کشور مورد بحث و نقد ترین  در آن کشورها مهم یران،ا یاسالم یدر جمهور یجار یهآن است که برخالف رو یگرنکته مهم د. یستآل ن

است که در  یموجب شرمندگ. به گفتن ندارد یازهم در آن جوامع ن ینترنتو ا یمجاز یایآزاد دن یتوضع. شود می واقع یعرصه عمومآزاد در 
که منطق جناح حاکم  یدمستحضرحتماً . اند هالگو گرفت یرسد از کره شمال می به نظر! کنند یینشخص مجازات تع یشکن یلترف یدرصددند برا یرانا

که بحث درباره هر  یرندگ می یجهسپس نت. به عهده رهبر است ی،کالن، طبق قانون اساسهای  یاستدرباره س یریگ یمتصم: است ینکشورمان چن
 یچهحتا  گذشته است یماو کار که از صدا و س یستمجاز ن یم،الگو شدن، عبرت شده ا یکه چرا ما به جا زمینه یناز جمله در هم ی،موضوع مهم

 .شود می یفچون بالفاصله توق یستباره ن ینو آزاد در ا یجد ییارائه گفت و گوحاضر به ای  هروزنام
 یهسه قوه و البته عل یبه اقرار رؤسا(کشور، فساد گسترده در ارکان حکومت یریتثبات مد یب یتوضع ینهنامه قصد ندارم در زم یندر ا -8

کشورمان  یالملل بینجامعه و آثار سوء آن در وجهه  ینیدحتا  و یو فرهنگ ینگران کننده اجتماع یطشرا یزو ن یکار یو تورم، ب ی، گران)یکدیگر
 را یهو ترک یرانا یپلماتیکو د یفرهنگحتا  و یاجتماع ی،اقتصاد یاسی،اوضاع س یبیشوم که مردم مصر و تونس و ل می یادآورفقط . دهم دیعتص
. دیددا می یحرا ترج یرانا یالگو ید،برد می در آن کشورها به سر یزن یجناب عال اگرحتا  کنم نمی فکر. کنند می یسهرا با هم مقاآنها  و ینندب می

 .گذرد، وارد است می یهبه آن چه در ترک یزن یادیاگرچه انتقادات ز
  

 یمحترم رهبر مقام
خواه و عدالت  یان آزادمختار مسلمان ینتوانسته است الگو یگرپس از عصر اصالحات د یرانا یاسالم یباشد که جمهور ینمسأله صرفا ا اگر

 یلبه سرعت در حال تبد ی،شده توسط بهار عرب یجاداهای  مشکل آن است که فرصت. شود نمی طلب باشد، اگرچه بد است اما فاجعه محسوب
روند  ینز احکومت در برو یعرض کنم که خطاها یدبا کمال تأسف با. است یعیانو ش یرانیانا یژهمردم منطقه به و یهعل یجد یداتیشدن به تهد

 یمردم ما به طور کل یکنزد یندهکه در آ یستن یدبع یچاصالح نشود، ه یکنون یراگر مس. انکار است یرقابلخطرناک و گسترش عواقب سوء آن غ
 ستان ودر پاک یعیانش یرد،مرگ بار قرار گهای  مورد هجوم و اهانت یعیمحروم شوند، اماکن مقدس ش یهات در عراق و سوریعتبات عال یارتاز ز
دو کشور، با شدت  ینخواهان در ا یدموکراس یگردر کنار د ین،مواجه شوند و در عربستان و بحر یشتریب یستیدر افغانستان با حمالت ترورحتا 

 یتبه وضع یزظلم آشکار باشند و عراق و لبنان ن یننظاره گر ساکت ا ی،هراس یرانآزاد، به علت ا یایدن یحت،هانسرکوب شوند و ج یشتریب
 !یمدر سراسر منطقه شو یعیاناهل سنت و ش یانم ینخون یناکرده شاهد توسعه نزاع یکالم خدا یکدر . دچار شوند یهسور یکنون

  
 ای خامنه یآقا جناب
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 یاالتا یژهغرب و به و یکطرف و تحر یکو مردم از  یهنم یهبزرگ علهای  اول حکومت ما در چند سال گذشته به اجماع رساندن قدرت اشتباه
آن که ما  یزتأسف انگ. طالبان و القاعده شده است تکفیری – یسلف یانجو یزهست یگزینجا یرانا یاسالم یکه جمهور یمتحده بوده است به طور

نمونه بارز آن اعتراف . یمرا در جامعه و حکومت فراهم کن یبدون آن که حداقل آمادگ یمکرد یسحمالت واشنگتن و لندن و پار سیبلخود را 
 ی،اول سال جار یمهکند که چرا در ن یهارز نکرده بود تا توج یبند یتدرباره الو یاقدام یاست که دولت او تا مردادماه سال جار نژاد حمدیا یآقا
 یسسخن از زبان رئ ینغافل از آن که ا! یافتلوکس اختصاص  یبه ورود خودروها) یدالر هزارتومان(دالر ارز مرجع  یلیاردم یماز دو و ن یشب

 .ت، عذر بدتر از گناه بوددول
تهران،  یکه وقت یندیشدمسأله ب یندرافتاد بدون آن که به ا یگرانو د یفهرا مرتکب شد که با آل سعود و آل خل ییجناح حاکم خطا یزمنطقه ن در

پرو بال خواهند گرفت و چه .. .مصر، عربستان و یه،در ترک یروهاییو نها  یشهچه اند یرد،قرار گ یعیانعمال در کنترل ش یروتبغداد، دمشق و ب
 .یمخود را آماده نکرد یطیشرا ینچن یطبعا برا. خواهد کرد یدو متحدانش را تهد یرانهمگان، به خصوص ا یمخاطرات
احکام ( یاحکام شرع یاجبار یو اجرا یحکومت اسالم یلبا دفاع از شعار تشک یجنابعال. یدمرتکب شد یبهار عرب یانسوم را در جر اشتباه
 یاندر م تکفیری – یسلف یانجر یتو هم به تقو یددور کرد یاسالم یجوامع از هم درد ینهم زمان هم مسلمانان دموکرات را در ا) یارف فقهمتع

 یدبا. کنند یارا اح یکه شده خالفت و امارت اسالم یمتشعار هستند و در صددند تا به هر ق ینکه در حال حاضر پرچم دار ا یداهل سنت پرداخت
 یخیتار یخصومت یراناست و با ا یعهضد ش یداًخود، شد یو طالبان یجو و خشونت طلب، در هر دو شکل وهاب یزهست یانجر ینکه ا یدباش مطلع

اهل  یتاکثر یعنی(جهان اسالم  یکراز پشت و پهلو بر پ یتاکنون، هم چون خنجر یهداند که از صفو ای می هفرق یگاهپا ینبزرگتر ادارد و آن ر
در آن کشور،  یحکومت اسالم یلتشک یدهدفاع از ا یددان می یراز. است یهکه سوراید  هقائل شد ینهزم یندر ا ییالبته استثنا. د آمده استفرو) سنت
که البته در تمام  یحکم. است یگرد یاز سو یعیضد شهای  تکفیری – یسلف یتسو و حاکم یکبعث از  یضداسالم یمرژ یسرنگون ایبه معن

 .یدشناس می یتآن را به رسم یهصادق است و شما فقط در سور ی،عرب یکشورها یژهبه و ی،اسالم یکشورها
  

 یمحترم رهبر مقام
که به اعتراف مقامات روس، از  یمیرژ. بارش بوده است یتحکومت، دفاع مطلق از بشار اسد و عملکرد جنا یردو سال اخ یخطا ترین بزرگ
مخالفان، راه  آمیز مسالمتتظاهرات  ینبرخوردار است و با سرکوب خون.. .و یحیو مس یعلوهای  یتسوم مردم خود، عمدتا اقل یک یتحما

 -  یناآگاه، دوگانه حکومت استبداد یاگشود تا آگاه  یریتکف -  یسلف یروهاینترین  یافراط یالبته به رو یزآنان و ن یرا به رو حکاربرد گسترده سال
به  یان،سور آمیز مسالمتاسد را به سرکوب خشونت بار اجتماعات  یرانا یادانم که آ نمی .کند یلتبد سنی – یعیش یخواه را به دوقطب یمردم آزاد

در  یدمشق، نقش مهم یمکامل و مستمر از رژ یبانیدارم که پشت یقین یول یر؟خ یاکرد  یقدفاع از مقاومت، تشو یاو  یبا انقالب مخمل مقابلهبهانه 
 .کند می یفاا ینرزمدر آن س یسن-یعیگسترش تخاصم شوم ش

  
 یمحترم رهبر مقام
که در آن غرب  یستن یابتین یباشد، فقط جنگ یگردای  هما روند امور به گون یرو تدب یتتوانست با درا می گذرد، و می یهچه اکنون در سور آن
 نمبارزا. شده است یزنها  یو سن یعیانه شگفت که آوردگا یدبلکه با کمال تأسف با. گرفته است یشآرا ینو چ یهدر برابر روس) یکااروپا و امر(
 ی،سور یعیانسو در برابر ش یکاز ای  هیو ترک..) .و یو اردن یمنیو  یسعو(عرب  یبیایی،ل ی،تونس ی،مصر ی،سور) یرسلفیو غ یسلف( یسن

مهار نشود، عبارت خواهد تر  یعهرچه سرکه  یدر صورتای  هفرق یزهست ینا یامدپ. مشغولند یکدیگرو بعضا به کشتار اند  هیدصف کش یلبنان ی،عراق
  :بود از

 از هر دو طرف یو مال یگسترده جان یعاتتلفات و ضا -1
  )عراق و لبنان یژهبه و( یههمسا یبه کشورها یتوسعه ناامن -2
 ی،آن در جهت توسعه علممسأله و نه به خدمت گرفتن  ینبه ا ینفت یدر منطقه و اختصاص درآمدها یحاتیتسلهای  مسابقه و رقابت یریاوج گ-3
 .کشورها یدارپا یو اقتصاد یفن
 از اسالم و مسلمانان یمدن یرخشونت بار و غای  هارائه چهر -4
 . باشند یشجامعه خو یو نظم عموم یمل یتحافظ امن یکه دست کم توانسته بودند به طور نسب یشینمستبد و فاسد پهای  یماز رژ یثیتاعاده ح -5
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 یکتاتورهایاز د یانوسیاق یانمنطقه م یکدموکرات یمکه تنها رژ یدبال می به خود یاز بهار عرب یشکه تا پ یله طلب اسرائتوسع یمرژ یخشنود -6
 یایدن ینبنابر. مسلمانان استای  هخشونت بار فرقهای  از خصومت یاییدر در یخشن و فاسد است و اکنون ادعا خواهد کرد که تنها جامعه مدن

 . دفاع کند یرمتمدنغ یانجر یندر برابر ا یماز آن رژ یدبا متمدن
عقل . دهند می یلمسلمانان را تشک یدرصد 20تا  15 یتآشکار که اقل یلدل ینبه ا. یرترندپذ یبآس یعیانش یننزاع خون یناست که در ا روشن

خواهد  یکصورت، بازنده استراتژ ینا یرچرا که در غ. حقوق باشد یو برابر یتهمواره طرفدار حکومت قانون، امن یتکند که اقل می حکم یمسل
 .بود

و  یاقتصاد یاسی،سهای  در عرصه یژهکالن نظام به وهای  یاستشود، به اصالح س یراز آن که د یشو پ یابیداوضاع را در یشکنندگ امیدوارم
 .یابید یقتوف یپلماتیکد
  

 زاده  تاج یمصطف سید
 یناو انفرادی
 91 بهمن

  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» ش راه سبزجنب«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/66445 
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  (++)   1391 بهمن 30 ی،ا به خامنه نژاد محمود احمدینامه 

  
 میبسم اهللا الرحمن الرح

 ) یمدظله العال( یت اهللا خامنه ایحضرت آ
  یمقام معظم رهبر

 تیبا سالم و تح
  

دلبسته  ،تیولؤن لحظات مسیارانم در دولت تا آخرکنجانب و همیه اکرساند  یتحضار مبه اس 91.11.28در روز شنبه  یانات حضرتعالیعطف به ب
ر ی، در مسهمه تالش ما به عنوان خادمان ملته کدهم  ینان میم بود و اطمیشور و مردم خواهکبسته خدمت به کمر ،های انقالب اسالمی به ارزش

 .م داشت یشور بر نخواهکبرخالف مصالح  یدمن قیتر کوچکشور خواهد بود و کالت کشور و رفع مشک یاعتال
 .لت دارمأمنان مس زدیرا از ا یقات حضرتعالیدوام سالمت و توف. است یشگیهم یمحترم دولت به جنابعال ینجانب و اعضایو ارادت ا یدلبستگ

  
 نژاد  یمحمود احمد

  
  

  ***منبع *** 
  وبسایت ریاست جمهوری اسالمی ایران

http://president.ir/fa/45570 
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    1391 بهمن 30ای،  اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

 
 ی ا خامنه اهللا یت  زم به آاهللا نهم روح نامه

  
 یمنافع مل یترعا یا مذاکره

  
 !چرخ گردون یاز وارونگ بترسید

  
کار از کار گذشته و اشتباهات که  یندآ به خود می یاما زمان ،»یمکن را نمی یکتاتورهاما اشتباهات د«: یندگو می یشههم »رهبران«
 را مرتکب شده اند یکتاتورهاد
  

 ای خامنه یعل یدس اهللا آیت جناب
 یرانا یاسالم یجمهور یرهبر مقام
 سالم با
  

را به خود اختصاص  یطوالن یمجال، با آن جناب یشینقصد ندارم به مانند مکاتبات پ کنم یارسال م یکه نامه نهم خود را خدمت جنابعال اینک
را  تری یشزمان ب، کشور یموجود و بحران یطشرا یریتمد یبرا یدبا یزطلبند و شما ن می و کوتاه یدهگز مکاتبات کالم ینخوانندگان ا. مده

 .یدده اصاختص
 .مندند عادت یبه خواندن متون طوالن یاطالع دارم که چشمان جنابعال، چند بنا بر سابقه هر

گونه که  همان .رود می فرو یتر طوفنده یها نمانده است و کشور روز به روز در بحران یباق یجمهور ستیاانتخابات ر یتا برگزار یطوالن زمانی
اخم  »انتخابات«نام  یدنبا شن یادیزهای  معطل مانده است و خانواده ها یابانبر سنگفرش خ یاریبرومند بس یها خون جوان یدوقوف دار یجنابعال
اگر قرار  ینکهفارغ از ا. کنند یحاکم امارت م به عنوانو  یخود را از جنابعال یو مطالبات واقع خورند یرا فرو م یشبغض خو، یدهفرو کش درهم

 !شد نمی یتلق یجنابعال »یها خواسته«شرکت در آن از ، موجود باشد یطشرا »دهندهییرتغ«بود انتخابات 
 یبه چه کس یشوم نظر جنابعال یادآور تا مجدداً یفکنمب 1388سال  یجمهور یاستهر چند کوتاه به حوادث انتخابات ر یکه نظر یستن بد
که  یمنما یادآوری. یدنا اهالن و نامحرمان سپردبه دست کشور را ، ینیخم اهللا آیتنامه  یتو چطور شد که بر خالف وص! بوده استتر  یکنزد

مردم به  یلیونیشد و آراء م یختهر ینجمعه معروفتان بر زمدر نماز  یبا فرمان خون جنابعال، ینسرزم ینا یوراناز جوانان و غ یاریبس یها خون
پنهان  یجنابعال یعبا یتوتمام خود را در هزار یرکیدولت کودتا با ز جمهور رئیس. انگاشته شد نادیده -  یموسو ینحسمیر - منتخب  جمهور رئیس

برده و مردم داغدار را به استهزاء  یغماتا مردم و کشور را به  یدرا درهم تن یسهپرداخت و انواع دس »یاستان یسفرها«کشور با نام  یاحتکرد و به س
 ماتتا کشور از زح یدشد یلو دل یدیدبه بند کش یواه ینخوانده و آنان را با عناو »یرتبص یب«فرزندان پاک ملت را  یخاطرم هست جنابعال .یردبگ

و نه  »یبندگ«در مقام  یدبا یدآنکه بپندار یب، یددچار فرمود »یمبس ال یعذاب« را به یاسیس یانزندانهای  بهره بماند و خانواده یافراد با تجربه ب
 یدرا پاسخگو باش یشاعمال خو »یخداوند واقع«در برابر ، ینپس از ا یدر فردا »ییخدا«

در نماز جمعه ای  هو با خطاب یاسالمسپاه پاسداران انقالب  یانو نظام یتیامن یستمتوسط س، به مانند همان انتخابات »شده یمهندس«ای  هبا برنام سپس
 یخو از آن تار دیدمقدمات حصر دو نامزد شناخته شده و برتر انتخابات را فراهم نمو، نگهبان قرائت شد یشورا یردب یاحمد جنت اهللا آیتکه توسط 
 یدیدخر »یپوشال یخداوند«را بر  »یخداوند واقع« ملت سلب کرده و قهر یزانرا از عز یشتا کنون آسا

 یرحسیننام م یدنبا شن، ها در زندان »یمانبازجوها«چگونه  ینمب می کنم یرجوع م یماض یامکه به خاطرات ا یپس از گذشت سه سال و اند اکنون
به دست ناپاک آنها سپرده شوند تا  یروز، یزدو عز ینشد و آرزو طلب داشتند که ا می هاشان غلطان خون در چهره یکروب یو مهد یموسو

کنند که نکرد با  یدرا رو سف )ساواک(کشور  یتافکنند که سازمان اطالعات و امن یو طرح یرانا یاسالم یجمهور یاز چهره واقع کنندحجاب اف
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دو همراه مردم را در  ینو نه تنها ااید  هرساند یشخو یاکنون سه سال است که آنها را به آرزو .یخود در زمان پهلو یمذهب ینمخالفترین  برجسته
برده و  یورش یزانعز ینا یخانوادگ یمبه حر یوالگونه های یبتشان با ه یدهو صورت نخراش یرتبا س، یافتهن یشهرا در ب »یرش«بلکه  ،دارند رتیااخ

 چنان رفتار شود، با شما یدکه دوست دار یدروزگار و چنان کن یاز وارونگ یدبترس که کنم یتازند و به شما عرض م می یزانشانبر عز
 یشیندر حکومت پ یرانا یان حکومت شاهنشاهمأمور بودن »منصف«که بر ام  همرور کرد )شرح اسم(یجنابعال ینامها از کتاب زندگر خاطراتی

مکررتان  یشاتو برخالف فرمااید  هرفتار ننمود تان ینتان به حق و عدالت در برابر مخالف یخود در دوران زمامدار که یدر حال ،یدا شهادت داده
 ،معروف ینکه پس از آن نماز جمعه خوناند  هیدعق با بنده هم مرقومه یناز خوانندگان ا یاریبسقطعاً  .یدا داشته »یو دفع حداکثر یحداقل جذب«

منصوبان  »یتعدم تبع« .یدجامعه از دست داده ا یتهدا یمصرح در قانون و شرع را برا یطشرا یعدالت از شما ساقط شد و جنابعال یفتکل
سراسر وعظ علما در  »منابر« یادمکررا به . ست که عرض کردما یهمان رخداد یتحکا ینا.ییدنفرما یتلق »یتصادف«تورات را تان از دس یحکومت
رفت و  یگشاد بر سر ملت یو چگونه کاله یمخورد یرنگو اسالم ن یند به نامکه چگونه ایم  هو صدر انقالب افتاد یانقالب اسالم یشینپ یسالها

 شما آب داشته است یهر کس نان نداشته باشد برا یبرا »جهل جماعت«کنون ادامه دارد و  و شرع مقدس تا یند ، به نامقفاتا  »تگیفرورف« ینا
  

 اهللا آیت جناب
و  یاکنون به موجب مراحم جنابعال یگرد یاریو عدد بساند  هها درافکنده شد از آنان در زندان یمیعظ یلاز افراد دلسوز کشور که خ یاریو بس ما
هر چند منشاء  .یمکشورمان نگران هست یهآت یبرا و انصافاً حقاً، برند یسر مه خواسته بخود یدیدر خارج از زادگاه خود در تبع یکومت اسالمح

 یعتاو طب یمپندار می یهمطلقه فق یتوال یگاهنامحدود جا یاراتو اخت یرا شخص جنابعال یاسالم یجمهور یقدرت در ساختار فعل یریدرگ یاصل
 یشود ناخشنود نمی امر موجب ینا یکنول ،یمسقوط قرار دارد خرسند باش یدر تنگنا، خودتان »یتدست با کفا«حکومت شما به  ینکهاز ا دیبا

 یمنگران و آزرده خاطر نباش، اوضاع اسفبار مردم تحت ستم و کشور تحت فشار یو برا یمحال حاضر کشور کتمان کن یطخود را از شرا
نوازند و  نمی ها را و گوش یندفرما نمی یرتصحبت از بص ستا یچند، »یرترهبر بابص«اثنا  یندر ا .خراشد می گوش را ندهآزار یروز اخبار هر

 آورند نمی هم فشار یرو یگرنوازند و د می را همش یست با آساا یما هم مدت یها خوشبختانه دندان
در حادث  »فرد کشور ینپرنفوذتر« به عنوان یکه جنابعال یستندمفهوم عاجز ن یناز درک ا، یرتبه واقع شنوا و چشمان به واقع با بص های گوش
 »فعالً«را بر گردن غالمان افکنده و غالمان را  یشخو یت، مسؤول»یفرافکن« یلذا در راستا. یدرا دار »یرعمدهتقص« اوضاع اسفناک ینشدن ا

حادثه را  »اطراف«گونه است که همه  اوضاع کشور آن یریتمد یدپندار می! ییدفرما می »واگذار«هم آنها را به خدا  ییو در جا ییدفرما می یحتنص
، به خود گرفته جانبچهره حق به ، ینوران یو پرژکتورها یونیتلوزهای  یندورب یدر روبرو، یدهآنها را خطاکار نام یعموم یبوناز تر، محکوم کرده

گمان  یب ؟اوضاع تا چه حد است ینا یآوریداشتباهات و پد و یعفجا یندر ا »یرنقش رهب« یبه راست :داشته باشد که سؤال جرات یآنکه کس یب
 »کننده یهته« به عنوان یدنقش جنابتان را با، یدراند می به حق سخن »پاسخگو یمقام«به مانند  یزکند و شما ن سؤال شجاعت داشت از شما یاگر کس

 »به حضرت اهللا یافراد خاط یواگذار«و  »یحتنص«با ، »فرزانه یرهبر«تحت زعامت گره کار مشکالت کشور  ییتو گو. یدکرد می بازگو، قصه ینا
 ،انداخته یپا یرو یپا، نشسته انهدر خ یچنانکه همگ.در پهنه کشور نبود یریتو مد یتبه کار و فعال یازین بود اساساً ینگردد که اگر چن می مرتفع

به  یمقرر است جنابعال یست که چه زمان یاز همفکرانم جار یاریسش بر من و بسپر ینا !یمنمود می لتأبزرگ مس یحل مشکالت را از خدا
شکننده و اسفناک  ینچن یبال شک اگر اوضاع ؟یریدرا به گردن بگ یشخو یفرموده وخطاها یتمسؤولقبول  یرانفرد حکومت ا »ترین یعال« عنوان

حاکمانش ، هم رخ داده بود) با آنها دارد یکیدوران روابط نزد یندر ا یاسالم یجمهور که اتفاقاً( »یکموزامب« و »یتانیمور«مانند  ییدر کشورها
چه ، یستنعمتانتان ن یبه عذرخواستن از ول یکه شما را عزم یمما چه کن .دادند می قرار یو خود را در معرض برکنار یدهبارها از مردم پوزش طلب
: نوشت »یموسو ینحسیرم«آورم که خطاب به  می یاده را ب ینیخم اهللا آیتنان سخ یگریاز هر زمان د یشب یاما ینا! یرسد به ترک تخت شاه

او شخص  یوزیر نخستدر زمان  یموسو هندسمخالف م ینتر که نداند بزرگ یستو ک »را هم ندارند یینانوا یکعرضه اداره حتا  شما ینمخالف«
 ...و ینیخم اهللا آیتاز  یهو گال یجمهور یاستمعروف در پشت بام ساختمان ر یهو آن گر یدگله برد ینیخم اهللا آیتو بارها از او نزد  یدشما بود
 آزارد می که تکرارش خاطرتان را جریاناتی
 ای خامنه اهللا آیت جناب

شما که به مانند آنرا بارها از  یدبر هم غلطاند یرا با هنرمند یاستو س ینچنان د .یدمشن یزمردم تبر »منتخب«شما را در جمع  یراخ سخنرانی
 چنینساز  که سبباند  هفراموش کرد، یانگر یدگانآن د ییگو !بنده را به خنده وا داشت، از حضار در همان مجلس یو سوگ شمارام  همشاهده کرد



 )1208(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

و  !»پا ندارد یکمرغ « یگرد یاو گو یستتان ن در خطابه یشگیبود که شور و تحکم هم بر من مشهود. سخنران همان مجلس استای،  هملغم
، ...و یشانها ادهو خانو یاسیس یانگداخته زندان ینهس ،یدهآه دلسوز مادران داغ فرزند د، ینمانده بر زم معطل یها خون، که ناله دردمنداناید  هفتیادر
اکم را بر باد ظلم ح را محقق سازد تا بساطاالهی  رود که وعده می دارد و »انا الحق «گردد که کوس  یوحکومت یجنابعال »یرپاگ«تواند باالخره  می
 .کند
بر  ییدناسزا گو کند که یرگ ینو چنان دولتتان را زم یدبربا »تان یهما«نه خواب از چشمان ، جنابتان کند »حمد«تا  یایدب »محمود« یدفرموده بود مقرر

 .یدبخر یشخو یرهبر یزمان براو  یددر امان بمان یگرد یچند صباح »محمود یلتح«تا از  ییدنما »غلط کردن«را متهم بر  و خلق ینآسمان و زم
 

به مذاکره و  اقدام، و دور از انظار مردم یانهمخف، محمود یلتاز ح »مصون ماندن« یبرا یاز آن دارد که جنابعال یتحکا واصله و محرمانه اخبار
 یناسپاس« نداز گز یزو ن یدنده یمتان حکوطلب اصالحو حکومت مجدد  »یخو ش یرم«تا تن به رفع حصر اید  هکرد »بزرگ یطانش«معامله با  یانااح

را  یامر، در انظار خلق خدا هر کجا که جنابتان یمهمواره در خاطر دار، یجنابعال یحکومت یاستهایآگاهان از س یرما و سا. یددر امان بمان »محمود
نه  یها المثل عارضم که شما در سال یف. شود ستهیبه آن نگر »یدترد یدهد«با  یدبوده است و با »مجال شبهه«اتفاقا همان امر ، فرموده یبه شدت نه

 یترا با محکوم یتپرونده عامالن آن جنا، اما منصوبان شما، یدجست یتبر »1378 دانشگاه تهران در سال یحمله به کو«چندان دور با شدت از 
 یاتجنا«از ، 1388سال  جمهوری یاستبعدها در حوادث بعد از انتخابات ر .مختومه کردند یفهسرباز وظ یکتوسط  »یتراش یشر یدندزد«

 یهکشور تک یسازمان اقتصاد ینتر بزرگ یهمچنان بر کرس، یزککهر یتاول جنا یفمتهم رد یمرتضو یداما سع .یدابراز انزجار فرمود »یزککهر
 یاز انظار مخف »رادان رضااحمد« بماند که سردار. بوده است »یجنابعال یاتمنو« یجهت اجرا ینموده همواره سرباز کوچک یانب یزن یراًزده و اخ

 گناهان یبر تن ب، بشتابد »یگرد یزکیکهر«به  یکوپتربا هل، حلقه به گوش هر بامداد یکه چونان غالم ستا یگریحادثه د ینمانده است و در کم
 یاستصحت انتخابات ر تأییداز  بلق یلشود که جنابعا نمی از خاطر محو. باز گردد )ستاد ناجا(ونک  یداننوازد و با همان مرکب پرنده به م یشالق

به  یگیر«بر وجود  یلیخود دل یآن شتابزدگ ینکهغافل از ا .یدبرد »یفراقانون« یدست به انجام عمل ،نگهبان یتوسط شورا 88در سال  یجمهور
بارها و بارها عنوان ، خود ید رهبریمد یاندر سال یحضرتعال .داشت یدارب یها چشمان آگاه و وجدان یبرا) انتصابات یدبخوان( »کفش انتخابات

 یکاشتباه  ینتر بزرگ، اما در آن نماز جمعه .یدکن می »یمعنو یتحما« صرفاً ینیمقاومت فلسط یها اهللا لبنان و سازمان که از حزب یدفرمود
 یتکند حما می مبارزه ییلاسرا یهکه عل یاهللا و هر سازمان از حزب یدشد یخود مدع یشینپ یشاتو بر خالف فرما یدرا مرتکب شد یاستمدارس
 یمتحر یبرا »یوفاق جهان« اقرار بود که ینپس از ا. داشت یداز طرح آن نخواه ییکرد و ابا یدهم خواه ینکرده و پس از ا یو معنو یماد
 های یمتحر ینکهچه ا.ها بودهسر آن بر یماز تحر یگذشته فقط نام یها که در سال یدندشد و مردم به چشم د یجادا یرانحکومت ا یجانبه و واقع همه
 یها اهللا لبنان و سازمان جانبه از حزب همه های یتبه خاطر حما یرانو اکنون مردم ا یداعمال گرد یرانشما بر ملت ا یشاتپس از فرما یواقع

که اکنون ام  هکرد یافتشما  یردر دوران رهب، و اشتباهات »یضضد و نق«از  یادیزهای  نمونه. برند می به سر »سر و حرجعُ« در ینیمقاومت فلسط
داند کدام اتفاق در پشت  می »نژاد احمدیمحمود «اما  ،یدا را رد کرده یکامذاکره با آمر یگربار د، اهللا در انظار خلق یزاکنون ن. گنجد نمی مجال یندر ا

 به نامافتخار را  ینو ا یدعمل را از دست شما بربا رابتکاو قصد دارد ! شود می یکادر حال وقوع است که خواستار مذاکره با آمر یرانا یاستپرده س
 یدثبت نما یشخو
  

 اهللا آیت جناب
 .افکنده است یهسا یغالمان حکومت یرهراس به وضوح بر اندام شما و سا ینو ا یدهراس دار »شعار انتخابات آزاد«دانم از  می
، یددار نژاد احمدیدر دستان  »اسناد و مدارک«که شما از  یاخبار .یصالیدسخت در است »نژاد احمدیمحمود « یدانم که از قدرت هزار تو می
 یافع« از گزند »شدن یمهب«و  یفعل یطرفت از شرا برون یراه برا یککه تنها  کنم یاما خدمت شما عرض م !است یدهبه اطالع ما هم رس یشبکما

: ستا ینرجوع کرد و آن راه ا دور از چشمان مردم به آن »زرگب یطانش«مذاکره محرمانه با  به جایشود  می وجود دارد که »هفت سر محمود
 اهاتبابت اشتب، )هاست در کالم شما مشاهده نشده است که سال یلعبت( یافترا در کالم خواهند  »صداقت«مردم  ،ییدبا مردم سخن بگو »صادقانه«

رهبر با صداقت را ببخشند و به او فرصت  یک یدمردم شا ،یداز مردم خود پوزش بخواه 1388مردم در انتخابات سال  ینجنابتان در سرکوب خون
، نیدرا رها ک یاسیس یانزندان. خداست یصدا، مردم یچرا که صدا.است یطاناز دامان ش »تر پاک«دامان مردم . دهند یشآزمودن خو یدوباره برا
شاه «ست که ا یهمان اتفاقات، مهم ینا. ییدزاد برگزار نماآ یو رفراندوم ییدخود را محدود و مشروط نما یرا اصالح و قدرت رهبر یقانون اساس
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با  توانید یم »لعینیطرفه ا«و با  یددار یاررا در اخت یغاتیتبل یها بوق یتمام یجنابعال .یدهراسناک نباشلطفاً . یدشن یرملت را د ینکرد و صدا »سابق
هاست در  سال .یدکن یجمقابل مردم بس ید 9از هوادارانتان را مانند  یفیط، یحکومتهای  و ضرب و زور بخشنامه یکدیگردر  یاستو س یند یختنآم

 ینکهچه ا .یستن »انتخابات آزاد« حاز طر یهراس گونه یچه یلذا جا .یددار یاردر سطح عالم را در اخت »یپشتوانه مردم ینباالتر« ییدفرما می منابرتان
 یو راه هر گونه حرف و سخن یندخواست بر روند انتخابات کشورمان نظارت بنما یداههم خو یگرد یاز کشورها یدفرزانه و مدبر باش یاگر رهبر

توطئه «را  یو خواسته به حق مل نندک می سرسختانه مقاومت ینکنندگان انتخابات باشد که چنبه کفش برگزار یگیمگر آنکه ر .یندرا مسدود نما
 نامند می »دشمن

 یدبا زود یا یرد ،فوق یشنهاددر صورت تن نسپردن به پ کنم یعرض م یبه حضرتعال یرانا یاه فعلکوچک از جامعه آگ یاربس یفرد به عنوان من
را در داالن خوف و رجاء  یشعمر خو یماندهباق یاما و یدآلود وا نهای غبار هرا در پرد یاسالم یحکومت جمهور یندهزمام امور را واگذار و آ

که کار از کار  یندآ می به خود یاما زمان، یمکن نمی را یشینپ یکتاتورما اشتباه د« :یندگو می یشههم »ایکتاتورهد« دانید یطور که م همان .انیدبگذر
  .»اند را مرتکب شده یشینپ یکتاتورگذشته و اشتباه د

ان اداره کشور را س امورشان داشته باشند که توأتوانمند در ر یسپرده نشود و رهبر »دست خدا«کشورشان به  یریتتوقع دارند مد یرانا مردم
 بدیل یب یها محبت یبراای  هیستپاسخ شا، یدآن کشور را به خدا واگذار نما ین، مسؤولناتوان از اداره امور مهم کشور یرهبر ینکها. داشته باشد

 و خداوند آگاه بر اسرار درون است یستمردم ن
قرار است چوب حراج به ، یکاپشت پرده با آمر یت مذاکرات پنهاندارم که مردم محق هستند بدانند در صور می تان معروض خدمت ،اما بعد و

جهان بر رئوس  ینامر مسلم یعالمانه ول یرهبر یهسا یمتیو قرار است چند سال و به چه ق معامله زده شود؟ یندر ا یمانده مل یمنابع باق ینکدام
 واصل شود یدبا ینباشد که پاسخش به معترض »پادشاه« از »یترع« یحداقل تقاضا ینا کنم یمحفوظ بماند؟ گمان م مسلمین

  
  احترام با

 اهللا زم روح
 یکو نود و  یصدو س یکهزارام بهمن ماه  سی

  
  

  ***منبع *** 
 »رادیوکوچه«وبسایت 

http://radiokoocheh.com/article/199510 
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    1391 بهمنای،  پناه به خامنه نامه سرگشاده فرید یزدان

 
  به رهبر یپاسدار اخراجه یک نام
  

 )یرانا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن یدعلیس آقای
گشوده که دوران قبل از انقالب  یادنه زاگرس چشم به یدبه فلک کش سر یها پناه که در کوه یزدان یدنام فره است ب یپاسدار یکقلم  ینا صاحب
 یپا یکه جا یدر سال پنجاه و هفت در مملکت گویند یکه م یادم یادش ینورد فقط همآ نمی یادبه  یرا به علت خردسال یرانا یاسالم یجمهور

که  یوستبه وقوع پ ی،نهاد انقالب یبنجات داد و اساسنامه حقوق بشر را تصو یترا از شکنجه و آزار و اذ یهودیانو  یحیانر که مسیکوروش کب
 .شود یاتگفتند که بنا ندارد وارد جزئ »یرآ«ن آنود و هشت درصد به 

 یک ینکهو دلخوش به ا یستشغل و حرفه ن یک یکه پاسدار کردم یم یالسپاه پاسداران درآمده و خ یرسم یتاد و چهار به عضوسال هفت در
و در سال هشتاد و  یو آزادگ یتو اخالق و انسان یانتد یمنها یاستس یهاست اما بعد از گذشت مدت کوتاه متوجه اوضاع مملکت بر پا یفهوظ

باعث شد که  یجنت ینبودن با آقا یالهو هم پ یطلب اصالح یشهکه به جرم داشتن شعور و اند ینخبگان و کسان و متفکرین یتشش رد صالح
کرده و اسم آن  یزهن را بر سر نآکه قر یهست یو تو پاسدار حکومت شود یبه ترکستان ختم م روی یکه تو م یراه ینکه ا یدآوارد  یبه و یتلنگر

 .اسالم است
لقمه نان داشته باش و مثل کبک سر به  یک یمهتران بنه یمدر گل یو پا یشو یاستوارد س یکه بخواه یکه تو چکار دار مکرد یخودم فکر م با
خود  یکس در مقابل خدا و هر یرندنم یات از گرسنگ بگذرد و زن و بچه یو مقام باش که امورات زندگ یگاهجا یبرف کن و در جامعه دارا یرز

که چهار نفر نامزد  یجمهور یاستسال هشتاد و هشت انتخابات ر تا یاوردمکم با زمانه سوختم و ساختم و دم ن است کم یشخو مالاع مسؤول
 .»آزموده را دوباره آزمودن خطاست«ن آقر یرمرز و بوم را از بحران نجات دادند و به تعب ینا یشدند و سه نفر شناخته شده و زمان

نثار و  فداکار و جان یشده اما سرباز یینهمراه دارد و از قبل تعه ب یلقره پرونده مسکوت مانده اردبف یککه  نژاد احمدی به نام یگریشخص د اما
که باعث تعارض و  یباناکل توسط خط یازپ یفنشاندن و توص یو به کرس یمعتبر فقه یو فتاوا یدکمک گرفتن از ابر و باد و مه و خورش با

و  یشینمود که با کج اند یجابا یو انسان یپاسدار یفهوظ ی،عقب یا یردرا بپذ یاکه دن شده یو یو جسم یو روان یروح یتشخص یدوگانک
که مقابله به  یو حفاظت از انقالب و برخالف قانون اساس یبه اسم پاسدار یاستفرماندهان سپاه در س یمو دخالت مستق یو ناهنجار یبداخالق
تولدم حکم به  یخکه مصادف بود با تار یکنود و  یبهشتسپاه در مورخه دوم ارد ینیزم یروین یو عال یبدو یسیونکم طو توس ییدمثل نما
برده جانم  یغمابه ام  هحاالکه دزدان نان، نان زن و بچ. یبرمبه سر م یماریبعد از هفده سال خدمت نمودند و هم اکنون در بستر ب یاجبار یدیبازخر

 .بگرداند یگرفروخورده و قلم به جانب دبر آن است تا خشم خود را  ینکو ا دهرا در کف دست نها
  

 )یرانا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن علی یدس آقای
  : یمخواهم قلم را جان دهم تا با شما سخن جانانه بگو می جان شما سخن ساده و کم ینمن از هم حاال

  نه هرکس حق تواند گفت گستاخ«
  »را مسلم یاست سعد یسخن ملک

  
 یما برا: یدجا برسان هاسالم را به هم یامپ ییدگو می و مبلغان یزنانو را یرانحضرات و ارکان دولت و سف یخود براهای  در خطابه شما که کراراً

 یک یشهشما و همراهانتان که هم ی؟و نه ماندن شود یم ینه گفتن سخن بدون مجال نقد که یددان نمی یاآ یم،دار یاربس یگفتنهای  حرف یانجهان
مانده  یباق یتانبرا نیکدام حرف گفت یددان نمی یدنشن یقال و اصالً ییدشنو نمی و نه از دور یکرا نه از نزد یگرانو سخن د ییدگو می سخن یهسو

 است؟
 ینا زاکه  شنود، یحاال از شما چه م شود یمند م هو از برکاتش بهر ییدآزما می نقد آزاد و عمل آزادانه نقد را یسال است که جهان تئور چهارصد

 یکه شما ول یدر مملکت. یددان می جهان ینشده خود را عالج دردهاو نقد یدهند و هنوز سخنان آباید  هجرس چهارصد سال است پس ماند بانگ
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و  یاییدن یرونباالهی  از امتحان یامتهم شده و  یرتیبص یگفتن داشته باشد؟ چون ممکن است به ب یتواند حرف هم برا می مگر یدباش می آن یهفق
که ما  زنید یشما از کدام اسالم حرف م. است یقتهم طر ییشعرگفتن و مدح سراحتا  دارد یاسالم شما اصول و چهارچوب ینن در قوانحرف زد

همان  یاو  کرد یم ییاز پاشنده خاک دلجو )ص(شد و حضرت رسول می یختهخار و خاشاک ر یامبرشکه بر سر پ یهمان اسالم یمتشنه اسالم هست
 ینبب ی،عروسک یککنند که تو  می ینو بهش تلق گیرند یحق انتخاب را از او م یموسو یرحسیندادن به مرأی  دار به جرمپاس یککه  یاسالم
 .اش را قطع کنند ساقط، و نان زن و بچه یاز زندگ یدبا یدبه کدام سو دارد اگر نچرخ یلتما تزمان یهفق یو ول یبتحب
المال را  یتاش شمع ب یشخص یمحکوم کرد و موقع کارها یهودی یکرا در مقابل  )ع(یمام علکه دادگاهش ا یدزن می حرف یاز همان اسالم یا

 یالمال فرق یتب یمو در تقس کرد، یم یمفقرا تقس ینو خلوت نان و خرما ب یکتارهای  ها در کوچه شب شا یکه مناد یاسالم یاو  کرد، یخاموش م
بدون فوت وقت طومار خود و خانواده  یبیغ یروهایبزند ن یکج یکه اگر کس زنید یرف مح یاز اسالم یانگذاشت و  یلمردم و برادرش عق ینب

و اید  هالبته خود بر مسند قدرت نشست. کنند می خود لههای  چکمه یرو ز گیرند یاگر الزم باشد به اسم اسالم وضو محتا  و یچندپ می اش را در هم
 .کند می نشسته و چکار یشپا یرز یکس هک یستمهم ن
 ییدنما می یمالمال تقد یتبهای  از سکه یرمیزیو ز یندمدح تو گو یو کسان یدده می یلتشک یهمه جلسه شب و شاعر ینا یمپروا سخن بگو بی
 ).باشد نمی و الزم به سکه هم یدده یبترت ینو مخالف ینبا منتقدای  هبار هم که شده جلس یکدر طول عمر خود (
  

 )یرانا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن یآقا جناب
و راز و  یدارم چه سر سؤال که خواص در امتحان قبول نشدند از شما یدو نهم خرداد هشتاد و هشت فرمود یستب یخیتار یدر سخنران راستی
بود و به  هیدرا در خواب د) س(که فاطمه زهرا یخزعل ینکند مثل آقا ید؟دانستاالهی  امتحان یکرا  ینکه ا یدخود محاسبه کرده بود یبرا یرمز

برگزار کردند و امتحان از عوام و خواص  یبود چرا انتخابات صوراالهی  پس اگر امتحان یددهنژاد رأی  احمدی یگفت به آقا می اش هخانواد
 یختی؟ر یشخودت و نظام را به پا یثیتداشت که تمام ح یلیچه دل ینو ا یدگرفت
جمهور  رئیس یداشت چه کس یشما چه فرق یپادشاه و فرمانروا هم که شده برا یک عنوانبه رهبر بلکه  یکو  یهفق یول به عنوان ییمگو نمی من
  شود؟  می
  

  )یرانا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن یجناب آقا
 یددست دارن را در آ که شما زمام امور یحاال در حکومت اسالم یمو ندار یمو قلع قمع نداشت یو اخراج از کار و نان بر یاسیما در اسالم زندان س

حتا  نمود و یشنکرد و همه را دعوت به آرامش و آسا ینفر زندان یکموقع فتح مکه  )ص(اسالم یامبرچه خبر است پ ینیدو بب ییدنما یآماربردار
 یربع قرن براحتا  و یمداررا قبول االهی  یانو قران و همه اد یامبرنمودند، ما که اسالم و پ می المال ارتزاق یتاز ب یاوردندن یمانکه به اسالم ا یکسان

 یساله من چه گناه یککنم که بچه  سؤال میاز شما  یمبود یدوازده امام یعهو شایم  هبر تن پوشاند یو پاسدار یآب و خاک لباس سرباز ینا
اسالم را به تمام جهان  یواهخ می و یگذار می ینراحت سر بر بال یالبا خ توکنند و شام شب ندارد و  می مرتکب شده که دزدان نان، نان او را قطع

 یی؟صادر نما
 یتوال یاز فقها و عقال با آن مخالفند اما هرچه هست به معنا یادیاعتبار دارد و نه عقال و تعداد ز البته نه شرعاً یهفق یتوال: اهللا آیت حضرت

را  یهفق یتوال یانتا نااشنا یدکن یانرا آشکارا ب ینو هم ید،ندارد، امتحان کن یهو زعامت فق یاستجز ر یو مفهوم ی،معنو یتنه وال ستا یاسیس
و  یدنزن یو آسمان یرا رنگ قدس یاستو س یاستر یددکان مغالطه را خودتان ببند یننشمارند و در ا یو قداست معنو یباطن یتوال ینع یگرد

به هوس ذوب شدن سر  یمؤمن یچاو تا ه یتاز والنه  یدسخن بگو یهپس از زعامت فق ینتا از ا ییدبگو یماصادقانه و خالصانه به مردم و صداوس
مغالطه  یننلرزد، ا یمانشانتقاد کردن وجدان و ا یتو بوسه نزند و برا یپا ینخورده را نخورد و بر زم یمن یافتن نکند و جهت شفا یتدر تنور وال

باشد شما  ریطو ینا یرمگ ید،بهتر بشناس یرانیاندر دامن ا بخت یاز بلند یا یارسوئ اخت یا یخنچه به جبر تارآتا  یدبزرگ را خود از اذهان پاک کن
 ید؟هست یزمطلق ن یپاسخگو یاآ یهمطلقه فق یتوال به عنوان

 یترا شما به رسم یو چه قانون یمحض است چه کس یکتاتوریکند وگرنه د یندر مقابل تمک یدبا یهفق یتوال) ره(نظر حضرت امام طبق
انتخاب : الف یطبق قانون اساس یمجلس خبرگان رهبر یفهبوده و هست که وظ یناحساس ما ا ید،ا نموده ینتمکن آو تاکنون در مقابل  یدشناس می

 یآقا یاست به چه جرم طور ینو ارائه به مردم است اگر اای  هبه صورت دور یگزارش کار رهبر یافتو در یبر کار رهبر ارتنظ: و ب یرهبر
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نبود، اگر مجلس  یو انتخابات خودتان عضو خبرگان مجلس رهبر یطبق قانون اساس یشانشد مگر ا یرتیبص یمتهم به ب یالگدمال شد  یبدستغ
 یشیاند به خاطر منافع و مصلحت یاو  یخار جهت پاچهبه دست و دستمال  یرهبر یگو قربان م هستند و بلهارآ وطور رام  ینا یخبرگان رهبر
 دارند؟ یو آزادگان چه جواب یاسیس یانلومان و زندانملت و مظ یکردند در مقابل مردم و خدا یارسکوت اخت

: یدبه دهانش نگذار یتو پستانک وال یدو خشک نکنتر  یجامعه را چون کودک ینقدراست ا یتو اهل ب ینمطلق فقط مخصوص معصوم والیت
که چرا مردم  یبا خودت فکر کرد یاهست خدا هم هست، آ یتو رحمت و حر یتهرجا عدالت و خالق ید،اور یانبلکه خدا را در م یدنکن ییخدا

از ظلم و ستم داشته باشند و  یال و عار یدهاه جامع یکخواستند  می است که ینکردند؟ مگر نه ا یمو جانباز تقد یدن همه شهیانقالب کردند و ا
 ی،شد، وجدان آن در مقابل، بداخالق است که هرکس دهانش باز یاسالم ینظام جمهوره یبندز ینا یاوجود داشته باشد آ یو مردانگ یکرامت انسان

 یکو تار یقعم یها چال یاهگناهش ببرند و در س یبه نان زن و بچحتا  یچندبپ یشههم یافراد پرونده او را براترین  یتوسط شق ضعو ینبه بدتر
  ؟خود نجوا کند یساخته قدرت با خدا

  دارد می نگاه یتکه پاس رع یشه«
  تاس یخراجش که مزد چوپان حالل باد
  مارش باد خلق است زهر یوگرنه راع
 »!است یمسلمان یتخورد او جز می که هرچه

  
 )یرانا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن آقای
به  کرد یام اقتضا م یدادند، که اگر من هم سن قانونرأی  که گذشتگان ما به آن یمانداز می یرانا یاسالم یجمهور یگذرا به قانون اساس ینگاه اینک
 تهمه مشکال ینا یبانشد جامعه ما دست به گر می یتاصل به اصل و فصل به فصل رعا یاگر قانون اساس :الف دادم یمرأی  به آن هم یلدو دل

 ینجاستا یاصل سؤال به نسخه نخست ان اضافه نشده بود، و یهمطلقه فق یتاصل وال: ب ؛یرهبرحتا  مشخص بود، یهر شخص یفهنبود چون وظ
از نظر  یندادند فقط پدران ما را عقد کردند و ارأی  و نه به آن کرد یدادن به آن اقتضا مرأی  یحاکم است که نه سن آنها برا یبر ملت یقانون اساس

پدرانمان های  ما به خواسته یستن یباز هم حرف یم،بر ذمه داشته باش ینینشده که د یجادا یفاقد اعتبار است چون حق یو انسان یو شرع عقلی
 .اریمگذ یاحترام م
 یو هفت قانون اساس یستمثال اصل ب به عنوانشود  نمی خوانده یشود ول می است که نوشته یمثل حروف وال یجاست که قانون اساس ینا بحث

هه از چهار داآلن  نباشد، یتکه مخل نظم و امن ینبه شرط ا یایندب یابانهابه خ یتوانندداشته باشند م یکه مردم هر وقت اعتراض مدن دارد یم یانب
 یبان و روز قدس و آن هم با اجازه قدرت و با شعارهاآ یزدهو دو بهمن و س یستاز ب یربه غ یایندب ها یابانبار توانستند به خ چند گذرد یم البانق

کنند، و  می همردم حملهای  ندارند به جماران و خانه یاز لحاظ قانون یتیمسؤولگونه  یچخودسر که ه یروهاین یاو  یت؟شده توسط حاکم یمهندس
 یکوبند با کدام اصل و فصل قانون اساس می درهم یاو  یندربا می شوند و اموال مردم را می افراد یخصوص یمدانشگاه و وارد حر یموارد حر یا

 مطابقت دارد؟
  

 )یرانا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن آقای
حقوق بشر وجود  یرانا یاسالم یاگر در جمهور ؛یمنما یسهرا باهم مقا یکارو کشور آم یرانو حقوق بشر در ا یآزاد یکوتاه یلخواهم در تحل می

شما در سپاه  یهفق یول یندهو نما یبیغ یروهایتوسط ن یموسو ینحسیردادن به مرأی  مملکت بودم به جرم ینا یاز بشرها یکیکه  ینجانبداشت ا
 یبهشتکه مصادف بود با دوم ارد(ا بعد از هفده سال خدمت، ان هم در روزتولدم رام  هشد و دزدان نان، نان زن و بچ نمی یدهدودمانم برچ اسدارانپ

رنگ گوشت ام  هخان یخچالو مدت شش ماه که  یکنمدست و پنجه نرم م یبا مشکالت زندگ یربودند و هم اکنون دارم با هزار بدبخت) یکنود و 
 یو فرار نخبگان و فرار مغزها و حصار خانگ یاسیس یانها از زندان و شهرستان کیزو کهر ینو پربودن زندان او یده،به خود ند یرا به درست یوهم و
ان و یسندگان و نونگار روزنامهاش و  و خانواده یمنتظر اهللا آیتعزلت کشاندن مرحوم ه و همسران آنها و ب یکروب یو مهد یموسو یرحسینم یانآقا

 یدی؟خواب نمی و آسوده ی،اطالع دار یشکه خود هم کم و ب یشده و کسان یدهوا کشوزارت اطالعات جان دادند و به انز یکه در پستوها یکسان
 یکاحقوق بشر را در آمر یداما با! صادر شود یابه تمام دن یاست و قرار است که اسالم ناب محمد یآسمان یانکه مملکت ما مهد تمدن و اد

 یررا به تصو یکامردم آمر یو روان یو روح یو اقتصاد یشتیمع یتوضعآزادانه گزارش  به صورتمملکت ما  یکرد که خبرنگاران رسم تجوجس
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با رنگ  یطانش ینشود، مردم عراق را هم می یدهکشای  هینو هز یدتهد یچبدون ه ینتوسط منتقد یکاجمهور آمر یروسا یکاتورکشند و کار می
و مناظره  یابد می نجات یکاتوسط آمر یاز استبداد قزاف یبیل دهد و نجات افغانستان از دست طالبان و مردم می از دست صدام نجات یکاتورکار

ه یندنما یرششود و عدم پذ می کشور جهانترین  یشرفتهپ جمهور رئیسمدت هشت سال تمام  یبرا یاهپوستس یکو  ی،و رقابت اصول یانتخابات
 دارد؟ یامیمرز و بوم چه پ ینحقوق بشر و راه ندادن او به ا

 یآزاد یننه ا. دادی یمن را مخاطب قرار م ییوجود نداشت چرا شما با کمال پررو یانب یکه اگر حقوق بشر و آزاد یدکنتصور را  ینشما ا شاید
 رویم یما که ترسان م یمندار ینهکه به دل ک یمخود عمل کردم ما از آن رهگذران یمسلمان یفهبنده جانم را کف دستان قرار داده و به وظ یست،ن

 !دیآخوش  یدآ یشپ هرچه
  

 )یرانا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن آقای
 یک یخواستم بپرسم وقت می شود می یادبه سال فتنه  یرانا یاسالم یکه در جمهور یمانداز می گذرابه انتخابات سال هشتاد و هشت ینگاه اینک
کنند و  می انتخابات اعالم یجهعتراض خود را به نتو ا یندآ می به صحنه یآزاد یدانتا م )ع(ینامام حس یداننفر از م یلیوناز سه م یشب یتیجمع

و  یندگو می باره شعر یندر ا یشود و شاعران دربار می یتلق یانقالب، حماسه نهم د یداندر م یاما اجتماع چند ده هزار نفر! شوند می سرکوب
 .داشت وجود) ع(ینو امام حس )ع(و امام حسن )ع(یمام علو ا) ص(یامبردر زمان پحتا  فتنه یندکهنما می و عنوان یندنما می یرتکث یادیزهای  کتاب
دست و پخت  ینو ا یستن یشب یتوهم ینرا با مالک اشتر، ا یجنت یو آقا یدکن می یسهشما خودتون را با ائمه اطهار و خاندان نبوت مقا چرا
 یابیحل مشکالت مملکت و علت  به جای ینو متفکر یلانقالب تاکنون بوده و حضرتعا یلبرگزارکنندگان انتخابات از اوا یادینگهبان و ا یشورا

و اعتقاد به  ییمعاشورا یروانو ما پ یستنبوده و ن یاصول ینا ی،خود یرو غ یو اعتماد و جدا کردن مردم به خود یشیو چاره اند تکرارو عدم 
 .یاست نه دادن یگرفتن حق ییدفرما می که )ع(یجهان امام عل یعیانمکتب امام اول ش یروو پ یممنالذله دار یهاته
و به  »معما ینمفصل از ا یثتو خود بخوان حد« ،کنند می یو سخنران یغتبل یداکاند یک ینها براآنفر  یازدهنگهبان  یدوازده عضو شورا یوقت و

  : قول موالنا
  به مال یچون ترازو را طمع بود«
 »!؟وصف حال یترازو گفت یک
  

 )رانیا یاسالم یرهبر جمهور(ای  هخامن آقای
گرا و  مشهور اصول یشحکومت هر دو گرا یاصل یقرار دادند در نهادها یاسیس های یانهمواره خود را فراتر از جر یراحل رضوان اهللا تعال امام

تاسال شصت و  یجنابعال یپرداخت ول می آن یمشد به ترم می یفتضع یانجر یک کردند یاحساس م یشانحضور داشتند و هرگاه ا طلب اصالح
ات به انزوا  یطلب اصالح یشدانم به چه علت گرا نمی یدگرفتبه دست زمام امور را  که یسفانه زمانأمت یول یدبود خواهی یزادآ دفر ظاهراًهشت 

 .است یکه فاقد ارث پدر ییدهپس از پدر زا یاو  یگرمادر د یکاز  طلب اصالحجناح  ییکنم که گو می رانده شد؟ احساس
از مردم و من پاسدار است و با توجه  یلینگارش کردم درد دل خ یادب یشآرا یهه که به زبان ساده و روان با اصول اولمتن چند صحف ینا یانپا در

 و یدو س یعهش یروحان یکبلکه  یریرا بگام  هدم جان من و خانواد یکدر  یتوان می و یرهبر ینکها به خاطرکه بهت دارم نه  یبه عالقه فراوان
و  یندکنند تو را وسوسه نما می حرکت یکه جلوتر از رهبر یو جعفر یدیطائب و سع یاناست هزاران نفر مثل آقا کنیاممو  یغمبریاوالد پ

 یهست یلیونیملت هفتاد م یککه تو رهبر  یدتازه کن یو نفس یاییدب یرونب یرهبر یتب یدهتن یاز تارها. یروزهام باشد از قصر ف یلحظات اخر زندگ
خود را وقف هواپرستان و دستمال بدستان و  یو آبرو ینبب یکنکن و درد و رنج مردم را از نزد یهب اعتماد و تکو کذ یبه گزارشات واه و

 .زنند می و همه مردم را گردناند  هیددو لب هستند قلم شما را بر یرشمش ینهاچاکران نکن که ا
مردم را در دست هم و دست مردم را در دست  یها دست شود یم را از خاطرتان خواهند زدودها  یمردم نگران ینهم ید،آور یهمه مردم رو به

پس کو دست مردم و کو دست خدا، به دست پاسداران فربه و اید  هدر حکومت ننهاد یبهانه پا ینبه هم یوناز روحان یلیخدا نهاد مگر شما و خ
که  یستمهم ن یااز فرزندان قوم لر، و ساکن کالفرن یکی یاسوجمو من ساکن  ین،ها آلوده است و خون ن دستآ یداطالعات منگر وزارت یوالهایه

نانش را  یموسو یرحسیندادن به مرأی  که بعد از ربع قرن خدمت فقط به جرمام  هیدآب و خاک زحمت کش ینا یبعد از هفده سال خدمت برا
 که دادم افتخاررأی  یکو بنده به همان  یستن یاسالم ینظام جمهور یبندهز ینا یاسی،قطع کردند که، اسمش را گذاشتند دخالت در مسائل س
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 یگرد یاز کس بتواند یکه کس یستن یزیخود را پس نخواهم گرفت چون فکر و شعور چرأی  را کف دستان من بگذارند یاکنم و اگر تمام دن می
 .ییدمعاوضه نما یزیبا چ یاو  ییدن نمایبتواند به آن تلق یاو  یردبگ
 یدر مورد بنده جار یقاعمال سال یون،در کمس. دخالت کردم یاسیدر مسائل س ینظام یک به عنوانکه من  یدگرددادگاه صالحه اثبات ن یچه در
 یجا یبا من برخورد نمودند، مملکت ما را ناهنجار یطور یندنبال بهانه گشتند و ا ی،طلب اصالح یشهفقط به جرم داشتن فکر و شعور و اند یدگرد
 یایدن ینکهقبل از ا یدکن یو کار ییدتا دور نشده به خود آ. ندارد یملت سازگار یناز ا یلیخ یهته که با روحارزش گرف یو ضد ارزش جا ارهنج
 !کار یچه
  
 »یبنأ یهلإتوکلت و  یهاال باهللا عل یقیما توف و«

  یشمس یهجر یکو نود و  یصدس یکهزارماه سال  بهمن
 بدرود

  
  

 ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21401 
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     1391اسفند  10 ای، ده زهرا ربانی املشی به خامنهنامه سرگشا

 
 شود  یکشته م گونه ینباشد که ا ینفر ینبود که ستار آخر ینمادر، ا ینا یتنها دعا

  
 یتعال بسمه

 یرانا یاسالم یرهبر جمهور یا خامنه اهللا آیت حضرت
  

 گردد ینم یدارنسل پد یکحتا  خانواده و یکتنها در  آید یم یدجامعه پد یککه در  یکه عوارض مشکالت یداستحضار دار یت؛از سالم و تح پس
از  یمسائل ناش ها، یشهرها، آوارگ یاز دو دهه از اتمام آن، خراب یشهمانند جنگ که با گذشت ب. هم خواهد شد یآت یها نسل یرگ یبانبلکه گر

 .هنوز از مشکالت مهم جامعه است ...معزز شهدا وهای  بوط به جانبازان و خانوادهمسائل مر یمیایی،از مواد ش فادهاست
 یعمد( یگناهفرد ب یککشتن  یمثال اثرات وضع یبرا. است یهم در کشور از جمله مسائل اثرگذار و ماندن یتازعملکرد حاکم یناش عوارض

 یتحت امر شما، ستار بهشت یانتظام یرویافراد کشته شده در ن یناز ا یکی .قرار خواهد دادتأثیر  را تحت یمتماد یها نسل) یعمد یرغ یاباشد 
داغ  ینکهبودن راست قامت است و با ا یرپ ینکه در ع یمادر. که نان آور و همدم و پرستار مادرش بود یکارگر گچکار ساده روزمزد یک. است

 .برخوردار بود یقو یو معرفت یتاز معنو یبود ول یفضع یجوان بر دلش بود صبور بود؛ او از نظر ماد
 .درک کرد شتر یرا ب یو معاد و حسابرس یامتبه ق یازمادر نشست تا ن ینرفت و در کنار ا باید
. را منقوش نموده است یوارهاکند عکس است که د می آنچه جلب توجه یست؛ن یرچشمگ ای یلهوس یچه یمشو می وارد خانه محقّر او وقتی
 88 یو شبنم که در عاشورا 88انتخابات  یچون سهراب که از کشته شدگان تظاهرات اعتراض یگرد یاز ستار، و بعض یکنواختتقریباً  ییها عکس

 .له شد یانتظام یروین ینچرخ ماش یرز
 آن عالوه برعکس، یاست و رو یا اتاق طاقچه یندر ا. کنیم یخواب با پسرم صحبت م یها به جا شبحتا  یشهکه ما هم گوید یستار م مادر
قصد ممانعت از  یتیان امنمأمور از مراسم ستار که یکیموها چه بود؟ در  ینا دانید یم یاآ. باشد یمو م یمشت یاست که حاو یکوچک یکپالست
 یجهانداخته که در نت یشچنگ در موها یزو ن یدهاز آنان حجاب از سر مادر داغدار کش یکیرا داشتند، زد و خورد صورت گرفته و  نآ یبرگزار
 .ام نگه داشته. ...را به عنواناینها  که من گفت یمادر م یناز آن کنده شده بود و ا یارمقد
 ینمنصفه محاکمه و محکوم به اعدام و سپس ا یئتکار هم بود و در دادگاه صالحه با حضور ه گنه یهمچون ستار بهشت یبر فرض محال فرد اگر

 مو بر زخ یابیمبود که او را در یناز ا یرغ یاچه بود؟ آ یدهمادر مظلوم و زجر کش ینقبال ادر  یگرانمن و شما و د یفهحکم اجرا شده بود، باز وظ
 ...ایو  یم؟نه یدلش مرهم

محاکمه و  ینمطمئناً انجام ا یدم،که من د یآن مادر. و عامالن قتل فرزندش یانجز محاکمه و مجازات بان خواهد ینم یزیچ یامروز از کس او
 یجهبرکشد و در نت یآه یو ینکهمانع شود ازا ینا یدو شا یدخواهد بخش یامدل شکسته او را الت ی،نظام از و یعذرخواه مجازات آمران آن و سپس

 یناست که طن یبلند یادکه دستش از چاره کوتاه است و توان دفع ظلم و دفاع از خود را ندارد، فر یمظلوم یتمظلوم یادفر. برافکنده شود ها نیانب
خود  داوندظالم را خواهد گرفت چرا که خ یبانآه مظلوم گر تردید یب. یچیدپ یامادر در دن ینا یادفر ینهمانگونه که طن کند یپر مجهان را  ۀآن هم
و او را به مصاف با  روند یبه جنگ پروردگار م یقتتازند، در حق می و ناتوانان یفانکه بر ضع یظالمان. است یدگانستمد یادرسو فر پناهان یپناه ب
 .شوند یگرانند که محو و نابود مستم یننبرد، ا ینآشکار است که در ا یبه خوب. خوانند یفرام خود

 آه مظلوم کند کمانه چو«
 »ظالم شود نشانه سرای

  
کشته  هینگوننفر باشد که ا ینستارآخر یدوارمام«: گفت یاو م آورد؛ یرا به خود م یکه هر صاحب وجدان یدمرا در آن خانه از صاحب عزا شن دعایی

 کرارت یجلو تواند یآن م ینو آمر ینعامل یهمحاکمه و تنب یول گردد یدعا م ینمسائل مانع اجابت ا ینا یمسلماً سرپوش گذاشتن بر رو. »شود یم
 .یردحوادث را بگ ینگونها
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باشد هر سه آنان در ستم  یبه ستم او راضکه  او و آن یاور ؛ ستمکار وثالثۀبه شرکاء  یله والراض ینالعامل بالظلم والمع«: فرمود) ع(صادق امام
 »یکندشر
بر آتش دارند و  یکه دست یبشنود و آنان یده،نشن یکه اگر کس کنم یم یانو اکنون ب یدمو با گوش خود شن یدمرا د یتمظلوم ینبا چشم خود ا من
 .کنند ییدر بازو، اقدام و دلجو یقدرت
 .والسالم. یدانجام ده یدهد آن مادر ستم یخشنود یمهم را برا ینا یددار یتمسؤولمملکت  ینکه به مقدار مجموع افراد ا یاست جنابعال امید

  
 یاملش یربان زهرا
10/12/1391 
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1391/12/10/klm-135414/ 
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  ) ++(  1391اسفند  15ای،  نامه سرگشاده محمدرضا معتمدنیا به خامنه

  
 !خواهند نمی یممردم قای  هخامن یآقا

  
زود به  یا یرکه د یدپس شک نکن ید؛اش چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند و شما تکرارکننده همان اشتباهات هست یسلطنت یمشاه و رژ

  یدا داده قرار یمعرض نابود در ی آن راارزان ینکه به ا یستانقالب متعلق به شما ن ،شد یدهمان سرنوشت دچار خواه
  
فرزندان پاک  نظام و یتمظلوم و نویسم یگوشتان نرسد، اما باز م ید بهکاختان شا یمهای ضخ پرده یمن از البال یصدا دانم یم

  کشورم را گوشزد خواهم کرد
  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »ینَوَ األَقْرَبِ یْنِأَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَ یبِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَ لَوْ عَلَ ینَآمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِ ینَالَّذِ یُّهَاأَ یَا«
 .باشد یشاوندانتانپدر و مادر و خو یاخودتان  یانهر چند به ز یدده یخدا گواه یو برا یدکن یامق یوستهبه عدالت پ یدا آورده یمانکه ا یکسان یا

 
 ای  هخامن آقای
خوب  و یبمردم نج و یزعز یرانا به روز نظام و، ینمارق -  ینقاسط - ینناکثو  که شما یخطرناک یتوضع ؛قلم شومه ب دست یگرد خواستم نمی

فرار از نقد و انتقاد  یبرا و پذیرید یرا نم ینوع انتقاد یچاگرچه ه. کرد هشدار مجبور به نقد و مجدداً مرا یدآور یم آورده و یشها نخبه سامان و ینا
نقد نخواهم کرد چه خدا اید  هخدا آورد یند سر که بر را یالبته بالئ( .کنید یم حمل کرده و منتقد یفهم کج یاو  یورز غرض ی،آن را به نوع دشمن

 یا شما و پند، حجاب و پرده یانم» الْغِرَّۀحِجَابٌ مِنَ  الْمَوْعِظَۀِ یْنَوَ بَ یْنَکُمْبَ« :معصوم یشکه بنا به فرما چند هر) محافظت خواهد کرد ینشخود از د
 .است از غرور افکنده شده

 
  !ای هخامن یآقا جناب

 هر یدشما بود پروژه خود ینا چون آمر ،گوید یچه م یموسو یرحسینمهندس م یجناب آقا و یستک که حق با دانستید یخوب م 88شما در سال 
 یگرد و یشانا ،حضرت امام مظلوم وزیر نخست عرف بر برخالف شرع و ناجوانمردانه وهای  حمله مرتب ضمن محکوم کردن و یایتانچند رعا
قول ه است چون ب یتقلب خال هرگونه مدرک دال بر دستشان از که یدبود معتقد به ظاهر خوانده و یگانگانب یرانبگ حقوق و عامل ار معترضین

 .بود یرونم خروس بدُ یانجام شده بود ول »شده یانتخابات مهندس«] ای در سپاه نماینده خامنه[ یدیسع یآقا
 و یعرف و یرشرعیغ و یتمام امکانات شرع استفاده از حق با گذاشتن پا یرز با ینمارق - ینقاسط -  ینناکث یهمکار ا باشمای  هخامن یآقا خوب

 مملکت مقصر یفعل یتوضع شما در یداهللا بفرمائ ینب و ینیب اهللا آیتحضرت ! ید؟نشاند یجمهور یاستتخت ر محمود را بر 88سال  در یرعرفیغ
  ! ؟یستیدن مسؤول و
  
  !ای هخامن یآقا نابج

 و تأیید به مجلس با یاسالم یشورا مجلس خبرگان وهای  الدوله یلورود وک ،پخت شماست مقننه که دست و یهمجر و یهقوه قضائ یانتخاب روسا
 و ردمم یتوضع نیدر ا فرمائید یباز هم م! باشد یم منصوبینتان یا و یجنابعال تأیید هم که مورد یرانمد نصب معاونان و عزل و !انتخاب شماست

 !ید؟ا نبوده یلدخ کشور
 یهعل(یانمتق یموال یشفرما بر ستا یتأییدسکوت شما  ،نامند یمعصوم م از فراتر گاهاً معصوم و یفرد در یا معصوم و را شما ینمارق - قاسطین
چاپلوس را  یشگرستا فریباست که  یمردم کسترین  نادان ؛»یحَالنّص یهال غِّضُیُبَو  یحَلَهُ القب یُحَسِّنُاَجْهَلُ الناسِ اَلْمُغتَرُّ بقولِ مادحٍ مُتَملِّقٍ « :)السالم

 .سازد می را در نظر او منفور یدهد و خوب می جلوه یباکه زشت را در نظر او ز یبخورد، ثناگر
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  !ای خامنه آقای

زود به همان  یا یرکه د یدپس شک نکن ؛یدتاش چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند و شما تکرارکننده همان اشتباهات هس یسلطنت یمشاه و رژ
 .یدا داده قرار یمعرض نابود در آن را یارزان ینکه به ا یستانقالب متعلق به شما ن ،شد یدنوشت دچار خواهسر

 یرزهااست که هست، هر کس دوست ندارد م ینهم گفت یم. تفاوت بود یب یکه شاه نسبت به افکار عموم یددار یادبه  ای؛ خامنه یآقا جناب
تا  یدمردم را آزاد بگذار. یدخوش نکن یرهو غ ید 9بهمن و  22 یشیو فرما یساختگهای  یماییراهپ یندلتان را به ا. برود تواند یم ،کشور باز است

بر شما اید  هنظام آورد سر که بر را یبالئ و تان تیمحبوب یواقع یزانتا م یدبفرست یمردمهای  توده یانعواملتان را به م. چه یعنی دهند حضور نشانتان
 .روشن شود

  
  !ای خامنه یآقا جناب
 یمرا که اوج اقتدار رژ 56و  55سال  آورید یاده ب! ؟که نرفته یادتان. حساب باز کرده بود یلیاش خ یو اطالعات یانتظام و ینظام یروین یشاه رو
سال بعد،  یک کردید یم راما خود شما باو. کرد یلتبد یشاهنشاهرا به  یسال هجر. ساواک پنهان نبود یدهوا از د یپرواز مگس رو. بود یسلطنت
 ؟!یزدآن وضع مفتضح فرو ر با آن اقتدار با یمیرژ 57در سال  یعنی

  
  !ای خامنه یآقا جناب

 داشت از زشانیاکه شاه ن یزمان یجهنت در ،بودند یزینسمشغول تجارت و ب که تمام افسران ارشد شاه در اواخر سلطنت شاه کاسب شده و دانید یم
به آن  چاپلوسانتان و یاناطراف هان وکه اکنون فرماند یهمان مرض یعنی. بودند یدهشان چسب یهکرده و به سرما یپشت او را خال ،نبود یخبر آنها

 ...!وگرنه، خطر نباشددر  یشانها یههست که سرما یتا وقت» رهبر یجانم فدا« شعار . یدحساب باز نکنآنها  یرو یلیخ کنم یم یهتوص !اند شده دچار
  

  !ای خامنه یآقا جناب
 یخارج یاستاز س. الخطاب شده بود و فصل کرد یاظهار نظر م یمملکتهای  ینهزمه در هم. پنداشت یبود که خود را عقل کل م ینشاه ا یگراشتباه د

ت باعث شده بود که شاه در یوضع ینهم. دهید یم انجام یدرا دار که شما فراتر از آن یهمان کار یعنی ؛یرهو غ یرهغ و یگرفته تا اقتصاد و کشاورز
 حتا رئیس .آورده بود یینکل پا یرو مد یرو معاون وز یرکه شاه باشد، خود را در حد وز ینا یبه جا. مملکت دخالت کند ییامور اجراه هم

چون  ؛دادند سر »مرگ بر شاه«د یاو فر یدندچشم او د مشکالت را ازه شد که مردم هم ینا یجهدر نت. کرد یدانشگاه و استاندار و شهردار انتخاب م
 یکارها یرخود را درگ ید،و رهبر باش ینیدکه آن باال بنش ینا یدرست مثل شما که به جا. فسادها و مشکالت استه همه چشمواضح بود که او سر

مردم در مجلس  یندگاننما یجا بهو  ینیدنش می دولت تأیدر جلسه ه جمهور رئیس یبه جا. یدا کرده ،دارد وجود مسؤول یشاجرا یکه برا ییاجرا
و ها  یو دزدها  و اختالسها  یامنها و نا یگرانه همه پس حق دارند مردم که کاسه کوز ؛کنید یو عزل و نصب م یو امر و نه گیرید یم یمتصم

 یوقت. یدا کرده تان یتکفا یب اطرافیانهای  یکار نمندا یقداست خود را سپر بال ید،که رهبر باش ینا یبه جا. را سر شما بشکنندها  یتیکفا یب
 ها لحظه ینحادتر پنجاه سال در ینا در، نکرد یغدر یکوشش یچه مقام از ینبه ا شما یدنرس در امام بوده و حضرتتأیید که مورد را یاستمداریس

 یقتحق در! ؟استتر  نزدیک جمهور رئیس یظر من به نظر آقان :یدفرمود و یدفروخت نژاد احمدیمقابل به محمود در را یشانا شما ،کرد یاری را شما
 ینانکه به شما اطم یمردم از یبدون عذرخواه ،یرفتیوجودآمده پذه ب ها یاقتیل یعلت به ب کشور راکه در یاسفبار یتوضع ینا های یتمسؤولتمام 

  اداره ییتواناحتا  یشانمخالفان ا: که امام فرمود یهمان کس( یمهندس موسو یتان با جناب آقا یشخص یتوز ینهبه خاطر ک یدکردند؛ تا شما باش
 مصباح و و یجنت ،یخاتم چون احمد یو مملکت را به دست عنصران یدتان را به خون مردم آلوده نکن گونه دست ینا) هم ندارند را یینانوا یک

 .یدرا هم ندارند، نسپار یئنانوا یکاداره  یاقتل رضه وقول حضرت امام عُه که ب را.. .طائب و عادل و حداد
  

  !ای خامنه یآقا جناب
ه سرنوشت هم ینا. همگان شد، گرفتار گشتند یکه عبرت برا یشوم ها و نمرودها به خاطر غرورشان از خدا دور شدند و به سرنوشت  فرعون

 .یندو مستب یکتاتورهاد یرو نه از سرنوشت سا گیرند یپند م یرخواهانخ یحکه نه از نصا یکتاتورهاستد
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س محب در ؛یدهورطه انحطاط کشه ب را یاسالم ینظام مقدس جمهور و که کشور یقانون یب و یخودکامگ ینبه ا یدبس کن ،ای هخامن یآقا جناب
 آب و ینشجاع ا فرزندان یرسا و یجناب کروب رهنورد و خانم زهرا شجاعش سرکار دانشمند و همسر و یمهندس موسو ینگه داشتن جناب آقا

را تا  یدلسوزان و معتقدان به نظام اسالم ،ای هخامن یآقا. نخواهد داشت یدستاورد یچه فضاحت از یرغه ب انندزند در یدهعق علت ابرازه خاک که ب
و  ینمجلس یندگانمردم نما یدبگذار خواهند، نمی یممردم ق ،ای هخامن یآقا .یدجامعه باز گردان یریتو مد یاستراه بازگشت بسته نشده به صحنه س

 .جمهور را خود انتخاب کنند یاستر
  

  !ای خامنه یآقا جناب
گوشتان نرسد،  به یدکاختان شا یمضخهای  پرده یمن از البال یصدا دانم یم ،یستمهم ن یمبرا و یستمسرم خواهد آمد ن بر یچه بالئ ینکهنگران ا
 یشبه فرما بنا که هرچند؛ کرده باشم یفتکل و یند یادا فرزندان پاک کشورم را گوشزد خواهم کرد تا نظام و یتمظلوم و نویسم یاما باز م

 . شود می یلمسکرات زا یاز مست یرترد یب،غفلت و فر یمست :یمانموال
  

 معتمدنیا محمدرضا
  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/67246/ 
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     1391اسفند  21ای،  نهنامه سرگشاده محمدمهدی امامی ناصری به خام

  
 رهبریبه مقام معظم  یا دلنوشته 

  
 )مدظله( یا خامنه یالعظم اهللا آیتمبارک حضرت  محضر
  یگرانقدر انقالب اسالم رهبر م الشأن ویعظ مرجع
 واالحترام؛  هیبعدالتح

  
و  ینها و مصائب حجج طاهر ها و خون دل صل خونحا ی،ا قرون متطاوله یاست که بعد از تماداالهی  کران یذره وجودم شکرگزار درگاه ب ذره

امام  یو رهبر یاسالم یدر تحقق نظام مقدس جمهور یهو سلف صالح امام ینواصحاب منتجب ینو مؤمن) یناجمع یهمسالم اهللا عل( ینائمه معصوم
نهاد و ما را منت ) له الفداء یروح( االعظم اهللا یهو نائب برحق بق یزخلف صالح آن عز یانهآن را تحت زعامت داه یو بقا )ره(م الشانیراحل عظ

 . یدبخش یعهدر دوران عزب ش یاتح
  

  ی؛معظم انقالب اسالم رهبر
در  یتو خبث باطن امثال نگارنده باشد لکن ترب یرهسوء سر! اثبات اتهام یبرا یگریمنظر تنگ نظران، خود شاهد د یزازنوشتار ن یننگارش ا شاید
 ضرآن هم در مح ی،حاکم اسالم یضاحبلکه است نمودند یم یرا روا تلق »یشتخطئه خو«است که نه تنها  یالشأن یمل عظآن امام راح یکه مرب یفضائ

چرا که  - یدوارآن ام یگذارتأثیر نفوذ و قلم را به نوشتن عازم ساخت و بر ینصاحب ا شمردند، یم ینآحاد مسلم یفملت را، از حقوق و وظا
 . سفر کرده بوده است یزو استنان به سنت آن عز یرهدر س یرره جازم بر ساست که هموا یتیمخاطب آن شخص

و  یداتاز تحد یانبوه - است یتکه نگارنده در آن مشغول فعال ای الاقل در عرصه –کشور را  یا رسانه یاست که فضا یریگرانقدر؛ د رهبر
که  یداستناگفته هو. گشته و خواهد گشت یمتعدد های یبآس یدایششاء پاحاطه نموده است که حدوثاً و بقائاً، من ای یقهو سل یرقانونیغ یقاتیتض

 ینا یکل. یستن یبا هرگونه تخلف یحقوق یمانهوبرخورد حک یکنار نهادن نظامات قانون تأییدوجه  یچناصواب به ه یهرو یناز نکوهش ا دمقصو
 ! جا و آن کجا؟ک
  

   اسالمی؛ انقالبمعظم  رهبر
موسع ازسه  یریکه با تفس ییدفرما یم تأیید یابطلبم، آ یاز حضرتعال یو به صراحت استفسار یکبار طلبم یخصت مر یقی،به عنوان استفهام حق

افکار  یشتشو«و » نظام یهعل یغتبل« ،»یاسالم ین نظام مقدس جمهورمسؤوالو  یمعظم انقالب اسالم یبه رهبر ینتوه«: یلمصدر باب تفع
از منکر به  یارشاد و امر به معروف و نه ،»ینالمسل الئمۀالنُصح «رائن حال و مقال و سابقه، با قصد ازصاحبان قلم که به ق یاریبس ،»یعموم

 ء شوند؟ یذابه انواع ا یگشته و متأذ یشخو یا و حرفه یو فرد دچار حرمان از حقوق اجتماعی –اند  پرداخته ها یینارسا یانعکاس برخ
هستند به  - ییعتش ینوران ینمواز و در حقیقت – یاسالم ینظام مقدس جمهور یتظف به تقوکه مو ییدرنهادها یروند یننفس اعمال چن یاآ

 توان یهستند؟ چگونه م ینت مواجهه و اجابت از نظرات منتقدیقابل که فاقد یستمعظم نظام ن یبه رهبر ینضعف نظام و وهن و توه» القاء« یمعنا
  ید؟بخش یاماز آن را الت یناش قیعم یها نسبت به نظام را جبران و زخم فاحشظلم  ینا

را » نُصح و امر به معروف یفهوظ« یلدل ید،نبا »یشو تشو ینتوه«و » وحق نُصح و امر به معروف یفهوظ« یندر صورت تحقق تعارض بحتا  آیا
 دانست؟  »یغو تبل یشو تشو ینتوه« یحاکم و وارد بر موارد قانون

که همه افتخار خود را در  یا رسانه یریتو مد یعلم یقاتو توف ییو اجرا یریتیاز سوابق مد یبار لهبا کو یزراخدمتگزار اسالم عز ینسزاست ا آیا
عزت دوران پر ی،مدع یوننهادن دوران پرخطر التقاط با پشت سر یاسالم یکه نظام مقدس جمهور یهم در دوران مطلق امر، آن یتاز وال یتتبع
قرار  یمورد کم لطف ینچن ینا ی،مستند قانون گونه یچاتهامات و با سوء برداشت از مقررات و بدون ه ینبه ا گذرانند، یرا م یانقالب رایی صولگا

 دهند؟ 
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 ! سخنان از جانب دوستان یناز انقالب، آنسان آزرده خاطر نشدم که تحمل ا یدگاناز جانب بر یجانب هرگز از تحمل هر تهمت این
 ؛ یانقالب اسالم رهبرفرزانه

نگردد؟ االهی  انقالب ینکجا توان برد که موجب سوء استفاده دشمنان کور دل ا یز،را جز به محضر خداوند متعال و رهبر عز ماتینامال ینا گالیه
نظام مقدس  ینخدشه به ساحت ا ینتر وارد شدن کوچک) ناخواسته یو خدا(خداوند  یزبنده ناچ ینا یآبرو یدنلطمه د ینب یر،اگر امر دا شک یب
پروردگار، ارزش آن را نخواهد داشت  مقدار یبنده ب ینا یآبرو ی،حالت یچباشد هرگز و در ه) و آزادگان عالم است ینهمه مؤمن یکه مأمن و مُنا(

 .یدا ارکان آن وارد آی یرانا یاسالم یبه نظام مقدس جمهور یا که به جهت حفظ آن، لطمه
 یهرو ینجاء واثق بر شرح صدرآن رهبر گرانقدر، برخورد فرض دانستم که وقوع او با ر »ینتنفع المؤمن یرکفذکر فأن الذ« یمهبر حسب کر نگارنده

 . یمصواب نما »یقطر یط«بر » مدد«و » راه«رسانده و از وجودتان طلب  یرا به استحضار حضرتعال یرحکیمانهناصواب وغ
  

 . باشد یم یتسربازان وال یآن وجود مبارک، دعا یقاتتوف یدعمر با برکت و مز طول
 ل المؤمنونکویاهللا فلت یوعل

  یمن اتبع الهد یعل والسالم
 یناصر یامام یمحمدمهد

 »مغرب«روزنامه  مسؤول ریمد
  
  

  ***منبع *** 
 »مغرب«؛ وبسایت روزنامه 1391اسفند  21، »مغرب«روزنامه 

http://www.maghrebonline.ir/khabar/911221/0007.htm 
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     1391اسفند  25نژاد،  ای و احمدی هنامه سرگشاده بیماران هموفیلی به خامن

  
 !یدبرس یلیدردمند هموف یمارانب یادفر به
  

 ای  هخامن اهللا آیتحضرت  یمعظم انقالب اسالم رهبر
 نژاد احمدیدکتر  یجناب آقا یرانا یاسالم یمحترم جمهور ریاست

 یمحترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک سرپرست
  

 و احترام باسالم
 معروض یمارانب یتچند در خصوص وضع یدل مطالب به قصد درد) یانعقاد یکمبود فاکتورها یدارا( یلیهموف یماراناز ب یتعداد اینجانبان

 :یمدار می
در  یبه موقع و به تعداد کاف یازمورد ن ینداشته است اما چنانچه داروها یاز بدو تولد همراه ماست و تا به حال درمان قطع یلیهموف یماریب -1

 . بود یمخواه یعیطب یباشد قادر به ادامه زندگ یاراخت
حائز  یاربس یماریب ینمطلوب در مورد ا ینجا که استمرار ارائه خدمات درمانآاز . یمشو می و زنده یریمم می صورت هر روز بارها ینا یرغ در
را با  یمارانب یزندگای  هد و همچون سم کشندگرد می مناسب دارو یعمنجر به عدم توز یتکه در نها ها یاستدر س یهرو ییراست تغ یتاهم
 :عبارتند از راز آنها به اختصا یسازد که برخ می روبه رو یجد یداتتهد

 یزیمورد خونر یک ،به طور مثال(. باشد یبه صورت ارز خارج یدسفانه باأکشور که مت یهرفتن سرما یناز ب یجهدارو و در نت تر یشمصرف ب - الف 
 50تا  30به  یازن بعضاً یماراندارو به ب یدننرس یلسفانه به دلأگردد اما مت می رفع یفاکتور انعقاد یالو 10تا  5قع دارو با به مو ینمأدر صورت ت

 .)خواهند کرد یدادارو پ یالو
 یگرد یسو و از سو یکز المال ا یتخسارت وارده به ب یفاکتور انعقاد یالهر و یبرا یازو ارز مورد ن یمارانبه ذکر است با احتساب تعداد ب الزم

 .دارد ینهدولت هز یدالر برا 250نمونه هر فاکتور هشت،  یگردد برا می مشخص یبه روشن یمارانصدمات وارده به سالمت ب
اشد و ب نمی در سطح کشور یمارانب یو پراکند یمارانو تعداد ب یماریعنوان مناسب با نوع ب یچو نحوه درمان به ه یو کادر درمان یدرمان یفضا -2
 . شود می روز به روز بدتر یتوضع ینکها یزتربرانگ سفأت

تخت  5با  یهبدون تهو ینیزمیرمحل درمان به ز یلی،هموف یمارانب یدرمان یتوسعه فضا یتهران به جا ینیامام خم یمارستانبای  هتوسعهای  طرح در
 .گردند منتقل شده است یم در آنجا مداوا یزن یدرمان یمیش یمارانب یلیهموف یمارانکه عالوه بر ب

و کادر  یمارانب یسرانه فضا یددو روز شا یندر ا. است یدنید یلیهموف یمارانشنبه در هفته محل به اصطالح مخصوص ب و سه یکشنبه، یروزها
 اواحت اگر دارو باشد مورد مدت یک یبر رو یدشدهای  یزیبا خونر یمارب 3 یا 2 معموالً یزروزها ن یردر سا. متر مربع برسد یمتر از ن به کم یدرمان
 .یمکن می صرف نظر یزن یمارانب یزیوتراپیف یبار اتاق مستور شده برا از وضع رقت. یرندگ می قرار
 .ندارد یفبه توص یازکشور نهای  شهر تهران حاکم است اوضاع در شهرستان یرماندکه در مرکز  یتیوضع با
 یجهت امرار معاش و حفظ کرامت انسان یتوسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یلیهموف یمارانب یجسم یطاشتغال متناسب با شرا یجادا -3
 .برخورداند ییباال یتاز کار افتاده از اهم یمارانب یبرا یمستمر یبرقرار ینو همچن یمارانب ینا

  
  

  ***منبع *** 
 »عصر ایران«وبسایت 

http://www.asriran.com/fa/news/263796 
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    1392فروردین  19ای،  سخن به خامنه. م. فطنز ه نامه سرگشاد

  
  ای خامنه اهللا آیتحضرت  یشوم برا یتفدا نامه

  
 ای خامنهامام  یالعظم اهللا آیتحضرت  ،معظم انقالب رهبر
القلب  یقروزها رق ینکه ادانم چطور شده  نمی ولی ،ام بوده یاحساس یاگرچه همواره آدم ب. یسمنو می تان ینامه را با اشک چشم و سوز دل برا این
قرار  زاده تاج یپر سوز و گداز آقاه یانیبتأثیر  تحت یدشا. کنم می یفرو احساس تکل یششکوه پمشارکت در انتخابات با یبرا یو به نوعام  هشد

تو که زورت به  ی؟تا ک یلجباز و یپافشار یمشوم و به خودم بگو یادهپ یطانباعث شده تا از خر ش یعالبر اصول جناب یداریهم پا یدشا. ام گرفته
تان  یتیامنهای  تواند با شما و دستگاه نمی خر باشد آدم هر قدر هم کله! ها واقعاً ی؟دار می یشانو زحمت ا یبر می رسد چرا عرض خود نمی آقا

تان  دست. گردد یتبه راه راست هداتا آدم سرش به سنگ بخورد و آدم بشود و توبه کند و  یدده می قدر موضوع را کش ینباالخره ا. مقابله کند
...) آهان.... شود؟ می هاش چ دبانهؤم... (کله... صدم کله یکنسبت بالنسبت باز هم بالنسبت ما اگر بال. و آموزگار ما یددرد نکند که پدر ملت هست

 یندهچه جور نما ینیدخانم اشتون را بب ینهم. او ما م ییدافسوس که شما شما یول. یمبود یدهرس یمانبه تمام آرزوهااآلن  یمشما را داشت یکله شق
فکر . یدبر می به کار یکیچه تاکت افهمند شم نمی کهها  یغرب ینخر هستند اواقعاً . خرد می حکومت ارجمند ما زمان یدهد و برا می یتان او را باز

 دفعه چشم باز یکو خانم اشتون  یدبر می ه کارآب جوش را ب یگقورباغه در د یکتاکت یعنی یاستاد پروفسور حسن عباس یککنم همان تاکت
 !تان بشوم یکو تاکت یاستراتژ یمن فدااالهی  !هاهاهاهاها! یندب می یجوشان بمب اتم یگکند خودش را در د می
 ینیدبب. ان بگردممن دور سرتاالهی  .من قربان تان بروماالهی  .یمرو دار یشست که در پا یانتخابات ینبلکه هم یستن یخارج یاستبحث من س اما
بتواند  یآدم در سلول انفراد! ها یستن یشوخ. شما دادهه مقام معظمانه یستقشنگ و محترمانه و شا یامچقدر پ یزاده از درون سلول انفراد تاج یآقا
 من گمان. ممکن کرده است ممکن را یرغ ینتاج زاده ا یآقا یممکن است ول یردشوار و در حد غ یارکار بس یقتاًو منتشر کند حق یسدقدر بنو ینا

که کاغذ  اسالمیالبته در زندان . کند می یمقا یزیچ یکاغذ توالت یرا ال یشها نامهها  لکتر در قسمت دوم سکوت بره یبالهم مثل هان یشانکنم ا می
را بخارانم و  یزمشما رهبر عزه پاچ نیشااز ا یسأخواهم به ت می حاال من. فرستد می را به خارج از زندانآنها  آفتابه یقالبد از طر یستتوالت ن
 . ینمدور قاب شما بچاند  هپوست کند یجمع دسته یناو یزرا که با کارشناسان عزهایی  بادمجان

  
 !ینمو نازن یزعز رهبر
 یدگر اجازه بدهنوکرتان ا. و فرمانبردارم یعمن هم مط. و دستور است یستن یشدانم حرف شما فرما می .تان بروماالهی  من قربان آن اخم الهی
 یگرمدت د یکدست بزنند و هورا بکشند و  یشزرش را بزند و مردم هم برا یایدب یدفرصت بده یک یخاتم یارو ینبه ا یدخواهد بگو می

مگر . سال باد که هنوز نمرده است یستکه عمرش دو یحضرت جنت. کار خودتان را بکنید ،و شما هم آن پشت یایدوجود ب به یمل یسرگرم
 یمردم ینما چن. یدنددر می را یگرهمد یگرداشتند ج یچه جور یپانصد تومن یبستن یوانل یک یدر صحنه برا یشهمردم قهرمان هم یده نکردمشاهد
چه  ی؟ا یچه بستن ییدبگو یدرا جمع کن یدور او جمع شوند بعد مثل صاحبان چوپان بساط بستن یمردم مثل بستن یایدب اباب ینا یدبگذار. یمهست
  ی؟چه دوغ ی؟کشک
به  یاییدب. بشوم یتانفدااالهی  .دهند می یشان جا خود در قلوب یو معنو یدانند و به عنوان پدر روحان می تر یشمردم قدر شما را ب یجور این

 یکی ،سبز یدبگو یکی. یمحال کن یکم یکوبیو پا یو با شاد یمسر کار برو یگرمدت د یکما  یدو بگذار یدزاده گوش کن تاج یقاهای آ حرف
حکم . یفتادهکه هنوز زندان ن یمرتضو یآقا. یزککهر یدببر یدبزن یریدشلوغ کرد بگ یبعد اگر کس. آن یدبگو یکی ،ینا یدبگو یکی ،یدسف یدبگو

 مکه از شما ک یزیچ. یاوردضد انقالب را در به حداد برود بزند پدر صاب بچ یهم خوب است و با قاض یلیخ یشانکه ا یدکن می صادر یحکومت
 .یمشو می شما یشود در عوض ما دعاگو نمی

و نور چشم  یزشما عز. ییدما یشما بابا. ییدما یشما آقا. رود می کنترلم از دست یگرافتم د می حرف زدنه دند یرو یوقت. مصدع شدم ببخشید
 . یددهزاده گفت انجام  تاج یرا که آقا یما موثر واقع شود و همان کار یپاچه خار ینا یدواریمام. ییدما

 کنم می آرزو یجنت یاز عمر آقا تر یشب یتان عمر برای
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 یشگیهم یو دعاگو ارادتمند

 سخن .م .ف
  

 »زاده از پشت پرده انتخابات سخنان جدید تازه منتشرشده مصطفی تاج«ویدئوی 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xCulTFl3DHs 

 
  

  ***منبع *** 
 »یامنگو«وبسایت 

http://my.gooya.com/permalink/4353.html 
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  ای هو جناب خامن یینینا یرزایم ی،خراسان آخوند

  
 نام خدا به
 مکن یمانمقصد ا روزگارا«

 )یهسا.الف .ه( »مکن یمانمپش یمگو می زانچه
  

 ای هخامن یقاآ جناب
 سالم با
  

ترک شود  یفهوظ ینشد که اگر ا ورآیادکرد و  یتبه فرزندان خود وص )ع(یاز منکر که امام عل یامر به معروف و نهه یفانجام دادن وظ یبرا بنده
خرت که آ رورم تا دآ می شما به نگارش در ینامه را برا ینا ،ندارد یاستطاعتشان از خداوند اثر یگرشوند و د می یرهنها و جامعه چآظالمان بر 

 .باشم یدسفهاست در نزد خداوند رو مقصد همه انسان
و اند  هو شما را به روز جزا برداند  هکرد یاداوریکه از جانبتان به مردم شده را هایی  و ظلماند  هشما نامه نوشت یبرا یادیبزرگواران زاآلن  به تا
 ...هم یکی و یریدگشما را فراخوانده تا عبرت ب یامبرانبه داستان پ یگرید
گردد  می من بر دو محوره بلکه نام ،کنم یفتعر یتانرا به قصد عبرت گرفتن برا یخخواهم تار می خواهم شما را به روز جزا ببرم و نه می بنده نه اما

 بعاتاست که ت ینینائ ییرزابا م یخوند خراسانآ یاز گفتگوهایی  فراز یگریقدم با شهادت فاصله دارند و د یککه  یدکتر خزعل یعتوض یکی
 .دهد می را شرح ینیحکومت د یلتشک
ن آبنده در اکثر موارد اواخر نامه بهتر از اواسط  یدهبه عق یراز ،یخزعل یدکتر مهد یتپردازم و در انتها به وضع می یخوند خراسانآ یبه گفتگو ابتدا
 .شود می درک

  
 ینینائ یرزایو م یخراسان آخوند

بوجود  یاختالفات) ییزد محمدکاظم یدو س یمحمدکاظم خراسان( ینکاظم یروانپ یانلفان و موافقان مشروطه در نجف ممخا یانمهای  کشمکش در
حکومت  تأییدکرد تا از  یشنهادپ یاختالفات به اخوند خراسان ینرفع ا یبود برا یاخوند خراسان یکه عضو ارشد مجلس فتوا ینینائ یرزایامد و م

که از  ینیگفتگو مرحوم نائ در این ...یرندزعامت ان را بر عهده گ یزهمت گمارند و خود ن یحکومت اسالم یلشکدست بکشند و به ت روطهمش
 .بتوان بر ان گرفت یرادیکرد ا نمی کس فکر یچکردند که ه ین طرفدارآاز  یبحث را مطرح کرده و طور ینبودند ا یهفق یتمعتقدان وال

برآمد و در جلسات متعدد،  ییگو را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ ییینمرحوم نا یها م گفته، پس از آن که تمایآخوند خراسان مرحوم
از جمله  ،یینینا یرزایم یو عقل ینقل یها وگو کرد و پس از رد استدالل گفت یو حکومت طبقه روحان ییندر حول و حوش حکومت د یلبه تفص

 :اظهار داشت
 یخش(اعظم  یخالطائفه و ش یخش یهنظرحتا  شما، یهقبول نظر یدرست باشد، و فرضاً ما برا یر هم به لحاظ نظرشما، اگ یها و استدالل بیانات
 - و من دون ذلک خرط القتاد - یریمبگ یدهنداید  هیرفتکه شما پذای  هیبزرگ را بر نظر یاز فقها ییارو بس یشانا یراداتو ا یمرا رد کن) یانصار

 یم؟چه کن یردگ می ما را یبانه عمل گرکه در مرحل یبا مشکالت یول
 یدااز آن تبعات پ یزگر یبرا یدارد که اگر راه یتبعات نامطلوب ین،د یشما و سپردن حکومت به دست علما یشنهادکه قبول پ یددان نمی مگر 

 از منافعش خواهد بود؟ یشب یاربس یشنهاد،پ ینعمل به ا یضررها یم،نکن
  

 یخوند خراسانآز نظر ا یاز تبعات حکومت اسالم برخی
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شرع از جمله درمورد مخالفان اسالم  ینقوان یهکل یاجرا و نیز - که در رأس آن علما باشند  ییعش ییند یقبر عال یمبتن یحکومت اگرچه تشکیل -1
 ییها حکومت یزان نخواهد کرد تا آن یبو مذاهب را ترغ یاناد یگرد یروان، پیحکومت ینچن ما کمال مطلوب است، اما تشکیل یبرا - یعو تش

شرع خود را که برخالف منافع  بر سر کار آورند، و قوانین –شان باشند  ییند که در رأس آن پیشوایان – ییعضدش یینبر تعصبات د یتنمب
 چرا؟. تاس یشترهستند ب یادر دن که فعالً ییها ما، از خطر حکومت یها برا گاه خطر آن حکومت و آن. است اجرا کنند یعیانمسلمانان و ش

تعارض و آنها  یاستما و س یند یاناست که م ینزاع غالباً مربوط به موارد ینبا ما دعوا دارند، ا ین، اگر هم بر سر دیفعل یها حکومت چون
و . ییمدرآ یگریو مذهب د ینو به د یمرا کنار بگذار ینمانکنند که اصل د نمی ما را مجبور ،ینا بر بنا. تزاحم وجود داشته باشد، نه در همه موارد

بعض «باشند، مصداق  ییرشیعغ ییند یشوایانپآنها  و در رأس یندبر سر کار آ ییرشیعغ یینکه با اتکا به تعصبات د ییها با حکومت یسهدر مقا
 .هستند» الشرّاهون من بعض

خواهند کرد و ما را در اعتقادات و اعمال را تحمل ن ییعما و جامعه ش یزن یفعل ییرشیعغ یها به اندازه حکومتحتا  یرنوع اخ یها حکومت زیرا
است با حصر  یدر جامعه خود، مساو یما به قدرت و حکومت ظاهر ییابدست یب،ترت ینبه ا. محدود خواهند کرد یشاز پ یشترب یارخود بس ییند

. ییراسالمر مسلمانان در جوامع غب ینچن و هم ییرشیعدر جوامع غ یعیانبر ش ییقاتفشارها و تض یدو تشد یخارج یها قدرت ید ما از سویشد
و . شد تر یشبود، هزار برابر بقبالً  چه از آن یران،در خارج از ا یعهش یبتبرپا کردند، مص ییعبر تعصبات ش یمبتن یها حکومت یصفوی وقت که چنان

 .است »یحکومت عثمان«در قلمرو  یمبه دستور سلطان سل یعهها هزار ش اش قتل عام ده ک نمونهی
و عصر و حرج  یعیانباعث ضرر به ش یند یتکند که حاکم می فکر یرادهد ز می قرار ینیرا در مقابل حکومت د ینیحکومت فراد یخراسان خوندآ
 .بود یمخواه یمذهبهای  شود و شاهد جنگ می یالملل بیننها در سطح آ
را که  ییها یفسادها و کاست یم،قدم نگذاشته ا یالتآن تشک و به درون یمکن می حکومت نگاه یالتبه تشک یروناز ب یتا وقت یگرد یما و علما -2

 وضوح بهآن را  یها یفسادها و کاست یم،شد یالتخود وارد تشک یاما وقت. یمکن می مبارزهآنها  با یو به راحت ینیمب می است به وضوح یالتدر تشک
 یوبو ع یگراند یوبع یدن، همان طور که دیو هر کس یمبه آن هست منسوب به ماست و ما منسوب یالتدر آن هنگام، تشک یراز. ینیمبب یمتوان نمی
دشوار  یشخود و وابستگان خود برا یالتخود و تشک یوبع یدنآسان است، د برایش –خصوصاً اگر مخالفان او باشند  – یگراند یالتتشک
ها و  یدوست دارد، کاست تر یشر کس هرچه را به آن، نسبت معکوس برقرار است و معموالً یبمعا یصء و تشخیش یکبه  یدلبستگ یانم. تاس
 .یندب می تر آن را کم یبمعا
 :فرمودند مسأله یندر واکنش به ا ینیخم اهللا آیتو روانه زندان شدند  دستگیر ...و یمفاسد مال یلاز مقامات به دل یزمان شاه مخلوع تعداد در
 ...یدحکومت کردن ندار یاقتپس ل یدخبر بود یافعال ب ینو اگر از ا یدجرم هست یککه خود شر یدنکرد یو کار یدمفاسد با خبر بود یناز ا اگر

 )نقل به مضمون(
 ...یستیدو اگر مطلع ن یدکن نمی یچرا کار یدخبر؟ اگر مطلع هست یب یاو  یددهد باخبر هست می که رخ یشما از مفاسد یاآ

 یشتنبه جنگ با خو یدتوان می یاآ ...یدبن می یشتنو مبارزه با مفاسد را مبارزه با خو عالقه وافرتان به ان یلبه دلاید  هیدرا ند یاسالم یجمهور عیوب
علما  در حکومت اسالمی ...شود می یتلق یناست که مخالفت با انها مخالفت با د گونه ینافتند و ا می علما به فسد ینیدر حکومت د ؟یدبرو
 با مفاسد هستند ینبازدارنده مبارز یروینترین  یقو
 :گونه باشد ینبد یددخالت علما با ینظر اخوند خراسان به
 یضو اهمّ فرا موجود در آن باشد، از اوجب واجبات یمراقبت و نظارت بر کار حکومت و مبارزه با فسادها یاگر به معنا ،ییاسدخالت در امور س 

و  عنادو م ینا یاندر مقام تزاحم م و یستاول قابل جمع ن یبا معنا یامر ینباشد، چن یاشتغال عامه مناصب حکومت یاگر به معنا یماست، ول یبرا
ابن عباس عمل  یثرا رها کرد و به حد یدوم یدرا نگاه داشت، بالشک با یبتوان اول که ینا ی، و برا»همّهمّ فاألاأل« عدم امکان جمع، بنابر اصل

 .» یرهابشرّها و شرها بخ یرهااتق خ«: کرد
 .نادرست استکامالً  حکومت به ماست یضوط به حاکم بودن ما و فساد آن معلول عدم تفواصالح امت من تصور که ینا یبار
 .یمکن می حداکثر تالش را یزهدف ن یناست و در راه ا ینحکومت از د یّتآنچه کمال مطلوب ماست، تبع -3
 .شود می تابع حکومت ینشود و د می سبه عک یهدر عالَم عمل، قض یریم،مقصود، خودمان حکومت را در دست گ ینحصول ا یاگر برا یول 
شود و  ی میتلق یضهو فر یفههدف و وظترین  مهم اند، هبر آن نهاد یینکه عنوان حکومت د یبه حکومت رسند، حفظ دستگاه ینرجال د یوقت یراز 
 .شود می مباحای  هیلهدف، استفاده از هر وسترین  مهم ینوصول به ا یاست که برا ییعطب
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است که با  ینا یهظاهر قض یبل. شوند یقربان یو اخالق یو اصول عقل یینمعتقدات دترین  ییهبدحتا  و یاسالمهای  و ارزشاالهی  و احکام 
 !یهاتاما ه. حاکم خواهد شد یند یقتاًحق ین،رجال د یلهو به وس ینبه نام د یحکومت یلتشک

 .ینحفظ د لهینه قدرت وس یشودحفظ قدرت م یلهوس ینمعتقد است که د یخراسان مرحوم
  
 یلدل ینتر مهم اما
که الزمه  یمرا دار یاشتغال به همه مشاغل یتصالح یم،که چون چند کلمه فقه و اصول بلد یمپندار می و یمدار یاز ما تصور نادرست ییاربس -4

به هر  ییگو که الزمه پاسخ یما بدهر یجواب همه مسائل یمتوان می است، و یدجد یا یمچند رشته از علوم قد یا یکتسلط بر آنها  از یکهر  یتصد
 یمرتض یخش(اعظم  یخو استاد قاطبه فقها ش یناز خاتم مجتهد. است یامروز یا یشینپ یها چند شاخه از دانش یا یکتبحر در آنها  از یک

ر یمن وز«: فرمود می کردند می واز ا) یفلسف( یکمدر باب مسائل حِ یهرگاه پرسش ،یینعلوم د خود بر یرنظ یکه با همه تسلط ب یاموزیمب) یانصار
 ».خارجه اسالم است یرکه وز یدبکن یسبزوار یسؤال را از حاج ینداخله اسالم هستم ا

که هم در  یمداشته باش یمناصب، افراد ینا یتمام یالزمه اش آن است که برا یریم،را در دست بگ یمناصب حکومت یممقدمه اگر ما بخواه ینبا ا 
 یممختلف اداره امور کشور را تعل یها یوهخوانده و ش یریتباشند و هم درس مد یواقع ینرا بدانند و هم متد یاسالم نیخود قوان یفحدود وظا

دو شرط  ییکاگر هم به . یمکه هر سه شرط را داشته باشند ندار یا یستهدهم مناصب موجود، افراد شا یک یبراحتا  گاه ما باشند؛ وگرنه آن گرفته
 .که هست، بدتر خواهد شد یننامطلوب خواهد بود و اوضاع از ا یارکار بس یجهنت یم،ا کنسه شرط اکتف یناز ا
اصل  حاکم شده است، نسبت به ما و بلکه نسبت به یو کاردان نبودن افراد ما، اوضاع نامطلوب یرو مد یعدم آگاهمثالً  یلبه دل ینندب می که یمردم و
از  ین،د یو کاردان نداشته باشد، خطرش و ضررش برا یراگر صاحب منصبان مد ،یینحکومت د ییمگو یاست که م ینا. خواهند شد ینبدب یند

آن را به گردن  ینند،و فساد بب ییاگر مردم ضعف و نارسا ،یینو ضدد ییردینچون در حکومت غ. است تر یشهم ب یینو ضد د ییردینغ حکومت
را به  ها ییها و فسادها و نارسا ما باشد، همه ضعف یاردر اخت یگر مناصب حکومتا یاندازند، ول نمی ینو اصل د یند یشوایانو پ یینحکومت د
 .یممناصب را اشغال کرده ا یندر اداره امور، ا یو دانش کاف یرتگذارند و ما که بدون بص می ینو اصل د یند یماحساب عل

 ای خامنه یاقا جناب
تر  کرده است مهم یهتشب یبز ینیب بآن را به آ) ع(یکومت که امام علحاز  یعلخز یمانند دکتر مهد مؤمن یکجان  یراز یمبحث بگذر ینا از

 .است
اهللا  یتآ یزن یاملش یو سرکار خانم رباناند  هاز طرف وزارت اطالعات شد یو شرط دکتر خزعل یدق یب یزادآخواستار  یاسیو س یفعال مدن 350
=  اکساو(زارتخانه شد نام داد و و ییرکه به بعد از انقالب فقط تغ یواهم از سازمانخ می اما بنده نه .فزندش فراخوانده یزادآ یرا برا یخزعل
 فرزند دکتر خزعلی ...یمپسر به پدر تمسک جو یزادآ یخواهم برا می را کنم و نه یخزعل یو شرط مهد یدق یب یخواست ازاددر) واواک

از شما درخواست  یماًنامه مستق ینا یقخواهم از طر می یزو من ن یردپذ یم کردن پدرش تنها به دستور شما صورت یو زندان یزادآکه  یدگو می
به . ...داشته باشند یمانند دکتر خزعل رزو دارند که مخالفیها آ همه حکومت ...یمنما می روز است اعتصاب غذا کرده ینرا که چند یشانا یزادآ

 یدنرا نابود نک یشخو یرخواهکنم که با دستان خود خ می شما پیشنهاد
 به گوش شما برسد یرانیشهروند ا یناهای  است که حرف امید

  
 .ع .ح

1392 
  
  

 ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21534 
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     1392فروردین  25ای،  به خامنه» شاهین ضد«نامه سرگشاده 

 
 !گرفتند یزنرا   یانت جان مرتضمأمور هنوز داغ حسن تازه است، ! یعل سید

  
ان تو مورد اصابت گلوله قرار گرفت مأمور توسط یابانتو در خ یتکارحکومت ظالم و جنا یهعل یاعتراضات مردم  یدر پ یرزاخانحسن م ! یعلسید 

وان نوج رسد یاکنون خبر م که باخته تازه است جان یزانعز یگرهنوز داغ او و د و مشقت جان باخت یبه چهار سال سخت یکو پس از نزد
 !توسط مزدوران تا به دندان مسلح تو شان یرانهفق یها خانه یباعتراض به تخر یلبه دل !اند قتل رسانده انت به مأمور را یدیسو  یمرتض ستانی،خوز

همدستان خود در سراسر  یگرو د یهو سور اهللا دالر به حزب ها یلیارو م یا خود کرده  یدالر خرج برنامه اتم ها یلیارم بر تو باد که یابد ینننگ و نفر
 ! دهی یو مظلوم مرا با گلوله م یراما جواب اعتراض هموطن فق ی،ا کرده یبخش جهان حاتم

  
  

  ***منبع *** 
 »آزادی، استقالل، عدالت«وبالگ 

http://azadi-esteqlal-edalat.blogspot.com/2013/04/blog-post_14.html 
  



 )1229(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 
    1392فروردین  30ی، ا زاده به خامنه نامه سرگشاده مصطفی تاج

  
  !؟»نفر یک یرأ« یا» ملت استرأی  ،یزانم«چنان هم یاآ
  
 نام خدا به

 ای خامنهاهللا  تیآ حضرت
 یرانا یاسالم یمحترم جمهور رهبر

 سالم و احترام با
 

و  ینآزادتر ین،از بهتر یکی« یسالما یکه انتخابات در جمهور ینبا اعالم ا 1391در اسفندماه  یمجلس خبرگان رهبر یبا اعضا یداردر د یعالجناب
 یطشرا یعرضه افراد دارا«، هدف از آن را »جهانهای  یدر دموکراسها  یتصالح یمرسوم دانستن بررس«است و با  »یاانتخابات در دن یناستانداردتر

خواهم به استحضارتان برسانم که در  می اجازه. دیدینام »یانهو ناش یرفنیغ«را  ینهزم ینو انتقادها در ا یدخواند» و رغبت مردم یلالزم و متناسب با م
که ما  یمبگو یددارد بلکه با کمال تأسف با یارفاصله بس یباسابقه جهانهای  یانتخابات در کشورمان نه تنها با دموکراس یبرگزار یطحال حاضر شرا

 یهعضو اتحاد یانتخابات در کشورها یتنامه به وضع یندر ا .یما عقب افتاده ینهزم یندر ا یزخود نهای  یههمساحتا  و یاسالم یکشورها یاز برخ
متذکر حتا  .آگاهندآنها  از اوضاع کمو  یشهموطنانم ب و هم یعالچون هم جناب، پردازم نمی یهژاپن، هند و روسحتا  و یااسترال یکا،اروپا، کانادا، امر

مخالف حرف نخست را در آن های  یکچر-حاکمهای  دوگانه ژنرال یششوم که تا دو دهه پ نمی ینالت یکایانتخابات در امر ینحوه برگزار
را در عرصه » گرم الحس« ینحکومت سرهنگان بود و اکنون طرف یجهنت یبعضاً سه رقمهای  و تورم یزد و اوضاع اسفناک اقتصاد می کشورها
 یو مشکالت اقتصادها  یعقب ماندگ یتا حدود قابل توجه یو با تن دادن به انتخابات آزاد و گذار به دموکراساند  هکنار گذاشت یاسیسهای  رقابت

که  یرانا یاسالم یجمهور فبرخال یروزپهای  یستساندن. یدمطلع هست یهمزاد انقالب اسالم یکاراگوئه،ن یتاز وضعحتماً . اند هرا پشت سر گذاشت
خوش نشان  یمردم روبر اساس رأی  یقانون اساس ینابات و تدوو انتخابات آزاد برگزار کرد، به انتخ یپرس انقالب، پنج همه یروزیدر سال اول پ
حتا  تن به انتخابات آزاد دادند و یپس از چند ینبا وجود ا. رفتار کردند یرفتند و به اصطالح انقالب یشپها  یستسلف کمون یوهندادند و به ش

دولت را در دست گرفته و به بهانه مقابله با  یکدموکرات ینمواز یهبرپا اما مجدداً با انتخابات آزاد و. خود واگذار نمودند یبدولت را به رقها  سال
 .نپرداختند یکتاتوریبه استقرار د یوقوع انقالب مخمل یابازگشت ارتجاع 

  
 یمحترم رهبر مقام

عراق و حتا  و یبیر، للبنان، پاکستان، تونس، مص ی،مالز ین،فلسط یه،انتخابات در ترک ییبرپا یچگونگ یسهنامه، مقا یندرا یعاز تصد غرض
 کشورها ینکه در ا یدمستحضرحتماً  .در حال حاضر است یرانا یاسالم یانتخابات در جمهور یافغانستان با نحوه برگزار

 یشبا ر یا یحجاب و با حجاب، مردان کراوات ی، زنان ب)سکوالر یاموحد ( یالیستو سوس یبرالل یست،و کمون یحیمسلمان، مس ینامزدها -1
به  یکدیگردهند و با  می خود قرار یهنانهم م ینشو گزرأی  خود را در معرض ی، مکال و روحانطلب اصالحدموکرات و  یا یو سن یعهش انبوه،
حق دارند نامزد شوند؟ از  یچه کسان یجمهور یاستر یپرسم در انتخابات گذشته مجلس نهم و انتخابات آت می یاز جناب عال. پردازند می رقابت

حزب را ندارند، چه رسد به  یلحق داشتن روزنامه و تشکحتا  هم که یستو کمون یالیستسوس یا یبرالسکوالرها، اعم از ل. گذرم می نیرمسلماناغ
-یمنتقدان مسلمان قانون گرا مانند مل. شدن یجمهور یاستشهر و روستا و خبرگان و ر یو شورا یاسالم یمجلس شورا یندگینما لبحق داوط

خود  یهم که جا یجبهه مل یاعضا. یندازندکالهشان را به هوا ب یدنشوند با یهم که اگر بازداشت و زندان ینهضت آزاد یضااع یزو نها  یمذهب
از  یمحل یرانو حکومت ا یاستشود، در عرصه س می یغمتفاوت با آن چه رسماً تبل یزندگ یگردهای  خواهان سبک مسلمانان ینهم چن! دارند

معترضان به انتخابات (ان گر فتنه ی،جمهور یاستنظارت بر انتخابات مجلس و ر یأته یسرئ ی،جنت یبه گفته آقا ریگد یاز سو. اعراب ندارند
احکام  یزمنتقدان و ن آمیز مسالمتاجتماعات  ینخونهای  به معترضان نپرداختند و حاضر نشدند سرکوب یبه هتاک که یکسان(فتنه ین، ساکت)88
هم  یو کروب یموسو یانحال از خواست آقا ینکنند در ع تأییدمنتقد را  یاسیو س یفعاالن انتخابات یهعل یشیفرماهای  و ناعادالنه دادگاه ینسنگ
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 یک یعمالً نامزدها یبترت ینبه ا. خواهند شد یترد صالح یدر انتخابات آت) نژاد احمدی یهمکاران اقاترین  یکنزد( نو منحرفا) نکردند یتحما
بر مرجع نظارت بر انتخابات  یگرید یطنباشد که شرا یحق نامزد شدن دارند و اگر فشار افکار عمومآنها  هم نه همهها، آن گرا اصول یعنیجناح 
خواند،  می )یجناب عال( یتوال یملت و نوکر ینوکر«مهم او را  یژگیجناح خاص که روزنامه سپاه و یکبه نامزد  یدبا نونکند، از هم اک یلتحم

و  یناز آزادتر یکیاوصاف ما  ینکه با ا یدمعتقدواقعاً  یاماند که آ می یسؤال باق ینتنها ا. گفت یکرا تبر 92به خرداد اس یکدر انتخابات  یروزیپ
کنند نامزد شود  نمی را به زور مجبور یباشد که چون کس یجنت یگفته آقا یدانم منظور جناب عال می یدبع یم؟انتخابات جهان را دار یناستانداردتر

کامالً  یدبا یزرا ن یستم شاه یمرژ یشیانتخابات نما یفتعر ینداند که به ا نمی او! انتخابات جهان است یند، پس انتخابات ما آزادتردهرأی  یاو 
 !نبود یدادن از زور خبررأی  چون نه در نامزد شدن و نه در. کرد یتلق زادآ
سالمت انتخابات و  یناش تأم یاصل یفهناظر بر انتخابات که وظکه نهاد  یستبر آن حاکم باشد مرسوم ن یکه دموکراس یکشور یچه در -2

معترضان است،  یتبه شکا یدگیرس یزو ن یعموم یو اطالعات یاز رانت و امکانات مال یهدر قوه مجر یژهاز سوء استفاده مقامات به و یریجلوگ
 مسؤولمنصوبان رهبر  یک،آخر در کدام کشور دموکرات. اشدگو نب هم پاسخ یمرجع یچمنتقدان حکومت بپردازد و به ه یتبه رد صالح خود رأساً

 یک یدتوان می یاموظفند بر عملکرد رهبر نظارت و عنداللزوم او را عزل کنند؟ آرأی  کسب شوند که درصورت می یداوطلبان یتبه صالح یدگیرس
 خود در آن انتخابات به عنوان نامزد شرکت ،داوطلبان یتکننده به صالح یدگیکه مقامات رس یدحاکم است نام ببر یآن دموکراس رکشور را که د

در کدام ! باشد؟ یزن یکنشود داور هم زمان باز می دهند؟ مگر می انتخابات خبرگان انجام یاننگهبان در جر یشورا یکه اعضا یکند، همان کار می
خود را مثالً دارند و  یتعضو یاسیجناح س یک های داوطلبان، رسماً و علناً در تشکل یتکننده به صالح یدگیرس یاعضا اتکشور دموکر

ناظر علناً برخالف تمام  یأته یاعضا یتشود؟ به عالوه در کجا اکثر می در انتخابات محسوب یباز دو جناح رق یکیخوانند که  گرا می اصول
شوند؟  می منصوب یاسیجناح س یکاز  یلا ذناظر از صدر ت یکنند؟ در کدام کشور تمام اعضا می یبانینامزد پشت یک زا یو اخالق یضوابط قانون

که در  یدمستحضر یرند؟پذ نمی نفر از منتقدان را در درون مجموعه ناظران یکحتا  که یفتدب یچه اتفاق یرانمگر اساساً قرار است در انتخابات ا
گذرم که  می نکته یناز ا! انتخابات پارلمان استآنان در  یتقاطع رد صالح یلمجلس به رهبر دل یندگاند نامه سرگشاده نماینگو می کشور ما رسماً

کنند که با سفر به آن کشور بر  می دعوت یرانا یاسالم یاز جمله جمهور.. .و یمسلمان و غربهای  دولت یندگاناز نما یهمانند ترکهایی  حکومت
اما صحبت از  یراندر ا. هم وطنانشان برسانند یزن و یانمشاهدات خود را به استحضار جهان یجدر کشورشان نظارت کنند و نتا تانتخابا یبرگزار

 یاانتخابات دن یناز استانداردتر یکی یما به راست یاآ یبترت ینبه ا. آشکار و پنهان استهای  و مستوجب انواع مجازات یانتمترادف خ یاقدام ینچن
 یم؟کن می ررا برگزا

 یمعقول و منطق یاست نه مهندس ینسرزم یپارچگ یکو  یو مل یعموم یتمناز ا یمسلح پاسدار یروهاین یذات یفهمزبور وظ یدر کشورها -3
های  از چهره یشب یرانکه مانند ا ینرا ندارند نه ا یو انتخابات یاسیسهای  یتحق اظهارنظر در مورد فعال یدر آن جوامع فرماندهان نظام! انتخابات

نشان  یدتوان می کشور را یکنمونه  یبراحتا  یاآ. باره بپردازند یندر ا یشنهادو پ یهارائه توصحتا  انتخابات و مسائل آن و یلبه تحل یو حزب یاسیس
 گزارشاو  ینامزد و به شکست کشاندن رقبا یک یروزیپ ینهمسلح را در زم یروهایبا افتخار عملکرد ن یکه در آن هم چون سردار مشفق یدده

 یندر ا یاآ! نامد، لطف امام زمان بخواند؟ می »ستاد دشمن«جناح حاکم که  یبنامزد رق یتستاد انتخابا یهخود و هم قطارانش را علهای  دهد و اقدام
 یتو سا یجوامع روزنامه، خبرگزار یندر اها  ارتش یاشود؟ آ تأیید یارد  یدبا یداکدام کاند یتکنند که صالح می یینتع یکشورها فرماندهان نظام

 بخوانند؟ یاسیجناح س یکطرفدار  رسم است که خود را علناً یادارند؟ و آ یاسیس
فرد و  یچدر انحصار هها  مند است و تمام شبکه خود بهره یزیونیو تلو یورادهای  از شبکه یاسیو س یفکر یانجر هر.. .مصر، لبنان و یه،در ترک -4

 ایبر یبوده محل یآن که مل یجا به یماما صدا و س یهندر م. یستحکومت هم ن یاردر اخت یولأ یقو به طر یستن یگروه و حزب و جناح خاص
کننده به اشخاص و احزاب منتقد  گر و اهانت یبشما و تخر تأییدگر و مروج جناح مورد  یهتوج ی،جناب عال یشگرباشد، ستا یدتضارب آراء و عقا

بر اساس صرفا  یزیونتلو-یوراد یکدر کدام کشور دموکرات یبه راست. سازگار باشد یکیاستاندارد دموکرات یچبا ه یوضع ینکنم چن نمی تصور. است
 شود؟ می نفر اداره یک یلم
جوامع اصل  ینمطبوعات در ا یجمله آزاد یکدر  ید؟دان می الزم یکنون یرانمذکور را با ا یمکتوب در کشورهاهای  اوضاع رسانه یسهمقا یاآ -5

 دبرخوردارن ینآهن یتاز مصون یتشده در وال و ذوب گرا اصولو مجالت ها  روزنامه. در جامعه ما برعکس است یول. استثناءها  یتاست و محدود
 ی،خاتم یچاپ عکس آقا یادر حال حاضر انعکاس سخنان . برند می مطلق به سر یناامن یتمستقل در وضع یا طلب اصالح یاتو در مقابل، نشر

های  انتشار ارگان ینهدر زم.. .گراها و یو ملا ه یستدرباره حق سکوالرها و کمون! شود می روزنامه یلسابق کشور، موجب تعط جمهور رئیس
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ان مسلمان قصه پر نگار روزنامه یلوییکهای  مطبوعات و بازداشتای  هفل یفکه توق یهنگام یم؟زدن دار یبرا یخاص خود چه حرف یمطبوعات
در کدام . ییدان توجه فرمانگار روزنامه یراخ هیرموجو غای  هتوان گفت؟ به بازداشت فل می چه یگرانبوده است، درباره د یرانغصه دو دهه گذشته ا

 .یستن یزبا جوامع سابق الذکر ن یاساوضاع مطبوعات نبوده اما قابل ق یاگرچه به بد یزاحزاب ن یتکنند؟ وضع می یرفتار ینچن کراتیککشور دمو
. پردازم نمی ا شب انتخابات به سود نامزد جناح حاکمتومان ت یلیاردهاو پخش م یاز اطاله کالم به سوء استفاده از اموال عموم یریجلوگ یبرا -6

 متخرد و کالن حکوهای  یاستجوامع چه در مورد انتخابات و چه درباره س یندر ا یاجتماعات اعتراض ییاما به عنوان نکته آخر به حق برپا
آتاتورک، بارها و  یروپ یو سکوالرها یانعلو یاناز م عمدتاً یه،حزب حاکم درباره سور یها  یاستمعترضان به س یهمثال در ترک یبرا. کنم می اشاره

 یهبعث سور بجناح حاکم از حز یتحما ینهمنتقدان حق و اجازه دارند که در زم یراندر ا یاآ. کنند می برگزار کرده و یزبارها تجمعات اعتراض آم
عکس العمل  یاآ. انتخابات مطرح است یجمورد اعتراض به نتاسؤال در  ینکنند؟ هم یماییکشور راه پ یدر اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصاد یا

 وکراتیکدمهای  یمرژ یاساسهای  از تفاوت یکیباشد؟ مگر  ینسرکوب خون یدمنتقدان با آمیز مسالمتدر برابر تجمعات  یکحکومت دموکرات یک
 یست؟شهروندان ن یاجتماعات اعتراض ییحق برپا یرشپذها  یکتاتوریبا د

  
 یرانا یاسالم یهورمحترم جم رهبر

 ی،پاکستان، مصر، مالز یه،مانند ترک یاز همه جوامع اسالمتقریباً  و یمما پرچم دار انتخابات آزاد در منطقه شد یران،در ا یانقالب اسالم یروزیپ با
آزاد و کامالً  نه ،برگزار شده است دییازهای  یبسال انتخابات ما با فراز و نش یس ینبا کمال تأسف در ا. یمجلو افتاد یلومترهاک.. .و یبیتونس، ل

و  ینظارت استصواب یدبا اعمال شد یاول، دوم، سوم، پنجم و ششم مجلس و تعدادهای  بازتر مانند انتخابات دوره یبرخ. یشینه صد در صد فرما
در مجموع در  ریتخابات خبرگان رهبان. چهارم، هفتم، هشتم و نهم مجلسهای  مانند انتخابات دوره یطاز واجدان شرا یاریبس یرقانونیحذف غ

 یاز زمان یژهبه و یجمهور یاستانصاف آن است که انتخابات ر. باز برگزار شدکامالً  اول و دوم یبسته و انتخابات شوراها یعالجناب یدوره رهبر
های  و با تخلف نبودرچه صددرصد آزاد بود اگ یاز دوره هفتم تا نهم، در مجموع رقابت یعنیمعلوم نبود،  یشاز پ جمهور رئیسشد و  یکه رقابت

در . قانون گرا نبود یسکوالرها یبرا ییجا یاول یقرد شد و به طر مذهبی – یمل ینامزدها یتمثال صالح یبرا. آشکار و پنهان فراوان برگزار شد
شخص جناب  یزن هایین یرگ یمتصم. استدوخته شده  92به انتخابات ها  و اکنون همه چشمام  ههم جداگانه و مفصل بحث کرد 88مورد انتخابات 

 ی،از آغاز بهار عرب یشدرست است که پ. پادشاه باشد» چشم یک«که در آن  یمبر نمی به سر ینایانکه ما اکنون در شهر ناب یدتوجه دار. یدهست یعال
 یتتن به حاکم یگریپس از د یکیکشورها  ینما اا. شد می بهتر و آزادتر برگزار یبه اتفاق جوامع اسالم یبما از اکثر قر یانتخابات استصوابحتا 

 یدقصد دار یاپرسم که آ می یطشرا یندر ا) و قلم و تشکل و تحزب و تجمع یانو ب یشهاند یمانند آزاد(مردم و انتخابات آزاد با همه لوازم آن دادند
 یک یرأ« یا» ملت استرأی  ،یزانم«چنان ا همیآ یشی؟شده و نما یمهندس یا یآزاد، عادالنه، سالم و قانون یانتخابات ید؟کن یما را به کدام سو رهبر

 !؟»نفر
  

 یمحترم رهبر مقام
انتخابات آزاد و  یبرگزار. است 88جناح حاکم درباره انتخابات  یادعاها »ییآزما یراست« یدانم 92اعالم کردم که انتخابات  یشچهار سال پ از

دهم سالم برگزار شده و جناح حاکم خود را مستظهر به  یجمهور یاستانتخابات ر یدعتقدم یمعناست که به راست ینمنصفانه و شفاف که به ا
دانند که  می گر آن است که اقتدارگراها خود یانب یررقابتیشده و غ یمهندس یانتخابات ییبرپا یگرد یاز سو. داند می یرانیانا یتاکثررأی  و یبانیپشت

فرصت  یم،شو می یکنزد 92اکنون که به خرداد . گردانند یرو یرانیانا یتآزاد اکثر ینشاز گز یللد ینبه هم. هستند یمتک یتاقل یتتنها برحما
 .رخ داده فراهم شده است 88قضاوت درباره آن چه در  یبرا یمناسب

  
 ای خامنهاهللا  یتآ حضرت
بود که  یدام ی،اسالم یجمهور یلبا تشک. است یککاتول یسایمتعلق به کل یوناستبداد روحان» شرم تقدم«که  یدهم چون من مستحضر یعال جناب
استبداد . آن است یازمنددست کم در جهان اسالم، ن یترا به خود اختصاص دهد که بشر» فضل تقدم« ینبا د یدموکراس یونددر پ یعتش یتروحان
 ینبه هم. یردلمانان باشد و الگو قرار گمس یو مل یفرد یازهاین یتواند پاسخ گو می است و نه جذاب و نه در جهان ارتباطات یدنه جد یآخوند

 یدوارمام. بود یمانتخابات آزاد خواه یینه چندان دور شاهد برپا یندهدر آ یاسالم یاز کشورها یاریهمچون بس یزن یراندارم در ا یقین یلدل
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را در برابر شما قرار  یگریار زمانه امکان انتخاب داز آن که فش یشپ یدبا همه لوازم آن شو یانتخابات ینچن ییدار برپا خود داوطلبانه پرچم لیجنابعا
 بههمه جان یشرفترفع مشکالت و پ یبرا یدواریهمه مردم به شما و مشارکت گسترده و با نشاط تمام قشرها در انتخابات و ام یرخ یدعا. ندهد

. است یجهان یمطابق با استانداردها یانتخابات یاربرگز یبرا یجناب عال یخیتار یمتصم یقهر یامددر سطح جهان پ یهنم یگاهجا یکشور و اعتال
 .یدفرصت را از دست نده

  
 احترام  با

 یناو زندان
 زاده تاج یمصطف سید

  
  

  ***منبع *** 
 »نوروز«وبسایت 

http://norooznews.org/news/2013/04/5/2967 
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    1392اردیبهشت  2ای،  به خامنه» ایران سبز«نامه سرگشاده نویسنده وبالگ 

  
  !و سپس همگان یگراند از ی،ا خامنه یعل یدکوتاه از س پرسشی

  
   !ای خامنه جناب

 یم،از آن رژ یششما ب یچه از مردم گرفت که شما، اسالم و انقالب اسالم و شاه داد؟ یشاه نم یمشما چه به مردم داد که رژ یشما و انقالب اسالم
 ؟از آنها نگرفت

  
 ینیو روشنفکر د ینید یگرا یمل ی،چپ مترق ی،و مترق یمل ی،است از آنها که خود را مل یسؤالبلکه  یظم رهبراست نه تنها از مقام مع یسؤال این
ان ما یروسعت اه از آن نمد که ب ینکهدر انقالب شرکت کردند، به نسبت ا یممستقیرو غ یماست از آنها که مستق یسؤال! خوانند یم یمذهب - یو مل

چنان  ها، آن یافتهبه کاله دست ن یو برخ دانند یملت ما م یخیرا دست آورد بزرگ تار همچنان آن یبرخ شده است؛ یبشانبود چه تعداد کاله نص
 ودبه خ ییکمتر؛ زحمت پاسخگو یو بس دهند یم یگرانپرسش را به د ینفرصت طرح ا یااجازه  که نه روند یطفره م یخاز بازخواست تار یالخ یب

به ها  عرصه یندر ا یگرپرسش یم؟آوربه دست و چه  یمانقالب چه از دست داد ینکه ما با ا پرسند یخود م زحمت، از یرا و نه خود با قدر
و  ینهم. یستدر اطراف آنها ن یگرپرسش یبرا ییو جا یرفتپذ یدکه آنها را فقط بااند  هشد یلتبداالهی  یهاحکام اول وزن و هم یموضوعات قُدس

 !بس
 ینو بنا بر ا یستپاسخ دهد، با گذشته رو راست ن یرانیانما ا یپرسش ساده دوران ما برا یننخواهد به ا یه اگر کسک یستبه استداالل ن یازین اما
 المیاس یدرجه اول متوجه رهبر جمهور پاسخ در ینا. هم باشد هم روراست باشد و محال است که بتواند یندهکه با آ یستهم ن ینانیاطم ینتر کم

 :است
  

   !یا خامنه جناب
از آن  یششما ب یچه از مردم گرفت که که شما، اسالم و انقالب اسالم و شاه داد؟ یشاه نم یمشما چه به مردم داد که رژ یما و انقالب اسالمش
 ؟از آنها نگرفت یم،رژ
 یهنمانختران مساله را در مدارس د 12ـ  10دختران  یفجشن تکل یپکل یدئومن مطرح شد که و یشفاف برا گونه ینا یپرسش ساده زمان این
که در  ستا ینعلت ا .اند هکرده بود یدامشکل پ ییاز مدارس ابتدا یکیساله خود در  8با دختر  یکه پدر و مادر یدمشن یو به نقل از کس یدمد

وس دارد و ها کاب بچه حاال شب ینو ااند  هکرد یفتعر یناصغرحس یعل یزدن حرمله به گلو یرو ت ینامام حس یدنبر از سر آنها یمدرسه برا
 یسال براها  است که صد یهمه مزخرفات ینهابچه جان ا«: یندبه بچه کوچک بگو ینکهت اأاست و پدر و مادر او هم جر یختههم ره روانش ب

 ».شده است یلاسکناس تبد یلویبه س یشانبرا یدان نبوده است و حاال آن نا یدان نان یا عده
معلم پاسخ ! جذب کنند توانند یآنها نم ؟گوئید یکوچک مهای  بچه یاست برا یچه مسائل ینا ندگوی یو م روند یمعلم م یشپدر و مادر بچه پ

 !است یبخشنامه و دستورالعمل آموزش یست،دست ما ن دهد یم
 یالگوها شده از یکپ یماتتعل ینبا ا یا خامنه یعل یدس یتحت رهبر یهفق یتوال یمتوهم شد که رژ یندوچار ا یدنبا یا لحظه یبراحتا  هرگز،
و  تیزمونیپه یدر پ ینهاا! هستند یندهآهای  مردم و نسلهای  بچه یباورسازو خدا یساز مؤمن در صدد ینیو چ ینوع کره شمال یسمو کمون یستیفاش

 ینست تا از اا حاکم بر آن یاییباند ماف. بسازند یاسالم یجمهور یعمط یها تاروب ی،کوک یما هستند تا از آنها آدمک یهنافسون کردن نوباوگان م
با  بتواندبسازد که در صورت لزوم  ینسل. را بسازد یندهآ های یبافو قال ها رادان ها، یآبادیروزها، ف یها، نقد ها، طائب یالجورد ،کودکان معصوم

با فرزاندان  یهاسد در سورو بشار  60دهه  یندر اوها  یو پورمحمد ها ینیانحس یزک،با جوانان مردم در کهر یمرتضو یکه قاض آن کند یرانمردم ا
 !خود یرانشهریو ا یمدن یفهنه شهروندان آگاه به وظ! کند یم یتکش ترب فردا آدم یبرا یمرژ. کند یآن مملکت کردند و م

 
 !یدبشنو .ینیدرا بب یرز یپکلحتماً  :یاداشت پایان
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CSprAoo18H8 
  
  

  ***منبع  ***
 »ایران سبز«وبالگ 

http://iranesabz.se/?p=12454 
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     1392اردیبهشت  3ای،  به خامنه» حزب قربونت بریم آغا«طنز نامه سرگشاده 

  
 !ن رهبرتوپ در زمی

  
آغا « :این بیانیه آمده استبخشی از  در! شد» یاست جمهوریر« یبراای  هخامن اهللا آیت یه خواستار نامزدیانیب یکدر  »م آغایقربونتون بر«حزب 
ار از دست خدا و امام زمان که اگر وقت بگذرد کق سوراخ را به ساحل نجات برسان، ین قایبردار و ا »ینتراتک«ت را کن مملیا و خودت ایب! جان

رت خود شما یدام بصک چی، ه...باف ویمصباح و قال یو حداد و هلو یتین والیا !ندکتواند ب ی نمیارکحضرت عباس هم حتا  گریشود و د می خارج
ه چشم کبساز » تووپ یاسیحماسه س« یکها،  ن سال حماسهیبشو و در ا یاست جمهوریا و نامزد ریسر جدت ب. ق را ندارندیقا ییاقت ناخدایو ل

ا ی« یک. شود نمی هکدوال است؛ دوال  یهم مثل شترسوار یتاتوریکد! یتاتوریکند دیبگذار بگو! گرانیحرف د یتازه گور بابا. ور بشودک »دُژمن«
 یلیه خکباش و هم رهبر باش و هم تاج سر همه ما باش  جمهور رئیسهم ! دانیا وسط میموقع تولدت بگو و خودت بهای  یعل ایاز آن » یعل

  ! ها یپس آمد. مهکنا براتون یم ایقربونتون بر
  

  با خانواده »م آغایقربونتون بر«حزب  یاعضا: امضاء
 ]داد کباب[ »!آغا یجووونم یا«
  
  

  ***منبع *** 
 بوک بابک داد صفحه فیس

https://www.facebook.com/babakdad.page?hc_location=stream 
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     1392اردیبهشت  4ای،  نژاد به خامنه نامه سرگشاده رضا حقیقت

  
  الؤن سیدوج یک

  
 یدر نظام اله یشهروند حقوق

  
بوده  یراننقض حقوق شهروندان ا یران،ا یاسالم یرهبر جمهور ،ای خامنه یعل اهللا آیت یهرح شده علاتهامات مطترین  از مهم یکی یراخهای  سال در

 وی یتدر روش حاکم یریثأت یی،آرا ینچن یمحکوم و سرزنش شده ول یرانیانا یرو غ یرانیاناز ا یاریاز طرف بس یل،دل یناو بارها با هم. است
 و منطبق با دستورات ینید یمجموعه معرفت یکنظام تحت نظرش، برآمده از  یباور است که الگو ینبر ا یرانرسد رهبر ا می به نظر. یاوردهن یدپد

 یفرض یدر گفت و گو. کند ییرتغ ی،خصوص انسان غرب هب ی،افکار و عقائد دست ساخته بشرتأثیر  تواند تحت نمی ینظام یناست و چناالهی 
را به  ینظر و مد یمبان ،ای خامنه اهللا آیتسال گذشته  24های  یاز مجموعه سخنرانها  جواب نییع ینشو گز سؤال 12با طرح ام  هیدکوش رو، یشپ

 .اند هنکرد یخاص ییرکنون، نه از نظر فرم و نه محتوا، تغ تا 68که از سال هایی  لفهؤبکشم، م یرتصو
  
به طور . مشهود بود ی،از حقوق شهروند یکیوندان به عنوان شهر یتاشاره به حفظ امن یکا،درباره حادثه بوستون آمر یرتاناخ یتتسل یامدر پ -1
 یست؟چ ینظرتان درباره حقوق شهروند ی،کل
 یزیچ یما قبل از انقالب اسالم. کرد یااح یرانرا در ا یمقوله شهروند ی،انقالب اسالم) 1(.برخوردارند ی، همه از حقوق شهروندینظام اسالم در

م که یکردتأکید  اما ما. یعبد و موال بود، نه بحث شهروند یت،مطرح بود بحث ارباب، رع یرانکه در ا یزیآن چ. یمنداشت یبه نام حقوق شهروند
چشم انداز و برنامه توسعه های  از شاخص یکید به عنوان ی، بایدیو تقل یو نه افراط یح و منطقیبه شکل صح یو آزاد ین حقوق شهروندیتأم

 اناصول را قبول ندارند، به عنو ینه اکهم  یتیو اقل یردقرار گ یو اتحاد مل یارکهم یو انقالب مبناو اصول نظام ) 2(.ردیمورد توجه قرار گ
 )3. (برخوردار هستند یشهروند از حقوق عموم

  
خره باألمفهوم مد نظرتان هست؟  یک یا یریدگ می در نظرها  ینشهرنشمثالً از مردم  یبخش ینامگذار یواژه برا یکشما شهروند را به عنوان  -2

 .مدرن هستند یایدن یمحقوق بشر، جزو مفاه یا یمانند حقوق شهروند یمیمفاه
ه یا ما را توصیاد بدهند یند حقوق بشر را به ما یایبها  یم غربینینش یه منتظر نمکما . داند یرامت انسان را واال نمکقدر اسالم، ارزش و  به یتبکم چیه

شود و حقوق انسان به  یه اسالم قابل دفاع میمنتها حقوق انسان در سا. میل طرفدار حقوق انسان هستما خودمان، اوّ! نندکبه حفظ حقوق انسان 
شرفت است و یپهای  نها جزو نشانهی، خدمت دادن به شهروندان، ایهم، ارتقاء خدمات شهروند یدر مورد حقوق شهروند) 4(.دیآ یحساب م

شرفت و یپهای  گر آنها جزو شاخصیه دکاست  ییزهایآن، چ یدهند، در البه ال می لیتحو ه به ماک یرا وقتها  ن شاخصیمنتها، ا. درست است
ردن کوابسته  یل برایو م یت ملیت و شخصیردن فرهنگ مخالف با هوکن صادر یه اکآورند  می انیرا به م ییزهایست؛ چیتوسعه ن

 )5(.شورهاستک
  
 ی؟اسالم ینظام جمهور یحقوق مخالفان احتمال ینهزمدر  یژهاست، به و یاتیشامل چه جزئ ینی،د یمبان ینا -3
) 6.. (.ل ویدن اتومبیابان و خرین شدن در شهر و راه رفتن در خکار و ساکسب و کمثل حق شغل و  یم،دار یمعمول یحقوق شهروند یسر یک ما

حق . ردکسلب  یستیآن را نبااند  هگفت یبرخانتخاب شدن که  یحق شهروندمثالً  یستند،ن یحقوق معمول ینهستند که مثل ا یگرحقوق د یسر یک
د یباها  تین صالحیه اکالزم است هایی  تیآن صالح  دارنده یه براکاست  یحق شهروند یکن یا. ستین یمعمول یانتخاب شدن، حق شهروند

نند؛ ک یتوانند زندگ یم. ستین یفاوتت یه مخالف نظامند، در حقوق شهروندک یسانکه به نظام معتقدند و ک یسانکن یبه نظر ما، ب) 7(.احراز شود
 )8(.و مبارزه با نظام را ندارند عارضهّ م اما حقِ
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 یگرید یمذهب یینهستند که آ یبرخ. هستند یاسیمخالف س یبخش. منظورتان کدام بخش از مخالفان است ید،به مخالفان نظام اشاره داشت -4
 شود؟ می ینچطور تام ینهاا یحقوق شهروند. دارند
و  ینند و از حقوق شهروندک یزندگ. اسالم باشد؛ نه ید معتقد به اسالم و مبانیند، باک یم یزندگ یّ نظام اسالم س در ظلِکه هر کنگفته  اسالم

خود  قادرا به عنوان اعت یغلط و باطل  دهیعق یکخود را انجام نداد و  یو قلب یاسالم  فهین وظیا یسکحاال اگر ) 9(.ت هم برخوردار باشندیامن
 محروم یاسالم  ؟ او را از حقوق شهروندان در جامعهیاوریمان بیحق ا  دهید به عقیه باکرد یگ می سر او یر را باالیا اسالم شمشیرد، آکانتخاب 

 ت محرومایحق ح زده باطل و غلط را نه فقط ایعق  داند، اما دارنده می زیده را قبول ندارد و آن را ناروا و ناجایند؟ اسالم هر چند آن عقک می
 )10(.ندک نمی آن جامعه محرومهای  هم در حد مقررات و چهارچوب یه از حقوق اجتماعکند، بلک نمی

  
شود؟  ینتامها  ییاز جمله بها یمذهبهای  یتاقل یبرا یتو امن یحقوق شهروند ی،اسالم یبود در نظام جمهور یدوارتوان ام می یر،تفس ینبا ا -5

 .در دانشگاه محرومند یسو تدر یلمانند تحصخود  ییاز حقوق ابتدا ها یبهائ
ن را در یخواهد د می ت،یج بهائیتا ترو یبندوبار یبه شور، از طرق مختلف، از اشاعکدقت کرد که دشمن، در داخل  یدمسائل با یمورد برخ در

ه نجاست هستند و در صورت تماس آنها با وم بکت، محیروان فرقه گمراه بهائیهمه پ ی،در نظر داشت که از نظر شرع یدبا) 11(.ندکف یجامعه ضع
شورمان کالبته ما در داخل ) 12(.ه مشروط به طهارت است، واجب استک یمراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امور ،یزیچ

 یزندگ یو در ظلّ نظام اسالم نار مسلمانانکنها هم در یان؛ ایان، زردشتیحیان، مسیهودیم؛ یان گوناگون برخورداریاد یستیخوشبختانه از همز
 یرانیهم نسبت به آنها به عنوان شهروندان ا یفه هم دارند؛ دولت اسالمیالبته وظ. نندک یفا میدارند و نقش ا یستیو همز یارکنند؛ با ما همک یم

 رد) 13(.میخودمان ندار یمذهبهای  تیلاز شهروندان اق یا چ گلهیما ه. دهد ید انجام دهد و انجام هم میف را باین وظایه اکاست  یفیوظا یدارا
ر ینها در زیم ایخواه ین ما هستند و ما میجا شهروند و مواطن آن که مردمام  همناطق سفارش کرد یندر ا یهفق یول یندگانمورد اهل سنت، بنده به نما

 )14(.نندک ی، خوب زندگیاسالم یجمهور  هیسا
  
انتخاب  یعیسبب محروم شدن شهروندان از حقّ طب یا نظارت استصوابیبه نظر شما، آ. یدگفت حقوق یرحق انتخاب شدن با سا یناز تفاوت ب -6

 شود؟ یشدن نم
ر یغ یا دهیمسؤول عق یکعت مطرح است، اگر ین و شریت از دیه الزام به تبعک ییجا است، آن ینظام اسالم یه صحبت از مسائل اساسک ییجا آن
و  یشهروندان عادّ یبرا ینظارت استصواب) 15.(تواند مسؤول باشد یندارد، اما نم یباشد، مانع یاسالم یتواند شهروند جمهور ین دارد، میاز ا
آدم حرّافِ  یکد ینیشما بب. زِ حسّاس وارد نشودکن مریآدم بد، به ا یکآدم مضر و  یکآدم ناباب،  یکه کآن است  ین برایست؛ این یعمولم

دا یاندکد و یایجا ب نید و ایارایب یگوناگونهای  لکهم داشته باشد و خودش را به ش یو پول فراوانت شود یه از خارج هم حماک یانداز هم پشت
ه بر طبق هایی ک آدم یه جلوکن است یهم یبرا ینظارت استصواب! شود؟ یت چه مکف مملیلکشود، ت جمهور رئیسرا هم ببرد و  یتیثرکشود و ا

 )16(.س را ندارند، گرفته شودصبِ حسّان منیت آمدن به ایشور، صالحکن یقوان
  
. به نقض حقوق شهرونداناید  همتهم شد یحقوق بشر یالملل بین ینهادها یبارها از سو یر،اخهای  مدنظر شما، در سال یحاتتصر ینبا وجود ا -7

 یست؟اتهام چ ینپاسخ تان به ا
ه کار غلط است کسازو ینو با سوء استفاده از هم یممواجهه هست ینونک المللی ینارآمد نظام بکو نا یوبمع یما با ساختارها ی،کنون یطشرا در
 من یدبگذار. خودشان متهم هستند ینهاا) 17(.نندک یلتحم یابر دن یفشر یمخود را در لباس مفاه های ییاند زورگو  و همدستانش توانسته اکیآمر
ترین  شهروند از ساده ینهم. جاست شهروند آن یعنیاست؛  ییایکامر د شود،جا متول آنه در ک یسکه کطور است  نیا ایکظاهرا در امر. بزنم یمثال

البته  اند؛ ارهک جا هم همه محض اند، مردمند؛ احزاب در آن  ارهک چیه در انتخابات هک یسانکدر واقع . یستحقوق مثل حق انتخاب کردن برخوردار ن
همسر فعّال و  یکانا یپ و خوش صحبت بودن و احیت افه و خوشیق خوش، یستیونیصه یها ، داشتن پشتوانهی، پولداری، پشت هم اندازییپُررو

ا به یدن رد یشورکچ یه یرید،را در نظر بگ یحقوق شهروند یگردهای  جنبه) 18(.مؤثّر استها  نشیو گزها  ن انتخابینها همه در ایجذاب داشتن، ا
گر در یدیکشهروندان نسبت به   هین قتل و خشونت از ناحیشتریب. در آنجاست ینروا ین ناآرامیشتریب. ایست؛ نه در اروپا، نه در آسیا نیکامر یناامن
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به  یاز گرسنگ ردنم یعنیف، یر قابل توصیغ یا و فقرهایمالیوه هک یبه بلندهایی  ثروت. در آنجاست یطبقات  ض و فاصلهین تبعیشتریب. آنجاست
 )19(.در آنجاست یواقع یمعنا

  
 .بود یرانا یهشده علم درباره اتهامات مطرح سؤال -8

شنود حتا  شمرند و می را مجازها  یابانخون آنان در خ یختنرحتا  نجه متهمان وکه شک یسو انگل اکیآمرهای  دولت یاست، وقت ینحرف ما ا
روز جهان غرب ام) 20(.نندک یمعرف یدانند، حق ندارند خود را طرفدار حقوق مدن می یزرا جا یم قضائکشهروندان خود بدون ح یالمات تلفنکم

 )21(.شهروندان خود پاسخگو باشد ید درباره آزادیبا هکاست 
  
 ینشما مدافع تام یوقت. یداشاره دار ینو بحر ینبه طور مثال به حقوق مردم فلسط یتانها یشما در سخنران. صحبت کنمتر  یمصداق یداجازه ده -9

 شود؟ یتم رعادر کشور خودتان ه یدبا ید،کشورها هست ینمردم ا یحقوق شهروند
شور خود، در کشهروند در  یک  هیاز حقوق اول ینهان، ایمردم بحرمثالً  یزهاست،چ یندرباره ا یما، استاندارد دوگانه مجامع غربهای  از بحث یکی
ومت کدولت و حل کیبدهم، بتوانم در تشرأی  د بتوانمیگو می ند؛ک می دادن خود را مطالبهرأی  حق. ن خود محروم هستندیخود، در سرزم کخا
 یحقوق بشر و ادعا یه ادعاکگر  ار و خدعهکایر یدروغگو یها یائیکآن وقت آمر. حق مشروع است یکن یست؛ ایه جرم نکن ینم؛ اکفاء یا قشن

ه یه علهایی ک یباز شمالو قرها  ن شَلتاقیما با اایم  هکردتأکید  بارها) 22(.شوند می دانیه مردم وارد مینجور علین ایبحر  هینند، در قضک ی میراسکدمو
دانند  یخودشان م. م داشتیسرِسوزن دست برنخواه یکآورند، از اصول اسالم و انقالب،  یبه وجود م یمطبوعاتهای  وها و جنجالیانقالب در راد

 یعنی بشرحقوق ! ندارند یا ، خودشان به حقوق بشر اصال عالقهیوانگه. است یربط یمحتوا و ب ین، حرف بیه اکفهمند  یند و میگو یه دروغ مک
 )23(.است یگریز دیار، چکباطن ! ار استکنها ظاهر ینها حرف است؛ ایا! ندارند یچه؟ به حقوق بشر اعتقاد

  
حتا  یرمس ینشهروندان در ا یبرخ. و حقوق شهروندان است یدهنده نقض آزاد شود که نشان می یافتها  سال یندر ا یمهمهای  خره نمونهباأل -10
 ...یرجانیس یدیسع یآقا یاجان خود را از دست دادند ای  هیرزنجهای  قتل یانکه در جر یشهروندانمثالً  اند، هشد یقربان
 یخارج یویسنار یکه اتفاق افتاد، بدون هایی ک ن قتلیه اکنم کتوانم باور و قبول  نمی شور،کگوناگون اداره های  نهیتوجه به تجربه خودم در زم با

بخواهد  رنظام، اگ یکه کنبودند  یساناینها ک م،یشناخت یک میرا ما از نزدها  یشته شدند، بعضکه ک ین افرادیا. ستین نکمم یزین چیباشد، چن
است چرا سراغ فروهر برود؟ مرحوم فروهر قبل از انقالب  یشکاهل دشمن  یاسالم یبرود اگر نظام جمهوراینها  باشد، سراغها  ن حرفیاهل ا

ن دو، سه یاز ا یضرر، بعض یخطر و ب یدشمن ما شد؛ اما دشمن ب 60سال ها  ن فتنهید آمدن ایار ما بود، بعد از پدکهم دوست ما بود اول انقالب
و ها  تابکشناسند، مردم از  نمی رااینها  ه مردمک یده بودم افرادیشان را بنده هم نشن شته شدند اسمکن حادثه یسفانه در اأه متکهم ای  هسندینفر نو
ه یرا تصفاینها  دیایافتد ب می رکه به فک یآن دست. ندارند یغیشنود، برد تبل ی نمیحرفاینها  از یسکندارند و  یچ خبریهی اینها رکآثار ف وها  نوشته

هم  یادیئن زنه قراین زمیالبته، بنده در ا) 24(.»؟نباشدای  هشد یش طراحیشنامه از پینما یکگانه نباشد و تابع یتواند ب می ند و به قتل برساند مگرک
 )25.(ردکن را ثابت یردند ابعداً ک هکهم  ییها اعتراف. ته نبودکن نیفقط ا. داشتم

  
از مردم  یادی، تعداد ز88پس از انتخابات . اشاره کنم یگرنمونه د یک یه یدبگذار. یدبده یحتوض یرجانیس یدیدرباره سع یستیدن یلما یاگو -11
 دارد یحدر مقام دفاع از حقوق شهروندان، تصر یرانا یقانون اساس 27اصل . انتخابات، تجمع کردند یجهنتبه  یشنشان دادن اعتراض خو یبرا یرانا

 یک یجهرسد اعتراض به نت نمی به نظر. کرده که مخل اسالم نباشدتأکید  صرفا. ها، بدون حمل سالح مجاز است یماییاجتماعات و راهپ یلکه تشک
 ...با گلوله داده شدها  یماییراهپ ینمل پاسخ ادر ع یانتخابات مخل اسالم باشد، ول

رأی  هک یابان؛ بعد آنهائیشند به خکنند، طرفداران شان را بکب یابانیخ یشکاوردند، اردوینرأی  هک یی، آنهایقرار باشد بعد از هر انتخابات اگر
شدند؛  شتهکا ین قضایه در اک ین چند نفریهماآلن  ام گرفت؟ابان، پس چرا انتخابات انجیشند به خکنند، بک یشکهم، در جواب آنها، اردواند  هآورد

ات کنند با حرکال یخ یه بعضکنیست، این یار درستکبعد از انتخابات  یابانیخ یبناست بدهد؟ زورآزمائ کینها را یج، جواب ای، از بسیاز مردم عاد
الت آنها یبار تحم رینند تا به عنوان مصلحت، زک می نند، وادارک می ن نظام را مجبورمسؤولینند و ک می ه نظام درستیعل یاهرم فشار یک، یابانیخ

 )26(.جه فرماندهان پشت صحنه خواهد شدما متویند، عواقبش مستقکدا یهم اگر پ یعواقب. ن غلط استینه، ا. بروند
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در  یولاید  هرا مطرح کرد ینید یمردمساالرباالخره بارها شما بحث . است یراندر ا ینظام یروهاین یافتنقدرت  یشآخرم درباره افزا سؤال -12

 هب یدواریشدن، ام ینظام یشاست که با افزا ینا ینگران یست،ن یندرباره ااآلن  بحث. یمبوده ا یراندر ا یشدن ساختار حکومت یعمل شاهد نظام
 ...شود می کمتر یحقوق شهروند یترعا

برخوردار باشد و متجاوزان،  یت شهروندیخود از امن یط زندگیدارد در مح اجیملت احت. است یت شهروندینهادها در خدمت امن ینا حضور
ن یان ایشور و به زکن یشور، نتوانند مقاصد دشمنان را در اکگانه و دشمن در درون یب یروهایپنجم ن یها گران، آشوبگران، ستون شان، فتنهکسر

گر، دشمنان  خودشان، بتوانند در مقابل دشمنان فتنه یط شهروندیدر مح مسلح ما یروهایه نکد خاطرجمع باشند یمردم با. نندک وردهملت برآ
دانند،  یشور مکامن و آرام  یخود را در برهم زدن فضا یه بقاک یسانکرند، یبگ یخواهند ماه یآلود م ه از آبِ گلک یسانکنان، یآفر آشوبگر، اغتشاش

 )27(.نندک یم یتادگسیا
  

 ***ها  نوشت پی*** 
 1382بهمن  15 یران،ا یحیانمس یتاقل یندگانابا نم دیدار -1
 1382مرداد  15 ی،اسالم ین جمهورمسؤوالبا  دیدار -2
 1386اسفند  7 ی،مجلس خبرگان رهبر یبا اعضا دیدار -3
 1371آذر  25از زنان،  یبا جمع دیدار -4
 1385آبان  18سمنان،  یانبا دانشگاه دیدار -5
 1382آذرماه  26 ن،یقزو یاناز دانشجو یبا جمع دیدار -6
 1382آذرماه  26 ین،قزو یاناز دانشجو یبا جمع دیدار -7
 1380 یورشهر 15 ی،مجلس خبرگان رهبر یبا اعضا یدارد -8
 1380 یورشهر 15مجلس خبرگان،  یبا اعضا یدارد -9

 1365اسفند  یکنماز جمعه تهران، های  خطبه -10
 1389 ید 18با مردم قم،  دیدار -11
 یرازساکن ش یاندرباره معاشرت با بهائ یسؤال در پاسخ به 84457شماره  استفتای -12
 1379 یرت 19 ی،اسالم ین جمهورمسؤوالبا  دیدار -13
 1370آبان  27ه در امور اهل سنت، یفق یول یندگیون دفتر نمایبا روحان دارید -14
 1380آبان  8با مردم اصفهان،  دیدار -15
 1379آذر  یک یف،شر یدانشگاه صنعت یانوپرسش و پاسخ با دانشج جلسه -16
 1391 یورشهر 19ن اجالس سران جنبش عدم تعهد، یدر در شانزدهم سخنرانی -17
 1377اسفند  4 ی،یات دانشجویران نشریو سردب مسؤولران یپرسش و پاسخ مد جلسه -18
 1385 یورشهر 25با نخبگان جوان،  دیدار -19
 1384 ید 19. به کنگره حج پیام -20
 1382بهمن  8به کنگره حج،  پیام -21
 1390خرداد  14 ینی،خم اهللا آیتسالروز مرگ  ینو دوم یستبه مناسبت ب سخنرانی -22
 1372 یبهشتارد 18. با مردم نوشهر دیدار -23
 1377سال  ید 19در نماز جمعه تهران،  یسخنران -24
 1379اسفند  22 یر،کب یردانشگاه ام یانبا دانشجو دیدار -25
 1389خرداد  29در نماز جمعه تهران،  سخنرانی -26
 1384 یبهشتارد 15،  رمانکاستان  ینظام های یگان کدر مراسم مشتر سخنرانی -27
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  ***منبع *** 
 »ایران وایر«وبسایت 

http://iranwire.com/fa/projects/252 
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     1392اردیبهشت  7ای،  اهللا زم به خامنه نامه سرگشاده روح

  
 یراناهللا زم به رهبر ا روح زدهمیا نامه

  
امام و  یو پدر آینده ملت ایران یعن »یآت یآقا«ای چون  که هیچ گزینه ی استحالیا با بازاندیشی در وضع ملت و دولت دیدن

  نیستریاست جمهوری مناسب منصب (!) دامت برکاته یا خامنه یجناب آقامجتب یاهللا بعد آیت
  

 ای خامنه یآقا جناب
 یرانا یاسالم یجمهور رهبر

 سالم با
  

طور که آن حضرت مستحضر  قرار دارد و همان یحساس یطت امام زمان در شراکممل چرخانم یجاه م یبا آن مقام عال یگرید  که قلم به مکاتبه اینک
تان  تیوقتش حما  د بهیاره انتظار دک یهمان آحاد. کرده است یلرا بر ملت تحم یا شکننده یو اجتماع یاسیس - یاوضاع اقتصاد ها، یماست تحر

 ....دار در مجاهدت و مبارزه با استبداد همان ملت سابقه. نندک
 یلدُوَل متخاصم و جهانخوار تحل بالد در هاضمه ینمملکت نبود، بالمرّه، ا ینا یدهتفت ینه بر زمیمطلقه فق  یآن ول یهاگر سا باهللا یاذُکه الع راستی

سرتان، سپاه اسالم  دولتیس ملت را از یه امروز نوامکر حق کو ش آمدند یگرفتار م یاعضاء کافران اجنبت، به زندان اَسافل مل یسرفته، نوام
 !ندک یم یپاسدار
مانند  ین به تر مکن یاست است و ایوه اهل سین شیه اکبه گزاف ببرم   رده، رهک یطوالن یشینمانند مکاتبات پ  ندارم مجال سخن را به قصد
 .ام آموخته ییگو دهیران از محضرتان گزیگو و چون تمام ملت ا تم و نه گزافهاسینه اهل س یعالحضرت

 .نم در محضرتان مجال عرض دهدکد اگر قلم و زبان الیسازنده و کارگشا خواهم رس نهادییشوتاه به پکمقدمه  یکبا  یبار
و  یستانقالب به مدت ب یه از همان روزهاکبوده  یسکد گذاشته و فرزن 57وران انقالب کاش را در  یه شش ماهگک یا عنوان نوزاده به قلمین ا

از  یاطالعات کگوناگون خود، اند یقاتیتحق های یتعهده داشته، به واسطه فعال را به یاسالم یجمهور یمناصب فرهنگ یناز مهمتر یکیسال،  یاند
پس از انقالب بوده و  یحکومت های یریگ یماز تصم یاریبس و پس از آن دارد و شاهد یرانتا انقالب ا 42از خرداد  یوقوع انقالب اسالم یخچهتار

بارها در  چنینهم .ن واقف پشت پردهیبماند و نه ا یپناه باق ه چون پرده برافتد نه آن مقام اسالمکآه . داند یها م از پشت پرده یزرا ن ییماجراها
 ینزاد را مقبول درگاه دانسته، به انگب کوچک ینز ایتان ن است و حضرت حاضر بوده یبا جنابعال یو عموم یخصوص یمهن ی،خصوص یدارهاید

 .ر مطلع سازمین حقین ایشیرت پیتان را از بص ران حضرتینکته را عرض کردم که دب ینا .دست بر قضااند  هفرمود یرابس یبهمطا
د و یرت رسانیهن را با شرح صدر به بصیم د و مامیاق گذشته پدر ملت باشینم تا به سکامر از محضرتان درخواست  یداشتم در باد قصدی، بار
ست فرد مورد اشاره نه چون پدر یبا یناصواب و م ستی اارکدم یه دکد ید و ارج نهید حسن را بر صدر نشانید دانا چون سیزاده و س امام یک

ر و یو چون م ستی اا انقالبید ما گویه حال افراد باشد، حال سکزان هم یم. رت باشدیبصمدار و با یاسته چون پدرش سکو تند  ینقالببزرگش ا
 یا نهیچ گزیه هک ستی ادنیدر وضع ملت و دولت د یشیا با بازاندیحال. ردکپناه نخواهد  جاه و اسالم یخ محصور، مراعات حال آن مقام عالیش

ن یاز ا. ستین منصب نیمناسب ا(!) تهاکدامت بر یا خامنه یجناب آقامجتب یبعد اهللا آیتامام و  یعنیران ینده ملت ایو پدر آ »یآت یآقا«چون 
 .دیبرهان یرا از نگران یملت ،را بر صدر نشانده یآت یه آن آقاک ینم از حضرتعالک می ها دعوت زادهاز همه آقا یندگیث به نمایح

 :گذرد می ه از محضرتانکن قلم یدارد ا یلیخود دال ین مدعایا برای
اختالف نظر  یادیبا افراد ز ید،بر مصادر امور انقالب قرار گرفت یرفسنجان یهاشم یآقا های یتحما شما با یکهدهد از زمان می نشان یخیتار سوابق

بازرگان، مرحوم  وممرح یران،ا یاسالم جمهور رئیس ینصدر اول یابوالحسن بن یانبه آقا توان یکه از جمله آنها م یدا داشته ینظر یا یادار ای، یقهسل
 ینهمچن. اشاره کرد.. .و یکروب یمهد یخش یلی،اردب یموسو یمعبدالکر اهللا آیت ی،موسو یرحسینوران جنگ مد وزیر نخست ی،منتظر اهللا آیت
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: سکمگر دو . ندا داشته ای یدهناخودآگاه، مشکالت عد یپس از انقالب اسالم »یجمهور یساؤر« یدهد که تمام می نشان یاسالم یجمهور یختار
 .امت یو دوم امام ثان ییرجا یعلید محمداول شه:شاهد یگرید و دیشه ییک
سان حضرتتان به مقام  زنده بماند و به ینکها یاشود  یاد یکیراه انقالب گشته تا از او به ن یدشه یدبا یاخوب  جمهور رئیسگرفت که  یجهشود نت می

 !ندیتان ثنا گو بر امامترده کبرتن  یع صفویتش یز ردایه اهل سنت نکد آنین جهان نائل گردد به امیمسلم یامامت امت و رهبر
گاه امامت و منصب یبه جا یجنابعال یدنخصوصا پس از رس یرانا یاسالم یجمهور یخدر تار یجمهور یاستگذشته ر یها توجه به انتخابات با

 یچشما از ه یزن یندهدر آاحتماالً گرفت که  یجهشود نت می تان یدر زمان رهبر جمهور رئیسشما از سه  یخیتار های یتیو نارضا یرهبر
و چه ! ش شودیرده، امام زمان خوکتن  هن بریتان رخت زفاف مام م چون حضرت یاگشته  یدشه ینکهبود مگر ا یدنخواه یراض یجمهور رئیس

 .یا خامنه ید مجتبیس یاآلت تان امام حق ب بریتر از نا قیال یسک
 یدبا یشانا ی،رهبر یگاهورود به جا یرد براکشان ید بر تن ایبا یهبرر یپس ردا یستندشهادت را متصور ن یآقا مجتب یشه در صحنه برایهم امت

شما  ندبه مان یزن یشانشود و ا یتهدا یرهبر یگاه، به جا»زمانه خود یرفسنجان یهاشم« یتباشد تا با حما جمهور رئیسمانند شما هشت سال 
 .بشود یخوب جمهور رئیس

؛ یزدیب مصباح یر به غیه به گفته آن بصک(حضرتتان را  یترضا ینکهنخواهد گرفت مگر ا امروز پا یراندر ا یدولت یچکه ه یمدان می یکن و
 یتعنا ینکهمگر ا یافت،کشور دست نخواهد  ییبه مقام اجرا یجمهور رئیس یچو ه یدکسب نما) شود یشمرده م) عج(ت آقا امام زمانیرضا

پناهتان چون مصباح  ت شوند تا قشون پا در رکاب و مالزمان درگاه اسالمیان عنیبخش ا نتیز ،ملترأی  خامنه شاملش شود و اوراق ماما! خاص
مدل  ینا »کردن یزهتئور«ش را مصروف یهمّ و غم خو... و یالهد طائب، احمد علم یمهد یقی،کاظم صد ی،احمد جنت ی،احمد خاتم یزدی،
 .ندنک یحکومت
 یبه راه یاسالم ید قصد انحراف انقالب و جمهورینوپد یانیچون امروز جر یرد و روزیگ یم) ص(امبریپ یرنگ ردا یه روزکاز فتنه  میبگذر

 نشانز زمان و محمود دوران یچنگ و دندان به چنگ ،افتهیشگرف  یرتیامروز بص ،انین جریروز همیاران دیدارد و  یخالف جهت مدنظر امام ثان
 !گذاشت خواست حضرتتان را در آغوش مادر حضرت چاوز جا ،ییه چون بالک دهند یم
روز و خارچشم امروز در چشمان یده دیدفاع از نصب آن نورد یه چگونه براکافتادند  یم ییها اد انگشتیروز منحرف امروز یاران دین یا اشک

 ...اند هملت فرو کرد
از جانب شما در  یاشارتاو با  ینکهچه ا! د و به وقت ناالزم نهیرت به وقت الزم دیبص ین بیه اکخود  یجا یگرفتن اشارت حضرتعال نادیده
 !واگذارد یگریمنصب را به د ینا یستحاضر ن یزن »پایت«توجه به اشارت امامش با  یسر برآورد و ب یجآراء سپاه و بس یمهندس
انتصابات پا به عرصه  یاست فرد یازر امروز، نیخط یطبا توجه به شرا رسد ینظر م ه به کدارم  یمعروض م پرده یرم و بیگ می امک زبان در باری

 ی،اساس نونکشور مطابق قا یمقام رسم یندوم به عنوانباشد و  »اعلم افراد« ینکهو مدبر و مهمتر از همه ا یرشجاع، مد یرت،بگذارد که آگاه، با بص
را برعهده داشته  1400مدون توسعه کشور تا افق  یها برنامه یاجرا ینتان و همچن حضرت های یندکتر یکالن و اجرا های یراهبرد استراتژ ییتوانا
د و یمایساله بپ شبه ره صد یک ،تان ارث برده از حضرت به ید با شرح صدریبا ین فرد چون حضرتعالیا ،ان نباشدیم ه درکهم  یمهندس یپا. باشد
 !م گردد و عظمایعظ

د یس یاهللا اآلت تیآ«اجازت به  یان بران قلم از حضرتتیعاجزانه ا یتقاضا ،عرض رساندن عجز ملت ضمن به ،امر یزه در بادین وجینگارش ا قصد
 17ن چهره را در مورخ یب نمانند و اینص یقدر ب یعال آن مقام استکیاست تا ملت از  یرانا یاستبه عرصه س یجهت دخول علن »ای خامنه یمجتب
 .مینیاست ببیدرمقام نامزد س یماه سال جار یبهشتارد
اش نجات  خونیو شب »دشمن«آحاد ملت را از شر ) است) عج(عصر یه نظر ولک(نظر حضرتتان ن یضمن تأم ،در وهله نخست یاقدام جنابعال این

با  یاوار و  از آنها را فهرست یحاکم بر کشور خواهد داشت که موارد چند یفعل یاسیس یدر فضا یدیمف یارز برکات بسین یتدر نها. خواهد داد
 .کنم می یانب یلدر ذ یشرح مختصر

 .ردکن نخواهد یمأشان را ت حضرت یخشنود »)عج(عصر یحضرت ول ینجانش« ینجانش جز یفرد یچه نامزدی
اش از  یجمهور یاستو برکات دوران ر شود یم یاد یکیکه از او به ن یدهست یرانا یاسالم یجمهور یخزنده در تار جمهور رئیستنها  شما
 یدلسوز برا یچون شما و رهبر »فرزانه« یدر وهله نخست به واسطه پدر ،انت حق ب برینا. شود می یغتبل یواو ش یباز یانیمختلف به ب های یبونتر
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 است شما دریدوران ر یدستĤوردها ست یغیغ بلیچه تبل.خواهد شمرد ییطال یها به آن سال کرساندن مُل یبرا یمتیبزرگ را غن یهسرما ینا ردم،م
 .شود ید مقلمدا ین موسویرحسیآورد م غلط دست به ییه گوکسال دفاع مقدس  هشت

کس جز  یچتوسعه نظام در سطوح خرد و کالن اطالع دارند و ه یها و برنامه ییجز ی،کل های یاستهستند که از تمام س یسانکاَب و ابن، تنها  نیا
 .ها اشراف ندارند برنامه ینگوناگون به ا یایاش از زوا ب برحقیپناه و نا اسالم جاه یآن عال
 یزدیمصباح  یعادل و محمدتق حداد یغالمعل یگانی،گلپا یمحمد ر محمدیتان نظ مگان است و مالزمان درگاهتان معلوم ه بیصدر و علم غ شرح

 جامعهمنطقه و جهان،  یاسیس یایاقوام جهان، جغراف یخو شعر، تار یاتادب :اعلم در علوم مختلف از جمله یکه شما فرداند  هکردتأکید  بارها.. .و
االبنُ « :چون حضرتتان ییقول علما  پس به. یدهست... و یاخالق - یمجتهد در امور مذهب ی،خارج یاستسائل سم یکارشناس ،یروانشناس ی،شناس
 »یهبأسرَ 

 یجمهور یو روسا دییفرما یم یرا رهبر یروابط خارج ینهنظام مقدستان در زم یو جزئ یکل های یاستکه س یدهست یتنها مقام یحضرتعال
 یاستس ینا »طان بزرگیش«رابطه با آن  یجاددر ا خصوصاً. توانستند بردارند نمی یاندک قدم ی،خارج یاستر ستان د گذشته و حال، بدون اجازت

روابط با  یبه برقرار جمهور رئیس یاز خودسر ینگران یچه ی،د مجتبیس یاآلت  اهللا آیت یجمهور یاستدر صورت رقطعاً . مشهود است یعلن وربط
 .رقم خواهد خورد یفت شریمختلف جهان در ب ینوع و سطح روابط با کشورها ی،نند روند کنونداشت و به ما یمنخواه »یهر کشور«

ر یبه تدب یشینپ یجمهور یروسا.یدمان آورد زرد را بر سفره کیک ینو ا یدرا حق مسلم ما فرمود »یا هسته یانرژ«که  یدهست یتنها امام یحضرتعال
بارها  ودفانتان خک بر  جان. بخش دنبال کردند ینشما را در ا یعمل کردند و راهبردها »به مومو « یا هسته یانرژ ینهاست حضرتتان در زمکیو 

 التماس 5+1بس که اکنون گروه  ینهم ،موفق یاستراتژ ینا یاندر ب. »نبوده است یاقدام ما بدون اطالع مقام معظم رهبر ینتر کوچک«اند که  گفته
برقرار  با آنها مجدداً یسیاس -  یدهند روابط اقتصاد نمی فانتان غضب کرده و اجازهک بر  ه جانکغا یدر.دینگفتگو نما یرانیکنند تا با مقامات ا می
در  ،تان چون حضرت یشود و با الطاف امام می یگیریپ یجمهور یاستتان به مقام ر حق ب بریبا انتخاب نا ،راهبرد کالن و موفق یناقطعاً . شود
 .زد یمجهان خواه ورهایمان را به دهان تمام کش محکم یها داشت و مشت یمجهان ارتباط نخواه یکشورهااز  کدام یچما با ه یآت یها سال
دهند، اما در زمان امامت تان  نمی به شما گزارش کار ینهکاب یکه چرا وزرا یدکرد می گله یتان،جمهور یاستکه در زمان ر یدهست یتنها مقام شما
 .تان باشد بینا کز در تملینه نیابکه کبهتر  ،ن حضرتتان هستندیابکه همه در کحال . اند گشته لیحضرتتان متما ینوزرا به کاب یتمام
شده و امور کالن کشور را با  یابشرف یبوس به دست محمود دوران، شخصاً ،روزید یامروز و باغ یاغین یا یجمهور یاستر یلاست در اوا نقل
نه یابک یاستر مقامبه  یمجتب یدآقا س یاآلت اهللا تیپس از انتخاب آ طبعاً. برسانند یسمع و نظر جنابعال گذاشته تا مطالب به می یانتان در م ب برحقینا
 جمهور رئیس صورت یندر اقطعاً  .و گزارش امور کشور را ارائه دهند یاببه خدمت شرف توانند یو وزرا باز هم م یابد یمنسجم م یلکروابط ش ینا

چرا که . ندکشادتان  روز دشمن یازدهناراحت شده و  یاطالعاتش با جنابعال یروز یانهباهللا از ارتباط مخف که نعوذوجود نخواهد داشت  ای یانحراف
 .دیروز طول نخواهد کش یازدهقهر او  ،ه در هر دو صورتکمنزل آن حداد عادل را؛  یاند کت شما را انتخاب یب یدبا یاقهر کند  یاگر آقا مجتب

انتصاب وزراء و  یامت را برا ینظر امام ثان یدبا ی،نگهبان رهبر یپس از انتخابش توسط شورا ،جمهور رئیستند که هس یجناب تنها مقامعالی
با . وندش می منصوب شان یتب یکانتوسط آن حضرت و نزد ،جمهور رئیس ینهاز کاب یمیه دستکم نکنیم از ایبگذر. ندک ینمأآنان به مجلس ت یمعرف

 .یشوندم یینانتخاب و تع یف،شر یتخواهد رفت و وزراء در ب یناز ب یزدغدغه ن ینا ،یجمهور یاسترتان به  ب برحقیانتصاب نا
 یبرا یشانا«: یدا رد کرده و فرموده یا خامنه یمجتب یآقا یاز شما نقل کرده است که شما اطالق عبارت آقازاده را برا یعادل عبارت دکتر حداد آقای

 یشان،برکت اپر رجهان از برکات حضو ینمسلم یعو جم یرانکند و ملت ا یداپ یرونینمود ب »ییآقا« ینست که ااکنون زمان آن ا. »ستا ییخود آقا
 .حظ وافر ببرند

 یها بست اعالم فرموده، بن »حالل را حرام«و  »حرام را حالل« یدتوان می خودتان یکه با حکم حکومت یدهست یا ه برجستهیتنها فق حضرتعالی
به استفاده از  یازنخواهد رساند که ن ییکار را به جا »هیفق رأس«و  »هیاب رأس« یانم یهماهنگقطعاً . ییدبگشا  راه »ینیالع ۀطرف«ا با ر یو قانون ییاجرا

 .یافتنخواهند  یرونیبروز ب یزبن بستها ن. باشد یحکم حکومت
. باشد یا خامنه یمجتب دیس یاآلت ی امامن براینازن یتیتواند هد یدارند م  عهده ه حضرتتان برکرا » یمواز یسازمان اطالعات«نترل هشت کو  تیهدا

 یمجتب آقااست کیو  یاستدارند با ر یاتیو عمل یکنترل اطالعات یگر،د یها هنگفت بر عوامل سازمان ییها ه با صرف بودجهکها  سازمان ینا ظاهراً
آموخته محضرتان با جان  رفاقت آن دانش. ندکن یه را تأمیبه لبنان و سور یلارسا های ینهو هز یریادغام و از اتالف وقت جلوگ یکدیگردر  تواند یم
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تان  فانکبر همه جان  ادر سازمان اطالعات سپاه پاسداران خواهد شد ت »وزارت اطالعات و اطالعات ناجا«طائب موجب ادغام  ینچون حس یفانکبر 
 .گر فاش نگرددید یکزیهرکاالمر باشند و  تحت

 – یاسالم« یبار موفق خواهد شد مدل یننخست یبرا ییو جبهه اصولگرا یدخواهند رس مثالی یبه اتحاد ب یانعرصه، اصولگرا ینر اشان دیحضور ا با
جذاب و  لگویا یناز ا توانند یم یزن »یبهار عرب«ان یو مناد »منطقه یاسالم یداریب« یها نهضت ینهمچن .ارائه دهد یانالگو به جهان یناز ا »ایرانی
 .ینددر جهان استفاده نما یعخود و گسترش تش یاسیدر جهت ثبات سموفق 

حاضر  یجمهور یاستدوره ر یندر انتخابات ا یداکاند 50با  ییگرا عرصه، جبهه اصول یندر ا یرود در صورت عدم حضور آقا مجتب می آن بیم
 یعاًزده سر خواب یداهایکاند یباق و ییمحسن رضا ی،متک والیتی، یباف،قال ی،عادل، پورمحمد حداد یانحضور آن است که آقا ینحُسن ا. شوند

 یشانناره گرفتن از انتصابات به نفع اکند در یگر بربایسبقت از همد یگو کنند یم یآمده و سع یبه نزد آقا مجتب
شبه  یان،نظام یکه نگران یدمان یجمهور یاستر یدایخود را کاند یست فردا الزم ،یجمهور یاستتا انتخابات ر یماندهتوجه به زمان اندک باق با
 حوزه«و مهمتر از همه  یتیامن ینهادها یما،وزارت کشور، صدا و س ییاجرا های تأیه ،ینگهبان ملکوت یشورا ی،وتکدرگاه مل یونروحان یان،نظام 

فرد  ینا ینهمچن. یدرا برطرف نما) !اند شده خود عظما شده یضتان مستفی ات عظماکز از بریشان نیا ییه گوک( یزدیمصباح  اهللا یتو آ »قم یهعلم
االمام  یبنا«از  هترب یچه کس. را نداشته باشد »قبل یها جمهور فاسد دوره یساؤر« یغاتیآور تبل سرسام های ینهشناخته شده باشد که هز یبقدر یدبا

 کرد؟ن خواهد یز مصالح امت اسالم را تأمین.. .نگهبان و یو شورا یوننظام ،»یا خامنه
 یدر جبهه مقابل، براقطعاً به طور کل مشخص خواهد شد و آنها  یانحراف یانجر یفانتصابات، تکل یندر اای  هخامن یمجتب یقاحضور آ با

جنابتان برگزار کند  یعال یجمهور یاستدوران ر یدها مناظره در فوا ساعت یتواندم یماصدا و س ینهمچن. یافتحضور نخواهند  یمنازعات انتصابات
ست در سازمان ا یگرمابه و گلستان آقا مجتب یقهم که رف یخاموش االسالم حجت! را به مردم بچشاند و حالوت آن یرا تداع ییو آن دوران طال

بارها و  »یاسالم یغاتتبل یهماهنگ یشورا« توانند در می را نخواهد داشت و یانتصابات یغاتتبل یبرا »اعزام مبلغ«گر دغدغه ید. یاسالم یغاتتبل
خره توان نظام را در به خدمت گرفتن باأل! مرداد 28حتا در  نندک ید 9موسوم به  هایی یماییتظاهرات و راهپ یزیبه برنامه ر بارها اقدام

 .گرفت یدهناد یدنبا »یتجمعات خودجوش مردم«ت واحد جهت کشر یها اتوبوس
 ،در هاضمه انتصابات گوارده شده... و خاتمی محمد یدس ،یرفسنجان یهاشم :یانآقا یرفرزندان ناخلف انقالب نظای  هخامن یحضور آقا مجتب با
آقا  دانید یطور که م همان .خواهد شد یکسرهکامالً  یزآن جبهه ن یفو تکل یرفترا نخواهند پذ یشانبا ا یانتخابات یاروییحضور در جبهه رو یسکر

از القاب  یاریشما، بس یکردند و آقا مجتبا یداپ یلفظ یگو گفت و یکدیگردر جماران با  یربازاز د یرفسنجان یهاشم یو مهد یا خامنه یمجتب
حاج ( یثمجناب م یبا هماهنگ یهاشم یمهد یپس از آن هم چند بار. حوالت داد یرفسنجان یهاشم یپشت آقا مهد مکخوش را به محاسن 

 یبردهان خانواده هاشم یمشت محکم ساًأر ،یآقا مجتب یجمهور یاستبا ر .ان ادامه داردکماکت یاکن حیبازداشت شده و ا) طائب ینحس
 .»یستن یاعتماد یرفسنجان یبه هاشم یگرد«: ه نقل استکچرا. افتیش ادامه خواهد یتر از پ قدرتروند پر ینحواله خواهد شد و هم یرفسنجان

 یذتوسط مردم بدون تنف جمهور رئیس انتخاب« - »خداست ینجانش یهفق یول«که  دارند یاعالم م ه مکرراًک »یزدیعالمه دوران مصباح «از  یرویپ به
اطاعت از « - »توسط رهبر طاغوت زمان است یجمهور یاستحکم ر یذبدون تنف جمهور رئیسندارد و  یو شرع یارزش قانون یاندک یرهبر
مراد دل رزمندگان اسالم «و  »سوخته انقالب و نظام دل یرپ« ینا یرفع نگران یبرا ندک یم یشنهادن پیتر مکن یا.. .و »اطاعت از خداست جمهور رئیس

و پست جهان  یماد یاسیبر مکاتب س یعهدردمندانه، ارجح بودن اصول مسلم فقه ش ینچن یکه در آستانه هر انتخابات »هشت سال دفاع مقدس در
 یجمهور یانگذارنب یبزرگوار اسالم و خاندانش، آرامش روح یغمبرمفرط خداوند، پ یجهت رفع نگران یننند و همچنک یم یادآوریرا  یفعل

 1392سال  مهوریج یاستدر انتخابات ر یا خامنه یآقا مجتب.. .اسالم از بدر و احد تا کنون و یشهدا یبهارواح ط یعجم یشاد یران،ا یاسالم
 .برهانند یشوند و همه جهان را از نگران یداکاند
کشاندن سرنوشت  یدر به تباه یانحراف یانو جر یمتعدد توسط و یرکارشناسیغ یماتو انجام تصم نژاد احمدی یآقا یجمهور یاستتوجه به ر با

رده و اداره امور کشور را در دست کبرتن  یجمهور یاسترخت ر یلاردب یاز فرماندار تواند یکه م کند یاحساس م ی»نژاد یمردم«نظام، هر فرد 
و حلقه  »گو یاوه«در برابر افراد منحرف و  یردانده و سد محکمبازگ یگاهجا یناعتبار الزم را به ا ،ای خامنه یمجتب یآقا یجمهور یاستر یرد،گ

 یدایند که کاندکن یم »یفتکل«به آنها  ینآن معصوم که ی، در حال»بینند یرا در خواب ماالهی  یایاز اول یکیهر شب «شان خواهد بود که  ینوران
 !شوند یجمهور یاستانتخابات ر
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داده  یلتشک »یوحدت مل«را از اعتبار انداخته، دولت  »آزار برنده و بازنده بحث دل«شدن،  جمهور رئیس را دارند که پس از ییتوانا ینا یمجتب آقا
انتخابات، آقا  ینکه در ا یدداشته باش یناناطم. یندنظام استفاده نما یو آبادان یشرفتپ یکشور، برا یریتیو توان مد یرهبر یتب یتهایظرف یو از تمام

و  یردپس از انتصابات صورت پذ »یانحراف یانجر« یا »بازنده یدایکاند«توسط  »یابانیخ یلشگرکش« یچه یستقرار ناست و  جمهور رئیس یمجتب
 !خوانده نخواهد شد »تقلب بزرگ« یکحاصل  ی،آراء ماخوذه آقا مجتب

کشور  یدتیعق - یاسیس یانو زندان یکروب یمهد -  یموسو یرحسینم یانحاصل خواهد شد که آقا یناناطم ینا یشان،ا یجمهور یاستر با
. آنها را نخواهد داشت یآزاد ییتوانا یخواهند ماند و کس یها باق در زندان) زاده تاج مصطفی یدس آقا( یرهبر یتخاص ب یخصوصا زندان

 .ینندبب »در خواب«خود را فقط  یزانتوانند عز می هم یاسیان سیزندان یها خانواده
 یرهبر یوهچون ش. دیتفاوت دار ینیخم اهللا یتد با آیه باک شما چنان. هم ندارد ای یمنع قانون یچه ی،هورجم یاستر یبرا یشدن آقا مجتب کاندید

. هدبتواند نظام را از ورطه هالک نجات د ینیحسن خم یدس یناالسالم و المسلم بود حجت ینتصور من ا. تفاوت دارد یشانا یرهبر یوهشما با ش
 یتر از آقا تر و محبوب عالم یپس فرد. تان و درگاه یتاست و نه رام ب »جهان ینامر مسلم یب دل و درگاه ولمحبو«نه  یشانه اکغ و درد یاما در
 .یافتمناالهی  یتمسؤول یندعوت و قبول ا ینا یبراای  هخامن یمجتب
با  یشانو روابط خاص ا ینیخم اهللا آیت یکردن مدل حکومت ییاجرا یهاست در پ سال ی،حوصلگ دانم شما با توجه به کهولت سن و کم می نیک

 یاسیکه سابقه س نژاد یجوان و گمنام چون احمد یجمهور رئیسکار آمدن  یمهم رو یلاز دال یکی اساساً. یدا بوده ینیاحمد خم یدمرحوم حاج س
نقش مرحوم  یشان،باشد و ا ارتباط داشته یبا آقا مجتب جمهور رئیس خواستید یم. بود یمدل حکومت ینکردن ا یینداشت، اجرا یزن یتوجه ردمو

 .اجرا شد یمدل حکومت ینا ی،مدت یبرا یزن نژاد احمدی یجمهور یاستر یلدر اواحتا  .دار شود عهده یرهبر یترا در ب ینیاحمد خم یدحاج س
 !یشانزاده انه با آقا .مالقات کند یدوست داشت که بزرگ شود و با رهبر نژاد احمدیاما 
 یمیدچار سوگ عظ ینکه جامعه مسلم رود یآن م یمشما، ب »لیعل«و  یفنح یکربر پ یطانیش یهو هجوم امراض خف یالتوجه به کهولت سن جنابع با

چه بهتر . دواگذار کر جمهور رئیسبه  شود یم یاسالم یجمهور یرا مطابق قانون اساس ییها سازمان یتمسؤول. بمانند »پدر یب«شود و امت اسالم 
به  یانتظام یروین یارسپردن اخت ها، یتمسؤول ینا ینتر از مهم یکی. یفتداتفاق بای  هخامن یمجتب یآقا یجمهور یاستمهم در دوران ر ینه اک

 یاطالعات های یسو سرو یگانگانبه ب یجمهور قبل یساؤر یکه با توجه به انحراف، فساد و وابستگ یامر. است جمهور رئیسوزارت کشور و 
مانع قبضه قدرت مطلقه  تواند یم: دارد؛ اول یسن اساسقدرت دو حُ یشگشا ینا. حال محقق نشده استه بتا  »جورج سوروس یادبن«مانند  یغرب

تان  برحق بینا: یدرثان. متوقف خواهد شد »یرانملت ا یشگیو هم یدشمنان دائم ییگو یاوه«اقدام  ینبا ا. شود یاسالم یجمهور یدر دست رهبر
 .شود یم یاسالم یجمهور یرهبر یتمسؤول یرشمحک خورده، آماده پذ

اصلح و «را  یز چون آحاد ملت کسیبنده ن دارم یجانب اعالم م نیا وسیله ینپناه بد جاه اسالم یگانه معروض به محضر آن مقام عال24ل یر دالکذ با
 برایشوند بنده  یداات کاندانتخاب یندر ا یشانا که یشناسم و در صورت نمی 1392سال  یجمهور یاستر یبرا یا خامنه یمجتب »آقا«از   »اعلم

 !انتخابات مشارکت خواهم داشت یندر ا ،تان حضرت ییخورده نظام وال دشمنان قسم یفکردن تکل یکسره
  
 احترام با

 اهللا زم روح
 1392 یبهشتهفتم ارد تاریخ

  
  

  ***منبع *** 
 »گویانیوز«اهللا زم؛ وبسایت  وبالگ روح

http://rooholla.blogspot.fr/2013/05/blog-post_3.html?zx=90e60fb492d9e907 
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/159329.php 
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     1392اردیبهشت  13ای،  به خامنه» سازمان گزارشگران بدون مرز«نامه سرگشاده 

  
 یا خامنه یعل یهعل کیفرخواست

  
  !یدمحاکمه شو یدحقوق بشر است، با یجهان یهاعالم 19که ناقض اصل  یراندر ا یرسان اطالع ینقض فاحش آزاد یبرا شما

  
  !یا خامنه یعل سید
 .یدهست 1357از سال  یراناز معماران نظام سرکوب و سانسور حاکم بر ا یکیعنوان  ینو به ا یرانا یاسالم یجمهور یمرژ گذاران یاناز بن یکیشما 

تازه را  یها و رسانه یخارج یها از رسانه یساز یطاننگاران، ش فشار بر روزنامهو یریگ ، شما سخت1368در سال  ینیخم اهللا یتشدن آ ینبا جانش
متهم  یرز یمگران بدون مرز شما را به ارتکاب جرا گزارش یران،در ا یانگرا اسالم یریگ شما از فردا قدرت های یتمسؤولنظر به . یدکرد یدتشد

 :کند یم
از سال  یرانا یاسالم یو رهبر جمهور یهفق یو سپس ول جمهور رئیس ی،ان انقالب اسالمسپاه پاسدار مسؤولانقالب،  یعنوان، عضو شورا به

فکر و  کم صدها روشن کردن دست یدناپد مسؤولشما . و شکنجه یقانون یرکردن غ یچون بازداشت خودسرانه، زندان ییها متهم به جرم ،357
 .یدتا امروز هست 1357نگار از سال  و وب رنگا روزنامه

 ...منفرد و یرحمان هاتف سلطانپور، یدسع آرمان، نصراهللا ی،فرزام یمونس یریان،اصغر ام: نگاران دهه شصت در اعدام روزنامه یها سال در شما
 .یدا داشته یممستق یتمسؤول
 یمابراه یانم ینن، از انگاران و روشنفکرا از روزنامه یگریان وزارت اطالعات، در قتل تعداد دمأمور از یتدهه هفتاد با حما یها در سال شما
 .یدا داشته یتمسؤولو  یتآمر ی،دوان یروزو پ یندهجعفر پومحمد ی،مختار محمد یف،شر یدمج زاده، زال

 یرضاعل ،1387در سال  یرصیافیم یدرضاجوان ام یسنو ، وبالگ1384سرچه در سال  یفرآ ،1382در زندان در سال  یکشتن زهرا کاظم عامالن
 .اند شما از مجازات مصون مانده یتتحت حما 1391در سال  یو ستار بهشت 1388در سال  یافتخار
و  یرنام برده شده در باال، که همه وز یاتو جنا ییقاتاز عامالن تض کدام یچه. یداز مجازات در کشور هست یتو مصون یخودسر یرگیعامل چ شما

 یمحسن غالمحسین ی،پورمحمد مصطفی شهری، یر یمحمد محمد :شما هستند، مانند یکانو از نزد قضائیدر دستگاه  یدیصاحب منصب کل
 .اند یافتهشما ارتقا مقام  یها از سواند و بدتر آنکه همه آن رده نشدهبه دست عدالت سپ... و یمرتضو یدو سع یآباد نجف رید یقربانعل ی،ا اژه
در سال  یران،ا یجمهور یاستبه ر ینتخاب محمد خاتما یطلب منتشر شده در فردا دستور حمله به مطبوعات اصالح 1379 یبهشتدر ارد شما

ها هزاران  و ده یفتوق ید،خوانده بود» در داخل کشور یدشمن خارج یگاهپا«رسانه که شما آنها را  300از  یشاز آن پس ب. یدرا صادر کرد 1376
 ینسنگ یها بازداشت، شکنجه و ناعادالنه به حبسنگار خودسرانه  نگار و وب روزنامه 500از  یشاست، ب  سانسور شده ینترنتا یرو برصفحه 

 یزیونیتلو یها و شبکه یدجد یها سرکوب رسانه ینا. اند ها مجبور به ترک کشور شده کاران رسانه حرفه یناز ا یگرد یاریبس. اند محکوم شده
 .هدف قرار داده است شوند، یپخش م یرانرا هم که در خارج از ا یا ماهواره
 .شده است یلتبد یرسان اطالع ینانفرآ نقش یجهان برا یها زندان ینتر از بزرگ یکیامروز، به  یراناشما،  یومیتق تحت
 یلتحم یرانرا بر مردم ا یجیتالید یدشما، آپارتا یتمسؤولمتعدد و تحت  یشورا و نهادها یلکه با تشک یدهست» حالل ینترنتا«مبتکر  ینهمچن شما

 .کنند یم
 !یدمحاکمه شو یدحقوق بشر است، با یجهان یهاعالم 19که ناقض اصل  یراندر ا یرسان اطالع ینقض فاحش آزاد یبرا شما

  
  ***منبع *** 

 »سازمان گزارشگران بدون مرز«وبسایت 
http://rsf-persan.org/article17311.html 
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     1392اردیبهشت  17ای،  نامه سرگشاده حسین انصاری راد به خامنه

  اصل نود مجلس ششم یسیونکم یسو رئ یشابورم جمعه سابق نراد، اما یانصار ینحس
  

  انتخابات به سرنوشت انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس دچار شود ینا یدنگذار
  

 کند نقض قانون می یحاًنگهبان صر یشورا
 
  
 

 یمبسم اهللا الرحمن الرح
 یا خامنه اهللا یتمعظم انقالب حضرت آ رهبر

 یتعرض سالم و تح با
 

آنچه  یاننسبت به من در ب پردازید یآنچنان که در برابر خودکامگان مغرور به مالحظه م: فرمود یرض یدطبق نقل س یهصلوات اهللا عل یانتقم موالی
 یبه عدل بر و یهسخن حق و توص یدنکه شن یکس یراز آید یسخن حق بر من گران م یدنشن یدو گمان نکن یدبه خود راه نده یمیب اندیشید یم
 ینهج البالغه صبح. (یدنکن یبه عدالت نسبت به من خوددار یزنیپس، از گفتن حق و را. خواهد بود تر ینسنگ یشد عمل به آن بر وبا نگینس

 شود یم) 335الصالح ص 
 

 ینظام جمهوربه اسالم و  ینفر را به استناد عدم اعتقاد و التزام عمل 1494نگهبان در دوره هفتم انتخابات مجلس  یآمار وزارت کشور شورا طبق
 506و ) 28ماده  3بند ( یهفق یتو اصل وال یبه قانون اسام یعدم ابراز وفادار یلنفر را به دل 1101کرد و  یترد صالح) 28ماده  1بند ( یاسالم

 یرقانونیکه غ ییها ناز احزاب و سازما یو هوادار ینفر را به استناد وابستگ 316و ) 28ماده  5بند ( یهنفر به استناد سوء شهرت در حوزه انتخاب
نفر به استناد  2آنها احراز نشده است و  یتصالح ینکهنفر را به استناد ا 830و ) 30ماده  3بند (بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم شده است 

 .شده اند یترد صالح) 30ماده  5بند ( یبه ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائ یتمحکوم
 
در همان حجم تکرار شده است و در چهارم اسفند  یباًشدگان دوره هفتم به همان استنادات و تقر یترد صالح یزجلس نانتخابات دوره هشتم م در
درصد رد % 60کرد و بر اساس برآوردها  یتنفر را رد صالح 2200از  یشنفر داوطلب ب 7500نگهبان از مجموع  ینظارت شورا یمرکز یأته 86

 یهفق یتو اصل وال یبه قانون اساس یو عدم ابراز وفادار یاسالم یبه اسالم و جمهور یقاد و التزام عملبه استناد عدم اعت شدگان یتصالح
نفر از  226شدگان دوره هشتم مجلس  یتاز رد صالح) 13/12/86 یاعتماد مل(اند  شده یترد صالح) قانون انتخابات 28ماده  3و  1 یبندها(

نفر  7نفر معاون فرماندار،  7فرماندار،  48استاندار،  10 یر،نفر معاون وز 30 یر،نفر وز 4سابق مجلس،  یندگاننفر از نما 73 ر،مقامات سابق کشو
 یتحدود رد صالح یننگهبان در هم یشورا یلهنظارت، وس یمرکز یأتشدگان ه یترد صالح ینپزشک و استاد بودند و ا 67معاون استاندارد و 

 ).12/12/86 یاعتماد مل(شدند 
 
و  یلداوطلبان موظفند صرفا بر اساس دال یتکننده صالح یمراجع بررس: گوید یمصلحت م یصانتخابات مصوب مجلس و مجمع تشخقانون  -2

ارسال شده  یو نظارت ییکه به مراجع اجرا) وزارت اطالعات یتهو یصثبت احوال، اداره تشخ ی،دادگستر( یمدارک معتبر مراکز مسؤول قانون
 یدبا یمل یتو هتک حرمت اشخاص و امن یپردازند و در صورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمومب ها حیتصال یاست به بررس

 یجهو نت یدگیرس یاتبه شکا یقاًداوطلبان مکلفند دق یاتکننده به شکا یدگیمراجع رس 3. کتباً به اطالع داوطلب برسد یتو مدارک رد صالح یلدال
 .یدگرد یبتصو یصدر مجمع تشخ 22/8/78در مجلس و  20/7/78قانون در  ینکنند؛ ا اعالم باتانتخا یانرا به داوطلب و مجر
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و مدارک ارسال شده از مراجع  یلمبهم و خارج از دال ینگهبان به امور یاز تمسک شورا یریجلوگ یو برا یقانون در فرض نظارت استصواب این
و مدارک را  یلکه دال یو اثبات باشد و مراجع یو نف یدگیو رس یتقابل شکا یتو مدارک رد صالح یلتا دال یدهگرد یبتصو ی،چهارگانه قانون

 .کند و آنها را مورد نقض قرار دهد یتدر برابر آنها مسؤول و پاسخگو باشند و داوطلب بتواند از آنها شکا کنند میارسال 
 
 یو مدارک ارسال شده از مراجع چهارگانه قانون یلدر برابر دالو  کند یقانون را نقض م نظیر یب یبا صراحت یجنت ینگهبان آقا یشورا یراما دب -3
د و کنن یم یقافراد تحق ییشناسا یما برا ینمحقق. یماست که خودمان دار یمحل یقاتاطالعات در مورد افراد بر اساس تحق یگربخش د: گوید یم
که خالفش  یناصل، برائت است مگر ا شوند یم یمدع یبرخ: گوید یم یزو ن) 29/2/86 یاعتماد مل(است  گیری یمموجب تصم یقاتآن تحق یجنتا

که  ینا یعنی یتاست و احراز صالح یتبه افراد بحث احراز صالح یتهنگام سپردن مسؤول. ندارد یحیصح یبحث پشتوانه حقوق ینثابت شود ا
 ).3/9/86 یاعتماد مل(را دارد  یتاحراز مسؤول یتشخص صالح داثبات شو

 
حکم عقل است  یهیمطلب بد ینعمل است؛ ا یاصل عدم مجرا یداوطلب یطدر مورد شرا: گوید یم یزنگهبان ن یقدان شوراالهام عضو حقو آقای

کند و اگر  یلدر خودش اقامه دل یطاقتضا دارد که داوطلب بر محقق بودن شرا یالمدع یعل ینۀالب. است تا وجودش ثابت شود یزیکه اصل عدم چ
است و  یگریاصل برائت و اصل صحت موضوع د. دش ثابت کند، نتوانسته است حق خودش را اثبات کندرا در خو یصفات نیننتوانست چ

است  یاست به حکم ثانو یو نظارت ییاجرا یبر عهده نهادها یفهوظ ینا یعموم یها-مباحث ندارد و اگر به اقتضاء ضرورت ینبا ا یارتباط
 ).یصتلخ اعبارات و ب ین، ع12/1/81 یهانک(
 

 :دهم یم یحباره توض ینحال درا ینروشن است اما در ع یشرع ینو مواز یقانون انتخابات و قانون اساس یحسخنان با صر ینا تناقض
 

ثبت احوال، اداره  ی،وزارت دادگستر( یو مدارک ارسال شده از مراکز معتبر قانون یلبر صرفاً دال ها یتو رد صالح قانونگذار در رسیدگی – یکم
و پاسخگو داشته و قابل  یو اثبات باشد و مسؤول قانون یو نف یبو تکذ یقدارد تا مشخص و قابل تصد یهتک) اطالعات وزارت یتهو یصتشخ
که در برابر  یو اطالعات محل. یستن یدگیو رس یتو قابل شکا یستو اثبات ن یو نف یبو تکذ یقباشد اما احراز و عدم احراز قابل تصد یتشکا
 یبرا یقاًقانون دق یبمسؤول است و تصو یرو غ یرمعروفو غ یناست حواله به امور ناشناخته و مجهول و شهود نامع یو مدارک مراکز قانون یلدال

 .استنادات است یننگهبان از تمسک به ا یشورا یریجلوگ
 

مانع  تواند ینم یامر یچهاست که جرم او در دادگاه صالح ثابت نشده باشد و  یکس) 37اصل ( یقانون اساس موضوع اصل برائت به صریح – دوم
که جرم او در محکمه صالح ثابت نشده باشد، اصل برائت  یمادام یگرمانند هرکس د یندگیانطباق حکم بر موضوع خودش باشد و داوطلب نما

توار است و بر اصل برائت اس یعالم و در جامعه اسالم یتمام عقال یندر ب یو روابط اجتماع یو اساس زندگ. است یاو جار حقضرورتا در 
قرار داده  ییدمورد تأ) ینسوق المسلم(و بازار مسلمانان  یدو اصالت صحت و قاعده  یبر آن صحّه گذاشته و آن را با اصل برائت شرع یمشارع حک

 یعانان در جممسلم یرهندارند و س یفقها در اصالت صحت در عبادات و معامالت اختالف: گوید یم یردو قرن اخ یهفق ینتر مهم یانصار یخش. است
 شرم یب یدروغگو یککه آن را انکار کند  یآثار صحت در عبادات و معامالت است و کس یباعصار حمل بر صحت اعمال مسلمانان و ترت

مختل ) یو اخالق یو اجتماع یاقتصاد ینظام زندگ(اگر عمل مسلمانان حمل بر صحت نشود نظام معاش و معاد : گوید یاست و م) مکابر(
از امام صادق صلوات اهللا  یانصار یخش. باطل است شود یحق است و آنچه موجب اختالل نظام م شود یآنچه بدون آن نظام، مختل م و گردد یم
 یو ادعا یقام سخن او را تصد نگفته یدگفته است و خود او بگو یندادند که برادر مسلمانت چن شهادتاگر پنجاه نفر : که فرمود کند ینقل م یهعل

 )93ص  2فوائد االصول ج (کن  یبرا تکذپنجاه نفر 
 

 یحاًمطلب صر یناست؛ اوالً ا یطکند و اصل عدم شرا یلدر خودش اقامه دل یطبر محقق بودن شرا یدداوطلب با: گوید یالهام م یاقا اینکه – سوم
 یشورا ینباشد و ا یرک معتبر مراکز قانونو مدا یلبر اساس دال یدصرفا با ها یتبه صالح یدگیرس: گوید یآن است که م یضدر مقابل قانون و نق
و من جمله اصل عدم  یداوطلب یطاگر اصل عدم شرا یاًثان. را اثبات کند یتعدم صالح یمعتبر مراکز قانون یلبا استناد به دال یدنگهبان است که با
نکرده باشند  باتاث یکه آن را در محضر یلمانان تا هنگامآن را اثبات کرد، در حق همه مس یلبا دل یدباشد و با یبه اسالم جار یاعتقاد و التزام عمل

خواهد شد  یزنگهبان ن یشورا یالهام و اعضا یبه اسالم هستند و شامل خود آقا یاست و همه مسلمانان محکوم به عدم اعتقاد و التزام عمل یجار
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و در خفا و  کند یبه اسالم دارد و تظاهر نم یاً اعتقاد و التزام عملدر کدام محضر اثبات کرده است که باطن: یدپرس یدالهام با یاز آقا ینو بنا بر ا
به  یاند که اعتقاد و التزام عمل وجود دارد که اعضا آن محضر در کجا اثبات کرده یزسؤال از آن محضر ن ینا. زند ینم یگرخلوت دست به آن کار د

 .دور باطل است یک یناسالم دارند و ا
 

موضوع احکام و  تواند یاست و نم یرممکنعادۀً غ یبه اسالم در خلوت و خفا امر یو علم به التزام عمل یو باطن یبعلم به اعتقاد قل -چهارم
به باطن و خلوت  یکس جز ذات مقدس االه یچامکان ندارد و ه یزبه اسالم ن یسلب اعتقاد و التزام عمل. باشد ییو عقال یو قانون یمقررات شرع

و در باطن اعتقاد دارد و در خلوت  کند ینم یااقامه کند که تظاهر و ر یلدل ی،در برابر مدع یونه امکان دارد کسو چگ. ندارد یدسترس شخاصا
به  یبزرگ ینتوه ینا... نماید یدر امانت نم یانتو خ گوید یو دروغ نم گیرد یو رشوه نم کند یو زنا و لواط نم شود یمرتکب روابط نامشروع نم

به  –السلم لست مؤمناً  یکمال یو التقولو لمن الق«: گوید یم یدقرآن مج. منزه است ینو ننگ یاهجهالت س ینازا یانتدانسان است و ساحت مقدس 
 یخش). 94 یهسوره نساء آ( »گویی یتو دروغ م ییدنگو کند، یم) کند یاعالم صلح م یاو  دهد یسالم م( کند یکه به شما اعالم مسالمت م کسی
قتاده به  یقتاده برخورد و اب یاب یاز رزمندگان به سرکردگ یدرباره عامربن اضبط نازل شده است که با گروه یهکه آ کند ینقل م یهآ یلدر ذ یطوس

 رایشمراجعه کرد تا ب) ص(قتاده حمله کرد و او را کشت و به رسول اکرم یکه داشت به اب ای ینهسالم داد اما محلّم بن جثامه به خاطر ک یو
و بعد از هفت  یستو محلّم برگشت و گر» ال غفراهللا لک« یامرزدبا آن وسعت رحمت به او فرمود خدا تو را ن) ص(ول خداو رس یداستغفار نما

 یجنگ اگر کس یداناست که حتا در م ینا شود یهمه استفاده م ینآنچه از ا«: گوید یم یبعد از نقل اقوال یطوس یخش. یدروز به هالکت رس
و سنت رسول اکرم صلوات  یرهو س یمحک یانتاساس د. است و خونش محترم است یرفتهسالم داد از او پذ یلمانبه رسم مس یاگفت و  دتینشها

زاده شدن از پدر و مادر  یاو  یناست که اظهار شهادت ینا یخدر طول تار یو سن یعهش یفقها یالسالم و فتوا یهمعل ینو ائمه معصوم یهاهللا عل
از تمام حقوق  یکس یناست و چن ینباشد، کاف ینقرار داشتن حتا اگر در باطن چن یع احکام و مقررات شرعمسلمان بودن و موضو برایمسلمان، 

 یاریو علم و ظن به عدالت لزوم ندارد و بس کند یم یتحسن ظاهر کفا یداحراز شرط عدالت حتا در مرجع تقل یمند است و برا مسلمان بهره یک
الزم  یزو حتا حصول ظن به عدالت را ن دانند یحسن ظاهر را تعبداً کاشف از عدالت م یرانا یاسالم یجمهور گذار یانبن جملهاز فقها و من 

است و اگر  یرقانونیغ یامر یتردّ صالح یبرا یتمسک به احراز وجدان. »10ص  1ج  یالعروۀ الوثق«تا چه رسد به علم به عدالت  شمارند ینم
از عدم فهم درست  یبا آنها ندارد و انکار اصل برائت و اصالت صحت ناش یو تضاد یستصحت ن اصل برائت و اصالت انکاربه  یازمالک باشد ن

 .اند کشور و ملت مانند کارخانه و مغازه ملک آنها است گمان کرده یانآقا. است ینهاا ینو نسبت ب
 

و مدارک معتبر ارسال شده  یلصرفاً بر اساس دال دیبا ها یتبه صالح یدگیرس سازد ینگهبان را موظف م یدر برابر صراحت قانون که شورا - پنجم
 یدر سراسر کشور دفاتر یم،که خودمان دار یقاتیتحق یجنت یو به گفته آقا یکسب اطالعات محل ینگهبان برا یباشد، شورا یاز مراکز معتبر قانون

و  ها یهداوطلبان پرداختند و با پرس و جو از همسا یخصوص یو زندگ یددرباره عقا یشو تفت یقهزار نفر مأمور به تحق یصدو با حدود س یستأس
 ینکنند و بد گیری یمداوطلبان تصم یتو ردّ صالح ییددست زدند تا بر آن اساس در تأ یاطالعات محل یآور- ادارات و افواه عموم به جمع

 یو با تجسّس در زندگ) 2کرد؛  یلو ملت تحم بر خزانه کشور یمعظ ای ینههز) 1: و آشکار قانون انتخابات پروا ینگهبان با نقض ب شورایصورت 
هرگونه : گوید یرا که م یقانون اساس 25ممنوع است و اصل  یدعقا یشتفت: گوید یرا که م یقانون اساس 23اشخاص اصل  یدو عقا یخصوص

 یابو در غ یدن مردم نپردازپنها یوببه تجسس در احوال و ع: گوید یرا که م یدقرآن مج یحتجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و حکم صر
در آن  یاختالف یچفقها را که ه یالسالم و فتوا یهمو ائمه عل) ص(رسول اکرم یسنت قطع یزو ن» 12 یهآ/حجرات« ییدآنان را باز نگو یبآنان ع

 یهاهللا عل یاکرم صل یامبرپ. دقانون انتخابات نقض نمودن یحو متعبد را بدون مجوز و برخالف صر ینهمه مسلمانان متد سنتو  یرهوجود ندارد و س
برادرش جستجو کند،  یپنهان یکه در لغزشها یکس یراز یدمسلمانان به جستجو نپرداز یپنهان یها و لغزش یوبدر ع: گوید یم یتو آله طبق روا

کس حق  یچه: گوید یم یرانا یماسال یجمهور گذار یانبن). 163ص  3ج  یواف(اش رسوا کند  خانه یانسازد و او را در م فاشخداوند اسرار او را 
دنبال اسرار  یاکشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد  یبرا یاو  یدو مراقبت نما یبارتکاب گناه تعق یاندارد به نام کشف جرم 

از آنها چون  یجرم و گناه است و بعض نهایتمام ا. نفر فاش کند یک یبرا یدهبه او رس یرکه از غ یاسرار یا یدنما یراز گناه غ سّسمردم باشد و تج
 یاز آنها موجب حد شرع یهستند و بعض یشرع یراز امور فوق مجرم و مستحق تعز یکهر  یناشاعه فحشا و گناه است از کبائر بزرگ و مرتکب

 )140ص  17ج  یفهصح. (است
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و مدارک ردّ  یلدال یدبا یمل یتو هتک اشخاص و امن یمدر صورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمو: گوید یقانون انتخابات م -ششم
نگهبان حدود شش هزار نفر را در دوره  یشورا). استفاده کند یتتا داوطلب بتواند از حق اعتراض و شکا(کتباً به اطالع داوطلب برسد  یتصالح

معروف و مسؤوالن پرسابقه و حدود سه  های یتشخصاز  یاریمجلس ششم و بس یندگانانتخابات مجلس من جمله هشتاد نفر از نما هشتمهفتم و 
کرد و همه  یتردّ صالح یگراتهامات د یاریبه ارتداد در محاکم صالحه و بس یتبه اسالم و محکوم یعدم اعتقاد و التزام عمل یلهزار نفر را به دل

نگهبان  یخود را درخواست کردند و شورا یتصالح و مدارک ردّ یلبودند دال یفهمجلس ششم که در حال انجام وظ یندهنفر نما شتادخصوص ه به
اقدام  ینمجلس ششم به ا یتو اکثر). است یمهضم یگرد یاریسرگشاده بس یها مجلس و نامه یندگاننامه نما(سرباز زد  یقانون یفهوظ یناز انجام ا

اتهام عدم  یراکه به آن موظف بودند ز یزدند، امرو مدرک اعتراض کردند و دست به تحصّن و استعفا  یلو اتهامات بزرگ بدون دل ننگهبا یشورا
حق  ییعتض یگرطرف قبول اتهامات بود و از طرف د یکنبود و سکوت نسبت به آن از  یرشاتهامات قابل پذ یربه اسالم و سا یاعتقاد و التزام عمل

و مدارک ارسال شده از  یلدال یهن به قانون و اراتن داد ینگهبان به جا یبود اما شورا یاسالم یو جمهور یساالر مسلم ملت و خدشه بر مردم
مجلس را به تعارض با نظام متهم ساخت و از تحصّن و استعفا،  یندگانبود نما یرقانونیغ یلجز بر اساس آن دال ها یتکه ردّ صالح یمراکز قانون

 اندازد یمغول م یآن سپاه یادمطلب انسان را به  ینا. داد در مجلس هشتم قرار یتردّ صالح یلآنان فراهم نمود و آنرا از دال یبرا یمنف یا پرونده
و خنجرم را  یرجا تکان نخور تا شمش ینمظلوم را خوابانده بود تا سرش را ببرّد و چون خنجر همراه نداشت به او دستور داد از هم یکه فرد

وجود ندارد و به گفته مرحوم  یزترانگ و مفسده تر یاهس یناز ا یگفت استبداد یدبا شود یو اسالم انجام م یناقدام به اسم د ینا یو وقت!!! رمیاوب
ا و ه یو زشت ها یپلشت ینخصوص اسالم از ا و به یااله یانساحت مقدس اد تردید یاست و ب ینیملعونه، همه شعب استبداد د یاز آن قوا: ینینائ

 .منکرات منزّه است
 

 یهبه قوه قضائ یحتوض ینگهبان برا یاز افراد مربوط به شورا یکردند و بعض یتشکا یهضائبه قوه ق یرشدگان ناگز یتاز رد صالح ای عده –هفتم 
: نوشت ینچن یهاست، برآشفت و به قوه قضائ یهیاتکه از بد یتبه شکا یدگیدر رس یهحق قوه قضائ یرشپذ یبه جا یجنت یاحضار شدند اما آقا

نگهبان و  یشورا ییخواهان پاسخگو یهبا احضار یهنشده است قوه قضائ ییدآنها تأ تیکه صالح یکسان یتراً مشاهده شده است که پس از شکایاخ
دانسته و  ینگهبان نظارت مذکور را استصواب یعالوه شورا) 2است؛  یقانون اساس 99مخالف اصل ) 1: اقدام ینشده است که ا ربط یذ یاعضا یا

نظارت  یمرکز یأتنگهبان را پس از اعالم ه یقانون نظر شورا ینهم 52تبصره ماده  که ینضمن ا) 3 داند؛ یانتخابات م ییمراحل اجرا املآن را ش
نگهبان بوده و  یداوطلبان به طور مطلق برعهده شورا یتبه صالح یدگیاعمال شده امر رس یبا توجه به مواد قانون ینبنابرا) 4 داند؛ یم یقطع

اشخاص جرم  یاقدامات قانون یمجازات اسالم یقانون 56که مطابق ماده  ینا ضمن) 5است  یقانون اساس 99خالف اصل  یگرینظارت دستگاه د
. باشند یبه موضوع م یدگیرس یتفاقد صالح ییمراجع قضا ینبنابرا) 6داشته باشد؛  یگیریشد دادسرا حق پ یتیکه اگر شکا شود یمحسوب نم

 )23/7/83یزدآفتاب (
 
به قانون انتخابات مصوب مجلس و مجمع  یّدبودن نظارت مق یبر فرض استصواب یساسا یقانون 99نگهبان در اصل  ینظارت شورا - اوالً -

است و  یدهگرد ییناعمال نظارت تع یفیتمصوبه ک یننگهبان است و در ا یاست که به صراحت قانون شرعاً و قانوناً حاکم بر نظر شورا یصتشخ
 یکه آقا ینا -یاًثان. منع شده است ها یتدر ردّ صالح یده از مراکز معتبر قانونو مدارک ارسال ش یلجز دال ینگهبان از استناد به هر امر یشورا
قانون مصوب  تواند ینگهبان م یکه شورا یستمعنا ن یناست به ا ینظارت قطع یمرکز یأتنگهبان بعد از اعالم نظر ه ینظر شورا: گوید یم یجنت

معناست که  یننداشته باشد بلکه به ا یتهم حق شکا یده نقض کند و کسش یبنگهبان تصو یشورا یفتکل یینتع یرا که برا یصمجمع تشخ
قضات در  یکشور و دادگاه انتظام یعال یواناست اما د یو قطع یینها یدنظراست چنان که نظر دادگاه تجد ییخودش نها ینگهبان برا ینظر شورا

 یجنت یکه آقا ینا -ثالثاً. کنند یم ین را اعالم و حکم دادگاه را نفانجام شده باشد آ ینموده و اگر نقض قانون رسیدگی تواند یم یتصورت شکا
 یقانون اساس 99برخالف اصل  یگرینگهبان است و نظارت دستگاه د یداوطلبان به طور مطلق بر عهده شورا یتبه صالح یدگیرس: گوید یم

عدول کند و به جز  یو مدارک ارسال شده از مراکز قانون یلالاز د یتبه صالح یدگیکه در رس دهد یاجازه نم هباننگ یوجه به شورا یچاست به ه
 یعنظارت وس -و احراز و عدم احراز تمسک کند؛ رابعاً یو قانون را نقض کند و به اطالعات محل یداستناد نما یگرید یزو مدارک به چ یلآن دال

نظارت با نظارت  یرانگهبان ندارد ز یبا نظارت شورا یضادت یچآمده است ه یچنان که در متن قانون اساس انونق یانبر حسن جر یهقوه قضائ
 یقانون مجازات اسالم 56مطابق ماده : گوید یم یجنت یکه آقا ینا - است؛ خامساً یاربس یمواز یها نظارت یتعارض ندارد و در قانون اساس

و  یستعنه قابل قبول ن یته باشد از متهم مشتکداش یگیریبشود دادسرا حق پ یتیگردد که اگر شکا-یاشخاص جرم محسوب نم یاقدامات قانون
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دادگاه است که  یفهحق دادگاه و وظ ینام و ا عمل کرده یقانون یدبگو تواند یم یو هر متهم ماند ینم یباق یهقوه قضائ یبرا ییباشد جا یناگر چن
در بند  یقانون مجازات اسالم - وده است؛ سادساًنقض قانون نم یاعمل کرده است  یعنه قانون یمتهم و مشتک یدبگو یتبه شکا یدگیبعد از رس

نگهبان است که قانون  یجا خود شورا یناما در ا شود یباشد عمل، جرم محسوب نم یکه ارتکاب عمل به امر آمر قانون یدر صورت: گوید یاول م
در : گوید یدر بند دوم م ین مجازات اسالمقانو. در ارتکاب به نقض قانون وجود ندارد نگهبان یجز شورا یرا نقض کرده است و آمر و مأمور

مصلحت نظام است که  یصجا، قانون مصوب مجمع تشخ ینقانون اهم باشد اما قانون اهم و حاکم در ا یاجرا یکه ارتکاب عمل برا یصورت
مدارک ارسال شده از مراکز معتبر نگهبان از عدول از دالئل و  یمنع شورا یو برا ستنگهبان ا یاز مصلحت اهم و حاکم بر نظر شورا یاساساً ناش

 باشند یبه موضوع م یدگیرس یتفاقد صالح یمراجع قضائ ینبنابرا: گوید یم یجنت یکه آقا ینا - شده است؛ سابعاً یبوضع و تصو یقانون
 ینمات اولو رفع خصو یحل وفصل دعاو یات،مورد تظلمات، شکا رو صدور حکم د یدگیرس: گوید یاست که م یقانون اساس یحبرخالف صر

است  یدگیو اگر قابل رس یستن یدگیقابل رس یااست  یدگیقابل رس یتشکا یداست که حق دارد بگو یهقوه قضائ یناست و ا یهقوه قضائ یفهوظ
باط و ارت یو حقوق یقانون یمحد و مرز مفاه یدر وضع فعل یندهکه گو دهد یسخنان به وضوح نشان م ینا - نقض قانون کرده است؛ ثامناً یچه کس

 برد یاستنباط را به کار نم ینو مواز دهد ینم یصتشخ یرا به درست یممفاه ینجمع آنها و استنباط از مجموع ا یفیتبا هم و تعارض و ک یممفاه ینا
 .داند یو نم

 
تبار شورا داشت به آن شورا که در حفظ اع ینگهبان قائل بود و اهتمام یشورا یکه برا یبا همه احترام یرانا یاسالم یجمهور گذار یانبن: هشتم -

 یکیچرا که  یرندمصلحت نظام را در نظر بگ یرهاگ ینکه خودشان قبل از ا دهم ینگهبان م یشورا یتذکر پدرانه به اعضا: کرد یحتجا نص یکدر 
مدارس نه تنها قابل  یگطلب یها بحث یناست ا گیری یمنقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصم یپرآشوب کنون یایمهم در دن یاربس یلاز مسا
: دهد ینگهبان را به شدت مورد انتقاد و انکار قرار م یشورا یگرد یو در جا) 218ص  21ج  یفهصح( کشاند یکه ما را به بن بست م یستحل ن
هر کجا  یامنبر و  یروشن است که رو یگرکه د یناست ا یریوارد شوند که مورد درگ یدر مسائل یدتوجه داشته باشند که نبا یدمحترم با ایفقه

کل  یردب( یسالمت یآقا گویند یکه قبول دارد که گفته است م ینمن نسبت ندادم ا یدداد به فرض که بگو یستینسبت کمون یحرام است به مسلمان
 یندهه نماک ینگهبان است آن هم به مسلمان یکه عضو شورا یو گناه بزرگ از شخص ینتوه ینا یااست آ یستکمون) انقالب ینمجاهد نسازما

 )579ص  21ج  یفهصح(دارد؟  یمردم تهران است شرعاً چه صورت
 
نگهبان و ردّ مصوبات مجلس را  یو اختالف مجلس و شورا یتماندن مسائل مهم جامعه شکا یفآنجا که مسؤوالن درجه اول کشور از بالتکل و

امام در پاسخ من جمله . مانده است یفمهم جامعه بالتکل یلاز مسا یهم اکنون موارد متعدد: گویند یم یا نامه یو ط نمایند یمنشاء آن اعالم م
گردد و در صورت لزوم از  تشکیل.…مرکب از  ینگهبان توافق حاصل نشد مجمع یمجلس و شورا ینکه شرعاً و قانوناً ب یدر صورت: یسندون یم

، 20ج  یفهصح. (یردمجمع مورد عمل قرار گ ینحاضر ا یضااع یتاکثر یالزم، رأ یها و پس از مشورت یدهم دعوت به عمل آ یگرکارشناسان د
 )464ص 

 
 یکه مصوبه مجلس شورا یدر موارد: یدو مقرر گرد یسمصلحت تأس یصمجمع تشخ 112در اصل  یقانون اساس یفتوا در بازنگر یناساس ا بر

صورت  ین، بد...شود یارجاع م یصبه مجمع تشخمصلحت  یصتشخ یبداند برا یقانون اساس یاشرع و  یننگهبان خالف مواز یرا شورا یاسالم
 یگرید یبه جا یدساز با سرنوشت یناز مصوبات و قوان یدرباره بخش یینها یباشد و داور ییمرجع نها تواند یکه نم دادنگهبان نشان  یشورا

درآمد که با  ینگهبان به صورت یراشو یگربه عبارت د. یایدن یددر اداره کشور پد یتا بن بست. مصلحت است یصمحول گردد و آن مجمع تشخ
سرنوشت تمام مصوبات  تواند یو اداره کشور در جهت مصالح کالن است و نم یریتآنها موجب اختالل امر مد ردو  ییدکل مصوبات و تأ یاراخت

 .یردقرار گ ییدر موارد اختالف داور نها یدمصلحت با یصمجمع تشخ ینداشته باشد و بنابرا یارمجلس را در اخت
 

و ردّ مصوبات مجلس و واگذاشتن بخش مهم آن  یبخود در تصو یفهوظ ینتر نگهبان از تجربه تلخ گذشته که به از دست دادن مهم یشورا: نهم
 یرو تکف یریمورد درگ یلاز ورود به مسا یزن یاسالم یجمهور گذار یانبن یو ارشاد و نه یحو نصا یاموختن یدرس یدمنجر گرد یصبه مجمع تشخ

 یینتع یکه برا یزو قانون انتخابات ن یدمؤثر نگرد» عمل از گناهان بزرگ است ینا«که  ینو ا» است یستکمون یفالن گویند یم«حتا با  نامسلمان
و شورا را ملزم  کرد یمنع م یو مدارک معتبر ارسال شده از مراکز قانون یلدال یرو شورا را از تمسک به غ یدگرد یبنگهبان تصو یشورا یفتکل
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 یدگیدر مراجع رس یتکند و شکا یتخت تا در صورت مطالبه داوطلب آن مدارک را کتباً به داوطلب اعالم دارد تا او بتواند اعتراض و شکااس یم
نگهبان را از تمسک به احراز و عدم احراز و اطالعات  یو ناظران و داوطلب اعالم شود، شورا یانشده و به مجر یدگیرس یعاًو سر یقاًکننده دق

و  دینی یبه اتهام ب یلیدل یچقانون است، بازنداشت و در انتخابات دوره هفتم و هشتم حدود شش هزار نفر را بدون ارائه ه یحکه نقض صر یمحل
نمود و  یو مدارک برخالف قانون خوددار یلکرد و از ارائه دال یتمتهم و رد صالح یگراز اتهامات د یاریو بس یفسق و فحشاء و قاچاق فروش

به  یدگیاعالم کرد و رس یدگیبه رس یترا فاقد صالح یهداوطلبان از نقض قانون، منع کرد و قوه قضائ یتبه شکا یدگیدر رس یزرا ن ئیهاقوه قض
و شرافت و اخالق خود دست زدند و به  یدهعق یمان،شناخته شده به دفاع از ا های یتاز شخص یا عده یرناگز یدها متوقف گرد و پرونده یاتشکا

اتهامات را  ینو مدارک ا یلدال یهاتهامات را نسبت به خود خالف واقع و دروغ و افترا اعالم کردند و از قوه قضائ ینپناه آوردند و ا داخمردم و 
از  اتمسرگشاده به ردّ اتها یها نامه یکتباً اعالم کردند و ط یعموم یها از موارد درخواست انتشار آن را در رسانه یاریمطالبه کردند و حتا در بس

و  یو شرع یو تخلف قانون یاتهامات و هتک حرمت انسان ینبودن ا یواه یتواقع تواند ینم یانیب یچاست که ه ینا یقتحق. خود پرداختند
 ینو فساد و مفسد بودن ا یدنما یانها تجسم بخشد و معنا و مفهوم خالف شرع آن را ب نامه ینرا مانند خود ا سابقه یو ب یبو بدعت عج یاخالق
 .را برمال سازد یوهو ش تفکر

 
 )یصبا تلخ: (نویسد یدر مجلس ششم م یسرکانتو یندهمحسن ترکاشوند نما آقای

 
 یربه شرح ز یآنها را اعالم کنند، داشتن موارد توانند یرا که نم یندگاننما یترد صالح یلدال 4/3/83در خطبه نماز جمعه  یجنت یآقا جناب

انتقال اسناد  یرقانونی،غ یها ارتباط با گروهک ی،مشکوک به جاسوس یکارها یتی،امن یلمسا ی،قاچاق فروش ی،اخالق یلفحشاء، مسا: یدبرشمرد
 یدادگاه یچادعاها در ه ینکدام از ا یچاگرچه ه... یت،و داشتن محکوم یمال یلداشتن مسا ین،مثالً به منافق یگرد یشده مجلس به جاها بندی هطبق

از  یجانب هستم که مختصر ینها ا شده یتاز آن رد صالح یکیاند  نکرده ییدرا تأ ییادعا ینتا به حال چن یزن مسؤول یها ثابت نشده و دستگاه
 .کنم یم یمتقد یلنگهبان به شرح ذ یو اطالع شورا یقضاوت افکار عموم یگذشته خود را برا

 
در  یدمد یدفاع از نظام و انقالب آموزش نظام یبرا 1358سال بودم که در  یمردم یروهاین ینانقالب جزء اول یروزیو با پ باشم یم 1341 متولد
 یققطعنامه توف یرشجنگ و پذ یانجنگ اعزام شدم و تا پا یها به جبهه یبه عنوان پاسدار رسم 1360درآمدم و در سال  یجبس یتبه عضو 59سال 

مرصاد به  یاتبه عنوان خط شکن شرکت داشتم و در عملانصار واگذار شد  32که به لشکر  یاتیعمل یهمستمر در جبهه را داشتم در کل ضورح
 یحاهواز ترج یحضور در جبهه را بر رفتن به دانشکده فن یدر کنکور سراسر یرغم قبول یعل. نمودم یفهلشکر انجام وظ یاتعنوان مسؤول عمل

که مجروح  یامیاز پنج سال به جز ا یشب دآم یکه لشکر به پشت جبهه م ینرفتم مگر هنگام یروز به مرخض یکطول جنگ حتا  امدر تم. دادم
را ) دافوس(و ستاد  یفرمانده یهستم بعد از جنگ دوره عال یبار مجروح و مفتختر به درجه جانباز 60. یاوردمرا از تن درن یبودم لباس نظام

رزم  یآمادگ یرستاد مشترک به عنوان مدکل سپاه پاسداران در  یفرمانده یشنهادرا اخذ نمودم سپس به پ یاسیسانس علوم سیگذراندم وهمزمان ل
سال بانک  4سال خدمت در سپاه و  14مشغول به کار شدم و در طول  یدر بانک مرکز 78تا  74از سال . سال خدمت نمودم 6ستاد مشترک 

 ....در پرونده دارم یخیو نه توب یداده شد، نه تذکر کتب نبه م یهرگز نه تذکر شفاه یمرکز
 

دانسته که دفاع از کشور و  یهمواره خود را پاسدار یددر خطبه نماز جمعه فرمود یا یدا که شما نوشته ییها مام ادلهجانب ضمن رد ت این
خانواده و  یبعد از انقالب تا به حال اعضا. کنم یدوران دفاع مقدس افتخار م یها تک لحظه و به تک دانم یخود م یفهانقالب را وظ یدستاوردها

ام و  هم نداشته یشاک یکو  یدهبه پاسگاه نرس یماند و تا امروز پا نشده یجرم یچمتهم به ه یاروز بازداشت و  یکن حتا م یکاقوام درجه  احت
به  ای چه ادلّه یمن چه بوده است و سوء شهرت را بر مبنا یتردّ صالح یلدل یندبفرما یجنت اهللا یتام اما حضرت آ هرگز در مظان اتهام قرار نگرفته

 ید؟ا همن نسبت داد
 ینالعاقبه للمتق و

 ترکاشوند محسن
 

 :گوید یفرد م یعباس یاالسالم جناب آقا حجت حضرت
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دوازده سال عضو حقوقدان  یبو قر یهقوه قضائ ییو معاون اجرا یعدالت ادار یواند یسدوره اول و دوم مجلس و بعد از آن رئ یندهنما جانب این
 یصمجمع تشخ یسرئ یام و در حال حاضر مشاور حقوق آن بوده یسهرئ یأتو عضو ه یرهبر مجلس خبرگان یندهدوره نما یکنگهبان و  یشورا

 یسوء شهرت و در اعداد ارازل و اوباش باشد؟ و در خصوص عدم اعتقاد و التزام عمل یدارا تواند یکارنامه م ینبا ا یا طلبه یاآ. باشم یمصلحت م
و  یسو تدر یلو حاصل تحص یهو حوزه علم یتدر خانواده بزرگ روحان یتسال عضو 47 که برم یبه خدا پناه م ی،اسالم یبه اسالم و جمهور

 یاسالم یبه اسالم و نظام جمهور یتا امروز به صورت عدم التزام عمل یبا انقالب اسالم یو همراه یو جامعه اسالم یاسالم هدر حوز یغتبل
 )9/11/86 یاعتماد مل(اهللا  ینانکم بع دانید یو م دانم یم یول یماثبات نما و یانو اعتقادات خود را ب یمنعکس شده حال چگونه مکنونات قلب

 
 :نویسد یم یکالنتر یسیدکتر ع جناب
است و اعتراض  یرخ: گفتم. نکرده است ییدبه اسالم تأ یعدم اعتقاد و التزام عمل 28ماده  1نظارت شما را به استناد بند  یأتدادند که ه اطالع

در  نتیج یجناب آقا. زمان مقرر اعتراض کردم یانبه پا یقهلذا سه دق یستیکه مسلمان ن یا کرده ییدتأ یعنی یگر اعتراض نکنا: فرمودند. کنم ینم
بنده . ام خدمت کرده یاسالم یدر جمهور یرو سه سال معاون وز جمهور یسسال مشاور رئ 6 ی،کشاورز یرسال با سمت وز 13سال گذشته  26

 دهکه بنده و امثال بن یمسلماً اسالم. از من سلب شود یام تا به آسان نکرده یافتدر یخاص یشورا یاود را از شخص شما خدا را شاکرم که اسالم خ
 .)شده است ییدبعداً تأ یکالنتر یآقا. (تهمت ناروا نابود گردد یکاز آن است که با  تر ینهو نهاد تر یبه مراتب قو یمبه آن اعتقاد دار

 
 :گوید یمفصل م یا بهداشت درنامه یرسابق و معاون وز یندگاناز نما یاسالم یداهللادکتر  یآقا جناب
نشان از  ینا یراست. یاوردنو دم برن یدنهمه را د یناست ا یندچه ناخوشا. گذرد یمرزوبوم م ینآنچه امروز بر فرزندان ا یدندشوار است د چه

 ستما یهمه اعتقاد ما مسلمان. گیرد یصورت م ییناروا ینا ینگفت آن که به نام دو ش زنند یمردم را به چوب حراج م یماندارد که ا یشهکدام اند
را در اداره کشور و در خدمت  یکه عمر یدانستن من صالحیت یب یآنها را صالح برا یچه کس. شده است یتکنندگان صالح یمکه دستخوش تقس

 یستگذشته من چندان پنهان ن. ام نگذاشته یسابقه کار یهمراه آورده را برابه  های یبجنگ و آس یدانها در م من سال …داند یام م مردم گذاشته
پرسش شوندگان چنان از نوع  یگاه. آنان گردد یهدستما یاز گمراه یاز همه سو داشته باشد تا نشان یبه فرستادن جستجوگران یازیکه ن

. کند یهست که داور یما و آنها کس یناست که ب ینباور من ا. کنند را پنهان ها یشگفت یناند ا اند که نتوانسته آنان در شگفت شده یها پرسش
 )11/11/86اعتماد (
 

 :گوید یسابق راه م یرمهندس خرم وز یآقا جناب
 یژهاست مراقبت و یمذهب یدر آنجا نوشته است که فرد دهم ینگهبان را به پرونده ساواک خود ارجاع م یشورا یتم،به ردّ صالح یتدر شکا من

که خودشان  یاز افراد فرستند یجوان را در محل م یک شویم یم یتردّ صالح 28ماده  1و با بند  یمهست دین یکه ب شود یناگهان گفته م یشود ول
اشخاص برده شود؟ بنده  یآبرو ینچن ینا دهند یخدا و اسالم اجازه م یاآ. دهند یقرار م یچهاشخاص را باز یو آبرو پرسند یم یسئواالت اند استهخو
 )11/11/86اعتماد ( »ید؟کن یتشکا یدخود سند دار یتصالح ییدتأ یاگر برا«: رفتم به من گفته شد یتشکا یراب

 
نامه سرگشاده  یکدر  یاسالم یدوره اول مجلس شورا یندهخارجه سابق و نما یرو وز یرانا یکل نهضت آزاد یردب یزدی یمدکتر ابراه آقای

 :نویسد یم
نگهبان در ردّ  یشورا یماتکه تصم یدپخش شد ادعا نمود یماکه از شبکه اول س) 11/11/82(شنبه شب  یزیونیه تلودر مصاحب! یجنت یآقا جناب«

: بقانون مصو یاو  یمقرآن کر یاتاز آ یکبه استناد کدام  ییدلطفاً بفرما. باشد یم یمقرآن کر یاتو به استناد آ یشرع یفبر اساس تکل ها یتصالح
سوء شهرت من در  یاًثان ید؟ا و سطح جهان انکار نموده یرانشناخته شده در ا یتاسالم بعد از پنجاه سال مبارزه و فعال ینمرا به داوالً اعتقاد و التزام 

اگر شما در اثبات  ام؟ شدهثالثاً من در کدام دادگاه به جرم ارتداد محاکمه  ید؟ا برده یو چگونه به آن پ یست؟تهران در کجاست؟ و چ یهحوزه انتخاب
 ینو با ا یدا فروخته یاصورت آخرت خود را به دن ینا یردر غ. یدعموم منتشر کن یو هم آنها را برا یدهم مرا مطلع ساز یدخود سند دار یادعا

پوزش  یااستعفا و  یا. یدا نگهبان را از دست داده یدر شورا یتعضو یتو صالح یدا شده یو جرم قانون یتهمت و افترا مرتکب گناه فاحش شرع
 .خواهم کرد یتاز شما به دادگاه شکا یرناگز یاو  یریدگ یشو راه توبه و اصالح پ یدطلبب
 )14/11/82 یزدی یمدکتر ابراه( ینالعاقبه للمتق و
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در  3/2/83 یخدر تار ید،احضار گرد یبه بازپرس 17/1/83 یخکرد و در تار یتنگهبان شکا یاز شورا 2/12/1382 یخدر تار یزدیدکتر  آقای
نگهبان عدم حضور در دادگاه را اعالم کرد و دادگاه اعالم نظر نکرد و  یشورا 7/8/83 یخکرد و در تار یمرا تنظ یتو شکا یدحاضر گرد یسبازپر

 )یزدی یمابراه 6/10/86. (باز است یاپرونده بسته و  یستمعلوم ن
 

 :نویسد یم یاریخدا اصغر یدکتر عل آقای
وابسته ) 3. یرانا یاسالم یکشور جمهور یتعدم تابع) 2. یاسالم یبه اسالم و نظام مقدس جمهور یتزام عملعدم اعتقاد و ال) 1: متهم هستم بنده
 تدادمحکوم به ار) 4. اعالم شده است ییبودن آنها از طرف مقامات صالحه قضا یرقانونیکه غ ییها ها و گروه احزاب، سازمان یو هوادار یالتیتشک

 .ضد انقالب و مرتد هستم وطن، یب دین، یب یبنده فرد یأتتر از نظر آن ه بان سادهبه ز ییبه حکم محاکم صالحه قضا
 

نگهبان  یشورا یردب یجنت یجناب آقا: نویسد یم ینمربوط به انتخابات دوره هشتم مجلس چن یگریدر نامه د یاریدکتر خدا یآقا 1382 بهمن
با . کردم یافتنظارت را در یمرکز یأتخود توسط ه یتبر رد صالح ین مبنتهرا یفرماندار 14/11/86نامه مورخ  16/11/86 یروزآخر وقت د
القاعده  ینامه سرگشاده به شما که عل ینگهبان از بنده سلب شده است، ط ینامه امکان اعتراض به شورا یدنرس یرد یلبه دل که ینتوجه به ا

 یجنت یجناب آقا. کنم یق من روا داشته شده است اعتراض مکه در ح ینسبت به ظلم یدهست یتمربوط به ردّ صالح یلهمه مسا یگو پاسخ
عدم ابراز  28ماده  3به اسالم، بند  یعدم اعتقاد و التزام عمل 28ماده  1نظارت بنده را به استناد بند  یمرکز هیأتنگهبان در  یمنصوبان شورا

به ارتداد به حکم  محکومیت.. …من را به استناد یزسال قبل ن 4 یأتآن ه. انتخاب شدن اعالم کردند یبرا یطفاقد شرا یاساس یبه قانون یوفادار
 یحضرت اب یایوصا یناز آخر یکیکه  یدماز خطبا شن یکیاز قول  یشپ یچند ی،جنت یجناب آقا. کرده بود یتصالح ردّ ییمحاکم صالحه قضا

از خدا  یرغ یکه پناهگاه یبه بندگان خدا به خصوص بندگانکه از ظلم ) نقل به مضمون(بود  ینا یدانبه م یمتعبداهللا به امام سجاد قبل از عز
که بر من و  یاز ظلم. جز او ندارد یاز بندگان خدا که پناه یکیو به عنوان  کنم یم یادآوریرا به شما  یمموال یتوص من این …ندارند اجتناب کن

ظلم را  ینکه خبر ا یاند و کسان ظلم کرده ینکه امر به ا یاند و کسان ظلم را در حق ما روا داشته ینکه ا یو از کسان رود یامثال من رفته است و م
 .برم یم یتاند به درگاه حضرت حق جلّ و عال شکا داده یترضا نو به آ یدهشن

 یاریاصغر خدا علی
 
 .)است یمهکه اسم آن ذکر شد ضم ییها از نامه یا و خالصه یزدیو نامه دکتر  یجنت یبه آقا یاریمتن دو نامه خدا(
 

قرار گرفته  ینگهبان مورد انکار و نف یو شرافت آنان از طرف شورا یماناز نخبگان کشور است که ا یمختصر از تظلم و دفاع بخش یا نمونه این
و به خصوص از  یهاز هر ناح یدگیشدن از رس یوساند و بعد از مأ شدن محروم شده یداساس از حق حضور در انتخابات و کاند یناست و بر ا

 یدرا چه با نظیر یو ب یبعج یدهپد یناسم ا دانم یمن نم. اند سرگشاده دست زده یها- ناچار به خدا و مردم پناه آورده و به نامه یهقضائ قوه هیناح
 .دهم یم یحجهت توض ینرا در ا یهیروشن و بد یحال نکات یندر ع. گذاشت که به نام اسالم انجام گرفته است

 
 یاستمدارانو س ینمودّب به آداب د یها و مسلمان یاسالم یمعتقد به جمهور های یتشخص ینتر شدگان از زبده یتحردّ صال یناز ا یاریبس: اوالً

از  لقب ینهااز ا یاریبس. اند آمده یرونامتحان سربلند ب یها کوره ینتر هستند که قبل از انقالب و بعد از انقالب از سخت یو کارشناسان مبارز
 یفهانجام وظ یریتوزارت، وکالت و مد یها پست ترین یدر عال یاسالم یاند و در طول سه دهه ازعمر جمهور ندان رفتهانقالب مبارزه کرده و ز

 هایی یتشخص. یستندن یو مخدوش شدن نظام راض یمتعهدند و هرگز به فروپاش یو قانون اساس یاسالم یبه جمهور یزاند و اکنون ن نموده
 یاز آنان مجاهدان و رزمندگان یاریبس. اند را در دانشگاه و حوزه گذرانده یسو تدر یلمراحل تحص ترین یکه عال یو بعضاً حوزو گاهیدانش

از آنان  یاریاند و بس خود را از دست داده یو سالمت یاصل یو دست و پا و اعضا یدهلحظات جنگ ینتر جنگ در سخت های یدانهستند که در م
 یناز بدنه جامعه متد یو در هر حال قطعه و برش باشند یو نجابت م یماند که نمونه اخالص و اهستن یبیو نج یزگارو پره خلصم های یتشخص

و  یزندگ یوهش یکجنس و با  یکاند و از  و اقوام و بستگانشان به کل جامعه مربوط و وابسته ینو متد یلاص یها و مسلمان کشورند و با خانواده
نگهبان انجام  یکه شورا یاتهامات به صورت یربه ارتداد و سوء شهرت و سا یتبه اسالم و محکوم یملبه عدم اعتقاد و التزام ع انمتهم ساختن آن

نگهبان چنان که آمار  یشورا. به اسالم است یبه عدم اعتقاد و التزام عمل یرانبه مثابه متهم ساختن کل ملت ا) یتو بدون محکوم یلبدون دل(داد 
به اسالم و  یعدم اعتقاد و التزام عمل یلکرد و حدود سه هزار نفر را به دل یتم و هشتم مجلس ردّ صالحآن گذشت شش هزار نفر را در دوره هفت
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 4/3/83در نماز جمعه  یجنت یآقا. بودند یندگینما یفهکرد و هشتاد نفر آنان از مجلس ششم در حال انجام وظ یتبه ارتداد، ردّ صالح یتمحکوم
 یها ارتباط با گروهک ی،مشکوک جاسوس یکارها یتی،امن یلمسا ی،قاچاق فروش ی،اخالق یلاء، مسارا فحش یندگاننما یتصالح ردّ یلدال
قانون  یحنگهبان طبق صر یاست که شورا یدر حال ینا. اعالم کرد یتو داشتن محکوم یمال یلشده، مسا یانتقال اسناد طبقه بند یرقانونی،غ

شدگان اعالم کند و  یترا کتباً به رد صالح یلدال ینبپردازد و ا ها یتکز مسؤول به رد صالحو مدارک معتبر مرا یلدال ساسموظف است صرفاً بر ا
شدگان در دادن  یتنگهبان به رغم اصرار ردّ صالح یاما شورا. اعالم گردد یجهشود و نت یدگیرس یعاًآنان سر یتکنند و به شکا یتآنها بتوانند شکا

و  یلتا با دل خواهد یشان ردّ شده است م یتبلکه از آنان که صالح. کند ینم یهارا یو مدرک یلها هرگز دل و حتا نشر آنها در رسانه رکو مدا یلدال
 یلهقانون وس نظیر یو ب یحصرف نظر از نقض صر شوند؟ یمدرک اثبات کنند که اعتقاد به اسالم دارند و در خلوت و خفا مرتکب خالف شرع نم

به قانون  یبه ارتداد و عدم وفادار یتبه اسالم و محکوم یامات و به خصوص عدم اعتقاد و التزام عملاته ینقانون، بدون شک ا هباننگ یشورا
کَبُرَت کلمه تخرج من «. دروغ آشکار است یکو قانون  ینو مؤدب به آداب د مقام یعال های یتهمه مسؤوالن و شخص یننسبت به ا یاساس

شناخته شده با  های یتهمه شخص یناثبات کند که ا تواند یم یلنگهبان با کدام دل یو شورا) 5 یهآ/ فسوره مبارکه که(» اال کذباً یقولونافواههم ان 
ادعا که جز  یناعتقاد به اسالم ندارند و فاسقند و چگونه به ا ینیو د یاسیو س یو اجتماع یفرد یاتمختلف ح یها سوابق درخشان در عرصه

ما  یانتاسالم و د یدر کجا سازد؟ یرا مطرح م یرممکنغ یادعا ینا یو با چه جرأت یافتهدست  ،یستو به صورت کامل عالم ن یلخداوند به تفص
و آنان را  پذیرد یرا م یشو هند و خالد و کفار قر یانو آله وسلم ابوسف یهاهللا عل یاکرم صل یامبروجود دارد؟ پ یزیچ ینفقه و قانون چن یو در کجا

 یفرزندان مخلص و مجاهد و فاضل و دانشمند جمهور یننگهبان، اسالم بهتر یو امروز شورا سازد یم یکمسلمان شر یدر تمام شئون اجتماع
 یمدکتر ابراه ینگهبان آقا یشورا. سازد یمحروم م یحقوق اجتماع ترین یهیو آنان را از بد کند یرا انکار م یرانو ملت مسلمان ا یرانا یاسالم
و مدارک ارتداد آنان را اثبات  یلر کدام دادگاه در مورد اتهام ارتداد محاکمه کرده است؟ و با کدام دالرا د یاریاصغر خدا یدکتر عل یو آقا یزدی

صادر نشده است که  ییاز محاکم قضا یحکم ینو چن یدهنگرد یلتشک یصادر نموده است؟ و اگر دادگاه یحکم ینچن یکرده است؟ و کدام قاض
 یتدر دوره هفتم انتخابات مجلس ردّ صالح ییبه ارتداد در محاکم قضا یتبه استناد محکوم یاریاو دکتر خد یزدیچرا دکتر  ست،ا ینقطعاً چن

 یدادگاه و حکم ینکه چن یاریو دکتر خدا یزدیدکتر  ینگهبان در پاسخ نامه سرگشاده آقا یشورا یشده است چرا از سو یاند؟ و اگر اشتباه شده
به دادگاه  یزدیدکتر  یخود دفاع نکرده است؟ آقا یو علن یکتب ینشده است چرا از ادعا یاگر اشتباه اعالم اشتباه نشده است؟ و د،ان کرده یرا نف

 ینگهبان از حضور در دادگاه و جواب کتب یکرده است و شورا یبگرفته و آن را تعق یلنموده و وک یتشکا یگرد یها اتهام و تهمت ینبه خاطر ا
به اسالم و  یشناخته شده و معتبر مسلمان و اتهام عدم اعتقاد و التزام عمل یتدو شخص یتمحکوم یادعا ینبنابرا. کرده است خودداری یرکتبیو غ
اند و  داده یکه به آنان رأ یو بخش اعظم مردم یانتمعروف به د یها با خانواده یراناتهامات صدها نفر از فرزندان مسلمان مورد اعتماد ملت ا یرسا
نگهبان را  یجمله عضو شورا یک یرانا یاسالم یجمهور گذار یانبن. و جرم بزرگ است یرهگناه کب یو قانون یحقوق از نظر دهند یم یرأ یزن کنونا

نگهبان صدها و هزارها  یو اکنون شورا شمارد یبزرگ م ینگناه بزرگ و توه» است یستکمون گویند یم«: که گفته است یسالمت ینسبت به آقا
 .دهد یهم جواب نم یمقام یچکس و ه یچو به ه کند یو فاسق و بدنام اعالم م اعتقاد یب را یاسالم یت مسؤول در جمهوریشخص

 
و سوءشهرت به حدود شش  یفروش به ارتداد و فحشاء و قاچاق یتبه اسالم و محکوم ینگهبان با نسبت دادن عدم اعتقاد و التزام عمل یشورا: ثانیاً

 راییمرتکب تهمت و افت یو مدارک معتبر مراکز قانون یلحکم دادگاه و بدون دال یهتم بدون ارامجلس هفتم و هش یندگیهزار نفر از داوطلبان نما
 ینو دروغ آشکار است تمام ا یستاتهامات نسبت به آنان قابل طرح ن ینمعروف که ا های یتنظر از شخص شده است و صرف یخیبزرگ و تار

و اعمال و رفتار و گفتار آنان مادام که خالف آن  باشند یم یو قانون یو عقل یائت شرعدر دادگاه ندارند، مشمول اصل بر یتیداوطلبان که محکوم
شود مگر - یکس از نظر قانون مجرم شناخته نم یچه: گوید یم یقانون اساس 37اصل . اصالت صحت است یقدادگاه ثابت نشده است از مصاد رد
مراجع  یدو اعتراض دارد و با یتداوطلب حق شکا یزباشد ن یمدارک معتبر مراکز قانونو  یلکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد حتا اگر دال ینا

بدون حکم  یلاعالم کنند و نسبت جرم حتا در صورت وجود دال ییاجرا یننگهبان و مسؤول یرا به شورا یجهو نت یدگیرس یقاًو دق یعاًسر نیقانو
اعالم  تواند یرا م یو مدارک معتبر مراکز قانون یلبه موجب نصّ قانون صرفاً دال ها یتبه صالح یدگینگهبان در رس یشورا. یستدادگاه مجاز ن

هرگز اصل  ینظارت استصواب. و اعتراض روشن شود یتشکا یفشدن ممنوع سازد تا تکل یندهکند و به موجب آن ورود داوطلب را به عنوان نما
و داوطلب مادام که  دهد یاثبات نشده در دادگاه و اتهام زدن نم یمسبت دادن جرانگهبان حق ن یو به شورا کند ینم یبرائت و اصالت صحّت را نف

 یدر حال ینا. و نسبت دادن جرم به او تهمت و افتراست یستدر شرع و قانون مجرم ن یو خالف یدترد یچمحکوم نشده باشد بدون ه اهدر دادگ
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همه  ینها پاسخ مثبت نداده است و ا و مدارک و حتا نشرآنها در رسانه یلدال یهمصرّانه داوطلبان در ارا ینگهبان هرگز به تقاضا یاست که شورا
در چهارچوب قانون است که  ینظارت استصواب. انجام شده است یو مدارک مراکز معتبر قانون یلدال هیناروا بدون حکم محکمه و ارا یها نسبت
تا  دهد ینگهبان اجازه نم یدهد و استصواب به شورا یهرا ارا یاز مراکز قانون و مدارک معتبر ارسال شده یلنگهبان موظف است دال یشورا یحاًصر

بر  یمقدار مبتن ینحق ندارد و ا یناز ا یشذره ب یکنگهبان  یشورا. دستور اجرا بدهد یاآن را اجرا کند و  یگرمفاد نظارت به مرجع د رجاعبدون ا
گذار بر  مقصود قانون یانب یرو گفته خواهد شد که تفس آید یآن م یحگرفته است که توض است که بر خالف قانون انجام ینظارت به استصواب یرتفس

مورد  ینکرده است و در ا یانب یگذار آن را به شکل که قانون یقرائن یاو  کند یم یجاباست که فهم قانون آن را ا یطیاساس ضوابط و شرا
ص  2ج یینها یمشروح مذاکرات بررس(کرده است  ینگهبان نف یشورا یجرا را براکرده است و حق دستور و ا یحگذار به مراد خود تصر قانون
نسبت دروغ و ) 105-106نحل (» اهللا یاتبĤ یؤمنونال ینالکذب الذ یفتریانمّا «: نموده است که یدتأک یرکم نظ یهم با صالبت یدمج رآنو ق). 966

 .ندارد یمانخدا ا یاتاست که به آ یافترا فقط کار کس
 
 یتی،کارهایامن یلمسا ی،قاچاق فروش ی،اخالق یلرا فحشاء، مسا یندگاننما یتردّ صالح یلدال 4/3/83در خطبه نماز جمعه  یجنت یآقا: اًثالث

 یتو محکوم یمال یلداشتن مسا یگر،د یشده مجلس به جاها یانتقال اسناد طبقه بند یرقانونی،غ یها ارتباط با گروهک ی،مشکوک به جاسوس
 یاحکم دادگاه و  یکبه اسالم و سوء شهرت رسماً و کتباً متهم ساخت و حتا  یصدها و هزارها نفر را به عدم اعتقاد و التزام عمل و رداعالم ک

امام صادق  یتطبق روا 163جزء سوم، صفحه  ی،در کتاب واف. فاحشه است ییعمصداق تش ینبارزتر یننکرد و ا یهارا یو مدارک مراکز قانون یلدال
 ینالذ یالفاحشه ف یعان تش یحبّون ان الذی – یقال اهللا تعال ینو سمعته اذناه فهو من الذ یناهمؤمن ماراته ع یمن قال ف«: فرمود یه علصلوات اهللا

 است یدهو با دو گوش شن یدهآن چه را با دو چشم د یدکه درباره مؤمن بگو یکس: فرمود) ع(امام صادق) 91 یهسوره نور، آ( »یمآمنو لهم عذاب ال
دردناکن  یآنان عذاب یبرا ینمؤمن یندر ب یندنما یعکه دوست دارند فاحشه را شا یهمانا کسان: است که خداوند متعال فرموده است یاو از کسان

 نوارد شدند و در آ یخطا به منزل شخص یاز رو یو مراکز جاسوس یمیت یها کشف خانه یاگر برا«: گوید یم یاسالم یجمهور گذار یانبن. است
افشا کنند چرا که  یگراند یشمثل مواد مخدّر برخورد کردند حق ندارند آن را پ یجهات انحراف یرآالت قمار و فحشاء و سا یابا آالت لهو  جا

از  جرم و گناه است و بعضی …نفر فاش کند یک یولو برا یدهبه او رس یرکه از غ یاسرار یا …است یرهگناهان کب ینتر اشاعه فحشاء از بزرگ
از آنها  یهستند و بعض یشرع یراز امور فوق مجرم و مستحق تعز یکهر ینبزرگ است و مرتکب یارچون اشاعه فحشاء و گناهان از کبائر بس نهاآ

 )141ص  17ج  یفهصح. (باشد یم یموجب حدّ شرع
 

از  یاریهستند و بس یرانملت ا ندگیینما یفهمجلس که در حال انجام وظ یندگاننسبت به نما یجنت یآور است که آقا یرتو ح یزشگفت انگ این
 یناند، بدون ا خود را از دست داده یاز بدن و سالمت یاز آنان از قهرمانان جنگ هستند و بخش یبرخوردارند و برخ یدر سطح مل یآنان از اعتبار

مقدس  یبونآن هم از تر دهد یم یفروشارائه شود، نسبت فحشاء و فاچاق  یلیمدرک و دل یاز مراکز مسؤول قانون یااز محکمه باشد و  یحکم که
از مراکز  یو مدرک معتبر یلو حتا اگر دل یدهاعمال شده و در دادگاه محکوم گرد ینمرتکب ا یاگر کس. یاننماز جمعه و در برابر تمام جهان

و  یو اخالق یو قانون یفقه یارام معچرا و با کد یدکه ندار یدندار یحکم و مدرک ینو اگر چن یدحکم و مدرک را به دست ده یددار یقانون لمسؤو
 مو بلکه تما یرانکه از بخش اعظم ملت ا یندگانیبه نما یا ناروا را به صورت فله یها نسبت یانجهان یمحابا و در منظر و مرآ یب ینچن ینا یعقل

 یاآ ییفضا یندر چن ماند؟ یم یو سالمت باقاعتماد  یبرا ییجا یاآ کنید یکه شما درست م ییفضا یندر ا دهید؟ یم کنند یم یندگینما یرانملت ا
دست  هاز ربا ب یدرهم که فرد یک« : خطابه درباره ربا فرمود یکدر  یهاهللا عل یرسول اکرم صل. دم زد و انتخاب کرد یلتاز اخالق و فض شود یم

 )316ص  1ج  ید،چ جد ی،انصار یخمکاسب ش(» .مسلمان است یک یرباتر آبرو ییتر است و از هر ربا و شش بار زنا بزرگ یآورد از س
 

 یاتو به استناد آ یشرع یفبراساس تکل ها یتردّ صالح«: گوید یم 11/11/82مورخ  یزیونینگهبان در مصاحبه تلو یشورا یردب یجنت یآقا: رابعاً
که  اتاتهام یره اسالم و سوء شهرت و ساب یو عدم اعتقاد و التزام عمل یاخالق یلمسا ی،فروش نسبت فحشاء و قاچاق ینبنابرا. »باشد یم یمقرآن کر

نشده است، بر اساس  یهرا ندارد و ارا یو مدارک مراکز مسؤول قانون یلثابت نشده است و حتا دال یدادگاه یچاز دادگاه ندارد و در ه یحکم یچه
و  اهتچنان که با بد یراز. ر اسالم استد سابقه یو ب یببدعت عج یک شک یب ینانجام شده است و ا یمقرآن کر یاتو به استناد آ یشرع یفتکل

همه را به حساب اسالم و قرآن  ینحق ا نابه یجنت یاست که آقا یها دروغ و تهمت و افترا و از محرمات بزرگ االه نسبت ینشد ا یانوضوح ب
اصغر  یدکتر عل یو آقا یزدیکتر د یدر کدام محکمه حکم ارتداد آقا پرسم یم یجنت ینگهبان و آقا یاز شورا یگربار د یک. گذارد یم یدمج
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و  یرگ نمازخوان و روزه یزگارثابت شده که صدها و هزارها مسلمان مجاهد و دانشمند و پره یلثابت شده است و از کجا و با کدام دل دایاریخ
آنان  اصراربه اسالم ندارند و چرا در برابر و خدمتگزاران مورد اعتماد ملت با پدران و مادران و فرزندان مسلمان، اعتقاد و التزام  ینملتزم به آداب د

برآمده  یدگیدر صدد رس یهاند و قوه قضائ کرده یتشکا یهداده نشده است؟ و چون به قوه قضائ یپاسخ یچه یدکن یهتان را ارا و مدارک یلکه دال
 حیتصال یهعالم کرده است که قوه قضائرسماً ا یجنت یو حضور نشده و جواب نداده است؟ و آقا ییگو نگهبان حاضر به پاسخ یاست، شورا

به  یعدم اعتقاد و التزام عمل 28ماده  1دوره انتخابات بر اساس بند  ینها و چند سال یننگهبان در تمام ا یشورا. را ندارد یاتشکا ینبه ا یدگیرس
. است نمودهاستناد ذکر ن یندر ا یدیو ق یحیضصدها و هزارها نفر استناد کرده است و هرگز تو یتردّ صالح یبرا یاسالم یاسالم و نظام جمهور

 .به حساب آن برسد یداست که فقط خداوند با نظیر یو ب یخیبدعت تار یکتهمت و افترا و  یکدروغ،  یک شک یاقدام ب ینو ا
 

 قانونی یو ب یعدالت- یو ب رحمی یخشونت و ب یک یفیتو ک یتکمّ ینسطح و با ا یندر ا یتینگهبان و متهم ساختن جمع یاقدام شورا: خامساً
 یدر همه جا یاناست و مظاهر آن بالع یو اجتماع یعموم عدالتی یخشونت و ب یطبستر و شرا یجاداست و مستلزم ا یو اخالق ینید ی،فرهنگ

و فاسق و  اداعتق یها و روستاها ب که نخبگان و معتمدان ملت و کشور در تمام مناطق و شهرستان یهنگام. و قابل مشاهده است سجامعه محسو
 یرو سا ینگهبان به اتهام فحشاء و قاچاق فروش یشورا ینماز جمعه از زبان سخنگو یبونو از تر شوند یاعالم م ینهمرتد و متخلف در هر زم

 یهو به خصوص از ناح گیرد یآنان خود به خود در معرض تجاوز و تعرض قرار م یطرف مال و جان و آبرو یکشوند از  یاتهامات متهم م
آن است که خانم فاطمه  یجهو نت. گردد یاعتماد و وجود صداقت و امانت و تقوا در جامعه نابود م یگرآنان، و از طرف د یاسیس یهخالفان کم مام

 به بزرگان کشور نژاد یاحمد ینامه سرگشاده به آقا یکدر ) معجزه هزاره سوم است؟؟ نژاد یاحمد یآقا(سوم؟  هزارهکتاب معجزه  یسندهنو یرجب
انتخابات دهم تکرار معجزه هزاره سوم «: نویسد یو م زند یاتهامات را م ینتر و بزرگ ینتر-زشت یات،زبان و ادب ینتر مقامات با خشن ترین یو عال

 .»افشا کرد یو موسو یو خاتم یهاشم یو برانداز را به سرکردگ یثخب یفنهفته گشت و ط های یدیپل تر یشب ییرسوا باز آن رو است که موج
شما  یمدار یناناطم ی؛جنابعال یزیونیتلو یگفتگو یندر نخست» من با تحجّر مخالفم«: جمله یدنشن یکی. نامه را بنگارم ینتا ا یددو نکته سبب گرد

 ین در راستاکرد و به دنبال آ یجرا ینیتفکر د یهعل یاست که گفتمان برانداز اصالح طلب هایی یدیاز پل یرواژه و تعاب ینا هک یدامر واقف ینبر ا
خود با تحجر را اعالن  یتبا انجام مکرر اعمال حرام ضد یتئور ینسردمدار نشر ا یبود که محمد خاتم ینآن را گسترش داد، چن یسوز یعتشر

تر  سوخته یرفسنجان یافشا شدن هاشم یلبار به دل ینکه البته ا یکاستمهره سوخته آمر یخاتم«: نویسد یم یخانم رجب) 19/5/88 یهسرما. (»داشت
هشت سال . مورد غضب و نفرت ملت است ید؟و شا یسو انگل یکاآمر یشگاهاعمال حرام و سجده به پ ییرسوا یرو منها ینشده است از ا

مصباح  اهللا یتچون حضرت آ یا نمونه …یستمردم ن های یمانجز ترور ا یزیچ یکاییبرنامه آمر ینهدف ا هنشان داد ک یخاتم یاهس یتحاکم
شرع و اخالق و قانون  یندرباره سخنان خالف مواز) 3/12/87 یهسرما. (بمانند یباق روی یاهس یشههم یبرا یمانیا های یستترور ینا ااست ت یکاف

نامه  ینرا برآشفته و ا یشانبا آن اعالن مخالفت کرده است و ا نژاد یاحمد یبه واژه تحجر که آقا تفقط نسب یستالزم ن یحتوض یخانم رجب
از  یناش یرها و تعاب تحجر را از واژه یخانم رجب. دهم یم یحرا مورد مؤاخذه قرار داده است، توض نژاد یاحمد ینوشته است و آقاسرگشاده را 

به  یافتهنشر  های ینموده و آن را از تئور یمعرف یسوز یعتشر یدانسته و در راستا ینید یجتفکر را یهعل یطلب گفتمان برانداز اصالح های یدیپل
خانم از  ینچگونه ا یستمعلوم ن. شدت و صالبت آن را مورد حمله قرار داده است ینپرچم خط امام با ا یرو ز. شمرده است یخاتم یلهوس

 یانخطر تحجرگرا«: گوید یآن را عمداً فراموش کرده است که م یاو  داند ینم یزیان در مورد تحجر چیرا یاسالم یجمهور گذار یانبن یریگ موضع
مروج اسالم  ینهاا. نکنند یخوش خط و خال کوتاه یمارها یناز فکر ا یا لحظه یزطالب عز. یستکم ن یهعلم یها احمق در حوزه نیاو مقدس نما

ص  21ج  یفهصح(حفظ شود؟  یزاتحاد طالب عز ها یافع یندر مقابل ا یدنبا یاو آله و سلم، آ یهعل داله یهستند و دشمن رسول اهللا صل یکاییآمر
 21ج  یفهصح. (نخورده است یگراند های یدسته متحجران خورده است هرگز از فشارها و سخت یناز ا یرتانکه پدر پ یخون دل: دگوی یو م) 278
 )278ص 

 
: گوید یم زند، یو به عنوان دفاع از اسالم حرف م یاسالم یو به نام نظام جمهور کند یم ینههز ینالمال مسلم یتها که از ب از روزنامه یکی

شده بود به اجرا درآورده  بینی یشرا که از قبل پ یرونیشده ب یکتهد یتاز مامور یگریو پرتناقض خود بخش د یراخ یانیهگر چه در با یموسو«
کردن  یرآشوب و بلوا، اج ییبرپا گناه، یب یها به جرم قتل انسان یمنتشر شده است که فرار از مجازات قطع یزن یگریبا هدف د یانیهب ینا یول ستا

در داخل کشور و دهها  یکانقش ستون پنجم آمر یفایو ا یگانگانآشکار با ب یتعرض به جان و مال و ناموس مردم، همکار یل و اوباش برااراز
 یدر دادگاه یدبا یو خاتم یآن از جمله موسو یکه متهمان اصل یآشکار های یانتهولناک و خ یاتجنا. از جمله اتهامات است یگرجرم مشهود د



 )1258(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یاتهامات را نسبت به آقا ینتا امروز ا یخاز همان تار یهانک) 13/4/88 یهانک. (مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگو باشندو در  یعلن
و  یموسو یجا درباره عملکرد آقا ینسخن ا. و هتک تکرار کرده است ینو توأم با توه یگرو همراه با اتهامات د یو کروب یو خاتم سویمو

کردن ارازل و اوباش  یرو اج گناه یب یها هولناک و قتل انسان یاتو ارتکاب جنا یو خاتم یحرف در مورد اتهام موسو. ستین یو کروب یخاتم
 ینا یاآ. است یگرمشهود د یها و جرم یکانقش ستون پنجم آمر یفایو ا یگانگانبا ب یجان و مال و ناموس مردم و همکار هتعرض ب یبرا

تعرض به ناموس و  یاراذل و اوباش را برا یو موسو یخاتم یااند؟ آ آنها کشته شده یکتحر یاو  یو خاتم یسوبه دست مو گناه یب یها انسان
وحشتناک  یتجنا یاآ کنند؟ یآنها را اجرا م یها دارند؟ و برنامه یارتباط یگانگانبا ب یو موسو یخاتم یابودند؟ آ دهکر یرجان و مال مردم اج

انجام شده است؟  یو موسو یبه دستور خاتم یاندانشجو یدندانشگاه و در هم کوب یحمله به کو یااست؟ آ یو موسو یمربوط به خاتم یزککهر
 یوادعاها یاتادب ینبه اجرا درآمده است؟ ا یو نقشه همکاران خاتم یبا طراح یدولت خاتم یاما یها و بحران فلیو مح ای یرهزنج یها قتل یاآ

روزنامه تکرار و  یک یلهو قطعاً دروغ که من جمله وس یقو قلب حقا یاتعقول و وارونه جلوه دادن واقعنام یها و تهمت یهیاتو خالف بد یبعج
را  یو قانون یعتآماج آن هستند، چه فرهنگ و اخالق و شر فهمند یم یگریکه در جناح مقابل قرار دارند و طور د یو همه کسان شود یتکرار م

خدمت به نظام و  یوهش ینکه گمان کنند ا یکسان. و راه ورشکسته و قطعاً ناموفق است یوهش ینا ست؟یو مبنا و فلسفه آن چ کند؟ یم یندگینما
 ینو معتبر و درخشان نگه داشته است ا یاها همچنان اسالم را زنده و پو که بعد از قرن یزیآن چ یاآ. اند شدهمرتکب  یانقالب است اشتباه فاحش

و فرهنگ چماق و زندان و  یر؟و تکف یقفرهنگ تفس ی؟و فحاش یفرهنگ دروغ و تهمت؟ فرهنگ هتاک گونه دفاع است؟ ینو فرهنگ و ا یاتادب
زبان و  ینالسالم با ا یهمعل یابن عل ینحضرت حس یدانرسول اکرم و امام شه یگرام یتو اهل ب یانمتق والیاسالم و م یامبرپ یاشکنجه و اعدام؟ آ

المال و از  یتکه با ب یا اسالم و قرآن؟ روزنامه یامبراست پ ینا یازبان دفاع کردند؟ آ ینز اسالم با او اخالق اسالم را عرضه کردند؟ و ا یاتادب
منعکس  یدبا شود، یاداره م یهفق یول یندهنما یلهو به وس کند یرا منعکس م یاسالم یجمهور های یاستس یاو گو شود یاداره م یرانخزانه ملت ا

. ادب و صداقت و اخالق و قانون و دقت در نقل اخبار و حرمت گذاشتن به مردم و اشخاص و حفظ اسرار آنان نمونه. باشد یکننده فرهنگ اسالم
روزنامه که به عنوان دفاع از  یناما ا. شود یاسالم مجاز شناخته م یماز آن باز است که در تعل یشو اخبار ب طالعاتفرهنگ غرب در نقد و نقل ا

و با کمال تأسف دادن  یفو استخفاف و تمسخر و تحر یرو هتک و هجو و تحق یدر پرده زند،کارش یحرف م یاسالم یارهایاسالم و مع
 یامبرو سنت پ یرهاسالم و س یمضد تعل یوه،ش یناست و ا یقتصورت قلب حق ینو اسناد معتبر، و بد دادگاهناروا بدون استناد به حکم  یها نسبت

 یپنهان آقا های یمهبا ن کند یرا منعکس م یاسالم یجمهور های یاستکه س یا روزنامه. مان استمسل ینینو راه و رسم متد) ع(ینو ائمه معصوم
 یپنهان آنان کتاب نوشته است مرتکب جرم یمهروزنامه درباره ن ینکه ا یچکار؟ اگر افراد یگرانو حتا د یمهندس بازرگان و مهندس بهزاد نبو

 یتکه امن یموضوعات در حد ینهستند که نسبت به ا یاطالعات رسم یها سازمان ینر هستند؛ اکشو یتامن یهدر کار توطئه بر عل یااند و  شده
و طبق قانون  یدگیدرباره آن جرائم رس یداست که با یهقوه قضائ ینو ا. دارند یتمسؤول شمارد، یم ازآن را مج یرانو ملت ا کند یم یجابکشور ا

 یروزنامه هرگزر سازگار ینبا شأن ا برد یبه کار م یگرانکه در نقد د ای یوهو ش دهد یانجام مروزنامه  ینکه ا یدر هر حال کار. حکم صادر کند
 یمبگو یحو صر کند ینم یفادر اقناع عموم مردم ا یو نقش کند یم یهرا تغذ یروزنامه عدد خاص ینا. باشد میدر انتظار آن ن یقیتوف یچندارد و ه

و روح  یانتبا روح د یانلحن ب ینا. شود یگرا م جناح وابسته و اصول یاندر بخش عمده مردم حتا در مو تنفر  یو ناراحت یزاریو ب یموجب نگران
 .یستسازگار ن ینمتد

 
آنان و  یوبع یو افشا یگراندروغ و تهمت و تجسس در اسرار د یت،اداره کشور و طرد مخالفان و به بهانه حفظ امن یبرا کنند یکه گمان م کسانی

واجب دانسته است، درحق اسالم و  یاو  یزمجاز است و اسالم آن را جا یرنگدر امانت، خلف وعده، خدعه و ن یانتخر، ختمس یر،هتک، تحق
افترا و نسبت  یداند؟ قرآن مج مرتکب ستم و اشتباه فاحش شده یرانو ملت ا یاسالم یالسالم و در حق جمهور یهمعل ینو ائمه معصوم یامبرپ

حرام است و از  یگراند یوبتجسس و جستجو در اسرار و ع یددر قرآن مج. ندارند یمانخدا ا یاتکه به آ کند یم ماعال یدروغ را فقط کار کسان
را افشا کند وعده  یگرانکه مرتکب آن شود و کار حرام د یفاحشه است و خداوند به کس ییعرا تش یگرانشود و افشاء کار حرام د یم یآن نه

محرمات  ینتر از بزرگ یگرانتهمت، هتک حرمت و تجاوز به شرافت و آبرو و سالمت و حقوق د یبت،، غدروغ شک یب. داده است یمعذاب ال
که موارد  یو کسان. شده است ینه السالم یهمو سنت رسول اکرم عل یرهو زبان ائمه اطهار و س یددر زبان قرآن مج یانن بیدتریاست که با شد یااله

 یو به صورت دهند یآمده است، بهانه جواز قرار م یبه صورت یزن یاتو در روا پذیرند یعالم آن را م یضرورت مثل حفظ جان را که معموالً عقال
اعتماد در  یاداند و بن اسالم و قرآن را انکار کرده یمتعل یناساس و رکن رک گیرد، یگناهان بزرگ مورد سؤال قرار م ینکه اصل حرمت ا کنند یعمل م
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مختلف  های یاستو س یامکان ندارد کشور، جامعه، مغازه، خانه، روابط اجتماع. اند و اخالق خارج شده یانتاه دجامعه را مخدوش ساخته و از ر
و تجاوز به جان و مال و  احترامی یو افشاء آنها و هتک و ب یگرانکشور بر اساس دروغ و تهمت و تجسس در اسرار د یکرا در  جیو خار یداخل

 یتاستوار باشد نامشروع و قطعاً قابل یمحرّمات االه ینکه بر اساس ا یداشت؟ قدرت و حکومت یمسلمان یو ادعااداره کرد  یگرانآبرو و حقوق د
آن چه  یول شوند یرفته، محو م یها به کنار اما کف) 17 یهسوره رعد آ. (»االرض یف یمکثالناس ف ینفعجفاءً و اما ما یذهبالزبد ف اما«. دوام ندارد

 .ماند یم ی، باقمردم سودمند است یبرا
 

. نه نماز و نه روزه و نه طول رکوع و سجود است) ع(یتاز نظر ائمه اهل ب یفراموش کند که شاخص مسلمان یدنبا) ع(یتاهل ب یرومسلمان پ یک
فرستاد، مگر را خداوند ن یامبریپ یچه: امانت است و هم آن حضرت فرمود یراست گفتن و ادا: چنان که امام صادق فرمود یبلکه شاخص مسلمان

سرّ بقاء اسالم هرگز فتوحات صدر اسالم ). 82ص  3جزء یواف(امانت نسبت به درستکار و نادرستکار  یو ادا) یثصدق الحد( ییگو راست یبرا
ها و  شعبهو  یداز توح یربلکه سرّ بقاء اسالم غ یست،ن یاز آنها باق یزیچ یوجود دارندکه جز بدنام یخدر تار یبزرگ ینفاتح یراز. نبوده است

و عفو آن حضرت از دشمنان قسم خورده و سفاک  یامبرصلح و عفو و رحمت آن است که در صلح پ یینآن، عدالت و اخالق و آ یها شاخص
و هند و خالد را با آن سوابق، مورد عفو و رحمت  یانو جهالت و به خصوص ابوسف یدر دشمن یرا با آن سرسخت یشخود انجام داد و کفار قر

قبول  ینوجه و گفتن شهادت ینتر ساخت و اسالم اشخاص را با ساده یکشر یو حقوق مسلمان یشئون جامعه اسالم یعد و آنان را در جمقرار دا
 .در حقوق، برابر ساخت یسادگ ینفرمود و آنان را با هم

 
مدرک و سند و حکم دادگاه به  یچان را بدون همعتبر و پرسابقه مسلم های یتهزارها نفر از شخص دهد ینگهبان چنان که آمار نشان م یشورا: دهم

 هرتبه ارتداد و سوء ش یتو محکوم یبه قانون اساس یو عدم وفادار یاسالم یبه اسالم و عدم اعتقاد به جمهور یاستناد عدم اعتقاد و التزام عمل
و آنان را از حقوق  یرفتنپذ یو قانون اساس یماسال یبه نظام جمهور یکرد و اصرار آنان را به تعهد و وفادار یتردّ صالح یگر،و اتهامات د

قرار  ییدمصباح را به عنوان عضو مجلس خبرگان مورد تأ یو آقا. ها اخراج کرد عرصه ینتر در مهم یتو فعال یریتو از دائره مد یاسیو س یاجتماع
است که در مجلس و خارج مجلس به عنوان جبهه  یو عضو مجلس خبرگان و رهبر گروه یاسالم یجمهور پرداز یهو او اکنون به عنوان نظر. داد
 یلیونهزار م یصدقلم س یکد و  بر یدولت بهره م یها بودجه و کمک ینتر دارد که از مهم یاردر اخت یا و مؤسسه. نماید یم یفانقش ا یداریپا
 ینخود را از ا های یشهو اند) 29/11/90رقش.(کرده است یافتدر یانهبودجه سال های یفاز محل رد) ضبط شده است یالر یلیونهزار م300(یالر

 یهو نظر کند یم یرا نف یاسالم یجمهور های یانمصباح اساس و بن یاست که آقا یدر حال ینو ا کند یم یقدر بدنه حوزه و جامعه تزر یمکانال عظ
 .ندارد یماسال یجمهور گذار یانبن یاتو فتاوا و نظر یاسالم یبا جمهور یوجه مشترک یچدر باب حکومت ه وی

 
 یزدو چ گوییم یکه م یاسالم یجمهور. یمشرکت مبرّا هست ینو ما بحمداله از ا یزاست شرک آم یتفکر یتاصالت جمهور: گوید یمصباح م آقای

و  یزشکه همه چ یکه در غرب است، جمهور یسلطنت بود اما نه جمهور ینف یبرا یانتخاب واژه جمهور. ابداً یو اسالم یجمهور یست،ن
 یول یتو مصوبات مجلس، رضا یمالک اعتبار قانون اساس«: گوید یو م) 17/12/79پرتو .(مردم باشد یها و تابع هوس مردمدر دست  ارشیاخت
 ینمردم در ا یدهمصلحت د. اوست یتاعتبارش به رضا یجمهور یاستانتخابات ر. باشد جمهور یسرئ یچه کس دهد یاو دستور م. است یهفق

نصب  ینخواست ید،نصب کن یدشما با یکماما االمرال. خواهیم یفرد را م ینکه ما ا کنند یم یشنهادکه آنها پ تآن اس یقتحقبدهند اما  یرأ یطشرا
 یمورد راض یک یماگر بدان. اوست یو امضا یهفق یتاعتبارش به امر وال شود یاجرا م یرانا یکه در کشور اسالم یبه نظر ما تمام مقررات. نکن

و  یاعتبار شرع دادند یم یاگر امام امضاء نکرده بود حتا اگر تمام مردم هم رأ« : گوید یم یاشاره به قانون اساس با یو» .ندارد یاعتبار یچه یستن
وجه  یچبه ه یگذار در قانون یدموکراس یرفتنقانون در جامعه با پذ یکاسالم به عنوان  یرفتنپذ«: گوید یو م) 11/10/84 یهسرما. (»نداشت یقانون

اسالم به هر «: گوید یمصباح م یآقا) 9/4/77. (»که مأذون از طرف خداست یکس یلهقانون خدا باشد، به وس یدبا ینظام اسالم رو د. یستر نسازگا
از  یاسالم یامروز نظام جمهور: گوید یو م) 12/6/78( یزدخونش را بر کند یم ینبه مقدسات توه یشخص یحق داده است که وقت یمسلمان

 یو سن یعهش یکه قرائت هزار و چهارصدسال علما یمهست یما از آن کسان«: گوید یو م) 13/4/82نماز جمعه . (»است انجه یها نظام ینرباخوارتر
. »یا کرده جا یب یلیدهانش زد و گفت خ یتو یداز اسالم دارم با یدیو هرکس گفت قرائت جد پسندیم یرا نم یدیقرائت جد یچو ه گوییم یرا م

)30/5/77( 
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 یتاز طرف مردم اعتبار و مشروع یهفق یاند ول اند، گفته واقع شده یفرهنگ غرب یرکه تحت تأث یاز کسان یزمان بعض یندر ا«: گوید یمصباح م یآقا
از  یهفق یول باراست که اعت ینآنچه از ابتدا تاکنون در تمام کلمات فقها بوده است ا. شود یم یینبا انتخاب و نه با انتصاب تع یگربه عبارت د یابد یم

به  یزبحث را ن ینا خواهند یم یدموکراس یبرالل یرمعرفت و تحت تأث یا یماندر اثر ضعف ا یمتأسفانه کسان. باشد یجانب خدا و معصوم م
 یهفق یتکه وال شداحتمال داده  ینبعد از آن که آن کتاب نوشته شد و ا. مردم است یهم با رأ یهفق یاعتبار ول یندبرگردانند و بگو یغرب یها نظام

بردند و نوشته فالن کس در کتابش به  یادرا از  یو نقل یو ادله عقل یاتاجماع فقها، روا یگرد یزهایباشد همه چ) یانتخاب(هم به نظر مردم 
به کمک  ارافکو انحراف  یرأ یدنخر یا،دموکرات دن یها مربوط به نظام های یرو درصدد برآمدند تا همان باز یناز ا. صورت سند مطرح گشت

 ».ببرند ینرا از ب یهفق یتو قداست مقام وال یاورندنظام هر ب ینرا سر ا یغاتتبل
 

است  ینراه ا یک یدبگو یممکن است کس: گوید یو م کند یردّ م یقطر ینو رفراندم و انتخاب از ا یرا با آراء عموم یهفق یول یینمصباح تع آقای
 یدبده خیصتش توانید یواقعاً م یادو تا عالم مجتهد باتقوا باشند، آ کنید یم یکه شما زندگ یاگر در شهر کنم یمن سؤال م. یمکه رفراندم برگزار کن

 یراه عمل یناست؟ بهتر تر یشب یشو تقوا تر یهتر، فق عالم یمردم چگونه بدانند چه کس یلیونم 70است؟ آن وقت  تر یشب یککدام  یعلم و تقوا
 ییشناسا امردم خبرگان ر. یستن یشهر کار مشکل یکدر  یستهشا یهفق یداکردنپ شناسند، ید اعتماد خود را ممور یهاست که مردم هر شهر فق ینا
به  یشما پست و مقام. گزینند یرا برم ینبهتر آورند یهم سر در م یاسیاز فقاهت و تقوا دارند و از مسائل س ای یهخبرگان که ما ینو ا کنند یم

د بلکه کنن یخبرگان هم رهبر را نصب نم. یمما به حرف او اعتماد دار گویید یو م کنید یم یرا معرف یحبلکه شخص صال دهید یخبرگان نم
جعتله «مقام را امام زمان به او داده که فرموده  دهند ینم یاصلح است آنها به رهبر مقام یگرانفرد از د ینکه ا دهیم یما شهادت م«: گویند یم

پس . دارد قرارشخص حتماً مورد آن اذن  ینکه ا دهیم یما شهادت م گویند یو م کنند یم یینخبرگان تع. است یولا یچه کس دانیم یما نم. »حاکماً
 .»کار خبرگان فقط شهادت دادن است

 
از  است و یهفق یباشد ول یطشرا یناست که هر کس واجد ا یناند ا کرده یحکه همه فقها به آن تصر یدرک مردم و مطلب«: گوید یمصباح م آقای

 یاست که اعتبار ول ینآن چه از ابتدا تاکنون در تمام کلمات فقها بوده است ا«: گوید یو م» .منصوب به نصب عام است یاطرف امام معصوم مأذون 
 یتوال بودن یانتصاب«: گوید یمصباح م یآقا) 25ص  یجمهور یاستدوره انتخابات ر یننهم یادنامهپرتو . (»باشد یاز جانب خدا و معصوم م یهفق
مردم است من تمام  یاز رأ یهفق یول یتکه گفته باشد مشروع یدکن یدارا پ یهفق یکشما اگر از صدر اسالم تاکنون . است یعهجزء فرهنگ ش یهفق

 کیحاال اگر . از طرف خداست یتشو مشروع باشد یعام از طرف امام معصوم م یبنا یهفق یاست که ول ینصحبت ا. بخشم یرا به او م یمدارائ
 شصت سال در این –سکوت کرد؟ من پنجاه  یدبا یاندهند پوچ است، آ یمردم و اگر مردم رأ یاست و با رأ ینیامر زم یهفق یتنه وال یدبگو یکس

 »ی؟چرا سکوت کرد یتو که شصت سال نان امام زمان را خورد گوید یو م گیرد یمرا م یام اگر سکوت کنم خداوند جلو کرده یدسف یشمسأله ر
 )9/7/85 یماد ملاعت(
 

حق مردم بوده تا به  یتحاکم یاکه آ شویم یاشکال مواجه م ینبا ا یمدخالت ده یتبه هر صورت که نظر مردم را در مشروع: گوید یمصباح م آقای
مت دخالت حکو یتاگر مردم در مشروع. بر مردم دارند یتخدا حاکم یحق خداست و امامان از سو یتحاکم یمگفت تر یشواگذار کنند؟ پ یکس

 یبتدر زمان غ یطواجد شرا یهکه فق یمما گفت ینامشروع باشد ول یطعادل واجد شرا یههر زمان که مردم نخواستند حکومت فق یدبا شندداشته با
 )17/5/88 یاعتماد مل. (دارد یتحق وال

 
 یینتع یهفق یشورا را ول یننگهبان و ا یرگان را شوراکنند خب یینرا تع یهفق یول یدخبرگان با یگفتند بر اساس قانون اساس«:گوید یمصباح م آقای

) 25ص  مذکور یادنامه. (زنند یدامن م یهر روز به شکل یداده شده است ول ینهابه ا یکننده و منطق قانع یها البته جواب. شود یدور م ینو ا کند یم
 یندارند که آزاد ینجز ا یو قانون شأن یند. آورده است یگ غرباست که فرهن یزیاست، چ یانسان آزاد یبرا یارزش ینکه باالتر ینا: گوید یو م

آورده شده  تاریخبا نقل  یشانا های یارجاع نشده است از متن سخنران ای یهمصباح به نشر یکه از سخنان آقا یموارد) (30/5/77. (را محدود کنند
 .)است
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که در  یمشهور یو فقها یاسالم یجمهور گذار یانبن یاتو فتاوا و نظر یاسو قانون اس یاسالم یجمهور یادهایبا اساس و بن یاتمدع ینا تناقض
نموده و بر آن صحّه  ییدتأ یاجتهاد معتبر شرع یکرا به عنوان  یکه به هر صورت قانون اساس یکسان یزاند و ن شرکت کرده یقانون اساس یبتصو

 .کند یو انکار م ینقض و نف یکسرهرا  یانون اساسمصباح ق یآقا یحاتتصر ینا: اوالً. و آشکار است یهیبد اند ذاشتهگ
 .داند یشرک م یرا نوع یتمصباح جمهور یآقا -1
 .کند یم یرمردم تعب یها مردم به هوس یاز رأ -2
 .داند یم) یکو تاکت یباز( یهفق یول یشیانتخابات را مصلحت اند -3
 .کند یاعالم م محتوا یلغو و ب یاسالم یساز است در جمهور مهم و سرنوشت یا را که واژه یواژه جمهور -4
 .دهند یانجام نم یکار حاصل  یلغو و ب یشنما یکو مردم در انتخابات جز  کند یم یینتع جمهور یسخود رئ یه،فق یکه ول کند یم یحتصر -5
 .یستبر آن مترتّب ن یوقحق یبدهند حاصل یرأ یزندارد و اگر همه مردم ن یو قانون یاعتبار شرع یچمردم ه یکه رأ کند یم یحتصر -6
فرهنگ  یرو معرفت و تحت تأث یماناز ضعف ا یبا انتخاب است ناش یهفق یاعتبار ول یدبگو یکه کس ینا: گوید یمصباح با صراحت م یآقا -7

 .ورزد یو بر آن به شدت اصرار م داند یرا با انتصاب م یهفق یاست و اعتبار ول یغرب
است لغو و  ینمردم و مسؤول ینب یقرارداد اجتماع یکاز  یو ناش یو شرع یاعتبار اجتماع یکمردم را که  خبرگان از یندگیمصباح نما یآقا -8
داده است و با ) عج(مقام را امام زمان. دهند ینم یمقام یهفق یبه ول یزخبرگان ن. دهند ینم یمردم به خبرگان مقام«: گوید یو م کند یاعالم م معنا یب

است که  یاز خبرگان یناش یناًع یو اعتبار قانون اساس یتکه رسم یدر حال ینا. حتماً از طرف امام زمان مأذون است یهفق یشهادت خبرگان ول
و  یعموم اءمردم از آر یندهخود را به عنوان نما یتاند و رسم خود انتخاب کرده یندهبه عنوان نما یمراجعه به آراء عموم یکمردم آنان را در 
 یشرع یتعامل و قرارداد اجتماع یک یناند و ا پرداخته یقانون اساس یبو تصو یمردم به بررس یندهاند و به عنوان نما ودهنم یافتانتخاب مردم در

از خبرگان  یاریشده است و بس یرفتهاز فقها و مراجع قوالً و عمالً پذ یاریو بس یداجتهاد معتبر است که از طرف رهبر فق یکو محصول  یو قانون
 اهللا یتآ ی،منتظر اهللا یتاند مانند آ شناخته شده یداز آنان به عنوان مرجع تقل یهستند که بعداً برخ یمشهور یاز فقها و علما یزمنتخب مردم ن

 ی،اصفهان یخادم یدحسینس اهللا آیت یرازی،ش یربان اهللا یتآ یرازی،مکارم ش اهللا یتآ ی،فلسف یرزاعلیم اهللا یتآ ی،تهران یرزاجوادم اهللا یتآ ی،بهشت
 یدمحمدباقرس اهللا یتآ یلی،اردب یموسو اهللا یتآ یگانی،گلپا یلطف اهللا صاف اهللا یتآ ی،جعفر سبحان اهللا یتآ ی،طاهر ینالد جالل یدس اهللا یتآ

مردم به از طرف  یندگیرفته و مستند به نمایمردم را پذ یابتمسلمان ن یو اجتماع یاسیمعتبر و کارشناسان س یاز علما یاریو بس یسلطان ییطباطبا
 یکحال  ینو در ع یو قانون یاجتهاد معتبر شرع یک یقانون اساس ینو بنابرا. و امضاء کردند یبپرداختند و آن را تصو یقانون اساس یبتصو

آن به  یو قانون یاعتبار شرع رایاعالم شده است و ب یاسالم یشکل حکومت جمهور یقانون اساس ینا یکمو در اصل . است یقرارداد اجتماع
 گذار یانبن یو رهبر یهفق یتها و حتا سمت وال قانون اداره کشور و تمام سمت یندر ا. اند استناد شده است داشته یکه حق رأ یکسان یتاکثر یأر

انقالب که از طرف  یررهبر کب ازپس : آمده است یو هفتم قانون اساس یکصددر اصل . و انتخاب مردم مستند شده است یبه رأ یاسالم یجمهور
و  یبررس یخبرگان رهبر. رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ییناند، تع شده یرفتهشناخته و پذ یتو مرجع یقاطع مردم به رهبر یتثراک

 یواجد برجستگ یاعامه  ولیتمقب یدار یا یو اجتماع یاسیس یلمسا یا یاز آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقه یکیهرگاه . کنند  یمشورت م
امر و همه  یترهبر منتخب مردم وال …کنند یانتخاب م یدهند او را به رهبر یصو نهم تشخ یکصداز صفات مذکور در اصل  یکی خاص در

 گذار یاناز فقها و شخص بن یاریبس یبقانون که مورد تصو ینبه صراحت ا ینو بنابرا. از آن را بر عهده خواهد داشت یناش های یتمسؤول
 یو ادعا. باواسطه یاو  واسطه یو انتخاب مردم است ب یاز رأ یمترتب و ناش یهفق یو قانون ول یه است اعتبار شرعقرار گرفت یاسالم یجمهور

 یاست برخالف قانون اساس یفرهنگ غرب یرو معرفت و تحت تأث یماناز ضعف ا یناش یهفق یبودن ول یکه انتخاب ینمردم و ا یبودن رأ اعتبار یب
 یکه قانون اساس یاست به کسان ینمحقق آگاه است و توه یکو دور از شأن  یواه یو سخن یاسالم یجمهور گذار یانفقها و شخص بن یاتو نظر
 .اند نموده و بر آن صحّه گذاشته یبرا تصو

 
و در برابر . کند یاعالم م یشانا یرومصباح خود را همراه و پ یاست که آقا یاسالم یجمهور گذار یانفتاوا و اقدامات بن یحاتبرخالف تصر: یاًثان و
 یاسالم هوریجم گذار یانبن یو لغو بودن انتخابات به لحاظ حقوق معنا یو ب یبودن آراء عموم اعتبار یمصباح بر ب یو اصرار آقا یو پافشار یدتأک
و . »است یمه جا جمهوربه همان معنا که ه یجمهور«: گوید یو م» کردم یشنهادرا پ یبر آراء عموم یمتک یاسالم یمن جمهور«: گوید یم یرانا
 یرانو در هنگام ورود به ا) 505-497-4ج  یفهصح. (»است که همه جا هست یهمان جمهور یانتخاب با ملت است و طرز جمهور«: گوید یم
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سرنوشت  توانند یبودند م یشکه هشتاد سال پ یما بودند، مگر اشخاص یّما ول یهر کس سرنوشتش دست خودش است مگر پدرها«: گوید می
قاطع  یتاز آراء اکثر یناش یو قانون یبرحسب حق شرع«: گوید یو م) 12ص  6ج یفهصح. (»بکنند یینتع کند یم یدارا که بعدها وجود پ یملت
اداره مملکت و خصوصاً انجام  یبتا ترت نمایم یدولت موقت م یلرا مأمور تشک یجنبش جنابعال ینسبت به رهبر یرانا لتبه اتفاق م یبقر

ما بنا «: گوید یو م) 56ص  6ج  یفهصح. (»یدرا بده یاسالم یکشور به جمهور یاسینظام س ییررجوع به آراء عموم ملت درباره تغرفراندم و 
داد ما هم  یهر طور ملت رأ یمما تابع آراء ملت هست یمبکن یکتاتوریو اسالم به ما اجازه نداده است که د یمبکن لتمانبه م یلیتحم یککه  یمندار

را  یزیچ یکمان - اسالم به ما حق نداده است که به ملت یغمبرپ. به ما حق نداده است یتبارک و تعال یخدا یمما حق ندار کنیم یم یتتبعاز آنها 
انتخابات مال همه  یستکس ن یچام انتخابات در انحصار ه که مکرر عرض کرده یهمان طور«: گوید یو م) 36ص  11ج  حیفهص. (»یمبکن یلتحم

است  یاستاند که دخالت در انتخابات دخالت و س اند گفته در دانشگاه رفته ام یدهکه شن یاز قرار. نوشت مردم دست خودشان استمردم است سر
انتخابات  یگر،د یصد مجتهد در جا یکمجتهد در قم،  یستدو. که انتخابات را چند مجتهد عمل کنند یستطور ن یناست ا ینحق مجتهد ینو ا

پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان چند نفر  یرانا یاسیدر امور س یعنی …توطئه است یک ینوند کنار امردم بر یگرکنند و د
کنار  خواهد یتمام ملت را م ینو ا گذاشت یعده علما را کنار م یککه آن  ینا یاز توطئه سابق بدتر است برا ینا. دخالت کنند یایندمال ب یرمردپ

ام مردم در  همان طور که بارها گفته«: گوید یو م) 368ص  18ج  یفهصح. (»ببرد یناز ب خواهد یملت م ینرا با دست هم ینمجتهد ینا. بگذارد
مسلم قدرت  یرانا یجامعه اسالم. را بر مردم ندارد یافراد یافرد  یلحق تحم یگروه یافرد  یچندارند و ه یمبه ق یاجانتخابات آزادند و احت

وقت گفتم اگر ملت خواست  یکمن «: گوید یکه م رود یم یشامام راحل تا آن جا پ) 10ص  21ج  یفهصح. (ح را داردو انتخاب اصل یصتشخ
و ) 529ص  9ج  یفهصح. (نه ییدبگو یددار یشما چه حق خواهیم یم یکتاتوریملت گفتند ما د ههم. خواهیم یم یکتاتوریکه نه ما د یدبگو
 یاز همان ابتدا مسأله کسان در فلسفه اسالمی …مطلب خود آزادند یاندر ب ها یستمارکس یمتقرار آن هستکه به فکر اس یا در جامعه«: گوید یم

هر کس آزاد است اظهار  ایم یاوردهو به آن لطمه وارد ن یما- آنها را سلب نکرده یآزاد گاه هیچما  اند کرده یمطرح است که وجود خدا را انکار م
امور  یتول«: گوید یاستفتا م یکدر جواب  یاسالم یجمهور گذار یانبن) 77ص  ینیامام خم یشهدر اند یآزاد. (ستیتوطئه آزاد ن یکند و برا یدهعق

و ) 459ص  20ج  یفهصح(» ).انتخاب(شده است  یاداز آن  یکه در قانون اساس ینمسلم یتاکثر ءدارد به آرا یحکومت بستگ یلو تشک ینمسلم
دارم در تمام  یمانشاءاهللا تصم. کامالً درست است یدا که نوشته یمطلب: نویسند یمجلس م یندگاناز نما یا در جواب نامه عده 67در آذرماه سال 

. ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است سال ینآنچه در ا. یمحرکت کن یاساس انونکه همه طبق ق یددر آ یوضع به صورت ها ینهزم
و طبق ضوابط استنباط از کالم  یبه لحاظ فن) یمحرکت کن یهمه طبق قانون اساس( یاسالم یجمهور گذار یانبن یاندر ب) 203ص  21ج  یفهصح(

 یچکرد و ه یرتفس یبا توجه به قانون اساس یدهمه را با ینحاکم است و ا یشانا های وشتهها و ن و کلمات و خطابه ها یریگ بر تمام موضع یمحک
 .مورد استناد قرار داد یاساسدر تعارض با قانون  توان یرا نم یمطلب

 
 یقو قابل انطباق بر مصاد یمفهوم کل یکبر فرض نصب در مقام ثبوت، بر  یراز. مقام ثبوت و مقام اثبات خلط کرده است ینمصباح ب یآقا: ثالثاً
 صداقم یینو تع یانب یبرا یزبان یچهو  یستن یدارد و مقام ثبوت قابل دسترس یاربس یانو در مقام اثبات مدع) یطالشرا مجتهد جامع. (است یاربس

جز مراجعه به  یراه یچه یانمدع یگردر اداره کشور و کنار رفتن د یاربالفعل و صاحب اخت یهفق یبه عنوان ول یانمدع یننفر از ب یک یینندارد و تع
معلول  یگراز آن و به عبارت د یخاب و ناشدر مقام اثبات مترتب بر انتخاب، و متأخر از انت یتو انتخاب ندارد و اعتبار و رسم یآراء عموم

 .انتخاب است
 

 یینفر مقلد فقها ها یلیونم یعیانش یانوجود دارد و در م یسن یلیونم یناست؛ چند یّعقاطع، تش یتاکثر یانتکه د یراندر کشور مسلمان ا: رابعاً
و  یآنان حجت قانون یبرا یهفق یتکه وال کنند یم یزندگ یرمذهبید غو افرا یمذهب های یتو هزارها نفر اقل دهند یفتوا نم یهفق یتهستند که به وال

 گذار یانبن. و انتخاب وجود ندارد یجز مراجعه به آراء عموم یراه یچهمه باشد ه یعام برا یقانون یهفق یتو اگر بخواهد وال یستن یشرع
الزم  اًشرعاً و قانون یشانعالوه اصل انتخاب مردم که از نظر ا بر انتخاب به یشانا یدداشت و تأک یتمورد توجه و عنا ینبه ا یاسالم یجمهور
 .گرفت یجا نشأت م یناز ا شد یشمرده م

 
با  شود ینبوده و نم یافراد عمالً موجب تنازع یشخص یفبا وظا تر یشدر فتوا را که با تکثر مراجع و ارتباط ب یتمصباح مسأله مرجع یآقا: خامساً

تمام آحاد کشور است و  یو فرهنگ یو اقتصاد یو اجتماع یاسینفر است و مربوط به سرنوشت س یک یاردر اخت که منحصراً یهفق یتمسأله وال
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و رفراندم را  یمراجعه به آراء عموم یحاًحساب کرده است و صر یکسان یست،ن تفاوت ینسبت به آن ب یو تفکر یدهکس با هر مذهب و عق هیچ
 ینو ا کنند یم ییمردم خبرگان را شناسا شناسند یآن را م یبا تقوا یهمردم هر شهر فق«: گوید یم یسادگو به  کند یم ینف یهفق یول یینتع یبرا
شهر  یکهرگز حتا در  یتاکثر یو توافق بر رأ یکه بدون توافق بر مراجعه به آراء عموم یدر حال گزینند یرا برم ینبهتر) هر شهر یفقها( رگانخب
 یانکشور و مدع یکمورد وثوق و اعتماد خود هستند تا چه رسد به  یروحان یدر پ یهر گروه یزشهر ن یکدم و مر آید یاتحاد به وجود نم یزن

ومردم در آن  یو دخالت آراء عموم پذیرد یانجام م یروحان یا عده یلهمنحصراً به وس یهفق یول یینمصباح که تع یآقا یادعا ینا شمار یو ب یاربس
 یبردن علما و مجتهد یناز ب یتوطئه برا یکآن را  یاسالم یجمهور گذار یاندر دانشگاه گفته شده است و بناست که  یزیشده است همان چ ینف

داشته باشد  یاظهارنظر دارد که خودش از آن نمد کاله یتصالح یکس«: گوید یجا م ینمصباح در هم یآقا. »خود مردم اعالم کرده است وسیله
 ینرا داشته باشند و درست در برابر ا ینهااز ا یا است که خودشان مرتبه نازله یاول یگراناز د یطشرا نیدر ا یشهادت بدهند چه کس یدبا یکسان

پانصد نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ  یرانا یاسیدر امور س«:گوید یم» با طنز و طعن و خشم یاسالم یجمهور گذار یاناست که بن دعاا
 خواهد یتمام ملت را م ینو ا گذاشت یعده علما را کنار م یکاز توطئه سابق بدتر است آن  ینالت کنند ادخ یایندمال ب یرمردکارشان چند نفر پ

 .»ببرد یناز ب خواهد یملت م ینمجتهد را با دست هم ینا. بگذارد ارکن
 

و  یاسیس یحصح ینشاست ب یاساس قانون یحبلکه چنان که صر یست،ن یاستبا س ییفقط صرف اجتهاد و عدالت و آشنا یهفق یتمسأله وال: سادساً
شناخت رهبر  یبا توجه به قاعده مسلم مناسبت حکم و موضوع برا یناست و بنابرا یرهبر یبرا یو قدرت کاف یریتشجاعت مد یرتدب یاجتماع

و  یداخل یاستس یلبلکه تخصص در مسا یستن یکاف یاستبا س ییاو اجتهاد و عدالت و آشنا یریتمد یفیتو انتخاب و نظارت بر حاالت و ک
و در جهان بحران زده همچنان که شناخت اسالم و  یکنون یچیدهجامعه پ یریتمد یرااست، ز یالزم و ضرور یو ادار یاجتماع یلو مسا یخارج

ظ مصالح العاده برخوردار است و حف فوق یتیاز اهم یو رهبر یریتمد ییو توانا یو اجتماع یاسیس یلشناخت مسا. ستاحکام آن اجتهاداً مهم ا
 .اندازد یدر عدالت مصالح کشور و اسالم را به مخاطره م یو نقص یریتدر مد یکشور و اسالم و ملت در گرو آن است و هرگونه ضعف

 
 یعموم یاست و مراجعه به آرا تر یشب یشو تقوا تر یهتر، فق عالم یچگونه بدانند چه کس یتجمع یلیونم 70«: گوید یمصباح م یکه آقا ینا: سابعاً

ملت  یک میمراجعه به آراء عمو یراز. ندارد یبرداشت درست یکه از رفراندم و مراجعه به آراء عموم دهد ینشان م کند یو رفراندم را مردود اعالم م
 یرکشور به داو یکو همه دانشمندان و معتمدان  یو اجتماع یاسیو کارشناسان س یو علم یفقه های یتمعناست که تمام شخص ینبد یلیونیم 70

ند و گیر یمباحثات و گفتگوها و اطالعات مختلف قرار م ینا یانو همه افراد در جر پردازند یو به گفت و گو و مباحثه م نشینند یم یو بررس
شناخت  یراه برا ینو ا آید یم یروناز صندوق ب یلیونم 70 یو گفتگوها و در واقع خرد جمع یاطالعات و کارشناس ینمحصول همه ا

ملت  یکبه توافق  یدنرس یو برا دهد یبشر به آن شهادت م یخاست که تجربه تمام تار یراه ینتر و مطمئن ینرهبر بهتر یکالزم  های یستگیشا
 .»کمتر است یگردر آن از هر راه د یزن یورز وجود ندارد و احتمال خطا و غرض ینجز ا یراه یزواحد ن یریتو مد هبرر یکبر سر 

 
 یزهایباشد همه چ یهم به نظر مردم انتخاب یهفق یتاحتمال داده شد که وال ینکه آن کتاب نوشته شد و ا ینبعد از ا«: دگوی یمصباح م یآقا: ثامناً
ن و اعتبار ییبا انتخاب تع یهفق یکه ول ینا یراتعجب است ز یاربس یجهت جا یندر ا. بردند یادرا از  یو نقل یادله عقل یاتاجماع فقها روا یگرد
 یحصر یو فتوا یاسالم یجمهور گذار یانبن ییدآن حضور داشته و مورد تأ یباز فقها در تصو یاریاست که بس یقانون اساس یحرص کندد یم یداپ
اآلن  ینهم ام«: گوید یم یمرحوم مطهر یدمتفکر شه. »است یبعج یزمسلم ن یبه عنوان امر یو نقل یاجماع فقها و ادله عقل یاما ادعا. است یشانا

 یهاز آ ینقل یلکه دل ینبا ا ینموضوع مع یتاهم یلفقط به دل. دهند یکه فقها به طور جزم به لزوم و وجوب آن فتوا م یمدار یموارد در فقه خودمان
به روح اسالم که  ییموضوع و از نظر آشنا یتفقها از نظر اهم یستدر کار ن یاجماع معتبر ینو هم چن یمندار یو کاف یحبه طور صر یثو حد

حاکم و متفرعات  یتمثل آن چه در مسأله وال. باشد ینچن یدمورد با یندر ا یکه حکم االه کنند یجزم م. »گذارد ینم یفرا بالتکل موضوعات مهم
به آن نظر  یزن دیبروجر اهللا یتمرحوم آ یشاناست که استاد ا یزیهمان چ یمرحوم مطهر یانب ینو ا) 60ص  یتو روحان یتمرجع(اند  آن فتوا داده
 .داده است

 
است  یهفق یباشد ول یطشرا یناست که هر کس واجد ا یناند ا کرده یحکه همه فقها به آن تصر ی؟ و مطلب!درک مردم: گوید یمصباح م یآقا: تاسعاً

 لیر واست که اعتبا ینآن چه از ابتدا تاکنون در تمام کلمات فقها بوده ا: گوید یمنصوب به نصب عام است و م یاو از طرف امام معصوم مأذون 
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جزء  یهفق یتبودن وال یانتصاب«: گوید یو م). 25ص  یجمهور یاستدوره انتخابات ر یننهم یادنامهپرتو . (باشد یاز جانب خدا و معصوم م یهفق
م را به یائمن تمام دار. مردم است یاز رأ یهفق یول یتکه گفته باشد مشروع یدکن یدارا پ یهفق یکاست شما اگر از صدر اسالم تاکنون  یعهفرهنگ ش

 ینا) 9/7/85 یاعتماد مل. (از طرف خداست یتشو مشروع باشد یعام از طرف امام معصوم م یبنا یهفق یاست که ول ینصحبت ا. بخشم یاو م
 مقامدر اما  دهند یدر مقام ثبوت فتوا م یهفق یتفقها به نصب وال یا عده یرامقام ثبوت و اثبات و مغالطه است ز ینخلط ب یکمصباح  یسخنان آقا
امام و قانون  یدر فتوا یحاًاست که صر یزیچ ینو ا دانند یان و اعتبار بالفعل آن را مشروط به شناخت و اعتماد و انتخاب مردم م ییناثبات تع

تاکنون  ابتدااز اند و  کرده یحکه همه فقها به آن تصر یمطلب«: گوید یکه م یناما ا. است یاسالم یاداره کشور و جمهور یآمده است و مبنا یاساس
 یکه انتصاب یناست و از طرف امام معصوم مأذون و منصوب است و ا یهفق یول. باشد یطدر تمام کلمات فقها بوده است که هر کس واجد شرا

د یس اهللا یتآ ینی،نائ یرزایم ی،آخوند خراسان ی،انصار یخش یرابرخالف واقع است ز یو نقل یتحکا. است یعهجزء فرهنگ ش یهفق یبودن ول
 یهو انتصاب فق دهند یفتوا نم یهفق یتبه اصل وال یستانیس یدعلیس اهللا یتو آ یخراسان یدوح اهللا یتآ ی،ابوالقاسم خوئ یدس اهللا یتآ یم،محسن حک

 یانصار یخه شاست ک یدر حال ینا. است یمنتف یگرد یاریفقها و بس ینو ثبوت و هم در مقام اثبات و ظاهر از نظر ا یعهم در مقام تشر یتبه وال
و  یلتکم ینینائ یرزایو م یو با آخوند خراسان یافتهاو انجام  یقاتمرحله تکامل فقه و اصول به تحق یناست که آخر یردو قرن اخ یهفق ینتر بزرگ

بدون توجه  تواو ف یسو تدر یقدر مقام تحق تواند ینم یهیفق یچاست و ه یهعلم یها در حوزه یو اصول یفقه یها تاکنون محور و مدار تمام بحث
که  یناجتهاد و مطلق باشد مگر ا یمدع تواند یکس نم یچمعتبر بدهد و ه ییفتوا یارا به انجام برساند و  یمذکور بحث یهسه فق یها و فتاوا به کتاب

آنان وارد شده است  یاتکه بر نظر یینقدها یزو ن یدبزرگ برآ یهسه فق ینا یراتو کتابها و تقر یاتو نقد نظر یلبتواند از عهده فهم و مناقشه و تحل
است و از طرف  یهفق یباشد ول یطشرا یناند که هرکس واجد ا کرده یحمصباح که همه فقها تصر یآقا یادعا ینبنابرا. مورد توجه قرار داده باشد

 .بدعت است یاست که وجود دارد و نوع یزیمنصوب خالف آن چ یامعصوم مأذون 
 

 یمما به حرف او اعتماد دار گویید یو م کنید یم یرا معرف یبلکه شخص صالح دهید ینم یه خبرگان پست و مقامشما ب«: گوید یمصباح م آقای
 ممقام را اما دهد ینم یآنها به رهبر مقام. اصلح است یگرانفرد از د ینکه ا دهیم یما شهادت م گویند یبلکه م کنند یخبرگان هم رهبر را نصب نم

. شخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد پس کار خبرگان فقط شهادت دادن است ینکه ا دهیم یما شهادت م گویند یبرگان مخ... زمان به او داده است
 نامام است که مردم خبرگان را به عنوا یحاتبرخالف تصر یزاست و ن یمتن قانون اساس یحمطلب بر خالف صر یناوالً ا) 25مذکور، ص  یادنامه(

 ینا یو مفروض در قانون اساس کنند یانتخاب م یطشرا ینواجد ینمردم رهبر را از ب یندگانو خبرگان به عنوان نما ندکن یخود انتخاب م یندهنما
 بارعنوان اعت ینو به رهبر به ا کنند یم یافتعنوان موجود و مؤثر است که خبرگان از مردم در یک یندگیاست که مردم حق انتخاب دارند و نما

که  ینا یاًثان. از آن و معلول انتخاب است یبعد از انتخاب و ناش یهفق یول یتاز انتخاب در مقام اثبات وجود نداشت و والکه قبل  یامر. بخشند یم
در  یتحتم زهرگ یراشخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد، برخالف واقع است ز ینکه ا دهیم یما شهادت م گویند یخبرگان م: گوید یمصباح م یآقا

امارات : ثالثاً. بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد یطاز شرا یاگر معلوم شود رهبر از آغاز فاقد بعض: یقانون اساس یحصرو به ت یستکار ن
علم بر عدالت و  هتا چه رسد ب یستتعبّداً کاشف از عدالت است و حتا ظن به عدالت الزم ن یهفق یو ول یددر مورد اثبات عدالت مرجع تقل یهشرع

 یانتخاب رهبر یرا برا یندگانیاگر انتخاب مردم، نما: رابعاً. است یّتاست که علم به باطن اشخاص فقط مخصوص ذات احد یتقعوا یک ینا
 یندهنما انو به عنو کند یشرکت م یانتخابات ینهمچن یکمصباح چرا در  یپس آقا. یستندن یمردم در انتخاب رهبر یندهاست و خبرگان نما یمنتف

 یداآمده است و عمالً و قوالً در خارج تحقق پ یاست که در قانون اساس یزیهمان چ یقتاما حق. نماید یم یهلس خبرگان تکمردم بر مسند مج
است که بر آن  یو شرع یعنوان معتبر و مؤثر اجتماع یکمردم  یندگیو نما کنند یانتخاب م یانتخاب رهبر یرا برا یندگانیو مردم نما کند یم

که قبل از انتخاب وجود  یزیچ. شود یخاص م یاراتاخت یو دارا کند یم یداو پس از انتخاب است که اعتبار پ شود یانتخاب م یاساس رهبر
 یاسالم یجمهور گذار یانو اقدامات بن یاتو فتاوا و نظر یاسالم یجمهور یمبنا ینو معلول انتخاب است و ا شود ینداشت و با انتخاب محقق م

 .است یو شرع یقرارداد اجتماع یک و
 

 :کند یو انکار و نقض م ینف یزموضوعه و فتاوا و آراء امام را ن ینو قوان یتصور و برداشت بند بند قانون اساس ینمصباح با هم آقای
 
 یاامّا آق. دادگاه صالح و به موجب قانون باشد یقتنها از طر یدحکم به مجازات و اجراء آن با: آمده است یو ششم قانون اساس یدر اصل س -1

حفظ نظم و  یو امام بر آن صحه گذاشته است و مقتضا ییدآن را تأ یهست و خبرگان قانون اساس یزن یقانون که حکم شرع ینمصباح در برابر ا
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. »یزدخونش را بر کند یم ینبه مقدسات توه یشخص یدد یحق داده است که وقت یاسالم به هر مسلمان«: گوید یاز اختالل نظام است، م گیریجلو
نامشخص است  یزآن ن یقو مصاد ینو مفهوم توه یدهمقدسات و حد و مرز آن مشخص نگرد یقاست که مفهوم و مصاد یدر حال ینا) 12/6/78(

 .اند مصباح استناد کرده یآقا یهنظر ینبه ا یمحفل یها در قتل یشده است برخ لو طبق آن چه نق
 
است،  گیری یمنقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصم یپرآشوب کنون یایمهم در دن اریبس یلاز مسا یکی: گوید یامام که م یدر برابر فتوا -2
 یدیو هر کس گفت قرائت جد پسندیم یرا م یو سن یعهش یکه قرائت هزار و چهار صد سال علما یمهست یما از آن کسان: گوید یمصباح م یآقا

 )30/5/77. (یا کرده جا یب یلیدهانش زد و گفت خ یتو یددارد با الماز اس
 
ها  نگهبان قرار گرفته و بانک یشورا ییدو مورد تأ یبتصو یاسالم یدر مجلس شورا 1362ماه  یوربدون ربان در شهر یبانک یاتقانون عمل -3

مسؤوالن با  یدداشته باشد که معتقدان به نظام با یو عمل یبه لحاظ نظر یو ممکن است اشکاالت باشند یآن م یتقانون موظف به رعا ینطبق ا
 یرانا یاسالم یامروز نظام جمهور«: گوید یم) 13/4/87در نماز جمعه (مصباح  یاما آقا. به مذاکره و مکاتبه بپردازند تا اشکاالت رفع شود همربوط

 حیاتبانک در  یاًنثا. یستن یزکه معتقد به نظام است جا یموقع و مکان از کس یندر ا یانلحن ب یناوالً ا. »جهان است یها نظام یناز رباخوارتر
 ینکه چن یو کس شود ینظام م یآن نه تنها موچب اختالل نظام، بلکه موجب فروپاش یلاست و حذف و تعط یاتیح یانکشور شر یک یاقتصاد
 خالفو اداره آن برثالثاً اقتصاد . نظام است یبرانداز یآن مساور یلبانک بدون ربا بدهد وگرنه اعالم تعط یبرا ینجانش یشنهادی،پ یددارد با ییادعا

معنا . است یمبتال به جامعه بشر یلمسا یزترینآن معماگونه و از اختالف انگ یلمسا یو برخ یقدق یبر علم یساده بود مبتن یگذشته که اقتصاد امر
 اقتصادد هر کشور با و ارتباط اقتصا یآن و تورم و حفظ ارزش پول و رابطه آن با ارز و پول خارج شناسی یبو آس یو مفهوم پول و پول کاغذ

از طرف اقتصاددانان و  یقخاص و دق یینتب یازمندو بهره و سود ن یو کارگر و نقش بانک مرکز دار یهو کار و سرما یهسرما هو رابط یجهان
 ها بانککه در  ییها پول یکنون یطرابعاً در شرا. گردد یانبا مشخص شدن موضوعات درباره آنها قابل ب یاست تا احکام فقه یکارشناسان امور مال

است که شخصاً قادر به  یبازنشستگان و کسان یها و معمول خرده پول یبلکه به طور اساس یسترباخوار ن داران یهپول سرما یباًتقر شود یسپرده م
به  یازمندانانک به فقرا و نب یلهها معموالً به وس پول ینو ا شد یم یها به صورت گنج نگهدار پول ینو در گذشته ا یستندمستقل ن یاقتصاد یتفعال

به کار انداختن چرخ اقتصاد  یها برا داران و دولت و بازرگانان بزرگ و صنعتگران و کارخانه ها یکمپان یاربلکه عمده آن در اخت. شود یربا داده نم
 یجامعه است که برا عیفمانت طبقه ضا یقتها در حق پول ینا. گیرد یقرار م ها یرساختمهم و عمران ز یها پروژه یسکشور در بخش کالن و تأس

آن را  یدکه قرآن مج یا دو طبقه امروز با دو طبقه ینا: گفت توان یو م شود یو دولت به کار گرفته م داران یهکالن سرما یلهعمران کشور به وس
و ربادهنده را  گیرد یبا آن بهره که رباخوار م شود یخرد داده م یها و دولت به صاحبان پول دار یهکه از طرف سرما یزبهره ناچ ینو ا. کند یم یبررس

آن را ظلم و در حکم محاربه با خدا و رسول خدا اعالم  یدو قرآن مج مکد یخون او را م یقتو در حق گیرد یم یو گاه به بردگ نماید یاستثمار م
است که  یو خاص یدموضوع جد یگرد یربه تعب یااست و  یمستحدث های یدهجهت از پد ینکار بانک در ا رسد یبه نظر م. متفاوت است کند، یم
آن جستجو کرد و بخش  یپا برا گذاران خرده و مشروع و منطبق با مصالح مردم و کشور و به خصوص سپرده یو فقه یو منطق یراه حل علم یدبا

 .کرد یجادو شعبه خاص ا یژهن بانک وآ یبانک جدا نمود و برا یاز کار اساس یکسرهاست  یازمندالحسنه را که پرداخت وام به طبقات ن قرض
 

مردم و  یامنا یلهمداران و مصرف آن به وس از گزند تورم و دستبرد قدرت) امانات مردم(ها  سپرده ینحفظ ارزش ا ینهزم ینمهم در ا یاربس نکته
 .گذاران است از سود به صاحبان و سپرده یمملکت و دادن سهم یکشور در جهت عمران و آباد

 
 ینف. کند یرا محدود م یآزاد ینکهندارد جز ا یو قانون و شأن یناست که از غرب آمده است و د یزیچ یآزاد: گوید یمصباح م یآقا که ینا -4

 یااله یآن را حق یاست و قانون اساس یو قانون اساس یاسالم یجمهور یانکه بن) 56اصل (است  یشخو یانسان بر سرنوشت اجتماع یتحاکم
است در  یظلم یانب ینا یزو ن داند یها را وابسته و مشروط به انتخاب انسان م بودن همه سمت یو قانون یتعالم نموده و رسمانتزاع ا یرقابلو غ

اهل الکتاب تعالو  یا«: گوید یم یدقرآن مج. شده است یدبا صراحت بر آن تأک یدکه در قرآن مج یدتوح یو انحراف از معنا یااله یانحق تمام اد
 )64آل عمران . (»بعضنا بعضاض ارباباً من من دون اهللا یخذو ال ن یئاًاال ال نعبد االاهللا و ال نشرک به ش یعکمو بل ینناب سواء کلمۀامع 

 
 یماو قرار نده یکرا شر یزچ یچو ه یمکه جز خدا را نپرست ینا یممتحد شو) اصل مورد قبول همه(کلمه مشترک  یکتا بر سر  یاییداهل کتاب ب ای
 دراز افراد  یفرد یاخضوع جامعه «: گوید یم یهآ یدر معنا ییعالمه طباطبا. یردنگ) مطاع و فرمانروا( یاررا صاحب اخت یگریز ما دا یک یچو ه
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 یانو منهدم ساختن بن یفطرت بشر ینابود. یرداو مورد اطاعت قرار گ یفرد مطلق العنان فرمان براند و امر و نه ینکه ا یبه صورت یگربرابر فرد د
 رستشو پ یدرا عدل توح یگریتحکم و فرمان انسان د یداز ق یبا صالبت و استحکام تمام، آزاد یهآ ینا) 274ص  3ج  یزانالم. (است یتانانس

و  یدکه انسان از ق ینمگر ا. یابد یکه پرستش خالص خداوند تمام و کمال نم دهد یبالفصل آن اعالم کرده است و نشان م یجهخداوند متعال و نت
: گوید یم یدقرآن مج. است ها یهمه آزاد یانو بن یااله یاءاصل و اساس رسالت و دعوت انب ینمثل خود آزاد گردد و ا ییو فرمانرواتحکم 

 )99 یونس. (»ینمُؤمن یَکُونواَفَاَنتَ تُکرِهُ الـناسَ حتا  یعاًالَارضِ کُلُّهم جم یوَلَؤشَاءَ رَبکَ لĤَمَنَ مَنّ ف«
 

کلمه . تا مومن باشند یمردم را به زور وادار کن خواهی یتو م یاپس آ آوردند یم یمانبدون استثنا ا ینهمه اهل زم ینههر آ کرد یخداوند اراده م اگر
و اگر  یردبگ لقمردم تع یمانبه ا یذات مقدس االه ینیمحال است که اراده تکو یعنی. امتناع جزا به خاطر امتناع شرط است یانب یبرا یهدر آ» لَو«

انسان است  یتو در برابر اراده خداوند که بر آزاد یاکه آ کند یو سپس با عتاب خطاب م آوردند یم یمانا یعاًجم ینبود همه اهل زم ینچن
 یآزاد ذیرخلل ناپ یو با صراحت یستن یلو تأو ییددر ذات خود قابل نسخ و تق یدقرآن مج یانب ینا ی؟کن یلرا بر مردم تحم یمانا خواهی یم

ندارد،  یجز محدود کردن آزاد یشأن یناز غرب آمده است و د یمصباح که آزاد یآقا یادعا ینبنابرا. کند یم یانب یمانو ا یدهدر عقانسان را 
اطاعت  ببا زور و طل یتاست که حاکم ینا یجهنت. است یاو رسالت انب یمتعل ترین یو اساس ینتر و انکار مهم یو نف یدقرآن مج یحبرخالف صر
متناقض با  یتحاکم یناست و اطاعت از ا یااله یاءانب یمو تعال یدعمال قدرت به هر صورت و به هر اسم ممنوع و برخالف قرآن مجمردمان با ا

اطاعت از طاغوت  یقتو در حق دهد ینم ییرو فاسد و مفسد، آن را تغ یزشرک آم یتبر آن گذاشتن ماه ینخالص خداوند است و اسم د یتعبود
در  یناحد مشترک یتبه باب امانت و وال یانو اد یعشرا یعبلکه در جم یه،سلطنت اسالم یقترجوع حق«: گوید یم ینینائمرحوم . و بدعت است

 یاتآن از تبدل به مستبدانه و تحکم دلبخواهانه و قهر از اظهر ضرور یتو محدود یشخص متصد یبرا یتمز یچبدون ه یهحقوق مشترکه نوع
امم  یتفراعنه و طوغ یانبه تقلّب و طغ یثاًو حد یماًقد ها یاست و استناد تمام تجاوزات دلبخواهانه و حکمران یانو اد یعتمام شرا لکهاسالم ب یند

از  یجا ظاهر شد صحت مقاله بعض یناز ا«: گوید یم ینیمرحوم نائ یزو ن) 60مردم ص  یداریبر ب یدرآمد یلاالمۀ ذ یهتنب. (از واضحات است
شجره  یناند و معلوم شد قلع ا و با هم توأم دانسته یکدیگرمنقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ  ینیو د یاسیس که استبداد را به فن یعلما
استبداد (اسهل و در قسم دوم ) یاسیاستبداد س(در قسم اول . آن به التفات و تنبه ملت منحصر است یلهکه وس یثهخب یترق ینو تخلص از ا یثهخب
و حافظ و مقوّم  یختگیهم، به هم آم یرانیانما ا یاهروزگار س. بالتبع موجب صعوبت عالج قسم اول هم خواهد بودصعوبت و  یتدر غا) ینید

 یگفتند براساس قانون اساس«: گوید یمصباح م یآقا) 43االمه همان ص  یهتنب. (دو شعبه استبداد و استعباد را مشهود ساخت ینبودن ا یگرهمد
البته  شود یدور م ینو ا کند یم یینتع یهفق یشورا را ول ینو ا کند یم ییننگهبان تع یکنند خبرگان را شورا ینیرا تع یهفق یول ایدخبرگان ب

اما . نداده است یجا جواب ینمصباح ا یآقا) 25ص  یجمهور یاستدوره ر یننهم یادنامه. (داده شده است ینهابه ا یکننده و منطق قانع یها جواب
است دور واضح و  ینچن یناًبدهد که ع یتنگهبان به خبرگان رسم یشورا یلهبه وس یهفق یببخشد و ول یتگان رسمخبر یدرا با یهفق لیاگر و

 یگربه عبارت د. ندارد یدترد یجا یدهپد ینو بطالن ا بخشد یم یتخودش به خودش رسم یهفق یاست که ول ینروشن آن ا یاست و معنا یهیبد
 .است یبدهد، دور آشکار و باطل یترسم یهفق یو اگر بخواهد به ول گیرد یو اعتبار م یترسم یهفق یخبرگان از ول

 
به  یامام و ربط یو فتوا یاست برخالف قانون اساس ینظر یستمشروط به انتخاب ن یهفق یول یتاست که رسم یمصباح مدع یکه آقا این

نسبت و در  یتفاوت یو وجود اعتبار یو خارج ینیوجود ع ینروشن است که در احکام علت و معلول ب یزمطلب ن ینا. ندارد یاسالم یجمهور
است  ینتناقض است و مفروض ا ینباشد و هم معلول آن و ا یزچ یکهم علت  تواند ینم یءش یکو متأخر از علت و  ابعهر دو مورد معلول ت

 یرفتنقانون با پذ یکاسالم به عنوان  یرفتنپذ: گوید یمصباح م یآقا.دهد یم یتو خود به خبرگان رسم گیرد یم یتاز خبرگان رسم یهفق یکه ول
. که مأذون از طرف خداست یکس یلهقانون خدا باشد به وس یدبا یو در نظام اسالم یستوجه سازگار ن یچه هب یگذار در قانون یدموکراس

صدسال قبل  یکبه صفر و به  یقانونمشروع و  یبه حکومت یافتنرا در دست  یعهش یتو مرجع یرانادعا ملت ا یناست که ا ینا یقتحق) 9/4/77(
و  یتملت و روحان های یکه با مجاهدت و فداکار یمل یمجلس شورا یلو تشک یقانون اساس یبو تصو یتبه قبل از انقالب مشروط گرداند یبرم

 یمل یمجلس شوراجلسه  ینو اول یدبه سرانجام رس یشمس 1385و  یهجر 1324معتبر و متنفذ و شجاع و روشن نجف در  یتبه خصوص مرجع
قانون از  ینو ا یدشرع جمع گرد ینو مواز یمل یتو حاکم یدموکراس ینب 1386 رد یو با متمم قانون اساس یدگرد یلتشک 1385مهرماه  14در 
معنا را به  ینالزم است ا«: گوید یم یو مرجع بالمنازع وقت مرحوم آخوند خراسان یهفق. کامل آن برخوردار شد ییدو تأ یتجانبه مرجع همه یتحما

امورات از  یانو قصر تصرفات جابرانه متصد یالاست یداز تحد یاخر بارهًدولت ع یتکه مشروط یمکه هرکس بفهمد اظهار دار یلسان واضح
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وان که که ممکن و به هر عن یا و قصر تصرف مذکور به هر درجه یالاست یدبه قدر امکان و وجوب اهتمام در تحد یرمشروعهارتکابات دلبخواهانه غ
و  یشاءمحسوب است و فعال ما ینیهد یاتاسالم و منکر اصول وجوبش کائناً من کان در عداد منکر ضرور یند یاتمقدور باشد از اظهر ضرور

 یاستس( یمحمدکاظم الخراسان یاالحقر الجان. خواهد بود) مبتدع(الاقل مبدع . شمارد ینمعصوم را هر کس از احکام د یربودن غ یارمطلق االخت
 )207ص  ینامه خراسان

 
 ینتا آخر یما به گردن گرفته یعدل االه یشگاهکه در پ یتخود و آن مسؤول یهشرع یفهبرحسب وظ یزن یانداع: آمده است ینبه شاه چن یدر تلگراف و

ننموده  یخوددار ینلممطهره و اعاده حقوق مغصوبه مس یعتاساس شر یسو تأس خبر یاز خدا ب ینو رفع ظلم خائن ینقطه در حفظ مملکت اسالم
) جمهور( ینحضرت صاحب الزمان عجلّ اهللا فرجه با جمهور مسلم یبتدر عهد غ ینمذهب است که حکومت مسلم یتحقق آنچه ضرور درو 

 ینساخت و از حضرت حجت اهللا ارواح العالم یمخود آگاه ساخته و خواه یفرا به تکل ینکرد و عموم مسلم یماست حتا االمکان فروگذار نخواه
اال لغته اهللا ) ینقلبونمنقلب  ینظلمو ا ینالذ یعلمو س. (یممقدس استمداد نموده و به معاونت آن حضرت مستظهر و معتمد قصدم ینفداه در انجام ا

ص  یمه خراساننا یاستس( یــ االحقر عبداهللا المازندران یلخل یرزاــ االحقر بخل المرحوم م یــ االحقر محمدکاظم الخراسان ینالقوم الظالم یعل
204 .( 

 
 هر که باشد أدنی – یتمشروط یماساس قو ینبا مخالف یبدانند که همراه یهمگ: آمده است ینچن ییو طباطبا یمرحوم بهبهان یلهوس یامیپ در

نجل المرحوم . یندننما یاقدام یتابداً برضد مشروط یالبته همگ. است السالم یهمحاربه با امام عصر عل یماساس قو ینا یانتعرض به مسلمانان حام
 ).196ص  ینامه خراسان یاستس( یعبداهللا المازندران یمحمدکاظم الخراسان یلخل یرزام الحاج

 
بود که جبهه استبداد و جهل و تعصب و تحجّر را  ینینائ یرزایو م یانصار یخدر کنار ش یاصول یهفق ینتر به عنوان مهم یفتوا از آخوند خراسان این

مدد  آنبه  یطانیش های یزهبرخوردار بود و همه انگ یو از همه قدرت نظام پوشاندند یم ینبر آن لباس د یداشت و برخ یشهر خیکه در اعماق تار
حکومت خودکامه و مطلق العنان حکومت ملت را در  یدرهم شکست و به جا دانست یو خود را مالک جان و مال و ناموس مردم م رساند یم

 یکه آقا یزیهمان چ. شرع جمع کرد ینو مواز یملت و دموکراس یتحاکم ینشرع نشاند و ب ینمواز یترعا با یمل یچهارچوب مجلس شورا
: گوید یو م کند یم یشنهادبر آراء مردم را پ یمتک یاسالم یجمهور ی،اسالم یجمهور گذار یانبن یزن 57در انقالب . داند یمصباح قابل جمع نم

 یسرنوشت هر ملت دست خودش است و ب«: گوید یخاص م یدبا تأک یراناست و هنگام ورود به ا یربه همان معنا که همه جا جمهو یجمهور«
مجلس موسسان  یلو تشک یاسالم یکشور به جمهور یاسینظام س ییرملت درباره تغ یعموم یرفراندم و رجوع به آرا یفاصله دولت موقت را برا

 یلهبه وس یشانتحت نظر ا یفرمود و قانون اساس یینملت را بدهد تع یندگانمجلس نماو انتخابات  یقانون اساس یبمردم جهت تصو یناز منتخب
و  یدبه انتخاب مردم مستند گرد یهفق یتبودن وال یها و نهادها و حتا قانون بودن تمام سمت یو قانون گردید یبمردم تصو یندگیخبرگان به نما

و  یمل یتحاکم ینصورت ب ینانتزاع شناخته شد و بد یرقابلو غ یااله یحق یاسقانون اس یندر ا یشخو یانسان بر سرنوشت اجتماع یتحاکم
 یحق مردم بوده تا به کس یتحاکم یاآ«:گوید یمصباح م یکه آقا ینا یننشده است و بنابرا یدهد یتضاد نهگو یچه یقاًشرع دق ینبا مواز یدموکراس

 یاست که قانون اساس ییفقها ینتر برخالف نظر بزرگ. وجود ندارد یوجه سازگار یچبه ه یو دموکراس ینظام اسالم ینکه ب ینواگذار کنند؟ و ا
 .اند اسالم اعالم فرموده ینخالف مواز یحاًمنطبق دانسته و تعرض به آن را صر یرا با نظام اسالم یاسالم یجمهور یو قانون اساس یتمشروط

 
را  یهفق یکه از طرف مردم ول شود یو انتخاب م شود یکه خود وارد انتخابات م دکن یم یحق مردم را در انتخاب نف یمصباح در حال یآقا: ثانیاً

مردم  یندهمصباح نما یاگر مردم حق انتخاب ندارند چگونه آقا. موجود است یتخالف مفروض و قانون، و در تضاد با واقع ینانتخاب کند و ا
 ت؟اس
 

شده  یرفتهاز قبل پذ یو احکام شرع گیرد یانجام نم یریگ یرأ یو صرف حکم شرع هرگز در مورد حالل و حرام یاسالم یدر مجلس شورا: ثالثاً
 یداشته باشد از آن جهت مورد گفتگو و رأ یدر مجلس ارتباط با حکم شرع یریگ یمورد گفتگو و رأ یماده قانون یکشده است و اگر  ینو تضم

هست  یآن محذور و مشکل یدر اجرا یاندارد و  یابه آن وجود دارد و  یدنخشاجرا و امکان و استطاعت تحقق ب یطشرا یاکه آ گیرد یم ارقر یریگ
 یدپد یو تحول ییردر موضوع حکم تغ یاندارد و  یاحاکم است وجود دارد  یندارد و مصلحت یااهم قرار دارد و  یدر تعارض با حکم یاو  یستن یا

داشته باشد به  یتعارض یو قانون اساس یهنگهبان با احکام اول یطبق نظر شورا یا جا است که اگر مصوبه یناست و از هم یامدهن یدپد یاآمده و 
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 یاو  ییدمصلحت مصوبه مجلس را مورد تأ یصو نظر مجمع فصل الخطاب است و حق دارد طبق تشخ گردد یمصلحت ارجاع م یصمجمع تشخ
گناهان است به  ینتر افتاد و حرمت ربا که از بزرگ یربه تأخ 1362بدون ربا تا سال  یبانک یاتجهت بود که قانون عمل مینردّ قرار دهد و از ه

 یدر اجرا مجموعه احکام شرع یدجاست که با یناز مو هم تر یکنظام، محکوم مصلحت اهم قرار گرفت و هزار نکته بار یانخاطر حفظ اساس و بن
 یانشده و اساس و بن یتدر اجرا رعا یو اجتماع یذهن یطباشد و زمان و مکان و شرا یقمورد توجه و مالحظه دق هممنظور گردد و اهم و م

 ینتر مهم یقاًمصلحت دق یصنگردد و مجمع تشخ یفمخدوش و تضع یاحکام فرع یبرخ یبا اجرا) ص(و اسالم و رسالت رسول اکرم یعتشر
 ینتر مهم یدبت حکم و موضوع بابه عهده دارد و طبق قاعده مناس یهثانو ینعناو یصو تشخ اه و مصلحت ها یتاولو یصرا در تشخ یتمسؤول

 یقاًرا دق یکنون یچیدهمعتبر و زمان شناس را در خودش داشته باشد تا بتواند موضوعات مبتالبه و پ یکارشناسان و متخصصان و دانشمندان و فقها
مصلحت  یصتشخ یبرا یسالما یبه جمهور یو وفادار یترا مشخص سازند و صرف حسن ن ویهثان ینحاکم و عناو ینموده و مصالح واقع یینتب

 .کند ینم یتکفا یقانون اساس یاو  یاز حکم اول یدو رفع  یهثانو ینبه عناو یدنو رس
 

از  یالزام یدارد و انسان آزاد است و حکم یخود انسان بستگ یمانسان مؤمن و متعبد به تصم یحتا برا یو اجتماع یفرد یبخش اعظم زندگ: رابعاً
فرد بر اساس علم و تجربه و مصلحت درباره بخش اعظم  یککه  چنان و هم) منطقۀ الفراغ. (موارد وجود ندارد طرف شارع مقدس نسبت به آن

خود درباره سرنوشت  یدآزاد است و با یاجتماع یلدر بخش اعظم مسا یزجامعه ن. کند یم یزیر آنها برنامه یو برا گیرد یم یمخودش تصم یزندگ
آموزش  ی،بهداشت و درمان، دانشگاه و آموزش عال ی،کند و درباره صنعت، تجارت، مسکن، کشاورز یگذار نو قانو یزیر برنامه یشخو یاجتماع

و  یاجتماع ی،اقتصاد یاتح یها بخش یرو سا یرانندگ ینو قوان یکها، تراف مختلف با دولت یقراردادها ی،خارج یاستس بتدایی،و پرورش ا
 یهفق یو حتا ول یهدولت و قوه مجر یسمجلس و رئ یندگاننما. کند یینکالن و محدود را تع یریتدم یتوافق عموم یکدر  ینهاو قبل از ا یفرهنگ

با علم و تجربه  یداست که انسان با ییجا یع،عرصه وس ینو ا یدنما یینرا تع ینو مقررات مربوط به وکال و منتخب یرا انتخاب کند و حدومرز زمان
 یشخو یانسان بر سرنوشت اجتماع یتحق حاکم ینا یمقتضا یناًع ینکند و ا یگذار و قانون یزیر و برنامه گیری یمو حکمت درباره آن تصم

 یمرحله که هنوز انتخاب ینجمهور است و در ا یتحق حاکم یخداوند و مساو یضو ف یتاز عنا ییانتزاع و پرتو یرقابلغ و یااله یاست که حق
انتخاب حق ملت است و . کند وجود ندارد یلرا بر ملت تحم یشرط یاو  یکه بتواند امر یو قانون یشرع یتنهاد و شخص یچانجام نگرفته است ه

سازد بدون اراده و  یدکه حق انتخاب ملت را محدود و مق یدیشرط و ق یچشود و ه یینملت تع یلهبه وس یدبا یاول یقبه طر یزآن ن یطشرا
کند هرگز  یداپ یتملت رسم یلهبه وس یکه مقام و نهاد ینرد و بر فرض اندا یامکان قانون ینهاد و شخص یچخواست ملت منطقاً از طرف ه

 یاست که اراده ملت خود، خودش را نف ینا یتناقض آشکار و به معنا یفرض ینکند و چن یلبر ملت تحم ار یدر تضاد با اراده ملت امر تواند ینم
 یزجامعه مسلمان ن یک. کند یتشرع را رعا ینو اعمال خود مواز یزیر مهو برنا یماتفرد مسلمان موظف است در تصم یککند و البته هم چنانکه 
 یا یمکرد یتما انسان را هدا» اما شاکراً و اما کفوراً یلالسب یناهانا هد«. شرع است ینمواز یتموظف به رعا اهمه ج ینها و قوان در اقدامات و برنامه

 )3 یهسوره انسان آ. (ورزد یران مو کف کند یم یتمعص یاو  گزارد یو سپاس م کند یاطاعت م
 
که به نظر  ینو با توجه به ا» که مأذون از طرف خداست یکس یلهحکم خدا باشد به وس یدبا یدر نظام اسالم«: گوید یمصباح م یکه آقا ینامّا ا و
 یحق یچمعرفت است و مردم ه یاو  نیمااز ضعف ا یناش یهفق یاست و قول به انتخاب ول یمأذون از طرف خدا و انتصاب یهفق یمصباح ول یآقا
شخص حتماً مورد آن اذن  ینکه ا دهیم یما شهادت م گویند یبلکه م کنند، یو انتخاب نم دهند ینم یانتخاب ندارند و خبرگان به رهبر مقام رایب

قابل  ردمم یندگیخبرگان به نما یلهبه وس قیمیرمستغ یامردم و  یمرا صرفاً با انتخاب مستق یهفق یاست که ول یاوالً برخالف قانون اساس. قرار دارد
صحّه گذاشته و فتوا داده  یو مکراً بر قانون اساس یحاًاست که صر یاسالم یجمهور گذار یانبن یبرخالف فتوا یاًثان. شدن شناخته شده است یینتع

 یفتوا خالفبر: ثالثاً. آمده است یقانون اساس آن چنانکه در. است ینمسلم یتاکثر یحکومت مشروط به رأ یلو تشک ینامور مسلم یاست که تول
امام شهادت تعبداً کاشف از  یحبلکه به تصر دانند، یرا موجب علم و قطع به عدالت نم یدعموم فقها و فقه است که شهادت به عدالت مرجع تقل

 دهیم یم ادتما شه گویند یم دهند یکه شهادت م یکسان: گوید یمصباح که م یآقا یادعا: رابعاً. لزوم ندارد یزعدالت است و حتا ظن به عدالت ن
آنان  یدو عقا ها یزهو انگ یرمعصومبه باطن اشخاص غ یراه یرابرخالف عقل و برخالف واقع است، ز. شخص حتماً مورد آن اذن قرار دارد ینکه ا

 ینو از هم. است ینگفتن شهادت ی،سلمانجهت است که مالک عدالت ظاهر حال است و مالک م ینوجود ندارد و به هم یقینبه صورت علم و 
. کنند یاو را برکنار م. بوده است یطاز شرا یکیآمده است که اگر خبرگان متوجه شوند که در هنگام انتخاب، رهبر فاقد  یجاست که در قانون اساس

حال  یندر ع و داد یفتوا م یهفق یتکه به وال یردبروج اهللا یتمانند آ یبزرگ یهاست و فق یآن در هر حال ظن یلکه دل یمسأله اجتهاد یکخامساً در 
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ما در «: گوید یبا صراحت م یمرحوم مطهر یدو متفکر شه) نقل به مضمون. (»یستاثبات آن در دسترس ن یو معتبر برا یحمتن صر«: گفت یم
: که ینا یانو نقد آنها و ب یهفق یتات والبه مستند یدگیبعد از رس یانصار یخو ش یمو اجماع معتبر ندار یحصح یتو حد یهحاکم آ یتمسأله وال

از مکلف زکات و  یهاگر فق ینبنابرا«: گیرد یم یجهنت. »وجه از وجوه است یچکس و به ه یچه یبرا یتاصل و قاعده عدم ثبوت وال یمقتضا«
از  یاکه گو گوید یسخن م چنان یمسأله مورد اختالف ینچن یکمصباح در  یآقا. »بر وجوب پرداخت وجود ندارد یلیدل یدخمس طلب نما

آنها  یناند و امروز مشهورتر فتوا داده یهفق یتاز فقها به وال یاریالبته بس. کند از خط اسالم خارج است یددر آن ترد یو اگر کس ستا یاتضرور
و در  داند یانتخاب آنان مشروط م و ینمسلم یتاکثر یآن قائل است اما آن را به رأ یبرا یا گسترده یاراتاست که اخت یاسالم یجمهور گذار یانبن
 یو در پاسخ آقا. »باشد یفضع شان یمانهستم که اگر مرا قبول نداشتند ا ینمگر من از اصول د«: گوید یکه او را قبول نداشتند م یاشخاص رابرب

جز در موارد  یاسالم یدر جمهور« : گوید یم. امام انجام گرفته است یشیبرخالف مصلحت اند شود یکه گفته م یندگاننما یو رأ یناطق نور
 یگریخود را بر د یرأ تواند یکس نم یچموضوع از طرف کارشناسان دانا ه یصنظام در خطر باشد آن هم با تشخ یثیتکه اسالم و ح ینادر
حق  یاستوس استیانتخابات دخالت در س گویند یم یکه برخ یامام هنگام) 28/6/67- 142ص  21ص ج . (»یاوردکند و خدا آن روز را ن یلتحم

را جدا از اعتماد و  یهفق یتامام وال. کند یبه دست مردم اعالم م ینبردن مجتهد یناز ب یتوطئه برا یککه آن را  آشوبد میاست چنان بر ینمجتهد
 یحبه آن تصر یدر قانون اساسو اعتماد و آزار مردم شناخته است که  یرشدر پذ یقاًرا دق یهفق یتو کاربرد وال داند ینم یرفتنیانتخاب آزا د مردم پذ

آزموده و محصول آن را در طول مبارزات و  یتمردم به روحان یمانرا در قبول و ا یتو مرجع یتامام قدرت روحان) 107اصل . (تشده اس
و اعتماد به  کرد ینم یو شکنجه و حبس و اعدام و ارعاب تلق یررا هرگز وابسته به زور و شمش یتامام قدرت مرجع. است یدهانقالب د یروزیپ

قرار  یاسالم ینگهبان در تعارض با مصوبات مجلس شورا یکه شورا یامام هنگام. گرفت یاز اعتماد مردم نشأت م ناشیهمواره  یشاننفس ا
ت مصلح یصتشخ یبرا... مرکب از ینگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاضر نشد مجمع یمجلس و شورا ینکه ب یدر صورت«: نوشت یحاًصر. گرفت

مصلحت  یصفتوا را داد و تشخ ینتر صورت امام متهورانه ینبد. یردمجمع مورد عمل قرار گ ینا یاعضا کثریتا یرأ... گردد یلتشک ینظام اسالم
و قانون  یاول یبر حکم شرع یقرار داد و مصلحت را به عنوان حکم ثانو یینگهبان داور نها یمجلس و شورا یننظام را در موارد اختالف ب

 یو ادار یرا به لحاظ قانون یگام اصالح ینتر را از بن بست خارج ساخت و مهم یریتو مد حقوقیو  یمرجح اعالم کرد و نظام قانون یاساس
قانون و  یو اجرا یعموم یبر آرا یمبتن یقانون اساس(بلکه نظام در . یستبرداشت و البته مراد از نظام هرگز فرد و گروه خاص صاحب قدرت ن

امام . معقول و مقبول و مشروع است یامر ینمرجح است و ا یو مورد ییبر احکام جز هنظام است ک ینا یور است و مصلحت کلمتبل) عدالت
امام در مراجعه به ) 529ص  9ص ج (» .نه ییدبگو یددار یبخواهند شما چه حق یکتاتوریبخواهند همه مردم د یکتاتوریاگر مردم د«: گوید یم

 کنید، یردّ م خواهید یم کنید یقبول م خواهید یدادن م یدر رأ یدشما قانون را مختار یبرا خوانند یم«: گوید یم یون اسامدر مورد قان یعموم یآرا
امام . سرنوشت هر ملت دست خودش است«: گوید یو اصرار و تکرار م یدامام با تأک) 23ص  11ص ج . (شود یباز درستر نوشته م یداگر رد کرد

نظرات : گوید یو م داند یمفتوح م یاسیدر مسائل س یاول یقو به طر ینیشرع از متون د کامباب اجتهاد را در فقه و استنباط احهمراه با عموم فقها 
 یها کتاب«: گوید یاز آن را ندارد و م یریتوان و حق جلوگ یآزادانه عرضه شود و کس یکدیگرمختلف و مخالف  های ینهدر زم یو فقه یاجتهاد
تا آن  یو عباد یو اقتصاد یاسیو س یفرهنگ یمختلف نظام های ینهها در زم ها و برداشت قهیسالم پر است از اختالف نظرها و سلبزرگوار ا یفقها

. شود یداهم ممکن است قول خالف پ یاجماع یلاقوال مخالف وجود دارد و حتا در مسا یااجماع شده است قول و  یکه ادعا یجا که در مسائل
 یمدع یطوس یخاستاد ش یمرتض یداختالف است س یعهش یمقد یفقها ینتر بزرگ زدو نفر ا یطوس یخو ش یمرتض یدس ینبخبر واحد  یتدر حج(

خبر واحد و هم بر  یتهم بر حج کند یدر فوائد االصول نقل اجماع م یانصار یخاست و ش یتحج یمدع یخخبر واحد است و ش یتعدم حج
مهم شناخت دولت و حکومت و  یول«: گوید یو م.) خبر واحد استوار است یتاساس فقه بر حج است که یدر حال ینخبر واحد و ا یتعدم حج

جاست که اجتهاد  یناست و هم یو ضرور یّهکند که وحدت رو یزیر بتواند به نفع مسلمانان برنامه یجامعه است که بر اساس آن نظام اسالم
نتواند  یادهد و  یصمصلحت جامعه را تشخ واندنت یدر علوم معهود حوزه هم باشد ولفرد اگر اعلم  یکبلکه  باشد ینم یها کاف مصطلح در حوزه
 ینا. باشد گیری یمو قدرت تصم یحصح ینشفاقد ب یاسیو س یاجتماع ینهدر زم یدهد و به طور کل یصرا از افراد ناصالح تشخ یدافراد صالح و مف

معلومات  یازمندو ن یعوس یا از علوم، خود امروز عرصه یاریمانند بس یاسیس یلمسااجتهاد در . (یستمجتهد ن یو حکومت یاجتماع یلفرد در مسا
- 176ص  21ص ج ( یردزمام جامعه را به دست گ تواند یو نم.) خاص خود را دارد یگاهها جا خاص است و در دانشگاه یها و تجربه و آزمون

کامالً  یدا که نوشته یمطلب«: نویسد یمجلس م یندگاناز نما یا خ نامه عدهدر پاس یاتشانحدود شش ماه به آخر ح 67امام در آذرماه سال ) 177
ها انجام  سال ینآن چه در ا یمحرکت کن یکه همه طبق قانون اساس یددرآ یوضع به صورت ها ینهدارم در تمام زم یمان شاء اهللا تصم. درست است
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بدون انتخاب مردم  یو سمت ادنه یچه یاست که در قانون اساس یحالدر  ینا) 203ص  21ص ج . (گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است
در تعارض با قانون . است یافتهآن چه انجام : یاًو ثان کند یاعالم م یاداره کشور را قانون اساس یاوالً امام مبنا ینو بنابرا یستن یمشروع و قانون

را شرعاً و  یاسالم یو هوشمندانه جمهور ینانهو ثالثاً واقع ب باشد یل استناد نمبوده و قاب یخاص جنگ یطالعاده و مربوط به شرا فوق یامر یاساس
است  یزیهمان چ یناًع ینو ا دارد یمردم اعالم م یو بقاء و استحکام نظام را مرهون اعتماد و رأ سازد یاستوار م یعموم یآرا یهعقالً و واقعاً بر پا

 یخداوند انسان را بر سرنوشت اجتماع: شده است یانب یمل یتتحت عنوان حاکم یانون اساساز آن نشأت گرفته و در خود ق یکه قانون اساس
 )56اصل . (را از انسان سلب کند یحق االه ینا تواند یکس نم یچو ه یاست االه یحق ینحاکم ساخته است و ا یشخو

 
بدهد و اگر رهبر از انجام  یرأ یز طرف مردم به انتخاب رهبرو انتخاب شده است تا ا باشد یمجلس خبرگان م یمصباح که خود از اعضا یآقا امّا
 دهدب یاو رأ یبه برکنار. بوده است یطاز شرا یمعلوم شود از آغاز فاقد بعض یاگردد و  یطاز شرا یکیفاقد  یاخود ناتوان شود و  یقانون یفوظا

بهرهر صورت که نظر مردم را در «: گوید یو م کند یم یربمردم تع یها مردم به هوس یشرکت است و از رأ یتجمهور«: گوید یم) 111اصل (
 یتواگذار کنند؟ و اگر مردم در مشروع یحق مردم بوده است تا به کس یتحاکم یاکه آ شویم یاشکال مواجه م ینبا ا یمدخالت ده یتمشروع

مصباح  یآقا) 17/5/88 یاعتماد مل. (امشروع باشدن یطعادل واجد شرا یههر زمان که مردم نخواستند حکومت فق یدداشته باشند با لتحکومت دخا
مردم  یطشرا یندر ا یدهباشد مصلحت د جمهور یسرئ یچه کس دهید یدستور م یهفق یول«: گوید یو م کند یم یحق مردم را در انتخاب نف یکسره

 یدولت و قانون اساس یو امضا یهفق یترش به امر والاعتبا شود یاجرا م یرانا یکه در کشور اسالم یبه نظر ما تمام مقررات«: گوید یبدهند و م یرأ
اساس در  ینمصباح بر هم یآقا) 11/10/84 یهسرما. (»نداشت یو قانون یاعتبار شرع دادند یم یرا اگر امام امضا نکرده بود اگر تمام مردم همه رأ

اسالم «: گوید یم) 35اصل . (دگاه صالح و به موجب قانون باشددا یقتنها از طر یدآن با یحکم به مجازات و اجرا«: گوید یکه م یقانون اساس بربرا
 یو در برابر قانون مصوب مجلس و شورا) 12/6/78. (یزدکند خونش را بر ینبه مقدسات توه یحق داده است که اگر شخص یبه هر مسلمان

) 13/4/82نماز جمعه . (»جهان است یها نظام ینرباخوارتاز  یرانا یاسالم یامروز نظام جمهور«: گوید یبدون ربا م یبانک یاتمورد عمل رنگهبان د
زمان و مکان را در  یدبا ها گیری یمدر اجتهاد و تصم«: که کند یاز خط امام در برابر امام که با صراحت و شدت اعالم م یرویپ یمصباح با ادعا یآقا

را  یو سن یعهش یما قرائت هزار و چهارصد سال قبل علما«: دگوی یم. »یستن یکشور کاف یریتکرد و اجتهاد مصطلح در مد یتنظر گرفت و رعا
 ینا«: گوید یمصباح م یآقا) 30/5/77( یا کرده جا یب یلیتو دهانش زد و گفت خ یدبا. از اسالم دارد یدیقرائت جد یدبگو یو هر کس پسندیم یم

. را محدود کنند یندارند که آزاد ینجز ا یو قانون شأن یند .آورده است یاست که فرهنگ غرب یزیاست چ یانسان آزاد یبرا یارزش ینکه باالتر
)30/5/77( 
 
خاص  یتکه وارد انتخابات شده است و در آن چهارچوب انتخاب شده است و موظف به انجام مسؤول یمصباح برخالف قانون و قرارداد یآقا و

 یاریمصوب بس یو برخالف فتوا و نظر امام و قانون اساس ینانهب یرواقعو غ یانهناش یارو سست و بس یپوشال ای یهاست و برپا یمحدود و مشخص
که بدون  یفرد. ندارند یحق یچمعصوم ه یرمردم و غ یرمنتخبفرد غ یکو اطاعت از  یمکه مردم در آن جز تسل کند یرا طرح م یاز فقها، حکومت
 یاراتیمصباح، حتماً مأذون از طرف خداست و با اخت یه آقاو به گفت یدهگرد یینو رفراندم و با شهادت چند نفر تع یعموم یمراجعه به آرا
. که مردم حق اعتراض و عزل او را داشته باشند ینو اداره همه امور و شئون جامعه و بدون ا ییاجرا ینمسؤول یینو تع گذاری نوننامحدود در قا

جامعه بدون  یریتمد یبرا یفرد یینکه تع ینف نظر از اوجود دارد و صر یهنظر ینکه در ا یو منطق یعقل یصرف نظر از تمام اشکاالت شرع
حقوق هرگز  ینا یتو تعهد به رعا یتو مقررات مربوط به حقوق آحاد جامعه و اقل یتاکثر یرأ یرشو پذ یعموم یبه آرا عهتوافق مردم و مراج

ستم  ی،به فساد، تباه یستدر کار ن یعصمت یوقت یتحکوم ینکه چن دهد یبشر نشان م یخکه تجربه تمام طول تار ینامکان ندارد و صرف نظر از ا
طرح حکومت  ینا. است یانسان یتو شخص یتبه بشر ینو توه ییرطرح در ذات خودش تحق ینکه ا ینو صرف نظر از ا انجامد یو استبداد م

و کرامت و حرمت و حقوق و حق  یدر برابر انسان آگاه و طالب آزاد. ندارد یو انسان یمردم یرشامکان تحقق و پذ یطاز شرا یشرط یچه
 یحق یچو ه کند یطلب م یماطاعت و تسل یتدم زد که از تمام بشر یرمعصومو غ یفرد ومتیاز حک شود یهرگز نم یشبر سرنوشت خو یتحاکم
 یچه اسم یدرا با ییهموضوع بد ینعدم توجه و درک ا دانم یاست و من نم یهیاتاز بد ینو ا یستاو قائل ن یرأ یبرا یارزش یچانتخاب و ه یبرا

را  یاتیمدع ینشک امام چن یو ب. کرد یمطرح نم یبه صراحت و علن یا کرد یمطرح نم یاتیمدع ینامام چن یاتمصباح در ح یآقا. بر آن گذاشت
باطل  یالیت خنوع حکوم ینوجود ندارد که ا یدیترد. نداشت یشانا یاترا در زمان ح یمسائل ینمصباح قطعاً جرأت طرح چن یو آقا تافت یبرنم
بعد از  یاصول یهفق ینتر بزرگ ینا یآخوند خراسان. است یتبشر یو برا روحانیت یاسالم برا یبرا یاسالم یجمهور یخطرناک برا ای یشهو اند
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م و انحاء ظل. نمانده که اگر دولت مشروطه گردد یمخف یشعور یمطلب واضح است و بر ذ«: گوید یدر پاسخ سؤال از مشروطه م یانصار یخش
، چنان که پرواضح است که فسادها از تلف نفوس و اموال از جهت یدعباد خواهد گرد یاستبداد از حکام بالد کم خواهد شد و موجب آسودگ

مفصل  یدر مکتوب یآخوند خراسان یزو ن) 219ص  ینامه خراسان یاستس( یمحمدکاظم الخراسان. همه آوازها از شه بود ینا. »همان استبداد است
فعال «: گوید یموجود و انحطاط ملت من جمله م وضعنجات از  یحکومت مشروطه و ضرورت آن برا یتد حکومت وقت و دفاع از مشروعدر نق

 یخواسط و مکمّل ش یهفق ینیخواهد بود و مرحوم نائ) مبتدع(شمارد الاقل مبدع  ینرا هر کس از احکام د یرمعصومبودند غ یارو مطلق االخت یشاءما
 یاز آن قوا: دوم«: گوید یو م. »شمارد یملعونه م یقوا زا یکی یننوع اعمال قدرت را به اسم د ینا یدبا صراحت و تأک یوند خراسانو آخ یانصار

محسوب بودن از همه اصعب و در  یانتملعونه که بعد از جهالت ملت از همه اعظم و عالجش هم به واسطه رسوخش در قلوب و از لوازم د
که عبارت از ارادات خودسرانه است که  ستیرا هم دان یقتشو حق یّناست که اجماالً در مقدمه مب ینیه شعب استبداد دحدود امتناع است هم

خود به  ینو آئ یشک یاتفرط جهالت و عدم خبرت به مقتض یلهاظهار و ملت جهول را به وس یانتبه عنوان د یهروحان یاستدر س ینمنسلک
 یتعزّ اسمه است لهذا از مراتب شرکت به ذات احد یمستند به حکم االه یرچون غ یرویاطاعت و پ ینه اک یو هم دانست دارند یاطاعتش وام

 )130مردم ص  یداریبر ب یدرآمد یلاالمۀ، ذ یهتنب. (»است
 

 یرامجلس شو یجمهور یاستنظارت بر انتخابات مجلس خبرگان ر یقانون اساس 99نگهبان طبق اصل  یشورا یفاز وظا یکی) 1: یازدهم
آن  یبه صاحب اصل یناًو امانت مردم و آراء آنان ع یرداست تا انتخابات آزاد و طبق قانون انجام گ یپرس و همه یو مراجعه به آراء عموم یاسالم
 و یتکه در همه جا و در کشور ما از آغاز مشروط یزیچ. امانت مردم خلل وارد نسازد یدندر رس یمتنفذ یرویقدرت و ن یچه وشود  یمتقد
قبل از انقالب  یمل یآن انتخابات دوره هفتم مجلس شورا یزانگ بوده است و نمونه عبرت ینگران یهو انجام انتخابات ما یمل یمجلس شورا یستأس

و مدرس بزرگ را از  یدکه مدرس به خودش داده بود، قرائت نگرد ییبه نام مدرس خوانده نشد و به گفته مدرس حتا رأ یرأ یکاست که حتا 
 یریجلوگ یبعد از انقالب برا یدر مجلس خبرگان قانون اساس) 2. مظلومانه او را به شهادت رساندند یاراداره کشور و مجلس اخراج و بس عرصه
انتخابات  یانو بدون حبّ و بغض در اجرا بر جر طرف یب یأتیه. یدمقرر گرد یشیمجالس فرما یلدر انتخابات و تشک تتجربه تلخ و دخال یناز ا

چون انتخابات «: گوید یم یمرحوم بهشت ی،وقت مجلس خبرگان قانون اساس یسرئ. یدمنظور انتخاب گرد ینا ینگهبان برا یو شورا یدنمانظارت 
 یلدور از مسا یا مقام مقننّه یکدولت نباشد، بلکه  یارقسمت صرفاً در اخت ینخواسته شد که نظارت بر ا است یمعموم ملت و مستق یلهبه وس
 یشورا ینآن هم ینتر- که مناسب یدیمرس یجهنت ینقسمت نظارت کند و به ا ینبر ا شود، یم یداها که در اجرا پ ر از حبّ و بغضو دو ییاجرا

 تواند یمعلوم باشد که م یدبا«: گوید یو م کند ینگهبان سؤال م یو نظارت شورا یاراتاز حدود اخت) نیرحما(از خبرگان  یکی. »نگهبان است
 یشورا. یستن یبحث ینمسلماً دولت است و در ا ینظارت است و مجر«: دهند یپاسخ م یمرحوم بهشت. »باشد یگرانبه عهده د نظارت کند و اجرا

 یندر ا یدبا یمنگهبان حق اظهارنظر بده یشورا یاگر ما برا«: کند یم یحبدهد و بعد تصر ییدستگاه اجرا هب یدستور یماًمستق تواند ینگهبان هم نم
نظارت به نظارت  یرندارد و تفس ییگذار نظارت جز اظهار نظر معنا از نظر قانون ینبنابرا). 95-6ص  2مشروح مذاکرات ج (ظارت ن یمکن یدجا ق

مقصود  یانب یرتفس یمعنا: یاثان. گذار است اجتهاد در مقابل نصّ قانون سازد، یکه نظارت را الزام آور م ستصوابکردن نظارت به ا یدو مق یاستصواب
و مفسر قانون هرگز حق  یردانجام پذ یمگذار حک در چهارچوب متن و مفهوم قانون و مجموع قرائن موجود در کالم قانون یدگذار است که با قانون

. جا مفهوم نظارت مطلق است ینگذار وجود داشته باشد و در ا در کالم قانون ای ینهکه قر ینرا خاص معنا کند، مگر ا مو عا یدندارد مطلق را مق
. نظارت معنا نکرده است یاستصواب را جزء معنا یکتاب لغت یچبر نظارت است و ه یدزا یدتطالع جزء ذات مفهوم نظارت است و استصواب قاس
دوره  یازده یو برگزار 22/2/1370 یخاستصواب وجود ندارد و تا تار یدگذار بر ق در کالم قانون یو عالمت ینهقر یچو ه. است یهیبد ینو ا

استصواب مالحظه و معنا شده است و  یدخودش و بدون ق یهمچنان نظارت به معنا ی،اسالم یجمهور گذار یانبن یاتتا زمان ح انتخابات و
 یریو به تعب یبه رأ یرگذار و برخالف آن چه در مذاکرات نقل شد تفس در کالم قانون ینهبدون قر صواباست یدکردن نظارت به ق ییدتق ینبنابرا
فهم قانون  ینو مواز یردر تفس یارتکاز عرف: ثالثا. گذار است مقصود قانون یانامانت در ب یتعدم رعا یقتدر حق. است» صاحبه یرضیما ال « یرتفس

اخذ شود و  یدمطلق و بدون ق یدنباشد لزوماً با ای ینهمادام که قر یم،گذار حک که مطلق در کالم قانون کند یم یجابا یقاًبه لحاظ علم اصول دق
 یداست و همه جا بدون ق یاربس ینظارت در قانون اساس: رابعاً. امانت است یتو خالف قانون و عدم رعا یفتحر ینهبدون قر دییهرگونه ق

و  یعو به خصوص نظارت وس یمانظارت بر سازمان صداوس یو نظارت شورا یهمجلس بر قوه مجر ارتمن جمله نظ. استصواب منظور شده است
اعمال آن نظارت به وجود آمده است و  یکل کشور برا یسازمان بازرس یقانون در کشور که در قانون اساس یانن جربر حس یههمه جانبه قوه قضائ
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 ییدقانون مصوب مجلس و تأ. در آن نظارت وجود ندارد یبه دادگاه ارجاع گردد و استصواب باید یهنظارت قوه قضائ یجهنگهبان نت یشورا ییدبه تأ
نسخه از  یکسازمان  یسباشد، رئ یادار یا یمال یاناز سوء جر یحاک یاگر گزارش بازرس. (است ینچن یناًنظارت ع یننگهبان در مورد ا یشورا

مربوط منعکس و تا حصول  یو انضباط یصالح و مراجع ادار ییبه مراجع قضا یماًمستق تکبو مجازات مر یبتعق یو مدارک برا یلآن را با دال
به  یدبا یهمصوبه مجلس را که نظارت قوه قضائ یننگهبان ا یشورا) 300و مقررات ص  ینمجموعه کامل قوان(.) خواهد کرد یگیریپ یینها یجهنت

قرار داده است و نظارت قوه  ییدشود، مورد تأ ییگرفته و اجرا یمتصم ییقضا راجعداده شود و در م یو انضباط یو مراجع ادار ییمراجع قضا
 یبرا یو حق اجرا، و الزام یمتصم یچگذار که ه قانون یحاتنگهبان برخالف تصر یصورت شورا نیندانسته است و بد یرا استصواب یهقضائ
وجود دارد و برخالف  یکه درقانون اساس یو برخالف قرائن یهقضائ وهو فهم خود از نظارت ق یرنشده است و برخالف تفس یلنگهبان قا یشورا

است که عدول از آن  یحجت الزام ینو ا. (معنا کرد یدمق توان یو شاهد نم ینهبدون قر فهم و استنباط از قانون که مطلق را ینضوابط و مواز
 گذار یانبن یاتبار انتخابات و بعد از ح 11آن هم بعد از . (کند یبه استصواب معنا م یدنظارت مطلق را مق.) امانت است یتو عدم رعا یفتحر

که  یها و اتهامات محابا افراد را با نسبت یو ب شود یم یلدر انتخابات قا یما و دخالت مستقخود حق دستور و الزام به اجر یو برا) یاسالم یجمهور
که  دهد یم یلتشک یو مجلس گیرد یرا به طور کامل به دست م نتخاباتو سرنوشت ا نماید یم یتردّ صالح. ثابت نشده است یدادگاه یچدر ه
دخالت  یناز ا یریجلوگ یبرا یصکه مجلس و مجمع تشخ یند و حرف نزند و هنگاماو فکر نک یقهنباشد و برخالف سل ینگران یهما یشصدا

معتبر به  یو مدارک معتبر ارسال شده از مراکز قانون یلتا صرفاً بر اساس دال سازد یملزم م یتبه صالح یدگینگهبان را در رس ینامحدود شورا
 یمحل یقاتاطالعات در مورد افراد بر اساس تحق یگربخش د«: گوید یم یحاًصر یجنت یآقا. را کتباً به داوطلب اعالم دارد یلبپردازد و دال یدگیرس

. دهد یها و اتهامات وارده م و اعتراض به نسبت یتداوطلب حق شکا یموضوع برا ینقانون و قوان ینکه هم یو هنگام. یماست که خودمان دار
) نگهبان یشورا یلهاز نقض قانون و اتهامات وارده به وس یتشکا(به موضوع  ییدگرس یتفاقد صالح ییمراجع قضا«: گوید یم یحاًصر یجنت یآقا
حدود شش هزار نفر را در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس به استناد  یتنگهبان شرعاً و قانوناً حق دارد صالح یاگر شورا ینو بنابرا. باشند یم

ثابت  یدادگاه یچکه در ه یدرباره اشخاص و اتهامات یرمجازو تجسّس غ یعات محلبر اطال یهو با نقض قانون انتخابات و تک ینظارت استصواب
از نقض قانون انتخابات  یزآنان را ن یتو شکا یدمردود اعالم نما. ندارد و ا رائه نشده است یزن یو مدارک معتبر از مراکز قانون یلنشده است و دال

 یو اخالق یرا در روابط اجتماع یو قانون یو عقل یشرع یضرور ینشناسد، تمام مبان یدگیرس یصالح برا یزرا ن یهنداند و قوه قضائ یدگیقابل رس
و  یبتو حرمت تهمت و غ یو عقل یو اصالت صحّت شرع رائتاصل ب یبرا ییجا یچنقض نموده و الغاء کرده است و ه یاسیو س یو حقوق

سنگ بند نخواهد شد و انتخابات  یرو یها نابود و سنگ عتماد در روابط انسانا یانو بن ماند ینم یها باق و حرمت مسلمانان و انسان یمحفظ حر
 یکس یبرا یامان یچوضع ه ینمعنا خواهد بود و با ا یلغو و ب یاسالم یدر جمهور یبر آراء عموم یهانسان بر سرنوشت و تک یتآزاد و حاکم

نماز جمعه مورخ  یعموم یبوننگهبان و امام جمعه از تر یشورا یروان دبشرعاً و قانوناً حق دارد به عن یجنت یوجود نخواهد داشت و اگر آقا
در دادگاه و  یتبدون محکوم) معروف و شناخته شده یها حدود هشتاد نفر چهره. (اند شده یترا که در مجلس ششم رد صالح یا عده 4/3/83

 ی،اخالق یلآنان را به فحشاء، مسا. آنها را اعالم کنم توانم یه نمک ینو با گفتن ا یتو بدون حق شکا یبدون ارائه مدارک معتبر از مراجع قانون
 یگر،د یشده مجلس به جاها یبند اسناد طبقه تقالان یرقانونی،غ یها ارتباط با گروهک ی،مشکوک به جاسوس یکارها یتی،امن یلمسا یقاچاق فروش
االسالم  یزد عل یادفر یدبا ید،کشور محروم نما یریتانتخابات و مدمتهم سازد و آنان را از شرکت در  …یتو داشتن محکوم یمال یلداشتن مسا
و سنت همه علما و  یرهالسالم و س یهمن علیو ائمه معصوم یهو سنت رسول خدا صلوت اهللا عل یرهقرآن و س یدصورت با یندر ا یراالسالم ز

 .کنار گذاشت یخرا در طول تار ینینمتد
 

 یو مسلمان یو براساس کدام مصلحت اسالم یو اخالق یو قانون یو فقه یو متن اسالم یارر اساس کدام معنگهبان ب یشورا پرسم یم یگربار د یک
محسن  ی،اسالم یداهللامعتبر و مسلمانان فداکار و شناخته شده را امثال دکتر  های یتحق دارد حدود سه هزار نفر از شخص یاسالم یو جمهور

 یندهمنش نما یو خانم اکرم مصور یخانم آذر منصور یزدی، یمدکتر ابراه یاری،اصغر خدا یتر علمهندس خرم، دک ی،اردکان یلیخل شوند،ترکا
به اسالم و  یاتهامات و من جمله عدم اعتقاد و التزام عمل ینبه بزرگتر یاصفهان را بدون حکم محکمه و داشتن اسناد معتبر از مراکز قانون

بر  ها یتادعا کند که ردّ صالح یجنت یو سوء شهرت متهم سازد و آقا) یزدیو دکتر  یاری یانآقا( ییارتداد در محاکم صالحه قضا هب یتمحکوم
 تر یعتر و وس تر و مهم بزرگ یناز ا یاآ) یماس یک، شبکه 11/11/82شنبه شب . (قرآن انجام شده است یاتو به استناد آ یشرع یفاساس تکل

است  یدر حال ین؟ ابه نام اسالم و قرآن انجام داد همه را ینکه ا ینکرد؟ و به مراتب بدتر ا ینو بندگان خدا تهمت زد و توه انانبه مسلم شود یم
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نگهبان را مورد مالمت و  یلحن عضو شورا یدترینآشوبد و با شد یبه شدت برم. است یستکمون یفالن گویند یم: جمله یککه امام در برابر 
تهران است  یندهکه نما ینگهبان است آن هم به مسلمان یکه عضو شورا یناه بزرگ از شخصو گ ینتوه ینا یاآ: گوید یو م دهد یانتقاد قرار م

که دست به  یروحان یکدر برابر  یمرحوم آخوند مالعباس تربت یرو روشن ضم یزگارعالم پره) 579ص  21ج  یفهصح(دارد؟  یشرعاً چه صورت
 ید؟کن یرونب ینکه آنها را از د کنید یچرا شما کوشش م یمه مردم را مسلمان کنک کنیم یما شب و روز جان م«: گوید ینفر زده است م یک یرتکف
ما حق  یمبکن یدو با کنیم یم یدر ظاهر با همه آنها معامله مسلمان یم؟از باطن آنها چه خبر دار کنید یم یناست که شما به د یچگونه خدمت ینا

است که همه  یزیچ یناًع ینو ا). 129فراموش شده ص  های یلتفض( یستیتو مسلمان ن ییمبگو کند یم یرا که به ظاهر اظهار مسلمان یکس یمندار
شان از دانشمندان و  یارینگهبان بس یسه هزار نفر متهم شورا یناما ا. است) ص(رسول اکرم یعیهقط یرهبر س یفقها بر آن اجماع دارند و مبتن

 یرانسالمت خود را در دفاع از ا یمهستند که بخش عظ یمجاهدان مسلمان نام آور و یاسالم یمجرب دوران جمهور کارشناساندانشگاه و  یداسات
درست  یارهستند که همه جا به عنوان مع یا واال و مخلص و برجسته یها از آنان انسان یاند و برخ و انقالب از دست داده یاسالم یو جمهور

به  یکه به اتهامات متعدد و من جمله به عدم اعتقاد و التزام عمل هایی یتخصاز ش یکی. شوند یشناخته م یو مسلمان یو صداقت و فداکار یکار
ها است  از ارکان بدن خود را از دست داده است و سال یاست که در جنگ تمام سالمت و بعض یکس) یانلقمان ینحس(شده یتاسالم رد صالح

دفاع از کشور اسم برده  یبرا یفداکار یناز ا یکبارندارم او  یادام و به  مختلف کشور گفتگو داشته یلکه بنده با او دوست و معاشرم و درباره مسا
که سمبل  شناسم یشدگان را م یترد صالح یناز ا یافراد ام یدهبه مصالح کشور و ملت حقوق مردم د یداما همواره او را در حال اهتمام شد. باشد

 کنند یم یادبه اسالم  یهستند و مظلومانه از اتهام خود به عدم اعتقاد و التزام عمل ینو انسا یو اخالق مسلمان یاحکام االه هادب و تواضع و تعبد ب
 .یما ها خدمتگزار بوده ما سال کند؟ یم ینچن) نگهبان یشورا( یتچرا روحان پرسند یم یرتو با ح

 
 یستهمه درو نهان هست و مجال آه ن ینچه قادر حکمت است کا ینرب و یاچه استغنا است  این

 
 یستطغرا نشان حسبه اهللا ن ینحساب کاندر ا داند ینم یاما گو یواند حبصا
 

از عرصه  یاسیجناح س یکحدود شش هزار نفر در انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس و اخراج  یتنگهبان بعد از رد صالح یشورا _دوازدهم
مردم را به دست آورده  یتاکثر یشتم و انتخابات مجلس ششم رأهفتم و ه یجمهور یاستجناح دردو دوره انتخابات ر ینکه ا یانتخابات در حال

 یجادجناح و ا یکمتشکل از  یباًخاص و تقر یقهمجلس هفتم و هشتم مطابق سل یلو تشک. مردم برخوردار است یماز اعتماد بخش عظ یزو اکنون ن
بر سرنوشت و فراغت از انتخابات دوره نهم  یتحاکم کشور و یریتنقش در مد یفاءدر ا یمکردن بخش عظ یوسبخش اعظم ملت و ما ینتفرقه ب

 یردب یجنت یپرداخت و آقا یجمهور یاستکه درباره آن وجود داشت به کار انتخابات دوره دهم ر هایی یثحد وبا حرف  یجمهور یاستر
 یدر حال ینکرد و ا یغو شروع به تبلا یقرار داشت موضع گرفت و برا یهکه خود در راس قوه مجر یداکاند یکنگهبان از همان آغاز به  یشورا

 یاددر اجرا  دخالت یو بغض و ب حبّ یب یا قوه مقننه یکنگهبان به عنوان  یاست و قانونگذار از شورا یطرف ینهاد ناظر و داور ب یکاست که شان 
را نخواهند داشت و  یاز داوطلبان انتخابات یک یچه یهعل یاله  یغو نظارت انتخابات حق تبل ییمقامات اجرا: گوید یم یزقانون انتخابات ن. کند یم

اسفند  20در آستانه انتخابات  یجنت یاما آقا). 295ص  73ماده  یاسالم یانتخابات جمهور ینقوان( شود یم حسوبقانون جرم م ینتخلف از ا
 یادر دن یژگیو ینبا چن شناسید یرا م هورجم کدام رئیس …بشر را نجات دهد تواند یاست که م ینزم یکشور تنها نقطه رو ینا«: گوید یم 1387
 یخدمت مردم استفاده کند و با سردادن شعار عدالت پا یبرا یگونه شب و روز کار کند و از همه وجود و استعدادش بدون چشم داشت ینکه ا

برگزار شد به  88خرداد  22در انتخابات  نگهبان یناظران شورا یکه برا یا در جلسه یجنت یآقا). 87اسفند  20 یهروزنامه سرما( یستدشعار با ینا
از  یشفوق العاده و ب یدگیآمد که سابقه نداشته است و آن رس یشپ یدیوضع جد یردو سه سال اخ«: گوید یو م پردازد یم نژاد یاز احمد یشستا
امام به وجود آوردند و  یالب را با رهبرها که انق مردم و قشر مستضعف و همان یشدن برا ها و احترام قایل سرزدن به شهرستان …به مردم  یشپ

 جمهور یسبه رئ نژاد یاحمد یدر نماز جمعه درباره نامه آقا یزقبالً ن یجنت یآقا. یمنداشت یجور ینکه ما سابقه ا شدفاع کردند دولت پرکار و پرتال
که  طرفی ینگهبان از موضع ب یصورت شورا ینو بد دنژا یاحمد یفوق العاده از آقا یدنامه الهام خداوند است و تمج ینا: گوید یم یکاوقت آمر

 یبرا ینتمام اطراف انتخابات از دست داده و هم یندر ب طرف یو اعتبار خود را به عنوان ناظر ب یدهقانون خارج گرد فشان نظارت است و برخال
 یک نژاد یاحمد یآن آقا یسشور است که رئو وزارت ک یهسالمت انتخابات قوه مجر یگرد یهاما پا. نماید یم یتخدشه در انتخابات کفا

. و اعتماد ببخشد یناناطم یگرانبه نفع خود منزه باشد و به د یشبهه نقض قانون و استفاده از امکانات دولت گونهاز هر یدو لزوماً با یداستکاند
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و موسسات وابسته به دولت و نهادها و  یدولت یاه ها و ادارات شرکت امکانات وزارتخانه یرو سا یلاستفاده از وسا«: گوید یقانون انتخابات م
و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته  یلگذاشتن وسا یاردر اخت ینو همچن کنند یاستفاده م میکه از بودجه عمو یمؤسسات

. سهام عدالت پرداخت یعانتخابات به توزدر آستانه  نژاد یاحمد یاما دولت آقا» )295ص  یاسالم یانتخابات جمهور ینقوان 67ماده . (شود یم
در روستاها توسط دولت و در آستانه انتخابات شکست  ینقد یها گسترده سهام عدالت و کمک یعبا توز ییاصول گرا«: گوید یم یمطهر یآقا

درصد از سهام عدالت را به 30 یورجمه یاستدولت در زمان دوره انتخابات ر«: گوید یبهارو کبودرآهنگ م یندهنما» )21/3/88 یاعتماد مل. (خورد
 یمسؤول یچسهام عدالت ه یاز علل عدم پرداخت مابق یگیریاما پس از آن سهام عدالت پرداخت نشد و با وجود پ. مردم روستا پرداختت کرد

س قرائت شد مجل یمجلس هشتم گزارش آن در صحن علن یکار یروزها ینو تفحص که در واپس یقتحق یکدر » )3/7/1389.(گو نبود پاسخ
و همزمان با انتخابات  1388در خرداد ماه  1386سود سهام مربوط به سال  یژهسهام عدالت و به و یکه عملکرد دولت در واگذار کرد یم ییدتأ
را  یطنفر از واجدان شرا یلیونم 9حدود (سود سهام عدالت  یافتمشموالن در یدولت در جلب آرا یبردار به شدت شبهه بهره یجمهور یاستر
 یاستدر آستانه انتخابات ر«: گوید یو تفحص م یقاز طراحان تحق یکی یااکبر اول یعل یآقا) 1/9/1391اعتماد . (کرده است یتو تقو) یجادا

منبع «: گفت یو» .نفر اقدام کرده است یلیونم 9هزار تومان به  80وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ  یسود ینکهبدون ا یجمهور
طبق گزارش » .پول را به مردم بدهند ینخود ا ریاند از بودجه جا ها مجبور شده شرکت یبرخ شود یو گفته م یستا هم مشخص نه پرداخت

 یدهمجلس گرد یندگاناز نما یا عده یاز هم اکنون موجب نگران یزن 1392سهام عدالت در آستانه انتخابات  یعبرنامه توز 1/9/1391اعتماد مورخ 
نفر  یلیونم 3اعالم شده است که  ییاقتصاد و دارا یروز یکند اما از سو یعکه دولت تا دهه فجر امسال سهام عدالت را توز ودش یاست و اصرار م

سهام عدالت به  یاعطا یبرنامه دولت برا یبترت ینبه ا. منتظر سهام عدالت باشند یدبا یندهسال آ ینآغاز یها نفر در ماه یلیونم 5امسال و  یانتا پا
 .کرده است یجادا یندگاننما یانرا در م هایی ینگران یگرنفر بار د یونیلم 8
 

 یبوده است و قبول اجمال یطاز افراد واجد شرا یشدرصد ب 150شهر آرا ماخوذه  170از داوطلبان که در حدود  یبرخ یاز ادعا نظر صرف
 یارینظر از بس دخالت کنند و صرف یدکه نبا یروهاییت ندخال یو ادعا) یرأ یلیونشهر و حدود سه م 50نسبت به (نگهبان یشورا یسخنگو

قوه  یاستکه خود ر یداییکاند یکنگهبان به نفع  یشورا یردب یریصرف موضع گ. منصفانه است یدگیرس یازمنددارد و ن دکه وجو یشبهات جد
 یمربوط و خدشه در صحت آن کاف ینقوان یتو رعا انتخابات سالم یدر اجرا یدترد یاز امکانات دولت برا یهرا دارد و استفاده قوه مجر یهمجر

نگهبان که  یمواجه باشند و ارجاع آنها به شورا یبا پاسخ درست و قانون یداعتراض داشته باشند با یاکنند و  یدنسبت به آن ترد یاست و اگر کسان
قوه  یسرئ: یاًثان. باشد یقانع کننده و کاف واندت یاست و به خصوص با سوابق آن در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نم یهطرف قض یکخود در 

جهت  یننقض کرده است و در ا یریتمد یها مختلف و حوزه یها قانون را در بخش نظیر یانتخابات به صورت فوق العاده و ب یو مجر یهمجر
باهنر  یآقا. بگذرند یاز آن به سادگ یددارند نبا یتکه به مصالح کشور عنا یانتخابات همه کسان ینظر از اجرا است که صرف یگزارش مهم

روزنامه . (یمنداشت یقانون مشکل یوقت بر سر اجرا یچه یها بوده ول با دولت یاز دولت نهم آغاز شد در گذشته اختالفات یزیقانون گر«: گوید یم
به قانون ندارد،  یاعتقاد چندان نژاد یاست احمد یزیگر و قانون یتکرو یشانمشکل ا«: گوید یم یمطهر یعل یآقا» )23/5/1390شرق  یااعتماد 

 یآقا» )27/8/1391اعتماد . (کشور مشکل درست کرده است یاست برا ینشب یناز هم یاو ناش یمال یاطانضب یدوست دارد دستش باز باشد ب
ون برنامه و بودجه مصوب و خارج از قان یبطرح را تصو 300و گاه  200جلسه چند ساعته  یکها و در  با رفتن به مراکز استان نژاد یاحمد

 یبودجه عموم داند یکس نم یچه«: گوید یمحاسبات م یواند یسرئ یفضل یرحمان یآقا. دطرحها را صادر نمو یها بودجه ینمجلس دستور تأم
است و قرائت شده  یقرار گرفته و در جلسه رسم یدگیمحاسبات به مجلس که مورد رس یواند یسرئ یها است و طبق گزارش یزانکشور چه م
قرائت شده است، دولت در بودجه سال  یو در جلسه رسم گرفتهقرار  یدگیمحاسبات به مجلس که مورد رس یواند یسرئ یها طبق گزارش

درصد تخلف شده است و در بودجه سال  54مرتکب  1386تخلف از قانون برنامه و بودجه انجام داده است و در بودجه سال  2000، 1385
 471هزار و  676و  یلیونم 215و  یلیاردم 12به عالوه تخلفات مشابه گذشته  1389انجام گرفته است و در بودجه سال  درصد تخلف 72، 1387

شده است و  یختهر یو برخالف قانون و بدون اجازه از مجلس به حساب درآمد عموم یلتبد یالبه ر یارز یرهدر حساب ذخ یزوار یدالر به جا
روزنامه بهار .(دارد یتحکا 1390دولت در بودجه سال  یدرصد 75محاسبات تخلف  یوانبودجه د یغتفر یدجداطالعات از گزارش  یندر نخست

25/10/1391(«. 
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 یبه مجلس شورا یبو تصو یدگیرس یو برا یهبودجه ساالنه کشور از طرف دولت ته: گوید یم یقانون اساس 52است که اصل  یدر حال این
 های یافتدر یهکل«: گوید یم یزن یقانون اساس 53اصل . در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است ییرتغو هرگونه  گردد یم یمتسل یاسالم

 ».گردد یها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام م و همه پرداخت شود یکل متمرکز م یدار خزانه های حسابدولت در 
 

 یهمحاسبات به کل یواند«: گوید یم 55اصل . باشد یم یاسالم ینظر مجلس شورا یرز یماًمحاسبات کشور مستق یواند«: گوید یم 54 اصل
 یدگیرس کنند، یکشور استفاده م یها از انحاء از بودجه یکه به نحو ییها دستگاه یرو سا یدولت یها ها، مؤسسات، شرکت وزارتخانه یها حساب

بودجه هر سال را به  یغباشد و گزارش تفر یدهدر محل خود به مصرف رس یند و هر وجهاز اعتبارات مصوب تجاوز نک ای ینههز یچه هک نماید یم
است  یمتن قانون اساس یناًع ینا. در دسترس عموم گذاشته شود یدگزارش با ینا» .نماید یم یمتسل یاسالم یانضمام نظرات خود به مجلس شورا

خود را در حدود  یها کل متمرکز سازد و همه پرداخت یدار خزانه یها حساب در یدخود را با های یافتدر یهکل سازد یم فکه دولت را موظ
محاسبات سه چهارم بودجه را خارج از قانون مصوب  یواند یرسم یها اما دولت طبق گزارش. اعتبارات مصوب مجلس و طبق قانون انجام دهد

و طبق حساب و ارقام  یدفاع قانون یچمجلس و قرائت آن همحاسبات به  یواند یرسم یها برابر گزارش رمجلس به مصرف رسانده است و د
در  یننقض کرده است و ا نظیر یو ب یعبودجه مجلس را به صورت وس ینو قوان یقانون اساس 55صورت دولت اصل  ینانجام نداده است و بد

که قسم خورده است  یزمجلس ن. یزدبپره یمگباشد و از هرگونه خودکا یقانون اساس اسدارقسم خورده است که پ یهقوه مجر یساست که رئ یحال
 ییهاز قوه قضا یاو  یدنما یضاحنقض قانون سؤال کند و او را است یناز دولت در برابر ا یددفاع کند و حقوق ملت را حفظ کند و با یاز قانون اساس

مجلس در همان سال . انجام نداده است یموثر یعملاقدام . کند یافتآنها را در ییو قضا انونیرا بخواهد و حکم ق یعتخلفات وس ینبه ا یدگیرس
 یاقدام ینو چن کرد یم یریو از ادامه تخلف جلوگ گرفت یدولت را م یجلو یدقانون بودجه انجام داد با یتخلف در اجرا 2000که دولت  1385

 یداپ یناندم از چند و چون آن مطلع شوند و اطمگذاشته شود تا مر یدر دسترس عموم یدبا ارشگز ینا«: آمده است 55در متن اصل . را انجام نداد
 .ملت باشند یپاسخگو یتمسؤول یندر برابر ا یداست و دولت و مجلس با یافتهدر جهت مصالح آنان و کشو انجام  ها ینهو هز ها یافتکنند که در

 
محاسبات آن را گزارش نموده و در مجلس قرائت  یوانو تخلفات منحصر به آن چه د داند یخودش را متعهد به قانون نم نژاد یاحمد یآقا دولت

از تخلفات  یبخش یا نامه یط ین،مصوبات دولت با قوان یقتطب یاته های یمجلس و به استناد بررس یسرئ یبا امضا یندگاننما. یستشده است ن
 :است یلاند که فهرست آن به قرار ذ برشمرده ادولت ر

 .ورجمه یسرئ یمصوبات مجلس از سو یعدم امضا) 1
 .مجلس یسبه رئ یرانوز یأتعدم ارسال مصوبات ه)2
 .برخالف قانون 89بودجه  ییابالغ ضوابط اجرا) 3
 .بودجه به مجلس یحلوا یرهنگامد یمبودجه به علت تقد یقدق یبررس ینهبردن زم یناز ب) 4
 .و نفت و گاز ینبنز یرقانونیواردات غ) 5
 .ییاجرا یها نامه یندر آئ ینقوان یعدم اجرا) 7. یسنوات یها رتباط آن با بودجهو عدم ا یبا بار مال یمصوبات استان یبتصو) 6
 .یبا قانون اساس یرکشور مغا یرسم یالتتعط یینتع) 7
 .یساعت کار در ماه مبارک رمضان بدون پشتوانه قانون ییرتغ) 8
 .شهرها یمو عمو یلیحمل و نقل ر یبرا یارز یرهذخ یالتقانون استفاده از تسه یعدم اجرا) 9

 .یمینفت و گاز و پتروش یعدم ارائه اساسنامه شرکت مل) 10
 .قانون یرسازمان مغا یلتشک) 11
 .دالر یلیونم 245صادرات گاز به مبلغ  یدرصد از صندوق توسعه مل 20 یزعدم وار) 12
 .ف قانونبرخال یندالر به منظور واردات بنز یلیونم 4975بشکه نفت خام به ارزش  76419034معاوضه ) 13
شرق . (برخالف قانون یدالر از بانک مرکز یلیونم 590از  یشبرداشت ب) 16. یدالر سهم وزارت کشاورز یلیونم 50عدم پرداخت ) 14
1/9/1389.( 
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 یسکه رئاما تعداد مصوبات دولت ) 17/3/1390شرق . (اعالم کرد یرقانونیمصوبه دولت را غ 26نامه جداگانه  26مجلس در  یسرئ یگر،مورد د در
 یکه اصالح ینمورد بالغ شده است و ا 593نظر و اصالح به دولت ارسال کرده است به  یدتجد یداده و برا یصتشخ یرقانونیمجلس آنها را غ

 ینشده باشد مصوبات دولت ملغ یاصالح اگر اقدام ینشده است و به موجب قانون با گذشت مهلت مقرر برا ینه؟ اطالع رسان یا رفتهصورت گ
همه  ینا یفتکل یدکرده باشد و به هر حال با یگیریموضوع را پ یجهبه نت یدنکه مجلس تا رس رسد یبه نظر نم) 7/11/91اعتماد . (ثر خواهد شداال

 یفتادهاتفاق ن یزیچ ینکه چن گرفتند یآن قرار م یانکشورند در جر یو مردم که صاحبان اصل شد یاگر انجام شده است معلوم م نیتخلف قانو
 .است

 
درآمد کشور  یعآنها و توز یتو اولو یاقتصاد یها پروژه یهآغاز دولت نهم سازمان برنامه و بودجه را که صرفاً به توج یها در سال نژاد یاحمد آقای

 اقتصاد جوامع بود و شصت سال در کشور سابقه داشت منحل ساخت و یریتبشر در مد یخیو محصول تجربه تار پرداخت یم یبراساس کارشناس
کار  یجهو نت یاسالم یجمهور یهسال تجر 25و محصول  رسید یشده م یینبه اهداف تع یدساله با 5ساله را که با چهار برنامه  20چشم انداز  دسن

ر مجلس قرار گرفته و گام نخست در حرکت د یبساله چهارم را که مورد تصو 5اعالم کرد و برنامه  اطالع یبود کار افراد ب یدانشمندان اقتصاد
 یجیتدر یشبرنامه چهارم که افزا 3شود و به خصوص ماده  یرخم یدبرنامه با ینسند چشم انداز بود کنار گذاشت و مسؤوالن دولت گفتند ا هتج
خود  یلهگره مسأله را بدون خسارت و شوک باز کند به وس توانست یو درست بود و م یمانهحک یو کار داشت یرا مقرر م یانرژ یها حامل یمتق

ساله و در  20ساله را در جهت اهداف چشم انداز  یک یها که موظف بود برنامه و بودجه نژاد یاحمد یدولت آقا. یدگرد ذفس حمجل
اصل (در ارقام بودجه تابع مراتب مقرر در قانون است  ییرکه هرگونه تغ یقانون اساس یو به مقتضا یدو اجرا نما یمتنظ یچهارچوب قانون اساس

 1388، 1387، 1386، 1385 یها در بودجه سال) 53اصل . (انجام گردد یدها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون با و همه پرداخت) 52
 یوان، طبق گزارش د1385درصد از قانون تجاوز و تخلف نمود و تا آنجا که در سال  70محاسبات  یواند یها همه ساله طبق گزارش 1390و 

از  یکیطبق گفته . محاسبات پاسخ نداد یواند یها به گزارش یقو هرگز به صورت ارقام و دق ردیدب گمورد تخلف مرتک 2000محاسبات 
ساله کشور کارکرد خود را از دست داده و تا سطح  یکبه طور کامل مضمحل شده است بلکه سند برنامه  یزیر نه تنها نظام برنامه یکارشناسان مال

. ندارد یراندر اقتصاد ا یریو بود و نبود آن تاث یستن یسرم یاقتصاد یتبودجه امکان برآورد وضع دسن است و از یافتهتنزل  ینهمجوز انجام هز
بچه  یبا مشت ینکهمثل ا» .یردشما جا بگ یبکه در ج یسمسند بودجه را چنان بنو«: گوید یکه م یهنگام نژاد یاحمد یآقا) 25/9/1391تجارت فردا (

و  یدگیو اعتبارات آنها حذف گردد و رس ها ینهکل کشور و مقدار هز یاقتصاد یها است که اصل پروژه یناحرف  ینا یمعنا یراز. زند یحرف م
در مصرف  یریپذ یتو قانون بودجه و عدم مسؤول یقانون اساس ینف یننباشد و ا یرامکان پذ ینهو تعداد هز یاقتصاد یهآنها به لحاظ توج یابیارز

چهره  دکتر خوش یآقا. است یدهند یرحق ینا یاو  شود ینم یسخنان واه ینمتعرض ا یعجب است که کساست و ت یخزانه کشور و اموال عموم
 ینمنابع و درآمدها ا یندولت در تأم یمکه گذاشت یمکرد یانتمنافع کشور خ ترین یدرواقع به اصل یممحبت نکرد نژاد یما به دولت احمد«: گوید یم

 یشانرا حذف سازد ا ها یفها و رد سمت رفت که بودجه را مختصر کند و تبصره ینا نژادبه یاحمد یآقاچرا «: گوید یو م» .قدر دستش باز باشد
که  ییبود که هر جا یندنبال ا نژاد یدر واقع دولت احمد خواهد یکه م یقیخرج کردن باز شود به هر طر یبود که دستش برا یریبه دنبال مس

از آن  یشبه هر حال تا پ. دارد ارقام را خرج کنند یشتریب یاقتصاد یا یاسینفع س شان یکه برا مانیه زو در هر باز یلندما یقیبه هر طر خواهند یم
تجارت . (جا کند پول جابه یگرد یفبه رد یفرد یکاز  یراحت یندولت بتواند به هم یک گذاشت یو تبصره داشت که نم یفبودجه آن قدر رد

اعتنا بوده است اگر به علم اقتصاد  یهشدارها ب ینبارها هشداد دادند اما دولت به ا قتصاددانانا« :گوید یم یشدکتر بهک یآقا) 25/9/1391فردا 
ها  خسارت ینروشن شود که ا یدبه مردم وارد آورده است و با ییها دولت، خسارت ییاعتنا یب ینا یمکن یگزینجا یگریعلم د یدبا یماعتقاد ندار
جبران کرد در حال حاضر  یدچگونه با شود یعلم اقتصاد متحمل م یرشعدم پذ یلکه کشور به دل را ییها خسارت. پرداخت کند یدبا یرا چه کس
 یناش یتعدم شفاف ینا. است یافته یصتخص ییها شده است به چه بخش ینهگذشته هز یها از منابع که در سال یحجم قابل توجه یستمشخص ن

 )27/8/1391تجارت فردا . (اداره اقتصاد است نبود یو عدم توجه به علم یزیر از فقدان سازمان برنامه
 

ها و پخش پول  از آغاز کار دولت نهم و انحالل سازمان برنامه و بودجه و سفر به استان یکارشناسان اقتصاد«: گوید یم یشبهک یکه آقا چنان
نفر از اقتصاددانان و  50، 1385ادند و در خرداد مکرر و مفصل به دولت هشدار د یها و گزارش ها یلدر تحل یخارج از برنامه و خالف کارشناس

اقتصاد کشور و با مخاطب قراردادن ملت بزرگ و  یریتمد یوهاقتصاددانان به ش ترین ینفر از عال 60، 1387نفر و در آبان  57، 1386بهار  رد
 یامدهایپ«: جمله نوشتند و من» .رحذر داشتندب یخاص اقتصاد های یاستمجلس اعتراض کردند و دولت را از ادامه س یندگانو نما جمهور یسرئ



 )1277(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

وجود دارد ما را بر آن داشت تا  یشتابزده طرح تحول اقتصاد یکه از اجرا هایی یو نگران یردولت نهم در سه سال اخ یاقتصاد های سیاست یمنف
 ینا یدواریمام. یمکن یمتقد یاسالم یرامحترم مجلس شو یندگانو نما یمحترم جمهور یاستر یز،بار به مردم عز یننامه و گزارش خود را ا

کرده و  یدامجلس پ یندگانو نما گذاران یاستدر نزد س تری یجد یگاهو دشوار اقتصاد کشور جا یرآن با توجه به وضع خط یکردهایگزارش و رو
مهم  یلبه تمام مسا یباًامه مفصل تقرن یندر ا» .یردکشور مورد توجه قرار بگ یطرح تحول اقتصاد یژهکشور و به و یدر جهت اصالح امور اقتصاد

ظاهراً قرار  یطرح تحول اقتصاد«: گوید یم یجمله در مورد طرح تحول اقتصاد نشان داده و من یشده و راه درست را به روشن ختهپردا یاقتصاد
 یدرصد خانوارها 70 یاندر م ینقد ایه یارانه یعو توز یانرژ یها حامل یمتما اصالح ق یدهشده به عق یباست خارج از برنامه پنجم توسعه تصو

داشته باشد اما دولت  یرا در پ یو اجتماع یدامن زند و مشکالت حادّ اقتصاد یختهبه تورم افسار گس تواند یم یثبات اقتصاد یجادکشور قبل از ا
اعتماد (» .به خانوارها را داده است ینقد یارانه یعاز مجلس وعده توز یو کسب مجوز قانون ها یمتحاصل از اصالح ق یبدون محاسبه درآمدها

 )19/8/1387 یمل
 

 30مصوبه مجلس و به خصوص پرداخت  یطنکرد و شرا ییهمه دانشمند اقتصاددان اعتنا ینعالمانه و مشفقانه از ا یحهشدارها و نصا ینبه ا دولت
 یبحران زا یجبدون توجه به نتا نژاد یاحمد یقاحال آ ینننمود و در ع یشده بود عمل یدبه بخش صنعت که در مجلس ق یزدرصد درآمد را ن

از  یناش یو تقاضا یممبلغ عظ یناست که ا یدر حال ینا. دهد یشبرابر گذشته افزا 5را  ینقد یارانه تواند یشد که م یمدع ینقد یارانهپرداخت 
و  یج محدود و ناممکن است و امکان انفجار اجتماعاز خار یزو امکان واردات ن شود ینم یدکه در داخل تول کند یاز کاال را طلب م یآن انبوه

نه تنها با علم اقتصاد و  نژاد یاحمد ینگاه آقا. است که ارزش آن مبلغ را محو خواهد ساخت یدارد و قطعاً مسلتزم تورم یاقتصاد را در پ شیفروپا
 یلیونم 30حدود «: گوید یم نژاد یاحمد یآقا. ندارد یارسازگ یزتصور معقول و قابل تحقق ن یکناسازگار است بلکه با  یجار ینبرنامه و قوان

داد تا آنها  یگانرا ینبه هر خانوار هزار متر زم توان یم یابدهکتار به خانوارها اختصاص  یلیونکه اگر دوم ماند یم یاحداث مسکن باق یهکتار برا
تهران  هسبز در حوم یهزار هکتار فضا 200با اشاره به طرح  یو» .کنند یلرا به باغ تبد ینزم یدر سه طبقه احداث و الباق یمتر 100واحد  یک
 یفضا یهنگفت جهت احداث و نگهدار ینهبا مشارکت خود مردم و بدون هز یکبارهبه  توانیم یم یرانیانا یبرا یالییطرح خانه و یبا اجرا«: گفت

به طور  منطقه 15 یال 10سال آماده و  یانطرح تا پا ینان شاء اهللا ا«: افزود یو» .یمبه وجود آور یسبز شهر یهکتار فضا یلیوندوم یسبز آن چنان
 )13/4/1390شرق (» .شود یاجرا م یشیآزما

 
که  ینا یبرا آید یم یاکه به دن یهر فرزند یبرا 1389کرده است از اول سال  ینیب یشدولت پ: اظهار داشت یهدر جمع مردم اروم نژاد یاحمد آقای

ن یکه ا شود یحساب باز م یکهر نوزاد  یاساس برا ینو بر ا یابداختصاص  ینزم یرانفرزندان ا یهتحت عنوان آت یدوقباشد صن ینتأم اش یندهآ
تومان به هر  یلیونم یک یهدولت در نوبه اول به عنوان هد«: افزود یو» .شود یاست و هر سال سود به آن اضافه م گذاری یهحساب، حساب سرما

 امتم یمهطرح به علت نداشتن اعتبار ن ینو بعد از دو سال گفته شد ا» .کند یصد هزار تومان به آن اضافه م یزنه نو ساال دهد ینوزاد اختصاص م
کنم و  یانرا ب یمباورها خواهم یجلسه م ینمن در ا«: گوید یم یندگاننما یبرا یسخنران یکدر  نژاد یاحمد یآقا) 3/10/1391اعتماد . (مانده است

 ییاجرا رکا. بوده است ییسال در کار اجرا 30که  گوید یم یرا کس ینکشور کند ا ینرا از ا یکاریب یشهدو سال ر یا یکظرف  توان یم«: گوید یم
را آباد کرد و تک تک روستاها و  یرانا یهمه جا شود یم«: افزاید یم نژاد یاحمد یآقا» .چهار برابر سال قبل کار کرده است یکه هر سال، سال

برنامه چند  ویسن یشدر ادامه به پ نژاد یاحمد یآقا» .بازه چند ساله کوتاه یکساله بلکه در  50شوند نه در بازه  یزندگ یل برامح ینشهرها بهتر
 یآقا) 13/3/1391شرق . (اشراف نداشتند یرانملت ا های یترا نوشتند به ظرف یسنو یشپ ینکه ا یساله اشاره کرد و اظهار داشت آن کسان

 یکساالنه «: دگوی یم نژاد یاحمد یآقا) 4/9/1387شرق (» .یمنفت هشت و پنج دالر اداره کن یمتکشورمان را با ق یمما قادر«: یدگو یم نژاد یاحمد
بودجه  یکه ما از ارز برا یپول. شود یتومان م یلیاردهزار م 300که معادل  یممتر مکعب صادرات گاز دار 850هزار بشکه نفت و  850و  یلیونم
و به  یمکن یمرا تقس تومان یلیاردهزار م 210 ینا توانیم یم ماند یم یتومان باق یلیاردهزار م 210حساب  ینتومان است با ا یلیاردهزار م 90 گیریم یم

دست اگر پول مردم را به «: افزود یو» .کنیم یمردم را در مقابل نوسانات مقاوم م دهیم یکه به مردم م یهزار تومان 40پول با  ینهم یممردم بده
 )3/10/1391 یرانا(».آید یبه وجود م یا کنترل دوباره یزدر مصرف ن یمخودشان بده

 
درصد درآمد را کنار  30است که  یدولت تنها دولت ینو ا کردند یم ینهدرصد درآمدشان را هز 100 یقبل یها دولت«: گوید یم نژاد یاحمد آقای

: گفت یو» .کشور را اداره کرده است یطشرا ینو دولت با هم یما درآمد را کنار گذاشتهدرصد از  30ما به مدت سه سال و هر سال . گذاشته است



 )1278(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 آمد یم یینآن به سرعت پا یمتگونه نخواهد بود و ق ینا یگربرود وضع ارز د یدشده است به سمت تول یرهکه درصندوق ذخ یدرآمد ینهم اگر«
ارز  یمتاز نظر من ق«: گوید یم نژاد یاحمد یآقا) یزیونیمصاحبه تلو ینآخر 3/10/1391 یرانا(» .دولت سخت شده است یکار برا یجور یکاما 

 خواهد یدولت هم اکنون م. کنند یریتمد توانند یو مردم بهتر م یمالتفاوت آن را به مردم بده مابه یدو ما با) تومان 1226(مت مرجع است یهمان ق
 )3/10/1391 رانیا(» .یردبگ یمبهداشت آموزش و فرهنگ مردم تصم یبه جا

 
دولت  دهد ینم یکار ینحساب اجازه چن یذ«: گفت یگرد یها کشور به بخش یبودجه جار یصبر تخص یمبن یدرباره پرسش نژاد یاحمد آقای
 یالدر ح ینا» .انجام دهد ییبودجه جابجا یصدر تخص تواند یدرصد م 10دولت تنها «: افزود یو» .سرش دارد یناظر باال یاست که تعداد یبخش

در مجلس که چرا به  یندگاندر پاسخ سؤال نما نژاد یاحمد یآقا). 3/10/1391 یرانا(گوید یم یگرید یزمحاسبات چ یواند های است که گزارش
نمانده است تا  یپول یارز یرهدر حساب ذخ«: گوید یپرداخت نشده است؟ م یوام ارز یارز یرهشهرها از حساب ذخ یو عموم یلیحمل و نقل ر

و  یراخ یدادهایدر مصاحبه مهرماه درباره رو نژاد یاحمد یآقا).25/12/1390 یوزبه نقل از جهان ن 3/8/1391 اعتماد(» .و پرداخت شودبه متر
 ینهمچن. از فروش نفت است یرانقرار گرفته و بخش قابل توجه درآمد ا یمدر تحر یراننفت از ا یدامروز خر«: گوید یالعاده ارز م فوق یشافزا

 )23/8/1391اعتماد (» .یستن ییجا کردن و جابه ینهدرآمد آن قابل هز ییجا است و جابه یمتحر یزن مبادالت
 

سخنان در چارچوب  ینصرفنظر از جانگرفتن ا. همه قابل درک است یندارد و تناقضات آشکار آن برا یلبه تحل یاجها احت و طرح یاتمدع این
 یو در موارد گیرد یتصور معقول و ممکن جا نم یکدر چارچوب  یاتمدع ینبا هم بخش عمده ا و قانون و تناقض آنها یعلم اقتصاد و کارشناس

 .پردازد یغلط آن را م های یاستتفکر و س یناست و امروز کشور و ملت تاوان ا یو اجتماع یعوارض کمرشکن اقتصاد لزمقطعاً مست
 

 698دوره  ینا یرارزیو غ یارز یاز فروش نفت درآمد داشته و جمع درآمدهادالر  یلیاردم 531، 1390تا سال  1384از سال  نژاد یاحمد آقای
کجا خرج  یستمبلغ معلوم ن یندالر از ا یلیاردم 200و  یدهدالر آن صرف کاال و خدمات گرد یلیونم 800و  یلیاردم 483دالر بوده است که  یلیاردم

 )6/7/1391تجارت فردا، اکبر ترکان . (شده گشتگم یلیاردم 200 ینفانوس برداشت و به دنبال ا یدشده است و با
 

. فوالد خوزستان فروش رفت. مس سرچشمه فروش رفت. فوالد مبارکه فروش رفت نژاد یاحمد یدر دولت آقا«: گوید یم یریجهانگ آقای
. دالر فروش دارند اردیلیاز صد م یشب: گویند یدولت بود واگذار شد و خودشان م یتکه تحت مالک ییها کارخانه. مخابرات فروش رفت

به نام  یسازمان«: گوید یم نژاد یاحمد یآقا. دالر درآمد داشته است یلیاردم 800از  یشنهم و دهم ظرف هفت سال ب ولتد ینو بنابرا) 9/7/1391(
مثال ساختمان وزارت  یبرا. میرا بفروش یستن یازرا که ن ییهرچه اضافه دارد اعالم کند و آنها یکه هر نهاد یما سازمان اموال دولت درست کرده

 یبرا. است یادموارد ز یندر سپاه و ارتش هم از ا«: گفت یو. فروخته شد یهتومان به قوه قضائ یلیاردم 240به مبلغ  کشاورزدر بلوار  یکشاورز
 یکم یدمختلف البته با یدر شهرها عالوه بر چند هزار هکتار. شهر است یانهکتار در م 65 کنم یفرودگاه دوشان تپه که فکر م یا یمثال قلعه مرغ

در  ینبدتر است و تازه ا یراناروپا از ا یوضع اقتصاد«: گفت یاندر پا یو» .نکنند یزانبگذارند و اگر بستند به آن وزنه آو بازدست دولت را 
شرق . (شد یانب یاءاالنب قرارگاه خاتم یرانفرماندهان و مد یسراسر یشهما ینسخنان در دهم ینا» .یما نکرده یماست که ما اروپا را تحر یطیشرا
25/9/1391( 
 

دولت  ینصد ساله کشور قرار بود به دست ا یها از ثروت یاریبس گرفت یها را نم حرکت یبرخ یجلو یاگر رهبر«: گوید یچهره م خوش آقای
منابع و درآمدها  یندولت در تأم یمکه گذاشت یمکرد یانتمنافع کشور خ ترین یدرواقع به اصل یممحبت نکرد نژاد یخرج شود ما به دولتت احمد

 )25/9/1391تجارت فردا (» .باز باشد دستشقدر  ینا
 

دالر ارز نفت و  یلیاردم 700است فقط همان  یافتهبه آن دست  نژاد یاحمد یکه دولت آقا یمیو درآمد عظ یاز فروش اموال عموم صرفنظر
 140 یهاشم یدولت آقا یدرآمد ارز. سال است 16ظرف  یخاتم یو آقا یهاشم یآقا برابر کل درآمد دولت یمسال دو و ن 7ظرف  یرنفت،غ
دولت اصالحات  یاندر پا یارز یرهدالر مانده حساب ذخ یلیاردم 14دالر بوده است که با کسر  یلیاردم 7/172 یخاتم لتدالر و دو یلیاردم

 یرا به صورت کارشناس یلیاردم 700به  یکهمان مبلغ نزد نژاد یاحمد یآقا دالر است و اگر دولت یلیاردم 4/298سال معادل  16 ینفت یدرآمدها
 یها در حد مطلوب در تمام بخش یو کشاورز یداشتغال و تول یطشرا کرد یم ینهها هز بخش یرو سا یو دامدار کشاورزیدر رشد صنعت و  یو علم



 )1279(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

و قدرت  بود یدر تنگنا نم ینچن یم،و کشور بر فرض تحر داشت یموجود  یارز یرهدر صندوق ذخ یزن یمعظ یو مبلغ داشت یاز رونق قرار م
چه  یستمعلوم ن یزآن ن یلیاردم 200و با  یدهدالر آن صرف واردات گرد یلیونم 800و  یلیاردم 483 مبلغاما . داشت یم یمقاومت وضع مساعد

 یمدار 1389که در سال  یرقم ینتا آخر 1384غالن ما از سال شا: یلیدکتر ن یبه گفته اقتصاددان معتبر کشور، آقا یجهگونه عمل شده است و نت
صفر بوده  یراخ یها شغل در اقتصاد ما در سال یجادخالص ا ای سابقه یبه طور ب یعنی. هزار نفر است 660و  یلیونم 20ثابت و در حدود  یباًتقر

ثابت  شود، یما خالص اشتغال که جمع کل شاغالن کشور ما. آورند یهم به دست م یو تعداد دهند یشغل از دست م یدر هر حال تعداد. است
به طور . یما منابع مواجه بوده یتحتا در اوج جنگ که ما به شدت با محدود. یما رخ داده که ما در اوج منابع بوده یاتفاق در زمان ینا. بوده است
را هم به آن  1390شغل در کشور صفر بوده است و اگر سال  ادیجا یراخ یها شده بود در فاصله سال یجادهزار شغل در سال ا 250از  یشمتوسط ب
ها گرفته  است که درباره بنگاه یماتیهمان تصم یجهمسأله در نت ینا. یما هزار شغل هم از دست داده 65 یباًکه تقر رسیم یم یجهنت ینبه ا یماضافه کن

 )7/11/1391تجارت فردا . (شده است
 

فقط به گزارش . مقال خارج است ینموضوع که از حوصله ا یناست و بدون احصاء کامل ا یدو تول گذاری یهاسرم یلمطلب رکود و تعط ینا معنای
 36درصد و  40تا  یبها به ترت تشکل ینو اشتغال در ا یدتول 1391تا مهرماه  1390از مهرماه «: گوید یکه م کنم یمجلس اشاره م یها مرکز پژوهش

در حوزه  یخدمات یا یدیواحد تول 50) 1391( یسال جار یاز ابتدا یسراسر یاقتصاد یها ت تشکلطبق اظهارا. کاهش داشته است درصد
برابر  11 یگربه عبارت د. اند شده یلتعط) مختلف یلبه دال(واحد  566شده و  یستأس ینظرسنج ینکننده در ا مشارکت یسراسر یها تشکل یتفعال

 )16/10/1391تجارت فردا . (ال کاسته شده استفع یدیتول یاز شمار واحدها تاسیستازه  یواحدها
 

درصد  12درصد بود با اصرار تمام به 30که در بازار حدود  یرا در حال یکارشناسان نرخ بهره بانک یدبرخالف نظر و تأک نژاد یاحمد یآقا دولت
 ترین یعن از رشوه گرفتن و دادن با وساصحاب قدرت و صاحبان ارتباط خاص و استفاده کنندگا یبرا یغماییصورت خان  ینکاهش داد و بد

سپرده در  یها است که پول یدر حال ینا. یدگرد یدولت یها پناه مردم در بانک-یب یها سپرده یناز ا یمعظ یساخت و موجب غارت اهمصورت فر
دولت و  یلهبه وس یمل یمثروت عظ ینا یدباعاجز است و  یاقتصاد های یتاست که معموالً از به کار انداختن آن در فعال یا از طبقه یشترها، ب بانک
و اقتصاد کشور و حفظ ارزش پول و سود فعاالن دولت  یدبه تول یدندر توسعه و عمران کشور به کار افتد تا ضمن رونق بخش یاقتصاد نفعاال
 یتها و بانک و ماه سپرده ینبه ا یرعلمیغ است به سپرده گذاران داده شود، اما دولت با نگاه ینچنان که در قانون مع یبه صورت شرع یزن یا بهره

 یطیدارد با کاهش بهره از نرخ تورم و بهره بازار شرا یدجد یدهپد ینکه دولت در اداره ا یتیکند و مسؤول یفاا یدکه بانک با یو نقش یپول کاغذ
مجلس  یاقتصاد یسیونطبق گزارش کم و یردمورد طمع همگان و به خصوص اصحاب قدرت و ارتباط قرار گ یمثروت عظ ینفراهم ساخت که ا

 یلیاردم 1500نفر هر کدام  9آنان  ینو در ب یدبه وجود آ یبانک یستمپرونده معوقه به س 480هزار و  262و  یلیونم 7مجموعاً  18/12/1389در 
اعتراض  یندگاناز نما یجلسه برخ ینهمو در  نمایند یم یخود، خوددار یند یممبالغ عظ یننفر از آنان از بازپرداخت ا 7نموده و  یافتتومان در

به نقش عوامل نفوذ  یا اشاره یچدر گزارش، ه«: گوید یجلسه م یننادران در هم یاسال یبدهکاران کالن برده شود و آقا یناسم ا یدکه با دان نموده
اکنون ( یبانک مل یرعاملمد یخاور یآقا) 19/12/89اقتصاد  یایدن. (دارند، نشده است یارو اعمال قدرت را در اخت یدر دولت که همه ابزار پول

 یرقم مربوط به کس ینتر است و بزرگ یدر حال بررس ییدر مراجع قضا یپرونده از بدهکاران بانک مل 30در حال حاضر «: گوید یم) است اریفر
شرق . (نماید یم یخود، خوددار ینداخت دهزار کارگر از پر ینو چند یپروژه اقتصاد ینتومان بدهکار است و با چند یلیاردم 300است که حدود 

22/2/1389( 
 

اکنون معوقات . (تومان است یلیاردهزار م 50کشور  یمعوقات بانک: گوید یم یمجلس و عضو ستاد مباره با مفاسد اقتصاد یندهنما یوسفیان آقای
نظام  یچو ه) تومان یلیاردهزار م 415از  یشاکنون ب هم ینگینقد(کشور  ینگیچهارم نقد یکو به اندازه ) تومان است یلیاردهزار م 70از  یشب

تومان  یلیاردنفر، دو هزار م 42 یارتومان از معوقات در اخت یلیاردهزار م 6«: گوید یم یوسفیان یآقا. را تحمل کند ینبار سنگ ینا تواند ینم اقتصادی
گذشته واگذار شده  لدر سا یدولت یهکتار از اراض یمو ن یلیونم 3«: گوید یم یو» .نفر است 84 یارتومان در اخت یلیاردهزار م 8نفر و  41 یاردر اخت

و  یلو افراد وابسته بدون دل یانبه آشنا یهزار هکتار به صورت تعارف یصدواگذار شده است و س یکاف یلهکتار بدون دال یلیونم یمو ن یکاست و 
 یقهوث شود ین پرداخت نمیوشده و اکنون که د یافتدر یلیاردیم یها رفته و وامبانک قرار گ یقهوث ها ینزم یناز ا یسند واگذار شده است و بخش

تومان معوقات  یلیاردهزار م 50«: گوید یم یزن 90اصل  یسیونکم یسخنگو) 3/6/1389شرق . (ندارد یارزش یچاست مال دولت که ه ینیزم یزن



 )1280(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 ها یان کل بدهیزم یاست که بر اساس اعالم بانک مرکز یدرحال ینا) 6/10/1389شرق . (نفر است یستاز دو یشسراسر کشور مربوط به ب یبانک
 یها عمده مطالبات معوق بانک کارکنان بانک یقائم مقام مجمع اسالم یمعلم یتومان بالغ شده است و طبق اعالم آقا یلیاردهزار م 70از  یشبه ب
 یلیاردم ارهز 68 ینگیو شروع کار دولت نهم نقد 1384که در سال  قابل توجه است. هاست و خارج از ضوابط بانک یسفارش یالتاز تسه یناش

 ینگینقد 1391تا خرداد  1390سال از خرداد  یکتومان تجاوز کرده است و فقط در طول  یلیاردهزار م 400تومان بوده است که در حال حاضر از 
رشد  یعنی. ستبوده ا 1384تا سال  یبانک مال یسشده در کشور از تاس یجادا ینگیاز کل نقد یشکه حدوداً ب یافته یشتومان افزا یلیاردهزار م 76
درصد و  24 یوردرصد و در شهر 8/21امسال  یندر فرورد یبر اساس اعالم بانک مرکز یزنرخ تورم ن. سال بوده است 70سال برابر  یک ینگینقد

 یتورم زا یگرید یاست اما آمارها یبانک مرکز یلهم شده به وسنرخ تورم اعال ینا) 7/11/1391آسمان . (درصد بالغ شده است 5/27در آذرماه 
 یسمفصل است که رئ یمختصر از داستان یثیحد ینو ا دهد یرا نشان م یگرید یزچ یزآنان ن یادداد و احساس مردم و فر یتحکا یشترب یلیخ

من به  ییدشما بگو. فساد است یدشور، کارخانه تولهم اکنون اقتصاد ک«: زند یحرف م یناز آن چن یپورمحمد یکل کشور آقا یسازمان بازرس
 یباب است که آقا ینو از هم) 2/11/1387اعتماد ( »یرم؟بگ توانم یدست چند مفسد را م یطیشرا ینکل کشور در چن یسازمان بازرس یسرئ انعنو

 یبه سه سال حبس محکوم شدند ول یفات انتخاباتکه به جرم تخل شناسم یرا م یمسؤوالن«: گوید یم یشیناطالعات پ یرپرسابقه و وز یقاض یونسی
 )11/10/1387اعتماد (» .در کشور هستند یدیکل یها دار پست همچنان عهده

 
مردم و با  پناه یب یها کمتر از نرخ تورم و بهره بازار از سپرده یا که با بهره یلیاردیدر پخش آن و هزارها م انضباطی ینگاه به بانک و پول و ب این
خاص  ازارهایاز ب یرا به وجود آورده است که در برخ یو اختالف طبقات یراصراف و تبذ های یزهو انگ ینهسبک وام گرفته شده است زم ایه یقهوث

کفش  ی،تومان یلیونم 170ساعت. شود یکبه آن نزد تواند ینم یدهخاص و تازه به دوران رس یا و جز طبقه رسد یبه فروش م یمتیگران ق یکاالها
و  5شرق . (یاردیلیم 11 یها و آپارتمان یلیاردیم های ینماش ی،هزار تومان 800 یراهنو پ یفک ی،تومان یلیونم 50زنانه  یپالتو ی،تومان نیلیوم 3
6/5/1390( 
 

برابر  درصد، در18و بشود  یردبه آن تعلق بگ یمهدرصد هم جر 6فرضاً  کند یم یافتدرصد در12تومان با بهره  یلیاردم 1500 یکه کس هنگامی
آمده بود  یزخبرها ن یاحتمال وجود دارد و در برخ ینو ا. کند و جواب بانک را ندهد یجادا یبانک خصوص تواند یم یدرصد بهره بازار به راحت30
که  یمومو اموال ع یدالر یلیاردم 20 یانهجا و از قاچاق سال یناز هم یکه همه جا مثل قارچ سبز شده است در موارد یخصوص یها بانک ینا هک

باد آورده از اموال  یلیاردیم یها پول ینا داند یکشور نشات گرفته است و خدا م یریتمد یرو دا یجرا یها و رانت دهند یجا حساب نم یچبه ه
مظاهر  یبرخ ها-و بازارها و کاخ ها یابانکه در خ یاتروح ینو ا کند یخلق م ییها و انسان یاتمردم چه اخالق و روح پناه یب یها و سپرده ومیعم

و  رانیطبقه پرطمطقراق بخش اعظم ملت از گ یناز آن به خدا پناه برد و در برابر ا یدکه با آورد یاز روزگار ملت در م یچه دمار شود یم یدهآن د
 6است که همه و به خصوص مسؤوالن  یققابل توجه عم. کنند یتحمل م یخود و فرزندانشان چه فشار و رنج یضرور یازهایبه ن یافتندست ن

 970هزار و  130و  یلیونم 13مساعدت هستند و طبق اعالم سازمان جوانان  یازمنداز آنان با فرزندانشان ن یاریوجود دارد که بس یوهزن ب یلیونم
 یها سالدانشگاه تهران در  یدانشکده علوم اجتماع یو براساس گزارش مجله اجتماع) 13/5/1390شرق . (نفر مردان ازدواج نکرده وجود دارد

و ) 29/7/1390شرق . (است یدهسال رس 14و  15کرده است و به کمتر از  یدابه بازار کار به شدت کاهش پ یورود زنان کارگر جنس یانگینم یراخ
 یآموزش و یو درمان یمسکن و خدمات بهداشت یی،مواد غذا ینو از تأم برند یخط فقر به سر م یرنفر در ز یلیونم 10 یرانطبق آمار مرکز آمار ا

گسترش  یعیطب یامدپ یتجرم، جنا یاد،نرخ طالق، فحشاء، اعت یشافزا ی،و تورم شاهد زوال اخالق اجتماع یکاریب یدمناسب محرومند و با تشد
نفر  نیلیوتعداد معتادان کشور دوم) ثبت احوال. (است یطالق در کشور هشت برابر نرخ جهان یزانم. درآمد در جامعه است یعتوز یفقر و نابرابر

 یبگزارش آس. (شده است یدارجوانان پد یاندر م یدجد یدر جهت استفاده روزافزون از مواد مخدر صنعت یخطرناک یشگزارش شده است و گرا
 )6/12/1391اقتصاددان، روزنامه شرق  43نامه ) (عیاجتما یشناس

 
 - 3. به قانون ییکم اعتنا - 2. و برنامه و بودجه یریتلقاء سازمان مدا -1: قرار است ینبا اختصار از ا نژاد یاحمد یصورت کارنامه دولت آقا بدین

دانشمندان و  شمار یب یو هشدارها یعلم اقتصاد و کارشناس ینبه قوان ییاعتنا یب - 4. کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز
دو هزار  یزتخلف اعجاب انگ -5. 1387و آبان  1386و خرداد  1385خرداد  یخسرگشاده آنان در تار یها کارشناسان اقتصاد و به خصوص به نامه

 53و  52و الزمه آن نقض اصل  1390آن تا سال  یدرصد 70محاسبات و ادامه حدود  یوانطبق گزارش د 1385در برنامه و بودجه سال  یمورد
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کردن حدود  ینهبا هز نژاد یاحمد یدولت آقا ینکها ها استیس ینا یجهاما نت. به کمتر از نرخ تورم یبانک یالتکاهش سود تسه -6. اساسیقانون 
طبق . زود بازده یها در طرح با بنگاه یالر یلیاردهزار م 430ها و من جمله  بانک یها درصد سپرده 100سال و پرداخت  7دالر ظرف  یلیاردم 700

ثابت  یباًهزار نفر است تقر 660و  یلیونم 20و در حدود  یمارد 1389که در سال  یرقم ینتا آخر 1384شاغالن کشور از سال  یلیدکتر ن ینقل آقا
هزار شغل را هم از  65 یباًتقر یمرا هم به حساب آور 1390و اگر سال . شغل در اقتصاد ما صفر بوده است یجادخالص ا یا سابقه یبه طور ب یعنی

 251هزار و  یکهر ماه فقط  89بهار  یانتا پا 84سال  یماه ط 51 در یرانو براساس آمار مرکز آمار ا) 7/11/1391تجارت فردا . (یما دست داده
آمار با  ینا) 21/2/90شرق( دهد یدر کشور خبر م یکاریب یدرصد 5/3 یشسال گذشته از افزا یشده است و گزارش مرکز آمار برا یجادشغل ا

طبق  -2. دهند یل خود را به صورت معمول از دست مشغ یزن یزمان افراد یندر هم یراکرده است منطبق است ز یانب یلیدکترن یآنچه آقا
 یبده -3. کار خود هستند یروین یلاز تعد یرو ناگز یدهگرد یددچا راختالل در تول یواحد صنعت 1750حدود  1391اطالعات وزارت کار در سال 

. است یدهتومان رس یلیاردهزار م 70از  یشکنون به بتومان بوده است و ا یلیاردهزار م 7آغاز کار دولت نهم کمتر از  1384سال  رد یمعوقات بانک
 .تومان بوده است یلیاردهزار م 68، 1384در سال  یرانا ینگینقد -4
 
و  یدهدرصد رس 5/27تا آذرماه امسال به  شد یم یرقم یک یدکه با یزنرخ تورم ن -5. تومان بالغ شده است یلیاردهزار م 420از  یشاکنون به ب و

 نو تاکنون همچنا شمرد یکرد و آن را حالل مشکالت م یغآن تبل یبرا یارکه دولت، بس یکار ینتر مهم - 6. است یشو افزا ییرغهمچنان در حال ت
 یددرصد تول 30ساخت و سهم  یکه آن را برخالف قانون مصوب مجلس عمل هاست یارانههدفمند کردن  کشد یدارد و آن را به رخ م یهبر آن تک

اقتصاد کشور هشدار  یکنون یطبود و بارها آنان نسبت به اعمال آن با شرا یکه اصل آن برخالف نظر کارشناسان اقتصاد یدر حال. را نپرداخت
مبلغ  توان یاست که م یو حتا مدع ورزد یفاز دوم آن اصرار م یبر اجرا نژاد یاحمد یحال آقا یندادند و امروز آثار مخرب آن آشکار است و در ع

 .ابرکردرا پنج بر ها یارانه
 

در همان آغاز کار . کرده است یادآن قسم  یاست و برا یو به خصوص مجلس که مسؤول حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساس گرایان اصول
دو هزار تخلف مرتکب  1385محاسبات در بودجه مصوب سال  یوانرا لغو نمود و طبق گزارش د یزیر و برنامه یریتدولت نهم که سازمان مد

و با  ایستادند یدولت م یجلو یدعلم اقتصاد و خطرناک اعالم کردند با یندولت را برخالف قوان یاقتصاد یریتمد یاقتصاد نکارشناسا و یدگرد
و به  یانگرا اما با تعجب و تأسف اصول. کردند یم یریاست جلوگ یافتهدولت که تا امروز استمرار  یآن از اقدامات بعد یو قدرت قانون یاراتاخت

 یدتجد یدکه با یجمهور یاستنموده و در دوره دهم انتخابات ر یتاز او حما نژاد یاحمد یآقا یجمهور یاستاول ر ورهمجلس در دخصوص 
آن امروز  یجهکالن کشور مستقر ساختند و نت یریتمد یو او را بر کرس یختندر نژاد یاحمد یخود را در سبد آقا یها تمام تخم مرغ کردند، ینظر م

همچنان ساز  نژاد یاحمد یحال آقا ینو در ع. ورشکسته است یو اخالق یو فرهنگ یو ادار یاسیو س یاقتصاد ظرکشور از ناست که  ینا
از  یا شمه ینا. و به آثار گذشته آن چشم دوخته است دمد یم یشتریپول نقد را در دست دارد و بر آن همواره با شدت ب. افسونگر پرداخت
 یها دفاع کرده و برا سر کار آمد که با قدرت از ارزش یدولت«: گوید یم یندرباره آن چن ییمشا یمرح ایآق. بود دنژا یاحمد یعملکرد دولت آقا

 یروزیو گاه با تمام زمان سپرده شده از پ یگرد یها و حاال حاصل عملکردش گاه با دو برابر زمان گذشته از دولت شناسد یخدمت شب و روز نم
که درباره  سازد یرا خشنود م نژاد یاحمد یادعا فقط آقا ینو ا) 9/9/1391اعتماد (» .کند یم یبرابر معاصر یخام تارو گاه با تم یانقالب اسالم

و  یااله یها زالل، عاشق و دلبسته به ارزش ای یشهقلب و اند یموحد، مومن، پاک، صبور و دارا یرا انسان یجانب، جنابعال ینا«: گوید یم ییمشا
 یسته،شا یها و فرد مشترک ملت یریتو مد یعدالت عشق و آزاد یدتوح یجهان یتحاکم یو متعهد به آرمان مهم فعار یقاًمآحاد مردم جهان و ع

» .شمارم یبزرگ م یو افتخار یااله ای یهخود هد یبا شما را برا یو همکار ییو آشنا شناسم یو از جهات گوناگون توانمند م ینمدبر و ام یر،مد
 )12/9/1391 یهانک(
 

که منجر به نابود شدن و  یاست در عمل به قانون و عمل به علم و کارشناس یا ورشکسته یریتمد یباطل مبنا یاالتآلود و خ تصورات وهم این
 یدتجد یک یازمندبرد که جبران آن ن ینمشکالت از ب یمرا در ترم یبزرگ یها و فرصت یدگرد یو حتا انسان یالیو ر یارز یمعظ های یهاتالف سرما

 .کشور است یریتو مد ها یاستدر س یاساس ظرن
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که  یجنت یو با نظارت آقا یدر آستانه انتخابات و استفاده از امکانات عموم ینقد یها سهم عدالت و کمک یعبا توز نژاد یاحمد یآقا -سیزدهم
دانشجو بر ستاد انتخابات  یآقا یاستو ر یمحصول یرا با وزارت کشور آقا یجمهور یاستانتخابات دوره دهم ر کرد یم یتحما یشاناز ا یحاًصر
مخالف بودند و آن را به صالح کشور  نژاد یاحمد یآقا یلهکالن کشور وس یریتبا ادامه مد یکه به سخت یزطلبان ن اصالح. اجرا کرد ورکش
خصوص جوانان با شرکت خود شور و  و به یداز کارشناسان و هنرمندان و اسات یاریدر انتخابات شرکت کردند و بس یروبا تمام ن دانستند ینم

به  یرکم نظ یجانیاز جوانان و اصناف مختلف مردم ه یزلبر های یدانو م ها یابانها در شهرها و خ و شب یدندکننده به انتخابات بخش یرهخ یشکوه
 یرتعب ینتر در نرم ینو ناظر یانمجرمسلط و حاکم و  یریتاما مد. پردازند یو مانور م یغوجود آمد که با آرامش و متانت و منطق به کار تبل

: گوید یم یتشکا یکدر  ییمحسن رضا یکه آقا کنم یفقط اشاره م. و عادالنه انتخابات مطمئن و قانع سازند یقانون یانمردم را به جر ندنتوانست
 یرفتحوزه را پذ 50نگهبان  یشورا یو سخنگو» .شد یختهبه صندوق ر یدهنده و رأ یاز آمار رأ یشدرصد ب 140و  95 یحوزه اخذ رأ 170در «

انتخابات وجود  یها از گلوگاه یاریو اعتراض و مناقشه در موارد بس یتشکا. در سرنوشت انتخابات ندارد یریتاث یرأ یلیونم 3تا  2شد  یو مدع
در انتخابات دوره هفتم و هشتم  یرقانونیغ یعوس های یتنگهبان با رد صالح یمورد قبول همه بود و شورا یو داور یدگیرس یازمندداشت که ن

همه گذشته  یناز ا. را از دست داده بود یتموقع یندهم ا یجمهور یاستدر انتخابات ر نژاد یاحمد یاز آقا یجنت یآقا یتمجلس و اعالم حما
د ساخت و منجر به بر عموم و به خصوص جوانان وار یشوک نژاد یاحمد یآقا یروزیو اعالم نا بهنگام پ یمآن شور و انتظار و تالش عظ

قابل  یا زد و در هر حال عده یننفر تخم یلیونم 5/3را حدود  یتاز مسؤوالن وقت، رقم جمع یکیکه  یدگرد 1388خرداد  25 یعوس یماییراهپ
سازمان  و سران حزب مشارکت و یکروب یو آقا یموسو یآقا. انتخابات اعالم کردند یقانون یانخود را به جر اعتمادی یو ب یتوجه ناخشنود

نشان دادند و تا آنجا که  یاعتراض مشترک بودند و با تظاهرات بعد از انجام همدل یندر ا یزن ها یتشخص زا یاریو بس ینو مجمع روحان ینمجاهد
و احزاب و  ها یتشخص ینبر دعوت مردم به تظاهران نداده بود و ا یمبن ای یهها اعالم و احزاب و گروه ها یتاز شخص یک یچبنده اطالع دارم ه

از  شک ینگاه کالن هرگز درصدد خدشه وارد کردن به نظام نبودند بلکه ب یککه همراه با آنان بودند در  وهیانب یتبه آنها و جمع یکافراد نزد
 یکسان ینهاا. بودند یرانو انقالب و مصالح کشور و ملت ا یاسالم یجمهور گذار یانو بن یاسالم یبه جمهور یروهان ینتر و وابسته ینوفادارتر

 یخود جز جمهور یبرا ییو جا یافتهکشور شکل  یریتو دفاع و مد یاسالم یجمهور یستاس یهستند که جسم و روح و ذهن آنان در مبارزه برا
 یبه جمهور یقاًسرنوشت آنان دق. امام قرار دارند یاران ترین یکمقامات کشور و از نزد ترین یاز آنان در راس عال یاریو بس شناسند ینم یاسالم
 یآمدند تا جمهور ینهاقطعاً ا. داشته باشند خواهند یندارند و نم ییجا یاسالم یجز در درون جمهور اج یچگره خورده است و در ه یاسالم
أس آن است که در ر یآمد حاصل تفکرات یشکه پ یاتفاقات ییماگر بگو«: گوید یکالم م یبادکتر صادق ز یآقا. و مصالح ملت را حفظ کنند یاسالم
طلبان را  نه اصالح شود یاز قبل است، معلوم م یزیر اتفاقات برنامه یناست و ا یآن هاشم شتوانهقرار دارند و پ یو کروب یموسو ی،خاتم

 یو کروب یموسو یزیر خرداد را حاصل تفکر و برنامه 25 یمعظ یماییبنده راهپ» .یمواقف یرانا یو اجتماع یاسیو نه به مختصات س یما شناخته
 یماییدر راهپ یکروب یو مهد یموسو یرحسینمشخص نبود م 90 یقهتا دق کردیم یصحبت م تاندوس یگرو د یبهشت یرضابا عل یوقت دانم ینم

مردد بودند  یماییشرکت در راهپ ینداده بود، همه دوستان برا یماییراهپ یوزارت کشور مجور برگزار ینکهنه؟ با توجه به ا یاشرکت خواهند کرد 
 یو موسو یکروب یگرکالم نبودند که مردد باشند مردم به راه افتاد بودند و آن لحظه د یبافراموش کرد که همه مردم ما همچون صادق ز یدبااما ن

عالوه بر اقشار . هستند یچه کسان یلیونم 13 ینپاسخ داد که ا یدداشته است و با یرأ یلیونم 13 یموسو«: گوید یم یباکالمز یآقا. مطرح نبود
بخش اعظم  ینکها. شوند یم یلیونم13 ینشامل ا یزو هنرمندان ن یسندگانان، پزشکان، مهندسان، نویختلف جامعه، اغلب استادان دانشگاه، دانشجوم

 نکته توجه کرد که نخبگان جامعه از ینبه ا یدانکار است پس با یرقابلاند غ خود انتخاب کرده جمهور یسرا به عنوان رئ ینخبگان مهندس موسو
 یلو اسرا یکاآمر های یسهو آن را حاصل دس یننددردها را بب ینمسؤوالن اگر نخواهند ا ینا. ددارن یهستند و درد و سخن یوضع موجود ناراض

اعتماد ( »یست؟مشکالت چ یبدانند که منشاء واقع یدمسؤوالن با. به ابهامات جامعه است ییبدانند به اعتقاد بنده طفره رفتن از پاسخگو
» .مردم بود یعیواکنش طب 88خرداد  25 یماییراهپ«: گوید یم 1388از انتخابات سال  بعداشاره به حوادث  یزبان یمطهر یعل یآقا) 21/5/1388

آمدند  یماییدوشنبه که مردم به راهپ«: گوید یبعد از سه سال از گذشت حادثه م یزن ییمحسن رضا یجالب است که آقا یاربس) 25/5/1390اعتماد (
اعتماد (» .و ابهامات ما را جواب بدهد یایدنفر ب یک یم،ندار یریمخالفت با نظام و درگ دما قص ینکها یعنی. دهانشان چسب زده بودند یهمه رو

از نخبگان با سکوت و آرامش دست به اعتراض و تظاهرات  ینفر و همراه بخش یلیونم 2حداقل  یانفر و  یلیونم 5/3به هر حال ) 10/10/1391
اسالم، حق آنان بود و طبق اصل  یحمل سالح و مشروط به عدم اخالل به مبان دونب یماییراهپ 27در اصل  یقانون اساس یحبق صرزدند و ط
دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و طبق اصل نهم در  یاست همگان ای یفهاز منکر وظ یامر به معروف و نه یاساس یهشتم قانون
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 یچدولت و آحاد ملت است و ه یفهو حفظ آنها وظ یرندناپذ یکگر تفکیکدیکشور، از  یارض یتو استقالل و تمام یادآز یران،ا یاسالم یجمهور
 یبه عالوه جمهور. و مقررات سلب کند ینمشروع را هرچند با وضع قوان های یکشور آزاد یارض یتحق ندارد به نام حفظ استقالل و تمام یمقام
و انتخاب آزاد مردم استوار است و تمام نهادها و  یبه آراء عموم پابر یاسالم یجمهور گذار یانبن یو فتاوا یساساز آغاز و طبق قانون ا یاسالم

و هرگز امکان ندارد به لحاظ  آوردند یخود را از آراء مردم و انتخابات به دست م یتاعتبار و رسم یهفق یتها و حتا سمت وال ها و سمت سازمان
و  یردانجام بگ یجز با منطق اقناع و تفاهم و تعامل معقول و مدبرانه برخورد یزو تظاهرات آرام و مسالمت آم یعموم با افکار و آراء یقانون
و  یاب یقتحق یگروه یلراه وجود داشت و آن تشک یک یلیونیم یتیبرخورد و حل مسأله تظاهرات و اعتراض به خصوص با جمع یبرا ینبنابرا

. را اعالم کنند یجهو نت یندنما یرا با دقت و انصاف بررس قشهنظر رهبر معظم انقالب تا موارد شبهه و منا اطراف مختلف و تحت یتمورد رضا
حتا  بود یهر چه م یجهنت ینو ا پذیرفتند یم یرمدعیانو سا یخاتم یو آقا یکروب یو آقا یموسو یرا هرچه بود آقا یدگیرس ینا یجهنت شک یب

 یو شخص رهبر معظم انقالب بود و اساس نظام و جمهور یاسالم یو جمهور یو اسالم و مسلمان یراناو ملت  یرانانتخابات نفع ا یدتجد
شرکت  ینیکه معموالً در هر اجتماع چن یطلبان و آشوب خواهان را از دست فرصت یو فرصت هر غائله و اغتشاش. بخشید یرا استحکام م یاسالم

برکت و اخالق  یادن یکو  شد یمطمئن و قانع م تو مل گرفت یآرام م یجو و قانونگرا به راحت مسالمت یتو بدنه جمع گرفت یاز آنها م کنند یم
داشت  یو اخالق یو عقل یکه راه حل قانون یا مسأله شود یو مالحظه م شد یم ینو قانون و حکمت را به همراه داشت و به حق سالمت نظام تأم

-مسأله. ضربه را به اعتبار نظام و اعتماد مردم وارد ساخت ینتر مد و با آن برخورد شد که بزرگدرآ یاند به شکل کرده ینجهان آن را تمر یو عقال
و به شدت حساس نسبت به سرنوشت کشور و نظام و  یاسالم یو متعهد به اسالم و جمهور ینو متد یبنج یانیو مدع یسادگ ینبه ا یا

و قرار  شد یو اگر با آنان گفتگو م تبه خشونت و چماق و زندان و اسلحه گرم نداش یازهرگز ن یاسالم یجمهور گذار یانوفادار به بن یفرزندان
 ی،کروب یآقا ی،موسو یآقا ی،خاتم یآقا. قابل حل بود یا عارضه یچو بدون ه یمسائل مورد خالف قطعاً به راحت. شد یگذاشته م یتعامل قانون

انقالب و  ینحزب مشارکت، سازمان مجاهد یین،تاج زاده، مجمع روحان یآقاراد،  یشکور یآقا ی،محمدرضا خاتم یآقا ی،بهزاد نبو یآقا
 ینهاا. ندارند یرانملت و مصالح ا یتو حفظ رضا یرانا یاسالم یجز استحکام و ثبات و عزت نظام جمهور یهدف ینهاوابسته به ا یاصل یروهاین

و  یاسیقدرت س فرضاً خواهند یو هر چه م دانند یال خودشان مرا م یاسالم یاند و جمهور کرده یاسالم یعمر خود را صرف نظام جمهور
است  یچه توهم و تهمت ناروا و ناچسب ینا. خواهند یم یاسالم یو از نظام جمهور یجمهور یناحترام در درون ا یاباشد و  یریتشرکت در مد

 .هستند ائیلو اسر یسانگل یکا،وابسته به مثلث آمر یانقاآ ینکه ا کند یآن را باور نم یعاقل یچو ه شود یو به دروغ گفته م شود یکه گفته م
 

منطقعه هستند به سران فتنه کمک  یدر کشورها یکاکه هم اکنون عامل آمر یسعود یقدالر از طر یلیاردم یک ها یکاییآمر«: گوید یم یجنت آقای
» .دهیم یهم م یگردالر د یلیاردم 50تا  یدنظام را منقرض کن یدگفتند اگر توانست کردند، یصحبت م یکاآمر یندگیکه به نما ها یسعود ینکردند و هم

و  یستن یسند و مدرک یچبر ه یندارد و مبتن یحبه توض یاجنشده است احت یبکه تکذ یهانطبق نقل ک یجنت یآقا یادعا ینا) 7/5/1389 یهانک(
 یو آقا یخاتم یآقا یبا زندگ ییکه مختصر آشنا یظر هر عاقلو از ن کند یم یآن را نف ینثابت نشده است و همه شواهد و قرا یدادگاه یچدر ه
 ینو متعهدتر ینتر آنان از راسخ یهمفکران اصل یزو حتا اصالح طلبان وابسته به آنان و ن یانآقا ینکه ا داند یداشته باشد، م یکروب یو آقا یموسو

خبر  ینچن یشده است و چه کس یافتدر یخبر از چه مرجع ینا دانم یمن نم. باشند یشئون و حرمت آن م یتبه حفظ نظام و رعا یمانافراد در ا
 یعموم یا و در رسانه کند یرا بدون سند و اثبات در دادگاه نقل م یمطلب یبا چه تصور یجنت یداده است وآقا یجنت یرا به آقا ینامعقول و کذب

 بهمسؤوالن و  یبرخ یها گزارش یدر برخ ها یلبار مجعول و تحلاخ یناما نوع ا. آن از واضحات است یو قانون یکه حرمت شرع شود یمنتشر م
 یاآ«: یدندچند تن از آنها با تعجب پرس«: گوید یم یعتمداریشر یآقا. وجود دارد یهانحد و مرز و بالانقطاع در ک یو ب یعوس یخصوص با صورت

بودکه با  ینا یپرسش بعد. سؤال مثبت بود ینپاسخ ما به ا» ند؟مقابله با اسالم و انقالب هست یدر پ یو کروب یو خاتم یکه موسو یدشما معتقد
آنها مقابله با اساس نظام  ییو از کجا معلوم هدف نها کنید یم یو دشمن امام و انقالب و نظام معرف یگانگانرا مامور ب یو خاتم یموسو یچه جرات

به انحراف طلحه و  یادداشتدر آن . یمارجاع داد) شمع خاموش( یهانکهمان روز  یادداشتکنندگان را به  پرسش ابتدا پرسش ینباشد؟ در پاسخ ا
 یامبردر رکاب پ یبا آن سوابق درخشان جهاد و فداکار یرطلحه و زب یرنظ یافراد یوقت دادیم یم یحپرسش کنندگان توض یاشاره شده بود و برا یرزب

خود  نامهدر کار یکدام سابقه درخشان یچکه ه یو خاتم یموسو یرنظ یدانحراف و استحاله افرا شوند یآلوده م یادن یرینبه چرب و ش) ص(خدا
شده به آنها لو رفته است  یکتهکه فرمول د یناطالع از ا یدر پ یو خاتم یاز کجا معلوم که موسو«: یدندپرس. است یرامکان پذ یندارند به آسان

دارند که آنان را به گروگان مثلث  یگانهب یها نزد قدرت ییها و آتوها د و گزکندارن یاریبود که آنها از خود اخت ینجواب ما ا» ندهند؟ یرمس ییرتغ
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 یها سران فتنه گام. یرندبگ یمیتصم یگانهمثلث ب ینشده ا یکتهاز خواست و اراده د یرونب توانند یکرده است و نم یلتبد یسو انگل یکاامر یل،اسرائ
، اهانت به ساحت مقدس امام )عج(وجود مبارک امام زمان  ینف یکا،و آمر یلاسرائآشکار از  یتحما. برداشتند یشتریرا با سرعت ب یبعد
منافق و سلطنت طلب  های یستاز ترور یتاسالم از ساختار نظام حما یو نف یرانیا یبر جمهور یدمکرر به حضرت امام، تأک ین، توه)ع(ینحس
شده  نهانو ستون پنجم سالها پ یدبا خطر نفاق جد 1388فتنه  یانر جرنگذاشت که د یباق یدیترد ینکمتر یزافراد ن یرباورتریند برای …و

را کوک کرده و با ساز  یو بزدل داخل یرحق یبار صداها ینا یرونی،هشت ساله دشمنان ب یلیجنگ تحم یهشب یزیاند چ روبرو بوده یرونیدشمنان ب
فتنه در ادامه خود  ینکه ا کرد یتصور م یکمتر کس یدفتنه آغاز شد شا یوقت. به رقص آورده بودند نواختند یمرزها م یخود که از آن سو یبدصدا
کالم  یناست ا یمانهو حک یباو باالخره چه ز. شود که شد یلمرزوبوم تبد ینو نظام و مردم ا یانقالب اسالم یبرا یموهبت بزرگ االه یک

 )22/3/1389 یعتمداریشر ینحس یهان،ک(» .کند یم ریاخود را  ینبه دست افراد فاسق د یکه گاه خداوند تبارک و تعال) ع(معصوم
 

به صورت  یمسه سا ل و ن ینظرف ا یو موسو یکروب ی،خاتم یانبه آقا یعتمداریشر یآقا های یها و هتاک دروغ و تهمت یها و نسبت یاتادب این
خواهد  یلرا تشک یفو تحر یراستخفاف و تحقپرحجم از هتک و تهمت و دروغ و  یجا جمع شود کتاب یکتکرار شده است و اگر  یهاندر ک یعلن

اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن و مجروح و  88بعد از انتخابات  یانکه در جر یا از فاجعه یعتمداریشر یمطلب که نقل شد آقا ینداد و در هم
و هتک  یزکفاجعه هولناک کهراز آن  یا و گوشه یدگرد یاسالم یو جمهور یرانو هتک حرمت ملت ا یاریمضروف شدن و معلول شدن بس

دانشگاه و زدن و بستن و خورد کرن  یو حمله به کو یدکشور گرد یناز جوانان مظلوم و کشته شدن سه نفر از فرزندان نازن یاریحرمت بس
و  یدندگرد ینارشد نظام زندا یرانو مد یاسالم یپرسابقه در جمهور های یتاز جوانان و شخص یاریبس یدوگرد یزعز یاناز دانشجو یاریبس

و آزار قرار داده است و  یبآس یرشدیدترینرا تحت تاث یرانیو جامعه ا یاسالم یجمهور یکرپ رکین،و دمل چ یزخم کار یکتاکنون به صورت 
و از  کند یم یاد یرانانقالب و نظام و مردم ا یبرا یموهبت بزرگ االه یکبه عنوان  برند یهمه جناح اصولگرا و اصالح طلب از آن رنج م یباًتقر

 ».کند یم یاریخود را  ینبه دست افراد فاسق د یتبارک و تعال وندخدا«: که کند یزبان امام معصوم نقل م
 

، اسالم و انقالب قرار )ره(امام  یو چرا چون یدشمنان ب یعنی یردر کنار سران فتنه اخ ینیحسن خم یدکاش جناب س«: گوید یم یعتمداریشر آقای
 ینیخود بدانند و احساس کنند که اگر به همنش یفهرا وظ یشانو دلباخته امام راحل هشدار و اعتراض به ا یمعظ یها توده شد یو باعث نم گفت ینم

در خور مالمت  یزهانگ یناحساس و ا ینا یاآ. اند جفا کرده یشبا دشمنان آن حضرت اعتراض نکنند در حق امام راحل خو) ره(نوه حضرت امام 
 »است؟

 
فرموده و محکوم  یتلق یشانمعظم ا یتو ب) ره(را اهانت به حضرت امام ینیخم یدحسنس یکه اعتراض به آقا یچرا مراجع عظام«: گوید یم و

له الفدا، حضرت  ی، حضرت صاحب الزمان روح)ع(ینآنها به ساحت مقدس حضرت امام حس یاناند در مقابل اهانت سران فتنه و حام کرده
 یمآنان با رژ پرده یآشکار و ب یهمراه) ره(اسالم و انقالب و امام یهعل ها یستها و مارکس طلب و سلطنت ها ییو بها ینمنافق با، ائتالف )ره(امام
به خاک و  یرازش ینیهرا در حس) ع(ینیحس یکه عزادار هایی یسترسماً اعالم شده آنان از ترور یتاسالم حما ینف یسو انگل یکاآمر یونیستی،صه

دست سکوت  یناز ا یگرد یتو جنا ها و صدها خیانت ده …نظام و  یتبزرگ تقلب در انتخابات مقابله با جمهوردروغ  بودند یدهخون کش
 چرا به عنوان یک –اند  کرده که به یقین –اند  اند و اگر احساس خطر کرده نفرموده یففرموده و احساس خطر و مقابله با فتنه گران احساس تکل

 اند؟ نفرموده یفو مقابله با فتنه گران احساس تکلخطر  ینا ماعال یبرا ینیمرجع د
 

فتنه حساب  یبوده است و ماجرا ینیخم یدحسنس یخرداد و اعتراض مردم به آقا 14شده به رخداد  یاداست گفته شود نگاه مراجع عظام  ممکن
 یتو حما یکبه خاطر نشست و برخاست نزد) هر(اعتراض مردم به نوه حضرت امام «: گفت یدبا کمال احترام و عرض پوزش با. دارد یا جداگانه
به  شود ینم یا اشاره ینسران فتنه کمتر یاتو به جنا شود یاعتراض محکوم م ینا یوقت ینبنابرا. سران فتنه بوده است ینن با همیشاگونه ا
امام زمان و انقالب و اسالم و  و ینمقدس امام حس یمپرسش از مراجع عظام در ذهن مردم شکل خواهد گرفت که دفاع از حر ینا یعیطورطب

با سران  یهمراه یلفقط به دل یکه و یآن هم در حال). ره(از نوه امام راحل یتحما یااست  تر یتبا اهم) ره(امام  حضرتمردم مسلمان و شخص 
 )25/3/1389 یهانک. (فتنه مورد اعتراض قرار گرفته است
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ها،  طلب سلطنت ها، یانکار با بهائ یا یپوش پرده ینتر به طور آشکار و بدون کم 1388فتنه  نیادر جر یو موسو یخاتم«: گوید یم یعتمداریشر آقای
 یکودتا هآنها مطابق اسناد موجود، نسخ. و مخالف اسالم و نظام ائتالف کرده بودند یستیترور یاناتها و جر گروه یو تمام ها یستمارکس ین،منافق
مرتکب  یو موسو یکه خاتم هایی یانتخ. کردند یرا دنبال م... و ینلد یلشارپ، ماک ینج سوروس، ججر یرنظ ها یونیستو برگرفته از صه یمخمل
 )15/10/1389 یهانک(» .گنجد ینم یزهوج ینهفتاد من کاغذ است که در ا یاند و فقط فهرست آن مصداق مثنو شده

 
 یبرا یتیبحران امن یکروز  9هر  گفت یم یکه خاتم یتمام اتفاقات :کنم یمسؤول کشور عرض م یکبنده به عنوان «: گوید یم یزن یناز مسؤول یکی

و اجراء آن که  یانترور حجار ی،اسالم یدسع یموضوع آقا. آمد یو به اجرا درم شد یم یجلسات خودشان طراح یناند از درون هم من درست کرده
 یسال قبل محافل 12 یلتمام تحل یامروز به روشن ینبنابرا«: ویسدن یم یهاناما ک» .جلسات بود ینمحصول هم شد یم یجادآن دوران در کشور ا رد

 یها در قتل یمتهمان اصل یونیسمهمسو با صه یجاسوس های یسو سرو یونیستصه یمکه موساد و رژ کند یم یداپ یمضاعف یتسند یهانچون ک
 یترورها ینا یانقربان یگرد یفشر یداز مج یرغ شود یم دآوریارا متهم سازند،  یاسالم یجمهور یبترت یناند تا بد بوده و تالش داشته ای یرهزنج

 یدر فضا ینیاساساً شهرت و نقش آفر یاو ) فروهر و همسرش یوشمانند دار( رفتند یبه شمار م یاسالم یجمهور آزار یجزو مخالفان ب یاسبعانه 
و به  یدضدانقالب درآ های یانجر یبرا یتنوان پرچم مظلومبه ع توانست یم یگانهب یجاسوس های یسسرو ینداشتند اما ترور آنها از سو یاسیس
 )1/10/89 یهانک. (شود یروند برانداز یلدر تکم یانفجار یبه انرژ یلاز اصالح طلبان تندرو تبد یفیبا همراه ط یتطراحان جنا ییالخ
 
و  یدگرد یلاساس تشک ینبر ا یا م کرد و پروندهخودسر از درون وزارت اطالعات اعال یرا کار گروه ای یرهزنج یها وزارت اطالعات قتل اما
درباره  یگزارش یزمجلس هشتم ن 90اصل  یسیوندر کم. و همه از آن خبر دارند یستپرونده روشن ن ینا یایمحکوم شدند و هنوز زوا یزن یبرخ

با  یکارگان یوندپ یبرقرار یته تالش برانک ینو آخر«: آمده است ینکه درآن چن یدگرد یهته یجمهور یاستاز انتخابات دوره دهم ر سحوادث پ
که در تابستان  یدر جلسات یو خاتم یکروب ی،موسو دهد یموجود نشان م یاطالعات یمستندات قطع. از جانب سران فتنه است یرانخارج از ا

 یبه نام شورا ینون در چهارچوب تشکلافراد اک ینند و ا نمود یمعرف یراناز خود در خارج از ا یندگیرا به نما یبرگزار شده رسماً افراد 1389
 )28ص  90گزارش اصل (» .هستند یگانهب یاطالعات های یسدر ارتباط مستمر و دائم با سرو یدراه سبزام یهماهنگ

 
 ،ها یببشود اما اغتشاشات، تخر یدحساب است که نبا یک یرقانونیحساب تظاهرات غ: گوید یم یاحمد خاتم یدس یجمعه موقت تهران آقا امام

 یبغ. فقه ما دو عنوان دارد یدگاهو آزار مردم از د یتو وحشت و اذ یناامن یجادامکانات مردم، ا یبها، تخر آتش زدن مساجد، آتش زدن اتوبوس
 یتا نابود تواند یم یام و رهبر جامعه اسالمام –. است یطوس یخش یشفرما یناست ا یاسمش بغ ینظام اسالم یههر کس خروج کند عل یعنی
چه با سالح گرم و چه با سالح  یایدهر کس مسلحانه به جنگ با مردم ب گوید یمرحوم محقق م. عنوان دوم عنوان محاربه است -.با او بجنگد کامل

با  خواهم یم یهدر هفته قوه قضائ یهاساس من از قوه قضائ ینبرا. کرده است یشنهادپ ینمحارب یسرد، محارب است و اسالم اشد مجازات را برا
 )6/4/1388 یهانک(» .همگان باشد یعبرت برا یهبرخورد کند تا ما رحمانه یدارند قاطعاه و ب یکااغتشاش که سر در آخور آمر سران

 
و  یسران فتنه مصداق بارز باغ کنم یم یدو مجدداً تأک. هستند یدشه یندر خون ا یکشر یو کروب یموسو«: گوید یم یخاتم یداحمدس آقای

 )27/11/89 یهانک(» .روشن است یدرفقه اسالممحارب هستند و حکم آن 
 

قانون  های یتو ظرف یو حقوق یفقه یها براساس آموزه«: گوید یکه او م برد یاسم م یو حقوق یباقرزاده به عنوان کارشناس فقه یدکمیلاز س کیهان
االرض و  یامام عادل و افساد ف یتز والخروج ا ی،جرمشان محاربه، بغ یو کروب یهمچون موسو یگران مشخص است که فتنه یمجازات اسالم

 )3/12/1389 یهانک(» .یستکمتر از اعدام ن یمجازات یو حقوق یدر منابع فقه تشانمجازا
 

 یاستدرباره حوادث بعد از انتخابات دوره دهم ر یتحاکم یها و رسانه ها یبونو تر یهاناست که ک یزیمختصر از آن چ یا نقل شد نمونه آنچه
 .و دفاع طرف مقابل داده نشده است یحتوض یبرا یفرصت یچاند و ه طرفه گفته و نوشته یک یو کروب یو موسو یخاتم یو آقا یجمهور

 
السالم شناخته  یهمعل یتمکتب اهل ب یروانکه به عنوان مسلمان و پ دهد یرا نشان م یا جامعه ینیو د یو اخالق یمختصر عمق فاجعه قانون ینا و
 مکس از نظر قانون مجر یچاصل برائت است و ه«: گوید یکه م یاساس یبرخالف قانون یرهو گناهان کب یماتهامات و جرا ینبزرگتر یراز شوند، یم
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جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از  یثیت،ح«: گوید یو م) 37اصل (» .که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ینمگر ا شود یشناخته نم
قانون قرار  یتدر حما یکسانهمه افراد ملت اعم از زن و مرد «: گوید یو م) 23اصل (» .کند یزکه قانون تجو یتعرض مصون است مگر در موارد

نسبت داده شده  یبه کسان) 20اصل (» .اسالم برخوردارند ینمواز یتبا رعا یو فرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یاسی،س ی،و از همه حقوق انسان ددارن
 .اند یدهنگرد یزنشده و احضار ن یمتفه یزاتهامات به آنها ن ینمه و محکوم نشده و حتا امحاک یا محکمه یچاست که در ه

 
السالم است که نسبت  یهمعل یتو ائمه اهل ب) ص(و سنت رسول اکرم یرهو س یماتو تعل یدو مسلم قرآن مج یبرخالف احکام ضرور یزن و

انما «: گوید یم یدقرآن مج. فاحشه است ییعنشده باشد تهمت و دروغ و تش هرگونه گناه و جرم به اشخاص مادام که در محکمه صالحه ثابت
است  یکه افتراء و نسبت دروغ کار کسان یستن ینهمانا جز ا) 105 یهسوره نحل، آ(»اهللا و اولئک هم الکاذبون یاتبĤ یومنونن الیالکذب الذ یفتری
آمده است که مو بر تن  یاتیدر مور تهمت و دروغ روا یزن یتائمه اهل ب یماتتعل در. یانندهمان دروغ گو ینانندارند و ا یمانخدا ا یاتکه به آ

 یستدهد که در او ن یانسان مومن نسبت یککه به  یکس«: فرمود یهآمده است که امام صادق صلوات اهللا عل ینو من جمله چن کند یم تانسان راس
و حضرت  یست؟خبال چ پرسد یم یراو. یدکه مرتکب شده است، به در آ یبزرگتا از وبال گناه  کند یخبال محشور م ینتخداوند او را در ط

در  یمانآنگاه که مومن برادرش را تهم سازد ا«: گوید یم) ع(امام صادق یتطبق روا و نیز …از شود یاست که خارج م کیکه چر دهد یپاسخ م
 )163-164ص  3جزء  یواف(» .شود یقلب او مانند نمک در آب محو م

 
و آنان را  زنند یم یکروب یو آقا یموسو یو آقا یخاتم یبه آقا یگرد یبه خصوص و برخ یعتمداریشر یاتهامات خارق العاده که آقا ینا: ثانیاً

 یماتتص یو مجر یسو انگل یکاو آمر یلمقابله با اسالم و انقالب و گروگان مثلث اسرائ یاسالم و انقالب و امام و در پ یو چرا چون یدشمن ب
 های یستترور یمکرر به امام و حام ینو توه ینوجود امام زمان و حامل اهانت به ساحت امام حس یو ناف یکاو آمر یلاسرائ یها و حام ولتد ینا

ترک  هب یهصلوات اهللا عل یانمتق یآنچه که موال یرمگر نظ. ندارد یرنظ یخدر تار کنند، یم یمعرف یگراز اتهامات د یاریمنافق و سلطنت طلب و بس
 یندر ا یگرمهم د همسأل. افتد یاتفاق م یانو جهان یرانملت ا یو در منظر و مرآ یاناتهامات عر ینتفاوت مهم که ا یکآن هم با  یدنماز متهم گرد

المال  یتز بآن ا ینهکه هز شود یانجام م یا در روزنامه یهفق یدر روزنامه ول یهفق یول یندهاز طرف نما یحو صر یشتراتهامات ب یناست که ا ینجا ا
 .است یهفق یول یممستق یارو روزنامه هم در اخت گردد یم ینتأم
 

شناخته شده و آزموده و مورد اعتماد بخش اعظم ملت  هایی یتاتهام زدن بدون اسناد معتبر و حکم محکمه صالحه به شخص یوهش یناگر ا: ثالثاً
و  یداتهامات ثابت نشده حکم خلع  ینگردد و بر اساس ا یاسالم تلق و منطبق با یحصر یکروب یو آقا یموسو یو آقا یخاتم یمانند آقا
 یماتو تعل یدو احکام مسلم قرآن مج یماتبر تمام تعل یداست با ینچنانکه چن. صادر شود و اجرا گردد یو اجتماع یاسیحقوق س زا یتمحروم

و  یاصل برائت شرع یبرا ییجا یگرصورت د یندر ا یراز یدخط بطالن کش یفقها و قانون اساس یو فتاوا ینو ائمه معصوم) ص(رسول اکرم
 یرمسلمانحقوق انسان مسلمان و غ یتدروغ و هتک انسان مسلمان و رعا یرهو حرمت تهمت و گناه کب یبتغ تو اصالت صحت و حرم یعقل
 یراز. نادرست است یاراز جهات بس یاسیق کنند یهمواره مطرح م) ع(طالب یابن اب یرا در برابر امام عل یرطلحه و زب یانکه آقا ینا. ماند ینم یباق

خرداد و حتا بعد از آن اتفاق افتاد هرگز جنگ نبود و در  25که آن چه در  یدر حال. جنگ با آن حضرت پرداختند همجهز ب یبا لشکر یرطلحه و زب
 27قرار گرفت و منطبق با اصل  یو کروب یموسو یآقا ییدو خودجوش بود که بعداً مورد تأ یعیتوأم با سکوت و طب یماییراهپ یک یقاًآغاز دق

 یناست و اصل آن در تمام قوان یجرا یارا بدون شرط حق مردم شناخته است و امروز در تمام دن یزمسالمت آم یماییبود که راهپ یقانون اساس
طرف -یب یداور یکعادالنه و منصفانه به  و شد یتعامل و گفتگو م یماییمتمدن به رسمت شناخته شده است و اگر با آن راهپ یکشورها یاساس
مانند  یهرگز عوارض آمد یبه وجود نم یرآنو غ یزکو داستان هولناک کهر گردید یو با خشونت سرکوب نم شد یحل موارد اختالف واگذار م یبرا

آن گرفته  یکه با خشونت جلو یهنگام و به خصوص یتظاهرات چند صد هزار نفر یکو در هر حال در  آمد ینم یدآن چه تا امروز ادامه دارد، پد
 زنندذ یم یو آتش سوز یبنادرست دست به اغتشاش و تخر های یزهو فرصت طلبان گاه با انگ یرمسؤولو افراد غ افتد یم یو سرکوب گردد اتفاقات

رهبران و . حساب آنان گذاشت آن را به یدرهبران نبوده و نبا یتاقدامات مخرب مورد رضا یناما هرگز ا. خالف بدهند یو چه بسا شعارها
دست به اقدامات و  یو چه بسا در موارد کردند یها شرکت م گذشته را به خاطر دارندکه انواع آدم یمتظاهرات ضدرژ یاسالم یبزرگان جمهور

ر تظاهرات چند صد کمت. محسوب گردد تواند یجنگ نم ینوع اقدامات خروج برا یننبود اما ا یتمورد رضا زدندکه یم یرمسؤوالنهغ یشعارها
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 ینوع اقدامات با اهداف اصل یننسازند و ا یو اغراض خرابکارانه خود را عمل ندمسؤول و مغرض در آن شرکت نکن یراست که افراد غ یهزار نفر
 .ندارد یرهبران نسبت یانهتظاهرات مسالمت جو

 
هر / احکامه فهو باغ و جاز لالمام قتاله و مجاهدته یو خالفه ف هیعتامام عادل و نکث ب یکل من خرج عل«: است ینچن یهدر نها یطوس یخش عبارت

 ستا یهیبد. امام قتال و جگ با او جائز است یاست و برا یاو را بشکند و احکام او را مخالفت کند او باغ یعتکس خروج کند بر امام عادل و ب
: است یندر باب محارب چن یطوس یخعبارت ش یزست و نجنگ ا یخروج برا. یستبه قصد اعتراض ن یماییکه خروج صرف اعتراض و راهپ

است که به قصد اخذ مال انسان بر او  یمحارب کس) /296-297ص  یهنها(اخذ مال االنسان و اشهر السالح  یالمحارب هو کل من قصد ال«
سوء استفاده  یطاز شرا یافراد یاناًگر احنبوده و ا ها یماییاخذ مال انسان هرگز در راهپ یبرا یدنکش یرجنگ و شمش یبکشد و خروج برا یرشمش

 یاموضوع خروج و  آید، یم یدپد یطیشرا یناغتشاش که معموالً در چن یک یاندر جر یامقصود رهبران باشد و  تواند یوجه نم یجکرده باشند به ه
سران فتنه مصداق بارز  یشانا یرو به تعب یبو کرو یموسو یآقا«: گوید یکه م یاحمد خاتم یدس یآقا یادعا ینو بنابرا ردندا یتیمحاربه موضوع

گفت که موضوع با همه  توان یم ینانو با اطم. یستن یدرست یوجه ادعا یچروشن است، به ه یو محارب هستند و حکم آن در فقه اسالم یباغ
دارد که طرف مقابل در صدد قتال  یتموضوع یو حکم قتال که دو طرف دارد مالحظه نشده است؛ قتال وقت نگردیدهو جوانب، محاسبه  ها یشهر

زمان و مکان را نه در اصل  یراکشور و جهان ندارد ز یاجتماع یطاز شرا ای ینانهتصور و برداشت واقع ب یشانا یاجهت، گو ینگذشته از ا. باشد
فتوا چقدر خطرناک  ینا داند یدا مآن چه بود هرگز خروج نبود و حکم اعدام امکان ندارد و خ. نکرده است الحظهم یریگ یماستنباط و نه در تصم

 .است
 

رحمت است  یتاست و طبق روا یعیطب یآنان وجود دارد و امر یرعلما و دانشمندان و غ ینب یبشر یاتح یها اختالف در تمام بخش -چهاردهم
حد  یینتع یبا انتخاب مردم برا یاسالم یمجلس شورا یلو تشک یقانون اساس یبکشور اختالف بود و تصو یریتانقالب در مد یروزیو از آغاز پ
به  یقانون اساس یرجهت تفس یناختالف باشد و از ا تواند یم یزن یاما در فهم و استنباط از قانون اساس. کشور و رفع اختالف انجام شد رهو مرز ادا

بعد از  یاسالم یجمهور گذار یانو بنآمد  یشدر مصوبات پ ینگهبان اختالفات یمجلس و شورا ینحال ب یننگهبان گذاشته شد، با ا یعهده شورا
را به  یینها ینگهبان داور یو در موارد اختالف مجلس و شورا یسمصلحت نظام را تاس یصنگهبان، مجمع تشخ یبه شورا ها ییو راهنما اتتذکر

 .قرار داد یصعهده مجمع تشخ
 

خبر واحد که  یتمن جمله در مسأله حج. قول مخالف وجود دارد یزدر تمام ابواب فقه اختالف است و حتا در مواد اجماع ن یزعلما و فقها ن بین
با  یمرتض یداختالف وجود دارد و س یروزگار و شاگرد علم الهد یهفق یطوس یخو ش یعلم الهد یمرتض یدس یناحکام فقه موجود است ب یانبن

فقها و  یناما اختالف ب. دهد یخبر واحد فتوا م یتحجبا استدالل به اجماع به  یطوس یخو ش کند یم یاجماع حجت خبر واحد را نف بهتمسک 
درجه اول در اخالص و  یدو گروه از علما یشمس یحد و مرز است و در قرن حاضر هجر یمسلمان ب یو فالسفه و عرفا ینو متکلم ینمحدث

و معاد و آن چه  یدتوح یقتلکه در معنا و حقب ینه در فروع فقه یو جامعه اسالم یهعلم یها معتبر در حوزه یگاهو پا علمی یها و ممارست یمانا
عالمه  ی،اصفهان ینمحمد حس یخو عارف متعبّد حاج ش یلسوفو ف یاصول یهفق. دارند یو جد یاختالف اساس. شود یاستنباط م ینیاز متون د

 یست،که مجال اسم بردن از همه ن یاریو بس یمطهر اهللا یتآ یدمتفکر شه ینی،خم اهللا یتآ یاسالم یجمهور گذار نیانب یی،طباطبا یدمحمدحسینس
و جهان  یو معاد و شناخت هست یدتوح ینهدر زم یو علم یمعرفت منطق یرا مبنا یهطرف اصالت وجود و وحدت وجود و حرکت جوهر یکدر 
 یمرحوم حاج دانند یس ممتون مقد یو آن را مفاد و محتوا. کنند یم یهو توج یلو معاد را تحل یدفلسفه و عرفان توح یو بر مبنا شمارند یم

ما وحّد الحق و «: گوید یاست م ییاز فلسفه صدرا یقدق یا متعبّد و عارف زاهد در کتاب معروف منظومه حکمت که خالصه یلسوفف ی،سبزوار
با اصل وجود که اثبات کرد، مگر  یذات و صفات و فعل ذات مقدس را به صورت منطق یدتوح ندارد؛ امکان »الکلمته االّ بما الوحده دارت معه

علما به علم و زهد و تعبد مانند  ینتر از معروف یگرد یا علما و مراجع بزرگ، طائفه ینتر طائفه از بزرگ ینوحدت دائر مدار آن است و در برابر ا
 یاریو بس یدمروار یحسن عل ایرزم اهللا یتآ ی،جواد تهران یرزام اهللا یتآ ینی،قزو یمجتب یخاهللا حاج ش تیآ ی،اصفهان یمهد یرزام اهللا یتمرحوم آ

 یارفلسفه و عرفان متعارف مناقشات بس یو در مبان کنند یم یاسالم اصالت وجود و وحدت وجود را به شدت نف یخبه طول تار یا و با سابقه یگرد
ها و  ها و نوشته کتاب. باشند یم المالس یهمعل یتو آثار ائمه اهل ب یماتو تعل ینیبه فلسفه و عرفان به متون د یرآغشتهدارند و معتقد به نگاه غ

است و بدون  یادیو بن یدو مسأله اساس ینبزرگ درباره ا یدو طائفه از علما ینا یدبزرگان شاهد تضاد و تناقض شد ینها و شاگردان ا درس
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از علما و دانشمندان  یگریاز طائفه د. به خود راه دهد یدیدو طائفه از بزرگان ترد ینو تعبد ا یمانو اخالص و ا لمدر ع تواند یکس نم یچه یدترد
مهندس  ی،طالقان اهللا یتآ. اند کرده یفاجامعه در قرن حاضرا یتو ترب یمدر تعل یاو پو یاموثر و پا یگذاشته و نقش یاز خود باق یکنم که آثار مهم یاد
به متون مقدس  یو اخالق یاز منظر علوم اجتماع یشتربکه  یعتیشر یو مرحوم دکتر عل یعتیشر یاستاد محمدتق ی،سحاب یداهللادکتر ان،بازرگ یمهد

نموده و اسالم را نه تنها مانع  یافتمتون در ینانسان بر سرنوشت را از ا یتو کرامت و حرمت انسان و حقوق بشر و حاکم ینگاه کرده و آزاد
سه طائفه از علما و دانشمندان  ینو اطراف ا یانر مو د اند یافتهبلکه آن را راه گشا و حالل مشکالت بشر  یدهمدرن بشر ند ندگیو ز یشرفتپ

 یندارند و اسالم فوق ا یجا یوجود دارد که با همه اختالفات در چارچوب اسالم به راحت شمار یب یها هاو برداشت با نگاه شمار یطوائف ب
قرار گرفتن  یو رسالت برا یدکه شهادت به توح) ص(و سنت رسول اکرم یرهو مستند به س دهند یفتوا م یو سن یعهش یهمه فقها. اختالفات است

و رسالت  یداسالم اگر مستلزم انکار توح یاست و حتا انکار حکم ضرور یمسلمان کاف یکمند شدن از تمام حقوق  در عداد مسلمانان و بهره
اسالم کفار  یرشپذ یاندر جر) ص(رسول خداو سنت  یرهس ینو ا) 10ص  ی،العروه الوثق(با اسالم ندارد  یفقها منافات ینتر مهم ینباشد به فتوا

و  یعاز عوامل نشر وس یکیبود که به حق  یاسالم و مسلمان یرشسهولت در پذ یناست و هم یو سن یعهش یعموم فقها یفتوا یو مقتضا یشقر
را که نسل اندر نسل مسلمان هستند و و دانشمند و متعبّد و مودّب به آداب  یدهمسلمانان آب د یاسالم یو متاسفانه در جمهور یداسالم گرد یعسر

به عدم  یاسیس یقهاحکام و سل یاجرا یفیتو ک یریتو به خاطر اختالف روش مد یمجاهدت در راه اسالم به آسان یبا سوابق روشن و طوالن
 .با تأسف به نام اسالم و نمایند یمحروم م یاسیو س یو آنان را از حقوق مسلم اجتماع سازند یم متهماعتقاد به اسالم و فسق و ارتداد 

 
موارد موجب  یاریآن که در بس یایو پست و مزا یریتصرف نظر از اختالف بر سر قدرت و مد یاسالم یدر جمهور یانگرا و اصول طلبان اصالح

م و عمل به آن که و التزا یشود، در اصل قانون اساس ینآن مع یفتکل یرأ یها در صندوق یدو با باشد یو معمول م یعیطب یاختالف است و امر
 یقانون یاجرا یفیتهست که هست در ک یندارند و اگر اختالف یدر اصول و احکام شرع اختالف یزکشور است و ن یو قانون یشرع دیریتم یمبنا

 بینی یشپ یدر وجود مصلحت اهم و حاکم است که در قانون اساس یاناًاح یاخاص مربوط است و  های یاستو لوازم آنها و س یطو احکام و شرا
خروج از  یارا به اسالم و کفر و  یانگرا طلبان و اصول اختالف اصالح یناست و بنابرا یاسالم یجمهور گذار یانبن یبه فتوا رشده است و مستظه

مله به کشور و ضرب و شتم و حبس آنان و ح یریتآنان در مد یتارتباط دادن و نسبت عدم اعتقاد و فسق و ارتداد و رد صالح یاسالم ینمواز
و مصالح کشور و  یاسالم ینبرخالف قانون و اخالق و برخالف مواز شک یاست ب یامور یاسیس یتآنان از عرصه فعال ججلسات آنان و اخرا

به آن  یاسالم یکه دشمنان جمهور ای ینهخالء و زم یجادو ا یاسالم یجمهور یها اختالف اخراج و در هم شکستن استوانه یننظام و محصول ا
 یجمهور یفجز تضع. اند اخراج اصالح طلبان که عرض و طول آن به اندازه تمام کشور است نظام نشسته یوخته و در انتظار فروپاشچشم د
 .نداشته است یحاصل یچه یختنر یاسالم یدشمنان جمهور یابو آب به آس یاسالم

 
ضربت  یو گاردها یو اطالعات یتیو امن ینظام یروهاین یهپا صرفاً بر تواند یهرگز نم یگرد یاسیمانند هر حکومت و نظام س یاسالم جمهوری

و اعتماد و انتخاب مردم  یتخود را از خواست و اراده و رضا یتمشروع یو قانون یو استوار بماند بلکه همچنان که از نظر حقوق یابددوام 
 ینا یها و استوانه ها یشهکندو ر یافتمردم در یتعتماد و رضااز اراده و ا یدبا یزخود را ن یو واقع ینیو بقاء ع یاتکرده است دوام و ح یافتدر

 یو احزاب یاجتماع یو گروهها ها یتجامعه و مردم، نخبگان و دانشمندان و کارشناسان و به خصوص شخص یارتباط و اتصال به بدنه عموم
را به  ها یشهها و ر استوانه ینکه ا یکسان. اند یافتهرشد برآمده و با آن  یاسالم یساله جمهور یس یریتدرون انقالب و مبارزه و مد ازهستند که 

و احزاب  ها یتاتصال و ارتباط بدنه جامعه و مردم را با نخبگان و دانشمندان و شخص یطو شرا برند یو م شکنند یدر هم م یبهانه اختالفات فرع
 یرانرا و یاسالم یو بقاء جمهور یاتح یهو پا یشهر سازند، یوع مو احزاب را ممن ها یتشخص ینآزاد ا یتو فعال نمایند یبا مردم نابود م رتبطم
 .سازند یم
 

و  یو برخورد در عرصه عموم یریموجب درگ یدمصالح کشور نبا ینو تأم یاسالم ینو مواز یکردن قانون اساس یادهپ یفیتدر ک یفرع اختالفات
و مناظرات آرام و  یو حوزو یدانشگاه یاختالفات در گفتگوها یننظام گردد، بلکه بخش عمده ا یفکشور و تضع یریتموجب اختالف در مد

آزاد و در  یدبا یادیو بن یو کاوش درباره مسائل اصول یقدانشمندان و کارشناسان حل و فصل گردد و تحق ینآن ب یرو غ ینیزیومعقول تلو
و در انتخابات و  یصو مجمع تشخ ها یسیونو کم در مجلس یدبا ها یاستو بخش مربوط به اداره کشور و س یابدگسترده ادامه  یا عرصه

 یریندارند به شدت جلوگ یاطالع یاسالم و مسائل تخصص یانتد یقتکه از حق یرمسؤولو از دخالت افراد غ دبه سرانجام برس یرأ یها صندوق
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جوامع امروز آن را در دستور  یریتر مدبشر د یخیجا دارد و تجربه تار یمعقول و کارساز است و در چارچوب قانون اساس یهمه امر ینشود و ا
 .ده استیکار قرار داده و به آن جامه عمل پوش

 
و به ) ع(یتو مکتب اهل ب یعمدافعان تش ینتر از مهم شک یکه ب) هـ ق1377-1290( یعامل ینشرف الد یدعبدالحسینس اهللا یتعالم مجاهد آ

در  یهوددولت  یلحال رنج سلطه استعمار گران وتشک یندارد و در ع ینهزم ینادر  یریاست و آثار کم نظ یهاخصوص حضرت زهرا سالم اهللا عل
االمه به نقل  یفتال یمسلمانان را در تفرقه شناخته، در کتاب مهم الفصول المهمه ف یو مشکل اساس یدهآنان را چش یو آوارگ انانمسلم یاراض

است و من  یرهآنان از محرمات کب یقواجب اهم و تقر یکه وحدت مسلمانان پرداخته ک یو سن یعهاز طرف ش یاریبس یاتو روا یدقرآن مج یاتآ
که  یدآر یادو نعمت خدا را به  یزیدو از تفرقه بپره یدخدا چنگ بزن یسمانهمه به ر«: گوید یسوره آل عمران را آورده است که م زا 103 یهجمله آ

و خداوند  یداز گودال آتش بود یو بر لبه پرتگاه یدو به نعمت خداوند برادر شدشما الفت برقرار کرد  یها دل ینو خداوند ب یدبا هم دشمن بود
کتاب خدا،  یخدا، برا یبرا: فرمود ی؟ک یبرا یمگفت. است یحتهمان نص یند: که فرمود کند ینقل م) ص(و از رسول خدا یندآن رها ازشما را 

ندارد مگر  یمانا یا بنده یچقدرت اوست ه یدکه جان من در  یقسم به کس عموم مسلمانان و یو برا ینائمه مسلم یو برا) ص(رسول خدا یبرا
اهل سنت را نقل  یحصح یاتاز روا یخودش دوست دارد و در فصل سوم کتاب بخش یدوست داشته باشد آن چه را برا درشبرا یآن که برا

» .است یکاف) ص(و رسالت رسول اکرم یدودن شهادت به توحمسلمان ب یبرا«: گوید یاست که م یعهو فقه ش یاتدرست مانند آنچه در روا کند یم
دو بدانند که کار مسلمانان آن چنان که افراد  ینو ا یردتا غافل متنبه گردد و جاهل قانع شود و بپذ یمکرد نقلرا  یاتروا ینما ا«: گوید یو م

مسلمانان آتش فتنه  ینن را دچار تفرقه کردند و در بکه مسلمانا یکسان. یستن کنند یجاهل گمان م ینانب و خودبزرگ یرمسؤولمتعصب و غ
بر  یلیدل یجکه ه یدر حال جویند یم یو از همه تبر کنند یم یررا تکف یگرد یاز آنان برخ یکردند که برخ تقسیم ییافروختند و آنان را به گروهها

ترند و اکنون عصر علم،  اسالم خطرناک یاز نسل آکله االکباد برا نیناا. دمند یانسان نما بر آن م یاطینوجود ندارد مگر آن چه ش یو تبر یرتکف ینا
تعصب مذموم است و عصر چنگ انداختن به کتاب خداوند بزرگ و  یختنعصر انصاف، عصر نور و عصرتامل در حقائق امور است و عصر دور ر

و به خصوص حضرت  یتو مکتب اهل ب یعدافع تشم یتشخص یناز بزرگتر ینسخنان آتش ینا). 11الفصول المهمه ص . (سنت رسول اکرم است
و خون آنها را حالل اعالم  کنند یم یررا تکف یعیانآنها که ش. زنند یدامن م یو سن یعهاختالفات ش بهاست که  یمتوجه کسان یهازهرا سالم اهللا عل

 یکاست که با گفتار و کردار خود به تحر یعیانیشو متوجه  زنند یدست م یعیانبه قتل عام ش یگرد یو در عراق و پاکستان و جاها. نمایند یم
و  ریزند یدشمنان م یابآب به آس یدهو نفهم یدههر دو طرف فهم ینا. نمایند یوحشتناک را فراهم م فجایع ینو بهانه ا پردازند یبرادران خود م
 .نمائید یجامع محروم م واحد یریتبه وحدت و توافق بر سر مد یافتنرا با اختالفات نادرست از دست  یجوامع اسالم

 
و  یو فرهنگ یاقتصاد ی،اجتماع یاسیس یدتی،اختالفات عق دهند ینسبت م یگانگانبرخالف آنها که مشکل را به ب یدر جوامع اسالم یاساس شکل
حل  یم نادرست برااز عدم استنباط و فه یهمه ناش یناست و ا ها یاستو نوع س یریتمد های یوهو گاه اختالف بر سر قدرت و ثروت و ش یقوم
 ینعادالنه حقوق همگان را بتواند تضم یناست که تأم یبرآمده از خواست و اراده عموم یریتمد یکتوافق بر سر  یکبه  یدنو نرس التمشک ینا

متعهد و در برابر  یضگونه تبع یچکامل حقوق فرد فرد جامعه بدون ه ینتمام ملت به تأم یو علم یو معنو یو استفاده از توان ماد یهکند و با تک
به .) شده است یرفتهپذ یبه اصالح آن که امر یازبا همه ن( یرانا یاسالم یجمهور یکه در قانون اساس کنم یو پاسخگو باشد تکرار م ؤولهمه مس

ا از اراده و انتخاب و اعتبار خود ر یترسم یه،فق یتها و حتا سمت وال همه سمت یقانون اساس یندر ا. پرداخته شده است یادیمهم در حد ز ینا
انتزاع شناخته شده  یرقابلو غ یااله یحق یشخو یانسان بر سرنوشت اجتماع یتحق حاکم یمل یتو تحت عنوان حاکم کنند یم یافتمردم در

 ی،تصاداق یاسی،س ی،قانون قرار دارند و از همه حقوق انسان یتدر حما یکسانهمه افراد اعم از زن و مرد  یقانون اساس یحاست و به تصر
. مورد تعرض قرار دارد ای یدهبه صرف داشتن عق توان یکس را نم یچو ه) 20اصل . (اسالم برخوردارند ینمواز یترعا با یو فرهنگ یاجتماع

اصل . (بود نخواهد یازسبب امت ینهابرخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند ا یکه باشند از حقوق مساو یلهاز هر قوم و قب یرانو مردم ا) 23اصل (
در روزگار  یرانا یاسالم یجمهور یانگذاراست که بن یزیهمه چ ینو ا) 107اصل. (است یافراد کشور مساو یربا سا ینو رهبر در برابر قوان) 19

آن چه در و  یمحرکت کن یهمه طبق قانون اساس« : گوید یاساس است که م یناست و بر هم یدهبر آن اصرار ورز یاتمبارزه و اداره و تا آخر ح
برخالف  شد یکه گفته م یندگاننما یو رأ یناطق نور یو در پاسخ آقا) 67آذر . (گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است مها انجا سال ینا

نظام در خطر باشد آن هم با  یثیتکه اسالم و ح یجز در موارد نادر یاسالم یدر جمهور«: گوید یامام انجام گرفته است م یشیمصلحت اند
 142ص  21ج  یفهصح. (یاوردکند و خدا آن روز را ن یلتحم یگریخود را بر د یرأ تواند یکس نم یچدانا ه اسانموضوع از طرف کارشن یصتشخ
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کامالً  شناسم یکه من م یگروه افراد ینفرمودند از ا یشانصحبت شد، ا یدرباره گروه یا در جلسه«: گوید یم یلیاردب یاهللا موسو یهآ). 67 یورشهر
قبول نداشته باشند من که جزو : فرمودند یتأثر ینتر بدون کوچک یشانخود بنده به امام عرض کردم آنان شما را قبول ندارند ا. هستند یمذهب

و  یریتمد های یوهو ش یاسیو س یدتیکه به بهانه اختالفات عق یکسان ینبنابرا. ناقص است یمانشانا یمکه اگر قبول نکنند بگو یستمن یناصول د
است افراد و گروهها و احزاب ملتزم به  یشده در قانون اساس یرفتهو پذ یعیطب یآنها که امر یطو شرا یو خارج یداخل های یاستس ینوع اجرا

و آنان را بدون حکم دادگاه صالح و  نمایند یمحروم م یو انسان یو فرهنگ یو اقتصاد یو اجتماع یاسیرا از حقوق س ینقوان یرو سا یقانون اساس
و  یو به وحدت مل شوند یم یرهمرتکب گناه کب کنند یو گاه حکم اعدام صادر م کنند یها منتشر م و در رسانه یندنما یبرخالف اصل برائت متهم م

بشناسد و به آن عمل کند و  یتبه رسم یریتکه حق مردم را در انتخاب سرنوشت و مد ینظام. کنند یلطمه وارد م یاجتماع یتو امن ینظم عموم
 تواند یم یآنان را همراه داشته باشد به راحت ینانو اعتماد و اطم یردبه عهده بگ یضدر همه حال و بدون تبع رافظ خون و شرف و مال آنان ح

محترم شمرده نشود و عموم ملت جان  یو معنو یماد یتانتخاب از مردم سلب شده و موجود یباشد و آنجا که حق آزاد یتمروج اخالق و معنو
قانون و دفاع از حقوق خود  یکشور در اجرا یریتهمه جا و در همه حال در پناه قانون ندانند و به مد اخود ر یآبرو و حقوق عموم و مال و

 .است یدنو آب در هاون کوب ییگو یهودهب ینو شعائر د یتاعتماد نداشته باشند و آن را پاسخگو ندانند دم زدن از اخالق و معنو
 

 پانزدهم
 

 هیجو نت خالصه
 

شناخته شده و مورد اعتماد  های یتنفر عمدتاً از شخص 2200نفر و در دوره هشتم  3500نگهبان در دوره هفتم انتخابات مجلس حدود  شورای
ز ا یدالئل و مدارک معتبر یچثابت نشده بود و ه یدادگاه یچکه در ه یرو بدعت آم یزانگ یرتح یرا با اتهامات یاسیجناح س یکاز  یباًمردم و تقر

محروم ساخت و  یداورود به عرصه انتخابات به عنوان کاند یو اجتماع یاسیکرد و آنان را از حق س یتنداشت و ارائه نشد ردّ صالح یقانون راکزم
 زه اارائه دالئل و مدارک معتبر ارسال شد ینوع تظلم و اعتراض و تقاضا یجدادن به آنان ممنوع نمود و به ه یحداقل نصف مردم کشور را از رأ

تظلم  یتبه شکا یدگیرا از رس یهسربسته و سرگشاده پاسخ نداد و قوه قضائ یها قانون انتخابات است و به نامه یحکه صر یطرف مراکز قانون
 .یرفتپذ یدبا ینکننده پاسخ نداد، بنابرا یدگیمنع کرد و به دادگاه رس یهکنندگان به قوه قضائ

 
 یاتهامات بدون حکم دادگاه و ارائه دالئل و مدارک معتبر از مراکز قانون ینر را در سطح کشور به بزرگترنگهبان حق دارد هزارها نف یاگر شورا -1

به  محکومیترا به  یو برخ یدنما یآنان به اسالم را نف یمتهم سازد و اعتقاد و التزام عمل یمحل یقاتبر تحق یهتک یقانون و ادعا یحو با نقض صر
آنان نداشته باشد دم زدن از قانون و عدالت و نظم و اخالق و  یتبه شکا یدگیحق رس یدادگاه یچاعالم کند و ه یدادگاه یچارتداد بدون حکم ه

است که اسم  یهیاو استبداد س کند یکس آن را باور نم یچاست که ه یو لغو یهودهب یو ادعا. ندارد یمعنا و اعتبار یچانتخابات ه یو آزاد یآزاد
امور  یناز ا یهمو ائمه صلوات اهللا عل) ص(اکرم یامبرو پ یدقرآن مج یماتت آشکار است و ساحت مقدس اسالم و تعلبدع یکبر آن گذاشتن  یند

 .منزه است
 
و دفاع و  یریتهمه مسلمان مورد اعتماد مردم و متهم ساختن آنان با سابقه وکالت، وزارت، مد یننگهبان و طرد و اخراج ا یاقدام شورا ینا -2

 یمتعل های یانکردن بن یرانمسلمانان و متفرق ساختن آنان و و یمصداق آشکار شق عصا یانتو التزام به عبادت و حفظ آداب د یتجنگ و معلول
در  یریتو مد یتبه طور کامل و سلب اعتماد از روحان یو حقوق افراد و موجب سلب اعتماد عموم یروابط اجتماع یفیتدر ک ینید یتو ترب

 یشوایانبه اسالم و پ یداز آنچه نبا یاریتا نابجا بس یتو بهانه دادن به دشمنان اسالم و روحان یاسالم یماتاشت از تعلاسالم و سوء برد یجمهور
بزرگ اسالم حتا  یشوایاناسالم و پ یهسوء و ناموجه بر عل یغاتتبل یننکنند و امروز بازار ا یتجهت رعا ینرا در ا یادب یچنسبت دهند و ه ماسال

 .شود یها هم کمتر موجب قناعت م رواج دارد و پاسخ ینمسلمان و متد یها در خانواده
 
به  یموظفند صرفا بر اساس دالئل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانون ها یتکننده به صالح یدگیمراجع رس«: گوید یقانون انتخابات م -3

هتک اشخاص  یاو  یرخواست داوطلب جز در موارد مربوط به عفت عمومبپردازند و با د ها یتصالح یارسال شده است به بررس یمراجع نظارت
 یدگیرس یقاًدق یاتداوطلب مکلفند به شکا یتکننده به شکا یدگیمراجع رس. دالئل و مدارک کتباً به اطالع داوطلب برسد یدبا یمل امنیت یاو 
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اطالعات  یگربخش د«: گوید یو م کند یقانون را نقض م ینا یحاًصر یجنت یاما آقا. یندانتخابات اعالم نما یانرا به داوطلب و مجر یجهنموده و نت
 یقاتتحق ینگهبان برا یهزار مامور از طرف شورا یصداساس حدود س ینو بر ا یماست که خودمان دار یمحل یقاتمورد افراد بر اساس تحق در
را که  یقانون اساس 23نگهبان اصل یاقدام شورا ینبا ا یاًثان و گردد یو احوال داوطلبان به سراسر کشور اعزام م یدو جستجو در عقا یمحل
حکم : هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون نقض کرده است و ثالثاً«: گوید یرا که م 25و اصل » .ممنوع است یدعقا یشتفت«: گوید یم

هم باز  یابهم را در غ یبو ع یدبه جستجو نپرداز یگراندر کار د - بعضکم بعضاً یغتبو ال تجسسو و ال «: گوید یرا که م یدقرآن مج یحصر
و  یوبدر ع«: گوید یالسالم را نقض کرده است که م یهمعل یتو ائمه اهل ب) ص(و سنت رسول اکرم یرهس: است و رابعاً ردهنقض ک» .ییدنگو

را نقض کرده است که  یاسالم یجمهور یانگذاربن عموم فقها و به خصوص یفتوا: و خامساً» .یدپنهان برادر مسلمان به جستجو نپرداز یلغزشها
به  یجنت ینگهبان و آقا یو سادساً شورا» .یدنما یربه نام کشف جرم دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناه غ داردکس حق ن یچه«: گوید یم

فحشاء . شمارد یم ینشده مجلس ششم را چن یترد صالح یندگانجرائم نما 4/2/83در نماز جمعه  یو مدارک مراکزمسؤول قانون یلارائه دال یجا
اعتماد مردم  یشترینکه از ب ای یندهنما 80همه بدون مدرک نسبت به  و این …و  یمشکوک به جاسوس ی، کارهایقاچاق فروش ی،مسائل اخالق

از ارکان  یه سالمت خود و بخشوجود دارند ک یشناخته و آزموده در سطح کشور و رزمندگان نامدار های یتآنان شخص ینبرخوردارند و در ب
 ها یتنگهبان در رد صالح یشورا یماتتصم 11/11/82در  یزیونیمصاحبه تلو یکدر  یجنت یآقا: سابعاًو . اند بدن خود را در جنگ از دست داده

 یتشکا یهشدگان به قوه قضائ تیاز رد صالح یا که عده یهنگام: و ثامناً. بدعت آشکار است یککه  کند یاعالم م یمقرآن کر یاترا به استناد آ
مراجع «: گوید یو م کند یپرخاش م یهبه قوه قضائ یجنت یآقا. کند یرا احضار م یو برخ پردازد یم یاتشکا یدگیبه رس یهو قوه قضائ برند یم

نخست و  یفهوظ یاتاو صدور حکم در مورد تظلمات و شک یدگیاست که رس یدر حال ینو ا باشند یبه موضوع م یدگیرس یتفاقد صالح یقضائ
 3000نگهبان حدود  یشورا: تاسعاً. است که آن را اعالم کند یهشان خود قوه قضائ یزنباشد ن یاوارد باشد  یاتشکا ینکها. است یهقوه قضائ یهیبد

که ملتزم به  یکسان. کرد یتحبه اسالم رد صال یدوره هفتم و هشتم انتخابات مجلس به استناد عدم اعتقاد و التزام عمل یندگینفر از داوطلبان نما
خالف قانون و  یاقدام ینو ا یمراکز مسؤول قانون یرو مدرک حتا از غ یلدل یچه یهمسلمان و بدون ارا یها بودند و از خانواده ینید یضانجام فرا

نداده  یحیتوض یچه ینهزم ینر اسرگشاده د یها نگهبان در برابر اعتراضات و نامه یقطعاً برخالف واقع و شورا یآشکار و نسبت یشرع و تهمت
 یحیصح یحقوق یا بحث پشتوانه ینخالفش ثابت شود ا ینکهاصل برائت است مگر ا شوند یم یمدع یبرخ«: گوید یم یجنت یآقا: عاشراً. است

. را دارد یتؤولاحراز مس یتاثبات شود شخص صالح ینکها یتاست و احراز صالح یتبه افراد بحث احراز صالح یتندارد هنگام سپردن مسؤول
 یامدهدر قانون ن یتارسال شده از مراکز مسؤول قانون اعالم کرده است و احراز صالح کو مدار یلرا دائر مدار دال یتمورد قانون صالح یندر ا
رد  یراکه قانونگذار ب یدر حال یستو اثبات ن یو نف یدگیو رس یتو شکا یبو تکذ یققابل تصد یو علم یوجدان یتاحراز صالح -2. است
فقط  یستن یافتنیعادتاً دست  یو وجدان یعلم یتاحراز صالح -3. و اثبات قائل شده است یو نف یدگیو رس یتشده حق شکا یتصالح

مقدسه را صرفاً حسن ظاهر  یعتموضوع احکام فقه و شر یتعدالت و صالح یم،جهت شارع حک ینخداوند به باطن اشخاص آگاه است به هم
حسن ظاهر را  ینو ا. است یجار یتز با همه اهمین یدمعنا در حق مرجع تقل ینو ا شود یشهادت دو عادل احراز و اثبات ماعالم فرموده که با 

 .اند تا چه رسد به علم به عدالت بزرگان فقها تعبداً کاشف از عدالت دانسته و حتا ظن به عدالت را الزم نشمرده
 

 :کنم یسؤال م یبا احترام از حضرتعال اکنون
 
و مدارک معتبر ارسال شده از مراکز  یلموظفند صرفاً بر اساس دال یتکننده صالح یدگیمراجع رس: گوید یدر برابر قانون انتخابات که م یاآ -1

 دااطالعات در مورد افر یگربخش د«: گوید یم یجنت یآقا ینکها. داوطلبان بپردازند یتصالح یبه بررس ییو اجرا یبه مراجع نظارت یمسؤول قانون
که مرجع مشخص و مسؤول  یقانونگذار به مدارک معتبر مراکز قانون یهتک یاآ یست؟نقض قانون ن یماست که خودمان دار یمحل یقاتبراساس تحق

 یست؟و بدون مسؤول و پاسخگ ن یرمستندمنع از رجوع به اطالعات غ یدارد برا
 
داوطلبان و  یزندگ یاتو خصوص یداز عقا یقجستجو و تحق یبر ملت برا یمظع ای ینههز یلهزار نفر مامور و تحم یصدفرستادن حدود و س یاآ -2

 یشتفت«: گوید یکه م یقانون اساس 23نقض اصل . مسؤول و شهود شناخته شده ندارد یچو ادارات و افواه عموم که ه یگانپرس و جو از همسا
 یدقرآن مج یحاقدام برخالف حکم صر ینا یاو آ یستکم قانون نهرگونه تجسس ممنوع است مگر به ح: گوید یکه م 25است و اصل  منوععقائد م

در مورد احوال  یقجستجو و تحق ینا یاو آ باشد یبعضکم بعضاً نم یغتبو ال تجسّسو و ال. که تجسس را ممنوع و حرام اعالم کرده است



 )1292(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

برادر مسلمان به جستجو  یپنهان یها و لغزش یوبدر ع«: گوید یم یترا که طبق روا) ص(و سنت رسول اکرم یرهس نمسلمانا یوبو ع یخصوص
 کند؟ ینم ینقض و نف یدنپرداز

 
 یاسالم یجمهور یانگذارعموم فقها و به خصوص بن ینقض فتوا گیرد ینگهبان انجام م یشورا یاقدام که در سراسر کشور با ماموران رسم ینا آیا
 ».یدنما یرر مردم و تجسس از گناه غکس حق ندارد به نام کشف جرم دنبال اسرا یجه«: گوید یکه م یستن

 
و مدارک معتبر و  یلهستند بدون دال ینید یضکه ملتزم به فرا هایی یتنفر شخص 3000به اسالم به حدود  ینسبت عدم اعتقاد و التزام عمل یاآ -3

از باطن اشخاص است و  یمستلزم آگاهکه  ییادعا ینطرح چن یاآ یست؟ون یشرع ینو مواز یحکم دادگاه برخالف قانون انتخابات و قانون اساس
 های یتشخص ینسرگشاده ا یها و نامه یتنگهبان به شکا یو چرا شورا یست؟ن یرمعقولگزاف و غ ییحجم ادعا ینبا ا یافراد ینبه چن بتنس

در خدمت به اسالم و  یا همعتبر و پرسابق های یتاتهام را درخواست نمودند پاسخ نداد؟ شخص ینو مدارک ا یلنگهبان دال یمعتبر که از شورا
جنگ و سرکار خانم آذر  های یدانو ترکاشوند فرمانده شجاع و فداکار م یاسالم یداهللادکتر  ی،مزروع یانمانند آقا یاسالم هوریانقالب و جم

 ورزد؟ یها اصرار م تهمت ینا نگهبان همچنان بر یدارد که شورا ییمعنا ینپاسخ ندادن جز ا یاآ یزانعز ینو صدها و بلکه هزارها، امثال ا یمنصور
 مطرح شود؟ یگزاف یادعا ینچن یاجازه داده شده است که نسبت به حتا مسلمانان عاد یکسان یا یو فقه ما به کس یعتشر ایو در کج

 
که  یدر حال ییضابه ارتداد در محاکم صالحه ق یتبه اتهام محکوم یاریاصغر خدا یعل یو آقا یزدی یمدکتر ابراه یآقا یتحکم رد صالح یاآ -4
 یحتا خارج محکمه ارائه نشده است بر اساس چه قانون یلیانجام نشده است و مدرک و دل یاتهام یمنشده است و تفه یلتشک یا محکمه ینچن

دکتر  یقاآ یتنداده است؟ و شکا یحتوض یاننگهبان در پاسخ اعتراض و نامه سرگشاده آقا یشده است چرا شورا یاست؟و اگر اشتباه رفتهانجام گ
 مانده است؟ پاسخ یب یشانا یطوالن یگیریدر دادگاه با پ یزدی

 
فحشاء،  یندگاننما ینا یترد صالح یلکه دال 4/3/83در نماز جمعه  یجنت یآقا یمجلس ششم و ادعا یندگاننفر از نما 80 یترد صالح یاآ -5

شده مجلس  یبند انتقال اسناد طبقه یرقانونی،غ یها ارتباط با گروهک ی،مشکوک به جاسوس یکارها یتی،امن یلمسا ی،قاچاق فروش ی،اخالق یلمسا
 یقانون یو مبهم، امر یآن هم به صورت کل. یبدون ارائه مدارک معتبر مراکز قانون یتداشتن محکوم ی،مال یلمسا ین،مثالً به منافق یگرد اهایبه ج

 و مشروع است؟
 
انجام شده  یمقرآن کر یاتبه استناد آ یتنگهبان در رد صال یشورا یماتکه تصم 9/11/82 یزیونیمصاحبه تلو یکدر  یجنت یآقا یادعا یاآ -6

 یست؟و ساحت مقدس اسالم ن یدبدعت آشکار و نسبت ناروا به قرآن مج یک. است
 
نقض اصل  دهد ینسبت م یندگانبدون مدرک و حکم دادگاه به نما یجنت که آقای …و  یو مسائل اخالق ینسبت فحشاء و قاچاق فروش یاآ -7

جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و نقض اصل برائت  ینکهمگر ا شود یکس از نظر قانون مجرم شناخته نم یچه: گوید یکه م یقانون اساس 37
مازگزاران به نماز و ن ینجسارت و توه افتد یامام جمعه اتفاق م یلهدر نماز جمعه و به وس یها وقت نسبت ینو ا یست؟شرع ن مسلمو حکم  یعقل
 یست؟ن

 
است که خداوند متعال  یاو از کسان ید،بگو یدهو با دو گوش شن یدهکه درباره مومن آنچه با چشم د یکس«: امام صادق فرمود یتطبق روا -8

جزء  163ص  91 سوره/سوره نور. (دردناک است یآنان عذاب یدوست دارند برا ینمومن ینفاحشه را در ب ییعدرباره آنها فرموده است و آنان که تش
 ییعتش یابدون سند و مدرک آ یندگانبه نما یعموم یبونو در نماز جمعه و از تر یجنت یاز طرف آقا یرهگناهان کب یننسبت ا ینبنابرا) یسوم واف
 یست؟فاحشه ن

 
منطقه هستند به سران فتنه کمک  یدر کشورها یکاکه هم اکنون عامل آمر یسعود یقدالر از طر یلیاردم یک ها یکاییآمر«: گوید یم یجنت یآقا -9

 یاآ) 7/5/89 یهانک(» .دهیم یهم م یگردالرد یلیاردم 50تا  یدنظام را منقرض کن یدگفتند اگر توانست یکااز آمر یندگیبه نما یهسعود ینکردند و هم
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ن صادر نشده است، نسبت دادن به آ یبرا ینشده و حکم یدگیرس یا محکمه یچو در ه دهد یم یبودن آن گواه یکه همه قرائن بر واه یمطلب
 ماند؟ یم یاعتماد باق یتوضع ینبا ا سازد؟آیا یرا منعکس م یینگهبان چه معنا یشورا یراشخاص آن هم از طرف دب

 
 :کنم یم سوال

 
 یرهو س یدقرآن مج یماتعلها و گفتار و رفتار و اقدامات با ت نوع برداشت ینا یاآ یر؟و تدب یعلم یریتاست عدالت و قانون و اخالق و مد ینا آیا

آن  یرویو به پ یما آموخته) ع(یانمتق یاست آنچه ما از موال ینا یاالسالم منطبق است و آ یهمعل ینو ائمه معصوم) ص(اسالم یو سنت رسول گرام
ااطلب العدل «: فرمود یطبق نقل م کردند یم یشیحفظ قدرت مصلحت اند یکه برا یدر برابر کسان) ع(یانمتق یموال کنیم؟ یحضرت افتخار م

 )یازم؟به عدالت به ظلم دست  یافتندست  یبرا یاآ(بالجور 
 

در امانت و  یانتظلم و شکنجه و سلب حقوق مردم و خ یگرد یها و تعارض اهم و مهم و بهانه یّهکه اسالم به اسم تق کنند یکه ادعا م کسانی
حفظ جان به همان اندازه مجاز  یرا برا یهاسالم تق. کنند یبه صورت فاحش اشتباه م یاو  گویند یشمرده است دروغ م یزجرائم را جا یردروغ و سا

و  دانند یم یزعالم جا یکه عقال داند یم یزحفظ اهم به همان اندازه جا یو اسالم ترک مهم را برا دانند یم یزعالم آن را جا یشمرده است که عقال
و  تو تعارض اهم و مهم وجود دارد و عقال در حدود آن بحث دارند کامالً وارد و حق اس یهرا که در اطراف و حد و مرز تق یمباحث و مسائل
 یالام یچهوجود ندارد در اسالم هرگز اخالق و قانون و عدالت باز یزیدارند در اسالم چ ینهزم ینعالم در ا یآن چه عقال یزانهرگز خارج از م

از  تیهرگز ام: فرمود یکه م یدمبارها شن) ص(از رسول خدا: گوید یم) ع(یانمتق یموال. دیرقرار بگ تواند ینم یاستس یگرانمداران و باز قدرت
 )439ص  ینهج البالغه صبح. (بستاند یدبدون ضعف و ترد یرومندو ن یحق خود را از قو یفکه ضع یمگر هنگام شود یپاک نم یآلودگ

 
مهم  یاسیجناح س یکو  افتاد یاتفاق نم یآن چنان های یتجلس آن رد صالحاگر در انتخابات دوره هفتم و هشتم م. کنم یبا صراحت عرض م -10

نقش در عرصه  یفاءاز ا یافتنددست  یقاطع آراء عموم یتو دوره ششم مجلس به اکثر یجمهور یاستکه در سه انتخابات دوره هفتم و هشتم ر
بتواند  یبه آسان نژاد یاحمد یکه آقا آمید یدر نم یات به صورتانتخاب یشو آرا یقطعاً معادالت قدرت اجتماع. شدند یمحروم نم رکشو یاسیس

رد  یلکشور را در شما یاسیجناح س یککه اخراج  یکسان. افتاد یبه آن صورت اتفاق نم 88بزند و بحران سال  یهکالن کشور تک یریتمد یبرکرس
 88حوادث بعد آن را و به خصوص بحران سال  توانند یگز نمهر گیرند یم یدهناد یخاتم یآقا یجمهور یاستدوره ر های کارشکنیو  ها یتصالح

موضوع صادر  ینکه در ا یاست که احکام یعیقرار دهند و طب یقآن را مورد محاسبه دق یو حواش ها یشهکنند و ر یلتحل یتا امروز را به درست
 ییبا خزانه و مجموع دارا توانست یر اصالح طلبان نمبا حضو شد یم جمهوری یسهم رئ نژاد یاحمد ینباشد و اگر آقا اقعمنطبق بر و کنند یم

محاسبات خود  یوانطبق گزارش د 91تا  85 یها سال یها عمل کند و در بودجه ینو برخالف قوان یعلم ینصورت برخالف مواز ینکشور به ا
مجموع  یزدالر را و ن یلیاردهشتصد م کند و طبق گزارش کارشناسان با فروش اموال دولت حدود ینههز نوندرصد خارج از قا 70مجلس حدود 

هزار  14شغل ساالنه  یدباشد و تول یرصفرز یابودجه مجلس صفر  یسیونکم یسکند و حاصل آن رشد اقتصاد طبق گفته رئ ینهها را هز بانک یدارائ
جلو دولت را  توانستند یداشتند و م یارکه مجلس را در اخت یاناصولگرا. کمتر از صفر باشد دهند یم تکه شغل را از دس یکه با محاسبه کسان

دولت را  یعلم یرتمام توان خود را گذاشتندتا جلو اقدامات غ یکارشناسان اقتصاد. کردند یتاواخر با دولت مدارا کردند و حما ینتا هم یرندبگ
کارساز نبود و  یاناصول گرا یتا حماشاهد است که ب یجمهور یاستمکرر آنان در دوره نخست ر های گزارشسرگشاده آنها و  یها و نامه یرندبگ
و  یدکشور مستقر گرد یریتبر مسند مد یانگرا اصول یتبا استفاده از حما نژاد یاحمد یدوره دوم با آزمون روشن و تلخ دوره اول باز هم آقا یبرا

مد که فشار آن بر طبقات محروم و حتا بر درآ یشدن کارگران به صورت یکارها و ب کارخانه یلیتورم و تعط وکار اقتصاد کشور و اشتغال و رشد 
نامناسب و  های یاستس یدولت دهم با اجرا«: گوید یم یتقو یمهد یآقا یاز کارشناسان اقتصاد یکی. است یرگ و نفس ینطبقه متوسط سنگ

 یاندک توانند یظرف دو تا سه سال مدرست  یها برنامه یبا اجرا یندهآ یها زده که دولت یبکشور آس یاقتصاد های یهچنان به پا هایش برنامگی یب
اصالح طلبان به ) 14/2/92شرق . (یدد یماست که هرگز نخواه یو خواب یارو 84و  83 یها خسارات را بهبود بخشند اما بازگشت به سال یناز ا

انقالب  ینت، سازمان مجاهدو با اساسنامه در چارچوب نظام، مانند حزب جبهه مشارک یرفراگ یو داشتن تشکل و احزاب یتو کم یفیتلحاظ ک
 یطرفدار دوام و استحکام نظام جمهور ینمتد یروهاین ینتر از مهم یگرد یمبارز و احزاب یونمجمع روحان ی،حزب کارگزاران سازندگ ی،اسالم
 ینست و طرد و اخراج ابرخوردار ا یاجتماع یگاهپا ترین یعو همه در بدنه جامعه از وس یدنخبگان و دانشمندان و اسات یناست و در ب یاسالم
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آزموده و دانشمند و متعبّد و  های یتطلبان شخص اصالح یاننظام است در م یها استوانه ینتر از محکم یکیو در هم شکستن  یبتخر یقاًجناح دق
 یاز نسبت یرهد به نظام غو اعتقاد به اسالم و عدم تع یمانمتهم ساختن آنان به ضعف در ا. دهند یم یلجناح گسترده را تشک ینا یمتعهد سنگ بنا
لطمه بر ثبات و مصالح کشور و نظام است و  ینتر و بزرگ یاسالم یظلم در حق اسالم و جمهور ینتر بخشش بزرگ یرقابلغ یناروا و تهمت

در حبس به سر  یا و عده یاجبار یلو تعط یقمعتبر و موثر آن در حال تعل یها تیجناح و شخص ینعمده مربوط به ا یها متاسفانه امروز تشکل
. قرار دارند یترد صالح یدو به خصوص تهد یدو تهد یغاتیتبل ینهمچنان مورد هجوم سنگ یازدهم یجمهور یاتانتخابات ر هو در آستان برند یم

تخابات در ان یهاشم یو آقا یخاتم یاز ملت به وجود آقا یمیبحران همه جانبه بخش عظ ینو ا نژاد یاحمد یکه بعد از دولت آقا یطیدر شرا
دو نفر و وارد کردن اتهام به آن دو و فشار بر آنان که ثبت نام نکنند و  ینا یدتهد شمارند یو الزم م یو حضور آنان را ضرور کنند یم یازاحساس ن

 یدقطعاً با .کرده است یتوفادار و متعهد به نظام و اسالم سرا یروهایقلب ن بهبزرگ است که اکنون  یماریب یکاز حضور منصرف شوند عالمت 
 یاسالم یاست که دشمنان جمهور یزیهمان چ ینبدون شک ا. قرار خواهد گرفت یعالج شود و گرنه مجموعه نظام در مخاطره جد یماریب ینا

با تواضع و من به رهبر معظم انقالب . یابند یبسته و از آن قوت م یدآن ام بهو آرزو دارند و  کنند یآن را طلب م یو فروپاش یو طرفداران برانداز
 یگانگیها را به وحدت و  فرصت اختالفات و تفرقه یندر ا توان یاست که تکرار نخواهد شد و م یرو فرصت یشانتخابات پ«: کنم یاحترام عرض م

قابت ر یکجمع کرد و در » پرچم حفظ منافع ملت« یک یررا ز یروهاهمه ن وها مرهم گذاشت  را جبران نمودو بر زخم ها یشکستگ. کرد یلتبد
و  یروهاکه بتواند با استفاده از تمام ن یافتاالطراف دست  یمرض یباشکوه برگزار کرد و به دولت یبخش و قابل اعتماد انتخابات یتو رضا یقانون
و  یشناسبر کار یهو تک ییو پاسخگو یتو شفاف پذیری یتو مسؤول ییگرا قانونها به حل معضالت کشور بپردازد و اعتماد عموم ملت را با  جناح

 ینچن ینا: گوید یم یدکند قرآن مج یندگیرا نما یرانکه منافع همه ملت ا یدولت یو وحدت اسالم یدولت وحدت مل. یدجلب نما یرعلم و تدب
) 17 یها/ رعدسوره . (ماند یم یندر زم رساند یو اما آنچه مردم را سود م شود یو نابود م رود یم یاما کف به کنار. زند یم) مثل(خدا حق و باطل را 

. ادامه دهد یخودش به صورت طوالن یاتبه بقاء و ح تواند یبه خصوص در روزگار ما نم یو اطالعات یو قدرت نظام یلبا زور و تحم ینظام یچه
به فتوحات برخوردار بود و  یاتم یمو زرادّخانه عظ یقدرت نظام یناز بزرگتر ینکهبا ا یشورو یراتحاد جماه یانچشم جهان یشدر زمان ما و پ

شعار را در نجات بشر از قدرت  ینتر داشت و جذاب یاررا در اخت یو جاسوس یاطالعات یمو قدرت عظ یافتدست  یهاندر صنعت و ک یبزرگ
 زهاییابه ن یراز. یدو فروپاش یداز درون پوس یعسر یلیاو بود، خ لیغاتسرلوحه تب یالیسمو مبارزه با امپر یگرو انسان بر انسان د یهسلطه سرما

با  یراها زنده و جذاب و درخشان است ز اما اسالم بعد از قرن. قانون عدالت و اخالق و رفاه نتوانست پاسخ مطلوب بدهد یبشر آزاد یاتح یواقع
اکثراً جز بشر  یختار یننمانده است که فاتح یها باق اسالم با فتوحات و جنگ. هنگ بوده استاو منافع او دمساز و هم یواقع یازهایروح بشر و ن

 یگرام یامبرحفظ کند عدالت، اخالق، عفو، گذشت، رحمت و صلح پ تواند یم یزنگه داشته است و امروز ن یآنچه اسالم را باق. نام زشت ندارند
ا او تا نکرده و همواره ب یغنسبت به او در یآزار یچاسالم است که در برابر دشمنان سفاک و متعصب که از آغاز دعوت تا سال ششم هجرت از ه

 ینکهکرده و او را مجبور به مهاجرت نموده و وطن او را غصب نموده بودند به مجرد ا یینتع یزهسر او جا ینفس به نبرد پرداخته و برا ینآخر
 یرشل پذو قاب ینسنگ) ص(رسول خدا یاراناصحاب و  یکه برا یزیچ. داد یشقر هب یزالعاده ن فوق یازاتو امت یرفتصلح کردند آن را پذ یشنهادپ

المرحمه  یوم یومال«: و فرمود. و مورد رحمت قرار داد یدبر آنها غلبه کرد همه آنان را بخش یامبرکه آنان قرارداد صلح را شکستند و پ ینبود و هنگام
 ینو عبور از ا یلوحدت م یداکنون کل). امروز روز انتقام است گفتند یکه م یکسان ابرامروز که روز فتح و غلبه است، روز رحمت است در بر(

و  دانند یشد و همه م یاناز آن ب یا جامعه که شمه یو حل معضالت کنون یو اجتماع یاسیاز تحوالت س یدجد یا و ورود به مرحله یطشرا
ر انتخابات د توانند یم ها یقههمه سل یدا که فرموده شما است و همچنان اختیاردر  یخیامکان و فرصت تار ینو ا یدر دستان حضرتعال گویند یم

. کامل فقط بر اساس قانون عمل کنند یدار با امانت یتصالح یکه در همه مراحل از جمله بررس ینو ا. کنند یحضور داشته باشند و نامزد معر ف
وارد  یتو با رضا ینندخود را برگز یدایو اعتماد کاند ینانبا اطم یبه قانون اساس مملتز یها تا همه جناح یدحضور را فراهم ساز ینا یواقع یطشرا

 یها به نفع همه جناح ینتمام ملت انتخاب شده و ا یبانیبا پشت جمهوری یسو رئ. یردبا مشارکت کامل ملت انجام پذ یانتخابات شوند و انتخابات
 .آن بهره خواهند برد زو همه ا یاسالم یو در جهت ثبات و دوام جمهور یاسیس
 

 یتکه او را ردّ صالح یدنداشته باش یا شبهه یماحساس کن یانحراف از کس یاگر بو« :گوید یان منگهب یشورا یاز اعضا یمحترم یتشخص اینکه
 یداشته باشد و اگر شورا یبه نظام و قانون اساس یقلب یمانا یدبا یداکاند: گوید ینگهبان م یشورا یکه سخنگو ینو ا) 24/1/92بهار،(کرد یمخواه

 یچه: گوید ینگهبان م یشورا یکه سخنگو ینو ا) 12/2/92اعتماد، ( خواهد کرد یتنرسد آنها را ردّ صالح یداهادر ذات کاند یمانا یننگهبان به ا
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را بر اساس مدارک  ها یتو ردّ صالح یدگیوجه با قانون انتخابات که رس یچبه ه) 17/2/92 یهان،ک( نگهبان تذکر دهد یبه شورا تواند یکس نم
و آن را اعالم دارد،  یدگیرا رس یتشکا یقاًدق یدکننده با یدگیو مرجع رس. دارد یتداوطلب حق شکا مجاز شمرده است و یمعتبر مراکز قانون

به علم  یانگهبان و  یداوطلبان و سرنوشت انتخابات و سرنوشت کشور و ملت به شامه شورا یتکه سرنوشت صالح ینا یستهماهنگ و منطبق ن
نه  ینگهبان و احراز وجدان یکرد شامه شورا یتشکا شود یو از آن نم یستمعلق شود قانون ن یدادر باطن کاند یماننگهبان به ا ورایش یوجدان

گره را که  ینو ا. نظارت، نظارت کند ینبر ا یدرهبر معظم انقالب با ینبنابرا. است ینه داور یتو نه شکا یدگیو نه رس یبو نه تکذ یققابل تصد
نقض قانون رها سازد و  یقتقانون و در حق یاجرا یوهش ینو سرنوشت ملت و داوطلبان را از ا یدآمده است بگشا یدقانون انتخابات پد ایدر اجر

انتخابات به سرنوشت انتخابات دوره هفتم و هشتم مجلس دچار نشده و ملت بتوانند  ینرهبر معظم ا یمبا تصم کنیم یدعا م. یدآن را اصالح نما
نباشد  یگروه و طبقه و جناح خاص جمهور یسبسپارد که رئ یبه کس دهد یم یصو تشخ خواهد یکه م چنان کشور را آن ییاجرا یریتسرنوشت مد

پروردگار : گوید یم یدقران مج. موفق باشد یاساس یو به اصالحات یدآ یقمعظم فا یعموم ملت و رهبر یتو او بتواند بر معضالت کشور با حما
 )117/ هود( بِظُلمٍ و َاهلُها مُصلِحون یالقُر یُهلِکُو ما کانَ ربُک لَ -سازد یم هالک نمرا که اهل آن به اصالح بپردازند به ست هایی یتو آباد

 
 )88/ هود( یبُاُن یهتََوَکَّلتُ و ال یهاِلّا بِاهللا عَل یقیاِلّا الِاصالح ما اِستََطَعتَ و ما تُوف یدُعنه و اِن اُر یکُمما اَنه یاَن اُخالِفَکُم اِل یدُما اُر و
 کنم یت مأمس یقتوف یو حضرتعال یرانملت ا ید متعال براخداون از

 و نود و دو یصدو س یکهزار یبهشتارد هفدهم
 راد یانصار حسین

  
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1392/02/20/klm-142931/ 
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    1392اردیبهشت  20ای،  نامه سرگشاده محمدرضا معتمدنیا به خامنه

 
 !بود تر یکنزد ینرفته نظرتان به چه کس یادمان

  
 »یأَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْو یشَنĤَنُ قَوْمٍ عَل یَجْرِمَنَّکُمْلِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال  ینَآمَنُوا کُونُوا قَوام ینَالَّذ یهَاأَ یا«
شما را به گناه و ترک عدالت  ،ییّتبا جمع یدشمن! یدده یعدالت، گواه یو از رو ید،کن یامدا قخ یهمواره برا! یدا آورده یمانکه ا یکسان یا«

 ».است تر یکنزد ییزگارکه به پره ید،عدالت کن! نکشاند
 

 ای خامنه یآقا جناب
و آنچه  1388شما در سال  یماتمبه تص یادآورینامه را از جهت  ینا ی،جمهور یاستر یازدهمانتخابات دوره  یزمان برگزار یکیتوجه به نزد با

 .نگارم می بر مردم گذشت،
به  یند یفه،دانم اما احساس وظ می نامه را هم صفر یناتأثیر  به یدام یجهوجود نداشت در نت ییاما گوش شنوا یما گفته و نوشته یارکنون بس تا اگرچه

با  یراز تهاز عواقب آن نداش ینگران یچاست و ه ینامه به جنابعال ینانگارش  یبرا یمها یزهرهبران جنبش سبز، انگ یتمظلوم یادکشور و نظام و 
 .کنم می اعتقاد عمل
که خود را به  یرا بر آنان یقتآمده تا حق یروناز پس ابرها ب یدقرار است خورش. هاست شدن از پس پرده یاندر حال عر یقتو حق یکنزد انتخابات

 .آشکار شود  اند، هخواب نزد
بارها  یدخود هست یرهبرعملکرد ت یتیشعارها به دنبال کسب مشروع یندر پس پرده ا یمدان می ما. دهد می یدآزاد را نو ین انتخاباتاست کالمتا مدتی
آن ها  صندوقاعالم شده از  یجهداده باشند نت یاداشته و  خواهند یم یأیهر ر یگراند یدداررأی  یکبله شما . دارمرأی  یکمن اید  هفرمود یهبه کنا
را که نظرش به  یها، شخص یوهشه اطرافتان با توسل به همه شما و حلق یشهمان گونه که چهار سال پ. تراست یکاهد بود که به نظر شما نزدخو

 .کرد یلبه کشور، مردم و نظام تحم یگزاف ینهکه هز یدنشاند یجمهور یاستر یکرس یبود را برباالتر  یکنظر شما نزد
 

 ای خامنه یآقا جناب
مردم مخلص و  ینا. یدکن یرونتصور را از ذهنتان ب ینبهتر است ا یدهست 88خرداد  22مانند حضور سبز مردم در ای  هدنبال ساختن حماسبه  اگر

 یجانخسته، باه یرانا. حاضرشدندرأی  یها صندوق یدر پا یجناب مهندس موسو »بهتر ییفردا« یبا ندا 88 یجمهور یاستخسته درانتخابات ر
که در سال  یا»نه«همان  یاد،و اعت یکاریبه فقر و تورم و ب »نه«به فساد و استبداد و اختناق و سرکوب،  »نه«گفت،  »نه«به شما  خود خاصو شور 

 .گفته بودند 76
است و جنبش سبز اعمال هر گونه  یاسیقدرت س یتمشروع أرأی مردم منش :یندگو می امام که یرحضرتنخست وز یشفرما یباستز چه

دانسته و آنها  یادینسرنوشت مردم و حقوق بن یینحق تع ی،با قانون اساس یررا مغا یتحت عنوان نظارت استصواب ینشیرانه و گزخودس یتصالح
 یفشار را برمهندس موسو یجنابعال یزمان حضرت امام هم وقت. امام است یرحضرتنخست وز یمهندس موسو یندا ینا. دکن می با آن مبارزه

را  یشاننموده و عملکرد ا یتحما یراحق دانسته قاطعانه از مهندس موسو یشفرزانه مناد یرآن پ یدتنگ کرد یشانا یتلفعا یو فضا را برا یدشد
 .افضل از شما دانست و خروشان بر شما تاختند

 
 ای خامنه یآقا جناب
در  یکروب یمهد االسالم حجتهنورد و همسر دانشمندش سرکار خانم دکتر ر ی،مهندس موسو یکه جناب آقا یمادام دانم می یادآوریبه  الزم

از معترضان به  یگرفته و بخش اعظم یتحت امر شما همچنان قربان یروهایمشخص نشده، حمالت ن یزکفاجعه کهر یفحصر به سر برده و تکل
 .آلود است وهم یمردم تصور یهنوز در زندان هستند، مشارکت حداکثر 88 تیانتخابا یکودتا

 یحضور در پا کند، یمشخص م جمهور رئیسو  یندهقانون، نما ینظارت و اجرا ینگهبان، بر اساس نظرات شما، به جا یشورا یلترکه ف یزمان تا
 .است یهودهعبث و ب یامررأی  یها صندوق



 )1297(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 .کرد یمشرکت نخواه یانتخابات یچدر مملکت حاکم نشود در ه یکه قانون اساس یزمان تا
 یما در پا کنید، یمنتخب مردم دخالت م یندگانداده و در امور نما ییرمردم را تغتأیید  مورد یندگانانمرأی  که شما با اشاره انگشت، یزمان تا

 .شد یمحاضر نخواهرأی  یها صندوق
 .شد یمحاضر نخواهرأی  یها صندوق یما در پا یدمردم تن در نده یها تا شما به خواسته یم؛بگو خالصه

 
 ای خامنه یآقا جناب

ما، شما و حلقه گرداگردتان را خطر و . یمندار یناناطم یگرما به شما و حلقه اطرافتان د یم،ا ازآن قهرنکرده یاه نگرفته و از نظام مان فاصل ما
دنبال  به یمیاگرانک یمدر قد. ست ینمره شما در اداره کشور نمره مردود یدشک نکن. دانیم یم یزماننظام و کشورعز یبرا یرجبران ناپذای  هیعضا
 ید؟کرده ا یلکه شما، طال را به کمتر از مس تبد ینندتا بب یندکجا. ند تا مس را طال کنندبود یریاکس

 
 ای خامنه یآقا جناب

شود، روز  نمی یرفسنجان یمن آقا یکس برا یچه: یدفرمود یجمهور یاستخود به صندوق انتخابات ررأی  پس از انداختن 1376دوم خرداد  در
 .»تر است یکنزد یرفسنجان یاز نظرم به آقا نژاد احمدی ینظر من به آقا« :یدفرمود 1388و نهم خرداد  یستب

انقالب جا داد  یاز حضرت امام شما را در شورا ییدیهأبا گرفتن ت 57که در سال  یهمان کس. یداز خود راند یزرا ن یرفسنجان یهاشم اهللا آیت شما
 اهللا آیتجهت از  ینبد یروزتانها دوستان به ظاهر امروز و د کرد و تا مدتپهن  یتانرا برا یفرش قرمز رهبر یزو پس از فوت حضرت امام ن

 .گله مند بودند یهاشم
حضرت امام و نخست  یو مشاورعال ینو ام یادگار یهاشم اهللا آیترا به ها  جسارت ترین یشحلقه متصله به شما هم کم نگذاشته و ب درعوض

نظام  جمهوری رئیس یخاتم محمد یدس یشما، جناب آقا یاران. است یشانمردم بعد از خدا به ا یدامروز هم ام یول! ید؟روا داشت یشانا یرمظلوموز
 یبر قلم و زبانشان جارها  جسارت ینکه ا یندشماهای  یاله حزب ینهاا. خواندند »ستون پنجم«و  »فروش وطن«، »االرض یمفسد ف«را  یاسالم
 .منکرهاست ینبرا یدیتائ یَسکوت جنابعال یمشک ندار! ید؟کن می سکوت شما. نظام و مردم است یتمحکومها  اهانت ینا. ست

 
 ای خامنه یآقا جناب
از  یامعلول و  یاو  یدشه یاشدند و  یخوردند و زندان یاشالقمملکت  ینجوانان اترین  که در آن هزاران نفر از پاک یچهار سال. سال گذشت چهار
 .آواره شدنداجبارا مجبور به ترک وطن و  یاساقط و  یهست
 یهکه بر اساس نظر ینیحضرت امام و مجتهد یتب! یدید؟نام یرتبص یو افراد مورد وثوق حضرت امام و مردم را ب یارانبارها فرزندان و  شما
 یحلقه ب ینا در. یدکرد یچاشن یشانرا هم برا یهفق یتمرگ بر ضد وال ینبهره نبودند و عالوه بر ا یلقب شما ب ینخود نظر داده بودند از ا یفقه
 یندگانو رزمندگان و وزراء و نما یدحضرت امام و همسر دانشمندش و خانواده سرداران شه یرجمهور و نخست وز یروسا یدکه ساخت یرتیبص

شما  از ترس خشم یاشدند و  یزندان یامظلومان  ینا. یدداد یو کشور را جا ینو دلسوزان نظام و د یختگانبه اتفاق فره یبقر یتمجلس و اکثر
شاگرد حضرت امام در مجلس ششم از شما نبود؛ همان  ینقاطع ا یتاگر اصرار و حما. یکروب یکردن آقا یاست زندان یبعج.کردندمهاجرت 
الحق واالنصاف . سخت و کمرشکن امروز نبودند یطشده بود و مردم مجبور به تحمل شرا یکسرهنظام و کشور و مجلس با شما  یفروزها تکل

 !شما خوب گرفت؟ ازم پاداشش را ه یکروب یآقا
 

 ای خامنه یقاآ جناب
فرق  یادشمنند و  یااطرافتان باشد که ای  هیرزنجهای  از حلقه یو اشکال اساس یدرفته باش یراههحق را گم کرده و به ب یدکن نمی فکر یرتفاس ینا با

مشهد  در یشخو یغاتیدر سفر تبل یتیوال یآقا یشپ یچند. ره دارندهستند که ماسک بر چه یرتانیبص یقول شما به ب یافهمند و  نمی سره با ناسره
سؤال  ؟ مردم»با پول مردم به مردم خدمت کرد شود یاست و مگر م یخاص حرام شرع یدایکاند یک یبرا یاستفاده از امکانات دولت«: گفت
 88مان نشده در سال  هم مصداق داشته است؟ فراموش 88سال  یبرا یاشده  یسال نه ینذکرشده و فقط در ا 92سال  یسخن فقط برا ینکنند ا می

 یتب یاد کس یچشد و ه یجبس یشانا یبرا یخرج و تمام امکانات دولت نژاد احمدی یآقا یغتبل یتومان از خزانه مملکت برا یلیاردهزاران م نهچگو
 ن؛به کردستا یجنابعال 88در سفرسال  یاو . کنند می کرده و رابطه پرداخت یندر ا ینیتخلفات نظام و مردم تاوان سنگ ینالمال نبود و در ادامه ا
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 یتدلسوزان ب ینا یادالمال به  یتب یو حالل یدر آن سال حرام. کردند یرا م نژاد احمدی یآقا یغمختلف تبل یمورد وثوق شما در شهرها یندگاننما
 !المال نبود؟

 
 ای خامنه یآقا جناب
به  یدنرس یو احساسات پاک مردم توسط حلقه متصل به شما برا ینیکه از اعتقادات د یا سوء استفادهتخلفات گذشت،  یناه بتوان از هم شاید

نرفته در خطبه نماز جمعه در  یادمانشود؟  می است چه یداتو عقا ینبه د یرجبران ناپذای  همقاصد نامشروع خود و شما عمل کردند که خود ضرب
از  یکی یرو توسل به خدا و ائمه اطهار در سوم ت یازبا اشک و نذر و ن یرانا یمردم خدا جو«: گفتند بود تر یکآنکس که نظرش به شما نزد ائیدت

به  خواهم یگفت من م یبودم؛ راننده تاکس یسوار تاکس: و باز هم گفتند! »کمک خدا در حادثه، مشهود است. خود را انتخاب کردند یها قدم  هم
از   قبل: کردند   نقل یاو . بدهمرأی  نژاد یمرده، شب قبل به خوابم آمده و گفت به احمد یشم که چند سال پمادر یرابدهم؛ زرأی  نژاد یاحمد یآقا

  شناسد، شب نمی را نژاد احمدی یکه آقا  یشخص ید،نباش  نگران:  گفت  یشانا.  یدماهواز رس  یاز علما  یکیمحضر   به  انتخابات  اوله مرحل  یبرگزار
،  دعا کن نژاد یاحمد یآقا  یبلند شو برا  که شود یاو ندا م  به  در خواب. رود یم  خواب  به  شبه یماز ن  یشپ یاءاح  در حال  رمضان  ماه  و سوم  یستب

 :فرمودند نژاد یاحمد یبا آقا یدارخودد درحلقه گرداگردتان  ینا یاو . کنند یدعا م نژاد یاحمد یآقا  یدارند برا)  عج(عصر یول  وجود مقدس
خواهند   یجهنت  ینا  به  یندگاننموده است و آ  فراهم  از انقالب  خاصه دور  ینا  یرا برا  یتیشخص  ینچن  انتخابه ینزم  که  یمرا شاکر  متعال  یخدا«

  حضرت  یاتعنا.  یمررا از خداوند خواستا  نعمت  ینشکر ا  توفیقرو   ینبوده است و از ا  و معجزات  کرامات  به  ، مشحون انتخابات  که یدرس
 یراندر ا  زمان  یندر ا  کهه االهی نفخ  ینا  که  است  ینما ا  یتلق! یما یافته  دست  یتیموفق  ینچن  به  کشوراست که ینا یارو  یبانپشت)  عج(عصر یول
 یامبرپ  در زمان  که  است  یزیچ  از مراتب  یا رتبهم یوسته،به ظهور پ  یاسالم  های یشهو اند  نید  به  مردم تر یشبه در عالق  و اثراتش  شده  یدهدم

اطاعت از «: و باز گفتند  .»یافتخواهد   تحقق)  عج(عصر یول  ظهور حضرت  در زمان  کاملشه شاءاهللا مرتب إنکرد و  یداپ  تحقق) ص(اسالم
از امام زمان  یماًرا مستق یمها برنامه«: فرمودند ادنژ احمدی یآقا یاو . »و انتخاب او انتخاب امام زمان است! اطاعت از خداست جمهور رئیس

 یاو  »کند یآلوده م آید یرا که به سمت کشور ما م ییدشمن ابرها« یاو . »یدمخلوط نکن یتانپول ها یهمال امام زمان است با بقها  یارانه«. »گیرم یم
 یدختر« ایو  »کند یبا الهام از ائمه اطهار معادن گوناگون را کشف م و ینزم یروهای  که با نگاه کردن به علف ریمرا در نظام دا یفرد«فرمودند 

 .هاله نور دور سرش هم که اظهر من الشمس است. »کشف کردای  ههست یاش انرژ خانه ینزم یرساله در ز یزدهس
چه شده به انحراف  ید؟نبود یشاناعت از اشما و همه لشگرتان موظف به اط یاآ یدکه ذکر کرد یاوصاف یناهللا با ا ینو ب ینیبای  هخامن یآقا جناب

متهم  یرهحلقه زنج ینتوسط هم حتماً یند،هم ظهور بفرما)ع(یاطرافتان اگر حضرت مهد یرهباهللا بر اساس عملکرد حلقه زنج یاذالع. یدکن می متهمش
امام زمان و ائمه تأیید  و یبیغ ین چه در مورد امدادهاآ یدبه مردم صادقانه بفرمائ توانید یم یاآ! همه دروغ بوده؟ یا! نخواهدشد؟ یانحراف یانبه جر

چه شد و چه ! شده دهاظهارات تن دا ینخود و حلقه اطرافتان به ا یگاهمحکم کردن جا یگفته شده همه دروغ بوده و فقط برا نژاد احمدیاطهار از 
 مردم و انقالب؟ ینیکردند با باورها و اعتقادات د

  
  !ای هخامن یآقا جناب

هم داده شده،  یاگر دستور اطاعت مطلق از رسول خدا و ائمه هد. یستن یزمتعال جا یمطلق جز از خدا یرویپ یندر منطق د یددان می بشما خو
 یآتش کرما یسپاه نب یاز امرا ینقل است فرمانده کنند یشرع صادر نم ینبر خالف مواز یمقام عصمت شان است؛ که هرگز دستور یلبه دل

اگر وارد : فرمودند یامبرپ. شکوه کنان به نزد حضرت رسول اکرم رفتندای  هعد. داد که داخل آتش شوند یازانش دستور همبرافروخت و به سرب
 سیدخود بتر یندهد که از سه کس برد می موال هشدار یااست؛ و  یزاطاعت تنها از معروف جا. یدماند می در آتش یامتتا روز ق یدشد می آتش

 .خداست یتاش معص یکند که اطاعت او اطاعت خدا و نافرمان می درت داده و گمانکه خداوند به او ق یکس«
رسانده و با خون پاک شان آن را  یروزیست که آن را به پ یدیکه پشتوانه اش خروش صدها هزار شه یراه و روش با نظام ینا کنید فکرنمی

 نباشد؟ای  هراه جوانمردان. کرده اند یاریآب
 

  !ای خامنه یآقا جناب
نوشته  یرانروزنامه ا. مال کندر مگو را براز اسرا یبا شما شده و قصد دارد قسمت یاسیبوده هم اکنون وارد مبارزه س تر یکنظرش به شما نزد که یکس

دفتر  یاسیمعاون س یاو . ددار یارو چهارده مقام در کشور صد و چهل هزار سند جرم و اختالس در اخت یصداز س نژاد احمدیمحمود  یآقا: است
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فعالً زمان . نخواهند داشت ییجا یزامن خود ن یها از ترس انتقام جامعه، در پناهگاهای  هعد نژاد احمدی یآقا یبا افشاگر: گفت یجمهور یاستر
که  یبه روز سبتو ن »خاطر وحدت استه سکوت ب«فرمودند ای  ههم در مصاحب نژاد یاحمد یو جناب آقا. سکوت هوشمندانه و هدفمند است

از  یکیها  یندورب یندر برابر هم یروز یدشک نکنای  هخامن یجناب آقا. یستن »یشگیسکوت هم« ینسکوت را بشکند هشدار داد و گفت ا نیا
صادر  یدا هباالتر از آن چه شما بر عزلش اصرار داشت یبر عزل منصوبش، احکام یمبن یکه در پاسخ نامه جنابعال یکس. را خواهد گشودها  پرونده
روز باعنوان قهر  یازدهنموده و در اثر فشار حلقه اطرافتان  یریدولت جلوگ تأیدر جلسه ه یمصلح یرشرغم همه فشارها از پذ یعل یاو  !کرده؟

 یشانا. ردآن را رو خواهد ک »با شما یاسیشطرنج س یبقا در باز« یرا برا یشاز پرونده ها یکی ید،تنگ آ یهگر قاف یدشک نکن! در خانه نشست
ها و همه کارها را آناند  هافتاد ینکنند از آسمان به زم می تصورای  هعد«را مورد انتقاد قرار داده و گفته  یاستکردن قدرت و س یله انحصارأسبارها م

 !؟»یرندبگ یمملت تصم یبرا یدبلدند و با
 یقسمت. نشده است یزتومان درآمد به خزانه وار یلیاردهزاران مها  سال یندر ا. دوران خود را گذراندترین  چهارساله نکبت بار یندر ا یرانا اقتصاد

 ده،کجا مصرف ش یددان می حتما شما(گم شده ) 1391بهمن  2جهان صنعت؛ (ها  دالر در بانک یلیاردو سه م ینفت مفقود شده، س یاز درآمدها
هزار  9(رأی  یآور جمع یبرا یپاش پول یاو ) تومان یاردیلهزار م 70تا حد (پرداخت نشده  یکهکم بهره اهای  ، وام)نامحرمند ینمسؤول یرمردم و سا

که  یافتهبسط  ناندوره آن چ ینکم بهره به از ما بهتران در ا یها وام ی، اعطا)1391آذر  18 ین،خبر آنال ی،عسگر ی، عل1388تومان در سال  یلیاردم
آذر 18فارس، . (یدهرس 1391تومان در آذر سال  یلیارددود هفتاد هزار مبه ح 1386تومان در سال  یلیاردهزار م یزدهاز س یمطالبات معوق بانک یزانم

 یشهدر رگ و ر فسادشکامل شما  یالیو است یطرهدولت و مجلس تحت س  ثمره هشت سالهاید  هبله رکورد زد! ینگی؟هفت برابر شدن نقد »)1391
 ینفت یها سر جمع درآمد! اند یدهنام یاسالم یدولت در جمهوررین ت دولت را فاسد ینا یجنابعال یرهزنجهای  حلقهحتا  که یافتهکشور گسترش 

 یدالر بوده که از سر جمع درآمدها یلیاردم 790بالغ بر  یرقم 91تا 84 یها در سال یدیددولت بعد از مشروطه نام یندولت نهم و دهم آنکه بهتر
 یگرعمان و د یایفارس و در یجخزر و منابع خل یایمنابع در! است هبود تر یشدالر ب یلیاردم145معادل  1383تا  1359 یها سال یکشور ط ینفت

در  یگرد یرینه چندان دور کوای  هیندنرود در آ یادمانبه تاراج بردن آن برنامه دارند  یبرا یامنابع مشترک را دشمنان کشور و نظام به تاراج برده و 
 .که متعلق به شماست یاستر دند یرنظ یب یرکورد ینداد و ا یدخواه یهم جا یزحاصل خ یهاروم

 
 ای خامنه یآقا جناب

شوم  می به شما متذکر یدکرد یلچهار سال تحم ینا یکه به کشور، مردم و نظام ط یگزاف ینهو هز یریناپذ لطمات جبران یادآوریضمن  یانپا در
آزاد شکل خواهد  یانتخابات یساز ینهو زم انیررهبران جنبش سبز مردم ا یتنها با آزادهای رأی  صندوق یساختن حماسه حضور مردم در پا

 .است یرانیا یتاش بازگرنداندن اقتدار، عزت و هو یجهاست که نتای  هیشاند ینمب یموسو یرحسینم. گرفت
 

 .یداش را به مردم بازگردان یشهو اند موسوی
 

 یَنْصُرْهُفَلَمْ  یَنْصُرَهُمَظْلوما فَقَدَرٌ أَنْ رأی  عاجِلِهِ وآجِلِهِ وَألََنْتَقِمَنَّ مِمنْ یفألََنْتَقِمَنَّ مِنَ الظّالِمِ  یوَجَالل یوَعِزَّت: اللّهُ عَزَّوَجَلَّ یَقولُ
 یاریشو بتواند  یندرا بب یهم که مظلوم یو از کس یرمگ می و آخرت انتقام یابه عزّت و جاللم سوگند که از ظالم در دن: یدفرما می عزوجل یخدا

 .یرمگ می قامگمان انت یکند و نکند ب
 

 والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1392/02/20/klm-142895/ 
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 ) ++(  1392اردیبهشت  27ای،  نامه سرگشاده محمدحسین کروبی به خامنه

 
را در دست  یتیزمام امور امن یراناز ساواک در اتر  یقاخالیرو غتر  خشن یکه سازمان یمکرد یامق: یخطاب به رهبر یکروب فرزند

 یرد؟ گ
  

 ای خامنه اهللا آیت حضرت
 یرانا یاسالم رهبرجمهوری

 سالم با
 

دادستان که با پوشاندن سر و  یندهبه اتفاق نما یتیموران امنأم 1391و سوم بهمن ماه  یستب یخدر تار ید،ا قرار گرفته یانکه در جر گونه همان
آورده و ضمن  یورش ی،موسو یرحسینو دو تن از فرزندان مهندس م ینجانبا یبه منزل شخص ،شبگردان در آورده بود یبترا به ه صورت، خود

 یگرد یلیوسا یزام و ن اعضا خانواده یگرمن و د یشخص یانهو تلفن همراه و را یو مال یملک یتی،جمله اسناد هو قلم از اموال من 30از  یشب ،یشتفت
 .را بازپس دادند یگرد و یده و با خود بردند و پس از سه هفته تنها شناسنامه و کارت ملرا ضبط نمو

  
 ای خامنه اهللا آیت جناب
من و شکستن قفل منزل، آنجا را  یبا حمله به منزل شخص یتیپدر و مادرم؛ ماموران امن یقانونیردر روز حصر و حبس غ یز،ن یشاز دوسال پ بیش

ماه  4گرفته ومدت  یلشانفرزندانم را از مدارس محل تحص یلیپرونده تحص یزحمله ن ینپس از ا. خود در آورده بودندروز در اشغال  20به مدت 
 .یافتمن یزسفر حج را ن یبرا یاز سه سال است که ضبط شده و اجازه خروج از کشور حت یشب یزپاسپورت من ن. نموده بودند بطض
به  یزن بار یک یحمالت برا ینسابق بارها به منزل جد مبارز و پدر مجاهدم حمله کرده بود، اما ا یمکه ساواک در دوران رژ ستا یدر حال این

 یاقدام به ضبط اموال شخص گاه یچقبل از انقالب، ساواک ه ینآنان منجر نشده بود؛ و بنا به نقل متواتر مبارز یو خانوادگ یضبط اموال شخص
 یبرا یاشدند اما گو نمی افراد وارد یخود قائل بودند و به حوزه خصوص یبرا یاواک حداقل شأنس یتیموران امنأم. نمود نمی یاسیس ینمخالف
 .ندارد یحد و مرز مفهوم یکنون یتیامن ینمأمور

 یرد؟را در دست گ یتیزمام امور امن یراناز ساواک در اتر  یاخالقیرو غتر  خشن یکردند که سازمان یامامام و ملت ق آیا
  

 ای امنهخ اهللا آیت حضرت
 یاآ! یدخالف شرع و اخالق و قانون دانست یرا به درست یجانیبرادران الر یهعل ،در مجلس یدولت مستقر کنون یسرئ نژاد احمدی یعمل آقا شما

ک الزم است به اطالع برسانم که ضبط اسناد و مدار( یست؟خالف شرع واخالق وقانون ن اجتماعی، – یاسیس ینخانواده فعال یضبط اموال شخص
 .)شده است یلتبد یاسالم یدر جمهور یتیامنهای  توسط دستگاه یهرو یکبه  یاسیس ینمخالف یذاءا رایب یشخص

دستور  یشرعیرو غ یاخالقیراعمال غ یناز تکرار ا یریافراد و جلوگ ینا یخبا توب ینیحکومت د یحفظ آبرو یانتظار هست که برا یاز جنابعال لذا
 العتانبه اط یرا در نامه بعد یاز دستورات جنابعال یتیمأموران امن ینتمک یزانزوم ملو عندال یدرا صادر فرمائا ه یهرو یناصالح ا یبرا یمقتض

 .یدخواهم رسان
  

 یکروب ینحسمحمد
 تهران
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  ***منبع *** 
 »نیوز سحام«وبسایت 

http://sahamnews.org/1392/02/251252/ 
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 ) ++(  1392اردیبهشت  30ای،  خامنهزاد به  یمحمد نوررگشاده سنامه  ینهشتم و یستب

  
  یدآ فراز بر یپخمگ و یندبه خاک بنش یلک، نخبگمُ ینا خشم شما باعث شد که در و اخم

  
کارخانه  یکاداره  کاره ب اند، یز کردهدورخ یجمهور یاستر یگاهجا یکه برا یدانش همه داوطلبان درک و فهم ومعدل و عصاره 

  یرنددست بگ زده را در بُهت کشور یکهای اداره  که رشته ینچه برسد به ا ید،آ نمی یششگاه چهل سال پدان و
  
  !بخت برگشته کشور ینها که نکرده با ا حجاب آقاجان چه و شاخص نماز ینا
  
 یدآفر »یرخ«که  یینام خدا به

 ای خامنه اهللا آیتحضرت  به محضر سالم
 یرانا یاسالم یجمهور گرامی رهبر

  
 روستاها و شهرها و یرو و سر را بر خود اطوار یپا رد یم،بنگر که به پشت سر اکنون، اگر و شدیم یرپ یما همگ گذشت و گذشت و زمان
 یست،که ن یریگ دندان یزچ یم،ا گذارده یجاه ب یاهوه و ببند و یربگ همه ینآنچه که با ا: یمگو می شرمگنانه. یافت یمانقالب خواه یها نسل

ه ب امروز. یزهمه چ خدا، از مردم، از از ؛یما خود مالت ساخته یماندگاره قلع بردن باال یکس برا همه و یزهمه چ ما از. هست یزنده نآزارده
 یا؟آ یدا بوده یندنبال همه ب. یردگ می مردم سراغ خدا و از یتر کس است اما کم ما برقراره صورت ظاهر، قلع

همه جا  که در یدد یدقلچماق خواه غول یک ید،همان قلعه به جامعه بنگر یبلندا از روزها اگر ینا. انده استماه به روز انتخابات م یک از تر کم
چه . یدا آورده بار یفبالتکلای  هبزرگوار، جامع یشما ا و. است یفیبالتکل: قلچماق غول ینا. اندازد می زند و به صورت مردم آب دهان می پرسه
شما  از بلند شما بنگرد وه به قلع یدنهد، ابتدا با می یجاه که ب یسنگ هر دارد و یکه برم یسنگ هر یکس هناور، هرپ کشور ینا داند در نمی یکس

ه لعبه قها  سرنخه که هم ینا از یدبر می شما لذت یمچرا نگو. اندازد یهمان است که شما را به التذاذ درم »آقا اجازه«فرهنگ  ینا. یرداجازه بگ
 یستب ینا که شما در یلیشما شکل و ینهمه درست ب ،شوند می متولد گونه ینا یفبالتکل اراده و یب ای بزرگوار، مردم، هبل. تان وصل است مبارک

 .یدا عمل کرده یشخو یسال رهبر چهار و
 »یرخ«چرا که . عطا فرمود »یاراخت«را به فرشتگان نشان داد، به او  او یفهم و برتر و یمتق و قدر خوب آنگاه که جناب آدم را خلق کرد و خدای

 ریااخت را صاحب یختار و دراز دورهای  خدا انسان. یدا زاده وا ستانده یآدم ها یلیونم از را یارجناب شما همان اخت و ؛یدد می یاراخت ینهم او را در
 .یدا فرموده یرتفس یافتهنارشد روزگار را کودک و ینا یها شما انسان خود رقم زد و امور
تنها راه درست را به او نشان  تنها و ،یدمگذار بشر ینا به سر سر: فهماند که یامبرانشپه به هم فرمود و یلگس یامبرانیپ بشر یتاهد یبرا خدا
 به اطاعت دست بر یامبران،پ و ؛یدمشو یقهو با او دست به  یدرا رها کن اگر نه او گرود و می شماه داشت ب یلتما بشر ینا که اگر ،یدبگذر و یدبده
 یمخوب تقس مخاطبان خود را به بد و یامبران،به اسم پ به اسم خدا و یده،گرد راه نرس شما اما هنوز از. کردند ینقرن هم یها قرن نهادند و مشچ
 .فرمودید یزتجو یدر هدرب زندان و مرگ و بدها شالق و یبرا مطلوب خود فرصت و وهای  خوب یبرا و یدبست

 یناما نه که با ا ،یمرس می ساز انتخابات به روز سرنوشت ما یگرچند وقت د. شماست یدراز رهبر یها سال محصول یفی،بالتکل مردم در تربیت
 یاتعنا یخورند به صدقه سر یم اگر یآگاه باشند که لقمه نان بدانند و یگوشزد شود تا همگ یراننفهم ا یچبه مردم ه یدهماره، با یفیبالتکل

 دهان گشوده و لب و همه با چشم و. یستقدم برداشتن ن یارایرا  یکس مألوف شما دوخته مانده وه ها همچنان به قلع چشم ماست،جضرت ش
 یرسا در. ییدرا مشخص فرما یفشانتکل و یدمردم دست تکان بده یبرا و یدآور یرونب سرای  هپنجر از نگرند تا مگر می شماه به قلع یزانآوه لوچ

 روز یخافتد، ما اما تا ب یجوش درم افراد کارآمد به جنب و یافرد  ینشتاب گز تب و در ت، کل کشورانتخابا به روز ماندهسال  یک از کشورها،
 .یما مانده شما یاراخت یب منگ و انتخابات هنوز معطل و
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 چهار و سی در -است که اکنون  خاطر ینهمه ب. یدآ فراز بر یپخمگ و یندبه خاک بنش یلک، نخبگمُ ینا خشم شما باعث شد که در و اخم
کارخانه  یکه ادار کاره ب اند، هکرد یزدورخ یجمهور یاستر یگاهجا یکه برا یداوطلبانه هم دانش درک و فهم وه عصار معدل و -انقالب  یسالگ

 .یرنددست بگ زده را در بُهت کشور یکه ادارهای  که رشته ینچه برسد به ا ید،آ نمی یشچهل سال پ دانشگاه و
 یسمانبه سمت راند  هیافتجرأت  یپورمحمد یمصطف یخش و یانفالح یعل یخش و یحسن روحان یخچون ش یوز کسانامر اگر: یمپرده بگو بی
است  خاطر ینبل به ا یر،ندارند، نخ یگراند دارند و یناناست که ا یفراوانهای  یستگیبا وها  یاقتل خاطره کنند، نه ب دست دراز یجمهور یاستر

 ینشگز که جناب شما دراند  همطمئن شد و اند یافته گردن برتر و سر یکپخمگان اطراف خود، خود را ه گردون در ینانچون ا یگرانید و ینانکه ا
ه کنند یعضا خرد و کم نفهم و یچکه ه یگرید پرست اما نمازنخوان است، و وطن نهاد و پاک فهم و جهان کارشناس و کاردان و یکیکه  ینفر دو یانم

. تباه شود یشها یهسرما و یندخاک بنشه کشور ب یدوم ینشاگرچه با گز. است یتان به دوم یحتم یشنمازبخوان، گرا ااعتبارهاست ام وها  یهسرما
 !بخت برگشته کشور ینکه نکرده با اها  حجاب آقاجان چه و نماز شاخص ینا

. اند خلق کرده یمتنوعهای  ر جناب شما، برنامهمورد نظ »یاسیسه حماس«خلق  یمألوف، براه آن قلع که سرداران شما در یمگو می ینانبا اطم من
 یزانشانعز و شده یرتحق یتشانشخص واند  هخودشان زخم خورد پال شده و پخش و یتشانهو استعداد و از یکه بخش قابل توجه یوگرنه مردم

با  هشت رخ داد و و سال هشتاد ، درباشد اگرای  هبدون پشتوانه دارند؟ حماس و یشعار الفاظ جور ینا با حماسه و ینسبت چه گرم ی،زندان
 یاهوهایهمان ه شود؟ جز علَم یگردای  هکشش قراراست حماس و یزهانگ یناکنون به کدام. رفت شما تباه شد و یجناب آقا مجتبا یمهندس
 .اش خائنانه و ریبکارانهفهای  یپرداز دروغ و مکرر، یماییصداوس
خواهد افتاد،  ما به جان جامعه در ینیبرادران د توسط یزموقع نه ب نوشته شده و و یقلعه طراحآن  که در یوهاییسنار ینتر یاساس از یکی شاید

 خود یالخطاب فصل و قانون یصور بها دادن به صورت ،یسو یگراز د است، و سوی یک شده از البته کنترل شده و یطراح یبلواها یجادا
آنان را به آرامش  داد و یدداوطبان سرگشته را به قانون ارجاع خواه ا شما مرتب مردم وآن بلو در. باشد یساختگ یفیبالتکل هبزنگا در یحضرتعال

 .گذرد می مألوف شماه قلع پای یرز از معبرشیر اما کدام قانون؟ همان که مس. فرمود یددعوت خواه
کرده  سرداران پف دهد، و یم به انتخابات خبر یتهمن یروزها فتنه در یاهال آشوب بلوا و شما از اطالعات یروز ی،سو ینبه ا یشسه ماه پ از وقتی

تواند  می موزآ دستهای  مخ یشعبون ب یهم با هنرمند است که بروز بلوا، آن یهیکشند، بد می یتینشان امن خط و یهمان اهال یمال حرام برا از
 .شود یاتیاست عمل باشد که قرار یوییعطف همان سناره نقط
 یرأ یگریبه د گردانند و یاو برم از یاز مردم رو یعیبخش وس ید،بگذار یجمهور یاستهر داوطلب ر برتأیید  تانگش که اگر یددان می یکن شما

ه قلعه که چشم به پنجر یوزارت کشور. است مردم، وزارت کشور یکه گذرگاه رأ یددان یم تر یکن و ،یددان می یکرا ن ینبله، شما ا. خواهند داد
 ینچون ا چند و بر یناظر و یآنکه مزاحم یب جا کند هها را جاب آدم وها  فهم وها  که نه، بل عاطفهها  یرأ یراحت هتواند ب یم و شما دارد وفمأل
 .نظارت داشته باشدها  ییجا هجاب
 شما، در و کشاندخواهد  یانمه شما را ب یپا اند، هگران درآمد که به لباس فتنههایی  مخ یپس انتخابات، بروز بلوا توسط شعبون ب و یشپ روزهای در
 یندگان؟کدام نما ؛سپرد یدمجلس خواه یندگاننماه را به اراد جمهور یسئانتخاب ر و ید،چ یدبساط انتخابات را برخواه یانیه،ب و یسخنران یک

 یرونمفلوکشان بهای  حنجره از ییمحزون، صدا یبع بع جز واند  هکرد یزآن دورخ ییدتأ و ینا یترد صالح یفرموده، براه ب و یشاپیشها که پ همان
 .جناب شما با اوسته تخت خواهند نشاند که اراد را بر یدرست همان یندگان،نما ینا مجلس و ینکه ا ینجاستا. خزد نمی
را  یپارلمان آنجا باب انتخابات کرمانشاه، که در شما در یشها پ سخن سال یستن قرار: یمگو می که من ؛یستن یشب یتوهم ینا: ییدبفرما شاید

. ینیدبربچ یفتانشر عمر از یماندهچند وقت باق ینهمه محدود که ثمرش را در یدا افشانده یشما بذر. احاله شود یختار یها به دوردست ید،گشودوا
ه مخصوص ب مناسب و کند که بستر می یداپ یتموضوع یزمان یپس، انتخابات پارلمان. شما داخل شوند یشنهادشما به پ یکه رهبران بعد ینا نه
 وها  تا خشم یدا کنند که خود جناب شما به آنان خط داده می فراهمهایی  مخ یشعبون ب یاقلچماق  را همان غول بستر ینا. د داشته باشدخو
 .کنند یرهخاص ذخ یروزها یخود را براهای  یانرژ

  
 :است به جناب شماای  هیمن هد یانیپا سخن
. یدبسپار یتن به مقدرات مردم یزشما ن مگذارند، یاراخت صاحب لجوج و بشر ینا به سر آموخت که سر یامبرانشخوب به پ یکه خدا گونه همان

 جور ینا و حماسه یرخ از ینند،ب نمی انتخابات ینا در یریخ اگر یا و ؛اقدام کنند یلندکه بدو ما تا مردم خود به انتخاب هر یدبکش خود را کنار
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 یدقانوناً با و صورت ظاهره که ب یمردم یهم برا شده و یدهد تدارک یرشما خ یهم براشما،  یدنکش کنار ینا مطمئناً در. بگذرند چیزها
 والسالم. یستندن و باشند یاراخت صاحب

  
  : ادب احترام و با

  زاد  یمحمد نور
 دو سال نود و یبهشتام ارد یس
  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21720 
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    1392اردیبهشت  31ای،  حائری شیرازی به خامنه) الدین محی(مدصادق محنامه 

  
 یست سازگار ن یاسیطرف در انتخابات، با مصلحت حماسه س یکحذف 

 
در انتخابات و  یاسیحماسه س«: کرد یدکأبه رهبر معظم انقالب ت یا نامه یاستان فارس در مجلس خبرگان، ط یندهنما یرازیش یحائر اهللا آیت

 ».که افراد رده اول دو طرف در رقابت حاضر باشند یابد یتحقق م یبوده است، وقت یکه همواره موردنظر رهبر یت حداکثرمشارک
در  یاسیحماسه س«: نامه آورده است یناز ا یدر بخش یرازیش یحائر اهللا یت، آ)یسناا( یرانا یاندانشجو یخبر خبرگزار یافتگزارش گروه در به

مثالً . که افراد رده اول دو طرف در رقابت حاضر باشند یابد یتحقق م یبوده است، وقت یکه همواره موردنظر رهبر یاکثرانتخابات و مشارکت حد
 ».رساند یحضور را به حداقل م یمدو ت یناز ا یکیحذف . ماند ینم یخال یو جا کند یحاضر م یومهمه را در استاد یروزی،استقالل و پ بازی
 یاسیحماسه س یجادبا هدف ا یکنون یطفرد برجسته از صحنه انتخابات در شرا یکحذف  طور ینهم«: نشان شده استنامه خاطر ینادامه ا در

 ».باشد یحذف، منطق یهاتِاگر توجحتا  ناسازگار است،
 یا ؛»یراًکث یراًخ یهاهللا ف یجعلو  یئاًأن تکرهوا ش یفعس« یدنگهبان بفرما یخواسته است که به شورا ینامه خود، از مقام معظم رهبر یاندر پا وی

حذف فرد برجسته آن در  یاطرف  یکدر انتخابات، حذف . قرار دهد یرکث یرو خداوند در همان کار خ آید یخوشتان نم یبسا که شما از امر
 .یستسازگار ن یاسیحماسه س یجادبا مصلحت ضرورت ا یکنون یطشرا

  
  

  ***منبع *** 
 »خبرگزاری ایسنا«یت وبسایت محمدصادق حائری شیرازی؛ وبسا

http://haerishirazi.ir/shownews.asp?id=727 
http://isna.ir/fa/news/92023121196/ 
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     1392 اردیبهشت 31ای،  به خامنه) دختر خمینی(زهرا مصطفوی سرگشاده نامه 

  
 یردرا بگ یکتاتورید یخواهد جلو می یهفق یتوال یدو نشان ده ییداست دخالت فرما خواهشمند

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم

 ی؛ظله العال مد یا خامنه یآقا یاهللا العظم یتحضرت آ یمحترم مقام معظم رهبر حضور
 عرض سالم و ارادت کامل،  با
  

 یبرادر آقا یتصالح یدیتأ ،ام کرده یانرا در مواقع الزم ب یهو همواره آن نظر یدمشن یشانرا از زبان ا یحضرتعال یامام بر رهبر ییدکه تأ یروز همان
لذا  ید،گرفت رارخبرگان قرأی  مورد یخوشبختانه و به حق حضرتعال. را هم ذکر کردند یشاننام ا یامام بعد از نام جنابعال یراز ،یدمرا هم شن یهاشم
 یبرا یشانا یترد صالحنگهبان دست به  یشورا ینمب یسفانه امروز که مأاما مت. آورم یانبه م یشانمورد از ا یندر ا یتا ذکر یدمد ینم یلزوم
که  یبه شوق و اقبال یتوجه یامام و ب یاردو  ینجز فاصله انداختن ب ییمعنا یچکار ه یندهم که ا می زده است، خواهرانه تذکر یجمهور یاستر

 ینا یراز ،است زییروهمان فرد د یامروز یهاشم یکه آقا یستمن یمن مدع. کرده است ندارد یدابه نظام و انتخابات پ یابانمردم کوچه و خ
 ینتر شما از هم بزرگ یجیشدن تدر جدااما » إِنَّ النَّفْسَ ألَمَّارَۀٌ بِالسُّوءِ یءُ نَفْسِیوَمَا أُبَرِّ«در تک تک مردم در گذر زمان رخ داده است  ییراتتغ

امر  ینخواهشمند است در ا. ندا ا هم باشند خوبب یدو وقت ینا: فرمودند یم یشهچنانچه امام هم ؛شود یکه به انقالب و نظام وارد م ستا یا لطمه
آن است که  یبرا یهفق والیت«: فرمود یکه چرا امام م یدها را خراب کند و نشان ده حرکت همه تالش یککه  یدو نگذار یدمهم دخالت فرمائ

مطلقه  یتوال یفلسفه وجود کنم یواهش مخ ؛»یردرا بگ یکتاتورید یخواهد جلو یم یهفق یتخواهد بکند و وال یدلش م ینگذارد هر کس هر کار
 یاسالم یرانا ضعاز دلسوزان نظام است که نگران و یاریزبان حال بس ،درخواست یندارم که ا یناناطم ؛یدببخش یتینع یگربار د یکرا  یهفق

 .تپد یکشور م یندر ا یوحدت و همدل ینطن یدنشن یهستند و دلشان برا
 

  ؛ارادتمند
31/2/92 

 یمصطفو زهرا
  
  

  ***منبع *** 
 »جماران«وبسایت 

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_26621.aspx 
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    1392خرداد  1؛ مهدی یعقوبی، )طنز( ینیبه نامه سرگشاده زهرا خمای  هدفتر خامنپاسخ 

  
 !مکرمه دوشیزه

 باشد یلمان مشغول مزاح مو غِ یانبا حور ینون در اسفل السافلاکن هم فرزند خلف آن امام راحل که هم بانو آن یکگشاده توسط آنجا که نامه سر از
و باعث فسق و فجور در مملکت  یهفق یتن و مقام والأو ش ینیونات دؤنامحرم خالف ش یکنوشته شده است و از آنجا که جواب دادن به نامه 

 .بالفور و فوت وقت بدهمحضرت آقا به من دربان حرمسرا امر فرمودند تا جواب نامه شما را  گردد یم المیاس
  

 !تان بگردم یاهکه من قربان چادر س هیاال؛ مکرمه امام فرزند
 یکرا  یا امام خامنه یعنی یروزد یالقبا یکشناسم و هم او بود که آخوند  یرفسنجان م یها خندان باغ یها کوسه رفسنجان را مانند پسته یآقا من

 یبقا یها برا قتل یگردر داخل و خارج و د یا یرهزنجهای  قتل یو تاجش نمود و طراح اصل و امامت رساند و صاحب تخت یتروزه به درجه وال
 .بود نظام
البته ( یبیس یکدو مانند  ینا - باشد یمنظور تخم چشمم م یدالبته گمان بد نکن -امام فرمود من آنها را مانند تخمم دوست دارم  که چنان
اند والکن چنان نباشد که چنان شود و آن کنند که آنان  ر و گندهر و مُند و هر گاه که با هم باشند سُهستند که از وسط نصف شده باش) خورده کرم
نه از تاک نشان بماند و «ناکرده  یکه خدا یزدفرو ر نظام تکان تکان بخورد و بر سر نظام یمهخ شان دشمنان افکنند و عمود یناند و نفاق در ب کرده

 .»نشان نه از تاک
 یاعضا. رفع و رجوع خواهد شد یزود ههمه مسائل ب ،یدبه دل راه نده یمینگهبان ب یتوسط شورا یاهللا رفسنجان یتشدن آ یتحرد صال از

اما  گیرند یحفظ نظام م یها را برا یو پر و پاچه خود شوند یهار م یکم یگاه هستند که اگر چه گه ییها سگ دانید یطور که م نگهبان همان یشورا
 .یندآ می و به راه شوند یخر م یشانپا یشاست و با انداختن چند تکه استخوان به پ یهفق یتوالافسارشان دست 

تجاوز و به اعتراض  گناهان یها به ب و در زندان شود یم یکتاتورید یهمطلقه فق یتوال یبدون فلسفه وجود یدمکرمه فرمود یگونه که بانو همان
 .رد خواهند شد یکرشانپ یاز رو ینظامهای  و با خودرومردم با گلوله پاسخ داده شده  یزآم مسالمت
کاخ  یندر امن و امن است و ا یهفق یت، مملکت با والز صد گلش نشکفته است نگران نباشدگل ا یکجوان که  یزهاست آن گرام و دوش خواشمند

و به فلسفه  بر پا خواهد ماند) عج(موعود یمهدتا ظهور  ،است یدهبر پا گرد یرانیاناستخوان و گوشت و پوست و خون ا یکه بر رو یجبروتپر
 .خواهد شد یدهبخش ینیتع یهمطلقه فق یتوال جودیو

 یکه برا یدبابت راه نده یناز ا یخود ناراحته و ب یدنگران نباش یچه. باشد یم) یرانیضد ا( یافتخار مملکت اسالم یهما یشهمانند شما هم دلسوزانی
 .انداخت یآنجا رهسپارتان خواهد کرد که عرب ن نکرده به یتان ضرر دارد و خدا قلب
به  یسر ،اند خامنه و کوسه بر پا ساخته یعنیدهندگان راهشان  شما و ادامه یکه ابو یاحینیر باغات و یدنباطن و د یآرامش دل و صفا برای

 .یابیدرا باز یو معنو یتا آرامش ماد یدها بزن به خاوران یقوله و ب» خاوران«
  

 یهالرق کلثوم ننه معروف به بنت ،آغا یاندرون
  
  

  ***منبع *** 
 »خرافه«وبالگ 

http://khorafe.blogspot.nl/2013/05/blog-post_22.html 
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     1392خرداد  1ای،  نامه سرگشاده علی مطهری به خامنه

  
 ،شد یشان رد م یتصالح کردند ی، با نام مستعار در انتخابات شرکت میاتهم، به فرض ح ینیدارم که اگر امام خم یحدس قو

 داشتند یانتقادات یهم گاه یشانچون ا
  

 یماهللا الرحمن الرح بسم
 دامت بر کاته یا خامنه اهللا آیت ی،گرام رهبر

  اهداء سالم، با
  

 تیرد صالح ینرساند ا می ، به عرضنگهبان یتوسط شورا یجمهور یاستانتخابات ر یبرا یرفسنجان یهاشم اهللا آیت یتدر خصوص رد صالح
 هوارد خواهد کرد و حماس یندهبه انتخابات آ یجد یبانجام شده است آس 88و نقش داشتن در فتنه سال  یجسم یناموجه ناتوان یلکه با دو دل

، با نام مستعار در انتخابات شرکت یاتهم، به فرض ح ینیدارم که اگر امام خم یحدس قو .را محقق نخواهد ساخت یعالمورد نظر جناب یاسیس
 .داشتند یانتقادات یهم گاه یشانچون ا ،شد یشان رد م یتدند صالحکر یم

در دل آنان به اصالح امور و  یدیمردم و چه ام یاندر م یبه صحنه انتخابات چه شور و شوق یهاشم یکه با ورود جناب آقا یدهست مستحضر
 .رفت یناز ب یدآن شور وشوق وآن ام طبعاً یشانا یتشد و با رد صالح یداکشور پ تر یعسر یشرفتپ

 یو محذور احتمال یدرا فراهم آور یزمورد نظرآن رهبر عز یاسیتحقق حماسه س ینهزم یشانا یتصالحتأیید  در یکنم با حکم حکومت می پیشنهاد
داشتن  لیبه دل یتالفارق است و رد صالح مع یاسدو با هم ق ینا یاسق یرارسد ز نمی موجه به نظر ییمشا یباره آقالزوم اقدام مشابه در

شود و  ینم یمشمول حکم حکومت یاول. است یمنتقد بودن کار نادرست یلبه دل یتاست اما رد صالح یکار درست یاسالمیرغ یفکر های یشگرا
  . شود یمشمول م یدوم

  
 .دارم تر یشب یقسالمت و توف یآرزو یجنابعال یبرا

  والسالم
1/3 /92 

 یمطهر علی
  
  

  ***منبع *** 
 »خبرآنالین«وبسایت 

http://khabaronline.ir/detail/294551/politics/election 
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     1392خرداد  1ای،  نامه سرگشاده محمدامین هادوی به خامنه

 
 آورد یو آبرو نم یخوشنام یحذف هاشمیست؛ و منش عاقالن ن یوهش »طرفه یکجاده «
  

 یماهللا الرحمن الرح بسم
 )سوره نساء 58 یهآ(» ن تحکموا بالعدلأالناس  ینا واذا حکمتم باهله یلإدوا االمانات ؤن تأ یامرکماهللا  نإ«
 

 یمحترم رهبر مقام
شد  می پخش شد که در آن با تبختر اعالم یمااز صدا و س ینگهبان، گزارش یمنتخب شورا ینامزدها یاسام یاز اعالم رسم یشپ یسالم، ساعت با

 یهاشم یآقا یترد صالح یعهضمن آنکه شا ییادعا ینچن یانب. دارد »یخروج«ارد اما ند »دور برگردان«است که  »طرفه یک« یا که کشور در جاده
را  »راه حل پاسپورت«انداخت که در آستانه دروازه تمدن  یآن سخن محمدرضا پهلو یادرا به  ینجانبعالوه اه ساخت ب می را مسجل نجانیرفس

دانست نه امرا و  می که سر سازش ندارند یجاهل مخاطبان خود را مخالفان براندازتفاوت که آن غافل  ینداد با ا می مخالفان خود قرار یپا یشپ
 .یشحکومت خو نصبانم صاحب

 
 یرهبر مقام

کشور عقبگرد و بازگشت از  ییمقام اجرا ینتر یدر عال یهاشم یشود که حضور آقا می اگر تصور یست،و منش عاقالن ن یوهش »طرفه یک جاده«
گفت،  یدبه صالح ملک و ملت است با صراحت با یرمس ینگرفته شده است و ا یشدر پ یدر پ یپهای  و حذفها  نهیاست که با صرف هز یریمس

در اقشار مختلف مردم  یجمهور یاستدر وزارت کشور جهت ثب نام در انتخابات ر یهاشم یحضور آقا یقهتنها چند دق هک یدیشور و ام
از آن دارند که  یتشده نشان دادند حکا یتنامزد رد صالح ینو حوزه اقتصاد به ا ین بخش خصوصفعاال یژهکه آحاد ملت به و یو اقبال یختبرانگ
روزها  ینا یاتبه ادب یکبه عبارت نزد یادهند و  می یحراند ترج می ترمز در آن یدولت ب یسکه رئ یبه ادامه راه ابازگشت ر ینمردم هم یتاکثر

 .دهند می تیاولو »یانحراف یرمس«را به  »برگردان دور«
 ینمتاسفانه بر چن یحضرتعال یاناز اطراف یدانم اما از آنجا که مطلعم برخ نمی ائمه اطهار یترا همتراز با وال یهفق یتوال یگاهباهللا جا یاذالع اینجانب
و  خواستهنگام که آن  یست،ن یدیترد یچکه در عصمتش ه) ع(یعل ینمنؤالمیرکنم که ام می یادآوریرا  ینهستند داستان جنگ صف یاعتقاد

و نه  یدهست) ع(یعل ینمنؤالمیرحق ام یگاهدر جا یمالک اشتر را از آستانه فتح فرا خواند، و امروز نه جنابعال یدرا د یانشمطالبه هر چند باطل سپاه
 .مردم باطل است یدخواست و ام

 
 یرهبر مقام
شود آنچنان  می یانب یرسمهای  یبوناز تر یهاشم یآقا یترد صالح یهس توجو سپ یساز ینهروزها تحت عنوان استدالل ابتدا در مقام زم ینا آنچه

قرار شود همان نقل  یو گروه یفرد یاتمنو یچهباز یآنکه قانون و اصول حقوق یجاه کاش ب یکند ا می است که مخاطب آرزو یهپا یمتناقض و ب
 .شد می ابراز علناً »من قانونم«گفت  می مستبد فرانسه که معروفقول 

شدگان  یتاست؛ به فهرست احراز صالح یآشکار از قانون اساس یدوره تخلف یندر ا یژهبه و یجمهور یاستر ینامزدها یتصالح یبررس جریان
انتخاب  یاسیو س یرجال مذهب یاناز م یهمگ یاهستند؟ آ یاحصاء شده در قانون اساس یطواجد شرا یانهشت نفر آقا ینتمام ا یاآ ید،کن ینگاه

از آنان ارتقاء  یصرف کارمند دولت بودن و در مورد برخ یاهستند؟ آ یاسیس یاصلهای  یانجر یدهو برگز یندهنما یانآقا ینتن از ا چندشده اند؟ 
حسن سابقه  یو مدبر و دارا یرمد 115مطابق اصل  یانآقا یتمام یادانست؟ آ یاسیاز رجل س یا توان نشانه می را یرانت به مقامات عال یجهدر نت
حسن  یمدبر و دارا یر،مد یاکار او هنوز حاصل نشده است آ یجارشد بوده و نتا یپلماتیکسمت د یککه تنها در  یبه طور نمونه فرد د؟هستن

 .از آنچه در کارنامه و سوابق وزارت خارجه موجود است یمسابقه است؟ بگذر
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 یتشده در خصوص رد صالح یهارا یهاتمنطق توج یاست نفتأکید  آنچه مورد یست،ن ینجانباتأکید  مورد یگرانموضوع سلب و رد د همه ینا با
و  یسن یطو شرا یوضع جسم اوالً. داد یزتوان تم می گفته شده است یشانا یهآنچه عل یانبه طور مشخص دوموضوع را در م. است یهاشم یآقا
 88٫بات سال در حوادث پس از انتخا یشاناز جمله نقش اهایی  نمونه یا یتریتیمد ابقسوء سو یاًثان
نگهبان حق بسط  یدارد و لذا شورا یاز باب مثال نبوده و جنبه حصر 115مذکور دراصل  یطگفت که شرا یستیخصوص موضوع نخست با در
را  یسن یتمطرح شد که از جمله محدود یاسالم یدر مجلس شورا یطرح یو اضافه کردن به آن را ندارد همچنان که درسال گذشته وقت یطشرا

ورد کرد و اکنون  یتلق یرا خالف قانون اساس یتیمحدود یننگهبان صراحتا چن یداد شورا می قرار یجمهور یاستر زدهاینام یطشرا هدر زمر
کرده است و  ییردرجه تغ 180 یطرف یاستقالل و ب ینگهبان مدع یآمده است که نظر شورا یشمدت کوتاه چه پ ینا یآن است که ط یپرسش جد

 یتدعوت بر رعا یزو ن 88حوادث پس از انتخابات سال  یدگاند یباز آس یشانا یو منطق یا دفاع قانونیگفت آ یدادر خصوص موضوع دوم ب
که ها  و خسرانها  انحراف ینیب یشپ یاو آ ست؟ا یگر اصول استوار بود فتنه ینهم شک مصلحت کشور در آن مقطع بر یاعتدال و وحدت که ب

 شود؟ می محسوب سوءسابقه یشانارنامه اآن است در ک یرگ یبانکشور امروز گر
 به نظر یهاشم یانقالب در وصف آقا یدرهبر فق یاناتب یاو  یشانساله ا 8 سنجش عملکرد دولت یفارغ از مراجعه به فاکتورها یگرد یسو از
 یبرا کس یچه«: یدفرمود یزندگدولت سا یاناست که در پا یآشکار به حضرتعال ینیتوه یریتیبه جهت سوء سابقه مد یشانا یترسد رد صالح می

در انتخاب  یهاشم یکننده آقا ییننقش موثر و تع یفایمردم اهای  نظران و توده از صاحب یاریعالوه در نگاه بسه و ب »شود نمی یمن هاشم
 یریتیو مد یاسیسسوابق  یاز نقاط اصل یکی یهفق یتوال یطواجد شرا یهدر مجلس خبرگان و فق یاسالم یبه عنوان رهبر جمهور یحضرتعال

 .شود می یتلق یشانا
 امر ینا یساز ینهمطرح است زم یدر افکار عموم یهاشم یآقا یتصالح آنچه امروز در خصوص رد یهر حال گذشته از مباحث حقوق به
شته به منظور چند هفته گذ طی ...و اطالعات یرو وز] ای محمد خامنه[ یجمله مصاحبه اخو از یمنسوبان حضرتعال یتوسط برخ یرقانونیغ

سازد وگرنه  یباور را منتف ینا یشفاف ومتفاوت جنابعال یریگ رود موضع می است که انتظار رسر کار آوردن فرد مورد نظ بر انتخابات و یمهندس
 .نخواهد بودکشور  یو آبرو یخوشنام یهما یونبازمانده از نسل اول انقالب ینبه امام راحل و طرد آخر یاسیس و یرجل مذهب ترین یکحذف نزد

 شهروندان یفاز منکر را حق و تکل یکه امر به معروف و نه یو به حکم اصل نهم قانون اساس یاسالم یشهروند جمهور یکعنوان ه ب یانپا در
از  یکه در واقع محروم ساختن بخش عمده ا یهاشم یآقا یتنگهبان در خصوص رد صالح یشورا یراخ یمشوم که تصم می داند متذکر می

سرنوشت و مشارکت  یینحق انتخاب، حق تع ییعتض ینو نگران از روند انحطاط کشور و همچن یمند به منافع مل هعالق یاسیس یقت و سالتفکرا
مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان  یتحاکم«دارد  می است که اشعار یقانون اساس 56باشد، نقض آشکار اصل  می مردم یاسیس

 یگروه یادر خدمت منافع فرد  یارا از انسان سلب کند االهی  حق ینتواند ا نمی کس یچه. ساخته است کمحا یشخو یاجتماع را بر سرنوشت
 ».خاص قرار دهد

 
 )5 یاتذار(» ینمنؤتنفع الم یفان الذکر ذکر و«

 یهادو محمدامین
1/3/1392 
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«وبسایت 

http://www.kaleme.com/1392/03/03/klm-144896/ 
  



 )1311(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
    1392خرداد  2ای،  نامه سرگشاده پرویز کاظمی به خامنه

  
  جمهور خود را انتخاب کنند مردم رئیس یدبگذار

  
  یبه حضور مبارک مقام معظم رهبر یای چند سطر نامه

  
  یمبارک مقام معظم رهبر به حضور خدا درود و سالم

 یاران سراپا گوش به فرمان امام و یشههم )عج(یحضرت مهد یجهان متصل شدن به انقالب و ینیامام خم یبه رهبر یادامه انقالب اسالم جهت«
 یشکه طبق فرما کاظمی ناصر یدنامه شه یتوص از یقسمت( ».یدباشاند  هبود یزاسالم عز خدمت انقالب و در من امام که عمالًؤم و یقصد

 ).اخالص بود با یحضرتعال
  
 را خود یماتتصم و ها یلتا تحل باشد می یاسالم یجمهور اقتدارو به قدرت  یانساز که چشم جهان رنوشتلحظات س ینچن در یدمالزم د خود بر
 .یمارسال نما یمبارک حضرتعال حضور را چند سطر این، یندنما یماساس آن تنظ بر
  

 :د کردمربود برخو یمقام معظم رهبر وانقالب ،امام دیرنه یارخصوص  که در یلکردم به مطالب ذ می رامطالعه یحضرتعال یشاتفرما از برخی
 یّینبزرگ از فرزندان اسالم و حوار یمرد یرا بر دوش توانااالهی  یتامانت و مسؤول ینبار سنگ یز،ملت عز یو خدا را شکر که اراده و رأ ...«

 درتالشش ه که پروند ییتشخص. ز قرار دادآشنا و دلسودرد ییرهوشمند و مد ییاستمدارشناس و س اسالم ییهمجاهد و فق یعالم الشّأن، یمامام عظ
شروع نهضت آغاز شده و سرگذشت رنجها و  یروزها یناز نخست یشپحتا  اسالم،ه کلم یو اعال یند یتحاکم یراه خدا و مجاهدتش برا

امام و محبوب  ینمواره امانقالب، ه یمکه به برکت حرکت در صراط مستق یهه موجچهر. است یدهرا در خود گنجان یرنظ کم یها یتو فعال یهاسخت
  دهامت بو
ما . هم از برکات خدا بر ماست ینا. است یمجتهد قطع یکشناسم،  یرا م یشاناست ا یمتماد یانما، از نظر من که سال جمهور رئیسامروز 
 ».سوابق فراوان است متفکر سطح باال با یک، یمجتهد و از لحاظ تفکرات اسالم یک ،ای حوزه یها که از لحاظ درس یمدار جمهوری رئیس

  
 قصد عبور از شهادت و یثارا یروزها یادبه  یاما ینکه ا باشد می یرفسنجان یهاشم اهللا آیتخصوص  در یحضرتعال یشاتموارد مطرح شده فرما

 دیگر بار یک یشهمولود کعبه چون هم یالدم یکلذا ضمن عرض تبر یابدتحقق  یمقام معظم رهبر مورد نظر یاسیرا داشته تا حماسه س ینم یدانم
را به رخ  خود یتیخرداد حضور اکثر 24ما در روز  یانقالب و یمتامردم فه ییدنما یترا به ساحل نجات هدا یاسالم یجمهور هزد طوفان کشتی
 .یندنظرخود را انتخاب نما مورد جمهور رئیس و یدهکش یانجهان

  
 یاعاجتم ینمأت اسبق رفاه و یروز؛ یجمهور یاستر یدایداوطلب کاند

 کاظمی یزپرو؛ یکاظم ناصر یدشه برادر
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«؛ وبسایت »خبرآنالین«وبسایت 

http://khabaronline.ir/detail/294675/weblog/parviz-kazemi 
http://www.kaleme.com/1392/03/02/klm-144808 

  



 )1312(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1392خرداد  5 ای، به خامنه عباس خسروی فارسانینامه سرگشاده 

  
  !ترس از مردم نترسب

  
  یدباش یزن یمنتظر بدفرجام یدو با شنوید یرا م ینانهخشمگ یادهایفر ینک،و ا یدیدنشنرا » نجواهای نجیبانه«شما 

  
  و تشکیل حکومتی مدافع آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است» جمهوری اسالمی«راه رهایی ایران و ایرانیان، سرنگونی 

  
گشته،  بست ویران این خانه از پاینقش ایوان گری  نظام و گندیده و تزئین و مشاطه ن نظام بیهر تالشی در راستای اصالح ای

  است» آب در هاون و مشت بر سندان کوفتن و باد درو کردن«و خطایی محکوم به هزیمتی محتوم و » آزموده را آزمودن«
  

  بینم یرا م هیمنه و هول و هراس انهدام و یناترس ینکه مردم از شما نترسند و من آثار آشکار ا یاز روز یدبترس
  

  خواهد آمد یزنو حکومت جور و جهل و جعل و جنایت و خیانت شما شما و تبختر سار و پرنخوت  نگون سروقت سرِ یسرنگون
  

از نظر  راشما های جمهوری اسالمی و رهبران آن به کنار، تنها چهار کلمه، سرنگونی رژیم  ها و خیانت همه جنایت! ای آقای خامنه
  »!کشتار شصت و هفت«: سازد اخالقی، اجتماعی و سیاسی ضروری می

  
  !فرجامی بوده است تاریخ نشان داده است که سرانجام دیکتاتورها همواره موش

  
  حکومت شما سرنگون شده است و فقط جنازه گندیده آن بر روی زمین و در انتظار دفن در قبرستان تاریخ مانده است

  
ای است از کارنامه  بیندازید، که فهرست فشرده» نجواهای نجیبانه«نگاهی به فهرست مطالب کتاب  حداقل نیمکنم  پیشنهاد می

  !، شرم و آزرمی آزارتان دادخفا و خلوتشاید در ... جمهوری اسالمی و رهبران و مسؤوالن آن؛ شاید
  

  گویم رو به مردم ایران شادباش می شکست تمامیت حاکمیت شما را در نمایش انتخابات ریاست جمهوری پیشپیشاپیش 
  
  »!...سوزد سوزد از باغی که می دلم می«
  

  !ای آقای خامنه
الخصوص شماست، به شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی  فردا، روز هفتم خرداد ماه، به شکایت وزارت اطالعات شما، که در واقع مدعی من پس

ام؛ عالوه بر این، چون  حضور در بیدادگاه شما را ندارم، این نامه را به عنوان دفاعیه نگاشته ام؛ از آنجا که متأسفانه امکان اصفهان احضار شده
نیز در هفت جلد و بیش از شش هزار صفحه آماده انتشار بود، آن را نیز به عنوان دفاعیه خود و » نجواهای نجیبانه«ویرایش جدید کتاب 

  :کنم اب منتشر شده است، تقدیم دادگاه دوران و مردم ایران میخواهان ایران، که نوشتارهایشان در این کت آزادی
  

 !یا خامنه آقای



 )1313(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یوبالگدر  یزو ن »و رهبران آن یرانا یاسالم ینقد نظام جمهور: یبانهنج ینجواها«کتاب ویرایش نخستین در فرجام  ،1390ماه سال  در اردیبهشت
 ینجواها ینا یلاز تبد یشپ«خطاب به شما نوشتم و در آن به شما هشدار دادم که  ،ستعاربا نام م ،»شرط بالغ«با عنوان  یا عنوان، نامه ینبا هم
اما شما  ؛»شما باشد فرجامی یکن امیدوارم فرجام این کتاب، آغاز«گفتم که  ،یانو در پا ؛»یدبه آنها توجه کن یانهخشمگ یادهایانه به فریبنج
 یبانهنج ینجواهابه  که ینا یشما به جا. یدباش یزن یمنتظر بدفرجام یدو با شنوید یرا م ینانهخشمگ یادهایفر ینک،و ا یدیدنشنرا » نجواهای نجیبانه«

، از طریق پلیس 1391در اول تیرماه ثروت و قدرت شما،  خواران یزهگونه که نوکران و ر همان کشید، یگان آنها را به بند میندگو ،گوش فرا دهید
را بازداشت و تحویل اداره اطالعات اصفهان نمودند و  استان اصفهان، هویت واقعی مرا شناسایی کردند و من) فضای تولید و تبادل اطالعات(» فتا«

  :های واهی را متوجه من ساختند این اتهام
 ؛...]خواری برادران الریجانی و اسناد زمین[ رمانهجم یانتشار محتوا - 1«
 ؛نظام و رهبران آن یهعل یکتحر -2
 ؛نظام و رهبران آن ینسؤولنسبت به م ینتوه -3
  ؛»!]»باالترین«صرفاً به دلیل داشتن حساب کاربری در وبسایت اشتراک لینک [ ها یونیستوابسته به صه ،جات معاند نظام در دسته یتعضو -4
  

اولین جلسه دادگاه پس از آزادی ها در تمامی مراحل، توسط من رد گردیدند؛ البته اتهام پوچ چهارم را به دستور اداره اطالعات و در  که همه اتهام
 منهای پیشین اضافه کردند؛ به دنبال آن،  آمده به اتهام ها برای حل قانونی و حقوقی مشکالت پیش من به قید وثیقه و برای متوقف ساختن تالش

گرفتار نگردم و به شما  یوصفتانام ددر دبار دیگر که  ینا یبراهای الزم و ناامیدی بیش از پیش از دادگری تمامیت دستگاه شما  پس از پیگیری
، که به دست مأموران نامعذور شما کشته شدند، دچار ...سرنوشت عزیزانی چون امیدرضا میرصیافی، هدی صابر، ستار بهشتی، حسن میرزاخان و

با  یدر فرصت آزاد ناچار گشتمر نگردم، های واهی انتسابی و تفسیر آنها به جاسوسی، در دام محاربه و دار اعدام گرفتا نشوم، یا با توجه به اتهام
باشد و اخطار ضبط آن را نیز به تازگی صادر  که سند منزل مسکونی پدرم است، که یک کارمند بازنشسته در شهر فارسان می -سنگین  یقهوث یعتود
، یاز راه آگاه ییبه رها یراه« یافتندر  غربت،در آوارگی  از کشور خارج شوم تا باز هم بتوانم وه و درهفراوان، از راه ک یبا دشوار - اید  کرده

البته شما پیش از صدور هرگونه حکمی، در حالی که  .تالش کنم »زمین حاصل از جان و جیبِ مُلک و مردم ایران های گزاف و بی بدون دادن هزینه
جویان شما، از جمله نگارش دوباره تز دکترا با موضوع ام دفاع کنم و با رد پیشنهادهای باز نامه دکتری ، از پایان1391قصد داشتم در شهریورماه 

مرا بالفاصله و در حالی که در بازداشتگاه وزارت اطالعات بودم، از دانشگاه اخراج کردید و ضمن لغو بورسیه تحصیلی من در وزارت ! والیت فقیه
ام را در تنگنا درانداختید و تالش کردید با تهدید، تحدید،  ههای سراسر کشور نیز منع و محروم کردید و خانواد علوم، مرا از تدریس در دانشگاه

ام و اینک نیز در  های خود سازید؛ هرچند من راه فلسفه را، که راه آگاهی و رهایی است، انتخاب کرده تحبیب، تطمیع و إرعاب، مرا مطیع خواسته
 .ما از پای نخواهم نشستنامه جور و جنایت و خیانت ش همان راه تالش خواهم کرد و تا نگارش پایان

  
 !یا خامنه آقای
با بررسی کتاب و وبالگ  گفت مابه من ) اصفهان یواقع در زندان مرکز »طا. الف«بازداشتگاه (اصفهان شما در بازداشتگاه اطالعات  رئیس

به  توکه  انجام دهندرا  یکار همان توانستد ینم کردند، یدالر خرج م یلیاردهام یل،و اسرائ یکاکه اگر آمر ایم یدهرس یجهنت ینبه ا »نجواهای نجیبانه«
دالر  یلیاردهابه م یازکه ن یمبگو یدبا ،توجه نداشتدالر  هایلیاردم یقدق یمعنابه  شاید که ینو ا مهمل او فارغ از اغراق! ای دهکر رایگانصورت 

و من  ترسید یمردم م» بیداری«و  »یآگاه« زشما ا آری، .بوده است» بخشی آگاهی«و جرم من فقط  خواهد بود بخش ییسرانجام رها ی،آگاه یست،ن
  .»رهایی، رایگان نیست«دانم که  و می دانم یم »یاز راه آگاه ییبه رها یراه یافتن«هدف خود را 

کنون تمام تا . و تشکیل حکومتی مدافع آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است» جمهوری اسالمی«راه رهایی ایران و ایرانیان، سرنگونی 
نظام و گندیده و  ها برای اصالح این رژیم، به شکست انجامیده است و از این پس نیز هر تالشی در راستای اصالح این نظام بی ها و تالش راه

هاون و مشت آب در «و خطایی محکوم به هزیمتی محتوم و » آزموده را آزمودن«گشته،  بست ویران گری نقش ایوان این خانه از پای تزئین و مشاطه
پذیر  های نظری، کارنامه و ظرفیت عملی و نیز ساختار قانونی، اصالح است؛ چرا که این رژیم، از لحاظ بنیان» بر سندان کوفتن و باد درو کردن

ا دشمن جمهور مردم ر »یِاسالم یجمهور« یهستم و سرنگون خواه یجمهور طلبِ یسرنگون ،که من گویم یصراحت م بهنیست؛ از این رو، 
ای خواهد رسید که به سرنگونی  بخشی هستم، چرا که اطمینان دارم آگاهی مردم، سرانجام به آستانه ؛ آری، من برانداز نرم از طریق آگاهیخواهم یم
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 ندیرا برآ یندارم، ا یرانکه از جامعه ا یبلکه با شناخت یست؛من ن یخواسته شخص ین،البته ا پرور اسالمی منتهی خواهد شد؛ جمهوری جهل
 سدردر رشته االهیات، گرایش فلسفه و کالم اسالمی تهران  دانشگاه امام صادقمن در . دانم یم یرانمردم اگستره گسترده و اکثریت خواسته 
دانشگاهی که آقای منتظری، شما و جمعی دیگر، آن را برای تربیت کادرهای جمهوری اسالمی تأسیس کردید و اکنون آقای مهدوی  -ام  خوانده

هم به صورت مرتب رفت و ... ومدرس  یتترب ،یبهشت یداز جمله دانشگاه تهران، شه یگر،د یها و به دانشگاه -ریاست آن را بر عهده دارد  کنی
در استان محروم  انو زادگاه من شهر فارس سپری کردم؛در دانشگاه اصفهان ام را در رشته فلسفه غرب  دوره دکتری ینام؛ همچن آمد داشته

 یتکه اکثر گویم یم یرو، بر اساس علم و آگاه یناز ا اطالع نیستم؛ های مردم کشور نیز بی و از سایر شهرها و دیدگاه است یاریو بختچهارمحال 
را  تان حکومت یاند و سرنگون خسته و مدیریت خارج از مدار و بدون مدارا و مروت شما از شماها،  از تمامی اقشار و گروهاز مردم،  ییباال یاربس
شما حکومت خود را بر  ی،آر. اند هراسناک یاز اقدام عملبسیاری که  افسوساما  آورند، یو در خلوت و جلوت به زبان م کنند یر دل آرزو مد

اما باز هم بر همان نهج نجواگون  دانید، یم) النصر بالرعب(» با وحشت یروزیپ«خود را  یحکومت استراتژیو  یدا افکنده یترس و وحشت پ یمبنا
چرا که حکومت و حاکمیت قسر و قهر و اجبار و وحشت، دائمی و اکثری نخواهد ! که مردم از شما نترسند یاز روز یدبترس که گویم یشما م به

و شما و تبختر سار و پرنخوت  نگون سروقت سرِ ی، سرنگونیآر. بینم یرا م و انهدام هیمنه و هول و هراس یناترس ینمن آثار آشکار ا بود و
  !؛ آری، بترس از مردم نترسخواهد آمد یزنور و جهل و جعل و جنایت و خیانت شما حکومت ج

  
  !ای آقای خامنه
های جمهوری اسالمی و رهبران آن به کنار، تنها چهار کلمه، سرنگونی رژیم شما را از نظر اخالقی، اجتماعی و سیاسی  ها و خیانت همه جنایت
ه این سند محکم محکومیت شما در گذشته به جای خود، در زمان اکنون نیز گسترانیدن غم و ؛ البت»!کشتار شصت و هفت«: سازد ضروری می

کند؛  افسردگی و فرسودگی و بیماری و گرسنگی و سیاهی بر سراسر ایران و در دل تمام ایرانیان، سرنگونی سراسر حکومت سیاه شما را ثابت می
بینید و  بینید؛ شما که پاهای برهنه را نمی باد گرفته را نمی های گرسنه و غم د؛ شما که تورم دلبینی بسته را نمی های خسته و پینه شما که تورم دست

  .مسأله شما سرهای برهنه شده است، نه هزاران برهنگی و بحران هویدا و نهان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
  

  !ای آقای خامنه
رور، نخوت و تبختر شما را نشان دهم؛ البته تبختر شخص شما بر مردم هویدا و بدیهی است؛ ای اشاره کنم تا عمق غ جا بد نیست به خاطره همین
ای کنم که به تازگی نیز با تمام توش و توان به دفاع از شما برخاسته است؛  تر شما آقای محمد خامنه خواهم یادی کنم از برادر بزرگ جا می در این

و  یدعتاب شد به دنبال یاسیس نشینی یهها عزلت و سا پس از سال و است یطلب غرور و قدرت منش وترین فرد به شما در روش و  آقا محمد شبیه
، بار دیگر به میدان آشکار 1364در سال » مجلس 99گروه «موسوم به  یو ماجرا ینفارل مک ییرسوا یاندر جر ینیخمآقای او توسط  ایکوتب

منصوب شده است و در » بنیاد حکمت اسالمی صدرا«ظاهر، از طرف شما به ریاست تر شما در  برادر بزرگ. جنگ قدرت و ثروت آمده است
واقع، در حال تجارت و سوداگری است و این بنیاد را پوشش سوداهای پرسود خود قرار داده است و به کار خرید و فروش امالک، صادرات و 

چند ماهی را  1384شود، در سال  ان که در این بنیاد، کار پژوهشی و فلسفی میمن به اشتباه، و با این گم. مشغول است... واردات کاال، انبارداری و
مشغول به کار بودم و به طور مرتب و پیوسته و از نزدیک، با برادر شما در ارتباط » مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه«در بخش دبیرخانه 

های فرهنگی ایران در سراسر جهان  های فلسفی ایران و جهان و نیز رایزن ا و دانشکدهای خطاب به افراد، نهاده او یک بار از من خواست نامه. بودم
رئوس نظرات . دعوت به همکاری نمایم» تاریخ جامع حکمت و فلسفه«جلد با عنوان  40تنظیم کنم و در آن، از آنان جهت تدوین کتابی در حدود 

تر شما، حکمت و فلسفه فقط در اختیار ایران و شرقیان بوده است و غرب و  ر برادر بزرگاز نظ. خود را نیز جهت تنظیم این نامه به من ارائه داد
در این میان، من با توجه به ادعاهای ایشان مبنی بر جامع بودن و . اند شده ربوده ای از پیش تعیین غربیان، آن را از ایران و ایرانیان بنا بر توطئه

توانند در این طرح مشارکت داشته باشند؛ اما هنگامی که لیست را پیش او بردم،  سساتی تهیه کردم که میطرف بودن طرح، فهرستی از افراد و مؤ بی
استاد (استاد ارجمندم آقای حسن سعادت مصطفوی : با خط قرمز روی نام برخی افراد خط کشید، که به طور مشخص، چهار نام را به یاد دارم

این انسان نجیب و آزاده، که پس از رد مبالغ پیشنهادی (، استاد ارجمندم آقای مصطفی ملکیان )امام صادقفلسفه، کالم و عرفان اسالمی در دانشگاه 
های ایران منع شده  ، اینک از تدریس در تمامی دانشگاه»پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«شما برای خرید ایشان، از جمله ریاست 

مانند که اگر در غذا بیفتند،  می» موش«برخی افراد مثل «: اءالدین خرمشاهی؛ و در این رابطه به من گفت، آقای عبدالکریم سروش و آقای به)است
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ترین دلیل چنین کاری، این است که شما را یارای  رسد که مهم های احتمالی، به نظر می ؛ که البته فراتر از تمامی انگیزه»!کنند همه غذا را خراب می
چه کارنامه شخص شما در برخورد با افراد برتر از خودتان که دست ارادت بر  ید، برتر و داناتر از خودتان نیست؛ چناندیدن افراد مستقل، غیرمر

کند  اندیشد و مریدانه شما را تقدیس نمی اند، گویای روشنی از این امر است؛ آری، از نظر شما، هر که با شما نیست و چون شما نمی سینه نداشته
! فرجامی بوده است هرچند تاریخ نشان داده است که سرانجام دیکتاتورها همواره موش! کند رور و قدرت شما را خراب میموش است و غذای غ

پس از آن بود که فهمیدم نه  -فرجامی است  هر چند خواسته قلبی من برای شما و تمام دیکتاتورها دست برداشتن از منش دیکتاتوری و خوش -
رغم  بنیاد، جای پژوهش و تحقیق است و استعفا دادم و علی انجامد و نه این بنیاد بی به فرجام می» حکمت و فلسفه تاریخ جامع«کار پرطمطراق 

جا که من اطالع دارم، نه کتابی تدوین شده و نه طرحی به  گذرد، تا آن سال از آن تاریخ می 7تمایل برادر شما از آنجا خارج گشتم؛ و اکنون نیز که 
  .ستسرانجام رسیده ا

 به هر حال، به گمان من و بر اساس شناختی که از جامعه ایرانی و روند سیاسی حاکم بر ایران و جهان دارم، سرنگونی شما و حکومت جنایت و
رسد و برای شما و  ؛ هر چند چندان هم دیر به نظر نمی»دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد«پیشه شما، محتوم و قطعی است و  خیانت
تر آن است که حکومت شما سرنگون شده است و فقط جنازه گندیده آن بر روی زمین و  بینانه مت شما اکنون نیز دیر شده است؛ و البته واقعحکو

شونت و در انتظار دفن در قبرستان تاریخ مانده است؛ البته امید دارم و همه باید تالش کنیم که این رهایی، از راه آگاهی باشد، نه با جنگ و خ
زاد است و پس از آن،  بهترین راه برای برگزاری مراسم تدفین حکومت شما و سرنگونی جمهوری اسالمی، سرنگونی درون. خونریزی و انتقام

گشاده المللی؛ و مطمئناً در آن انتخابات، مردم آگاه و بیدار ایران، دیگر به روسیاهان روی  برگزاری انتخاباتی کامالً آزاد و تحت نظارت نهادهای بین
ر نشان نخواهند داد و افرادی در قامت اسامی زیر را، که از حداقل استانداردهای آگاهی، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر برخوردار نیستند، ب

» اسپرم همایونی«که حکومت را ارث پدرش و خود را وارث (رضا پهلوی : سرنوشت خود حاکم نخواهند کرد؛ روسیاهان دیروز و امروزی چون
، مسعود رجوی )سازد می» شورای ملی«داند و  ورزد و خود را نماد ملت می خواند، بر سوگند سلطانی سماجت می می» شاهزاده«داند و همچنان  می

جمهور  رئیس«بارد و خود را  که خشونت و تزویر از چشمان او می(، یا مریم رجوی )ای که معلوم نیست مرده است یا زنده پیشه جنایتکار خیانت(
که » شریک قاتل و رفیق قافله«آن همیشه (، اکبر هاشمی رفسنجانی )طلب همیشگی آن صدارت(صدر  ، ابوالحسن بنی)خواند می» !گزیده مقاومتبر

چهار یار در هر (، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حسن خمینی )هستند» مردم«، مقدم بر »انقالب«و » نظام«در تمام سخنانش، 
مهره امنیتی و حقیر و (مشایی  ، اسفندیار رحیم)و فرمانبر همیشگی والیت شما» آقا اجازه«جناب (اکبر والیتی  ، علی)ار جمهوری اسالمیحال وفاد

یار غار مجتبای شما و رفیق و (، سعید جلیلی !)نوکر برتر آهنگر دادگر(، غالمعلی حداد عادل )خواند می» سرباز والیت«مطیع رژیم، که خود را 
التحصیل دانشگاه امام  های محمدرضا مهدوی کنی؛ من و سعید جلیلی، هر دو فارغ یس برادر داماد شما، مصباح و علی باقری کنی، برادرزادهرئ

و  آن بافنده قالی دروغ(، محمدباقر قالیباف )کنم اش را درک و البته رد می خوبی منش، روش و اندیشه او و اطرافیان امام صادقی صادق هستیم و به
ها و  آمیزشان در جنایت بازی شما و دیگران که کارنامه آنها و مشارکت و سکوت رضایت چهره سیاه آفرینان سیاه و دیگر نقش) اغراق و دلق و دغل

جهت  های احتمالی آنان در راه رهایی ایران، به عنوان یک انسان، شایسته تقدیر و گامی در هر چند تالش. ها، آشکار و بر آفتاب است خیانت
  .جبران گذشته خواهد بود

  
  !ای آقای خامنه

در هفت جلد و مجموعاً بیش از  را »نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: یبانهنج ینجواها«پنجم کتاب  یرایشو من به همراه این نامه،
را نیز از دست سربازان بدنام و بدکردار شما ام و وبالگ خود  کردهمنتشر  )شش جلد و بیش از چهار هزار صفحه مطلب جدید(شش هزار صفحه 

کنم حداقل  پیشنهاد می. وطنان دست برندارم برای رهایی وطن و هم بخشی یاز آگاه گاه یچهام که  با خود عهد نمودهو  ام خارج ساخته و فعال کرده
ز کارنامه جمهوری اسالمی و رهبران و مسؤوالن آن، ای است ا بیندازید، که فهرست فشرده» نجواهای نجیبانه«نگاهی به فهرست مطالب کتاب  نیم
 !شاید در خفا و خلوت، شرم و آزرمی آزارتان داد... ؛ شاید...های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و ویژه شخص شما، در زمینه به
  

  !ای آقای خامنه
باشد و حتا تا پیش از  در گذشته، اینک و آینده، تنها با شخص خودم می ها و نوشتارهای من، و در پایان، باید بگویم که مسؤولیت تمامی فعالیت

فرد، گروه، حزب، دسته، رسته، بسته،  یچبه ه«ام  طور که همیشه گفته بازداشت، هیچ کس از هویت واقعی من در ارتباط با آنها خبر نداشت و همان



 )1316(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

بدون دادن  یاز راه آگاه یبه رهائ یراه یافتن«ن مو تنها هدف ! میستوابسته ن. ..و یشهپ یشه،ر یشه،هسته، پوسته، مسلک، مرام، منبع، مقام، اند
؛ از این رو، مسؤولیت مستقیم هر گونه تهدید یا تحدیدی که برای »است »زمین یرانمُلک و مردم ا یبِاز جان و ج حاصل یگزاف و ب های ینههز

  .خواهد بود خانواده و نزدیکان من و نیز خود من ایجاد شود، با شخص شما
  

آری، ایران و . گویم پیشاپیش شکست تمامیت حاکمیت شما را در نمایش ناشایست به اصطالح انتخابات پیش رو به مردم ایران شادباش می
عنوان ؛ دیگر رو کردن کاندیدای خودی و معرفی او به »پایان شب سیه سپید است«گذارنند، اما همواره  ترین شرایط را از سر می ایرانیان سیاه

های نمایشی و کاذب ساختن و ادای دموکراسی درآوردن و  بخش نخواهد بود و حنای دوقطبی نتیجه» این یه چیز دیگه است«غیرخودی و بازی 
های مسخره، رنگ و بویی برای مردم ایران ندارد؛ هر چند این بار چنان ترس بر شما غالب شده است که از قالب ساختگی  بازی شب خیمه

ای نهایی و تنهایی نهایی تو و یاران  ای کاذب نیز دوری کردید؛ از این رو، امیدوارم که انتخابات نود و دو، نه به تو و رژیم تو باشد؛ نهه دوقطبی
  .پیدا و پنهان تو

  
 ما،«

 همان جمع پراکنده، همان تنها،
 !یمآن تنهاهائ

  بینیم، یهمه موج بال در همه جا م این
 شنویم، یرا م» ها آدم آی«

 دانیم، یم نیک
 نخواهد آمد، یباز غ دستی
 گوئیم یبار نم یک یحت یک هیچ
 یممدارا نکن گونه ینا ی،نادان یِستمکار با

 یمرا باال بزن ها آستین
 یمشآفاق بران هدر دست هم از پهن دست

 را،  مهربانی
 را، دانایی

 همان جمع پراکنده ما،
 جهان،  یبلندا بر

 ...!بنشانیمش
 !...ها آدم یآ« -

  )یریمش یدونفر( »...!آید یم موج
  
 !ام گیرم که در باورتان به خاک نشسته«

 دار است تان زخم های تبرهای های جوانم از ضربه و ساقه
 کنید؟ با ریشه چه می

 اید گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده
 زنید پرواز را عالمت ممنوع می

 ؟کنید های نشسته در آشیان چه می با جوجه
 کشید گیرم که می
 برید گیرم که می
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 زنید گیرم که می
 )خسرو گلسرخی(» کنید؟ با رویش ناگزیر جوانه چه می

  
 حرکت از این بیش شتابان کنیم«

 یمباران کن ولوله در ولوله
 و شهر و ده و کوه و کمر جنگل

 یمشکوفان کن یشنفس خو از
  یهر گل که تو پرپر کن دانه
 یمو دوچندان کن یمبکار باز
 دست یمآرو بر یمبکوب پای
 یمزنان ترک سر و جان کن خنده
 یبقر یبه طلوع یماناز ا روشن
 ...یماعدام چراغان کن چوبه

 کنیم یکه چه ما م یتو بدان تا
 !یمآن کن! یدنکن یتو گفت هرچه
 برون پنهان درون را، آتش
 یمکن یراندل خاکستر ا از

 آتش و یناز ا یریمبگ شعله
 یمکن انفروز یخ،تار مشعل

 دگر ییبنا یمبساز باز
 یمکن یرانهرچه تو، و یا ساخته
 یما خوشت آشفته یالو خ خواب
 یمکن یشانپر یز،ن یناز ا بیش
 تپش طبل ماست این !شنوی؟ می
  )محمدعلی اصفهانی( »!یم؟تا که چه طوفان کن ینو بب باش

  
  گمان مبر که به پایان رسید کار مُغان«

  )اقبال الهوری(» !ک استهزار باده ناخورده در رگ تا
  

  یفارسان یخسرو عباس
  1392خرداد ماه  5
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«وبالگ 
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  :بخش سوم
  و نوشتارها خطاب به  ها یامپ یرسا

  ای  علی خامنه
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  )1373آبان  12: ابالغ( 1373تیر  21ای،  منتظری به خامنهحسینعلی  پیام

  
  :253پیوست شماره «

  »ای که توسط آقای مؤمن فرستاده شد له خطاب به آقای خامنه پیام معظم
  

  21/4/1373تاریخ 
  بسمه تعالی

  
  .با قطع نظر از مقام و همه تشریفات ،ای دیگر ای است به طلبه پیام طلبه جنابعالی،ـ پیام من به 1
  .کنم بدهند از قبول آن امتناع می کنم که مسؤولیت سیاسی ندارم و اگر فرضاً همه کشور را به من ـ من شکر می2
  . رفتم خزیدم و از همه کارها کنار می ای می کردم به گوشه ـ به فکر آقایی و مرجعیت هم نیستم و اگر شرعاً احساس مسؤولیت نمی3
  :شدم ل میشود بیش از فشاری است که در سابق متحم ـ فشاری که از ناحیه اطالعات و امثال آن به من و وابستگان من وارد می4

  .جریان دو سال قبل در خاوه: الف
های شاخدار و از جمله پنج وانت  ساله و پخش دروغ ها به بیت و غارت اموال و آرشیو چهارده ب ـ جریان حمله چندین ساعته شبانه ارگان

  .می است با ملت خود، آن هم با مثل مناند، اموال برای من مهم نیست، مهم رفتار حکومت اسال شده را نداده اعالمیه، و هنوز هم اموال غارت
ین قبیل ج ـ اشغال پناهگاه بیت من در روز روشن از طریق بام از ناحیه اطالعات با اینکه قبالً تقاضای خرید آن را کرده بودیم، در رژیم سابق ا

  .شد ها اقالً مخفیانه انجام می شنودگذاری
  .های واهی بهانهمندان و شاگردان من به  دـ بازداشت جمعی از عالقه

  .نسبت به شخص شما تذکر دادم و باورتان نشدحتا  های اطالعات و دادگاه ویژه را ـ قبالً به وسیله نامه اجماالً ضرر تندی5
  .آباد بعد از بازداشت آقای ایزدی و حمله چماقداران به زنان و بعد حمله با اسلحه گرم و توابع آن ـ جریان نجف6
خوار حکومت  های علمیه جیره بجاست این استقالل به دست شما شکسته نشود و حوزه. قدرت معنوی مستقلی بوده مرجعیت شیعه هموارهـ 7

 ،کنید اثباتاً موقعیت علمی مرحوم امام را پیدا نمی جنابعالیو هر چند ایادی شما تالش کنند،  ،که برای آینده اسالم و تشیع مضر است ،نشوند
است که دفتر شما رسماً  جنابعالیها و  به مصلحت اسالم و حوزه ،ها مخلوط شود ها با کارهای دیپلماسی ارگان نگذارید قداست و معنویت حوزه

 ،از جواب دادن مسائل شرعی معذورند و از حال به بعد ،چون ایشان کارشان زیاد است و وظیفه اداره کشور را به دوش دارند :اعالم کند که
  .ها ارجاع دهید وجوه شرعیه جزئیه را کما فی السابق به حوزهحتا  و رسماً مراجعات علمی و دینی و ،شود جواب مسائل شرعی داده نمی

  
  »به ایشان گفته شده و ابالغ شده 12/8/1373در «
  
  

  ***ع بامن*** 
  http://www.amontazeri.com :»اهللا منتظری وبسایت رسمی دفتر آیت«ـ 
 .253، پیوست شماره 1379، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، »اهللا حسینعلی منتظری خاطرات آیت« کتابـ 
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    1387اردیبهشت  18؛ نوشابه امیری، »!کنید یاشتباه م! یا خامنه آقای«
  

حرکت  ی،انقالب اسالم  یروزیسال از پ یبعد از گذشت حدود س« :خود گفته است یسخنران یندر آخر یاسالم یرهبر جمهور ی،ا خامنه آقای
دشمنان ملت شده  یمسأله موجب درماندگ ینو هم تر شده  پرشتاب یرمس ینآنان در ا های یشرفتها و پ آرمان یجوانان به سو یژهبه و نیراملت ا
 ».است

. ویدگ یم» دروغ« گویم ینم که  یدتوجه دار. کند یم» اشتباه« یا خامنه یآقا. »یستدرست ن« ی،بند جمله ینا یباق یم،که بگذر» سال یس«دو کلمه  از
دروغگو  بایدو ن تواند یضمن آنکه رهبر مستضعفان جهان نم . شود یم یتلق »یبه مقام رهبر ینتوه« ی،ا خامنه یبه آقا ییوارد آوردن اتهام دروغگو

  . ایم یدهشن ینانبا خدا را، از هم ا یاندروغگو یدشمن  ی،باشد که دروغگو دشمن خداست و اتفاقاً ما مردمان عاد
آن  یصرفاً به معنا یروزیپ  یاآ یمکه مقاله، طومار نشود و بپرس یمشروع کن »یروزیپ«در کجاست؟ فقط با کلمه  یبخشجمله چند ینا یها غلط اما

 ای خامنه یو رفتن گوگوش بوده، البته که حق با آقا شاه  یگزینیآمد؟ اگر پاسخ مثبت است و تنها مسأله، جا یاست که شاه رفت و حکومت اسالم
 یپهلو یادبن. مردار شد یکیرد و مُ یکیبله؛ . اند گرفته یکی یرانیو ا یرانمرتبت ا را با کسب  یفرد یها است که کسب مرتبت یکسان یگرو همه د
رند، و بارو دا برج یرانهم در ا ها»یبهمان« ینتفاوت که حاال ا ینبا ا. گرفت »یبهمان«را  »یفالن« یو جا... خرداد و  15 یادمستضعفان و بن یادشد بن

حاج  یبرا ینو البته که ا... یاسالم اند با حجاب  را پر کرده یو دب... یویورکونکوور و ن »یحفظ شؤون اسالم« یشان برا محترم های یهم اندرون 
  . ستا یروزیها، پ ها و حاج محسن اسداهللا

ادعا،  ینآنهاست، در آن صورت، ا اقل، قرار گرفتن در جهت حد یاو » ها آرمان«به  یدنرس ی،انقالب اسالم یروزیو منظور از پ یستن یناگر چن اما
  . دارد یارچالش بس یجا

 ی،درست است که گران حرف  ینبله؛ ا. یمنداشته باشند، به مستندات مراجعه کن» وجه قبول یچبه ه« یکه کسان یم،نخوان »یأس یهآ«آنکه  برای
 یاآ ؟است یجهان یا مسأله یزن گیرد یم» اشتباه یالر دالر را با «که  جمهوری یسوجود رئ نفت و یمتچند برابر شدن ق یااما آ. است یجهان یا مسأله

 35کارشناسان از . گفته نژاد یاحمد یآقا یزیر نه دشمنان، که معاون برنامه را  ینـ ا کنند یم یخط فقر زندگ یرکه ز یشهروند یلیونم 15وجود 
شهروندان  ودر طول سه سال چند برابر شده باشد  اش یهکه سرما یدرا نشان ده یگرکشور د یکاست؟  یجهان  یا مسأله یزـ ن گویند ینفر م یلیونم
  . کشور یکفقط . چند برابر یزفقرش ن خط  یرز

ن آن کرده باشد، اما در درو را کر  یابر جهان، گوش دن یریتشمد یهو داع یطلب ییرها خواهی، یکه کوس آزاد یدرا نشان بده یگرکشور د یک تنها
شان  به اتفاق یبآن ـ که اتفاقاً قر یمذهب یقدرعال که مراجع  یدرا نشان ده یگرنقطه د یک بار به مطبوعات حمله شده باشد؟ یکساعت  36هر 

و  تدبیر یب« جمهور یسرئ یندشکسته و مطبوعات وابسته به جناح حاکمش بگو کمر مردم را  یگران یندبگو یکصداـ  اند»یکدست«حکومت  حامی
 یرا که برخ یأس های یهآ ینمن ا«: یدبگو ،باشد ینالطرف یداور مرض یدکه به حکم قانون با یتنها کس است، اما  »یاذهان عموم یشموجب تشو

  ».وجه قبول ندارم یچبه ه کنند  یم کراردائماً ت
که  رسند یم یبه منافع  یکل گرفتن نظام طبقاتبا ش یبرخ«: یدبگو یجیانشکه سخنران جمع بس یدرا نشان بده یتاسالم و اسالم یکشور مدع یک
با  یعمل واکنش ینشده که ا یلمعروف تبد ها به منکر و منکرها به  شکل داده شده است که معروف ییکنند و متأسفانه فضا یزهآن را تئور یدبا
 یمقام آن کشور، همگان را به رأ یناما باالتر »شود یمگرانما انجام  اصول  یانگرا نرم توسط فروع یبرانداز« ینکها ینو همچن »طلبد یم یبضرا انهم

  . یند»گرانما اصول یانگرا فروع«  بخواند که  یدادن به همان دسته و گروه
  

   !یا خامنه آقای
 یامت« یمانا یشهبر ر یشهچنان ت یاسالم حکومت » سال یس« یندر ا اندیشم یمن م. از حکومتم یند ییطرفدار جدا. هستم یهفق یتمن ضد وال

حقوق  قضها و ن سرکوب من و من یاحال آ. راست نخواهدشد  یندر آن سرزم یمانها، کمر ا ها و دهه ـ به قول شما ـ زده که تا دهه» مسلمان
ما  یدتهد یاآ دهید؟ یرا ماش  که شما وعده ستا یا ینهآن مد ینشانه حرکت پرشتاب به سو  یشی،اندمن و ما، تنها به جرم دگر یو شهروند یانسان

 است؟ ینهمد یننشانه ا مان،های ینهس یو گذاشتن آن رو یمانسرها  یدنو ماها به مرگ، به بر
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همان  یهفق یتباورمندان به وال نامه از شرکت در تحصن  به نوشتن ندامت »یاسالم«مجلس  یکسابق  یندگانواداشتن نما یاآ یچ؛ما که ه اصالً
 ی،محمد خاتم یبه سو یحکومت اسالم ینخواران سفره ا یزهکردن ر یشک آیا گویید؟ یسخن م که شما از آن ستا یمجلس، همان حرکت آرمان
 خوانید؟ یرا بدان م یگرانکه شما د ستا یبه همان جهان یدنرس یعهطل) اندیشد  یچه م نه انجام عمل بدان( اندیشد یتنها به جرم گفتن آنچه م

به « یزرا ن ییقرون وسطا ییها یاهچالدر س یرانبه ناموس دختران ا یاشتن دست آنان در تعدو باز گذ یاسالم های یمخمل کاله یچشم به رو بستن
بر  یگسترده مواد مخدر، هر لحظه آتش یتاز سفره به غا و  اند یدهرا برگز» لحظه«در  یکه بر اثر فشار، زندگ یجوانان ید؟ندار» وجه قبول یچه
نشان  ی،امانت ییتار مو ی،که روزگار ینیسرزم گویید؟ یسخن م »یژهبه و«شمااز آنان  که  یستندن یافکندن بر جانشان، همان جوانان یبرا چینند یم

  باشد؟ یآرمان ییجوالنگاه آرمان و فردا تواند یامروزدر آن برادر، خصم است برادر را، م و اعتبار اخالق در آن بود، 
 یک یو با برگزار یاییدب. یدبگذار  یرانمردمان ا یو موضع خود به داور یاییدست، با یتر، منف فراوان یها ها و سؤال سؤال ینجواب شما به ا اگر

ما « زنند می یادکه فر یارانهمه بس بس ینبا ا. یددر خور ده یپاسخ  یشه،هم یبار برا یک خوانند یم »یأس های یهآ«انتخابات آزاد، به همه آنان که 
. یاییمب یزآن جوانان و من و ما ن یدبگذار یزو ن. را نشان دهند شان یو سرباز یایندآنان ب یدبگذار ت؟یسچ هراستان از  »!یا خامنه ییمهمه سرباز توا

 تواند  یکه م یو تکرار نکردن اشتباهات یقتبه حق یدنرس. یدبکنتان  مخالفان ینشاندن قانون یبار هم خرج بر جا یک ید،کن یم  ینههمه هز ینا
 یست؟ک» درمانده«قانون نشان دهد  یدرا ندارد؟ بگذار ینههز ین، ارزش ابا خدا یشود و دشمن یتلق» دروغ«
  
  

   ***منبع *** 
 »ینروزآنال«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-cf4dd5cdf3.html 
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  (++)   1388اسفند  10ای،  پیام همسر شهید همت و همسر شهید باکری به خامنه

  
او توسط  !؟»!گفت یمن نگم چ یگهد«: نویسد یکرده است، مگر او چه گفته است که گزارشگر م یزهمت پره یدهمسر شه یامرش از ذکر پگزا این

همشون رو  یجلو یامترا قبول ندارم، و روز ق یتشمن وال ییدبگو یا خامنه یبه آقا«: ارسال کرده است که یامیرهبرش پ یبرا ییسردار عال
همت به  یمدالور حاج محمدابراه یدهمسر شه یامتا پ کند یم یجابا یرا ندارد، اما امانتدار یامپ ینا یانشهامت ب ییسردار عال طعاًق ؛»گیرم یم

 .برسد یگوش رهبر
به  یعتب یاچهار نفر را بر ینو ا یمگفتند برو یرنکردند، چه کرد؟ طلحه و زب یعتکه در مسجد با او ب یالسالم با کسان یهعل یمنان علؤم یرام مگر

  »یریدنگ یاجبار یعتب ید،آنها را به حال خود رها کن یست،الزم ن«: فرمود) ع(یو عل یاوریم،مسجد ب
در مسجد به  یبعضحتا  برخوردار بودند، یحقوق شهروند یبودند هم از تمام) ع(یعل ینمنؤالمیرام یتنکردند و مخالف وال یعتکه ب آنها

 یکه به آقا.... از جمله یت،جامعه روحان یتن از اعضا 14مگر . فرمود یو او با کرامت با آنان برخورد م دکردن یاسائه ادب م یاحضرت اعتراض 
 یبه قول شاه به خارج از کشور بروند، نه، جمهور یا یرند،بم یدبا یندارند، مگر مخالفان رهبر یدادند، حق زندگ یأر یرهبر یبرا یگانیگلپا

 و عمر و یدمخالفت با ز خاطر بهرا  یکس یچکنند، و قطعاً ه یانرسا نظرات خود را ب یبا صداحتا  الفان بمانند ورا دارد که مخ ینا یتظرف یاسالم
 .ال قرار دادؤمورد س توان ینم یرهبرحتا 
11/12/1388 

 یخزعل مهدی
 
  :اما گزارش مورد نظر و
 
 »!گیریم یشان را م همه یجلو یامتبه آنها بگو روز ق ییعال آقای«
  

. را شرح داده است یباکر یداز مراسم سالگرد شهادت حم یتیروا یادداشتی یط یباکر یداز حاضران در جلسه سالگرد شه یکی: »کلمه«ت وبسای
 :نوشته است یو

 غالباً ینشمراسم ساده که حاضر یه. برگزار شد یدشه یندر خانه ا یمراسم یباکر یدجمعه هفته گذشته به مناسبت سالگرد شهادت حم شب
اواسط دعا  .شروع شد یلکم یبرنامه با خوندن دعا .بودند یداز فرماندهان اسبق سپاه و همرزمان آن شه یا عده ینو همچن یخانواده باکر یکاننزد

که از  هایی یهکرد، گر یهگر یلیمهندس خ یباکر یو مهد یداز حم هایی یلمخوندن دعا و پخش ف ینح. آورد یفهم تشر یموسو هندسبود که م
 .کرد یم یتز غصه حکاا یکوه
از  یبه عنوان سخنران خاطرات ییسردار عال یلکم یبعد از دعا. دردها بودند یناش محرم ا سفر کرده یارانداشت که تنها خدا و  ییدردها گویا
گمشده زمان خودم انگار که  ،بود یندلنش یتها به غا حرف ینا یدنشن یمنِ نسل سوم یبرا. ها گفت جبهه یو حال و هوا یباکر یو مهد یدحم

 یابیباز یکه برا یگفت و روز یاز مهد. صحبت کرد یادبا اسرا ز یزآم امام بر رفتار محبت یدکأسردار از ت. بودم یافتهها  حرف ینا آیینهرو در 
 ناز دادن خون به خاطر او که ییها کرده بود نه تنها خودش خون داده بود بلکه رزمنده یها هتاک که به امام و رزمنده یعراق یاز اسرا یکیسالمت 

 .عمل سفارش کرد ینمنصرف شده بودند رو هم به انجام ا ها یهتاک
که به طور معمول  یگروهان(شکن  به عنوان فرمانده گروهان خط یدکه حم یبه هم گفت و گفت که روز یو مهد یداز شدت عالقه حم سردار

اوج » بچه داره یدحم دونستی یم«جمله به سردار که  ینبا گفتن ا یهدچطور م ،منصوب شد یبرخ یاتدر عمل) شن یم یدفرماندهاش شه
و  رسه یبه شهادت م یهنشبعد از دفاع جانانه از م یاتعمل یندر هم یدکه حم یاما روز ینبا وجود ا. کرده بود یانب یدرو نسبت به حم یشنگران دل

از  یا که عده یلدل ینچرا؟ تنها به ا. گیره یجلو برند م یدن جنازه حمآورد یرو که قرار بود برا یجمع یجلو یمهد شه، یجنازش هم مفقود م
وضع  یگیریپ یکه برا ییها رفتار بود که خانواده ینهم. یستمفقود شدند و امکان آوردنشون ن یاتعمل ینن در همیسرزم ینا یگرجوانان د
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ها که همه نسل من و هر انسان  خانواده یننه تنها ا .مرامش کرد و یباکر یمهد یفتهفرزندان مفقود شدشون به منطقه آمده بودند رو آرام و ش
 .منش بوده است ینخواهد بود که مکتبش مروج و مولد ا میمنش و اما ینا یفتهش یا آزاده
که  کردم یفکر م ییبه سردار عال یباکر یجمله مهد یک ینگفت، اما من تا آخر مجلس تنها به ا یادز یو مهد یدحم های یاز خوب ییعال سردار

رو  یدادامه راه امثال حم یکه ادعا یکه قراره ضربات باتوم و شوکر کسان ییروزها. دیده یامروز ما را م یانگار مهد .بچه داره یدحم دونستی یم
 .بشه ینهاش توه چشم همه همرزم یجلو یدکه قراره به همسر حم ییروزها یادپسر فرود ب ینهبر س یددر نبود پدر با دارند،
از اراذل  یجماعت. بدهند یرو دلدار یباکر یدمده بودند تا به سبک خودشون البته خانواده شهآعده مهمان ناخونده هم  یکمجلس اما  آخر

بودند که قبل  یاونها همون کسان. شناسند یرو خوب م یانشوننه اما منش و حام یدشخصشان رو شا. شناسندشان یالحال که سبزها خوب م معلوم
بودند؛ خون  یدهکش یدحمله کرده بوند، چادر از سر دختران شه یانهوحش یمهندس موسو یحام یدتجمع مادران و همسران شهانتخابات به 

همت رو کتک زده  یدکه خانم شه یکسان. رو کرده بودند ها ینتوه ینکرده بودند و به همسران شهدا بدتر یهمسران شهدا رو بر قبر شهدا جار
 .شهدا بگذارند یها بر دل خانواده ای یگهه بودن تا داغ دمدآبودند اون روز دوباره 

تشکر کرد  ییسردار عال از. هاش تشکر کنه آمد تا به خاطر حضور و صحبت ییسردار عال یشپ ،یبعد از بدرقه مهندس موسو یباکر یدشه خانم
از  یسالگ 30رو قبل  یدشکه حم یموقعحتا  شناختمشون یکه من م یجور اون. کرده یرگ یدهکش مادر رنج ینا یتو گلو یبغض یهاما معلوم بود که 

. نگشوده بود یتوقت لب به شکا یچه کشید یبزرگ کردن دو تا بچه رو به دوش م های یکه دست تنها بار سخت ییتو اون روزها یا بوددست داده 
 :دل کردن درد ییشروع کرد با سردار عال جوری ینبه دلش گذاشتن که ا یجماعت چه داغ ینا دونم یمن نم یول
 های حرف؛ یمخسته شد یگهبهشون بگو که ما د ییعال آقای! شد؟ جوری ینا چرا! یدیم؟رس ینجاکه به ا یمکار را اشتباه کرد یکجا !ییعال آقای«

 »...بگو ییعال یبگو آقا بهشون؛ یما واقعاً خسته یگهما د بگو؛ رو براشون بزن یدحم
  

 ....کردن یهستش رو گرفت جلو صورتش و شروع کرد آروم آروم گرنتونست ادامه بده بغضش شکست د دیگه
  :رو بگم که گفت که ینگفت، فقط هم یمن نگم چ یگههمت زد، د یدرو البته خانم شه ینزده خانم باکر یها حرف باقی

  »!همشون رو ،گیریم یهمشون رو م یجلو یامتبهشون بگو که روز ق ییعال یآقا«
 

که بر از دست  یبانوان افتاد؛ یهشت ساله اتفاق نم های یبودند هرگز اون دالور یستادهدا مثل کوه پشت شهدا ناکه اگر همسران شه یستن شکی
 ....کسانشون دالورانه صبر کردند و همچون کوه استوار موندند یزتریندادن عز

 یتجماعت حما ینکه از ا یجداً به کسان یدبا یداما شا !باشند یرانجزو مردم ا ینهاکه ا یهاته. گفت یکجماعت نوخوارج تبر ینبه ا یدواقعاً با اما
 ینهاا... عده تو پروژشون موفق شدند ینگفت چرا که ا یکتبر دهند یو به اونها عنوان مردم رو م نهند یسرپوش م شون یعشن یو بر رفتارها کنند یم

 !در عوض اشک مادر رو در آوردند.... اما یددستشون به پدر نرساگر ... عده تمام کردند ینکار ناتمام صدام رو ا... کوه رو از پا در آوردند
 
 :یاپدر دن ینو سبزتر یدشکش مادر رنج ی،سوخته احسان باکر ینهبه س یمتقد*
 

 !با پدر یدل درد
 
 من یزبان و درد زمانه برا زخم«

 من یراهت به پا یبخواب باق بابا
 تو یپا شکستن من خونبها یرز در

 من یاکنون بها تو شده یبه پا ماندن
 جور عدو گشته خون تو یمالپا چون
 من منتهای یاست ناله ب پاسخ بی

 تو یشما و حاصل عمرم ندا یاران
 من یماندم و تنها نوا یبغر بابا
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 تو یقافله روانه شده پا به پا چون
 من یراه فتادن سزا یانم تنها
 تو یاست درد ماتم و زخم گلو تازه
 من یکبودِ چو ماتمسرا ینهس بر

 سالم و حمد ز قلبم نثار تو صدها
 من یرخت اما جزا یدنند سهم

 چه کنم در فراق تو ها ینهزخم ک با
 من یسبز دل تو شفا یدعا تنها

 تو یجنگ اگر بود کربال میدان
 .من ینوایانقالب کنون ن میدان

 تو یمقتدا یسر نهاده به ن خورشید
 من یزدگان رهنما به شام شب ماهش
 تو یمن هم فدا خورده زخم چشمان
 من یهوا یتبارش رو انتظار چشم
 تو یشدن من رضا یند یفدا بابا

 »!من یرضا یبخواب هرچه تو خواه راحت
  
  

  ***منبع *** 
 وبسایت شخصی مهدی خزعلی

http://drkhazali.com/index.php/1388-11-13-14-14-13/231-1388-11-13-13-52-05/473-1388-12-10-19-36-21.html 
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 (++)   1389خرداد  16؛ نوشابه امیری، »نژاد یاحمد=  ای منهخا«
  

  »!یقهر چه ال یقخال« !یدیدنشن یم؛گفت! یا خامنه آقای
  

 یانتان را از م همکاران کرد یم یهتوص یشههم» آقا«: گفت یم ،حشر و نشر داشت ،قبل از اصالحات یها در سال ی،ا خامنه یاز آنان که با آقا یکی
وقت قد نظام  نآ. آید یم تر یینو پا ییناگر باشد قد متوسط همکاران نظام، پا یناز ا یرتر؛ غ بهتر؛ آگاه. که از خودتان بلندتر باشند ینیدبرگز یکسان

 . بلند یها از آدم یدنترس. شود یکوتاه م
قد محمود  اندازه و هم ه بود، عاقبت هماش عمل نکرد؛ که اگر کرد یه، خود به توص»آقا«: گفتم یو م دیدم یامروز آن شخص را م خواست یم دلم

 . کودتا ینهکاب. یاسیس یها کوتوله ینهکاب یسرئ شد ینم. شد ینم نژاد یاحمد
آنچه امروز در  یهآنها، بدنام شوند؛ اما از زاو یرترینو در راه حق یایندآرزوها ب ینتر بزرگ با یانیکه آدم ستا یزانگ غم ،یمکه بنگر یکل یهزاو یک از
 یریت. »یهمطلق فق یول«بر  ،»یمقام معظم رهبر«بود بر  یخالص یرت ی،ا خامنه یعل یدس یسخنران ینآخر یمست که بدانا گذرد، خوب یم ما یهنم

. است که به راه انداخته یبساط یها رو گذاشت که در اندازه یشپ یو مرد یدها برکش پرده ینبرطرف کرد، آخر ها یدترد ینکه چون رها شد، آخر
تمام شد . یستقساوت، ماندنش متصور ن یاسلحه و ب یب یسه،مق یو قاض ینقد سردار یگر، ب شکنجه یگاه و ب شکنجه یب یگرکه د یومتبساط حک
 . »رهبر فرزانه«حکومت 
به کدام  نژاد یکودتا کرد؛ احمد یچه کس یروشن شده سپاه به فرمانده ،را بست که در آن به دقت یا پرونده ی،ا خامنه یآقا یسخنران آخرین

 . یستک »یجنابعال«اند؛  به اشارت کدام آمر، دست بر ماشه نهاده یران،عامالن کشتار فرزندان ا گشاید؛ یم یدهان به زشت گونه ینپشتوانه، ا
ور و در کش یها آنچه در زندان یممستق یتبود، نشان داد مسؤول یهمطلق فق یکه در کالم ول »یادب«خرداد و آن خشم و نفرت و  14روز  سخنان
هم او که . اند منصوبش ی،تا ضابط دادگستر یهقوه قضائ یسهم او که از رئ. است» آقا«بر عهده  گذرد، یم یرانرنگ و وارنگ ا یها گاه شکنجه

أمورانش تا م یاوردابرو ن بشنود و خم بر یرا از چند متر ینیاالم اش است؛ هم او که توانست اندوه کالم پدر محسن روح»نمونه یرمد« ضوی،مرت
 یدهم او که بغض مج. بلند کنند یبه صدا یهگرحتا  حق ندارند در سوگ فرزند، ...و یرینو فرزاد و ش یارشو ک یرمادر سهراب و ندا و ام بدانند

 ....و. گرفت یدرا با یضابطش بداند جعفر پناه کرد تا» بودن یاحساسات«به  یرو آن تعب یدانتخابات بد یاش، در فردا کارگردان دردانه مجیدی،
دستان آغشته به خون  کوتوله بودن، افتخار دارد؟ یمطلق مشت یّول امروز چه؟. یستبرهنه افتخار نپا یحکومت بر مشت: گفت یم یروزگار شاه،
شدن،  یسردار نقدشدن،  نژاد یشدن، احمد یا خامنه یگفتن دارد؟ آقا یدی،و پل یکالم آلوده به زشت مرز بوم، باال بردن دارد؟ ینفرزندان ا ینبهتر

 دارد؟  یندهآ... شدن، »یدآقا س«شدن،  یمرتضو
 یو کور یالنسل حکم به مقطوع یک،به  یکندارند جز آنکه  یراه یچه ین،چن یآنکه وابستگان دسته و باند یژهو است، به یمنف تردید یب پاسخ،

 دیرشان آرزوست؛ و  آمده و، زود رفتن یرکه د ینانبه ا یوا کردند، یم ینچن رسید یهاشان به صدها سال م پادشاهان، که عمر سلسله. بدهند یکدیگر
 . بدرند» عادل«خانه  یمببرند و حر »یمجتب«آن روز که سخن  یستن

  
  »!یقهر چه ال یقخال« !یدیدنشن ؛یمگفت! یا خامنه آقای

  
  

   ***منبع *** 
 »ینروزآنال«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-95d12973b0.html 
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    1389مرداد  30، ای عادل در وصف خامنه حدادغالمعلی  سروده؛ »دو چشمانت چراغ شام یلدای همه ای«
  
 همه  یلدایدو چشمانت چراغ شام  یا«

 همه  ید فردایصورتت خورش آفتاب
 د ینان را امینش یشتکات  ییایدل در یا
 ه هم یایدو چشم روشنت فانوس در یا

 د صبح یگاهت خنده خورش گاه یها خنده
 همه  یها لرزان آهت شمع شب شعله

 نت بارش باران نور یام دلنشیپ یا
 همه  ینت آتش نایالم آتشک یو

  ینخل بلند گلشن آزادگ قامتت
 همه  یسزاوار تماشا یسرسبز سرو
 مش ید گویاز تو جو یاز من نشان یسک گر

 همه  یرایپذ  وچه باغ دل،کدر  یا خانه
 ت مباد یگل رو یدم ب یکعمر  زار الله
 »!ی همهآرا مت بهار عالَیگل رو یا

  
  

  ***منبع *** 
 »نیوز جهان«وبسایت 

http://www.jahannews.com/vdcbwgb89rhbffp.uiur.html 
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    1390خرداد  4؛ نوشابه امیری، »!القابش را پس دهد ای خامنه«
  

نه لباس . »معظم«است، نه » فرزانه«او نشان داده نه . القاب پر رنگ و لعابش را پس دهد یدبا یا خامنه یآقا دارد که وجود یلدل یکهزار و  امروز
 وفانیت یایدر در یدهبه نقطه خطر رس یرانلنگر ا یب ی؛ کژ و مژ شدن خارج از اندازه کشت»الشأن یمعظ«است و نه صفت  یبرازنده قامت و یرهبر

 . کرد یکار یدبا. یاستس
 ینشان از فرزانگ ینا نژاد؟ یاحمد یدنبرکش خوانند؟ یم» فرزانه«چرا؟ بر اساس کدام شواهد او را . است» فرزانه« ی،ا خامنه یاز القاب آقا یکی

به  ترین یکانتخاب کند و او را نزد یسجرج یامبرانپ یانو زمان به هم بدوزد، دوست و دشمن براند و از م ینتحت عنوان رهبر، زم یدارد که فرد
 خود بخواند؟ 

 یچند یننفر، تا هم 4 یناز ا یارا؟ آ یرا و هم کروب یرا، هم موسو یرا بزند هم محمد خاتم یرفسنجان یاست که هم هاشم یچه فرزانگ این
 یاسالمیرغ یمتو استقرار حکو ینظام اسالم یاز برانداز یناناز ا کدام یچبود؟ ه یدهشن یا خامنه یباالتر از گل نسبت به آقا یکالم یکس یش،پ

 کسب نکردند؟  یا خامنه یحکومت آقا یـ برا یو چه معنو یـ چه ماد ییآبرو ی،با آبرودار یناناند؟ ا گفته نیسخ
 ید؟نخر یمردم یتمشروع یا خامنه یعل یدحکومت س یبار ـ برا شمرده شد آن هم دو یشأـ که ر یحداقل خاتم ینانا یاناز م یاتر، آ همه مهم از
  ی؟ا خامنه یرا به حساب خود و نظامش نگذاشت آقا یه خاتممردمان ب یأر
که او را موجب  تازند یو م تاختند یم یرو بر خاتم یناز ا یاسالم یجمهور یاسیاز مردمان و از مخالفان س یصددر ینکهمگر نه ا ،یگرد یسو از

باور بودند ـ و  یندادند که بر ا یرأ نژاد یبه محمود احمد لیدل ینمردمان درست به ا یناست که ا یناز ا یرغ دانند؟ یم یاسالم یقوام جمهور
  رود؟ یزودتر م یاسالم یجمهور نژاد یهنوز هم هستند ـ که با احمد

بود  یبود؟ از سر فرزانگ یدهشن »یکتاتورمرگ بر د«شعار  نژاد، یاز احمد یشتا پ یا خامنه یآقا ست؟ا ینشانه فرزانگ نژاد، یاحمد ینا کنار ایستادن
 برایبگذارد » شرط«و  ینداش نش در خانه یسروزهم جرج یکو تازه  یرددر برابر مردمان قرار گ واسطه یتا ب یدخود به بند کش یبال یه سپرهاک

 آقا؟ 
 یسو گوش جرج یسگ یر،وز یکاست که بر سر » معظم« یشکجا یا خامنه یعل یدس! معظم. است» معظم« ی،ا خامنه یآقا مسمای یعنوان ب دیگر

شاخ به  اش یدهبرکش یها»جن«او با  یها»جن«است منتها فعال که  یباز»جن«که خودش هم اهل  یستکجا برازنده مرد» معظم«لقب  کشد؟ یم را
 ! شده است ناپسند یباز»جن«اند،  شاخ شده

و آن مداح لمپن  یدهمداح پاچه ورمال نیاز حلقوم ا یشانتقام جو یاما صدا بینند یرا م اش یهمردمان گر یه،که گاه باختن قاف ست»یمعظم«چه  این
  یرد؟بگ نوا،و از زبان خواهر ناش یچارهمادر ب یمانرا در زمان تولد و در بستر زا اش ییدیهتأ یدبا یکیاست که  یچه مرتبت معظم ینا زند؟ یم یرونب

حتا  نکند؟ تا »یهفق یول«هوس  یکس یگرتا د یدهاک کشبه خ یزرا ن یپرسابقه اسالم »یتئور« یکفرزانه معظم با خود  یآقا یناست که آ یناز ا غیر
و رهبر  یآورند منشأ قدرت اسالم یادکه مبادا مردمان به  یدو سخن از قانون بگو یدبجو یتبر یمصر هم از حکومت اسالم یناخوان المسلم

و  یو رادان و حجاز یو نقد یو مصلح ییو رسا ییو مشا یکه مقر و محل بزن بزن مجتب ییها»باال باال«است؟ آن » باال باالها«آن  اش، عظمم
 !...دست است یناز ا یگانیو فروما... و یعتمداریو شر ییو طائب و رضا ییو بقا یمیو رح یگانیگلپا
 . رود ینم یتوقع یگرمردمان از فرزانه توقع دارند، از شما که د. یدکار خود آسان کن و یدالقاب پس ده ینست؛ ااطشت از بام افتاده ! آقا بله
  
  

   ***منبع *** 
 »ینروزآنال«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-2bc55e78e2.html 
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 ) +(+  1390تیر  4، »خوزانی عبید سن«؛ »وار یاریز؟ آقا اخت!یانتخابات تقلب«
  

 ینانحصارگران که من در ا یژهبه و. مقامات افتاده است ینه تنبان اب یقتدر حق یا ی،اسالم یبه جان مقامات جمهور یبیروزها وحشت غر این
 نانقدر آ یفکه مبادا حر کنند یتالش را م یتآنان با چنگ و ناخن و دندان، نها. برم ینام م »یونرهبر«مطلب به عنوان  یراحت ینوشته از آنان برا

با  یونکه رهبر یگر هر فوت و فن کوزه دانند یم یبه خوب یراز. فع خود برگردانندو تقلب، انتخابات را به ن یباز با ترفند و حقه »یوناحمد« یعنی
به کمر  یزه را نیرا خورده و بق یاراه سبز، ح یروانطلبان و پ برخالف اصالح ینانو ا دانند یهم کامالً راه و روش آن را م یوناحمد یند،آن آشنا

صندوق عوض کنند، صندوق عوض  کنند، یتقلب بکنند، تقلب م. ا آخرش خواهند رفتاست و ت »یمبگرد تا بگرد« یزاند و شعارشان ن بسته
 ها یآن قبل الفبرخ ینهاا برند، یو م کنند یدو برابر آن کار را م ینهابه فالن مسجد نقل مکان دهند، ا یارا معدوم کنند،  یرأ یها صندوق کنند، یم

و  زنند یرا باال م ها ینصادق چوبک، آست یرتنگس» زار ممد«ت حواله دهند، خودشان به قول و روز آخر یامبرکه کار را به خدا و پ یستندن یکسان
 .از خودشان است بازتر قهکارتر و ح کهنه یاربس یفامر واقفند که حر ینهم کامالً به ا یونرهبر. آورند یدر م یونحق و حقوقشان را از حلقوم رهبر

 ینا گاه یشده و گاه و ب جهت یب ینگران ینکه دچار ا کنم یتعجب م یاربس ینان از حضرت آقام رهبرو در رأس آ »یونرهبر«وجود، من از  ینا با
و پس پاک کردن  جهند یها ناگهان از خواب م شب یشانکه ا ام یدهشن یختهجسته و گرحتا  .آورند یخود را آشکارا بر زبان مبارک هم م ینگران
هم بلند بلند  یهر از گاه. فرمایند یو بلند بلند با خودشان صحبت م روند یراه م یان نشسته، مقدارو محاسن مبارکش ینکه بر جب یدرشت های عرق
 ....عجب، خودم کردم فرمایند یم یشفرما
، تر از برگ گل و جان مبارکشان جنگ اندازد بر دل نازک یغبار ناراحت خواهم یدوست دارم و اصالً نم یلیمقام عظما را خ یناز آن جا که ا من
 یا حاکمه یأترا اجرا خواهد کرد، همان دولت و ه یندهدولت که انتخابات آ ینحضرت عظما مگر ا کند، یعرض م یشانا یالخ یناناطم یبرا
ها و  با تمام تالش یناز معاند یک یچهم ه یو اشکال یرادا یچپرور انجام داد و ه دسته گل دماغ یک ینرا ع یجمهور یاستانتخابات ر که یستن

 ینالبوق از ا چقدر رشوه و حق. یدندکش ییها نتوانستند به آن انتخابات شفاف و روشن وارد کنند؟ چقدر توطئه کردند، چه نقشه یشانها کوشش
آقا من سندش را «دالر اعالم کرد و گفت  یلیاردامام جمعه مورد اعتماد خودتان که مقدارش را هم چند م ینگرفتند، شاهدش هم یجهان راسکتبا
 !هرگز !هرگز !اما هرگز... یدپرتاب کردند که شا ینماش یرخود را کشتند و به ز یدست یگران دست فتنه یناز ا یا عدهحتا  .»دارم
 یپا یا. یستن یشوخ. و ممات مطرح بود آقا یاتمسأله ح یعنی. بود نفع یعله ذ کار و صاحب خود صاحب یژهبه و یان،در آن انتخابات اطراف تازه

 یدان آور و پرحالوت و پرتاب شدن در زباله و وسوسه یزانگ وسوسه یارمحروم شدن از آن شغل بس یا ی،جمهور یاستدوم رگذاشتن به دوره 
گر را  سران فتنه ینخودتان که ا. کشید یکه قطعاً م کشید یانتظار او را نم یحساب یهتصف ی،و ببند یربگ ی،شالق ی،حبس ی،ا البته اگر محاکمه. یختار

گذشته . دپرورانن یدر سر م یخطرناک یها معلوم بود که چه نقشه یزیونیتلو یها از همان مناظره. هستند گذشتی یکه چه افراد ب ناسیدش یم یبه خوب
نان و  یها محبوب و خدمتگزارشان، آشکار است که از پست جمهور یسرئ یتهم قطعاً با عدم موفق »یوناحمد« یعنی یان،عله، اطراف از خود صاحب

از خدمات مردم بود که  یتمحروم یعنیقسمت  ینکه ا شدند یمحروم م یبه کل یازمندو ن یچارهکنار شده و از خدمت به مردم بآبدار بر
 یفان یایپست و مقام دن ینا یگر همان مرده کنند، یکه فکر نم یزیبه تنها چ ینانا یراز. داد یم یلبخش شکست در انتخابات را تشک ترین ردناکد

 .ارزش نداشته و ندارد یزیو پش یبه اندازه بال مگس یویدن یفهج ینان اآن یاست که برا
آقا شما که . یستباالتر از آن ن یدرد یچمحروم شوند که ه یازمنداز حالوت خدمت به مردم مستضعف و ن یاز آن وحشت داشتند که روز اینها

حتا  یا یچشمداشت ماد یچو بدون ه یدا راه گذاشته یناست که در ا یمرکه عمرتان را ع ینمگر نه ا. دانید یو بهتر از همه م یدخودتان اهل کار
رنگ، آن دست مبارک را در راه خدمت به  شبق یآن موها ی،مگر جوان ید؟روز مشغول خدمت به مردم هست چگونه با جان و دل شبانه نویمع
 .بدانند نیمعاند ینگفت تا ا یدرا با یقتحق یم،آقا؟ تعارف که ندار یدمردم نگذاشت ینهم
 یزدرزش نرفت؟ و بارها ن یال ،انجام دادند که مو یماهرانه و درست یارکه آنها انتخابات را به چه نحو بس یدیدو د یدیمد کنم، یم یدباز تأک اما
نهادها  یررگان و سانگهبان، مجلس خب یشورا یه،خود را از مقام عظما، قوه مقننه، قوه مجر» کار یانپا«ها  به اصالح بساز و بفروش یا ییدیهتأ

و  یههن یلو بشار اسد و اسماع یکرزا ینکم مانده بود که هم. نکند ییدآنان را تأ یو کارشان و صحت و درست یناننماند که ا یآقا نهاد. گرفتند
و صحت و  یند که درستنما یآقا واقعاً نهاد. صحت انتخابات را مخابره کنند ییدو کومور هم تلگراف تأ ینافاسوپاکستان و بورک جمهور یسرئ

که امروز دم » آقا اوباما ینحس« ینهمحتا  آقا یدیند. یستن یآن نکوبد، آقا شوخ ینکند و مهر استاندارد خود را به پا ییدانتخابات را تأ ینا یراست
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تقلب در . نزد رفیح یمانهو پ انتخابات صد درصد درست و پر ینکلمه راجع به ا یکگرفته بود و  یمون درآورده، آن روزها موش شده بود و الل
که  یدیند یلیاما خدا وک. گشادش کنند یکنند و انگشت خود را به آن انداخته ه یداسوراخ پ یکمنتظرند که  یناا ماند؟ یبابا ساکت م ینکار بود ا

و دزد  خالقا یو ب یبنسپر یب یسر و پا یاست، نه هر حکومت ب یاسالم یصحبت صحبت جمهور. خون گرفتند نکردند، همه خفه یغلط یچه
 .که سر سفره باباش ننشسته باشد یپدر مادر یهفت خط ب یو دغل و دروغگو

گالب به  یوار،به د یمرو یان،ناکرده زبانم الل، هفت کوه در م یکه ممکن است خدا دهید یخود راه م یلهچرا هرگز به مخ پرسم یمن از شما م اصالً
. یموجود داشته باشد؟ نه واقعاً حاال خودمان یمرو دار یشکه پ یاحتمال تقلب در انتخابات یسر سوزن ی،خردل ی،به اندازه پر گنجشک یتانرو

 دستی یکمندند که مجلس کامالً  عالقه یارکه حضرت عظما بس یحضرت عظما؟ آن هم در زمان یتو تقلب؟ آن هم در زمان وال یاسالم یجمهور
 !دارد یتآقا معص ییداصالً فکرش را هم نفرما یشا،فرما یناز ا ییدفرمان باشد آقا؟ آقا نفرماو  یارکه بالکل در اخت یمداشته باش یندهدر آ
همه کارها  یاستس یایمندند که در دن ما عالقه یالشأن و گرام یمو عظ یررهبر عز یست،اطالع شما عرض کنم، در مثل مناقشه ن یرا هم من برا این

چشم داشتند و تمام مردم و  یکدو چشم زبانم الل،  یبه جا یشانکاش ا یا. کار هم باشد ل و عملعم ینب ینوع هماهنگ یکباشد که  »دست یک«
مالحظه  یضو بدون تبع» چشم یکبه «چشم و به عبارت بهتر  یکو درشت را با  یزهمه احزاب رنگارنگ و ر ینها و ا و سازمان ها ارگان

همه قائل شدن سبب شده است که مملکت  یو حق و حق انتخاب را برا یستننگر سانیک ینگونه است و هم ینهر چند حاال هم هم. فرمودند یم
 .در تمام جهان منحصر به فرد باشد االهیما به حول و قوه 

 ینکشور در تمام ا یک. قرآن بگذارم، به شرف و ناموسم قسم بخورم که کشور ما در جهان منحصر به فرد است یمن حاضرم دست رو آقا
 خواهد، یهمه مطبوعات آزاد داشته باشد که هرچه دلشان م ینما را داشته باشد، ا های یما را داشته باشد، آزاد یطکه شرا یمندار ایکشور دن یستدو

هزارها  یادن یکشورها. به آنها نداشته باشد یهم کار یو بعد از نوشتن هم راست راست راه بروند و کس یسندبنو خواهند یکه م یدنبال هر کس
 را یقحقا ینا خواستم یمن نم. اما ما ماشاء اهللا. مثالً یهترک ینجرأت جم خوردن ندارند، هم یشاننگارها دارند، روزنامه یدها هزار زندانزندان و ص

ها را به من بدهند که من  انواع و اقسام عنوان ینمعاند ینناکرده باز ا یکه خدا یاورمهم آشکار است بر زبان ب یهر کودک مکتب یکه برا
کفر  ینآقا ع یدهر کس نگو. را گفت یقحقا یدبا خوابد یوجب قبر م یکاما آقا آدم در ... ام و آورده یدستمال سوغات یزدو از  کنم یم یخوار هپاچ

 یدهد ینقطه خاکستر یکبه عنوان نمونه  یشانا یالحمداهللا در زندگ. ال واهللا نشیند؟ یم یشانا یاییمطالب بر دامن کبر یناست، مگر عکس ا
 .یچه رسد به تقلب انتخابات یاه،چه رسد به نقطه س شود ینم

الحمداهللا از نوازش  مکند، یو سماق م خورند یآب خنک م »یحصر خانگ«در  یادر زندان هستند  یاکه حاال  یگران آن فتنه یوقت یدشاهد نبود مگر
صالح و  یأته یککردند  یشنهادبه محض آن که پ کردند، یم یجمهور یاستر 88که خود را آماده انتخابات سال  ینور آفتاب هم محرومند، وقت

 یاید،ن یشدر انتخابات پ یالبته به صورت کامالً اتفاق یخالق ی،سهو ی،ناکرده تقلب یگردد که خدا یینبه عنوان ناظر بر انتخابات تع یطرف یب
برق سه فاز به جانشان افتاده، با لحن کامالً قاطع و  یاده وارد ش یماتهامات به رژ ینتر شده و بزرگ ینحضرت عظما انگار که به کائنات توه

و  یس ینمگر ممکن است آقا؟ مگر تا حال در عرض ا ی؟اسالم یتقلب؟ آن هم در جمهور«فرمودند  ینحز ییافسرده و صدا یا مطمئن اما چهره
 ی،تخلف یرتقلب که خ یبه اندازه سر موئ یکرده؟ کس یوارس ینظارت بوده، کس یأتنظر ه یرهمه انتخابات انجام شده، ز ینکه ا یدو سال یکی
 ».ام انتخابات گذاشته ینندارم که آن را هم در راه ا تر یشو ناقابل ب یلجان عل یکاست؟ من  دیده یانحراف

و آن  یدده یت رأدلتان خواس یکه شما به هر کس یستجا که مملکت استکبار ن ینا. است یاسالم یجا آقا جمهور ینها را ا حرف ینا یدنزن آقا
، یماخالق دار یم،تعهد دار یم،پدر و مادر دار یم،وجدان دار یم،ما شرف دار. یرونها بکشند ب را که دلشان خواست از صندوق یهم هر کس پدرها یب

دستمان را  ینو پشت ا یمز گرفتواهللا ما همان موقع زبانمان را گا یدآقا باور کن. یمهست اش یاز همه باالتر، مسلمان از نوع ناب محمد. یمهست یمکتب
 یناز ا ها حرف ینا یدنحاضر به شنحتا  یگرکه د یمپشت دستمان را داغ کرد یبغل دست یگاربا س کشیم، ینم یگارخودمان س ی،بغل دست یگاربا س
واژه را  ینا یگانهب های یزیونتلو یوراد یا ی،ا وابسته و منحرف ماهواره یوهایها و راد روزنامه ینهر موقع هم در ا. یمنباش یالخ کج ینمعاند
ما را  ینپوالد داتاعتقا خواهند یم ینهاکه ا یاطوسط ح یمپرت کرد یرنخ یم؟را بست یوو راد یمآقا، روزنامه را صد تکه کرد یدیمشن یا یمخواند

 .یستهم هست، اوست و جز او ن هر چه. یستیمن یگرما د. یما ذوب شده یخبر ندارند که ما در چه، چگونه و از ک یهاتاما ه. سست کنند
شدگان و  و ذوب ها یجیها و بس جوش و کم ها جوش یمها، ن و خودجوش ها یها و سردمداران و لباس شخص ها و دسته هم من از تمام گروه حال

آقا  ارند،قبرستان پدر د یک یاه ندارند شد پدر و مادر شناخته یاکه  ییآنها(و خالصه تمام افراد پدر مادر دار  یو انتظام یپاسداران و تمام افراد نظام
. را ها یشفرما ینا ییدآقا نفرما کنم یاز همه آنها خواهش م) یستندآنها آدم بشو ن. ام شده یدندارم و اصالً از اصالحشان ناام یمن با آنها اصالً کار
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را گرو  یلمانجان عل. میا انتخابات آبرو گرو گذاشته ینا یما برا. دار برسد کند و حق به حق یخود را ط یعاد یانانتخابات جر ینا یدبگذار
شد؟ تازه معلوم شد که حتا  یو مدرک چ یلهمه نشستند و برخاستند و دل ینا. درزش نرفت یکه مو، ال یدرست مثل آن انتخابات قبل. یما گذاشته

شتر  داند یاست آقا، م اربانس یاگر عل. اند درآورده یو رأاند  نوشته یبه اسمش رأ ها، یاز آن که حقش بوده، در شمارش رأ تر یشمحسن آقا ب ینا
 یراک داند یاند و خوب م کاره ینسال است که ا یس یستن یآقا شوخ. دارند یهآقا تجر اند، یدهاند، آقا دوره د کاره ینآقا ا. انتخابات را کجا بخواباند

 .شود یسر مبارکشان خیناکرده ز یکه خدا نشینند ینم ییآقا جا. تخصص آقاست ینا. کجا بگذارند که آب از آب تکان نخورد
آن . خواهد شد یانتخابات به چه صورت یجهروشن است که نت یمروز برا ینحاال ع ینمن از هم. یمندار یا غم و غصه یچه یمما تا آقا را دار آقا

 ودها چاپ شده ب پرست خاچ ینبه زبان ا یاما تو خارج  نوشته بودم اما کو قدردان؟ حال اگر آن نوشتهحتا  کرده و بینی یشهم به خدا پ 88سال 
و  یلهپ یلهش یو ب یزانتخابات پاک و تم یبه سو یشپ. یمآقا بزن بر. یمجا واهللا قدردان ندار یناما ا. رفت یو اسممان در م دادند یم یزهبه ما جا یکل

با سرعت تمام و  یبیغ یروهاین ییداتکه حق مسلم ماست و با تأ یاتم یبه طرف قطار انتخابات که نه رل دارد و نه ترمز و با انرژ یشپ. دست یک
 یو استکبار جهان یکاتا چشم آمر کند یم یرو بزغاله و گوساله را سر راهش خرد و خم یکروبو هر چه خش و خاشاک و م رود یم یشگاز، پ تخته

 .یستکه ن یآقا، شوخ ینیربله آقا را دست کم نگ. و اذنابشان کور بشه ها یونیستو صه یلو اسرائ
  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/39098/ 
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    1390آذر  16، »خوزانی عبید سن«؛ »!است به قرآن خیانت«
  
را  یرشنباشد بدوش و ش یتشما کار گه یم ،»نره«آقا واهللا  گوییم یما هرچه م. است »یپرتوقع«و » رو«که هزار ماشاء اهللا معدن  یمدار ییآقا یک ما

 باشدهن یتشما کار گوید یباز م ؛یستگاو ما نر است و ماده ن ینا ،یستن یرش بینی یآنکه شما م. یستن یخبر »یرش«از  گوییم یم !جلو من بگذار
 یبگفتن، نا یا مطلقه یهفق یتگفتن، وال یباألخره رهبر !همان را بدوش و بگذار جلو ما که حرف ما خراب نشود رسد، یهر چه که به دستت م

 ید؟فراموش کرد یزود ینرا به هم ها یادآمدنم و آن فر یامگر دن. یستمن یآدم معمول یکمن که . گفتند یامام
بالغ بدانند و عاقل و  یلیقبول داشته باشند، هم مردم او را خ» متقدس«آدم کامال  یکدوست دارد که هم همه مردم او را به عنوان  یلیما خ آقای

نظر ما  ههم صورت دهد که ب یاگر کار یاند وحت کار مامور شده ینا یها برا از آن باال باال یشانهم شده اقرار کنند که بله آقا ا یهم ولو ظاهر
مگر ممکن است  انیشمردم شود، اشکال از فهم و شعور ماست وگرنه ا یحبزند که موجب خنده و تفر یحرف یا یاید،کامال اشتباه و خنده دار ب

و درتمام  هبود یما چه نعمت یآقا ینکه ا فهمیم یها که بگذرد تازه ما م سال یند؟اشتباه از خود صادر بفرما یکالم یا یرنداشتباه بگ یماست تصم
 آقا و اشتباه؟ مگر ممکن است؟. هم اشتباه نکرده است یعمرش به اندازه خردل

و آنها همزمان هم به  یو کفتار مردن یرجان سفارت روباه پ یدو انداخت یدکرد یرعده را ت ینکه آقا شما که ا یمراه انداخت یادما هر چه داد و فر مثالً
 بردند، یکجا بود و از کجا فرمان م ها ینکه آبشخور ا یدمش حسن بقال هم فهمحتا  حمله کردند و هم به باغ قلهک و یفرودس یابانساختمان خ

خود جوشان حتا  همه خود جوش و ها ینا آوری یرا سردر نم یزهاچ ینو گفت تو ا یدبه محاسن مبارک کش یدستجنباند و  یشیما ر یآقا ینا
 یکار سیآن باالترک در قلهک افتاده بود و کحتا  همه سال آنجا و ینبود؟ سفارت ا یدهها به سرشان نرس فکر ینوگرنه چطور تا حاال از ا. بودند

هم راه افتادند و آن بال را سر  ها ینکرد، ا یبرا تصو یتیبرخورد و آن طرح دو فور یرتشجلس آن گونه به رگ غباره تا م یکبه آن نداشت چطور 
من هم  وردیدما را آ یلشما تمام دال آقا اتفاقاً گویم یمن م. شود یسرتان نم یاستها س آن در آوردند؟ برو جانم شما یجاسوس یسفارت و کاغذها

اکابر و دانشگاه  یها ها در کالس خرس گنده که معلوم است سال یها بچه ینحجت است که ا ینبهتر هاینکه ا یاورمب خواستم یرا م یلدال ینهم
 یو با دلگرم ودترآنها که هرچه ز یقتشو یآقا براحتا  کرده و یرت یها را کس وهنوز دانشجو هستند، حتما آن اند یدهسن و سال رس ینجا زده و به ا

 بدهد و ینهاکردند که به ا یبهم از محل اضافه درآمد نفت مجلس تصو یدرصد یماضافه حقوق ن یککفتار را بدهند،  ریپ ینا یبفراوان ترت
ها را آتش زد و ینا یلهفت یر،از آن ز یکیخودجوشان نبودند و  ینهااست که ا یخوب یلدال ینهاهمه ا. اهللا باشد یلسب یخودجوش و ف کارشان کامالً

 .کردنشادور کار خودش را 
به عبارت بهتر از خود  یاهفته از خود نشان داد  یکشما، سر  یمرژ ینکه ا یالعمل عکس خره باباأل یراز یستن ینحرف من ا اما آقا امروز اصالً

هر  ریثأتحت ت ینوشته بود و هر گروه یک را هر یوسنار ینتند بود، معلوم شد که ا یلیاش خ سه روز اول که آتش نشان نداد، برخالف آن دو
. صورت بچگانه ینهم به ا آن شد، یکار م ینا یدنبا بوده است و اصالً یکه کار غلط یدندرس یجهنت یناجرا کرده بود آقا واهللا همه به ا ساتیاحسا
زده به  ینهادر کند که ا یلیسب یرز یجور یک ینبود که جامعه جهان یشسال پ یو اند یس یایامروز دن یایبود و هم دن یتکرار یوسنار یکهم 
شده است وگرنه » آچمز«خود آقا هم حتا  از خود نشان داد که یزو تند و ت یعالعمل سر قدر عکس آن یادن. شوند یم یمانو دو سه روزه، پش انسرش
 ندهتر کند؟ ما بهم که هست خرا ینکه مبادا کار را از ا زنند ینم یو الم تا کام حرف اند یدهخز یا است به گوشه یدارد که آقا چند روز یلیچه دل

اند تا فورا  چه کار کند که آماده و منتظر بهانه یاالعمل دن کند با عکس ییدآن کار غلط را تأ. که چکار کند؟ همان حالت معروف اره است
ه ما اضافه شما ب یم؟خودجوشان را چه دهد که حتماً غر خواهند زد که آقا داشت ینمخالفت کند، جواب ا. نشان دهند یدترشد یها العمل عکس

حاال  یمبه هم زد یدیدگونه که د و کاسه کوزه آنها را آن یختیمر یرانو ما همزمان به محل سفارت در شهر و شم یدکرد یرمانو ت یدداد قوقح
محاکمه  وو ببرند  رندیبگ »یداصالً از آن خبر نداشت«که  یداد که ما را به خاطر کار یدو حتماً فردا هم دستور خواه یدبگذار اجر یما را ب خواهید یم

اصالً به  یاز فردا کس کنید یکار شود فکر م یندرسته؟ اگر ا ینآقا ا یه؟جوانمرد ینآقا ا یکا؟آمر یبغل دست آن فاتحان النه جاسوس یندازدکنند و ب
 یفتد؟فکر کار خودجوش ب

آقا شما ماشاءاهللا مثل . انتخابات است یهروز پرداختن به قضقصد من ام نویسم یمطلب را اصالً درباره آن موضوع نم ینا کنم یم یدکأمن باز ت اما
 ورکه چطور با حض یدیدپس از انتخابات خرداد را د یچند صد نفر یتجمع یلآن س. یستیدن یادن یناصالً تو ا یا یددار یفخواب تشر یا ینکها

 یرخالصه زدند ز. و تار یرت یا شلوغ کنند و روزگار را به کام عده اندازه شهر را ینپانصد نفر ا یمبود یدهکردند، ند یینما یاهس ها یابانخود در خ
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در حتا  اید، همنحرف شد یالخطاب و فصل طرفی یکه چون آقا، از جاده ب یدو حتا جسارت نباشد کار به خود شما هم کش ذیو تنف ییدانتخابات و تأ
 یااز مردم دن یک یچرا اصالح کرد و فوراً اعالم کرد که خداوند به ه اشتباه مردم ینشما هم شک کردند که خوشبختانه مجلس خبرگان ا یتصالح
 .یمهست یخوشبخت یارکه ما ملت بس یاوریدرا در ن یتانمثل آقا اعطاء نکرده است صدا ینعمت
 :در انتخابات شرکت کنند مشروط بر آنکه توانند یم ینهاا« یدا مجلس خبرگان فرموده ینا یسکه به رئ یدیمشن حال

 ار به اشتباه خود کننداقر -
از  یدبا من هم دارد، نبا یقهاگر اختالف سلحتا  را قبول دارم، یو انقالب و اسالم و رهبر یاصول و قانون اساس ینهر کس آمد و گفت من ا -

 ».انقالب طرد شوند
 یایندب. یمدر انتخابات و از نان پخته شده استفاده کن ییمیاب خواهیم یما م یندبگو ینکهنه ا یول یست،ن یا اگر آمدند و اقرار به اشتباه کردند، مسأله -

 .یمآن اشتباهات را تکرار کن خواهیم ینم یگرو د ایم یدهو حاال هم فهم یماشتباه کرد یا ما در برهه یندو بگو
تا اجازه  یماشتباه کرد ییمو بگو یاییما بهمان شرط اول شما که م ییدبفرما. یداما باور نکرد ید،هست ای دنده یککه شما ماشاءاهللا آدم لجباز و  گفتم

باد  ها بر همه جوانان ما کشته شدند و خانمان و آن یدکه آن بالها را سرمردم آور یدشما اشتباه کرد گوییم یما م. یمکن یداشرکت در انتخابات را پ
و صاف و  یدو از آنها پوزش بخواه یدجلو مردم حاضر شو یدکه با یدشما هست ینا. ها افتادند کرده و سالم به زندان یلتحص یرویهمه ن رفت و آن

 .شما را روشن کنند یفآن وقت مردم تکل. یدا که اشتباه کرده یدساده اقرار کن
 ما ید؟خود هست یشاتشما متوجه فرما» از نان پخته انتخابات استفاده کنند یایندو ب« گویید یو م کنید یاقرار به اشتباه هم بسنده نم ینبا ا تازه
نان پخته  ینا ببخشیدآقا  ید؟و از نان پخته انتخابات هم استفاده نکن یداقرار به اشتباه کن فرمایید یشما م کنیم یاصال در انتخابات شرکت نم گوییم یم

انتخابات  ی،لخا یها صندوق. است یادیجرز هم ز یال یکه برا دهنده یانتخابات بدون رأ. متعلق به مردم است یااست  یانتخابات، ارث پدر کس
به . یائیمن یرونب هایمان انهدارو هم از خ یدخر یدر روز انتخابات اصالً براایم  هگرفت یمکه ما تصم یژهسوت و کور مرده به و های یابانخ رونق، یب
به  یزیمبر غیرتی یبا کمال ب باز ینهو هز یانهمه ز ینکه پس از دادن ا یمهست یمارمگر ما ب. یدده یفکر کنم شما خودتان به خودتان رأ یبترت ینا
جابجا شده و  یمخ ما قدر ینا یا ی؟هست ددرربار خو یشاتآقا سر جدت شما متوجه فرما. یمو تازه از نان پخته و آماده هم استفاده نکن ها یابانخ

 گیرد؟ یآقا را آنتن و ماهواره ما نم یشاتفرما
جامعه  یلتحو یا و عقده یروان یا که حتماً عده سوزد یوگرنه دلم به حال آنها م یدباشبزرگ نکرده  یتترب ینشما فرزندان خود را با ا امیدوارم

 .یدا داده
خودتان شرکت  یانفقط همان اطراف یزرو ن یشفکر کنم در انتخابات پ ،یبترت ینآقا با ا. رو ازدواج کرده بود زشت یکه با زن افتم یم یآن کس یاد

هم  ریمطابق معمول مقدا ید،ا مردم را بابت انتخابات گذشته هنوز نپرداخته یکه بستانکار یفعل یطدر شرا وگرنه یدکرده و جور آن را خواهند کش
 .است به قرآن یانتو خ غیرتی یب ینوع ی،در انتخابات آت یرانیشرکت هر ا ید،ا طلبکارشده

خورده، مردم را مورد خطاب قرارداده  و شکست یشانم و پرشما باشم که به صورت دره یشانناالن و پر یافهانتخابات شاهد آن ق یدر فردا منتظرم
 .یستن یدواهللا از شما بع. زد یدخواه» پرنشاط«و » پرشور«دم از انتخابات  ،و باز

  
  

  ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/45954 
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 (++)   1390دی  8دی، ؛ مجتبی واح»!یدما را هم رها کن! یا خامنه آقای«
  

در  یگربار د یاسالم یروز گذشته رهبر جمهور یران،ا یاز انقالب اسالم یبهار عرب یرپذیریدر خصوص تأث حاصل یب یاز چند ماه رجزخوان پس
 یاسالم یجمهور یاو که در جمع سفرا. را تکرار نکرد یشسابق خو یبار ادعاها یناما ا ،سخن گفت یعرب یها در کشور یمورد تحرکات انقالب

شعارها از کجا  ینکه ا یستمهم ن«: اظهار داشت ،شود یداده م یعرب یدر کشورها یکه در تجمعات مردم ییها فت، با اشاره به شعارگ یسخن م
سبز  یقا،فرآفارس و شمال  یجخل یانه،اکنون در خاورم یران،ساله ملت ا یس یها ها، شعارها و خواسته است که حرف ینمهم ا ،الهام گرفته است

بر  یارا تکرار کند  یاسالم یداریبدون آنکه عبارت ب گفت یسخن م یدر خصوص بهار عرب یا خامنه یبار بود که آقا یننخست ینا. »شده است
 یداریبالهام «بر  یپافشار ی،اسالم یسخنان رهبر جمهور بند یعترج ین،از ا یشپ. یدسخن بگو یاسالم یآن از اهداف نظام جمهور یریپذ الهام
 یآقا یخطبه عرب« ینکهاز جمله ا ،کردند یهم مطرح م یزیطنزآم یرهبر، ادعاها یزگویانمج یبود و البته برخ »یرانا اسالمیاز انقالب  یاسالم
و از او  ننددا یخود م یرا مقتدا یا خامنه ین،بحر یعیاناز ش یگروه«آنکه  یا» انقالب مصر شد یروزیدر پ یعباعث تسر 89در بهمن ماه  یا خامنه

 .»هم انجام دهد ینبحر یبرا ،انقالب مصر انجام داد یروزیدر پ یعتسر یرا که برا یکار انهم خواهند یم
انتخاب همراه  تواند یموضع، نم ییرتغ ینکه ا دانند یاو آشنا هستند، م یاناطراف های ییگو و تملق یاسالم یرهبر جمهور های یطلب که با جاه کسانی
زده  انقالب رهایکشو یمبارز در برخ یها گروه یعلن یدتأک«از  یرسانده، اوالً ناش یرباشد بلکه آنچه او را به موضع اخ یا خامنه یقاآ یتمندیبا رضا

گرا در آن کشورها با آن  اسالم یها است که گروه یمتأثر از مشکالت یاًو ثان »یاسالم یو نظام جمهور یآنها از انقالب اسالم یریبر عدم الگوگ
را ثابت  یاسالم مهوریخود به ج یدر سراسر جهان، ناچار هستند عدم وابستگ یاسالم یروزافزون جمهور یاز انزوا یآنها با آگاه. اند اجه شدهمو

در اغلب گرا که  اسالم یها البته سران گروه. یندقرار نماها بر ملت ها و از دولت یارینخواهند توانست روابط سازنده با بس ،صورت ینا یرکنند در غ
 یح،صر ییبلکه در اظهار نظرها ،اند قرار داده یداند نه تنها تاکنون بارها استقالل خود را مورد تأک با اقبال مردم مواجه شده یشده فعلآزاد یکشورها

 یعنوان اسالمحتا  انقالب مصر ینکهبر ا یمبن ینالمسلم گروه اخوان یحاعالم صر .اند کرده یپافشار یاسالم یجمهور یاز الگو یتبر عدم تبع
چرا که . است تر یکبه تجارب ما نزد کیهدر تر یتجربه حکومت اسالم« ینکهدر انتخابات تونس بر ا یروزرهبر حزب پ یراشد الغنوش یدندارد، تأک
حکومت سکوالر  یاتاز تجرب یریگ در خصوص بهره یبینونه، اظهارات سران انقالب ل یندر آخر و» تونس است یهکشور شب یندر ا یخیروند تار

 ینالبته ا. ندارند کند یم یط یرانکه ا یاز راه یرو به دنباله یا شده، عالقهآزاد یداًجد یمردم در کشورها دهد یاست که نشان م ییها از نمونه یهترک
به شدت در  88م خرداد و دو یستب یاما او که پس از کودتا. هم از آن اطالع داشت یاسالم یاز قبل هم مشخص بود و رهبر جمهور عالقگی یب

 یاسالم یها گروه یاز برخ یاسالم مهوریکالن ج یمال یتحما کرد یشده است تصور م یآزاده جهان، منزو یها ملت یانو در م المللی ینعرصه ب
نکته به  ینبه دنبال اثبات ا ین،او همچن. یدنما یقتشو یرانا یاز الگو یتو تبع یآنها را به اعالم همراه تواند یگذار هستند ماثر یکه در بهار عرب

آنها حتا  معادله ـ یناما طرف دوم ا. »ر در منطقه استیبلکه در حال تکث ،یستن یرفتن یراندر ا یهفق ینه تنها حکومت ول«معترض بود که  یرانیانا
با حکومت  یمانیپ هم«که انگ  نستنددا یم یمند شده بودند ـ به خوب بهره ی،اسالم یورزانه جمهور سخاوتمندانه و البته طمع یها که از کمک

 یزو ن یابزرگ دن یش تعامل سازنده آنها با کشورهایشاپیهم آنها را در کشور خودشان با مشکل مواجه خواهد کرد و هم پ »یاسالم یجمهور
 .را به خطر خواهد انداخت یعرب یکشورها
اند  توانسته کنند یرا تجربه م یکه بهار عرب ییدر کشورها یوقت و انقالبم یها نشان داد رهبران حکومت یبه خوب یا خامنه یقاآ یروزد اظهارات

در برابر  یاسالم یجمهور خواه یادهرهبر ز یمتسل. »!شر مرسان یست،ن یدتو ام یرمرا به خ«برسانند که  یاسالم یسخن خود را به رهبر جمهور
به  یا خامنه یآقا. بگذارم یاناز هموطنانم را هم با او در م یاریزبان حال بسفکر انداخت که  ینمنطقه، مرا به ا یها سران انقالب یخواسته منطق

 هدر کشورمان است و اگر او نباشد ن یفقط به خاطر حکومت استبداد شود یم یلتحم یرانها که امرز به ملت ا از رنج یاریبس داند یم یخوب
 هایی حرمتی یبا ب یابزرگ و کوچک دن یکشورها یدر برخ یرانیانکند و نه ا یم را گرفتار یراناقشار جامعه ا ترین یفضع ها، یماز تحر یاریبس

تا  نژاد یاحمد کفایت یاگر او نبود دولت فاسد و ب داند یبهتر از هرکس م یاسالم یرهبر جمهور. سابقه نداشته است گاه یچکه ه شوند یمواجه م
آگاه است  یاو به خوب. گردید یفساد و فقر، تکرار نم یشمربوط به افزا یها گزارش هر روز در یرانو نام ا انداخت یحد کشور را به دردسر نم ینا

 .به اندازه او نقش و سهم ندارد کس یچه یت،جُرم و جنا یشاوست و در افزا یریتحاصل مد یرانی،از جوانان ا یاریبس گریزی ینکه د
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از  یعرب یها در کشورها که رهبران انقالب خواهند یرا م یزیهمان چ یاسالم یجمهور یکتاتوراز رهبر د یرانیاندارم اغلب ا یقین ،اساس ینهم بر
 یااما آ دخواهد ش یرانملت ا یبنص ییرها یننخواهد ا یابخواهد  یا خامنه یآقا. »!یدما را هم رها کن«: اند یدهرس یشاند و به خواسته خو او خواسته

بردارد و از  یخود گام یران،خواهد کرد که قبل از تحقق خواسته ملت ا یحد همراهتا آن  یاسالم یو مستأصل جمهور یخداوند با رهبر منزو
 ید؟نما یریشده، جلوگ یرانیانا یو معنو یماد یها ثروت یکه موجب نابود یگسترش روند

  
  

  ***منبع *** 
 »یانیوزگو«وبسایت 

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/12/133635.php 
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  (++)   1390دی  17ای ،  به خامنهخطاب صدیقه وسمقی  سروده؛ »!لب بام را ابآفت ببین«
  
 از پا فکند  ینمرود را مور چو«
 و سپاهت دگر دل مبند  یغت به
  

 یرخاشاک و خس را حق مپندار
 یرکم مگ ینرا چن یکروبم یا و
  

 فراز خردمند، گردن نباشد
 نیاز یهشدار خاشاک و خس ب ز
  

 ز مور یرداندرز گ خردمند،
 کو را در آرد به گور یشآن پ از
  

 اگر بذر باد  یبکار سراسر
 توفان مباد  یرغ یرا خرمن تو
  

 برخاست توفان خاشاک و خس چو
  یادرسفر یچتو را ه نباشد

  
 توفان شود رام تو مپندار
 بر کام تو یامباز ا شود

  
  یشو مور و بادند در کار خو خس
 ! یشعجب گرم کردار خو یا یزن تو
  
 روزگار یهم یغفلت سپار هب

 چه سخت است انجام کار  ندانی
  

 و ما خموش یپا زبان بود سرا
 چند گوش  یکباش اما تو  کنون

  
  یشود حال دوران، بس دگرگون

  یتسلط خس یابدبر تو  بسا
  

  ینملک و د یشهبر ر یشهت زدی
  ینهمه بذر ک یهنبه م فشاندی
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  یختهتو ر یها به فتوا خون چه
  یختهکه بر دار آوسرها  چه
  
 سرو و صنوبر، چه شمشادها  چه

 بر خاک، جالدها  فکندند
  
 سرب داغ  یختهحلقوم حق ر به
 ها سپرده به باد، باغ، باغ  گل چه
  
 هزاران هزار  یکانن یر،زنج به

 هار  یها در شهر، سگ یکل رها
  

  یبو غر پناه یشده ب عدالت
  یبفراز و نش تاز یکه ستم،

  
 جاه  یافتچنان  نآ یبو فر دروغ
 گناه  ینزد قاض یشد راست که
  

  یمالشده پا ینهمچو سرگ خرد
 کمال  یننزد تو جهل است ع به
  

 چنان  یدیدانش در گریبان
 آواره گشتند فرزانگان  که
  
 حکم تو اوباش، آقا شدند  به
 مسند نشستند و باال شدند  به
  

 و خوردند و اندوختند  دریدند
 ختندرا سو یرانهو و شکستند

  
 رهزنان  ینتاراج بردند ا به
 و نان  یمانناموس تا جان و ا ز
  
 دست اراذل فتاده وطن  به
 گوهر به منقار زاغ و زغن  چو
  

 به تنگ آمده از ستم  خالیق
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 !غم یچتو جز بهر خود ه نداری
  

 آه  یداد،همه ظلم و ب ینز فغان
 است و حصار و دل قتلگاه  شب

  
*** 

  
 آفتاب لب بام را  ببین
 جام را  یِقسمت خال ببین

  
 مجال  یگرکه د یعنیاست  نمانده
  یالاست هنگام خواب و خ گذشته

  
 » من«ز اورنگ  یعنی ی،آ فرود
 فکن  ییو عمامه به سو عبا
  
 را به کار  یکس یایدن ینهاا که
 شد نوبت کار پروردگار  چو
  

 شرک را  یترا ینآر ا فرود
 باور چرک را  ینآتش زن ا مر
  

  یخودکامگ یامست اا گذشته
  یجام خودکامگ ینبر زم بزن

  
 خستگان  دل یبانکن گر رها
 داستان  یناست ا یدهرس یانپا به
  

 نباشد تو را از جواب  گریزی
 )1390ماه  ید ی،وسمق یقهصد(» !است روز حساب یدهاکنون رس که
  

   ***منبع *** 
 )جرس(» جنبش راه سبز« یتوبسا

http://www.rahesabz.net/story/47300 
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     1391مرداد  17 ای، خامنهزاد با  مصاحبه خیالی محمد نوری

  
 !یرانا یاسالم یجمهور زاد با رهبر محمد نوری یمصاحبه اختصاص

  
ی ها رسانهحتا  ی،خارج و یداخلهای  از رسانه یک یچسه سال است که با ه و یستبای  هاهللا خامن تیآ حضرت :که بگویم:] زاد مقدمه محمد نوری[

گستاخ پاسخ  پرسشگر یکهای  تعارف بسپرد و به پرسش یب و یحصرای  هکه تن به مصاحب ینچه برسد به ا. مصاحبه نکرده است یرانا یدولت
تماس گرفتم وآنان را ها  یلیبا خ. یدنرس ییجاه ب یشانصحبت با ا یتالش من برا - ل گوناگونیبه دال -یرهبر یها سال ینا شوربختانه در. یدبگو
 گذشت و زمان، گذشت و و. نمود می یقفل، ناگشودن ینظاهراً ا. شود یدمعاای  هیجآنکه نت یب. پنجره داخل شدم در راندنم از از. طه قراردادمواس

 یرو یشپ مانده بودم، ناگهان موانعِ یجاه ب یدهبر آنجا که نفس ی،باورنکردن و ییاستثناکامالً  یتیموقع روز در یک. نشد که نشد بسته، باز در ینا
زدم  یبخود نهه روال متداول خارج بود، اما ب از یشامدپ ینگرچه ا. یافتم شد و من خود را رخ به رخ رهبر بسته وا یرفت و درها کنار یکبه  یک

های  ات پرسشبه ذ ی؟ا یافتهو رخصت مصاحبه ای  هنشست رهبر مقابل اکنون در تو واند  هشد که چگونه درها وا ینچون ا که تو را چه به چند و
را  یکه وهایی  روفتنِ فاصله یباشد براای  هسخن بهان ینا یدشا ی؟ا یدهرا چه د یخدا. یبگو یبا وای  هدل انباشت و هرآنچه را که در یندیشخود ب

 نامتعارف، و زیشورانگه مصاحب یناه ذات صادقان ین،کم درهای  حادثه یغوغا د دریکه شا ینا و. با مردم نشانده یهمجوارهای  دوردست در
  .یدبگشا وا یشانا خود یبه رو و یرانمردم ا یرا به رو ییرها شفقت و سالمت و یها راه یکهبار

  زاد نوریمحمد 
 یک و ماه سال نودمرداد

  
 ازاید  هن سپردخود را به م یِسه سال رهبر و یستب ینا یرسم مصاحبه یننخست مسؤولیت و یقتوف واید  هیرفتپذ حضوره که مرا ب ینا از: زاد نوری

مرا . یافتراه خواهد  یوجهان یکه درآن مطرح خواهد شد به محافل مهم کشور یمصاحبه ومسائل یندارم ا یناناطم. جناب شما سپاس دارم
 یاندرم که شما را یتفاوت من با افراد. یدمکن یدمن ترد یرخواهیِدرخای  هذر. ام شما بوده همچنان که تا کنون دوستدار. یددوستدارخود بدان

شما  یانکنم، اطراف می شان بزنم، آنها را به شما گزارش یبو بدون آن که دست به ترک ینمب یازخبرها وخطرها رام یاست که من بخش ینااند  هگرفت
 در ا را برآشوبند، ومبارک شم خواهند خاطر نمی یر،تعب ینتر سالم که در ینا ،یک. دارند می شما پنهان علت آن را از و به دو ینندب می را راما خط
 از، خاطر ینهمه ب. یندشما بگشا یرو یشرا پ یدهبرگز یخبرهاه سفر یابگذارند  یخبر یب کند که شما را در می یجابمنافعشان ا: غالب یوجه

ا شما سخن توانم بدون لکنت ب می بپرسم من یحضرتعال باشد که از ینا یدهپسند یدشا. یدمن مرنج یحسخنان صر از امندمشما تقاض محضر
 کنم؟ یتشما را رعا یرهبر یها سال ینا یخط قرمزها یدکه نه، با یا یم؟بگو

  
 .ییدبفرما: رهبر

  
که  یستن یاسالم کشور یک یرهبر ه ساحتچرا که برازند. گذارم می حساب همان سخن بدون لکنته شما را ب »ییدبفرما« ینمن ا: زاد نوری

 .یندبگو سخنان درون خود را با او باز از یلرز بخش مختصر کام کشند و با ترس ور مخاطبان او زبان د
  

 !یدا کرده یلمف واید  هنوشتاید  ههرچه خواست. یدا را نداشتهها  یتمحدود ینخدا ا شما که شکر) تبسم با: (رهبر
  

زندان و  یمن سال و یک یمتن به قم یسخن برا صراحت ینکه ا یددار البته خبر. کنم یشما تشکرم صدره سع شما و از خاطر ینهمه ب: زاد نوری
برابر  مقاومت در و یصور یها دادگاه و یماریب چند جور وتر  خشک و یو اعتصاب غذاها یناموس یناسزاها و ینشتم و توه ضرب و
 ینا یدوارمام .است اند، آب خورده آورده یدپدام  هخانواد من و یبازجوها برا ینکه همهایی  یبآس و گناهابازجوها و تن یچنان آنهای  خواسته
به لکنت های  زبان ینپرسش نخست را به هم یدموافق باش اگر. فراهم شود یزمخاطبان شما ن همگان یمن فراهم آمده برا یکه برا یفراخ وسعت
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رسند،  می لشان کهتعارف، به حرف د شما بعد از سخنان پرتکلف و یاناطراف یددار خبر یاشما آ خود: که ینا. یمشما اختصاص ده ینمخاطبه افتاد
 افتند؟ یم و به لکنت در یدآ می زبانشان بند

  
حال که  ،اما درباره لکنت زبان مخاطبان و. یقول یفقهوا یوحلل عقدۀ من لسان یامر یسّرلی و یصدر یل رب اشرح. یمبسم اهللا الرحمن الرح: رهبر
ما . ییدگو می است که شما یزیچ ینا. یماعتقاد ندار یدآن هست یا مدعکه شم یلکنت ینکه ما به ا ییمگو می پرده یصراحت است ما هم ب بر قرار

سواد، دانشمند،  یباسواد، ب ی،دانشگاه. یمبرخاست دار ما با اقشارمختلف نشست و. ندارد یدرست یانبن ادعا اساس و ینکه ا یمکن می یدتأک صرانهم
 خواهند با ما می آنچه که همه هر آشنا، همه و یبه،غر یرخودی،غ ،یپاسدار، کاسب، هنرمند، عوام، خواص، خود یجی،مخترع، مکتشف، بس

. که بخواهند صحبت کنند یافراد یگذارند جلو می را یکروفنکه ماید  هیدد ،اید هبود چند جلسه حاضر خودتان در. واهمه یب ترس و یب. یندگو می
اش را به زبان  یخواهد مکنونات قلب نمی یاکند  نمی جرأت یحال اگر کس. یندچه نگو و یندچه بگو ییمگو نمی به آنها مطلقاً نه افراد دفتر نه ما و

بود به  یاگر ضرورت و. یمشنو می ها را حرفه و هم ینیمنش می .یمآزاد دار یبونتر یواقع یبه معن ینجاما ا. به خودش مربوط است یگرد ینا یاوردب
شما را به زبان  یمدعا کجا؟ آنجا که ما لکنت. یمشما را قبول دار ادعای یگرد لکنت است؟ بله، وجه یشکجا ینا. یمده می آنها پاسخ یک یک
 .لکنت هست ینا. یمکن ینم را ما انکار ینا. یما انداخته نانماندشم

  
 یناما ا. روند می زنند و می شما حرفشان را و در محضر یندآ می مختلف اقشار مردم از. ییدفرما می است که شما گونه ینصورت ظاهر، هم: زاد نوری
 و نتخبم یندگانکه نما یننه ا. یریدگونه که هستند بپذ آنها را آن یدبا یدکن یدابه عمق حرفشان راه پ یدخواه یم اگر. حرف آنهاست یرونیبه پوست
 اند؟ یختهدرفش آو داغ و شما به صورت نامحسوس یتب یوارد و در که از یددار باور یجنابعال یاآ مثالً. آنان راه گرفت خط و یدهترس باز و زبان

  
 یناگر تهمت نباشد، توه ید،بر یم کاره که شما ب یدرفش لفظ داغ و ینا. دارم خود خبر یتب نداشته باشم از کجا خبر هر از من اگر! مطلقاً: رهبر
داغ . یمولؤمس یمآور می که به زبان یظقبال الفا در یما همگ. یدباش یدبر یم کاره که بهایی  مراقب کلمه. یستدروغ نباشد، راست هم ن اگر و. است

 ما؟ یتب هم در درفش؟ آن و
  

 »مطلقاً«ه از واژ سوتر است که آن یمحض یتکشانم، واقع می شما یفشر یتآن را به ب یکه من متعمدانه رد پا یدرفش داغ و یناما ا: زاد نوری
 آن هر یژهو هب و یرانمردم اه زبان هم درفش، انداختن لکنت بر داغ و ینا هیفوظ. دهد می انجام یخوب هخود را به یستبا وجود دارد و کار یحضرتعال

 بُرد، هم صدا و دره ب یترعا یمِگل سخن از یزد و پا یادل به در آمد و یکیشما  حضور هم در اگر. یابند یم است که به محضرشما بار یکسان
و چه  ییداست که شما چه انکارش بفرما یتیهمان واقع ینا. منام با خود اوچه بکند و هم سربازان گ اوه خوب بلد است با سخنان گستاخان یماس

مأموران شما مردم را . است یسیپل و یتیبه شدت امنه جامع یکما ه جامع. اند یدهگستران یرانیاناه هم سر اش را بر یهسا ید،کنارش بگذر از یبا تأن
 .ینه تعامالت مدن. ترس است یاسالم یمردم ما با نظام جمهور یوندمالت پ. اند ترسانده

  
. غرب هست درای حتا  هجامع نظام و هر است که درهایی  یبآن آس از ینا. شوند یدچارنم یطتفر ما به افراط و یتیمأموران امن ییمگو نمی ما: رهبر

 وقو حق یخواه یآزاد یادکه فر یآن کسان اًیقاند؟ دق علم کرده یرا چه کسان ینهاا ید؟بشو یبرزندان ابوغُ یاگوانتانامو  منکر یدتوان یم شما مگر
 یک یناما ا. یمرا قبول دار ینما ا. بشوند یطافراط و تفر باشند که دچار یبسا مأموران یهم ا ما یتیِنظام امن در. بشرشان گوش فلک را کر کرده

 و ندرسخن گفت یند،آ می ما یشدستجات مختلف پکه در یآن کسانه هم که ینعمده ا. موارد است از یمورد. استثناست. یستقاعده ن. یستروال ن
 جا ینما بارها هم. چه پنهان چه آشکار. یمسخن گفتن مردم ندار یچگونگ درای  هبخشنام یا یتیمحدود ینجاما ا. نقد کردن واعتراض کردن آزادند

 .یما پهن نکرده یبساط چاپلوس ینجاما ا. یاسیفرد س یک یاپزشک  یک یا کارگر یک یا. خود ما انتقاد کرده است دانشجو رسماً از یک و یما نشسته
  

 من هموار شما راه را بر صدره سع ینا. یدگشا می من آغوش یحسخنان صر یکه برا ینمب می یصدره جناب شما سع من خوشحالم که از: زاد نوری
اوضاع  از سوتر که آن یمبگو و ،ما مخالفت کنمش یشینبا سخن پ یداجازه بده اگر ،خاطر ینهمه ب. زند می زبان من پس تکلف را از. کند یم
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 یرهبر یدشما بپرسد آقا جان، چرا با کند از یم جرأت کرده و یکس یاآ! مثال یک. خورد می رقم یگرید جور یاقضا برشمردید،که شما  یمطلوب
 بخواند؟ اه قضا بتواند شما را به محکمه فرادستگ ببرند و یتشما به دستگاه قضا شکا مردم بتوانند از یدچرا نبا یاباشد؟  العمر شما مادام

 
مجلس خبرگان  مردم در یندگانبار توسط نما یکما طبق قانون هرچند وقت  یدوام رهبر. یستیمن العمر مادام ما برخالف سخن شما رهبر: رهبر
خوانده  ما به محکمه فرا یدچرا با ح شود؟ وما مطر ینذهن مخاطب در یپرسش ینچن یک یدچرا با پرسم؟ اساساً می شما حال من از. شود می یدتمد
آحاد  از یکیشود  می جامعه بخواهد مخدوش شود، رهبر شئونات اگر ینا. دارد یشئونات یککجا  هر بلکه در یرانا نه در یگاه رهبریجا یم؟شو

 .کند نمی تره خورد یرهبر ینچن یک یبرا یصورت، کس ینا که در ؛مردم
 یمختصات ینرهبر با ا ینشما ا نظره ب یی؟آ نمی ما به دادگاه یتچرا با شکا و ی؟العمر گفت آقا شما چرا مادام رهبر به یدارد هر که بشود در فرض

که  یبکند؟ آن رهبر یرا رهبر یرانمثل ا یپهناور کشور یکتواند  می اساساً ید،او بگوه چه خواست ب کس هر که هر ید،کن می یاداو  که شما از
 یتکه به شکا یبکند؟ رهبر ینه و هستند امر که تحت امر او یهمه دستگاه ینتواند به ا می یاآ یزد،متلک فرو بر انتقاد و هر اش با هر بریشأن ره

 یدو به فرماندهان سپاه بگو یدفالن بکن یدندارد که فردا به فرماندهان ارتش بگو ابهتی یگرد رهبر ینبه درخواست آن به محکمه برود، ا و ینا
 .کجا؟ مجلس خبرگان. را قانون مشخص کرده رهبر که شأن پرسش از ینا مضافاً بر .کنیدبهمان ن
 برکنار یا ییدرا تأ هم او هم رهبررا انتخاب کنند و یندگان،نما ینتا ااند  هآنها را به مجلس خبرگان فرستاد واند  هخود را انتخاب کرد یندگاننما مردم
 ینا اشدهم اگر ب یپرسش. مجلس خبرگان است. یستما ن یتب ینیامام خمه ینیحس و یابانخ کوچه و رهبر پرسش از یگاهکه جا ینا یعنی ینا. کنند
. یچرا فالن موضع را نگرفت یا یجا شما فالن موضع را گرفت آقا چرا فالن یدبگو به رهبر یدهراه نرس که از یوارد تازه نه هر. خبرگان استه یفوظ

 و نشأ. یسمشود آنارش می .مرج شود هرج و می یمبگردان قانون که رو از. گردند می خود محور کشور برهای  قانون باشد چرخ اگر یکار مالک هر
خود مراجعه  یندگانبه نما یددار پرسش اگر. مخدوش شود ییپا و سر یب و رهگذر توسط هر یدانتقاد نبا یابه اسم پرسش حتا  ی،رهبر یگاهجا
 .یرندگ می جواب پرسند و می .اند مکاتبه تماس و مرتب با ما در یخبرگان رهبر. یدکن
  

 یزن یاریاما بس. به جان جامعه درافتد یستصالح ن مربوط است محرمانه است و یکه به رهبر یمسائل تعداد از یککه  یمقبول دار: زاد نوری
 بند یاستصواب نظارت یلتررا به ف ین رهبرخبرگا ینشگز یما وقت. داشته باشند خبر یرهبر یایچون قضا مردم حق دارند که از چند و اند و یعموم
 در یهمگاند  هیافتکه به مجلس خبرگان راه  یندگانینماه مجموع. کند نمی یدامجلس راه پ ینبه ا یمستقله یندنما یچم معلوم است که هیکن می
معلوم  یندگان،نما از یبیترک ینچن یک ییاگر قانون و یعمل و یفکر یندبرآ. یندربا می هم سبقت از یشما گو یکارها شما و از یدتمج و یفتعر

 .انجامد نمی شما مکرر یدتمج و یفتعر و ییدتأ بهاست که جز 
 یابکند  یپرسش یدعهده داره که ب یمسؤولیتهمه  ینشما بابت ا هم نتوانسته از یندهنما یکحتا  مجلس خبرگان چرا تا کنون ینهم در ،مثال طوره ب

بدهند، شما را هم بخواهند تا به  یحو توض یایندخوانند تا ب می وزرا را به مجلس جمهور و رئیس ی،اسالم یورامجلس ش یندگانگونه که نما همان
 یدنداو شور بر یرینکرد، سا یکه اعتراضک مختصر هم یرازشه یندنما یید؟پاسخ بگو یشانها بسته به پرسش یپشت درها و یدمجلس خبرگان برو

چوب  اش را به سنگ و و خانه یدندپرست مسجدش را به آتش کش یو جاسوس و اجنب یهفق یتبه اسم ضد وال شما و از یبه جانبدار یجیانو بس
 چرا؟ چون از. یدندتبع در آواره و یمرجع نام ینحاال طالب ا ینهم. ناقص کردند و یاو را زخمه طالب مدرس از ثیریجمع ک زدند و. بستند

 مجلس خبرگان دنبال اش را در یندگینماه یفآشنا، وظ مرجع نام ینکه ا یننه ا مگر. کردند یجانبدار سخن درست او استادشان و مرجعشان و
 چرا؟: جناب شما بپرسد شود از می یداپ یدوم نفر یاآ اییدشما بفرم خود یت،وضع ینکرد؟ با ا می
  

پرسش واعتراض ونقد ه یدستما یدنبا یکه شأن رهبر یمارد یدتأک یاصل اساس یناما همچنان برا. یمکن نمی ییدشد تأ یشانرا که با ا یما رفتار: رهبر
 .ومتلک شود

  
مواضع پنهان ه جامعه، به سست شدن هم یک یسست کردن ارکان قانون. یبندیمپا یاصل نانوشته اما منطق ینبه ا یماهم تا حدود: زاد نوری

ه شود با مراجع می دارد که یکشوررا تباه نکند، بند بندهای  یهرماکه رهبربه خطا نرود وس ینا یقانون برا یناما هم. شود یوآشکارآن جامعه منجرم



 )1341(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 هشدار به او یابرکنارش کرد  یقانون ینکرد، بشود با همان مواز یتخط یمختصات رهبر از او یوقت اساساً یا و. برخورد کرد یبه آنها با رهبرخاط
 .خاص یروز و روزها هر یل براب یفرفع تکل ینه برا. کشور ما مشخص کرده یرا قانون اساس ینا. داد
  

 ما از یبرکنار و هشدار نقد وه مجلس خبرگان به حوز یندگاناش ورود نما که الزمه یما مرتکب شده ییچه خطاها یابه نظرشما ما چه خطا : رهبر
 باشد؟ یمقام رهبر

  
 .خطاها ینا یستندخب کم ن: زاد نوری

  
 مثالً؟: رهبر

  
مجلس ه ادار و یندگانروند انتخاب نما که اگر یمدان می یکهم ما هم خود شما ن. شما یدوران رهبر یالعمر امداستان ماد ینهم مثالً: زاد نوری

 .یدسپرد می یگریرا به د یتانبعد جاه دو دور یا یکبسا شما  یرفت ا می یشپ یصورت قانونه خبرگان ب
  

 یدلبستگ ینتر ما کم. یدما را بهتربشناسه یروح تا ما را و یدبپرس یگراند زا یدشناس ینم اگر یا. یدشناس می یحدود ما را تا یشما وضع روح: رهبر
 شب راحت شما هر. و آب شدن است یو اضطراب و نگران ینخواب غصه و شب زحمت و یما صندل یبرا یرهبر یصندل. یممقام ندار ینبه ا
کوچک پنج شش نفره ه خانواد یک مسؤولشما . یچدپ می ه بخودکه با شکم گرسن یمرا بخور یریآن عشاه غص یداما ما با یدخواب می یریدگ می
 ینا. یمکش می همه باربدوش ینا یلکه با همان جسم عل یمدار یلیجسم عل یکما . یلیونیکشورهفتاد م یکبه وسعت ای  هخانواد مسؤولما  یدهست
وبه ای  هگوش یک یمعمرمان را برو از مانده یصباح باق چند ینرا ازدوش ما بردارند تا ا ینبارسنگ ینا یکه خبرگان رهبر ماست یقلب یآروز

 .یمو درس بده یریمدرس بگ. یمخودمان مشغول شو یطلبگ به همان امور یا. یماستراحت بپرداز عبادت و
  

 آن را فراهم یخودتان مقدمات قانون ید،رفتن بود شما اگر خواهان کنار. کنم سخن شما را به تعارف برگزار ینمن ا یداجازه بده: زاد نوری
شما را  یالعمر مادام یدار، مقدمات قانون خنده: ام شرمنده و یدم دست و ییابتدا یاربس و آشکار یمهندس یکشما با  یانحال آنکه اطراف و. یدآورد می
 فرد اصلح یکرا به  یتانجا. یدشد نمی خبرگان و یندگانمعطل نما ید،رفتن بود شما اگر خواهان کنار .اند هفراهم آورد یداستان نظارت استصواب با

 .یرهبر یبه شورا یا. یدسپرد می
  

 یم؟برو ییدفرما می شما یمخواهند بمان می ما مصرانه از یخبرگان رهبر یوقت: رهبر
  

او . یستن نبوده و تر به شما نبوده باشد کم یرانمردم اه عالق از تر یشب به نلسون ماندال اگر یجنوب یقایآفر یندگانمردم و نماه عالق یزانم: زاد نوری
 .بکند یرهبر عمر یانتا پا کردند که بماند و می که همه به او التماس یحال در. رفت کنار یتاوج محبوب در
  

 بله، اگر. یمنگر می احترامه یدکه کرده به د یبزرگ به کار و یمدان می او را ارزشمند ما کار. اسالم نداشته نلسون ماندال هرچه که داشت دغدغ: رهبر
سخن  اینجااما . یمرفت یم کنار یراحته شد ما هم ب می خاک وطن خالصه وطن وه محدود نلسون ماندال در یجناب آقا مثل یزما نه علق افق نگاه و

ها  به اسالم بزند که تا قرن یبیکجا معلوم چنان آس رفتن ما از کنار. یمهست یاسالم یاستس خبره در و یکارشناس اسالم یکما . اسالم است از
 بخواند؟ یشههم یاسالم را براه که فاتح یایدما ب یجاه ب یکی و یمبرو کجا معلوم ما کنار نشود جبرانش کرد؟ از

  
 رهبر خطا از یک یدنبه محض د. هم خواهند داشت یشما را البته خبرگان رهبر ینگران ینا. یدرسته دغدغ و. است یسخن درست: زاد نوری
 .ذارندگ یم کنار او را قانوناً یبعد
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اما خبرگان  یدده می یصرا شما تشخ یناست ا چطور. یمهست یرهبر یبرا ینهگز ینکه ما بهتراید  هخود آوردهای  نوشته خود شما بارها در: رهبر
 دهند؟ نمی یصتشخ یرهبر

  
من به ه یدعق ینا. یدهست یرانا یرهبر یبرا ینید یتشخصترین  مناسب و ینکه شما برتر ،اعتقاد را داشتم ینهم یبله، من تا مدت: زاد نوری
 از یعنی. یدبرو کنار مسؤولیت ینا مصلحانه از و مشفقانه یارحرکت بس یک در یداست که شما با ینا اما امروز باورم بر. مربوط استها  گذشته
 .یرشدههم د یکم یدراستش را بخواه اکنون اگر. یدگرفت می را یمیتصم ینچن یک یدبا یشها پ مدت

  
است  یقانون درست و یانم ینا اما آنچه که در. درست مخالف شما. دارند یگرید یصهم تشخ نفر ها یلیونم. شخص شماست یصتشخ ینا: رهبر
 .یمهست یرانا رهبر انوناًصالح بدانند ق یکه خبرگان رهبر یکه ما تا زمان یمبحث درگذر ینا پس از. است یخبرگان رهبر یصتشخ

  
و  یدنشان می ینزم شما چرا همگان را بر: یقچندان عمه ن و یسطح ظاهر به صورتپرسشِ  یک. یمگذر یدرمموضوع  ینا از. چشم: زاد نوری

محمد : یدندپرس می حاضران مجلس شدند از می به محفل او وارد یوقت یبگانکه غر یختآم می با مردم چنان آن یامبرپ ینید؟نش می یصندل خودتان بر
 کدامِ شماست؟

  
 .کند می ما درد یپا یدکه هم زمانه عوض شده هم شا یدبگذار ینحساب اه ب: رهبر

  
 .هم درد پا داشته باشند یگراند یدشا. یدبگذار یهم صندل یهبق یبرا: زاد نوری

  
 .ینیدننش یصندل بر یدشد رهبر یشما وقت: رهبر

  
 و یامبرپه یرو س ینیدهای  سخن شما، با آموزه و تاررف ینتر کوچک. نامسلمان کشور یک نه رهبر. یدهست ینسرزم ینا یاسالم شما رهبر: زاد نوری
 و یامبرپ مرتب از یدارد؟ شما وقت یرادیچه ا. ینیدتخت طال بنش بر و یدبردار یجمهور ینپس ا را از یپسوند اسالم ینشما ا. شود می یسهمقا ائمه
پنهان  یخود حساب مال یکجا برا علی و یامبرپ. یدخوان یم ن فراآناه یربا س یسهخودآگاه مخاطب خود را به مقانا ،ییدگو می سخن علی اوالد و علی

 چرا که. کردند می رراکنش ارتباطی  ینچشم مردم ا یداشتند جلو یالمال برم یتب از یپول اگر. بود شان آشکار یپول ینموازه آنها هم. داشتند
 .است یمالهای  یکار پنهان ینهمجوشد  یبرم یاعتماد یآن سوء ظن و دروغ و ب که از ییجا ولیندانستند ا می
  

خود شما  از یامال دن ما از. یدکن بار یکانوانت پ یکپشت  یدتوان می ما را شما یمشخص بوده است؟ زندگنا ما پنهان و یکجا مواضع پول: رهبر
 یدگیرس یدبا جا ینکه به حساب خودمان هم یمدان می .یمکن می یادداشترا  یزندگهای  ینههز یزِبه ر یزر شخصاً. نداریم تر یشب یمنداشته باش تر کم
 .یمندار یحساب پنهان یچما ه یر،نخ. خدا یشگاهپ در یحسابرس از یشپ. یمکن
  

 یادبن یحساب ماله ب یاکنند؟  یدگیرس یآستان قدس رضو یبه حساب مال قضائیدستگاه  حسابرسان مجلس و یدده نمی چرا اجازه: زاد نوری
 منتشر خود را علناً یاستان یسفرهاه ینشما؟ چرا هز خود یتب یحساب ماله ب یا یند؟که تحت نظرخود شما ییدهاها و نها مستضعفان و دستگاه

 ید؟کن ینم
  

 .است طور ینما ا تحت امر یها دستگاهه اساسنام: رهبر
  

 یرند؟نگ قرار یکه مورد حسابرس: زاد نوری
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 بله: رهبر
  

شود  یم باشد، چطور جوابگو یاتماله ادار و یحسابرسهای  به دستگاه یداست با یرپلهز یک یادکه  یکنشان که صاحب  یشهروند ب یک: زاد نوری
 یالتتشک ینا که در ییها آمد پول باشند؟ مردم چگونه به سالمت رفت و برکنار یحسابرس از یمنتسب به رهبر یلطو و یضعر یهمه نهادها ینا

 شود اعتماد کنند؟ می دست به دست
  

 .قانون است ینا. را ندارد یتحت نظررهبر ینهادها از یحسابرسه اجاز یدستگاه یچه. است یرهبر یاراتاخت از ینهاا: رهبر
  

. یندازیدب دور یعموم را به نفع افکار قانون ناجور ینا یدبا شما شخصاً است و یناجور قانون اشتباه و حتماً ،فرض قانون باشده هم ب اگر: زاد نوری
 شماست؟ ینه پول شخص یاالمال است  یتمنظورم همان پول ب یست؟ن یاپول مردم هست  یاها آ گاهدست ینپول ا: بپرسم یحصر

  
 یفظر یاتکه آن خصوص یهیفق یدرضمن ول. کند ینهداند هز می کجا که صالح هر را قانون به رهبر داده که در یارشپول مردم است اما اخت: رهبر

 .برد نمی دست به حرام کند و نمی خود صرف یانابج پول مردم را در گاه یچحساس را دارد ه و
  

داند  می کجا که مصلحت هر ها را در پول ینتواند ا می یرهبر و. است رهبری یاراخت ها در پول ینکردن ا ینهکه هز یمکن می فرض قبوله ب: زاد نوری
 یتو یزدبر یتوازن اقتصاد یجادا یبرا اصالً یا. بگذاردها  ینیسطفل یبج در یااهللا لبنان ببخشد  به حزب یابه مبارزان افغان بدهد  مثالً. بکند ینههز
 یدبدان ید،را به من سپرده ا یارپولتانمردم، ممنون که اختای  هکه صاحب آن پولها هستند گزارش بدهد ک یبه مردم یدرهبر نبا یناما هم. آب یجو

هم به  یلیاردیچند م یکو ام  هدادها  ینیدالر به فلسط یلیاردو سه مام  هاهللا داد امسال به حزب یندالرازپولتان را هم یلیاردکه من پنج م یدوآگاه باش
 ید؟باش یانجر در یگر،د یجاها و یهبه سورام  هصورت اسلحه فرستاد

  
 !کرد یعلن یدرا که نبا یزیچ هر. مقدارش محرمانه است ها و پول ینکردن ا ینههز: رهبر

  
 یرانمردم ا یبج بدانند از یدبا یبگانشود که غر یم چطور. یدا اهللا اعتراف کرده حزب یحاتیتسل و یک مالآشکارا به کم یاما حضرتعال: زاد نوری
 شان برداشته شده؟ یسهک از بدانند چقدر یدنبا یرانشود اما خود مردم ا می یدشانعا چقدر

  
 .ینیدب می است که گونه ینما همه یوش. دارد یرهبر یبراای  هیوش یکس هر: رهبر

  
 .یستخبرها ن ینا قرآن هم از در. نبوده گونه ینا یددان می امامان ما که شما خود را منتسب به آنان و یامبرانپه یواما ش: زاد رینو
  

 .یدمطالعه کن یدبرو. یددان نمی را یهفقه مطلق یتوال یشما معن: رهبر
  

موارد  تنها در - موارد خاص بتواند در یدشا یافته،دست  یرینظ کم اتیاربه اخت یهفقه مطلق یتوال یگاهاز جا یمند که با بهره یرهبر: زاد نوری
 تان یسه سال است که حساب مال و یستشما ب. ادامه بدهد کار ینتواند به ا نمی یشههم یالع مردم دست به اموالشان ببرد اما برابدون اط - خاص 
 .یستروشن ن

  
 .یدمطالعه کن یدبرو. گردد یبرم یهفقه مطلق یتوال یبه همان معنا ینا: رهبر
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 بهادرو فحاش و بزن مخوف وای  هچهر ییردادید؟تغ یمخ یشعبون به بودند، به چهر یمردم نهاد و پاک یرا که مردمان یجیانبسه چرا چهر: زاد نوری
 یز؟گر قانون

  
دارند ونه  یینه ادعا. اند ینزم یافراد رو ترین پاک زنان از مردان و ینا. یدکن می مردان خدا اطالق یناست که شما به ا یصفت زشت ینا: رهبر

هم  ماند من خود مخ یشعبون ب ینهاا اگر. مخ یشوند شعبون ب می زعم شماه ب یستندا می انقالب ضد گران و برابر فتنه در یبله، وقت. یبینص یاازمال دن
 آنان رااید  هداشت یرزنانش و یرمردانش ینا یانم که درای  هبقکنم که شما با آن سا می تعجب. کنم یم افتخار یمخ یشعبون ب ینبه ا مخم و یشعبون ب

 .زاد نوری یآقا یدخدا بترس از یدترس ینم اگر ینهاخود ا از. یدکن می به آنها اطالق یمخ یجفاکارانه صفت شعبان ب و یدشناس نمی
  

 من. ارکان کشوراسته نفوذ پاسداران شما درهمه زدارند حفظ قدرت شما وگسترش حو یفعلهای  یجیکه بسای  هیدمعتقدم تنها فا: زاد نوری
 یقانون و یرسم و یتیامن یروهاین. باشد یسپل یددستگاه با ینا یستدگران با فتنه انقالب و برابر ضد در یاست دستگاه هم قرار اگر: یمگو می

او  از خواند و خطا فرماندهش را به مجلس فراصورت بروز  در او پرسش کرد و که بشود از یدستگاه قانون یک. باشد یانتظام یروین. باشند
 یاوریدرا باش  هنمون یکاند؟ شما  پاسخ گفته ییمگر به جااند  هکرد یبو تخراند  هزد واند  هبرد ییکه به جا یورشی با هر یجیانبس. خواست یحتوض

 .یدهنرس ییجاه شما ب خود یدهمه تأک دانشگاه با آن یکوه که هنوز است پروند هنوز. یریمبگ پستا من سخنم را 
  

. است یجبس گران با سپاه و فتنه انقالب و برخورد با ضده یفوظ ؛یدمطلع باش یداطالع ندار اگر. ییدفرما می که شما یستن گونه ینا یر،نخ: رهبر
 .کنند می کمک ،دارند یجانب ینقش یو انتظام یتیامنهای  یروین

  
 یست؟گرچ فتنه انقالب و ضد شما از یفتعر: زاد نوری

  
. اندازند یم دور کنند و یم کشور ینا را از یتاسالم و روحانه یشر یدآزادشان بگذار روز اگر یک. خواهند نمی نظام ینبه تن ا که سر یکسان: رهبر

 تبه شد یدبا ینهابا ا. است یکردن اموال عموم یعکارشان شورش و ضا. است یینما یاهکارشان س. آحاد مردم است یانم در یافسردگ یجادکارشان ا
 .نفاق سرکوب فتنه و کشف و مراقبت و. است ینهم یجبسهای  یتمأمور از یکی. برخورد کرد

  
 ند؟ا یرانمردم ا از یبخش ینهاا یاآمده  یرانخارج به داخل ا از یاآ یدکرد یفشتعر یکه حضرتعال یانقالب ضد ینا: زاد نوری

  
 .یرندگ می خارج خط اند و از داخل. اند نقالبچه داخل باشند چه خارج، ضد ا. کند نمی یفرق: رهبر

  
. است یحقوق ینبرده دارا یکه دست به اسلحه و خرابکار یهم تا زمان یرانیشهروند ا. اند یرانیشهروند ا یککدام  گران هر فتنه ینپس ا: زاد نوری

 .اعتصاب کنند. کنند ییمایراهپ. اجازه داده که اعتراض کنند معترض قانوناً به شهروندان ی،حقوق شهروند ینا
  

 .را نگرفته یشانجلو یکس. اعتصاب کنند. کنند یماییراهپ. و اعتراض کنند یرندبروند اجازه بگ. نکنند ییمگو نمی ما: رهبر
  

 یرند؟کجا اجازه بگ از: زاد نوری
  

 .وزارت کشور از: رهبر
  

معترضانه  یماییراهپه و اجازاند  هرفتای  هانقالب عد سه سال پس از و یس ینا که در یاوریدنمونه مثال ب یکتنها  نمونه، و یکشما : زاد نوری
 .یمن، ما معترضمسؤوال یا: اند زده یادفر واند  هآمد یابانبه خ واند  هگرفت
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 .یرنداجازه بگاند  هکه نتوانستاند  هرا نداشت یطششرا حتماً: رهبر

  
 یهنر یا یاسیس یا یمذهب یا یقرآن یا ینشست ادب یک یبرگزار یبرا یجازه رسمبرم که ا می شما اسم یرا برا یمحافل من مجالس و: زاد نوری
 واند  هزد .اند هیختمحفل را به هم ر و بساط آن مجلس واند  هرفت ییزنان خدا مردان و شما یربه تعب یاها  مخ یشعبون ب یناما ناگهان ااند  هداشت
جماعت  ینا رفتار یزبه ر یزدارم شخص شما از ر یناناطم .اند هفحش داد .اند هکرد یبتخر .اند هکرد ینمال و ینمجلس را خون ینحاضر ازای  هعد
بدون  و یلدل یب یها برگردان همان اعدام عکس. انقالب شده است پس از یها سال ینا یهیبد و یروال حتم یکجماعت  ینا رفتار. یددار خبر

 یمبگو یدده می تواند جلودارشان شود؟ اجازه می یکس مگر. کنند می یبکشند و تخر یم زنند و می یسچشم پل یجلو ینهاا. یخلخال بدادگاه جنا
 یرند؟گ می اتاق فکر سرداران شما خط یاشما  یتب از یماًمستق ینهاا

  
 یرند؟گ می ما خط یتب از ینهاکه ا یدشما سند دار: رهبر

  
که  یدهست ییها خون مسؤولکل قوا  یمقام فرمانده شما در. وقف ماندهشخص شما مت کل قوا است که در یبله، سند من مقام فرمانده: زاد نوری

سند من  .اند هگذارد یجاه جماعت ب ینکه ا یدهست یمردمه یدخراشهای  عاطفه وها  و ترسها  زخم مسؤولو  .اند هیختر ینجماعت به زم ینا
 یک یحضرتعال واند  هکشتحتا  و یرا زخمای  هعد واند  هزدها به هم  شهرستان تهران و در ینهااست که ا یمحفل مجوزدار و سهزاران مجل

 .یدا نداشته ینهاا عملکرد و رفتار یحتقب هم در مختصر یریگ عموض
  

 سند؟ یعنی ینا: رهبر
  

کل قوا ه فرماند اما چون شما. متوجه من بودها  فاجعه ینا کل قوا بودم حتماً قصوره فرماند زاد نوریاگر منِ ! سند از فراتر یعنی ینا: زاد نوری
همان . تاسمش مردم اس یکیاست که آن  یگرد یکیالبد مقصر یند،شما یقواه یرمجموعکه دارند ز یالتیبا تشک ییمردان وزنان خدا ینو ا یدهست

 .اوباشان به خاک افتاده ینتوسط ا یتششده و شخص یکه کشته شده وزخم
  

. چه خارج داخل و چه در. یمما دشمن دار. یدندار ید؟دار. یدندار خبر کشور یناه پشت پردای ه حادثه وها  فتنه صدم ما از یکشما به اندازه : رهبر
ه آماد اروستاه در یکشورحت یهمه جا که دراند  هبازدارند یقوا ینما هم یجیانبس. بازدارنده محتاج است یبه قوا یران،ا یبه پهناور یکشوره ادار

به  شهروند سر کشاورز و و کارگر چرا سراغ آن کارمند و یجیانبس ینا. مراقب خط قرمزها باشند یدامردم ب. اند ینکم رودررو شدن با دشمن در
وقت رودررو  یکدشمن  ینند؟ب می خود آموزش های یگاهپا اوقات در یچرا مابق و یند؟آ می یدانبه م یمواقع ضرور چرا تنها در روند؟ و نمی یرز
 .انقالب آب ببندده قلع یرز فتح بکند و یکی یکیرا  یزهامبادا دشمن خاکر یممراقب باش یدما با. یلباس خود وقت در یک یدآ می لوج
  

و  یاوبه کجا مراجعه بکند و ازچه کس یدبزنند و ناقصش کنند با و یرندبگها  یجیبس ینرا ا یکی شود؟ اگر می وسط قانون چه ینپس ا: زاد نوری
 کند؟ یتشکا یالتیچه تشک

  
 .اند هکه مجازات شد یما هم داشته یخاط یجیانما بس. قضائیدستگاه  معلوم است، به: رهبر

  
 بگذارند؟ لحظه هم خودشان آن حکم را به اجرا داده که درلحظه حکم بکنند و در یجیانقانون به بس یاجازه را کجا ینا: زاد نوری

  
است که ای  هیرو یناش هم یکیکه  یازداردنهایی  فن وت ووشگردها و فها  یوهبه ش یکشوردار. است یمحکم قانون یالتاز تشک یکی یجبس: رهبر
مورد مجازات و  نشوند که بعداًها  فتنه وها  خدعه است که مردم گرفتار ینا یجیانضرب شست بس مردم از یراه دور ینبهتر. یما کرده یارما اخت
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 یادن یهمه جا در ینا. یفتدما ن یجیبس و یتیامن یروهایشان به نکار و انقالب نروند تا سر ضد گران و به سراغ فتنه مطلقاً. یرندبگ اخذه قرارؤم
 .یستما ن مخصوص کشور. مرسوم است

  
 یشود؟ کشور می اداره یتیامن یظغلهای  یوهکه با ش یکشور یاست؟دن یکشورهاترین  یسیپل از یکی ید،آن که شما رهبر یکشور یددان می :زاد نوری

 یش؟ها حراج داشته و ی؟فروش تن یکاری؟وش مصرف؟ بخورد؟ درآغ می غلت یادکه درآغوش اعت
  

 یلیبه جنگ تحم یتبا عنا. انقالب صورت گرفته پس از یها سال ینهم که در ییکارها از. ییدبگو کشور یناهای  یخوب هم از یمختصر: رهبر
 ید؟آب داشت همه جاده و برق و ینا ید؟داشت جودانش همه دانشگاه و ینا یاانقالب آ شما قبل از. یاقتصادهای  محاصره وها  یمهشت ساله و تحر

 .ییدرا هم بگو ینهاا
 

 پس از یها سال ینهم را که در یپول یلیاردم یلیاردم از -یبخش مختصر: کنم می تأکید – یما بخش مختصر که اگر ییدفرما می قبول: زاد نوری
آب  و برق وها  جاده ها و ما دانشگاه یبه تماشا، آنها برا یمنشست می خودمان وها  ینیبه چ یمداد می یم،ا دست آوردهه انقالب با فروش نفت ب

 .یمشد می خالص یما که گرفتارش شده ینکبت ینا از و یمکرد می یزیر یرا پ کشورهای  یرساختاش هم ز یهبا بق یدند؟د می ارکتد تری یشب
 یچه. است صفر یارزه یرصندوق ذخ یگفت که موجود یاسالم یمجلس شورا البته مطلوب شما در جمهور نامتعادل و رئیس یشپ یچند 

مردم را به کجاها  ینکجا رفته؟ ما پول نفت ا همه پول کشور ینا یراست. یاشفتبرن فاجعه غش نکرد و ینا خبر یدنشن ازای  هیندنما
 ید؟ما معنا کن یرا برا یرتبصه ژوا ینشود ا می یم؟ا یرکردهسراز

  
تذکرات الزم را  وام  هیدگرچه من خود بارها پرس .اند هکه نفت را فروخت یدبپرس ییآنها از یدبرو. یستمکه ن شورک ییاجرا مسؤول. من رهبرم: رهبر

 یدمتوقف نمان یهقض یک یینسطح رو در .یدکن یخودش واکاوا یگاهجا که شما هرکس را در ینهم یعنی یرتبص .ام داده کشور ییاجرا ینمسؤولبه 
 ،جهان و اوضاع کشور تان از یلتحل. یدهم بنگرها  به دوردست. ینیدرا نب یتانپا یشتنها پ. باشد یعافق نگاهتان وس .یدشو دقیق یزکنه آن ن به و

 یعنی ینا. ینیددشمن را نب ینخمپاره و کم توپ و و دشنه و یسهدس و ینیدرا بب یجبسهای  بچه یدست چوب یککه  ینا. نباشد یمورد و یمقطع
آنکه  است و یرتبص یاش است ب ینیحوادث نگاهش به نوک ب یلتحل آنکه در. یدخود را محک بزن یاناطراف یدتوان می مالک، شما ینبا ا. یرتبص

 .است یرتبصهاست با پا هم مراقب دوردست یشهم مراقب پ
  

 ینهم. ساده را نداشت یبازپرس یکه تجرب یشانبود؟ ا یرتبص بر یمبتن یاآ هه قضائیقو یاستبه ر یجانیصادق الر یخش اهللا آیتانتخاب : زاد نوری
 است؟ قضائیششم دستگاه  نفر یو یددان می .نداردای  هحاال هم تجرب

  
. تجربه نداشته که نداشته. صورت گرفته است یرتالبته که با بص یجانیالر یانتخاب آقا. است یلسوفف و یهفق یک. دانشمند است یک یشانا: رهبر

 یسندگینوه تجرب دارد؟ خودشما مگر یافالن وزارتخانه را داشته ه یرتجربام؟ مگرفالن وز ا داشتهر پهناور کشور ینا یِرهبره مگرمن تجرب
 یمشاوران برا. استخدام کرد و یدشود با مشورت خر می تجربه را. نگاه ما، مهم سالمت فرد است از. یدا شده یسندهو نواید  هتالش کرد ید؟ا داشته
دستگاه تحت امرخود را درامتداد هم های  یتظرفه که بتواند هم. یراستمد یکبرسالمت  یمبتن یریتدمهم سالمت وم. شوند می استخدام ینهم
 یآقا ییدگو یم چرا. ام یراض یشانا من از و .اند هموفق بود یلیخ یجانیالر یآقا ینیمب می ینطورکههم. آنجا را به حداکثر برساند ییکارآ و بدهد قرار
 اگر و ندارد؟ یداردستگاه قضا خر در یشانحرف ا ییدگو می شما یعنی. گناه است. است ینتوه یک ینا. است یقضائششم دستگاه  نفر یجانیالر
 تواند؟ نمی دستگاه صورت بدهد، ینا در یتحول واهدبخ
  

 سواد و یب قضائی رنظ که از یددستگاه انتخاب کرد ینا یاسترا به ر یو کس یدزد را کنار سالم و یرمد کارکشته و یشما صدها قاض: زاد نوری
 بر یلدل ینرا به ا یشانکه شما ا یمبگو یدشو نمی ناراحت اگر. رسد نمی تجربهبا یانقاض یکسب کرده به گرد پاای  هتجرب حاال هم اگر. تجربه بود یب

 »نه« یکبه شما  یگاه از نشست، هر می دستگاه قضا سر بر درستکار یقاض یک اگر. شما باشد یعکه مطاید  هدستگاه حساس نشاند ینا ندمس
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که  یالقضات یقاض. کردن قانون یجار انصاف و نه محقق کردن عدل و و ،شماست یتدست آوردن رضاه تالشش به خدا همه بند یناما ا. گفت می
 یکنژاد  یاحمد یآقا ینهست ا یادتان. داشتید یازن یعاما مط آور آدم نام یکشما به . است یانصاف ته عدالت و از باشد، بررهه جانب همه وامدار
 .بگویند یزگرچه آن مخالفان، درست ن ،یدکن نمی مخالفان خود را تحمل شما اساساً یخت؟هم ره به شما گفت چگونه اعصابتان ب »نه« ییچند تا

  
 از یجانیالر یآقا. یدنشوادب خارج  اخالق و مدار و از یدخود را نگه داره انداز لطفاً. کردن ینکند با توه می بدون لکنت صحبت کردن فرق: رهبر
 .یمکن نمی دخالت یشانا کار در وجه یچهه ما ب مستقل است و باسواد و یقاض یک و یروحان یکما  نظر

  
 ید؟دار خبر یمیمحمدرضا رحهای  یدزده پروند شما از: زاد نوری

  
 .کرد می دگییاو رس دستگاه قضا به کار بود حتماً یاگردزد. ییدنگو یدزد سخن از صریح قدر ینا: رهبر

  
. خواهد شد مطلوبتان آشکار جمهور یسئر و اوهای  یدزد یختار یفردا در ید،چه نگذار و یدفرد سرپوش بگذار ینا یدزد شما چه بر: زاد نوری

 گییدرس نژاد احمدی و یمیرحهای  یکه اگربخواهد به دزد. است یخانوادگ یگروکش یک یلالقضات مطلوب شما به شدت ذل یام، قاض شرمنده
 را مگر یمرتضو یددخالت کرده؟ سع قضائی امور شما کم در یتب. برادرانش باشدهای  یخالفکار وها  یشدن دزد آشکار هچشم به را یدکند با
مجلس خبرگان ما مستقل بود، شما  کل کشور؟ به نظرمن اگر یچون دادستان یحساس یگاههم به جا آن ید؟نکرد یقتزر قضائیشما به دستگاه  خود
نژاد  یچون احمد یفرد نامتعادل از آشکار یتحما و یجانیصادق الر یخش ینهم و یزدیمحمد  یخچون ش دیسوا یافراد ب یدنبرگز خاطره ب یدارا ب

 ید؟انصاف افشاند دستگاه قضا و عدل و سر همه خاک بر یناو ا ینشکه با گز یدیدچه د یزدیمحمد  یخش شما در. داد یم مورد مؤاخذه قرار
  

افراد مطلوب  یدشد وقت شما رهبر هر. بوده است یاراتماناخته محدود که در یما را کرده یما کار و. مربوط است یرهبر یاراتبه اخت نیا: رهبر
ه به هم یمبخواه که اگر ،ماست یاراتاخت از یبخش ینهاتازه ا. یما خود دست نبرده یاراتاز اخت فراتر یزیما به چ. یدخودتان را انتخاب کن

 اگر یستید؟ن یرهبر ینگر و ناب یریتهمه مد ینشما چرا قدردان ا. شود می دستگاهها منجره کارنظارت ودخالت ما به هم یمدست ببر مانیاراتاخت
 .آورد می چه کشور ینا ما نبود معلوم نبود دشمن به سر یریتمد
  

 از یکیکه  یمدار یما مردم یامده؟که ن یایدما ب سر ه برمانده ک یاکنون چه باق یعنیآمد؟  می ما سر شما نبود چه بر یریتمد اگر: زاد نوری
 یدخواه می .است یما جار یانم در یکاریار رشوه و اختالس و و یدزد ترین یشب. بدکارند و کار که کم یمردم. مردم جهانندترین  پرمصرف

 ینتر کم ی،بداخالق ترین یشب ی،جهان اعتبار نیتر کم یاد،اعت ترین یشمطالعه، ب ینتر کنم؟ کم یشما نقاش یرهبر تحتصورت کشورمان را 
 ینتر کم ی،ادب یب ترین یشادب، ب ینتر دروغ، کم ترین یشصداقت، ب ینتر مصرف، کم ترین یشب ید،تول ینتر واردات، کم ترین یشصادرات، ب

 قبول دارم که در یست؟شما ن یاورد دوران رهبردست مگر ینهاا ی،نفرت جهان ترین یشب ی،جهان رغبت ینتر کم یزی،گر قانون ترین یشب یی،گرا قانون
 امروز یددوست ندار یلیاما خدا وک. هم بودهای  هو دانش هست یادینبنهای  سلول موشک شهاب و. هم صورت گرفتههایی  یشما آبادان یزمان رهبر

 دست داشته و قاچاق مواد مخدر کار شما در یتیامن سران یددان می یچشما ه ید؟نداشت یزن عتادم همه یناما اای  هنه دانش هست و یدنه موشک داشت
 دارند؟

  
 !یدبوده؟ اسم ببر مواد مخدر یما قاچاقچ یتیامن مسؤولکدام  ید؟زن می است که شما یچه حرف ینا: رهبر

  
مجلس ه یندهم نما اتل وهم ق مواد مخدر و یهم قاچاقچ واند  هبود یرشناسم که هم وز می را یمن افراد. بود یکاش تنها قاچاقچ یا: زاد نوری

 .خبرگان
  

 !یداسم ببر: رهبر
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 .یانفالح یعل یخش یناالسالم والمسلم تحضرت حج. یددار من خبر از شما خودتان بهتر: زاد نوری

 
 .یدرممج یدثابت کن یدنتوان اگر. جرم است. دارد مسؤولیتشما  یها حرف ینا .اند هقاتل نبود و یاما قاچاقچاند  هبود یروز یشانا: رهبر

  
 یدتوان یم گذارد چه؟ شما مگر می سرپوش ینهااه هم دارد و بر خبر ینهااه هم که از ینتوانم ثابت کنم مجرمم اما رهبر من اگر. قبول: زاد نوری

 و. اتلاست هم ق یمجلس خبرگانش هم قاچاقچه یندمردم که نما ینا سر خاک بر یا ید؟کن را انکار یانفالح یقاتل بودن آقا و یگر یقاچاقچ
 یاست که شما پاسدارانتان را به همه جا یبیجنس همان آس درست از ینا. گذارد می سرپوش ینهااه هم بر دارد و خبر ینهااه هم هم از شرهبر

 قرق پاسداران شما نباشد؟ مانده که در ییجا. یدا مملکت نفوذ داده
  

 .انقالبند ینپاسداران ا .کشورند ینپاسداران ا. یستندپاسداران، پاسداران من ن ینا: رهبر
  

 ید؟کن نمی چرا ارتش را با سپاه ادغام: زاد نوری
  

 .مربوط است کشور یبه قانون اساس به خود ما و ینا: رهبر
  

 یها دستگاه وزارت اطالعات و که شما به ارتش و ینا یعنیبه سپاه،  یاطالعات و یاقتصاد و یاسیس و ینظامهای  یثیتحه سپردن هم: زاد نوری
 ترساندن مردم از یعنی. یاعتماد یرواج روح ب یعنی. یپرور خاصه یعنیسپاه . چشم به راه دشمن بودن یشههم یعنیسپاه، . یداعتماد ندار یصاداقت

 .دشمن را دارد سپاه است ینکه تخصص برخورد با ا یکه تنها نهاد ینا و. است ینکم در یشهکه هم نیدشم
  

 .که بشود کتمانش کرد یستن یزیچ ینا. یازمندیمماست ما به سپاه ن ینکم که دشمن در یزمان تا هر: رهبر
  

 ید؟از پاسداران خود سراغ دار تر دست و گشاده تردزد پرنفوذتر و یشما دشمن: زاد نوری
  

شما به . یندخدا نیزم از تر شده آسمان خدا شناخته دزد که در ییدگو می یشما به مردان. محض است اصالً کفر. است جرم یزسخن شما ن ینا: رهبر
که  یدهان کس خاک بر ید؟کن می را دزد خطاب روز یرانعابدان شب و ش ینرا، ا یشآال یب مردان پاک و یندزد؟ شما ا ییدگو می مردم ینپاسداران ا

 .شان ارائه دهد یدزد دال بر یمدرک آنکه سند و یرا دزد بداند ب یعل رهروان صادق آل محمد و ینا
  

 انقالب یزچه چ است از پاسداران قرار ینا ییدفرما می به من یاآ. کرده یداپ است که کشورای  هیافق و یختر ینپاسداران شما ا یددز یلدل: زاد نوری
 کنند؟ یپاسدار

  
 از –ن طبق قانو –چشم دشمنان  یپاسداران ما به کور. یدده می خودتان هم پاسخ و یدپرس می خودتان. یدندار یاجشما که به پاسخ ما احت: رهبر

 .خواهند کرد کنند و یم واند  هکرد یپاسدار کشور یتاسالم و یارض تمامیت استقالل و
  

 چطور؟ یآزاد از: زاد نوری
  

 .نه دشمن. یمکن می یشکه ما معنا یمنتها آن آزاد. هم کشور یآزاد بله، از: رهبر
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 نگاه دشمن کدام است؟ از یست؟نگاه شما چ از یآزاد یمعنا: زاد نوری
  

 .یبندگ یعنینگاه ما  از یآزاد: رهبر
  

 ی؟بندگ: زاد نوری
  

 .»آزادم ،بند توام که در یآن رو من از«. یآزاد یعنیخدا  یِبله، بندگ: رهبر
  

 نگاه دشمن چه؟ از یآزاد: زاد نوری
  

 .خدا یبندگ خروج از و یسرکش و یحجاب یب مرد و اختالط زن و. یدیق یب. یبار بند و یب یعنی: رهبر
  

 !؟ما یآزاد هم از و کشور یتاسالم هم از کنند و یپاسدار استقالل کشور است هم از پس پاسداران قرار: دزا نوری
  

 .خواهد بود ینپس هم چن ینا بوده از ینکنون ا تا: رهبر
  

 یست؟چاند  هپاسداران تا کنون حافظ آن بود ینکه ا یمفهوم استقالل: زاد نوری
  

 .یما یافتهمهم دست  ینانقالب به ا یروزیما ازهمان بدو پ و. به ما چپ نگاه بکند نتواند یکه کس ییجاه ب یدنرس: رهبر
  

قلچماقان به  معموال دزدان و. درست است یچپ نگاه کنند امر یشانها یپاسداران و دزد ینتوانند به ا نمی که مردم ما ینالبته ا: زاد نوری
به ای  هو اشار یسخن یک کجا دارد ینندبب است که چشم بگردانند و یناها  نوچه ینا کار. ندخاک بماله که دماغ معترضان را ب دارند یازنهایی  نوچه

هم  آن. کنند می یفاشما ا یانآسمان و یجیانبس یاها  مخ یکه شعبون ب یهمان نقش. یزندهم بره شود تا بروند آنجا و آنجا را ب می اربابانشانهای  زدید
 اقکه به اعم یحیالبته تلم باب مزاح و من از! تا دندان مسلحه خورد دشمن قسمهای  و مواجهه با توطئهانقالب  از یپاسدار و یانتبه اسم ص

 کار دزدان سپاه چرا ابزار دزدان اطالعات و یدکن یم فکر. کنم می ام اشاره یاز لوازم شخص یگاه به دزد از هر ،جماعت اشاره دارد یناهای  دخمه
 یبه اسم مال مردم دارا یزیخوار، چ جماعت حرام ینخون ا که در یناال ا یستن یچدهند؟ رازش ه نمی ا پسر یگرانده شد یاقالم دزد مرا و
 قاچاق وارد یکاال یکشت یکشت یشجاه ب برند و می چشم مردم از که دور ینفت یکشت یکشت یاباشد  زاد نوری لوازم کار ینکه حاال ا یستن تحرم
 .کنند می
  

شما را ما های  تهمت ینا. یمدار یمصاحبه ما بنا برصبور ینا در. اش تهمت وافتراست همه. اش جرم است همه ییدوگ می که شما ینهاا: رهبر
 ینا ینب که در ینیدب نمی چرا ید؟کن نمی اشاره یانجر ینا یشما چرا به روح جار. یمشنو می یوخارج یانقالب داخل زبان ضد هاست که از سال

که حاضرند جانشان  یرتمندیغ یانروحان. یدانکارکن یدتوان نمی را که یجیبس یانروحان ینهم هستند؟ نقش ا یانروحان یرتمند،مرد غ و نز جوانان و
شما  اتومبیل قدره ندارشان ب و دار -دارم  من خبر -  ینهاا از یبعض. یشنداند نمی اسالم از یرغ یزیکه به چ یانیروحان. را برسراعتقادشان بدهند

 .کنند می یرسان خون یجبس یرتمندیهستند که به رگ غ ها ینهم. ندارد یمتق
  

 دارد؟ یگرانبر د یازیچه امت مگر یروحان: زاد نوری
  

 .اند هخودشان را وقف اسالم کرد اما اینها -هرچند شرافتمندانه  -اید  هکرد یاست که شما خودتان را وقف زندگ ینبه ا یازشامت: رهبر
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 ینیان؟اهللا حس روح یخمثل ش یان؟فالح یعل یخمثل ش ی؟صادق خلخال یخمثل ش: زاد نوری

  
 یجهتواند به نت می باشد بحث ما یانم در انصاف اگر. غالب است یک کدام ینیمشان تا بب نقاط مثبت ما از و ییدبگو ینهانقاط ضعف ا شما از: رهبر
 .یدبر نمی هم ییراه به جا و یدکن می یهان را تخلخودت و یدکن می یفبار گفته شده را رد هزار وای  هیشکل یها وگرنه شما حرف. برسد

  
 ید؟ا نداشته برحذر یکامذاکره با آمر سه سال همه را از و یستب ینا در شما مگر. یجیبس یکقول خودتان ه ب و. یدهست یروحان یکشما : زاد نوری

  
 .یمکن می ینه یکامذاکره با آمر حاال هم همه را از ینبله، هم: رهبر

  
ها  مکاتبه ینا در یمکجا بدان از ید؟کن ینم گفتگوها را منتشر ینا یمحتوا چرا متن و و ید؟ا داشته گفتگو س چرا خودتان با اوباما مکاتبه وپ: زاد نوری

 شده است؟ یفشاندهما نهای  نسل ما و سر گفتگوها خاک مذلت بر و
  

 .یدکن نمی یداپ ما از یزترستیکاآمر یدرا اگر بگرد یاشما تمام دن: رهبر
  

 را منتشرها  صحبت ینا یاست محتوا گونه ینا اگر یکاست؟شما با اوباما، آنکه به خاک مذلت نشسته آمر یگفتگوها وها  مکاتبه البد در: زاد نوری
 .یمپوست نگنج در و یمباش یمشعف بزرگ سه ینا تا ما هم در یدکن
  

 .اوباما محرمانه است یمکتوبات ما با آقا وها  صحبت: رهبر
  

انتشار  اعتمادند که شما از یرقابلو غ نامحرم قدر ینا صحنه، در و بصیر و غیور و سلحشور و یدپرورشه امت خداپرست و ینا یعنی: زاد نوری
 ید؟هراس دار ها یکاییستد خودتان با آمر داد و یمحتوا

  
 .اوباما محرمانه بماند یمکالمات ما با آقا کند که مکاتبات و می یجابا منافع کشور: رهبر

  
سر  زده در فلک ینسرزم ینا یفردا یبرنامه برا طرح و از ییغوغا قم است وهای  مخ یشعبون به شناسم که سردست می یروحان یکمن : زاد نوری
 یک. هست یزن یشاوندکه با شما خو یمخ یشعبون ب. یدآ می اش به صحنه دسته و دار کوپال و و یالاو با  یدبگذار ینزم بر که شما سر ینهم دارد و
 !یحت یکظاهرآکادمه ب یِمخ یشعبون بهای  تمام مشخصه اب یروحان

  
با صفت  او که شما از یشخص ینا. دهم می خاتمه یکجانبهمصاحبه را  ینمن ا یدو سخنان نامربوط خود ادامه بدهها  به تهمت یدبخواه اگر: رهبر

 یشانا. یدا پا اشتباه گرفته و سر یبهای  الت یِکش عربده و یچاک ینها با سر یرتمندیشما غ. است یرتمنددانشمند غ یک یدبر می مخ اسم یشعبون ب
صفت  ینا یشاناهای  زحمت از یقدردان یجاه ب. کنند یم کرده و یفرهنگ ها کار سال ینا وزارت ارشاد در قدره ب. خواه است اسالمه یختفره یک
 یستاد؟ا یدخواه یدزن می که به آنها تهمت یکسانه حقوق تباه شد برابر خدا و شما چگونه فردا در ید؟ده می نسبت یرا به و یهکر
  

شما  ما و. است یمخ یقواعد شعبون ب ینچارچوب ع ینزند که ا می پا دست و یارچوبهچ آقا در ینا یدچه نخواه و یدشما چه بخواه: زاد نوری
آبرو  یسواد و ب یادب و گستاخ و ب یب که فحاش و یمبکن ییها آدمرا خرج  یخواه و اسالم یختگیو فره یرتمندیچون غ یالفاظ مبارک یستیمن مجاز

 یاتادب وضع و و که سر یاراستع مخ تمام یشعبون ب یک یشانا. هستند خور نان به اسم اسالم مسلک و جاهل و گر یهوچ و یزگر قانون و
حزب اهللا نهاده است وآبرو ومال وحقوق مردم را به  است که اسم خود را یجماعته سردست. برده فرو یتلباس روحان خود را در یِمسلک جاهل
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را به باد ها  دودمان وها  یچه آبروها را برده وچه زندگ را لرزانده وها  اهللا چه تن به اسم حزب یکه و دانید می یکشما ن. مالد می خود یکف کفشها
 .به پاکرده یوحشت چه رعب و داده و

  
 ؟یدهمه تهمت سند دار ینا یشما برا: رهبر

  
محاکمه  یب و یلدل یبهای  اعدام که ازای  هیافق و یختر. یما یدهاسالم برکش شما از یاناطراف شما و است که ما وای  هیافق و یختسند من ر: زاد نوری

 اب ودست احز یحال شما در. مردم رواج دارده جانب همه و یهیهمچنان تا لگدمال کردن حقوق بد اموال مردم شروع شده است وه مصادر و
به چه  فحاش چرا و دهن واهللا بد آیت ینا یالتتشک. یدا گشوده مخ را وا یب اهللا آیت ینکه دست امثال ااید  هرا بست کشور یاسیجات متداول س هدست
به تنگنا  یمرخص روز یک خاطره زندان ب مند باشد و مردان مرد ما در بهره یردولتیغ و یدولت آشکار پنهان وهای  بودجه وها  یتحما از یدبا یلدل
 یفتند؟ب

  
 مصاحبه کننده؟ یروانه یتخل یبراای  هبهان یامصاحبه است  یک ینا: رهبر

  
ه روان آشفت از یکه نتواند بخشای  همصاحب. شوند یم برگزار یاسیس و یفرهنگ و یاجتماع و یعلم و یروانه یتخل یبراها  مصاحبهه هم: زاد نوری
 مجلس را از یندگاننما شما چرا مجلس را و. نهاده باشند یفرفع تکل اجاق سر چوب است که بر سنگ و از ییگکند، د متالطم ما را متأثره جامع

 یم؟مجلس است که ما دار ینا ید؟ا خت انداختهیر
  

ما . آن، ادب است ینولکه ا. دارد یمصاحبه آداب: یدبدان یددان ینم اگر. یدا شما مصاحبه را با محاکمه اشتباه گرفته ید؟حال نوبت به مجلس رس: رهبر
 این یعطا و یمشما نکنهای  و پرخاشها  به تهمت ییاعتنا و. یمشما جواب نده یها الؤکه به س یدگو می عقل. ینمب نمی مصاحبه، ادب ینا در

 هرچند در - ییطالفرصت  یک از یمند بهره یتکه ظرف یدشما هست ینا یمثابت کن یمخواه می که ینباب ا اما از. یمببخش یشمصاحبه را به لقا
 .یمده می البته خام شما پاسخ سراسرتهمت و بدون سند و درشت وهای  به پرسش ید،را ندار - خیال

داد اکنون  یم هدر ییمسائل جز سر خود را برهای  فرصت یهودهبهای  بحث و که با جر یمجلس. یما داده یختشما به مجلس ر یبرخالف ادعا ما
 دو ینشما درا .اند همؤدب داد مرتب و یندگانرا به نما یشانتفرقه، جا پراکنده و اهل تشتت و یندگاننما. ستنشسته ا یشجا درست سر رفته و

دارد  شده و یتترب. نشسته یشجا سر رفته و ییمگو می است که ما یهمان مجلس ینا ید؟بشنو یندگاننما حرف لغو از یک یامجلس گذشته شده آ
 .کند می یتجامعه را ترب

  
هرکدام  یکه برا یا یاطالعاتهای  خوف پرونده که از یمجلس. شود می ترس ووحشت له ینِسنگ آوار یرمجلس مطلوب شما دارد ز ینا: زاد نوری
 ید؟شناس می را یجانیالر یعل یآقا دفتر رئیسشما . ندارد »چرا« یک یدنِجرأت پرساند  هداد یبترت یشها یندهازنما

  
 .ماسته سابق خوش سرداران بنام و از یکیبله، : رهبر

 
 ینمجلس؟ نکند ا رئیسدفترِ  رئیسبشود  مجلس شود و داخل یزانگ خوف یتیِامن و یاطالعاته همه سابق سپاه با آن سردار یک یدچرا با: زاد نوری
 نبود؟ یکاف یندگاناختن نماسمرعوب  یبرا یجانیالر یعل یمثل خود آقا یمانده بود؟ پاسدار چشم اشغالگران سپاه دور از مسؤولیت یک

  
 یارا و دن یرانا. است یکارآمد فرد باتجربه و سردار ینتخصص اوست؟ اه محدود که در یردبپذ یمسؤولیتسپاه  سردار یکدارد  یرادیچه ا: رهبر
 وها  اتمالق. دارد یمجلس مکاتبات جهان رئیس. دارد یاجاحتها  ینهزم ینا به تخصص او در مجلس به او و رئیس. شناسد می منطقه را را و

 .کند یمرا تنظ ینهاا یدفرد مجرب با یکدارد که  ییرفت وآمدها و یالمجالس ینبهای  نشست
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 !مجلس یندگانکردن نما یتخاص یب یهم برا یدشا و: زاد نوری
  

 .تان یشگیهمهای  حرف سر یدشما برگشت: رهبر
  

 .زخم برگردن دارد یکدفتر  رئیس ینا: زاد نوری
  

 .شده طور ینا ای هحادث بله، در: رهبر
  

دفتر واشکافته که  رئیس یآقا ینرا درباره اهایی  نکته من ارسال کرده، اسرار و یکه براای  هنام یندوم سپاه، در یسرداران اخراج از یکی: زاد نوری
. ندارد قاسملو دکتر ترور و اروپا و یلارب عراق و از کردستان و یشانبه شناخت ا یربط یچه یجانیالر یدفتر آقا او در حضور یلدهد دل می نشان
سپرمتان  می یدحرف بزن اگر یعوض: یدبگو یخاط یندگانمجلس نشانده تا به نما در یجانیالر یاست که آقا یچشم یکمثل غول  سردار ینا بلکه

 .دفترم رئیسدست 
  

 .یدکند مختار می آرامتانها  ربط دادن گونه ینا اگر: رهبر
  

که  یمچه کم داشت یم؟با انقالب، آن مشکل را برطرف کن یممشکل ما چه بود که خواست یم؟ما چرا انقالب کرد شما و. ربط یال بؤس یک: زاد نوری
 یم؟آن را به دست آور یمخواست

  
 کرد و اعدام می شکنجه کرد و می یما را زندان یها جوان و یانروحان. بسته بود یمهارکان کشور خه شاه به هم یمرژ. خوب معلوم است: رهبر
را  گری یروسپ. بود یکاییآمر. داد می یکابه آمر. داد می یلبه اسرائ. کرد می هوس خود و امردم خرج هوه اجاز یشاه اموال مردم را ب یمرژ. کرد می

 از یلفام هزار .شده بود یدزد ادارات ما محل اختالس و. محل فساد شده بود ،محل علم یجاه ما ب یها دانشگاه. فقر بودند مردم در. باب کرده بود
. تنگنا بود در یتروحان. دادگاه بودیها ب دادگاه. شد می گرفته یدهحقوق مردم ناد. کرد می دادیرشوه ب. کل مملکت حاکم بود بر یخاندان پهلو

 یکه اراد. ر بودنددربا ها تحت نفوذ شاه و دستگاه. بودند یشیفرماها  مجلس. اعتراض ساده را نداشتند یکه مردم اجاز. تنگنا بودند در یشمنداناند
 یدخر جکشور خره یسرما از یعیبخش وس. یدگشت می دنبال آشناه ب یدبا حتماً یدرفت می اداره اگر یکبه . بود کل مملکت سوار به اسم شاه بر نفر

انقالب . بان آوردز جرأت نداشت حرف دلش را بر کسی. همه را ترسانده بود -  یمرژ یتامن طالعات وسازمان ا –ساواک . شد می یادوات نظام
 .برطرف شودها  ظلم ینا. نواقص برطرف شود ینکه ا یمکرد

  
 .یدخودمان را شماره فرمود یظاهراً مشکالت فعل شما. یدمانقالب پرس مشکالت قبل از من از: زاد نوری

  
 .یمانقالب را گفت ما مشکالت قبل از یر،نخ: رهبر

  
 .ماست یت فعلتک به تک مشکال ید،که فرمود ینهااما ا: زاد نوری

  
 بر یمبتن ینظام اسالم یکدشمنان اسالم، نظام ما  یکه به کور یناما هم یم،کن نمی هست که ما انکارش یمشکالت، رضحال حا در: رهبر
 .ستا خودش هزاران قدم رو به جلو یناست ا ینید یساالر مردم
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و  یخاتم احمد یدو س یالهد علم و یجنت یانکه آقاای  هپوست. نمانده زیادی زیچ یباناز و یفنحه پوست یکجز شما  اسالم مورد نظر اما از: زاد نوری
 یدهبه دندان کش یهدرسور اسالم هم فعالً ینا از یبخش. کشند می به دوش ینیالموحد یمول یها و بنگاه ءیاخاتم االوص و ءیاقرارگاه خاتم االنب

 .شود می
  

علم  تا پا ادب و سر .اند هتا پا جاذب سر یشانا. اند انقالب یدهایخورش از یکی یافته،مردم راه های  هیفروزها به لط ینسفانه اأکه مت یجنت یآقا: رهبر
 ان دوزانو بریشا یفهم مراتب وجود یاستعدادش براه با هم یدبا یخکه تار یکس. ما هستند یاسالم انقالب یرذخا از یکی یجنت یآقا. اند یفرزانگ و
 که خون دشمن درای  هتپد اما عد می یهسور نبض اسالم اکنون در ییمگو می ما. است یجنت یداستان آقا ینهم ع یهداستان سور. یندادب بنش ینزم

 ها رقرند یخگونه که تار همان: نشان ینخط ا ینا. کنند می یغتبل یرکارشناسانهغ و یرعلمیسخن غ یکسخن ما را  یناست، ا یآنان جار یها رگ
 برخواهد یزاسد ن بشار یآقا یبقا ینگاه ما برا یتحقان خون دل ما و برخواهد داشت، پرده از یشانامثال ا و یجنت یآقا یگنج وجود بعد پرده از

 .داشت
  

 العمل شما چه خواهد بود؟ اسد سقوط بکند، عکس بشارها  یکینزد ینهم در روز یک اگر: زاد نوری
  

. داد یمدست خواه اسالم را ازه یمخ ستون از یکاسد، ما  یاما نه، با شکست آقا. میاعالم بکن یعموم یباشد که ما عزا ینانتظارتان ا یدشا: رهبر
 .یندب می یببازوان اسالم آس از یکیاسد،  یبا شکست آقا. ینخع مالک اشتر بکر و یکشته شدن محمد بن اب مثل شکست و

  
 ید؟ا ج کردهاسد خر بشار یبقا یبرا واید  هبرداشت یرانشما چقدراز اموال مردم ا: زاد نوری

  
 .محرمانه استه لأمس یک ینا: رهبر

  
 بدهم؟ به خود شما خبر یدشما بردارم نبا یبج از یپول یک من اگر: زاد نوری

  
 کجا که صالح هر در و یدمردم پول بردار یبج ازحتا  کجا هر از یدخواه می چقدرکه هر یدتوان می یدشد یهفقه مطلق یکه ول یشما روز: رهبر
 .یدکن خرج یددان می
  

 نیازمندند؟ تر یشها ب پول ینکه خودشان به ا یمردم یتبدون رضاحتا  :زاد نوری
  

 .یهفقه مطلق یتوال: یعنی ینا. مردم یتبدون رضاحتا  بله،: رهبر
  

 .ینیمب نمی قرآن در یژهو هب امامان و و اسالم یامبرپ یزندگ کارها را در ینا مورد از یکاما ما : زاد نوری
  

 .ینیدب می که یرانا یاسالم یجمهور یون اساسقان در: رهبر
  

 !قرآن است از اسالم و فراتر یزیچ یرانا یاسالم یپس جمهور: زاد نوری
  

 .اسالم است برگرفته از: رهبر
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کارِ  م تخصص وشما با اعتنا به کدا. شود یدهبرچ تر داستان اوالد کم خانواده و یمتنظ یکه تالش دولت برااید  هفرمود دستور یراًاخ: زاد نوری
 ید؟کن می خود خارج مدار را از یریتیمده چرخ یکناگهان  ی،کارشناس

  
 مطلوب نظر و االهییرغ حرکت نامعقول و یک یدیمد ،یمله نگاه کردأمس یناسالم به اه یزاو ما خودمان از. ندارد یبه کارِ کارشناس یازین: رهبر

 .ینندبساطش را برچ یمداد دشمن است بالفاصله دستور
  

 یداستان الگو. استفاده شود »یشرفتپ«ه ازکلم »توسعه«ه کلم یبجا یدکه فرمود یمثل دستور. یدکن می هم دخولها  شما گاه به کلمه: زاد نوری
 .یمگو می را یشرفتپ یرانیا یاسالم

  
 .است اسالمی - یرانیا و یخودمان یشرفتپه کلم فرهنگ غرب است و بر یتوسعه مبتنه کلم: رهبر

  
 انجام شد؟ یحضرتعاله با ارادای  ههست یانداستان ورود به جر: دزا نوری

  
 یرد؟ما صورت پذه بدون اجاز یمهم ینبه اای  مسألهشود  یم مگر: رهبر

  
 و یهدالر سرما یلیاردهابه باد دادن م را، وای  ههست یانبه جر یرمدبرانهغ سرانجام و یورود ب از یهمه خسارت ناش ینا مسؤولیتپس : زاد نوری
 یرید؟پذ می را یمل اعتبار

  
 .یمببر دره ب یماندگ عقب از یجهش بزرگ علم یکرا با  کشور یمخواست می ما. بوده یرما خ یتن. باره قضاوت خواهد کرد ینا در یختار: رهبر

  
 ید؟برد دره ب: زاد نوری

  
 .نگذاشت ینکم دشمنِ در یناما ا ییجاها یکبه  یمبود یدهرس. دشمن نگذاشت: رهبر

  
 ید؟اعتقاد دار یامتبه ق یاشما آ: زاد رینو
  

 اعتقاد نداشته باشد؟ یامتجهان به ق ینمسلم شود رهبر یم مگر: رهبر
  

 کرد؟ یدآدم بکشد، چه با یلدل یکه ب یبا کس: زاد نوری
  

 .یدکه صاحب دم نبخشا اگر. قاتل قصاص شود یدبه حکم قرآن با: رهبر
  

 چه؟حکومت باشد  یکقاتل  ینا اگر: زاد نوری
  

 .گرفت یدهشود آنها را ناد نمی دارد که ییها حکومت ضرورت یککند اما  نمی یفرق یهاصل قض در: رهبر
  

 را کشته است؟ یاریبس یها خود آدم یبقا یبرا یرانا یاسالم یکه جمهور ییدفرما می شما قبول: زاد نوری
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 .کشد می خود آدم یبقا یبرا یحکومت بله، هرنظام و: رهبر
  

 که چه بشود؟ یمما آدم کشت: زاد نوری
  

 .اعمالشان برسند یبه جزا یانخاط حفظ شود و یکه نظام اسالم: رهبر
  

 حفظ بشود که چه بشود؟ ینظام اسالم: ییدحال بفرما. حفظ شود یکه نظام اسالم یمما آدم کشت: زاد نوری
  

 .شود یادهآن پ اسالم در ینکه قوان: رهبر
  

 شوند؟ می مردمه جانب همه و یمانیا یاموجب ارتق ینقوان ینا: زاد نوری
  

 بله، حتماَ: رهبر
  

 یاسالم ینشدن قوان یادهشود تا با پ یادهپ یاسالم ینقوان یحفظ شود و با حفظ نظام اسالم یکه نظام اسالم یمما آدم کشت ییدفرما می پس: زاد نوری
 باالتر بروند؟های  به پلهای  هپل و ازرشد کنند  یاسیو س یو اقتصاد یفرهنگ و یاجتماع و یمانیلحاظ اه مردم ب

  
 بله: رهبر

  
 یید؟را شماره بفرماها  یافتگیآن رشد از ییتا چند یک یجنابعال یما رشد مردم کشته یکه برا ییها آدم یبه ازا شود می :زاد نوری

  
 .هست یزهاچ یلیخ: رهبر

  
 ؟مثالً: زاد نوری

  
 .رفت می دست زمردم داشت ا یند. مردم حفظ شده است ینخب د: رهبر

  
 یگر؟د یتروحان یعنی یند: زاد نوری

  
 .است یندهای  شاخصه از یکی یتروحان: رهبر

  
 حفظ شود؟ یتکه روحان یمپس ما آدم کشت: زاد نوری

  
 .است ینحفظ د یدستاوردها ینا از یکی یتحفظ روحان: رهبر

  
 دم آلوده کرد؟حفظ خودش دستش را به خون مر یبرا یتکه روحان یدقبول دار و: زاد نوری

  
 .دارد ینده دغدغ یتروحان: رهبر
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 داشته باشد؟ ینده ما دغدغ یتکه روحان یمما آدم کشت ییدفرما می پس: زاد نوری

  
 یما دستاوردها. یددلخواه خود برسه یجتا به نت یدپر می شاخه به آن شاخه ینا از. یدا کرده گرفتار یفلسفه بسته حلق یکشما خود را در : رهبر
 .مردم است ینآنها حفظ د از یکیکه  یما داشته یادیز یلیخ
  

 یید؟بفرما شود بازگو می را یادز یلیخ یدستاوردها آن از یگرد یکی: زاد نوری
  

 .یماما اکنون مستقل یمبود یکاما وابسته به آمر: رهبر
  

 یم؟تا مستقل شو یمپس ما آدم کشت: زاد نوری
  

 .کند می کارها ینا استقاللش از یبرا یبله، هرکشور: رهبر
  

 یم؟ما اکنون مستقل: زاد نوری
  

 !یدنشان ما بده یرانا یهرکجا یاتهران  های یابانخ در یکاییآمر یککه نه، شما  چرا: رهبر
  

 چه؟ یمنشان بده ینیچ و یروس چند نفر یکاییآمر یک یجاه ب اگر: زاد نوری
  

 یم؟شو می هبا آنها وارد معامل. یستیموابسته ن یهروس و ینما به چ: رهبر
  

 شما بوده؟ یتقاضا مستقل ازاند  هفرستاد یهها به سمت سواحل سور که روس یدوتا ناو ینمثالً ا: زاد نوری
  

 بفرستند؟ یجنگ ناو یهکه به سواحل سور یما ها پول داده ما به روس ییدبگو یدخواه می یعنی: رهبر
  

 یم؟ا نداده یا یما ما به آنها پول داده یاآ ییدبفرما یدد دارهم اعتقا یامتبه ق و یدجهان ینمسلم شما که رهبر: زاد نوری
  

 .کند می ینهرفع مشکل دوستانش هز ینظام برا یکخب : رهبر
  

 یم؟عوض کن ینچ و یهرا با روس یکاآمر یتا جا یمپس ما آدم کشت: زاد نوری
  

 .یدکن یریگ یجهنت گونه ینشما ا: رهبر
  

 یست؟چ 67سال  یها اعدام و یخلخال یها اعدام و یعلوه م مدرسبا یها اعدامه نظرتان دربار: زاد نوری
  



 )1357(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 یکشور هر در. منافق اعدام شوند انقالب وجاسوس و ضد و یافراد جان و یپهلو یمبوده که افراد شاخص رژ ینا بزرگان نظام بر یصتشخ: رهبر
با  یمیعقل سل یچه. کرده بودند که به خاک ما تجاوز ینا طرخاه ب یم؟کشت می را یانما چرا صدام. شود می یددشمنان برخورد شد با معاندان و

 .شکند می را یشزند قلم پا می .کند نمی گفتگو متجاوز
  

 بوده؟ یدرست نگاه شما کار کشتارها از ینپس ا: زاد نوری
  

 ینا بر یگریکسان داآلن  یمکرد نمی را ما آن برخوردها اگر. بوده یدرست افراط شده باشد اما اصل برخورد با معاندان کار یکم یدالبته شا: رهبر
 .انزوا بود حاکم بودند و اسالم در کشور

  
انقالب،  ضد. کرد می استفاده یادالقاب ز ینا هم از یناستال. بوده یدرست سابق هم کار یشوروه سال هفتاد کشتار باشد طور ینا اگر: زاد نوری
 .طور ینهم هم یتلره. پرست، جاسوس، دشمن، منافق یاجنب

  
 .ما اسالم است کاره سرلوح. یستن نبوده و یما شورو یالگو: رهبر

  
 شما موافقند؟ یبا تداوم رهبر یرانمردم ا چه تعداد از یدکن یم فکر: زاد نوری

  
چه  نشان از یتعازدحام جم همه ینا. یدا کرده یافتدر یمکن می که ما اقامههایی  نمازجمعه ما و یاستان یسفرها ال را بارها درؤس ینپاسخ ا: رهبر

 .یمخواهند پس ما هست می دارد؟ مردم ما را
  

 شما ازدحام مردم است؟ یرهبر یتمالک مقبول: زاد نوری
  

 .هست یزن یاریبسهای  مالک. ماست یرهبرهای  ازمالک یکیاطراف ما  در یتازدحام جمع: رهبر
  

 .تاس یادزها  ازدحام ینا هم از نژاد احمدی یاطراف آقا خب در: زاد نوری
  

 ید؟کن می یسهمقا نژاد احمدی یشما ما را با آقا: رهبر
  

 .من ازدحام مردم را مثال زدم: زاد نوری
  

 .دارد یتر متفاوت یفیتاطراف ما ک ازدحام در: رهبر
  

 ید؟هست یخود راض یها سال ینا یرهبر شما از: زاد نوری
  

 !یدمردم بپرس از: رهبر
  

 !بکشند مردم را بزنند و یدفرمود مردم؟ شما که دستور از: زاد نوری
  

 .فتنه را یانحام گران و مردم را نه، بلکه فتنه: رهبر
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 ینا. یمسطح جهان دار را در مهاجر ترین یشاند؟ ما ب وطن کرده یجال یا سرگردانند یگرد یکشورها در یرانیا یلیونچند م یددار خبر: زاد نوری
 چه؟ یعنی

  
قانون  یدبا یاکند  یزندگ یرانا خواهد در می هرکه. یستانقالب ن ضد گران و ال مردم خورها و فتنهم ها و طلب سلطنت یجا ینجاا یعنی: رهبر
 چشم و در خار یکافه ما به انداز. نداشته باشد یتحاکم به کار یکار و ینزم یندازدسرش را ب یردپذ نمی هم اگر یا یردرا بپذ کشور ینا یاساس

 .هستیم گلو دراستخوان 
  

. کنم یم تشکر یحضرتعال تان از تعارف یبهای  پاسخ خاطره ب ام، و گستاخانههای  خاطرتحمل پرسشه ب یرتان،نظ کم یصبور خاطره ب من: زاد نوری
 مبارک آرزو یهمراه با سرنوشت یکون یشما عاقبت یبرا. دارد یالخ یواد در یدخول کنم که پا یشنود به گفت و یدکه به من اجازه داد این از یزن

 یدبرو یروز به همان راه یککه  یدرا داشت ینا تصور یاآ ید،زندان شاه بود که در ییشما آن روزها. یمشو می یکنزد یانیپاهای  به پرسش .کنم می
 ید؟کن پر ینمعترض و ینمخالف ها را از زندان که شاه رفت؟ و

  
 .خدمت مالک اسالم است و ینجاچپاول، ا آنجا مالک سلطنت بود و: رهبر

  
چه به اسم سلطنت چه به اسم . غارت است دو هر. به اسم اسالم ینجاشده ا می آنجا به اسم سلطنت غارت. آب درآمده از یکی یجهاما نت :زاد نوری
 .اسالم

  
 یگریدأب د یرانخدمت به مردم ا که جز یلعل یبا جسم یمهستای  هساده طلب یکسلطنت کجا؟ ما  وگرنه ما کجا و. برداشت شماست ینا: رهبر
 .یمندار

  
 یدشما نبا یرهبر حکومت و در ییریتغ یدام یرانمردم ا یعنی ید؟ادامه بدهاید  هگرفت یشپ که تاکنون در یراه ینبه هم یدخواه می شما: زاد نوری

 داشته باشند؟
  

طرف ما  شدت ازه باشد ب نونییرقاکه غ یزیچ هر. کند می یینقانون تع را ییرتغ ینا یفیتشود، ک یداما پ یرهبر حکومت و در ییریهم تغ اگر: رهبر
سروقت  یمرو می یناناطم کنار، با آرامش و قانون به ما گفت برو اگر. ما باشند یبرکنار یا ییرتغ قانون خواستار یقطر مردم بروند از. مطرود است

که  یآنان چشم دشمنان و یکوره ب. یممان می ،یمخواهد که بمان می ما که قانون از یاما تا زمان. یریمگ می درس و یمده می درس. مان یطلبگ کار ینهم
 .یستندخواهان ما ن

  
 ارکان کشورشان بوده و در یادینبن ییراتکه خواستار تغ بروند یعرب کشورهای یربه راه مردم سا و یهبه راه مردم سور یرانمردم ا اگر: زاد نوری

 اسد را؟ بشار و یراه قذاف یاکه استعفا داد  ینیدگز یهستند، شما راه مبارک را برم
  

 .ینیمگز یما راه خودمان را برم: رهبر
  

 یست؟راه شما چ: زاد نوری
  

 .راه اسالم. راه قانون: رهبر
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 یست؟راه چ ینا یرونینمود ب: زاد نوری
  

ه اسلحه ببرند دست ب. یمزن می مردم دست به خشونت بزنند دست به خشونت اگر. مردم خواهان ما نباشند ازای  هاگرچه عد. یممان می ما: رهبر
. اریمند یمقام دلبستگ ینما به ا. یمگذار می احترام یشانها خود را دنبال کنند به خواستههای  قانون خواسته یقطر از اما اگر. یمبر می دست به اسلحه

 .اند هیدرا همه فهم ینا
  

 شما رقم بخورد؟ یبرا یناکرده همان سرنوشت قذاف یکه خدا یستیدن یننگران ا: زاد نوری
  

 .یریمپذ نمی اما ذلت یریمم می .سرنوشت ما را کربال مشخص کرده است: رهبر
  

 کرد؟ یریگ قدرت کناره از یاقبال عموم اقتدار و و یتاوج محبوب که در یدکن یداسرنوشت نلسون ماندال را پ یددوست ندار یاآ: زاد نوری
  

 .اسالم حرف از ینجاا طن است وو آنجا حرف از. ام گفته پاسخ تر یشپرسش شما پ ینمن به ا: رهبر
  

 .شما را بردارمه یچف ینمن ا یدده می اجازه: زاد نوری
  

 .یدبردار. ییدبفرما: رهبر
  

 یرید؟پذ می من شاخه گل را از ینا: زاد نوری
  

 چرا که نه؟: رهبر
  

 .گردن دوست دارم برای  هیچف از تر یشدست ب در یمن شما را با شاخه گل: زاد نوری
  

 .دارد که گل ندارد ییکارکردها یهچف: رهبر
  

 .کنم یم شما آرزو یعاقبت مبارک برا من سرنوشت و: زاد نوری
  

 .کنم یم شما تشکر من هم از: رهبر
  
  

 ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=19407 
  



 )1360(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
     1391مرداد  19 ای، به خامنهخطاب  »دفتر تحکیم وحدت«بیانیه 

  
 حاضر شوید یدانشگاه، در جمع دانشجویان زندان یشنیدن صدا یابر
  

های  انیند جریبرآ. ه استبداد حاکم بوده استیمبارزه عل یاصلهای  از رکن یکیس دانشگاه در کشور، همواره یسأران از بدو تیا ییدانشجو جنبش
 یک نامیحاکمان، اعتبار و ن یت طلبیظلم و تمام یران ونفیلت ابلند مهای  ق گوناگون، در جهت آرمانیو سالها  دگاهیبا د ی،یمختلف دانشجو

ل یان اصین جریخواهانه ا یت آزادیمصادره و قلب هو یطلب برا فرصتای  هعد یانداز و دست ییجو سهین جنبش به ارمغان آورده که دسیا برای
 .داشته است یرا در پ

تحت عنوان  یدر حال یاسالم یت با رهبر جمهوریوابسته به حاکم یو نهادهاها  ان عضو تشکلیاز دانشجو یدار جمعیگذشته خبر د یروزها در
 .ت دردمند استیطرفداران والهای  ان همچنان از زخم دشنهیمنتشر شد، که قلب دانشگاه و دانشجو» ان با رهبر انقالبیدار دانشجوید«

. دیکش می غ اصالح از بس که کند بود، خون به رخیت. دار شد داغ 78ر یدانشگاه در ت ید، که کویکش می همچنان درد یکهنه انقالب فرهنگ زخم
زندان و . در سر پروراندند یفتح کو یهنوز گرم بود که باز سودا» عزت«، خاک 88خرداد . ان عادت شدیدانشجو ید و زندان برایاخراج و تهد

 .دند و خون دل به کام دانشجو خوراندندن پرورانین، کیشد که به نام دای  هزمان یادگاری.. .دید و تبعیو تهد هشکنج
 بود کهای  هت، نمک به زخم تازیان طرفدار حاکمیاز دانشجو یدر جمع شمارای  هخامن اهللا آیتر یم، سخنان اخین شرح درد مختصر که بگذریا از

 .توان در برابرش سکوت کرد نمی
 یآکنده از تملق نه تنها کمک یشینما یمشخص در جهت اجرا یمباحثت و طرح یوابسته به حاکمهای  ان عضو تشکلیاز دانشجوای  هعد نشیگز

 .خواهد نمودتر  ن مصممیش دروغین نمایاز ا یدر پرده یرا براها  ان نخواهد کرد، بلکه ارادهیچهره مستبدان در نزد دانشجو یبه بازساز
کشور  ییو اجرا یقضائهای  مقام ین فشارها را از سویرت شیر بیاخهای  که در سال یین تشکل مستقل دانشجویتر ، بزرگ»م وحدتیتحک دفتر«

 .شه نخواهد کردیدانشگاه هرگز در برابر سخنان دروغ سکوت پ یقیحق یمتحمل شده است، به عنوان صدا
ق و یدق یبندین پایوجود ندارد ب یچ منافاتیه«د کرده و گفته است یکأت »یاسیشرح صدر س«در اظهارات خود بر لزوم  یاسالم یجمهور رهبر
ستند؛ یکه با فکر انسان همراه ن یبا کسانه ر پرخاشگرانین حال داشتن شرح صدر و برخورد غیق، در عیدق یریگ ت جهتیق به اصول و رعایعم

 .»یاسیس یها نهیزم دربالخصوص 
حمله  ی،یآزاد دانشجوهای  بونیبه تر یجیبس یروهایها، حمله ن روشنفکران در دانشگاه یاهللا به سخنران فشار وابسته به انصار حزبهای  گروه حمله

است که  انیرمتمدنانه کسیانه و غیاز رفتار وحش یاندکهای  تنها نمونه.. .زیدانشگاه تهران، اصفهان و تبر یبه کو یو لباس شخص یانتظام یروهاین
 ین رفتارهایگونه بود شاهد تکرار ا نیر اچه اگ اند، هچ گاه در عمل مورد عتاب و برخورد قرار نگرفتیدانند و ه می یرهبر ییخود را فدا

 .مینبود یمتمادهای  سال یپرخاشگرانه ط
ه یعل یل انتشار مطالبیس، به دلینو وبالگ یجیان بسیاز دانشجوای  هه با عدیدر ادامه اظهارات خود در مورد برخورد قوه قضائای  هخامن اهللا آیت

 ادامهدر  یو. »ت وجود داشته باشدید حساسینبا یلیک جوان دانشجو خیتند  یاناً قدریر احنظ در قبال اظهار«گفته است که  ی،جانیخانواده الر
 .»باشد یجور برخورد خشن و تند و آن یلید خینبا«ها،  اظهار داشته است برخورد با جوان

گر یکشور دهای  امروز در دانشگاه. داد یم ز دستور به تحمل و مدارایان مخالف و منتقد به خود نیدر برابر دانشجو یاسالم یکاش رهبر جمهور ای
 یاسالمهای  انجمن. کنند می مخالف به شدت برخورد یدانشگاه با هرگونه صدا ین انتصابمسؤوال. معناست یب یصحبت از حق انتقاد به رهبر

ط بعد از یشراترین  سختدر  ییات دانشجویو نشر یصنف یشوراها ی،و هنر یفرهنگهای  کانون ی،یمستقل دانشجوهای  تشکل ان،ینشجودا
 .برند می به سر 1384در سال  نژاد احمدیانتخاب محمود 

ش از یل داد، به بیران، تحویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اید، گزارشگر ویاحمد شه یکه به آقا یم وحدت در دو گزارشیتحک دفتر
 .اشاره کرده است ریم اخیان تنها در طول سه سال و نیمورد نقض حقوق دانشجو 2500

ها  ادآور حضور دهیماند که  می یز به طنز تلخین ییدانشجوهای  انیدر مورد ضرورت انتقاد در جر یاسالم یگر رهبر جمهوریدهای  صحبت
 .ل اعتراض به وضع موجود در کشور استیمنتقد در زندان به دل یدانشجو
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ن یاز ا یادیشمار ز. برند می کشور به سرهای  دانشجو در زندان یش از سیحاضر بشود که در حال  می انیب یدر حالای  هخامن اهللا آیت سخنان
 دفترکه  یمطابق با گزارش .اند همدت محکوم شد یطوالنهای  به حبس یکتاتوریآباد و آزاد از هرگونه د یرانیدن به ایشیان تنها به جرم اندیدانشجو

 یان کشور به جایاز دانشجو یادیدر حال حاضر شمار ز ،ن گزارش آمده استیا یتهال داده و در انید تحویشه] احمد[ یم وحدت به آقایتحک
 .سال حبس در زندان هستند 5تر از  شیت بین محکومیانگیل در دانشگاه، با میتحص
ان یو در جمع دانشجود یرا بگشاها  ان درب زندانیدانشجو یواقع یدن صدایشن یکند که برا می شنهادیپای  هخامن اهللا آیتم وحدت به یتحک دفتر
 .قت گام بگذاردیرها شود و بر صحنه حق یشینما ینیچ ابد تا از صحنهیمنتقد حضور  یزندان
ن یت خود در زندان اویهم اکنون مشغول گذراندن دوران ده ساله محکوم یماریم وحدت، با وجود بیدفتر تحک یمرکز یت عضو شورایهدا بهاره
بازداشت شد و دوران  88آذر  16در  یاسالم یه رهبر جمهوریعل یانتقاد یل سخنرانیر به دلیرکبیامدانشگاه  یدانشجو ید توکلیمج. است

ل هر کدام به ده یتحص یهیل دفاع از حق بدیبه دل ید دریو مج یا نبویض. گذراند می شهر کرج یمه خود را در زندان رجائیو ن لسا 8ت یمحکوم
 15به  یملک ین رونقیحس. برند می د، در زندان کارون اهواز و بهبهان، به سریط در تبعیشراین تر و در سختاند  هو شش سال زندان محکوم شد

نا یس یدانشگاه بوعل یر سابق انجمن اسالمیاوش حاتم دبیس. موافقت شده است یو یدرمان یبعد از اعتصاب غذا با مرخص وسال حبس محکوم 
سال خود را در  5ز حکم یشبنم مددزاده ن. را بازداشت شدیماه حبس اخ 16راندن گذ یم وحدت برایدفتر تحک یعموم یهمدان و عضو شورا

هر کدام به ده سال زندان  یرانینام آور ا یدانشجو ید کوکبیبه همراه ام یشاخه جوانان نهضت آزاد مسؤول اورعماد به. گذراند می نیزندان او
ک سال زندان یو ) محمدزاده( 6ف دوران یشر یان نخبه دانشگاه صنعتیت دانشجود نزهیو نو یترا عالیاکبر محمدزاده، م یعل .اند همحکوم شد

سال و  5ب به یبه ترت یمذهب یل باورهایل به دلیت از تحصیعالوه بر محروم یان بهائیاز دانشجو یسارا محبوب و یدیقان شهیا. گذرانند می خود را
حامد  ی،جمال یفر، عل ید جاللیسع ی،دیحامد ام ی،دآبادیز یک داشاب، حسن اسدباب ی،یخدا یمهد ی،آرش صادق .اند هماه زندان محکوم شد 10

 .اند هرا آباد کردها  هستند که زندان یانیگر از دانشجوید یشمار رازییسالم و فرشته ش ینژاد، عل یروح
دارد که بر  یزین آمیور نشان از نگاه توهدانشگاه کش 60ش از یدر ب یآت یلیدر سال تحص یتیک گسترده جنسیکه گفته شد، تفک یبر موارد عالوه

 یدرصد داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسر 60ش از یب یکه در سال جار یدر حال. ه افکنده استیکشور سا یآموزش عال یتیریمجموعه مد
مار به مقوله ینگاه ب. ا محدود کرده استیان دختر را منع و یض، ورود دانشجویغ تبعیت یدانشگاههای  از رشته یاریدر بس اند، هل دادیتشک نرا زنا

 یانجماد و رخوت در فضا یقت در پیان دختر و پسر را دارد، در حقین دانشجویب یوارکشیدر د یکه سعها  ان در دانشگاهیارتباط دانشجو
 .مرده است یت امروز، دانشگاهیدانشگاه مطلوب حاکم. دیجو می کشور یدانشگاه

  
د کرده و یکأآزاد بحث و گفتگو در کشور ت یگر بر لزوم گشودن فضایم وحدت، بار دیان، دفتر تحکیدانشجو یاسالمای ه ه انجمنیان، اتحادیپا در

تجمع و  یان، آزادیب یانتخاب، آزاد یخواهد که حق آزاد می ران بر عهده داردیشگاه ملت ایکه در پای  هفیبنا بر وظ یاسالم یاز رهبر جمهور
 .ت بشناسدیان به رسمیز جمله دانشجوآحاد مردم ا یتشکل را برا

شدند  می که کاغذپاره خوانده یالملل های بین میبرد و تحر می ه جنگ به سریر سایاز استبداد، در ز یت ناشیریمد ءل سویکه کشور به دل یطیشرا در
 مچناند است، اما هیت و نظر مردم اگر چه بعت در احترام به خواسیر و عقالنیانتظار تدب اند، همبدل کردای  هرا به کاغذپار یارزش اسکناس مل

به  یان زندانیدانشجو یآزاد. ثر واقع شودؤکشور است، مهای  هیکه متوجه مردم و سرما یدها و خطراتیتواند در دفع تهد می د وینما می راهگشا
 .ران بازگرداندیا باشد که احترام و شوکت را به مردم یتواند آغاز راه می یاسیو س یدتیان عقیهمراه تمام زندان

  
 م وحدتیدفتر تحک یعموم روابط
 1391ماه  مرداد

  
اکنون در بازداشت  ز همیان نیگر از دانشجوید یگذرانند، شمار می ت خود را در زندانیکه دوران محکوم یانیبه ذکر است که عالوه بر دانشجو الزم

ن یا تافت اطالعایباشد و به محض در می شدهتر از آمار منتشر شیب دان قطعاًان در زنیاست که تعداد دانشجو یگفتن. هستند یتیامن یروهایموقت ن
 .ان، فهرست حاضر به روز خواهد شدیدانشجو
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  »دانشجونیوز«وبسایت 
http://www.daneshjoonews.com/universities?page=6 
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 +) (+  1391آبان  3سری،  ؛ بیژن صف»ید؟رو می یپس کای  هخامن یآقا«
  

ای  خامنه یعل یدشخص س یعنینظام،  یارج و قرب شدن رهبر یب یاسالم یهای زوال نظام جمهور نشانه ینتر از بزرگ یکی
  است

  
احساس  ینا. یندب می خود بسته یسوه ها را باست و همه در یدهبست رس کند به بن می احساس یوجود دارد که آدم یلحظات یدر زندگ: گفتار پیش
 تاریخیاز هر دوره  یشب یرانیان،در اکثر ما ا یاحساس ینامروز چن. یندب می اثر یرا ب ییبه مقصود نها یلن یبراها  شود که همه تالش یتر م بیش یوقت

 .آرزو در تالشند ینکسب ا یدارند و مدام در پ یکه دغدغه آزاد یکسان ینخاصه در ب ،وجود دارد
 یشتیمع یهاو تنگنا یگانگاناست، خاصه خطر حمله ب یارد کهنه ینزمامداران حاکم بر ا یتیکفا یز با یکه ناشهایی  یو نابسامان یرانامروز ا وضعیت

 یلهخاصه اگر از قب. یستن یراه نجات یچه یگرد ییکه گو یردباور در تو قوت گ ینتا ا دهند یهمه و همه چنان دست به دست هم م... و
گانت، روشنفکران،  یلهقب هم یاز سو یو افشاگر یرسان همه نوشتن و اطالع ینکه پس ا یشیاند یم ینو قلم تنها سالحت، به ا ینگاران باش نامهزرو

ترس از  یگانه،وحشت از هجوم ب یم؟است که امروز همه ما بدان گرفتار یها، وحشت و اضطراب تالش ینهمه ا یجهنت یادلسوزان وطن، چه شد؟ آ
 ....آن نشسته است و یرانیو ینکه فقر در کم یعشقهای  یانهآش یدناز هم پاش ی،آوارگ بیکاری،

 .وطنم را دارد، نوشته شد یرانیو یتمورأم ین،از آنکه به نام د یبا پرسش یتانرو یشاست که مطلب پ یا یشهاند ینبا چن
رنگ  یب ینا. استای  هخامن یعل یدشخص س یعنینظام،  یارج و قرب شدن رهبر یب یاسالم یزوال نظام جمهورهای  نشانه ینتر بزرگاز  یکی

 یشده از نظام ط یدهو طرفداران بر یاران یبود که از سو یباشد، همت یا خامنه یتالش دشمنان نظام وآقا یجهاز انکه نت یشب ی،شدن وجهه رهبر
تحت  یهانهاد یهاکردنقد عمل یا و ینآتش یها نامهسرگشاده و گاه با متن استعفا یها صورت گرفته که گاه با نوشتن نامه یشانا یرهبر الس یستب

 ینا یگاهجا که از یفیرا بنا بر تعر یتحت امرشان صحه گذاشته و منزلت رهبر یندر اداره امور مسلم یشانا یتو درا یتبر عدم کفا ی،نظارت و
 .به سقوط کرده استبالطبع نظام را محکوم  اند، متزلزل ساخته و سال گذشته مدام به خورد ملت داده یس یوجود دارد و ط ییدرنظام وال ممقا

که ای  هخامن یو اظهارت آقا ینیب یشوجود دارد، بنا بر پ یاسالم یسقوط جمهور بر یلکه دلای  هو هزاران نشان یرهبر یگاهنظر از تنزل جا صرف
سقوط است و حضرات  محکوم به یشانا یاند امروز نظام تحت رهبر داشته یاهللا طاهر یتآ یدر پاسخ به نامه استعفا ین،از ا یشدرست ده سال پ

که درکافران رسم است و حکام با قصوردر  کنار بروند و مردم را از شر خود نجات دهند؛ آنچنان یدکه مروج آن هستند با ینیو آئ ینهمان د بر ناب
 .کنند یم یریگ و بخشش از ملت کناره خود نسبت به مردم، با طلب عفوهای  یتولؤو مس یفوظا

 یا با ارسال نامه ینولؤمس که در اعتراض به رفتار 1381امام جمعه وقت اصفهان در مردادماه  ی،اصفهان یطاهر ینالد لجال یداهللا س یتآ استعفای
آن هم از  ،خود نظام بود یهاز بطن نظام بر عل یرسم یها اعتراض یناز اول یکیسرگشاده به مردم، از سمت امامت جمعه اصفهان استعفاء کرد، 

 ینوارد کرد که دستگاه حاکم از وحشت آنکه مبادا خبر ا یمبر ارگان رژ یا چنان لرزه ینامه اعتراضاستعفا یک که با یثوقمورد و یروحان یک یسو
و  دسراسر کشور را دادن یها و روزنامه یاتمنع انتشار آن در نشر از ساکن در اصفهان ـ هم برسد، دستور یرآن به گوش مردم ـ غ یلدل استعفا و
مصون  یفها، خود را از خطر توق خود در چاپخانه یاتخبر مهم از صفحات در حال چاپ نشر ینها با حذف ا نامهروز یرانسردبو  یرانالجرم مد

شدم  تارسخت گرف یبه عقوبت یبه جرم آن نافرمان یزآن را بر عهده داشتم و عاقبت ن یریسردب یتولؤکه نگارنده مس »آزاد«نگاه داشتند اال روزنامه 
 .ه در غربت هستمو امروز آوار

 یبرا یتا به ک«اداره امور کشورکه گفته بود  یتنسبت به وضع یاهللا طاهر یتبه اعتراض آ یانهدلجو یا در نامه یا خامنه یدر همان زمان آقا الغرض
 هسته از حجم انبونتوان یا شهیافراد را شکستن، سخنان کل یم خصوصیر نمودن و حریم الف زدن و گزاف گفتن و تزوییسخن بگو یمردم تکرار

لسوف و هم داروغه و هم حاکم و هم یه و هم فیند هم فقا از جهل و جنون یکه معجون ییها ستیها و فاش مشکالت و معضالت بکاهد، رجاله
ده سال نه تنها  ثر خواند اما امروز با گذشتؤنظام م یو دوام و بقا یداریداد که در آن تحقق سه اصل را در پا یپاسخ ،»...هستند یو هم قاض یمفت
اهللا  یتبه آ ییکذا یهکشانده است که بنا بر همان نامه جواب یا بلکه کشور و نظام مطلوب خود را به ورطه یافتهاز آن سه اصل تحقق ن یک یچه

 .را ندارند یپهناور ینسرزم ینامور مردم چن یریتالزم در مد ییو توانا یتدرا یشاننشاندگان ا و دست ینولؤمس یعنی ی،طاهر
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الت مردم سه کرفع مش یامروزه برا«: کنند می جهان به صراحت اعالم ینرهبر مسلم ،یاهللا طاهر یتآ یبه استعفا یا خامنه یاز پاسخ آقا یبخش در
ا از دوش بخش ر یالت زندگکه مشکشور است کن ینسل جوان پراستعداد و پرشمار ا یار و اشتغال براکد یتول یکیوجود دارد،  یامر محور

و  ینونکدولت  یها رد همه تالشیبر آن قرار نگ یه اگر عزم همگانکها است  در دستگاه یدارد، دوم مبارزه با فساد اقتصاد یماز مردم ما بر مهمی
را به خورد متجاوزان به  ی را عمیق و منابع محدود ملیسازد و فاصله طبقات یع مینظام مقدس ما را ضا یو دستاوردها یرا خنث یقبل یها دولت

ت سازنده به سامان کچ حریه اگر مخدوش شود هکوالن و خواص است ؤمس ییصدا یکو  تر وحدت ملی سوم از همه مهم ،دهد می ملت وقحق
 .»رسد ینم

 یچه یافتنبا وجود تحقق ن یاآ ید؟رو یم یپس ک یا خامنه یآقا :است که یزـ اگر گناه نباشد ـ جا »آقا«پرسش از حضرت  ینپس از ده سال ا حال
 مینفرا یاو  یتا به حکم شرافت انسان یستتان هست، وقت آن ن لقه زبان و همواره لق یدا و نوشته یدا نظام که خود گفته یداریاز سه اصل پا کی

 یاهدستانتان به روز سیرنداشته شما و ز یتکه همه ساکنانش از درا ینسرزم ینا بساط ظلم خود از یدنبا برچ یدزن یکه دم از اطاعت او م ییخدا
را در  خود یتمورأم یگانگان،با ب یگرد یجنگ یلتحم یاملت و  یدنبا به خاک و خون کش یدحکما با یاآ ید؟اند، آنها را به حال خود واگذار نشسته

 ید؟رو یم یوقت رفتن است، پس ک یدباور کن یا خامنه یآقا ید؟تمام کن یارکهنه د ینکردن ا یرانو
  
  

  ***منبع *** 
 »گویانیوز«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2012/october/24/article/-5e335c24ff.html 
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    1391آذر  12یرند؟ محمد زمانی، گ از سقوط هم پند نمی یکتاتورهاچرا د

  
  !ور استآ هینهز یرانا یسرنوشت شما هم تلخ و برا ییننما یناگر به مردم تمک !ای خامنه یقاآ
  

 یزهمه چ یکتاتوریخودکامه و دهای  در حکومت مخصوصاً ،جامعه یک یاسیکه چگونه ممکن است رهبران س ،کردم می موضوع فکر ینداشتم به ا
رأی  با یااست که بعضا  یکتاتورهاییشاهد و گواه د ،یختار .شوند می یدهخر خودشان هم به ورطه سقوط کشآو در  یندنما می را از مردم خود سلب

چه بسا که .اند هبه دنبال سعادت مردم خود بود یدبه قدرت شا یدنافراد قبل از رس ینو هر کدام از ااند  هگرفتبه دست با کودتا قدرت را  یا ومردم 
 یدنما می به خود مشغولرا  یرانیکه ذهن هر ا یاما مطلب .در المان بود یتلرن هآکه نمونه اند  هیدرس یسمبه فاش یونالیستیحس ناس یکهر کدام از 

به اعتقاد من  .یمباش می یرانکامه در اهای خود با حکومت یباناز انقالب مشروطه هنوز دست و گر یاست که چگونه بعد از صد سال و اند ینا
عوامل  .شود می منها فراهآ یدنرشد و به قدرت رس یبستر برا ینو ا یندآ می به وجود ینن سرزمآمردمان  یخودکامه از خودکامگهای  حکومت
زد و  یهقدرت تک یکهشعارها بر ار یکه چگونه با برخ یدبنگر ینیخم یقاآ به .گذار بوده استتأثیر ینهزم یندر ا یشههم هم یو خارج داخلی
فرد  یکمکن است که چگونه م یدداشته باش یشانا یتو ب یا خامنه یقاآهم به رفتار و کردار  ینگاه و یدکامل رسان یرا به ورشکستگ یرانجامعه ا

او  یکه برا یزیتنها چ .ندارد یاو ارزش یمال و ناموس مردم برا ،شده است که جان یشامآ به خون یلشنا بود، امروز تبدآ یقیبا شعر و موس هک
خودشان را  یهبمذ یدئولوژیهم از نوع اآن رسند  می به قدرت یوقت یافراد ینکه چگونه چن ینجاستا سؤال .است یطلب مهم است اقتدار و قدرت

 ییگو پول و قدرت و تملق یعنی؟ هستند یروان یماریدچار ب یکتاتورهاهمه د یاآ! یستندبه مطالبات مردم ن دانند و پاسخگو می ملت یک بصاح
مردم  یار و تباهو حاضر هستند با کشت یرندگ نمی از سقوط هم پند یکتاتورهاچرا د یراست هب؟ یدفاسد نما قدر ینتواند ا می فرد را یک یاناطراف

   .در قدرت بمانند یچند صباح بخواهندخود، 
سرنوشت شما هم  ییننما یناگر به مردم تمک :باشد که یاخطار ای خامنه یقاآ یبرا یدشا یمنما می بسنده یکتاتورهابه عملکرد د ینگاه یمدر ادامه ن
  . ور استآ ینههز یرانا یتلخ و برا

بمباران کرد و توسط مخالفانش کشته شد، حاضر نبود که قدرت را به  طرابلسکه ناتو مقرش را در  یمانتا ز یبی،رهبر سابق ل» یمعمر قذاف«
 یدر کشورش به جنگ داخل یداخلهای  یپس از آنکه ناآرامها  کشور، ماه ینا یجمهور رئیس »عبداهللا صالح« یمندر  ،.واگذار کند یگریشخص د

حال پرسش آن است که چه . را تصاحب کند یاستشر یکرس یگریشد، حاضر نشد که شخص د یباران دفترش به شدت زخم و در گلوله یلتبد
حتا  یرانو ا یهمانند سور ییچرا رهبران کشورها یستند؟قدرت ن یدشوار حاضر به واگذار یطدر شراحتا  یافراد ینشود که چن می سبب یعامل
 یشوند، حاضر به رها کردن زندگ می در دادگاه محاکمه یسابق مصر، در قفس یجمهور رئیس »مبارک یسنحُ«مانند  یافراد بانفوذ ینندب می که یزمان

 یزندگ یخرسد چرا که تار نمی به نظر یآسان است و امر دشوار یاردر جهان بسها  یکتاتورد یروان شناختهای  یژگیو یصتشخ. یستندمجلل خود ن
مخلوع عراق، و خود  یجمهور رئیس »ینصدام حس« ،ینچ یسترهبر مارکس »تسه تونگمائو « ،سابق یرهبر شورو »ینژوزف استال«اکثر آنان مانند 

 یسازمان اطالعات مرکز یسیونکم. کرده است را مطالعه کرد یلتبد یکتاتورد یککه آنان را به  یطیتوان شرا می در دسترس همگان است و یقذاف
انجام شده است، تالش کرده است که تفکر و  یالدیم 1943که در سال  »یتلره آدولف یشناخت روان یلتحل«با نام ای  هیاندر گزارش مخف یکاآمر

منتشر شده محققان را به درک  یدجد یقاتگزارش به همراه تحق یناکنون ا. آن ارائه کند یبرا یمنطق یحیو توض یرا بررس یتلرنگاه مستبدانه ه
  . کرده استتر  یکشوند، نزد می یلتبدحکمران مستبد  یکبه  یکبارهچرا رهبران به  ینکهاز ا یمناسب تر

 ینهمچن یدها ینا. شود می ارائهها  یکتاتوراست که از د یفیتعرترین  و گمراه کنندهترین  ساده ینبرند؟ ا می رنج یروان یماریاز بها  یکتاتورد یاآ
 یضداجتماع صیتشود تا اختالل در شخ می مربوط یو درک مشکالت روان یصبه تشخ یقتدر حق یفکرهای  ینابسامان. است یدکنندهناام یاربس

که از  یتوانند توسط فرد نمی یماتاز تصم یلقب ینهستند که قدرت خود را حفظ کنند و ا یدر حال اقدامات مرتباًها  یکتاتورکه د یدر حال. افراد
. دشوار است یاربس سند،به نظر بر یروان یکمانند کنند  می یاز حاکمان سع یلقب ینکه ا ییمبگو ینکها یرشپذ. برد، سر بزند می رنج یروان یماریب

 یانتکاررا خ یفرد ینکه استال یزمانمثالً  که یندگو می متخصصان. یندگو می دورغ یزبلکه به خودشان ن یانشانمثال، آنان نه تنها به اطراف یبرا
 آماده مسأله ینا یرشپذ ایند بلکه ذهن خودش را هم بررا باور کن مسأله ینا یگرانآورد که د می را به وجود یطیکرد نه تنها شرا می یفتوص
در دولتش هستند بلکه از وجود  یدانست که مخالفان می ینه تنها به خوب یبی،رهبر سابق ل. شده بود یدهد یزن یدر معمر قذاف مسأله ینهم. کرد می
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دفاع از  یمن هستند و برا یحام یبیمردم ل یکرد که تمام می رارتک مرتباً یخبر داشت، اما از همان آغاز بهار عرب یزمخالفان در سرتاسر کشورش ن
 یکاآمر »یشیگانم«استاد دانشگاه  »اسکات آتران«. لحظه کشته شدنش توسط همان مخالفان همراه او بود ینتا آخرحتا  یتفکر قذاف ینا. یرندم می من
 یجهنت گونه ینگفت وگو کرده است، ا قیماًاز آنان مست یاریده و با بساز دو دهه درباره حاکمان و مردان قدرتمند در جهان مطالعه کر یشکه ب
 یتلرآدولف همثالً  که یدگو می او. دهد می افراد قدرتمند را شکل یتو حرص و طمع، شخص یسمنه ساد یات،اخالق یکه حرکت به سو یردگ می

 یکسان یکدموکرات یاکثر رهبران در کشورها. ارائه دهد یگرانبه د یطقکند و مدارک من یهکرد تا اقداماتش را توج ینهدالر هز یلیونم یکصدمعادل 
در آن  یافراد ینکنند که چن می یتهداای  هخود را به گون یزندگها  یکتاتوراما د ،کنند که از اقدامات آنان انتقاد کنند می خود یالترا وارد تشک

  . کنند یفانقش را ا ینتر کم
 یابرند  می رنج یروان یماریحاکمان مستبد از ب ینکها«: یدگو می باره یندرباره مائو در ا یکتاب یسندههنگ کنگ و نواستاد دانشگاه  »تر یکوفرانک د«
او  ».است که ذهن مرا به خود مشغول کرده است یدهد، پرسش می ییرچطور قدرت آنان را به مرور زمان تغ ینکهاما ا یستمن مهم ن یبرا ،یرخ

به . کرد یخود زندگ یلهتنها در پ یتشد و در نها تر می و بدتر  داشت و روز به روز بد یارقدرت را در اخت یزمان طوالن یادهد که مائو بر می ادامه
که توسط  یدر گزارش. کنند یبررس یو منطق یرا به درست یگرآن را ندارند که ارتباط شان با د ییشناسان، رهبران مستبد توانا از روان یاریباور بس

خود،  یدهند و شخصا برا می ییرخود را تغ یتذهنها  یکتاتورانجام شد، آمده است که د یالدیم 2003در سال  یفرنیار دانشگاه کالسه محقق د
که  یرندرا در نظر بگ یخود اعتبار یدر افراد قدرتمند وجود دارد که برا یلتما ینا: کند تأکید می ینگزارش همچن ینا. کنند می خلق یدجد یتفکر

 یبرا ینمونه واقع ینصدام حس. کنند می تصورتر  و راحتتر  خودکار یارخود را بس یرامونپ یایدن حال ینوجود ندارد و در هم یتواقع در عالم
دانشگاه  یاستاد روان شناس »رنانا بروکس«. دست برنداشتاش  یتوخالهای  از ادعا یزکه به بغداد حمله شد ن یوقتحتا  او ؛است مسأله ینا
 قهرمان یکخود را  یقتآنان در حق. نشان دهندها  یتاز واقع یشخود را ب ییدارند که قدرت و توانا مایلتها  یکتاتورکه د یدگو می یزن »واشنگتن«

 سؤال یرآنان ز یاصل یتشخص یطشرا ینتوان مانع اقدامات آنان شد چرا که در ا نمی یگرشود، د می یدهباور به چالش کش ینکه ا یو زمان ینندب می
. یابد می دارند، رشد یارکه قدرت را به طور کامل در اخت یشود، آن است که مشکل زمان می ارائهها  یکتاتورد رهکه دربا یسوم یهاما فرض. رود می
فکرات تاصالً  که او در آن زمان یندگو می او یانزاهد باادب بوده است و اطرف یک یدر جوان یمبابوه،ز یجمهور رئیس »روبرت موگابه«مثال  یبرا

  . شده است یلمستبد تبد یدهد و به حاکم نمی گوش یگرخودکامه نداشت اما اکنون به سخنان د
 یامروز بشار اسد هم بر کس یاتجنا.است یدهکش یفساد ینتوان گفت که قدرت کامل او را به چن می شناسان معتقدند که در مورد موگابه تنها روان
 یکه فرد حاضر است برا یستقدرت چ ینکه ا یدنما می نفر اواره انسان را شگفت زده یلیونو دو ماز چهل هزار نفر کشته  یشب یستن یدهپوش
انجام شده،  »شود می چگونه قدرت فاسد«با عنوان  »یاکلمب«دانشگاه  یروان شناس یمکه توسط ت یقاتیدر تحق. ببرد ینملت را از ب یکخود  یبقا

اما  یستافراد ن یتشخص ییرعامل تغ ییگفت که قدرت خود به تنها یدبا یقتشود؟ در حق می فساددر قدرت منجر به  یسمیآمده است که چه مکان
 یرجامعه با آنان درگ یکه مردم عادهای  یشود آن است که او به مرور زمان از نگران یلتبد یکتاتورد یکقدرتمند به  یشود، فرد می آنچه که باعث
که تنها  یهورمون یابد؛ می آنان کاهش یزولهورمون کورت ،یتفکرات است چرا که از نظر علم ییرتغ یراگام ب یننخست ینو ا یرندگ می هستند فاصله

 یندهد اما در ع یشقند خون و فشار خون را افزا یزاناسترس زا م یطکند که در واکنش به شرا می و به بدن کمک یابد می یشبا وجود استرس افزا
. زا هستند استرس یزمدوام نهای  و گفتن دروغ یاخالق یگزارش آمده است حال آنکه ب یندر ا. گذارد تأثیر می یزخلق و حافظه ن یحال بر رو
عوامل ها  یکتاتوراما در د یابد می یشتنها استرس افراد افزا یطیشرا ینخود باشد و در چن یطیمح یطهمراه مراقب کالم خود و شرا یددروغگو با

  . کنند می یخوددار یاز راستگو یگراناز دتر  راحت یلدل ینمشوند و به ه می باعث کاهش استرس یگرد
کامل و  یداشتن قدرت یاست که مغز ما برا یدر حال ینکند و ا نمی یهرا توج یخدر طول تارها  یکتاتوردهای  یتعوامل جنا یناز ا یک یچالبته ه

آنان  یبرا یزن یانیکنند که پا نمی لحظه بجنگند چرا که هرگز تصور ینممکن است تا آخرها  یکتاتوراست که د یطشرا یندر ا. ندارند یمطلق آمادگ
توانست چند هفته  می یزکند و مبارک ن یریگ را از دست بدهد و کشته شود، از قدرت کناره یزتوانست قبل از آنکه همه چ می یقذاف. وجود دارد
صلح قدم بردارد و صدام هم  برقراری یو فرصت آن را داشت که برا ییاتوان یزن یتلره. که مجبور به استعفا شود، مصر را ترک کند یقبل از روز

  . یندازدامروز ن یتوضع ینرا به ا یهوقت را داشت که سور ینو اسد هم ا .خود رقم بزند یبرا یگریقادر بود که سرنوشت د
 یاراز قدرت بس ینینش عقب یبرا یشناخت نظر رواندارند، از  یقو یکه قدرت نظام همچنانها  یکتاتورنکته را فراموش کرد که د ینا یداما نبا
 یک ای خامنه یقاآ یبرا تواند یمباحث م یناما همه ا .کنند می استقبال یبه بقا، همواره از نابود یدلبستگ ینآنان در ع یلدل ینهستند؛ به هم یفضع
   د؟بر می رنج یاپارانو یریماهم از ب ای خامنه یقاآ یاآ .کندن یرانهرا و یرانا یناز ا یشدهد و ب ییررا داشته باشد که رفتار خود را تغ یامپ
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خود را  دهد، یخود م یو مال یکه به سالمت جان یا العاده و خارج از اندازه فوق یتاست که شخص در آن با اهم یعام آن، حالت یفدر تعر یاپارانو
 یدشان را تهد و افراد خانواده ییخودشان، دارا یعیماورا طب یا یعیطب ی،سانان یفکر هستند که عوامل ینگونه از افراد مدام در ا ینا. دهد یشکنجه م

 یماریب یک یدپارانوئ یسختگیگ روان .است یسختگیگ روانهای  از گونه یکی یماریب ینا. بر ضد آنها هستند ینیچ و همه، در فکر توطئه کنند یم
 .کند می یتهدا خطرناک،های  از حالت یاریبس یشخص را به سو یدده و شارا از دست دا یتو مزمن است که فرد گرفتار تماس با واقع یجد

خواهد شما را  می که همکار شما ینمانند گمان به ا ی،صدا کژانگار یدنمانند شن یداری،دهای  توهم :شامل یدپارانوئ یسختگیگ نشانگان روان
 یسختگیگ در روان یخودکش کنشو  یشهوار رفتار کردن و اند سرئی ،یگفتارهای  یدشوار ،خشونت ،یریگ خشم، گوشه ،یزاریب .مسموم کند

 یلام. باشد می توجه یاتمرکز،  یشیدن،در اند یبد مانند دشوارهای  یشهاند یا یرفتارهای بد گرفتار حالت تر یشرسد که شخص ب می به نظر یدپارانوئ
 یایاز اصطالح پارانو ی،روان های یماریب یبند دسته یخود برا هیدر تالش اول ی،روانپزشک آلمان )Emil Kraepelin( )1929-1856( یپلینکر

به سالمت عقل شخص  یصدمه و زوال آشکار یچتوهم ه ینآن باشد اما ا یاستفاده کرد که توهم، جزء اصل یا یشرح حالت روان یمطلق برا
. آن نباشد دراست،  یزوفرنیش یماریب یمیطالح قد، که اص)dementia praecox یا(چون جنون زودرس  یگرید های یماریوارد نکند و نشانه ب

 ی،لغو یشهر ینبا استفاده از ا یپلینکر). عقل=  nousخارج و نوس =  paraپارا (است  یوانگید یخود، به معنا یونانی یلاص یدر معنا یا،پارانو
 یبرا. گنجند یم تهدس ینون احساسات خودآزارانه، در ابد ی،او هرگونه افکار توهم یفبنا به تعر. به وجود آورد یافکار توهم یصتشخ یبرا ینام

  . مطلق بگنجد یایبه پارانو یاندر دسته مبتال تواند یاست، م یادب یا یاسیمهم س یتشخص یکاست که  توهم شده ینکه دچار ا یمثال کس
اما  ،ستا آن شده یگزینجا Delusional disorder یا یانیچندان استفاده ندارد و اصطالح اختالل هذ یگرمطلق د یایهرچند که اصطالح پارانو

که  کند یشخص تصور م ینا: یراز بیند یآزار م یارکه شخص مبتال به آن، از توهمات خود بس رود یبه کار م یشرح حالت یلغت برا یناز ا یدا،جد
قصد آزار و صدمه رساندن به او را  یکه شخص کند یشخص تصور م. قرار است رخ دهد یاحادثه آزار دهنده در حال رخ دادن است  یاصدمه 
شامل  توانند یم ییدتوهمات پارانو ییمبگو توانیم یم یا،و شرط از اصطالح پارانو یدق یو با استفاده ب یبه طور کل ینیبال یایاز پارانو ییها مثال. دارد
 تواند میمورد  ینا. است بوده ییدشخص پارانو از ینمونه بارز ینمثال استال یبرا است، یبتحت تعق کند یشخص تصور م ینکهچون ا یموارد
ابتال  یبرا یاد،ممکن است که داشتن دشمنان ز ینا یاآ. او توهم نبودند یاددر واقع دشمنان ز ین،که در مورد استال یاوردرا به وجود ب یخوب سؤال

 یدار یاپارانو تو ینکها«: است منجر شده یزن یفهلط نیاست که به ا شده یفراوان یمبحث، موجب بروز مباحث فلسف ینا یست؟ن یکاف یابه پارانو
انجام ) behavior therapy( یدرمانرفتاربا  یزچ از هر یشب یادرمان پارانو یادرمان پارانو» .نخواهد تو را بکشد یرونآن ب یکه کس شود ینم یلدل
و کار داشتن با افراد  سر. او است یاجتماع های ییتوانا یتتقو ینفرد مبتال، نسبت به انتقادها و همچن های یتکه هدف آن کاستن از حساس شود یم

 یلم یب یتیبسته و نسبت به هر فعال یاربس یاست و از نظر احساس زودرنج هستند و رفتارشان معموالً خصمانه یاربس یرامشکل است ز یاربس ییدپاران
   .برخوردار است یکند یشرفتمشکل، از پ یندرمان ا یل،دل ینبه هم. هستند

کنترل  یها بخش و روش آرامش های یناو شکسته شود و او با تمر یدکوشش شود که در ابتدا چرخه شک و ترد یدافراد با یندرمان ا یبرا
در فرهنگ  یابروز پارانو. خود به وجود آورد یدر رفتارها یاساس ییراتیخود، تغ یانبا کمک پزشک و اطراف اضطراب، از حالت انزوا خارج شود و

 یادارند  یقدرت خاص ینکهاعتقاد به ا هاست از جمل کرده یداابراز خود پ یبرا یمختلف یها روش واشکال  یادر فرهنگ عامه امروز، پارانو یعموم
نقشه بزرگ و  یکواقع اجزا  نامربوط، درکامالً  یعاخبار و وقا ینکهاعتقاد به ا یاتوطئه  یتئور) عظمت یانهذ(مخصوص هستند  یتمأمور یکدر 
وقت پند و  یچه یکتاتورهاوگرنه د یندنما یریگ را مجبور به کناره یرانحکومت خودکامه موجود در ا یانمردم و اطراف یدوارمام .هستند یزآم وطئهت

ت را به و قدر یدو صدام و بشار اسد را دنبال ننما یباشد و راه قذاف یارترهوش یدر عصر امروز کم ای خامنه یقاآ یدالبته شا .یرندگ نمی اندرز
 .یدنما ارمردم واگذ یعنین آ یصاحبان اصل

  
 یاپد یکیمنبع و: یاپارانو یماریمورد ب در
 

 : یسندهنو ایمیل
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    1391بهمن  27، قسمت اول ؛از رهبر زاد نوریمحمد ه گان پنجهای  خواهش

  
ها اشاره خواهم  بدان یکبه  یککه  یخود را گرو بگذارم و بابت مسائل یِعزت و کرامت و شأن انسان ی،پ در یپه چند نوشت یخواهم ط می :اشاره

 ناروابه الفاظ  یگرد یعو جم یهاز شما مرا به نقد و طنز و کنا یکنم، جمع می که منتشرای  هدانم با هر نوشت می .کرد، به شخص رهبر التماس کنم
شما کار : یمبگوتر  یکن. یستن یکار یانمطاف و مصاف، با نقد و اخم شما یناما مرا در ا. تافت یدهمه التماس مرا برنخواه یننواخت و ا یدخواه

و هزار  یلقدر هزار تحله و ب یندکار آه من بهای  التماس ینا یدشا. است یجگرسوز، سر و سرّهای  التماس ینکه مرا با ا ؛و من کار خود یدخود کن
و  یبهچند، قصد مزاح و مطاه چند بهای  خواهش ینکه مطلقاً مرا در ا یمبگو یزن ینا. یندبسته بگشا یها کارگر افتند و راه یدو هزار تهد یلتجل
از  هرگاه. ام کرده یحال آن را قلم است که ناگهان برآمده و من با شتاب حسّ وای  هشقشق. یستدر کار ن یکاستن شأن رهبر ناکرده فرو یخدا

ه هم یه،است و مثل سور ینو خون یرانکه شهر به شهر ما و یدنظاره کن یبه روز ید،من به چندش و اشمئزاز درافتادهای  غلظت التماس
 یشحاضرم پ یست،ن یزیچالتماس که  یفتند،که کشورم و مردم کشورم به آن روز درن ینا یمن برا. یختهاش فرو ر یو مل یانسانهای  یرساختز
 :من از رهبر یاهاتمن ینو اکنون، نخست ؛کنم پایش یرام را فرش ز یدار و ندار فرده خاک افتم و همه رهبر دراز به دراز ب یپا
 ییهاابه التماس از شما تمن یانوا از شما خواهش دارد،  یب زاد نوری ینصاحب شوکت و جالل و جبروت، ا یبزرگ، ا یا ی،رهبر گرام ای -1

که  نیاز جمع آنا یکند مختصر می التماس، از شما خواهش از سر یو اساساً التماس یاوری،و مهر و  یدوست از سر درد، از سر یبا التماس یو. دارد
پر  »مردم یهوا« یژنِمبارکتان از اکسهای  یهکه ر یقدره ب. چند خط ینهمه قدر مطالعه ب. ساعت یکقدر ه ب. یدخروج کناند  هگرفت یانم شما را در

 .شود یو خال
شما  یانهکه مخلصانه و گاه موذ یرا محدود در آنان یرانکنم مردم ا می اما التماس یدشمار آه ناممکن ب یبسا امر یمن ا یتقاضا یندانم اجابت ا می

به  ستید. یدبها بده یزمخالفِ خود ن بل به مردم. یددهند، خالصه نکن می کنند و شعار می تان دعا یسالمت و برقرار یدارند و برا می را دوست
و . یدشراف دارإ »مردم مخالف«است، به مفهوم  یما جار یاسیدستجات س یانکه در م یکه شما فراتر از مناسباتِ سست یدنشان بده. یدسرشان بکش

 .یافتتوان  نمی مردمان موافق یاهویاز آن را در های  هنهفته است که گاه ذر یکه در ذاتِ مخالفتِ مردمانِ مخالف، برکت یدباور دار
. بندند نمی یمتقس یو ناخود یو هرگز مردمان خود را به خود. مند شوند نهند تا از برکاتش بهره می بزرگ، سخنِ مخالفان خود را بر چشم رهبران
در آن  الفمخ یککه اخم  ینیدب می راهایی  و افق. یدنگر هست دل و فراخ که فراخ یدنشان بده. یدمخالفان خود برو یشبازکنم جانانه به پ می التماس

آنهم به  ی؟همه زندان ینچرا ا یراست. یدمگذار یبنص یب ییطعم خدا ینکنم کام مبارکتان را از ا می التماس. افق، مثل لبخند خودِ خدا طعم دارد
و حضور در جمع معترضان  یاسیس یانجر یکاز  یو هوادار یمطلب انتقاد یکو نوشتن  یماییشرکت در راهپ: چون یلیبد یب یجرمها

 !یلکم یمثل شرکت در مجلس دعا ییها جرم: یرترنظ یاز همه ب یاو . نتخاباتیا
 و اگر. یدو لبخند بزن یدمبارک وا کن یشانیو گره از پ یدخود را پس برانه بهم آمد یابروها ید،کن می یکه سخنران بار یککنم  می التماس -2

شما  سفانهمتأ. داد می چهره اش را نشان همگان یو شادمان یدخند می ما هم یگرام یامبرپ. یدغش بخند و غش یدرها کن خود راای  هبه بهان یدتوان می
 التماس یست؟و جذاب شما ن یخواستنه چهر یفح. یدو مدارا فاصله گرفته ا یاز لبخند و شادمان ید،ا یختهکه با اخم و خشم آم یهمان نسبته ب

 یشاخه گل ات،آن در هر مالق به جایو . یدو کنار بگذار یدشما شده، از گردن وا کن یتیشخصه از شاکل ییرا که حاال جز یتکراره یکنم آن چف می
هر که با : یدگو می و. من مرد جنگم: یدگو می و جهان یرانبا مردم، به کل مردم ا یاروییروهای  یهثان یندر همان نخست یه،آن چف. یریددر دست بگ

 یمده می وردشانکه به خ یبروند و گم بشوند و به همان لقمه نان یو مابق یایدموافق است جلو بای  هخاص منِ خامنهای  شمن است و با نگر
 .شاکر باشند

 یزن یگرید یزآم یهو کنا یبطئ یبر سر مواضع، اما معنا یستادنو ا یداریو پا یناز فلسط یو جانبدار ینفلسط: یعنیدرست که  یز،عز یا یه،چف آن
را وا  آنخدا ه شما را ب. از کف رفته یپول و وقت و آبرو یلیاردهام: است ینو آن معنا ا. آزارد می از مردم ما را یعیکند که کام بخش وس می شرمنت
ام و  یشادمان اهل مدارا و لبخند وای  هکه منِ خامن یدو جهان بفهمان یرانگل به مردم اه و با همان شاخ یدبه مالقات مردم برو یو با شاخه گل یدکن
 یهچف یختنآو حتماً به جای بود، نزما یندر ا یزخدا ن یامبردارم اگر پ یناناطم. یلمبه مفهوم مدارا و احترام و ادب واقفم و بدان متما یگراناز د یشب

 یانشدن با اطراف یقهدست به  و یزهتسلط و تحکم و ست ی،چرا که شأن رهبران اله. افشاند می از گردن، بر سر مردمان و مخاطبان خود گل و گالب
 .لو خواه مال یرندخواه پند گ. گذارند می یانبا مردمان درماند  هکرد یافترا که از خدا در یآنان سخن. یستن
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 یاد. مینب نمی از مرگ یادیمن شخصاً در رفتار و گفتار شما : یمگو می یمانهصم. یفتیدمرگ ب یادکنم هر از گاه به  می کنم، التماس می التماس -3
اواخر سامان  ینکه شما در ا ییکارها. آخرت را مشاهده شود یانتها یکه از آن برنامه ها، افق ب یندچ می یرا جور یآدمه روزانهای  مرگ، برنامه

 یست؟چ یااز دن یفتانشما تعر. یدمستفاد آ یکه از آن روح زندگ یا یاویو نه دن. اما از نوع ناجورش یاویدن. اند یاویاغلب دن ید،ده می داده و
را به  یرانما ا یز،عز یا. آن است یظاهر یاز آبادان یبخشحتماً  اش یباطن یو آباد. آباد باشد یدبا یادن ینپس ا ی،آخرت؟ اگر بل یبراای  همزرع

 یتاز رضا یته یستند؟ن یاآ یته. یدبنگر یکن. یدبنگر یکن. یدبنگر یکخود ن یها به دست. باطنش را: از ظاهرش یشب. یما خراب آباد بدل کرده
کج و ناجور و  دست غلبو ااند  هکه شما را احاطه کرد یانیو آخرتتان را با اطراف یاو حساب دن یفتیدمرگ ب یادکنم به  می مردم؟ التماستان

 .یدناجوانمردند، جدا کن
. یدبشو قدم یشخودتان پ. یدفرا بخوان یعموم یشِما را به عفو و بخشاه یداز هم دره و جامع یدببر به قلمرهبر بزرگ و با امضاء، دست  ای -4

 یم،و همگان را به مدارا و فروخوردنِ خشم دعوت کن یمکن یشطلب بخشا یدهد یبو از مردم آس یمبر خود بگذار یخوب سوگند اگر ما پا یبخدا
 ما در یررا به تسخ یو مل یانسانهای  و گنج یرندگ می یبارشِ برکات البته از خود ما انرژ ینکه ا. یردگ می یدنو آخرت ما بار یابر دناالهی  برکات

 یرخود را از ز هاست که ما شوربختان ینگره افتاده ا یمانکارهاه درهم شده و به هم گونه یناوضاعمان ا یز،عز یروزها ا ینکه ا ینعلت ا. آورند می
و همزمان به قامت ایم  هساخت یفگوهر عقل را خوار و خف. ایمدر برده ه ب –متعال به انسان است  یخداه که هدی –از عقل  یبارش برکات ناش

اما در ذات خود،  ن،پا افتاد یرظاهر شکستن است و به زه گرچه ب ین،که ا. یداز مردم را بدان یپوزشخواه قدر نعمتِ یز،عز یا. یما بسته ینجهل آذ
کوچک و  یها آدم خاطر برآوردنه مخصوصاً ب. یدز مردم پوزش بخواها یزهاچ یلیخ به خاطرکنم  می التماستان. دارد یزبرآمدن و سربرآوردن ن

 .یددان می خودتان بهتر. کنم نمی اسمشان را شماره. بزرگ بدانان یسپردن کارها
ه ه جانبهمهای  یتبه حما یتبا عنا یامروز بشار اسد سور ینبفرض که هم: یدتمرکز کن یکن یمگو می که با شماای  هنکت ینکنم به ا می التماس -5

 نازعو بالم یدکشورش را به باد دهد و دست بر دست بساهای  »یستترور«شما دودمان  یششود و دودمان مخالفان، و بنا بفرما یدانم یروزشما پ
 یلیمبشما را سوار بر اتو یدتصور کن. یدشو می یهوارد سور یکعرض تبر یاو و برا یروزیپ یتتثب یرتبه برا یعال یأتیهمراه هه شود و شما ب

 های یاباناز خ یرحامل شما ناگز یلاتومب. برند می به سمت کاخ بشار اسد یگرد یهر کجا یاحلب  یاگلوله، از فرودگاه دمشق  مخصوص و ضد
 یکسانا خاک شده و ب یرانو های یمارستانها و ب و دانشگاهها  و تجارتخانهها  و کارخانهها  و منازل و مدرسهها  و بانکها  از کناربرج. گذرد می شهر
 چهبر مخالفان را با  یروزیپ: یدکنم به من پاسخ بده می التماس. خورد می شهر بچشم یابانهایکه ردّ خونشان هنوز در کف خ یو مردمان. شده
در  یاز چه الفاظ یداشراف دار یکو کارکردشان نها  واژه یبو ترک یاتخواهم بدانم شما که به ادب می یعنی یید؟گو می »یکتبر«به بشار اسد  یالفاظ

 ....من ادامه داردهای  هنوز التماس یرید؟گ می مدد »ییگو یکتبر« ینا
  

 زاد نوری محمد
 یکو هفتم بهمن ماه نود و  بیست

  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21180 
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    1392وردین فر 1، دوماز رهبر؛ قسمت  زاد یگانه محمد نور پنج یها خواهش

  
 ینا یعنیبازگشت، . نهفته است رجوع کننداالهی  سنت ینکه در ا یفیو روح شر »بازگشت«بار هم که شده، به  یک یشانکنم ا می خواهش: یک
 و یدآ می خوده ب جا یکخراب کرده اما در  یزپشت سرش را نهای  پلاحتماالً رفته و رفته و  - ار زحمت با هز -راه  یکرهگذر در  یک: که
برسد، آبروها را برده، حق را باطل  ینجاهاکه به ا ینا یرهگذر، برا ینو افسوسا که ا. یمودهپ می یدنبوده که با یهمان راه ینغافل، ا لد یا: یندب می

ل و ناموس مردمان جان و ما یاراخت که صاحب ینحساب اه فروکوفته، و ب تر یلدل یرا ب یگریو د یدهبرکش یلدل یرا ب یکیو باطل را حق کرده، 
مهاجرت از موطنشان مجبور حتا  همگان را به سکوت و ارعاب و یرد،تنگ بگ یارکه عرصه را بر اغ ینا به خاطراست، دست به اموال مردم برده، و 

 .فرموده
و . ینآغازه ازگشت به نقطب: که رفته، و یبه راه یبازنگر. است ینخواهش نخست من هم. بازگشت محتاج است ینبه ا یداًما شدای  هخامن جناب

 ینسرانجام، به ا یب راه ینا یمودناصرار به پ. از کف رفته اعتنا نکنندهای  مانده و فرصتی جاه بهای  بازگشت، فعالً به خسارت ینبه ا یمدر تصم
راه او آگاهند اما خود  یانبه پا یزدکان ناست که کو ینفالکت بشار اسد در ا. که در آن افتاده ادامه بدهد یراه ینبشار اسد به هممثالً ماند که  می
 .ورزد می اصرار یشخط خو یانمصرانه به لمسِ پا ی،و
 یروزیآمده و با پ یسو ینبه ا یربازاز د یاست که سنت یننوروز نه ا. بگردانند باز یرانیاننوروز را به ما اای  هکنم جناب خامن می خواهش: دو

ما با . باد: یعنیاحترام، : یعنیرواج عقل، : یعنیمردمان خردمند، : یعنی ی،آرامش روان: یعنیشاد،  یها دل: یعنینوروز . یدهفروکش یانقالب اسالم
بر سر عقل  ی،عقل یاست که با برآوردن ب یانقالب اسالم ینبود و ا یانقالب اسالم ینا یعنی. یما نوروز را از دست داده ی،ظهور انقالب اسالم

 .ما تاراندهای  را از خانه یضجه و ناله، شادمان یر سر ادب زد، و با آغوش گشودن به روب یادب یب یدنکوفت و با برکش
خود  های بگذرانند و با سلول -مکرم  یتدر همان بحتا  - یسلول کوچک انفراد یکشب را در  یککنم صادقانه  می خواهش یشاناز جناب ا: سه

را ببارانند که بر  یهمان یشانبخواهند که بر سر ا یو سپاه یاز برادران اطالعات یعنی. ندرا بچش یادب یو ترس و بارش ب یفیو بالتکل یکس یطعم ب
 .حصر و در زندان ماندن معترضان و ضرب و شتم آنان اصرار ورزنده بر ادام –بودند  اگر مایل –و بعد . بارند می سر معترضان

 یاز سپاه. کار تازهه طلب یکگرفته تا  اهللا آیتاز . یسندبرگ کاغذ بنو یکد را بر کار خو یاز اسم دوستان پا یفیکنم رد می خواهش یشاناز ا: چهار
مثل برادران  یملک زاده تا کهنساالن یفبه اسم شر یاز جوان. یتا غن یراز فق. یجیو بس یو اطالعات یرسپاهیگرفته تا غ یجیو بس یو اطالعات
و افتراها کنار ها  ینمختلف و به ضرب توههای  یوهکه به ش یسندرا بنو یرانیانیراهان و ااز دوستان و هم یفیرد یگر،دای  هو بر برگ. یعسگراوالد
 .اند هشد یگرد یکشورهاه و آواراند  هخود را جا نهادهای  دار و ندار و عاطفه یل،که به هر دل یکسان یاو  .اند هگذارده شد

و  یتو انسان یو درست یسواد و ادب و پاکدسته یسدر کنار هم بگذارند و به مقا را یدو کتابچه و دو مثنو ینا یادو برگ را  ینشد؟ حاال ا درست
. بپردازند یگرد یشدگان از سو رانده یمانو تخصص و ا یو پاک یتو سواد و ادب و انسان ی،سو یکشان از  دوستان یمانو تخصص و ا یآگاه

سالمت و سواد و : قلم یکشما در . شد که ما را به درون خود کشانده استواقف ای  هتوان به عمق فاجع می نگاه شتابزده یکدارم با  اطمینان
 .یبه اسم محمد قوچان یبا جوان یدکن یسهرا مقا یعتمداریشر ینجناب حاج حس یتو انسان یتخصص و ادب و آگاه

و بعد . سر رصد کنند یباال یها کهکشان یانخود را در مه و تالش کنند ستار یندازندانتها ب یبه آسمان ب ینگاه یککنم  می خواهش یشاناز ا: پنج
و ترین  یرتو بابص ینو درستکارترترین  و باسوادترین  یمو فهترین  آگاه - ای  هجناب خامن -  یشانگفته ا یچه کس: پرسش من پاسخ دهند ینبه ا

هاست  اش مدت که دوره یالعمر مادام یاسم رهبربه  یبهمه آس یناست بر دوام ا یروزگارند؟ اگر که نه، پس چه اصرار ینا یرانا ترین فرد باادب
 سرآمده؟

  
 احترام و ادب با

 زاد نوری محمد
 روز بهار سال نود و دو نخستین
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 ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21468 
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 ) ++(  1392اردیبهشت  25، قسمت سوم؛ زاد از رهبر یگانه محمد نور پنج یها خواهش

  
 تا بدانند مردان بزرگ از؛ ...را تماشا کنند »یرناپذ شکست« یلمزمان ممکن ف یننخست کنم در یخواهش م یا جناب خامنه از

که همانند  یندهند؟ نه ا یوندهم په متفرق خود را ب یها توانند ملت یچگونه م یمسابقات ورزش از یآمده، حتیدپد یها فرصت
بنوازند  یبرق یو رو سر بر ناسزا را بچرخانند و القش یکا،فوتبال آمر یمت بر یرانفوتبال ا یمت یروزیپ بالفاصله بعد از یشان،ا خود

 !یتترب: منقلب شوند و کشور به تکاپو درافتند و داشته باشند مردم دو انتظار را شجاعت بگذارند و ییناسزاگو یناسم ا و
  
  

پوست نامسلمانِ  یاهمرد س یک یلم،ف ینا در. را تماشا کنند »یرناپذ شکست« یلمممکن ف زمان یننخست کنم در یخواهش م یا جناب خامنه از: یک
 .قامت مردم در ،قامت فهم در ،قامت ادب در ،قامت انسان در ،خوبان خدا قامت همه در ؛شود یم ظاهر یامبرانپ قامت امامان و در یقاییآفر

 تنش و و یتند و یتعصب اخم و و ی،سو یک کردن مخالفان از یزندان راندن و کشتن و: کهبفهماند  یا تواند به جناب خامنه یم یلمف ینا تماشای
 ینشپرست سرزمپوستان نژادیدسف بَرَد و یتوانست بدان رو یم یقاییآفر یاهس مرد نامسلمان و ینبود که ا یا بهانه ینتر یهیبد سوی، یگرد تفرقه از

پس  ی،انسان اگر: فهماند که ینشسرزم ینخشمگ و یزخم و یدهستمد یاهانبه س بُرد و یرو »گذشت«به سمت  اما او. بگذراند یغدم ت را از
 !یببخشا

عروج  یمراتب انسان ینترتا بلند یقایینامسلمانِ آفر یاهمرد س یکتا بدانند چگونه  ینندبنش یلمف ینا یکنم به تماشا یتقاضا م یجناب خامنه ا از: دو
 .یابد یم یقمردمش توف »یتترب«کشد وبه  یم یرونجاهالنه ب یها یتنکبت عصب وآنان را از یردگ یهمو که دست مردمش را م. کند یم

خوردگانِ  زخم یک یک خانه به در یمو آشفته برهنه و یپا و یرندگ یم سر عمامه از یلم،ف ینا یتماشا بالفاصله بعد از یا دارم جناب خامنه اطمینان
 یتماشا بعد از یا دارم جناب خامنه یناناطم. خواهند کرد یشآنان طلب بخشا کشان از یحهص کنان و ضجه خواهند شتافت و یاسالم یجمهور از
 .خواهند کرد باور و دریافت یگرد یجور همردم را ب خدا و مجدداً متولد خواهند شد و فیلم، ینا

 پوستِ یاهآن مرد س همزمان با شناخت یشاناست که ا یلدل ینبه ا یلم،ف ینا یتماشا یبرا یا جناب خامنه خواهش من از التماس و و اصرار: سه
خواهند دانست که  و یختخواهند ر نادرست خود را دور یاتخصوص و متبرک خواهند شد یرموز رهبر از یقیبه فهم عم یقایی،آفر نامسلمان

 و یبفر تقلب و و تشر با توپ و »یساز تمل«که  یدخواهند فهم و یستمتوقف ن یمسلمان و یعتش تصلب و بزرگ، هرگز در ردانم یامبرگونگیپ
 .شود یروفتنِ اموال مردم حادث نم رعب و غارت و قتل و
 یخود آقا تواند از یم یقایینامسلمان آفر پوست یاهس یکچگونه : تماشا کنند که یهزاو ینا را از یلمف ینکنم ا یخواهش م یا جناب خامنه از: چهار
 و تر یخواستن و تر پاک و تر یمردم و تر یمفه و تر خوشنام با آبروتر باشد و یعشر یاثن یعههزارهزار ش ازو  ید،هزار مرجع تقل از و ی،ا خامنه
 ارتر؟ماندگ

INVICTUS حداقل . نقش نلسون ماندال در »یمنمورگان فر«روان  نرم و یبا باز و »یستوودا ینتکل« یبا کارگردان ،است یلمف ینا یاسم اصل
خواهند  و مبتال خواهند شد بزرگ یاربزرگ، بس یشرمسار یکبه  یلم،ف ینا یهمزمان با تماشا یا است که جناب خامنه ینا یلمف ینا یتماشا یدهفا

 .مردم از یشانغفلت ا: تر مهم و اند پرداخته بوده یا یژهو یآغوش خدا جا خود در یاند اما برا خدا غافل بوده که تا چه حد از تدانس
توانند  یچگونه م یمسابقات ورزش از یآمده، حتیدپد یها فرصت تا بدانند مردان بزرگ از ینندرا بب یلمف ینا یا امنهکنم جناب خ یالتماس م: پنج
 القش یکا،فوتبال آمر یمت بر یرانفوتبال ا یمت یروزیپ بالفاصله بعد از یشان،ا که همانند خود یندهند؟ نه ا یوندهم په متفرق خود را ب یها ملت

 کشور به تکاپو درافتند و دو اشند مردمداشته ب انتظار را شجاعت بگذارند و ییگوناسزا یناسم ا بنوازند و یبرق یو رو سر بر ند وناسزا را بچرخان
 !یتترب: منقلب شوند و

با اتخاذ  و اند داده هدرخود را  یرهبر یها که چه مفت سال ،باشد یشانا یدندر یبانگر ی،ا جناب خامنه بر یلمف این یرتأث ینتر ییدارم ابتدا اطمینان
 تعصب و با رواج تفرقه و اند و کشانده یالملل ینب و یداخل یها بست مرموز، کشور را به بن سواد و یب یها گرفتن آدم کاره ب مواضع نادرست، و

  . اند کرده »یتترب یب«مردم را  یدزد دغل و دروغ و و ریاکاری
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 یغخود در را از یلیبد یب نخواهند که آن را تماشا کنند، نعمت بزرگ و ینکها یا ینند،را نب یلمف ینا یا جناب خامنه اگر: که ینمن ا یانیسخن پا
 .یانسان یداریب ،یدارینعمت ب :اند داشته

  
  زاد ینور محمد

 دو نود و یبهشتپنجم ارد و یستب
  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21669 
  



 )1375(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

 
    1391بهمن  27 زاد، محمد نوری !کنم می را به مناظره دعوترهبر  من

  
 مناظره یبا کسها  نفرت یِمتارکه و جنگ و افزون یبرا یوگرنه کس. هاست دعوت به مناظره، دعوت به مراوده و مصالحه و کم شدن فاصله معتقدم
مناظره و مصاحبه و نشستِ  یچاش در ه یچهار سال رهبر و سه یسترا که در تمام ب یکنم کس می به مناظره دعوت یرو یناز هم. کند نمی

دارند و  یشاناز ا یفراوانهای  که پرسش ینسبت به مردم یستن یکم یِالبته، کم لطف ینو ا. شرکت نکرده است یررسمیو غ یرسم یمطبوعات
چند ه چند بهای  تواند به وا شدن گره می -ه باشد هرچه ک –من  یشنهادیِپه مناظر ینا یدارم خروج یناناطم. یابند نمی آنها یدنپرس یبرا یمفر
 .اند هدرانداخت یندر کمهای  حادثهه و مدتهاست ما را به ورط یندنما می یکه وانشدنهایی  گره یژهو هب. ما مدد برساند یروزها ینا

 »مصاحبه«مناظره را به  یمتوان می ود نیستند،خشن -مناظره  یسو کوچک بودن فردِ این به خاطر -مناظره ه شان از واژ ینمشاور یاخود رهبر  اگر
 یایندمناظره ب یسو ینهم اگر به ااالهی  یامبرانپه هم یچ،اوباما که ه یننباشد، باراک حس ییحاضر به پاسخگو یدانم اگر کس می گرچه. یمبدل کن
 ید؟بپرس یدخواه می چه: یابعد، و  یاند برابم یست،فعالً مقدور ن یست،ن یامه یطشرا: مثل ی؟مثل چ. رد دعوت هست یبراای  هباز بهان

 :کنم می یمخود را تقدهای  پرسش یمانهمناظره باشد، من صادقانه و صم ینا یرشمالک پذها  پرسش یفیتتنوع و ک اگر
 سؤالمورد  یتصر ابهاممخ یاای  هفاجعه که دربار یاورندنمونه ب یک یستند؟که به عهده دارند، پاسخگو ن یتیمسؤولهمه  چرا رهبر در قبال این -1

 .اند همستدل که نه، از سرِ اجابت پاسخ گفت یشانو ااند  هواقع شد
قمار  یندر ا یاراخت ینمشخص بوده داخل کرده اند؟ و با اعتنا به کدام یشکه باختش از پای  هقمار هست یککشور را به ای  با چه ادله ایشان -2

 اند؟ یدهبرنچ یثمر یزو عاقبت ناند  هکرد یرسرازها  ای هروسها و کر یبرا به ج یلیاردیمهای  رقمترین  بزرگ، درشت
دادن  یو فرارها  ییعو تضها  شده، و در مصادره یختهر ینبه زمهای  چه اندازه است؟ در خون 88و پس از حوادث سال  یشدر پ سهم ایشان -3

 ها؟ دادن فرصت مغزها و به زندان انداختن معترضان وهدر
کنند و  می حمله یررسمیو غ یبه محافل رسم یگرهر اسم د یااهللا  انصار حزب یا یجیکه تحت اسم بسهایی  مخ یبا شعبون ب نسبت ایشان -4

 یست؟نهند چ ها به جای می یببرند و آس می روند و آبروها می باالها  سفارتخانه یواراز د یسچشم پل یجلو
مخوف و پنهان و خارج از  یِو اطالعات یتیامن یمشخص به کارها یتمسؤول ینبا کدام حکم و ینبا کدام یشان،فرزند اای  هخامن آقا مجتبی -5

 سر فرو برده است؟ یرسم یها کنترل و خارج ازتسلطِ دستگاه
بخشند؟  می وند ا هیدبخشها  ینیاهللا لبنان و فلسط و حزب یهپول مردم را به افغانستان و سور یلیاردهام یبه کدام بند از قانون اساس یتبا عنا ایشان -6
در قاموس  تند،ها هس پول ینا یکه صاحبان اصل یاجازه گرفتن از مردم یااند؟ آ یدهقانون برکش یگسترده را از کجا یدیال و مبسوط یاراخت ینا

 ندارد؟ یادارد  یتیموضوع یشانا یرهبر
باشد و  یمچه مستق. یوییراد یا یزیونیتلوه وقت مناظر یبرا. مانم می یرهبر یتکنم و چشم به راه پاسخ ب می یتشش پرسش کفا ینهمه ب فعالً
 .سبز شود یمپا یرز یلبد یبهای  از سبزه یباغستان یدانه،نا ام یِانتظار چشم ینگرچه از ا. یرمستقیمچه غ

  
 زاد نوری محمد
 یکو هفتم بهمن ماه سال نود و  بیست

  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21187 
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    1391بهمن  29، یواحد یمجتب !دیها برو»بچه مرشد«نشد سراغ » مُرشد«! زاد نوری آقای

  
بدون حتا  درآمده که یرو حساب شده به رشته تحر یباودعوت او به مناظره، آنچنان ز یاسالم یبه رهبر جمهور زاد نوریشجاعانه محمد  یشنهادپ

 دالاز عرصه ج» فاتحان   «همچون  یکه او فقط وقت ،داند و رهبر بهتر از هردو می بهتر از من زاد نوری. ودگذار خواهد بتأثیر رهبر ییپاسخگو
او ـ که عموماً های  یاو را به چالش نکشد بلکه پس از سخنران یکس ،شود که متکلم وحده باشد ونه تنهادر زمان اظهار فضل می خارج یکالم
 رکتو سه سال گذشته به ب یستخواسته او در ب ینمتأسفانه ا. یاوردبر زبان ب یآن سخن تأییدنتواند جز  یکس یزکننده هستند ـ ن و خسته یطوالن
به  یشنهادیپ ،که در داخل نظام به وجودآمده یدیجد یطبا توجه به شرا یلماما ما. محقق شده است ی،اسالم یسرکوب و خفقان جمهور ینماش

 .بدهم زاد نوریمحمد 
سه گانه در  یاگر رهبر، وجود قوا. پندارد می خطرناک یخود دام یآن را برا ،است و رهبر ییال کشاندن رهبر به عرصه پاسخگوبه دنب زاد نوری

و او  ددر معرض انتقاد و اعتراض مردم باشن یار،اخت یاراده و ب یب یخاطر است که مشت ینتنها به ا ،یرفتهکاره بودن آنها پذ یب یرغمکشور را عل
را که خود خالق آنهاست به هایی  یو گرفتار یندبنش یمدع یگاهامور کشور، همواره در جاترین  یروز افزون خود در جزئهای  به دخالتبدون توجه 

عقب  همهو نقش رهبر در اند  ههاست دست او را خواند کشند مدت می یدکرا  »قوه یسرئ«البته گماشتگان رهبر که نام . یندازدب یگرانگردن د
 یفهوظ «یدگو می شدن عدالت در کشور باشد با صراحت یادهمراقب پ یدکه با یهقوه قضائ یسرئ. یندنما می افشاها  یو کژها  ییزورگو،ها یماندگ
باشد مجلس  رمورد مخالفت رهب یاگر موضوع«دارد  می اظهار ،نسبت به رهبر یفتگیقوه مقننه با تظاهر به ش یسرئ .»رهبراست  یتجلب رضا ،من

فعالً  یز،خاطر رهبر عز یبرا«کند که  می اعالم یعموم یکارانه، در سخنران یببند و فر یمنهای  یدولت با افشاگر یسو رئ» گذارد می آن را کنار
که  نژاد احمدیهم  ،فمتعار یطدر شرا. مصاحبه دعوت کند یاسه قوه را به مناظره  یتواند رؤسا زاد می نوری ،یطیشرا یندر چن. »یمنما می سکوت
 یاز همراه یشاپیشخواهند داد که پ یفقط تن به گفتگو با کس ،یجانیعادت کرده و هم برادران الر یماصدا وس یتخاص یتگو با خبرنگاران ببه گف

او اگر بخواهد  .قرار خواهد داد یدوراه یکرا برسر  نژاد ،احمدیدهم دعوت شما می احتمال یفعل یطاما در شرا. او با خودشان مطمئن شده باشند
 یبرا زاد نوریپرمخاطب  یبونخود از تر یالکند تا به خ می شما استقبال یشنهادرا ادامه دهد از پ یشخو »ییِمتفاوت نما« در یدجد یند رفتاررو

سال  یتانتخابا یشدر نما یاحتمال یرقبا یروسا یباند رفسنجان ،یجانیبرادران الر ،سپاه یضربه زدن به همراهان گذشته خود اعم از برادران قاچاقچ
راه نخست را انتخاب  نژاد احمدی ،یفعل یطباورم که در شرا ینبر ا .پاسخ گذاشتن دعوت شماست یب نژاد احمدی یراه دوم برا .یردبهره بگ 1392

قرار  انییجدولت را در کنار دو الر رئیس تیدفرس می سه قوه یرؤسا یزمان براکه شما به صورت هم یاوالً عدم اجابت در خواست یراخواهد کرد ز
 یسازمؤثر یدارد که به او خواهند گفت براای  هیددیامشاوران دن نژاد احمدی یاًثان. یستاو مطلوب ن یبرا یفعل یطخواهد داد که در شرا

نم دا می .یستـ ن یخارج یا یـ داخل یسیونوابسته به اپوزهای  رسانه یژهبه و یحکومتیرغهای  یبونبهتر از تر یبونیتر یچه ،یشها یافشاگر
گفتگو کند که زبان  یتنها با خبر نگاران ،ینانخارج نش یانکه از ماند  هداد یادبه او  یرانخواهد شد ز یبه گفتگو با من و امثال من راض نژاد احمدی

داند شما تنها  مینژاد  احمدی .در حال حاضر متفاوت است ماش یطاما شرا. نداشته باشند یادیاطالعات ز ،یرانباشد و در مورد ا یفارس یرغ یشانا
خواهد  یمترا غن یفرصت ینچن ،کنم او می و گماناید  هـ رهبر ـ رفت یشهبه سراغ ر ،پرداختن به شاخه ها یکه به جا یدداخل کشور هست یسندهنو

و  نژاد احمدیتار خود را با رف یفعل یطهم که در شرا یجانیر، برادران الریگد یاز سو .ببرد یرانیاناز ا یشتریشمرد تا سخن خود را به خانه تعداد ب
به  زاد، نوریاز محمد  یقعم ینهک رغم یبدانند و عل یدشما را مف یبونتر نژاد، احمدیضربه زدن به  یکنند ممکن است برا می یمحمالت او تنظ

 .با شما تن دهند یشنهادیپ یگفتگو
 یش،خو یبود با هوشمند یداست ـ شما قادر خواه ییبر به پاسخگواز تن دادن ره تر یشها برابر ب شود ـ که احتمال وقوع آن ده چنین ینا اگر

. دینشما اعالم نما یبونتر یقرهبر را از طرهای  ینهک یاهمه امور به عالئق  یکاره بودن خود و اتکا یچه یگربار د یک یدسران سه قوه را وادار کن
از  یاریبس. باشد یساز یطرفه رهبر، قابل مخف یکهای  یخنرانکه با س یستن یزیچ ،و گسترش روز افزون آنها  درهمه عرصه ینابسامان

 ی»مرشد«ها را به طرف  همه نگاهها  »بچه مرشد«اما سخن گفتن شما با . شناسند می یزرا ن یفعل یطدر خلق شرا» پاسخگویرمقصرِ غ«، هموطنان
را به گردن  یشخو یماتو همواره تالش کرده گناه تصم یرفتهکشور را نپذ یبرا یشخوهای  یساز ینههز یتمسؤول گاه یچخواهد برد که تا کنون ه

 .یندازداراده سه قوه ب یب یرؤسا
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 ) ++(  1391اسفند  3، یواحد یمجتب !دیکن یشما هر روز غلط م! یا اهللا خامنه تیآ حضرت

  
 نژاد احمدیآنکه  یاو برا. او تفاوت داشتهای  یس دولت با اغلب سخنرانیو عتاب همراه با ترس او خطاب به رئای  هخامن یدعلیر سیاخ سخنان

د به گماشتگان مجلس مخلوط نمود تا همه فرزندان یشد یو تشر یجانیالر یخطاب به عل یخ او را با تذکریتوب ،ک نکندیش از حد الزم تحریرا ب
دفاع  یبراای  هزیدانم و انگ می مقدارتر از خود او یر رهبر را بیمن مخاطبان سخن اخ. شماتت کرده باشد» غلط«و » بد« یرا به خاطر کارها ادب یب

 .کند می بد و غلط یش از همه کارهایب ،رانیدر ا ینشان دهم چه کسخواهم  می ،ای های خامنه ه بر استداللیاما با تک .شان ندارمیاز ا
ثابت نشده ای  هچ محکمیهنوز در ه ،او یرا به ادعاید زینام یشرعیرو غ یاخالقیرغ ،نامناسب ،در مجلس را بد نژاد احمدیاظهارات  ،ای خامنه
است که به خاطر  ین کسیاول نژاد احمدیا یاما آ. ت نشده استگفت که هنوز ثاب یرا سخنیکرد ز» غلط« نژاد احمدیگر، ید یریبه تعب. است

ن پاسخ به یبهتر ای، خامنه یآقا یست و هشتاد و پنج ماه رهبریگذرا به دو یکند؟ نگاه می خواهد می یهر غلط ،یعمومهای  آزاد به رسانه یدسترس
را مباح  ییگشا باال برده و در مورد مخالفان خود، هر گونه عقدهکه دستبوس او بوده تا عرش  اقت رایل یب هر ،ن مدتیاو در ا. ن پرسش استیا

ای  هشده باشد که خامنهایی  از غلط یاریبس یموجب فراموش ،یشخصهای  یآلودگ یز برخیافزون و نهای روز از بحران ید کالفگیشا. شمرده است
 یها چه کس »غلط کردن«گونه  نیرکورددار ا ،ریاخ یها در سال کنم تا مشخص شود می یادآوریاز آنها را  یپس من تعداد. مسبب آنها بوده است

 بوده است؟
کتاتور آن کشور یچائوشسکو د ای، خامنه یبا اصرار آقا ،یدر رومان یام مردمیدر اوج ق. کنم می شروعای  هبار خامن خسارت ین سال رهبرینخست از

احضار  اندگان مجلس بیاز نما یتعداد. ر و اعدام شدیدستگ ییایون رومانیانقالبران، توسط یاو بالفاصله پس از بازگشت از ا. ران دعوت شدیبه ا
ین اعتراض، متهم کردن به اای  هخامن یآقا واکنش .ن سفر شماتت کردندیا یاو را به خاطر سامانده ،ر امور خارجهیوز یتیاکبر وال یعل
مرحوم  رگ،که مصلح بز یزمان ؟میثابت شده بود؟ از دهه هفتاد بگوای  همحکمچ یدر ه ،ن اتهامیا ایآ .ل بودیت اسرائیبه عامل» کنندگان پرسش «

 آن مرحوم را ،یبون عمومیک تریدر ای  هخامن. ت غلط نظام به رهبر هشدار دادیریمورد عاقبت مد دلسوزانه نوشت و درای  همهندس بازرگان نام
 کند می محکوم امهندس بازرگان ر ،و در آن یدهد وهم محکمه اخرو می لیتشک ییایهم دادگاه دن ،که خود یا کسیآ .دینام  »خرهیا و األخسر الدن «

ک سال یست و یباً بیتقر( 1371ن یا روز هفتم فرودیآای  هخامن ید؟ آقایانتقاد نما ،به خاطر اقدام مشابه یگریا هر فرد دی نژاد احمدیتواند از  می
نماز جمعه تهران را های  که خطبه یاسالم یرهبر جمهور ،آن روز. میگو می را یو رفسنجانای  هعسل خامن اوج ماه! آورد؟ بله می ادیرا به ) شیپ
در  یمخرب اقتصادهای  استیس ید چرا که با برخینام گر فتنهـ را  یکروب یس آنها ـ مهدیمجلس سوم و رئ یگرا ندگان چپینما ،کرد می رادیا

 ثابت شده بود؟ای  هودن آن افراد در محکمب گر فتنها یآ. مخالفت کرده بودند یدولت رفسنجان
ن یاما در هم .گذرم می ل از آنهایاز تطو یریجلوگ یبه وفور در سخنان و اقدامات رهبر وجود داشت که براها   »غلط« ن نوع یدهه هشتاد هم از ا در

ن یا .دینام  »گر فتنه«را  یر ـ معترضان انتخاباتیاخ ینن بار در سخنرایاو بارها ـ آخر.ن غلط را مرتکب شدیتر بزرگای  هخامن یاقا ،ریاخ یها سال
 یع حقوق اساسییتض ،ها ییگو ها، دروغ یاخالق یآنها به ب ؟گفتند می چه یمگر معترضان انتخابات یاتهام در کدا م محکمه ثابت شده است؟ راست

سرنوشت کشور  بر یانتخابات یک کودتاینکه او با یو از اکردند  می اعتراض نژاد احمدیتوسط  یاز ضوابط شرع یاریپا گذاشتن بس ریمردم و ز
ای  هبودن آنها در محکم گر فتنهنه تنها  ،ها تن از معترضان کردن ده یم از زندانیبا گذشت سه سال و ن ،در واقع .نمودند می یابراز نگران ،مسلط شده

م گذشته ین در سه سال و سویو مو یکروب .اند هساز او بود دست رجمهو رئیسرهبر و  ،یز اصلیانگ ثابت نشده بلکه امروز مشخص شده که فتنه
 .نامد یم »سران فتنه«یشان را داشته باشد آنها را خواسته ا یبدون آنکه جرئت اجرا ،زبونای  هاما خامناند  هخود شد یبارها خواستار محاکمه علن

کند  می او ابراز تأسف» غلط«داند و از  می »مردم یتوجه به حقوق اساس یب«و » یرمتشرعغ«، »اخالق یب«، او را که امروز رهبر نژاد احمدی نیهم
موجب ها  نیافک اما چون آن تهمت. ش مطرح نمودیخو یه رقباینشده را عل ها تهمت اثبات ده ،یان مناظرات انتخاباتیاست که در جر یهمان کس

 یع حقوق اساسییخالف اخالق و تض ،خالف شرع ،نشده ح اتهامات اثباتطر«ای به او تذکر نداد که  هخامن یشد اقا می رهبرهای  ن عقدهیتسک
تر  کیشان نزدیا هنظر من ب «دا کرد که یرا پ» جو نهیرهبر ک«از » مدال« نیافت ایخ نشد بلکه افتخار دریرهبر توب یسو او نه تنها از. »مردم است

 .»است
 .هر روز در حال غلط کردن است یاسالم یرهبر جمهور ،باشد» غلط«نجام داد یراً ااخ نژاد احمدیدهد اگر آنچه  می فوق نشانهای  نمونه
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  ***منبع *** 

 »گویانیوز«وبسایت 
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/02/155735.php 
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    1391اسفند  9نوشابه امیری، ! یمنگار می ما هرزه ییدچون هرزه شما

  
  !یدبرآ »یتواقع«ارش به نگ یاز آن روز که ملت یوا
  

به  یش،ها یاز باالتر یدچشم تنگ، بست و دهان گشاد، گشود و به تقل یروز،د ی،اسالم یجمهور »مجلس مردگان« یافتگاناز راه یکی
قاتل و جاعل  که از یزدانگ نمی بر یتعجب یگرکه البته د یاست؛ سخنان یشها یهمپالک یگرنسبت داد که برازنده خود او و د یان صفاتنگار روزنامه
 »!از کوزه همان برون تراود که در اوست«رود؛  نمی هم انتظار ینش از ایو دزد ب

چه  یست؛سابقه ن یاو را به نام مناسبش خوانده، ب یمطهر ی، که علنژاد احمدیسخت سر یحام ینزاده، ا کوچک یزشت مهدهای  اما دهان گشودن
ار سگ او خ پاچه ی،مرتضو یدغارش سع یارمورد خطاب قرار داد، چه آن زمان که در دفاع از  یشدر خور خو یآنگاه که خبرنگار شرق را با لفظ

 ...پرداز، هتاک و تفاله، شارالتان، فاسد، دروغ :نسبت داد یگرانبه د یشو همان هنگام که صفات خو ،شد
 ینهبه آ اند، هثبت کرد یمجلس اسالم در »یبدن یشوخ«عکاسان، عکس او و همانندانش را گاه  ینکهاز ا ین، خشمگ»متخلخل یطمح«متخصص  این

گردانندگان حکومت مجاز به انجام هر  :یاسالم یست در جمهور یجهمان کار که را حضور عکاسان در مجلس؛ یتممنوع :آورده یشکستن رو
و  یگانه،جاسوس اند و عامل ب ینکهبه ا محدود و ساکت شوند و متهم یدو ثبت کنند، با یسندان و عکاسان اما اگر بنونگار روزنامههستند،  یکار

 .ندارد یدارخر یزدر دکه عطاران ن یگرکه د یاتهامات ین؛و سپس اعترافات دروغ یروز شبانههای  ییچال است و بازجو یاهجزاشان، س
بر سر قدرت آمده، رنگ عوض شد و از آن پس با هر که  یآن انقالب یبود واز فردا یزانگر یاستاز س 57آقا که تا بهمن  ینکه ا یستجهت ن بی

در  یو فرهنگ رسانه و خبرنگار یارتباط جمع یلاز افتخارات نظام مقدس ما ارتقاء و گسترش وسا«: یدگشا می ینعقده دل چن یزن ینجاکرده، در ا
 یدروغ و افترا یلبل تهاجم سدر مقا تنه یکخبرنگاران متعهد که  یعنیامر  یناست اما قشر جوان و دلسوز کشور مرتبط با ا یانب یآزاد راستای
 ریو صعب خبرنگا یفعنوان حرفه شر یدنکش یدکهستند که با  ینگاران اقشار در معرض نفوذ هرزه یهمثل بق.... اند یستادها یونیستیصه یها رسانه

مقابله نموده و  باشد یم یاسالم یمجلس شورا یرو ارکان آن نظ یاسالم یتالش دارند تا با حاصل خون شهداء که نظام مقدس جمهور یو عکاس
که  یجماعت. دهم یم یحآنان بر خبرنگار ترج ینگار را برا جماعت است که من عنوان هرزه ینبحث بر سر ا. موجبات وهن آن را فراهم آورند

 ینء استفاده از عناواست که با سو یبحث ما بر سر کسان ....اند هشد یرو دستگ ییکشور شناسا یروزها توسط دستگاه اطالعات ینآن ا از یبخش
 یع،با تقط یقتگزارش حق یبه جا یگر از عنوان خبرنگار نگاران سواستفاده هرزه یبرخ. کنند یم یانتکه تحت آن نامند خ یا به مجموعه یفشر
صدد وهن ارکان  در یلاسرائ یو صدا یا او یو و سی بی یاربابانشان در ب یندخوشا یمشغولند و برا یقتو واژگون کردن آن به قلب حق یفتحر

 .»...مقدس سوء استفاده کنند؟ ینبا استفاده از عناو ها یاجازه داد نفوذ یدبا یتا ک.... باشند یاز جمله مجلس م یاسالم ینظام جمهور
 که یگو؟ کسان زادگان هرزه کوچک ینا »اش مقدس ینعناو یانحام«مجلس است و  ینکه ارکانش، ا یبر حکومت یتوان گفت جز آنکه وا می چه
اند، ما  ینانا »خبر«. یمنگار می »روز«شده است، ما تنها  یرهت ینانبا ا یرانمردمان ا »روز«. یمنگار می »هرزه«اند، ما تنها  دانند هرزه آنان نمی

 .یمنگار می »وهن«اند، ما  آنان »وهن«. یسیمنو»مقاله«اند، ما  ینانا »مقاله«. یمنگار»خبر«
  
  !ای هخامن یآقا! سخن آخر با آقا و

های  چال یاهو بوم را در س ینسرزم ینکه فرزندان ا یستدرمان آن ن .اند هزد یرونبها  زاده و کوچکها  نژاد احمدیحکومت شما  »یتواقع«از 
نگارش به  یاز آن روز که ملت یوا. یتاز واقع یتازه بخش نگارند؛»یتواقع«آنها تنها  ید؛بسپار یانفرهاو شاها  یعتمداریبه شر یحکومت اسالم

 !یدبرآ »یتواقع«
  
  

  ***منبع *** 
 »روزآنالین«وبسایت 

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2013/february/27/article/-61b6fad6f4.html 
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    1391اسفند  16 !آمد یدکنار خواه یکابا آمر یشما به زود: به رهبر خطاب

  
 یدخواه به او تقدیم - مخلصانه  -او را های  خواسته. آمد یدکنار خواه یکابا آمر زودی هب - یدهست یکاکره با آمرکنون درحال مذاکه هم ا -شما  بله،

از دوش،  یبار که خاطر یننه به ااید  هداخل شد یکامذاکره با آمره شما به معرک: یمچرا نگو. یدکن یافتاز او در یقیبه اسم اقالم تشو یزیکرد تا چ
قدرت است که شما را به مذاکره ه آمده در قلع یدو گسستِ پد ی،اوضاع اسفبار اقتصاد یدگیِدر هم تن ینبل، ا. یریدمردم بربگه از چهر یغبار و

 یبلنداراحت بود، هرگز از اید  هکه اسمش را نظام نهاد ینظم ینچهار ستون ا یِشما از بابت برقرار یالوگرنه، اگر خ. کرده است یرناگز یکابا آمر
 .بالزده را به باد فنا بدهد ینسرزم ینا یملکما یکا،مذاکره نکردن با آمر: به اسم یغرور یبر بلندا یستادنگرچه ا. یدآمد نمی عزم خود فرود

اهند انداخت به راه خو »یروزیپ«از  یاهوهاییه یحکومتهای  و رسانه یماصدا و س: تجسم کنم یمذاکره را به خوب ینا یگرِتوانم چند وقت د می من
. شد قاعدما مته به حقوق حق یالنهسرانجام ذل یکاآمر: که چه؟ که. خواهند فرمود یلها گس به بام سردادن اهللا اکبر یفرمان را براه و مردمان گوش ب

. به تاراج رفتههای  یهسرما شده و تباههای  مقروض فرصت. یندپشت در پشتِ ماهای  یاستیک یمقروض ب یامدهن یاکه به دن ینمب می را ییها و من، نسل
از اید  هخود عدول فرمود یرناپذ گسسته اندازه هم که از اراد ینبه هم. یدا شده به مذاکره راضی - یلدل با هر آری - یلدل اما چه خوب که با هر

 .یممند شما سپاس
  

 زاد نوری محمد
 یکاسفند سال نود و  شانزدهم

  
  

  ***منبع *** 
 ادز وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21318 
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 ) ++(  1391اسفند  16 !ینیدببحتماً  را» گاندی« یلمف: به رهبر توصیه

  
 ینداستان از ا! نجاتم بده. ام یمن جهنم: یدگو می کند و می مراجعه یهندو که هراسان و ملتهب است به و یمرد »یگاند« یلمف یقدقا ینآخر در

 یاما مسلمانان به رهبر. به ثمر نشسته و کل کشور آزاد شده است یگاند یمردم هندوستان به رهبر یتعمارقرار است که مبارزات ضد اس
 یبه جایبا هم بودن  یبرا یگاندهای  التماس. اند مستقل به اسم پاکستان یکشور یساز هندوستان و تأس ییخواهان جدا »جناح یمحمدعل«

بر استعمار  هم در آغاز پیروزی آن - یداخل یزدن، به جنگ یرونب ینا. بزنند یرونهندوستان به بدنکه از  یرندگ می یمرسد و مسلمانان تصم نمی
 خشک یدست به اعتصاب غذا یگاند. یردپذ می سخت صورت یافتند و کشتار می جان همه مسلمانان و هندوها ب. شود می منجر - یسانگل
دست از کشتار  -چه مسلمان و چه هندو  -کند و مردم  می کار خودش را یگاند یِذ روحاننفو. بخواند تا دو طرف دعوا را به آرامش فرا. زند می

 .دارند یبرم همدیگر
 یشود و به و می او حاضر ینهندو هراسان بر بال یمرد. خشک رنجور شده و در بستر احتضار افتاده است یاما سخت از اعتصاب غذا گاندی

بله، . کودک بود. شد یکه مغزش متالش یدمکوفتم و به چشم خودم د یواراش را محکم به د کله: دهد می امهو اد !نجاتم بده. ام یمن جهنم: یدگو می
 .کرده بودند یگناه مرا متالش یکودک به چرا؟ چون مسلمانان، کل. کردم یکودک مسلمان را متالش یکه کل زدممن 

که پدر  ،کن یداکودک پ یکبرو و  :یکنم تا از جهنم خالص شو می به تو دییشنهامن پ: یدگو می یکند و به مرد جهنم می لب وا یبه سخت گاندی
 ینبا ا ،و مثل کودک خودت دوستش بدار ،آن کودک را مثل کودک خودت بزرگ کن ؛ندارد یو سرپرستاند  هآشوب کشته شد ینو مادرش در ا

 !مسلمان باشد کودکشرط که آن 
آنگاه که حوادث سال هشتاد و هشت را  یژهو هب ؛ام خود را گرفته یبانگرام  هیدرس یلمبخش از ف ینکه به او هر بار ام  هیدرا د یلمف ینبار ا ینچند من

کاملِ  مایتو ح یبا همراه ی،مذهبهای  مخ یمشغول بود که الشخورها و شعبون ب یما کجا بود و به چه کار یگاند: پرسم می کنم، از خود می مرور
 تادند و آنان را زدند و کشتند و اموالشان را سوختند؟گناه اف یجان مردم به ب یتحاکم

 به آن مرد هندو یآنجا که گاند. ییدفرما یهخود توص یاناطراف یاش را برا یانیآن قسمت پا یتماشاحتا  و ینیدببحتماً  را یلمف ینکنم ا می پیشنهاد
و اند  هآشوب کشته شد ینکه پدر و مادرش در ا. کن یداپکودک  یکبرو و  :یکنم تا از جهنم خالص شو می به تو یشنهادیمن پ: یدگو می

 !شرط که آن کودک مسلمان باشد ینبا ا ،و مثل کودک خودت دوستش بدار ،آن کودک را مثل کودک خودت بزرگ کن ؛ندارد سرپرستی
 ید؟ا فرموده یکوچکهای  که شما خود را مشغول مشغله یفشدن چه در دسترس است؟ ح یگاند ینیدب می یز،عز ای
  

 زاد نوری محمد
 یکاسفندماه سال نود و  شانزدهم

  
  

  ***منبع *** 
 زاد وبسایت رسمی محمد نوری

http://nurizad.info/?p=21322 
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    1392فروردین  16؛ مجتبی واحدی، »!بگذرد یزعو سگان شما نعو ینا« !ای خامنه آقای

  
 ،قاعده ینهم از اام  همن و خانواد .یستنای  هکار ساد ،کشور ینخانواده در ا یشتمع ینمدانند تأ اند می هرا تجربه کرد یکادر امر یکه زندگ کسانی
از  یریابس یراز یدآ می به وجود یتر یچیدهپ یتوضع داشته باشد یاسیکه بخواهد اشتغال تمام وقت س یکس یبه خصوص برا. یستیمن یمستثن
 ینتأم یاشتغال برا« یقکه تلف یبه طور است یادار شود منطبق بر ساعات می گرفتهدر نظر ها  یانجام گفتگوها و سخنران یکه براهایی  زمان

رمشکل یابس ،ممکنیرغ یماگر نگو» یاسیسهای  حضور در نشست یابه خبرنگاران  ییپاسخگو یدر دسترس بودن برا«با » یزندگهای  یازمندین
 یخود را به انجام برخ یاسیسهای  یتفعال ی،مدت یگرفتم حداقل برا یمتصم یبه طور جد ،یشسال پ یمو ن یکاساس از حدود  ینبر هم. است

 یتسا یکبودم  یمتصم ینا یاجرا یشهدر اند یبار که به صورت جد یننخست .محدود سازم ،کتاب خاطرات خود یلو تکم یزیونیتلو یگفتگوها
 یتخود را موجب تقو یمتصم یاجرا ،یطن شرادر آ. من نوشت یهعل یسراسر کذب به نقل از خانواده کروب یخبر ،یطلب اصالح دعیم

 یاندک. ادامه دادم یشینرا با همان حجم پ یاسیسهای  یتکه در برابرم وجود داشت فعال یمشکالت اقتصاد رغم یلذا عل. دانستم می پردازان دروغ
کردند کماکان به  یهتوص مطلع شده بودندمن  یمچند تن از دوستان که از تصم. مجلس نهم در حال تدارک بود یانتخابات یشنما تمقدما ،بعد

 یتکاهش فعال یاآنها، توقف  یاز افشا یکردم که ضمن خوددار یافتدر یزیآم یدتهدهای  یامپ ،در بهار سال گذشته. ادامه دهم یتنوشتن و فعال
سرشناس های  از چهره یکیوص در خصای  هپس از آن، مقال.دانستم می یاسالم یکنندگان وابسته به جمهور یدرا موجب جسارت تهد یشخو

از  یریگ باز هم حس کردم کناره .کردند یکادر محاکم امر یتبه شکا یداز طرفداران او، مرا تهد ینوشتم که گروه یاسالم یمخالف جمهور
 .یدرا دچار توهم نماها  یدهرس ورانتواند آن تازه به د می یاستس

مواجه شدم که  یطیسال، با شرا یانیپا یدر روزها. نمودم یسپر یزصورت کج دار و مرهمه مشکالت، به  رغم یسال گذشته را عل ،حال به هر
بوک خود را به صورت موقت، بستم  یسابتدا صفحه ف یمبگو یسخن یلذا بدون آنکه با کس .نمانده بود یباق یمبرا یاسیس یتجز کاهش فعال یراه

دو کتاب،  یو کار بر رو یزیونیمدت جز دو برنامه تلو یندر ا. در آوردم یقه حال تعلب یزمقاله در هفته را ن یکدر نوشتن حداقل  میشگیو روال ه
. تفاوت باشم یتوانستم نسبت به آن ب نمی افتاد که یاتفاق یروزاما د. مطلوب است یمروال برا ینکردم ادامه ا می نداشتم و تصور یگرید یتفعال
از من خواست ضمن مراقبت در رفت و  یاربس یکرد و با نگران یدابا مشقت فراوان مرا پ خبر بودم یاز دوستان که حدود دو سال از او ب یکی

 سطقتل من تو یکه فتوا یدهاز فرماندهان با نفوذ سپاه شن یکیگفت چند روز قبل از  می او. کنم یخوددار یکااز انجام سفر به خارج از امر ،آمدها
 یداشت که من برا یادیگفت اصرار ز می با ترس فراوان با من سخن یرانداخل ا ور درحض یلاو که به دل. صادر شده است یمجتهدان حکومت

بر  ،یحکومت یخبرهای  یتسا ،مطلع شدم که در دو سه هفته گذشته یبعد از آن تماس به طور اتفاق یقیدقا. بردارم یمها یتدست از فعال یمدت
شهردار  یبافوابسته به قال یتـ از جمله سا یحکومتهای  یتت و اقدام هماهنگ ساخبر آن دوس .اند همن افزود یهخود علهای  یدروغ پرداز جمح

کاهش  یبرا یشخو یمتصم یاجرا ،بار ینآخر یگرفتم برا یملذا تصم. گذار است، تأثیر در حد خود ،منهای  یتتهران ـ مرا مطمئن نمود که فعال
 :یماو بگوای  هو آدمکشان حرف یاسالم یو خطاب به رهبر مستأصل جمهور ازمیندب یقبه تعو یاز آنها را مدت یو توقف برخها  یتفعال برخی

  یدا ناکسان رسنوبت از کسان به شم ینا«
  بگذرد یزا ننوبت زناکسان شم

  گذشت و رفت یراندر مملکت چو غرش ش
 »!بگذرد یزعو سگان شما نعو ینا

  
آنها های  یدتهد یمبگو، کنند می قتل صادر یفتوا» نانِ آغشته به خونای  هلقم« یبرا کهای  هدربار خامن یکنندگان و آخوندهایدرا نوشتم تا به تهد این
 نگونیسر یکوشندگان برا یرنداشته باشم به سا یعلن یتکه فعال یروزحتا  آنها بدانند. مطمئن ساخت ،از گذشته مرا به صحت راه خود یشب

خانواده سه نفره من، لطف  ینهسوم از هز یکخود موفق شوند با کاهش  یفتوا یاآنها هم اگر در اجر. کمک خواهم کرد یهفق یول ینننگ حکومت
 . اند هدر حقمان کرد یبزرگ
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  ***منبع *** 
 وبالگ مجتبی واحدی

http://seyedmojtaba-vahedi.blogspot.com/2013/04/blog-post_5.html 
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  (++)   1392اردیبهشت  12ای،  خطاب به خامنه ،مادر ستار بهشتیگوهر عشقی، پیام ویدئوی 

  
  کنم؛ مردم پشتیبان من هستند یمقابل دادگاه تحصن م یپسرم ستار بهشت یبرا: یرانبه رهبر ا یگوهر عشق

  
  : من حرفم با رهبر است

گذرد، هنوز  می شش ماه از کشته شدن بچه من! کنند؟ کنیم، چرا قاتل بچه من را محاکمه نمی اگر ما مسلمان هستیم، توی کشور اسالمی زندگی می
نشینم؛ بدانید، من  کنم، می آیم دم دادگاه تحصن می اش نرفته دادگاه، یک مادری هستم، اگر پرونده بچه من نرود دادگاه، می من بالتکلیفم، پرونده

ار بهشتی هستم، تا حاال سکوت خورم، من مادر ست بیایم آنجا بنشینم، مردم پشتیبان من هستند، تا قاتل بچه من محاکمه نشود، من از آنجا تکان نمی
  کنم، تا زمانی که قاتل بچه من را دادگاه ببرید، یا بیایید من را بکشید،  نکردم، تا آخرش هم سکوت نمی

  
  

  ***منبع *** 
  »سی فارسی بی بی«؛ وبسایت »فعاالن در تبعید«؛ وبسایت »یوتیوب«وبسایت 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ufBZZoMGDLk 
http://exilesactivist.wordpress.com/2013/05/03/... 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/05/130504_l45_sattar_beheshti_mother_leader_message.shtml 
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  :چهارمبخش 
  به ها  نامه

  ای  خامنهعلی خانواده 
  



 )1388(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

  
   1388 تیر 15، ای خامنهعلی دختر ، ای خامنهبُشری به  شاگردی یک هم نامه سرگشاده

  
 دختر بزرگ رهبر انقالب ی،ا خامنه ینیحسشری بُ سالم
همان مدرسه که فرمان انقالب از آنجا  گویم، یمدرسه رفاه را م یم؛مدرسه درس خواند یکنه؟ ما هشت سال در  یا آوری یم یادمرا به  دانم نمی

 آید؟ یم یادت. شدند یربارانت یمان رژسر یشها پشت بام یصادر شد و رو
و  ایستادیم یهم م یرو روبه ها یحها زنگ تفر وقت یلیخ. مدرسه بودم یبالوال یممن در ت یاوری،ات کنم تا مرا به خاطر ب ییراهنما یدبا تر بیش شاید
 .کردیم یم یباز
از آن سه تا، خانم زورمند، در مدرسه  یکیکه  کردند یم یهمراه شهیهم سه تا اسکورت تو را آمدی؛ یبه مدرسه م یدسف یوتایتو یکبا  یشههم تو

 .او هم با تو بود رفتی یهم مراقب تو بود؛ هر جا که م
را  ها یضتبع ینها ا وقت یلیخ یدشا. گذاشتند یما و تو م ینمدرسه ب یها و معلم یرهامد یشهبود که هم یآشکار یضآن روزها داستان تبع داستان

 یشهمهم نبود اما هم ینا. آمد یم یروندر مدرسه نام تو بود که از صندوق ب یکش که چطور در هر قرعه کردی یوقت دقت نم یچه یدو شا فهمیدی یم
بود و قرار بود هر کالس  ها یها و بوسن دوران جنگ صرب رود ینم یادم. انگیخت یبر م یمساله بود 12-11 ییها پنهان را در ما که بچه یخشم
 عرا جم یشانها کها پول قل همه بچه. لواسان برود یجمع کرده بود به اردو تر بیش یکه مبلغ یپول جمع کند و هر کالس یبوسن ینمجروح یبرا

تومان  یسترقابت سر ده تومان و ب. هزار تومان توانسته بودند پول جمع کنند 5000هزار تومان تا  4000 ینها هر کدام ب کالس. کرده، آورده بودند
ب و با یهم خورد و کالس تو بدون رقه ب یباز. یآورد یبوسن یهزار تومان که پدرت از سهم خود داده بود برا 30000و  یاگهان تو آمداما ن. بود

 یزعز یابه ما گوش نداد و کالس تو بشر یاما کس. ها ها بوده نه پدر بچه بچه ینمسابقه ب ینکه ا یمهمه اعتراض کرد. برنده شد ییاختالف باال
 .مسابقه اعالم شدبرنده 
که  یگرانآن آشوب یسمام تا بنو آمده. یسمبنو یتتا از خاطرات دوران مدرسه برا ام یامدهن ینجااما ا ،یمبگو یتدارم که برا یاددست ز یناز ا هایی قصه

سن و  که هم عصومیدخترک م ید،قتل رسکارگر به  یابانندا که در خ. خود تو های یا مدرسه و هم ها یکالس هم. یمما هست کند یم یادپدر تو از آنها 
گلوله است؟ مگر  ،یادگفته جواب فر یچه کس. بزند حق خود را یادداشت که آمده بود فر ییگلو ی،داشت نه خنجر یسال من و توست، نه سالح

تا خواب پدر تو را بر هم بزند  شود ینم یادفر یگرد یفشنح یکرندا جان داده و پ. گرفت و نابود شد یشبود که شاه پ یهمان روش ینرفته ا یادمان
اگر «گفته است  ینمنؤالمیرالبالغه که ام در نهج یا مگر نخوانده کند؟ یکه پدر تو رفتار م یستندز گونه ینرحمت ا یامبراسالم و پ یااما آ ،یزعز یابشر

 ؟»کنده شود فرد مسلمان دق کند جا دارد یهودیزن  یخلخال از پا
اهللا  ،شده ینبه شعورشان توه چنین ینکه ا یخشم ملت یصدا شنوی؟ ینم شنوی، یتو که م شود یلت را اگر پدرت نمم ینا یها اهللا اکبر صدای
رساندن  یکه برا یملت شوند، یدادند و امروز اوباش خطاب م یدشه یکه روزگار یملت. برند یواحد پناه م یاست که با آن تنها به خدا یاکبر

مع الکفر و ال  یبقیلک المُ«را  مان ینیکه نرفته کتاب د یادت. شد یعشان ضا حق گونه ینآمدند و ا یأر یها دوقصن یپا ینمسؤولبه گوش  یامشانپ
 »!شب به باد رفته یک ،هفتاد سال طاعت«که  یهاتاما ه. دانم یرا م ینا ای، یدهو شن یا خوانده ینهااز ا تر بیش؟ البته تو »مع الظلم یبقی
گاز  یبو شنود، یشعار اهللا اکبر را نم نداند، اگر دانم یم یدکه من بع گذرد یم هایش یابانها و خ و کوچه ینسرزم یناچه در  داند یپدرت نم اگر

عکس دخترک معصوم ندا را . باز کن یشرا برا ینترنتا یها صفحه خورد، یها به گوشش نم گلوله یرصف یآور چشمانش را نسوزانده، صدا اشک
 های یکالس از هم یکیندا . یدارد مثل تو که پدر دار یدارد، خواهر و برادر یمادر دارد، یندا هم پدر کنم یفکر م. تیسبا یشرو هبده، روب انشنش

 .به مدرسه رفته، ندا هم مثل تو هزاران آرزو داشته یانقالب اسالم ینتو بوده، ندا هم در هم
نخواهد داشت و  یتانبرا ییکه جا یدشو یاییدر دن ههد گرفت درمانده و درببه خود خوا یگرد یخشم مردم شکل یوکه غر ها یادفر ینا یفردا نگذار

 یاز روز یهاتو ه دهند یمعنا م یکهر دو بشری شود به پدرت بگو ندا و  یرقبل از آنکه د. تان شود که طعم تلخ حقارت جامه تن یدشو یدیانیتبع
  .یمنداها را نشنو یادهایفر یکه ندا
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  1390اردیبهشت  14، ای علی خامنهدختر  ،ای خامنهبُشری ری به نامه سرگشاده حسین جعف

  
  !او حالل است؟ یمال و ناموس وآزاد شما باشد، جان و یدهمخالف عق »آقا« یاگر کس

  
  !یدید؟مرا شن یادفر یصدا یاآ
  

است و  یا خامنه یاز دختران آقا یکیخانم ری بش ینا. خانم آشنا هستندبشری با  خوانند، ینامه سرگشاده را م ینکه ا یدانم چند نفر از کسان نمی
چون  ،ریگبه عبارت د. او هم بخواند یر،ام که همزمان با شما خوانندگان عز نامه سرگشاده نوشته یک یشمن برا. هم هست یام که دختر خوب یدهشن

 دانم یو م کنم یچاپ م یهنشر ینآن باشد، در ا در یرنجکنا ی،نامه را به او برساند که مبادا بمب یهم نبود که پستچ یناناو را نداشتم و اطم ینشان
  :ام نوشته. سر نامه یمحال برو. خواهد رساند یشانرا به گوش ا یا نامه یننفر وجود چن یکخره باأل
  

دو تن از  کییخواندن سرگذشت پدرتان که توسط  یقوتنها از طر شناسم یمن هم شما را نم یقتحق در. شناسید یخانم البته شما مرا نمبشری 
 پاپا،حاج آقا؟، آقا، آقاجون، بابا،  کنید؟ یرا خطاب م یشانا یشما با چه عنوان یراست. نوشته شده بود، با نام شما آشنا شدم یرهبر یتاز ب یانفرار
 یارهم آدم بس یم،داشت یهم اختالف سن ؛به چند علت کردم یخطاب م »آقا« یشهمن پدرم را هم ،حال به هر یی؟بابا ی،مقام معظم، باباعل ی،دد
 قدرتردَو با اقتدار و قَ یبتپره یاردوست داشت که همه او را آدم بس یلیخودش هم خ. بود »یاقتدار با«و به قول مقام معظم  یبتقد و پرهبلند

جر و بحث با او را  تأهم جر یو کس زد یم یشاندنده بود و حرف اول و آخر را هم ا یکو  یکتاتورهم د یلیخ خندید، یهم م تر کمبدانند، 
ام، با  شده یخود شخص مستقل یبلوغ را پشت سر گذاشتم و احساس کردم برا یناما بعدها که سن. نباشد چنین اینشما  ی»آقا« یدوارمام. نداشت

نامه سرگشاده  ینا ،یمربگذ. داد یمختصر پاسخ م یلیکه پاسخ ما را بدهد که او هم خ خواستم یو از او م کردم یها م و بحث جر یگاه از شان هریا
 کنیمحاال فرض . بود که نوشتم یاتیو علتش هم، آن خصوص خواندیم یم »آقا«را  یشانما ا یمها را نوشتم که بگو نکته یناما ا یست،باره پدر من ندر

 .خوب یاربس. کنید یخطاب م »آقا«را  یشانشما هم ا
حتا  مثل مرا ندارند و ینام و نشان یآدم ب یها گرفتارند و فرصت خواندن نامه یلیخ یا یشاناما از قرار ا. نوشتم یشاندو نامه خدمت ا یکی من

 انیبار جهکتو اس یگانهانقالب و عوامل ب گران و ضد فتنه ینمرا هم جزو هم یشانا یاگرفتارند،  یارهم بس یشانا یلو طو یضکارکنان دستگاه عر
 یخانم مقام معظم رهبرفکر کردم با آن که شما دختر یراز. ناچار دست به دامان شما شدم ،یرو ینهم از. به من ندادند یکرده، خالصه پاسخ یتلق
در  چنان آنمحاصره شده و  ییناز چپ و راست و باال و پا یکسان یو نه از سو ید،آن همه گرفتار باش »آقا«که مثل  یددار یاما نه چنان سمت ید،هست

بشری چند  هر. یدمثل ما را داخل آدم حساب نکن یکه افراد یدا شده محاصره شده ذوب یها آدم ینا های یبوس و دست ها یمو تکر ها یمتعظ یانم
و  ریختهرا ن یست که به اندازه ناخن انگشت کوچکم، خون کسا ام آن یاز افتخارات زندگ یکیقائلم و  یارخودم احترام و ارزش بس یخانم من برا

 .یمبگذر. است یدهنرس یآزارم به کس تعمداً
معاون ارتباطات «که خود را  ی،احمد مرو یرا به نقل از آقا یفشاند که تعر نشسته یآن مبل معروف یرا رو »آقا«بار که  یک کنم یشما خواهش م از

 تند،هسخانواده  یمشغول اختالط با اعضا و کند یو سرحالند و کمرشان هم درد نم یما کرده بود، خوانده یمعرف »یدفتر مقام معظم رهبر یا حوزه
 یاآ: ییدبعد بفرما. اند بوده یزمان شاه زندان یشانکه ا یما بارها خوانده یراز. مثبت است ،البته پاسخ ید؟ا زندان افتاده یچشما ه »آقا«: یدبپرس یشاناز ا

شما اجازه  یکه قوه مال ینا یا د؟یهم نداشت یلحق گرفتن وک یا یرید؟بگ یلخود وک یبه شما اجازه دادند برا کردند، یکه شما را محاکمه م یدر زمان
خود،  ییسع خود، توانابه اندازه وُ یلآن وک یاکرد؟ آ یینتع یتانبرا یریتسخ یلوک یکخره خود دادگاه، و باأل یریدبگ یلخود وک یبرا داد ینم

 »آقا«اند، بله؟ بعد از  نکرده یرباراناعدام و تشما را  یا یدا نشده یالعمر زندان کرده که شما مادام معلومات و تجربه خود، از شما دفاع کرد؟ حتماً
و اغلب سران و  شد یسرش م یبود و نه استقالل داشت، نه عدالت اسالم یکاسابق که نوکر آمر یراسالمیمنفور و غ یمآن رژ »آقا«: یدپرسش بفرمائ

شراب و فاسد، عرق و  یها همه آدم... و دیارو دا ارتش و دادستان یو دادسر قضائیهقوه  یسهم، از آن شاه گرفته تا رئ یمسردمداران آن رژ
اش کردند؟ از کار  یکه از شما دفاع کرد، چه کردند؟ زندان یلیبا آن وک یاآ گرفتند، ینه روزه م خواندند یخور بودند، اغلب هم نه نماز مآبجو

رها کردند؟ چند شالق او را زدند؟ چه  پرستسر یب درآمد و یاش را گرسنه و ب سال محرومش کردند؟ زن و بچه یس ،سال یستده سال، ب ،وکالت
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چه داشت رها کرده و از راه کوه و کتل و به  گوناگون ناچار شد هر یزندان و شکنجه و آزارها یمب از یلآن وک یااو را کردند؟ آ ینوع مجازات
 یس،انگل یکا،که نوکر آمر یامرزآن شاه خدا ن ندر زما یدمرد بود، اما سراغ دار شما که حتماً یلپناهنده شود؟ وک یگانهب یصورت قاچاق به کشورها

 یها کرده و بچه یکه او را زندان یدا یدهبود، شن یمرا که شغلش وکالت از مخالفان رژ یها و نوازندگان بود، هرگز زن ها، خواننده ییبها یل،اسرائ
ها  ماه ینوا برا یزن ب ینا یها با مادر را، به بچه مالقاتو اجازه  کنند یزندان یشوهرش را هم گرفته و مدتحتا  سرپرست کنند و یکوچک او را ب
 کربال رفتار کنند؟  یکودکان مانند اسرا ینندهند و با ا

که رفته درس وکالت خوانده،  یست؟چ »ستوده یننسر«خانم  ینگناه ا ییدبفرما ،خانم دختر دلبند شما هستمبشری ممکن است به من که  »آقا«
 یناش دفاع از متهم یفهمگر وظ یست؟چ یقتاًزن حق ینو از حقوق آنان دفاع کند، گناه ا یناب کرده، کارش آن است که از متهمشغل وکالت انتخ

 یگانهب های یوراد« یدا بارها فرموده »آقا«اند؟ شما که  محاکمه کرده خارج مصاحبه کرده است او را بازداشت و های یوبه خاطر آن که با راد آیانبوده؟ 
 یادز حتمالالبته به ا. کند یاست، پخش م یگانهب های یواز آن راد یکیفردا که یوهر روز راد یباًرا تقر »آقا« ینوار صدا. »یندخوب بگو گویند؟ یم

ه فت بأباشد، عطوفت و ر یمظهر عدل و انصاف اسالم یدکه با یهئقوه قضا ینچرا ا. کنید یرا هرگز گوش نم یوهاراد گونه اینخانم شما بشری 
 نیانزن، بلکه تمام زندا یننه ا وزن کم کرده است؟ اصوالً یلوک یستبه ب یکزن آورده است که او نزد ینسر ا ییخود، چرا چنان بالها یجا
لت و ها حق مخالفت با دو شوند؟ مگر انسان رو روبه.... تجاوز و یی،قرون وسطا یها ها، شکنجه دشنام یرها،با انواع تحق یدچرا با یاسیو س یدتیعق
دست  ردولت را د تواند یم یاگر مخالف، نظر و مخالفت خود را ابراز نکند، چگونه روز یست؟چ یانتخابات برا ،را ندارند؟ اگر ندارند یمرژ

 مخالف »آقا« یاگر کس یم؟باش یدخود با یدتیدشمن جان مخالفان عق ،یکمو  یستها در قرن ب کند؟ مگر ما انسان یادهخود را پ یها گرفته و برنامه
 یها یتهدر کم یا یست؟داده چ یأر یکروب یا یموسو یرحسینکه به م یاو حالل است؟ گناه کس یآزاد مال و ناموس و شما باشد، جان و یدهعق

 یتهمرا به سبب خدمت در ک ینواب ینبرنده نخواهند شد و ا ینانکه ا دانست یکجا م او از یست؟خدمت کرده چ یآنان داوطلبانه و مجان یانتخابات
 شرکت یدر هر نوع انتخابات شود ینفر حاضر م یک ،وضع ینبا ا یاآ ید؟و درفش خواهند کش یخس هبه آنان ب یکمک مالحتا  یابازندگان  یانتخابات

 .باشد شده یراز جان و مال و ناموس خود س یاعقل نداشته باشد  یاکند؟ مگر آنکه 
 ید،ا داشته یشها پ سال ،حال به هر یا یدسال هم داشته باش کودکان کم سن و یدو شا یدهست شما خودتان مادر ،یادز یلیخانم به احتمال خبشری 

سال محروم  یها سال یبرا ،کرده، شغل خود را به نحو احسن انجام داده یفهکه انجام وظ یکودکان از محبت و مهر مادر یندرست است که ا ینا
 شوند؟ 

 یخور یبار حرف زور رفته و به توسر یرز خواهد یزن شجاع و دالور که نم ینا یبرا یآمد، کار یشپ »آقا«شما و  ینب یصحبت ینچن یاناًاح اگر
آنان پر  اها را ب امروز زندان یاسی،س یقهو سل یدهزن و مرد که به واسطه اختالف عق یانتمام زندان یزن، برا ینا ینه تنها برا. یدعادت کند انجام ده

و به  یختندر ها یابانکه با شجاعت به خ یمردم یم؟اش را داده بود مردم بدبخت وعده ینکه به ا یمیود حکومت و رژب ینا واقعاً »پدر«. اند کرده
فکر  واقعاً. را داشتند یحکومت ینآنها انتظار چن واقعاً ید؟شما و همراهانتان بر سر کار آمد »آقا«ها رفتند و جان خود را باختند که  استقبال گلوله

 هستند؟ یخوشبخت یها اکنون آدم ینانا کنید یم
اگر . دامن شما را رها نخواهم کرد یدکن باور یفتد،چشم من به شما ب یاخانم در آن دنبشری اگر ... هستم یمن آدم رک ،بخشید یخانم مرا مبشری 

بشری  واوج بود  یتدر نها یشانا ی»آقا« که یدر زمان یرادارم، ز یتیخانم شکابشری  ینهم خواهم برد که من از ا یامبرانشده شما را نزد خدا و پ
 یانزندان یراز وضع سا ستا یا ستوده، که نمونه ینخون دل نوشتم و حال و وضع نسر از یا داشت، نامه یدسترس یشانراحت به ا یلیخانم هم خ

 هنام یناز ا یا نسخه یزخود ن یناز آست. نشد یخبر یچه یشانا اما از ،خانم شرح دادمبشری  ینا یزن، برا یانزندان یژهبه و یدتی،مرد عق زن و
 یشکس از پس نفرستاده، تو از پ یدید؟مرا شن یادفر یصدا یاآ. نزده باشم یمدرک حرف یها نشان خواهم داد که بآورده و به آن یرونسرگشاده را ب

 .فرست
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  ) +(+  1390دی  26ای،  جتبی خامنهپور به زهرا حداد عادل، همسر م نامه سرگشاده فخرالسادات محتشمی

  
 آقازاده یکبه همسر  یاسیس یزندان یکهمسر  نامه

  
  !یستز ییو خدا یامبرگونهدر خانه شاهان، پ توان یم
  

 !آقازاده همسر شماست یناست که پرونده ما در دست اوست و ا یا آقازاده ینامه، معرف یننگارش ا یعلت اصل
  

 !زهرا جان سالم
آقازاده باشد، اما خوب، انگار مقدرات  یکنامه همسر  یندوست نداشتم مخاطب ا ی،راستش را بخواه. باشد حالت خوب و خُلقت به جا امیدوارم

است که  یا آقازاده ینامه، معرف یننگارش ا یدر واقع، علت اصل. چرخد یما نم یلچرخ گردون به م یشههاست و هم آدم یالفراتر از خواست و ام
جز همسر شما، شاگرد پانزده  یستن یآقازاده، کس یننده او و من، که همسرجانش باشم، به دست اوست و او طبق اظهار همسرجان، پرو یدهبه عق
 !در مدرسه فرهنگ یخمنِ معلم تار یششانزده سال پ یاسال 
 یتخت،شمال شرق پا یهلا یجا در منته ینکه من ا ی،مجاز یطبار نه در مدرسه، بلکه در مح ینکنار هم آورد و ا یگردست تصادف ما را بار د باری،

 ینبر صفحه ا روح یتا واژگان سرد و ب نشانم یم یبوردک یها و انگشت بر تکمه یتورام پشت مون نشسته همسری، یو ب ییتنها یها مثل همه شب
و  یرهم مادّه بشود واسطه خ باشد که باز. یابندراه  یتخت،پا یکجا دانم یاز مغز فعال من به دل گرم تو در نم یمو مفاه یرندجان بگ یجیتالابزار د

 !یقتحق یندهجو یها ناقل معنا به آدم
  

 !یزعز زهرای
که از  یمیفه یها بچه. بود یداشتن دوست یگریفرهنگ جور د] مدرسه[ یها بچه یرا چقدر دوست دارم و معلم یبه شما گفته بودم که معلم بارها

 وکنند  یبه دانشگاه را به نحو مطلوب ط یرستاناز دب یذاشته بودند تا دوره انتقالگ یمدرسه پا ینشناس به ا دوست و فرهنگ فرهنگ یها خانواده
بود  ییفرسا کنم و چه کار طاقت یلرا به رشته مطلوب و منتخب شاگردانم تبد یختا رشته تار کردم یتالشم را م یتنها یس،من در تمام مدت تدر

گاه و یشکالس درس را به موزه و کتابخانه و نما یدوارانهننشستم و ام یته نشدم و از پامن اما خس! یخدادن نسل شما با درس تار یپروژه آشت ینا
 !یمشو دان یخو تار خوان یخرا با شما عوض کردم و شاگردوار به شما گوش کردم تا با هم و در کنار هم تار یممنتقل کردم و جا یعلم یها نشست
سفر  که با فرزندانم هم ینا رغم یآن سال سرد؟ من عل یزمستان یلیتعط ینستان را در اولچند روزه به استان خوز یهست زهرا خانم اردو یادت

 یکالم شدم و در تمام مدت سفر سع دل و هم با شما هم یرا وداع گفته در کسوت دوست یو معلم یشما شدم، از همان لحظه ورود به قطار، مادر
هست همه  یادمخوب . کرد یم ینیمعصوم شما سنگ یها ها در دل باشم که سال ییها لشنونده درد د ی،زبان هم یاز جادو یریگ با بهره مکرد

و  یدعقا یلو تحم اعتمادی یب یاز فضا ها یتوجود داشت و همه شکا یاءها و اول بچه یاندو نسل و م یانکه م یا آن روزها را از فاصله یها شکوه
 یمتا هم امروز برا یمها گرفتم و آموخته یاداز شماها  یمعلم یها ه اندازه همه سالمن ب یدآن روزها شا. عرف و عادت و سنت یرشاجبار به پذ

 .بوده و هست یریگ ارجمند و قابل اعتنا و بهره
  

 !آموز مؤدب و باوقار مدرسه فرهنگ حداد عادل دانش زهرا
را  یآموز معمول دانش های یطنتش یجان،ا شور و هها ب بچه یبه سوسنگرد، وقت یدشا یاحرکت از اهواز به خرمشهر و  یردر مس یهست روز یادت

سخت است آدم  یلیخ یو گفت یگشود یمور در افکار خود بودم ناگاه سفره دلت را برا در داخل اتوبوس به منصه ظهور آورده بودند و من غوطه
محذور تو  های یمستور و شور و شاد اتیجانمکتوم و ه های یطنتآن رمز همه ش یکمن ! آن است؟ یردرس بخواند که مادرش مد ای رسهدر مد

و مادر  یاستفاده کن یمقتض یها موجود و مطالبات و خواسته های یتانتقال واقع یفرصت برا ینبر لب از تو خواستم که از ا یرا دانستم و با لبخند
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و من فکر  یو ساکت شد یور چشم دوختد یها و تو به افق هایت یکالس هم یها درست بر قلوب و دل یریتمد یبرا یو راهنما باش ررا مشاو
 .مزاحم افکارت نشدم یگرو د یکن یشهاند تر یشمعلمت ب یشنهادپ یمؤثر برا های یوهها و ش به راه خواهی یکردم م

دادِ خر. آغاز شد 76با خرداد  یس،و تدر یمن است و وداع با معلم یارجمند دوران معلم یها از تجربه یجزئ یرینشسفر با همه خاطرات ش آن
ممنوع  تیانتخابا یغاتماقبل آن انتخابات دارم که قانوناً تبل یاز روزها یزن یا ساز در آن رقم خورد و اتفاقاً خاطره سرنوشت یکه انتخابات یهمان سال

را  یخاتم یاآق یبرق یدایکاند یبرا یغقصد تبل ی،اجتماع فرهنگ یکآموزان دختر با استفاده از فرصت  دانش ییگردهما یکبود و پدرت در 
روزها دور از آغوش گرم و مهربان پدر، مزه مادر شدن را  یندر بند است و خودش اتفاقاً در هم ینکآموزان که پدرش ا از دانش یکیداشت و 

د و زده در مقابل شاگردان عذر خواسته بو مدارس فرهنگ خجلت یسجسورانه به او اعتراض کرده بود که کار خالف قانون نکند و رئ چشد، یم
مردم به خانه ملت، اتفاق  یواقع یندگانورود نما یبار برا ینو ا یگرد یبعد در انتخابات یاما چند! اعتراف کرده بود یبه شکست اخالق یحاًتلو
شد که  یجنت یهمسرجان من از آقا یتکه منجر به شکا یا همان فاجعه! بدان آگاه است یککه ن یشرحش را از پدر بخواه یدافتاد که با تری جیعف

 .و همه ماست یشانهنوز مورد اعتراض ا یبه حقوق شهروند اعتنایی یب یننکرده است و هم یدگیبه آن رس یتا امروز کس
  

 !دخترم
 یاترفتم تا آن تجرب» مرکز امور مشارکت زنان«که در مدرسه شما و از شما آموخته بودم، به  یمعارف ینهروزها گذشت و من با استفاده از گنج آن

طلب شما در عرصه عمل به بوته  پرسشگر و مشارکت های ینسل با کمک هم» باشگاه دختران جوان«و » دختران جوان یتهکم« یلها را با تشکگرانب
که تو به عقد  یدمشن یبودم و بعدها وقت یزانمحال همه عز یایجو آمدند، یم یبه مدد و گاه به احوالپرس ینقد بگذارم و البته از دخترانم که گاه

 ات زندگیدوام  یناخواسته داشت، افتادم و برا هایی یتاز محروم یتکه حکا یگون و آن آه سرد آن کالم حسرت یاد ی،ا درآمده یا دواج آقازادهاز
 یحال یهکالسان باوفا که هر از چند گا از جانب هم هایی ییگو بودم، مگر با پراکنده خبر یها از تو ب سال ینا یدعا کردم و ط ات یریو عاقبت به خ
و  یداز راه رس اکودت ییهم گذشتند تا آن روز کذا یها از پ سال. شدم یتان م احوال همه یایمادرانه جو یزو من ن پرسیدند یم یشاز معلم خو
 یها فرق یروزها. آور شگفت یها باتوم و گاز فلفل و اسلحه و خشونت یروزها. و متأسف نمود یرپس از آن، که همه را متح یرمصائب فراگ

ها و  یتو محدود یا فله های یفو توق یا فله یها بازداشت یو روزها» !من کجاست؟ یرأ«در برابر سؤال ساده  ینآتش یها شکافته و گلوله
 ....شبانه و یها بود و اهللا اکبرها بر دهان یابانکه در کوچه و خ ییها و نام. گسترده های یتممنوع
وطنان  روز و شب هم یشهر شلوغ، گوش به شعارها یندر کدام گوشه از ا دانستم یو نم کردم یو ماز ت یادیخود  ییدر خلوت و تنها یگاه من

 !رسید یم یدکه با یدرس یبه گوش کس یرما گوش شهر را پر کرده بود و د ینوجوان یها که در سال ییآشنا یشعارها ی؟ا سپرده
  

 !یزمعز زهرای
که گوش به  یندگانآ یصاحبان سِلم و سالم و برا یبرا سراید یهفتاد من کاغذ م یمثنو یابدجال قلم اگر م ینچرا که ا. کالم را کوتاه کنم باید

است  یمقام ی،و فرزند یا را خود تجربه کرده یو مادر یچرا که همسر ی،در همان کسوت معلم ای یهبا توص کنم یکالم را کوتاه م. امروز ما دارند
را  یگریهر رشته د یا یا که تو رشته ارتباطات را انتخاب کرده ینمن حاال فارغ از ا. گرام ینو ممات والد تیادر زمان ح ماند یکه تا ابد با انسان م
درس . کنم یمرور م ایترا بر یختار یها و درس. کشانم یرا به رخت م یختار یگردر عرصه اجتماع، بار د یا چگونه بهره برده یا و از آن چه آموخته

درس . قرآن یروحان یاتشد به گفته آ یندگانعبرت آ شان یخدا فساد کردند و برافتادند و زندگ ینکه در زم یستمگران از ما و عاقبت یشاقوام پ
عاقبت  یکس یدشا یاو ! به سرش نزند یهوس پادشاه یمحو کند تا البد هرگز کس یدرس یها نشانشان را از کتاب خواهد یکه پدرت م یشاهان

 یختار کنیم، یم یکه در آن زندگ یا جامعه یبه بزرگ یدر مقابل تو در کالس یگرمن بار د. آنان را نداند های یانگریو عص ها یستم و گردنکش
داشتند  یبزرگ یادعا که خوانم یم یترا برا یو جالدان یکتاتورهاد یتو حکا. از آغاز خلقت تا هم امروز. کنم یدوره م یتو شاهان را برا یامبرانپ

عبرت است و اگر  ینهآئ یخ،که تار آورم یم یادت یگرمن امروز بار د. بزرگان زدند و خوار و کوچک شدند و رفتند یبر جا یهو تک. و جبروت
 . کند یم یفاا یشخو یفهو وظ یتو مسؤول دهد یدرس خود م یخ،از فهم و ادراک ماست وگرنه معلم تار یبع گیریم، یعبرت نم

 یاءو انب. در آسمان یشهدر خاک دارد و نبوت ر یشهر یچون شاه یدخورده؟ شا یوندبا هم پ و شاهان یامبرانپ یزهرا جان چرا زندگ دانی می
ماست و  یشگیهم یکه مأوا ییبه جا یمو برو یموداع کن یدخاک را با یعنیشده  یدهتا ما را هشدار دهند که روح خدا که در وجودمان دم آیند یم

 .شدن را خود انتخاب کند یبه خاک افکنده شده تا آسمان به ما بفهماند که آدم از افالک خواهد یم اوندخد
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 !من یروزد شاگرد
. یمرا درود بفرست یهو همسرش آس یمآنان به خانه فرعون برس یانو از م. ییمآنان را سالم گو یک یکو  یمبرو یزنان قرآن ینبا هم به سرزم یاب حاال

را در  یو موس نهد یو فرمان او را گردن م گوید یم یکرا لب یتنها دعوت خدا یشم شومطلقه ست ییکه در قلمرو فرمانروا یهاست آس یزن چه بزرگ
که مادر به فرمان خدا به آبش سپرده تا سر از کاخ فرعون برآورد با رسالت  ای یرخوارههمان طفل ش یموس یآر. دهد یو پرورش م گیرد یدامان م

 !کردن آن یرانو
را که  یختار. شود یتوسط نسل ما و شما واکاو یخنقش زن در تار یدبا. و شاهان را یامبرانپ یخو تار یمبخوان قرآن را یها با هم قصه یادخترم ب بیا

 !در خانه شاهان و مصلحان. کنیم یم یداخود را پ یجا یکهر  یمخوب بخوان
 .ردبه خواندن ندا یلمطول را نسل تو م یختار. به درازا بکشد یدنامه نبا. کالم را کوتاه کنم باید
که آقازاده است، در مورد جوانان  یاز همسر یتنها با پرسش یدشا! یستز ییو خدا یامبرگونهدر خانه شاهان، پ توان یم: است ینجان کالم ا اما

مدام،  های یهکه چشمانشان از گر یمادر محرومند و پدران و مادران یاکه از آغوش پرمهر پدر  یو فرزندان یرندکه به ستم، در بندِ گران اس یگمنام
 یها و شکنجه یانفراد یها پرسش از سلول. رفته است یغمابه  یشانها که نور و گرما از خانه یو همسران ییدهگرا یدیبه سپ یعقوبچون چشمان 

 به تاراج رفته و یتپرسش از امن. شده یختهبه ناحق ر یها پرسش از خون. و عواقب و تبعات آن یدپرسش از شکنجه سپ. یزیکیو ف یروح
له شده  های یتشده و انسان یکوبپا یها و ارزش یدهفرو پاش یها پرسش از خانواده. ییدهبه محال گرا یبه غفلت سپرده شده و آرزوها های انآرم

 .شده یرلگدمال شده و عزت کتمان شده و ذلت فراگ یها و کرامت
معلمت و  ییهارده ماهه همسرجانِ معلمت و بازداشت عاشوراچ یدار هفده ماهه و روزه ینهشدن مظلومانه و قرنط یدست آخر پرسش از بند و

 45داشت  بازداشت و نگاه یبرا یباز و دغل یباف داشت در بازداشتگاه منکرات دختر معلمت و دروغ و بازداشت و نگاه یپرداز و دروغ یساز معرکه
همسرجانش و  یاعمال شده برا یرقانونیغ یتوضع یگیریجرم پتنها به  اش یهکامل از حقوق اول یتبا محروم یگاه انفراد روزه معلمت در شکنجه

سراپا دروغ، برگرفته از  یبا حکم یو عرف یو شرع یو مطالبات حقوق یو بروز عواطف انسان یرتو غ یبه جرم وفادار یتشدست آخر محکوم
کرده  یهتوج یشها همه دروغ یرا برا یلههدفش وسدارد و  یو جانباز یرزمندگ یقرارگاه ثاراهللا که ادعا یمعاون حقوق ی،نام یگزارش کار نبو

 یچبه حقوق ملت متصور است نه ه یانداز و دست یو ذلتشان تنها با ناسپاس دهد یکه عزتشان را خالقشان م یکسان یدنبه مذلت کش یاست برا
 .یگرید یزچ
  

 !دخترم آری
! بر ستمگران و غاصبان حق او برآشفت یش،رنتافت و به رغم سکوت شوکه ظلم را ب ینام زن و هم) ص(اکرم ینام دختر نب هم یا گویم یتو م با
 .از ظلم برائت جست یدو با توان یظالم نشدن م یکشر یبرا
  

 .کند یرعاقبت همه ما را ختم به خ خداوند
 پور یمحتشم فخرالسادات

 در مدرسه دخترانه فرهنگ یختتار معلم
  
  

  ***منبع *** 
 »نجواهای نجیبانه«بالگ و ؛)جرس(» جنبش راه سبز«وبسایت 

http://www.rahesabz.net/story/47746 
http://najvahayenajibane.blogspot.com/2012/01/blog-post_834.html 
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     1391 آبان 9 ی،ا خامنه یبه زهرا حداد عادل، همسر مجتب پور ینامه سرگشاده فخرالسادات محتشم

  
  آقازاده یکر به همس یاسیس یزندان یکنامه همسر  یندوم

  
  !ی؟شناس دردها را می ینا یاآ
  

 !جان زهرا سالم
از آن جا که در همان دوران کوتاه  ،همه ینبا ا ؛ای هآگاه شد یشیننامه پ یدانم چگونه از محتوا نمی که یسمنو می یام را به تو در حال نامه دومین
است،  یمانو ا یقتحق یپاک در جستجو یکه با فطرت یافتمو صادق  ینباهوش، مت یان مدرسه فرهنگ دخترآموز دانش یگرتو را مانند د یمعلم
 یاهدر دل س یاهیتخته سنگ س یبر رو یاهیشرک مانند مور س )ع(یعل یمانسخت که به قول موال یطشرا ینکنم سخن گفتن با تو در ا می فکر

 .نباشد یدهاز فا یاست، خال یصتشخ یرقابلشب غ
که همسر  یناز ا یمهنامه من به تو چه بود و چه آشفته و سراس ینطلب بعد از ارسال اول خشونت یونافراطهای  که واکنش یالبد اطالع دار دخترم
 .دکنن یفرا تحر یمعلم یرا به هم بافتند تا معنا یابسطب و آقازاده وارد شده است، رَ یکخانواده  یماذن و اجازت به حر یب یاسیس یزندان یک
 یرنیحرفاً فقد س یمن علّمن«فرموده است که  یم،ا اش بوده یرویپ یمدع یشهو هم یمهست یتشوال یدکه در آستانه ع که همان مولود کعبه یحال در

ام  هانستخود را شاگرد و آموزنده د یشهحال آن که من هم. به ما آموخته باشدای  هو کلم یاگر حرفحتا  به مقام معلم یگذار ارج یعنی ینو ا» عبداً
 .ان سراسر عمرمآموز دانشو ها  در برابر معلم

سابقش که دست بر قضا اکنون همسر  آموز دانش ی، برا»سابق مدرسه فرهنگ یختارهای  از معلم یکی«فاصله چند ساعت از انتشار نوشتار من،  به
های  یتمدرسه فرهنگ در ساهمکار سابق  »م .محبوبه«موهوم  یبا امضاای  هبه دست اوست، نام یاست که پرونده همسرش و خانواده وای  هآقازاد
که پس از  ،]محبوبه مباشری[ بود می وقت دانشگاه الزهرا یسرئ یدالظاهر با یم عل. محبوبه ینوابسته به دولت و سپاه منتشر شد که ا یتیو امن تیدول
 اول انقالب دست به دست یهااثرش در مورد حجاب زن مسلمان در روز ینهنرمند و فرزانه دکتر زهرا رهنورد که اول یارجمند بانو یریتمد
و  یسرپرست یسرمشق بود و هنوز هم هست، برکرس یطلب یعدالت و آزاد یقتهمه رهنوردان طر ینامش براحتا  و مرام و هگشت و انتخاب را می

 .زده بود یهدانشگاه تک ینا یاستسپس ر
 یشاننام کامل را از ا یعدم انشا یلبه من صورت گرفته بود، دلخطاب  یکه به نام وهایی  ییگو و گزافها  یآن داشتم که با توجه به فحاش عزم
 بدنامرا دارند و لفظ آنها  که اصرار بر زنده کردن نام و مرام ینمزدوران خدمتگزار به منافق یبا قلم آشنا یادداشت ینشوم و بپرسم که ا یاجو

با  یابرند آ می بوده و هستند، به کار یرانا یهک مرده در نزد افکار عمومگرو ینکه خود و خانواده و همسرش مذموم ا یکس یرا بارها برا »یلیشیام«
شد که از  وجبو مقامش م یاز کرس یشانافتادن ا حاصل از گردش دوران و فروهای  یاما نامراد. یرخ یااو نوشته شده  یاجازه او به نام و امضا

 .غماض کنمإ یزن ییگو گزاف ینا بر» مرّوا کراماً«باب 
  

 !دخترم
معلم بشر  ینو از آن جا که مادر، اولام  هکرد یعالم سپرهای  شغل ینعمرم را در بهترهای  سال ینو من بهتر یاستشغل انب یآن جا که معلم از

 یدارد برا نمی آزرده شدن فرزند و شاگردش را خوش یمعلم یچو ه یمادر یچکند و ه می فرزند را آغاز یتمراحل ترب ینیاست که از دوران جن
مادرانه دوستت  یرستان،و دب ییسه دوره دبستان و راهنما انم درآموز دانش یگرتو که مانند د یدوران تار برا یناهای  دردواره یبرخ یانب یزن نم

 و قیو ضرورت ثبت و ضبط حقا یتدارد که با توجه به اهم می اندک مرا برآن یدان یخو تارها  یخوان یخاما همان تار. داشته و دارم، سخت است
 .دارم یانرا ب ینکات یخی،تارهای  یتواقع

  
 !یزعز زهرای
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 یابه تو نرسد  یاها  یتو واقع یخبر باش یگذرد ب می ات یرامونیات از آن چه در جامعه پ یفعل یتو موقع یدانم که با توجه به رشته دانشگاه می بعید
با  یشرعیرو غ یراخالقیغ یرانسانی،غ یو برخوردها یرقانونیاقدامات غ شوم که یادآوردوست دارم  ،اما از باب تذکر. شده و واژگون برسد قلب
 یقیحق یمعنا ینکبر قسط بود و ا یشکه بنا یاسالم یجمهورهای  در زندان یاسیس یکه امروز به عنوان زندان ،فرزندان اسالم و انقالب ینبهتر

نزد  رامان  ینظام اسالم یتاست، حقان یدهکش یربه تصوآنها  یاجرا انیو در جر یشیفرماهای  حکم یو ط یشینماهای  ستم را الاقل در دادگاه
 .سؤال برده است یرخودمان ز یبو نج یفبلکه مردم شر یانجهان
ان و فعاالن نگار روزنامه یزنان و مردان دانشجو و احکام حدود پنج و شش و هشت سال برا یحدود ده سال براهای  سخن گفتن از حکم شاید

 یاسی،س یانبرخوردها با زندان یدانان و فعاالن حقوق بشر اعم از مردان و زنان، دردآور باشد اما وقت حقوق یده سال برا یباالای ه و حکم یاسیس
و  یمکن می یزندگ یاسالم یکه به واقع ما در کشور یدآ می یشپ یمانسؤال برا ینالفور ا یف یمکن می حال گذراندن دوران حبسشان، را مشاهده در

 یک ودش می نهاد؟ چگونه پا یرز یشود مسلمان بود و احکام اسالم را به راحت می مگر! دارند؟ یمسلمان ینو آئ یننظام د ینن امسؤوالما و  حاکمان
 قرار داد؟ یو روان یسان تحت فشار روح ینبد یرمسلمان،غ یریمانسان را گ

 یتیبا حضور بازجوها و مأموران امن بعضاً یشینماهای  دادگاه یبرگزار ید،سپهای  سخت، شکنجههای  ییتوزانه، بازجو ینهکهای  یساز پرونده دوران
 یشانسپاه و اطالعات تمام نشده و ا یشود باز هم نقش بازجوها می یو فرمان حضرات بازجوها که سپر یصبه تشخ ینو صدور احکام سنگ

نحو کان و گرفتن ی أب یشکستن زندان یتالش برا. کنند می دّ دنبالو خانواده او به ج یاسیس یروزمره زندان یزندگ یانخود را در جر تمداخال
روند  ینبازجوهاست که اهای  نقشترین  آورد، از مهم می یادرا به  یقرون وسط یدعقا یشتفتهای  که دادگاه ،نشده مرتکب یماعتراف به جرا

 ینشود، ا می محسوب یازامت یانکه از نظر آقا یدادن هرگونه حق یندارد و برا) ییبازجو( یهاول یقاتمتأسفانه اختصاص به دوران به اصطالح تحق
کند و  می شود و مداخله می بازجو باز یدر داخل زندان، پا یاسیس یانکه در هر اعتراض از جانب زندان یناتر  یبشود و عج می درنظر گرفته مسأله
 !ه دست اوستمعترض و منتقد ب یزندان یاتمرگ و ح ییچنان که گو. کشد می نشان وخط 

  
 !دخترم
را به ها  یعقوب یبن یالو ژها  یها، مهسا امرآباد یتها، بهاره هدا ستوده یننسر یتمادر، وضع یکو  همسر یکزن،  یکدوست دارم به عنوان  اینک
 اباعتص یدان می یچه یزم،عز. برند می به سر یزندان یککه دور از مادر و پدر و همسر و فرزند در عسرت و تنگنا با حداقل حقوق  یاورمب یادت
مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق  در کشورش شود و اتفاقاً یقانون یقضا حقوق خوانده و وکالت آموخته تا مانع ب مادر که دست بر یک یغذا

دار و مادر دردمندش بر او و فرزندان خردسال و همسر وفا یو تعب یاش، چه سخت وافر بر خانواده یمرتفع شدن فشارها یبرا کودکان است، صرفاً
گذرد در  می که در آن یعیهستند و فجاها  قاتل ینشانخطرتر که کم یعاد یانمادر به زندان زنجان در کنار زندان یکانتقال  یدان می !آورد؟ می وارد

! برد؟ می لمدر عا ینزر یتمدن و فرهنگدار  یراثم یرانما و ا یمسلمان یما و زمامداران مدع یاز نظام قضائ ییماند، چه آبرو می روزگار ما به افسانه
 یتلفنهای  قطع تماس یدان می !ی؟کشند تصور کن می خانواده او یمادر و همسر و همه اعضا ینکه فرزندان خردسال ا یطعم رنج یتوان می یاآ

مادر با فرزندانش از پشت  یکت مالقا یدان می چه؟ یعنی ینیوقت مالقات کاب یدنتا رس یخبر یهفته ب یکاش و  با خانواده یروزانه زندان
 یچه؟ درد فراموش کردن گرما و آرامش آغوش مادر برا یعنی ینتلفن کابهای  یخش گوش خش یاناز م یشانصدا یدندوجداره و شنهای  یشهش

را  یگرشاندیکل با معموهای  و هجران همسران جوان و ممانعت سفاکانه از مالقات یجنس درد دور ی؟کن می اطفال و نوجوانان را که خوب درک
 یفرزند مظلوم و محروم از حقوقش را تاب آورد و هم از سو یدور یدسو با یکو زجر مادران را که هم از  !ی؟شناس می دردها را ینا یاچه؟ آ

مسبوق به سابقه  یناز ا یشباشد که پ ییدردها ینتحمل کند و موظف به تسکها  یلهم یسو ینکودکان خردسال او را ا یو تمناهاها  ناله ،یگرد
 .شان باشند یزندگ یجا یدر جا یو اقتصاد یاجتماعهای  یتگون از محروم گونههای  یبدر معرض آس یزکه خود ن یدر حال. نبوده است
بعضاً نه ( یشانها خانواده و یاسیس یانزندان یردولتیاشتغال در مشاغل غ یمزاحمت براحتا  و یدولتهای  از کار و شغل یتاخراج و ممنوع متأسفانه

 یتو ممنوع یاز ارتباطات اجتماع یتممنوع یل،از تحص یتاز انجام معامله، ممنوع یتخروج از کشور، ممنوع یتممنوع) یکفقط بستگان درجه 
و فتنه  نِقاش و تفرقه و رخنه یجادو ا یهم زدن روابط خانوادگ بر یتالش برااینها  آورتر از همه و شرم یاسیو س یو فرهنگ یاجتماعهای  عالیتف

 !است یشخو یگرا قانون ینمنتقد یبرا یاسالم ینظام جمهور یایو مزا یااز عطاای  هشمها  در خانواده
 یناش یبا دردها یکببرم تا از نزد یزعزهای  خانواده ینتو را به خانه ا یاسی،س یانکوچک از خانواده بزرگ زندان یدوست دارم به عنوان عضو من

با رنج  موأت یو زندگ یزانشانسابقه و عملکرد خالصانه عز یدبا. یآنها آشنا شو یانو کودکان و برنا یرانپ شده بر عمالإمستمر و مکرر های  از ستم
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شان  رانند تا برادران بازجو به مافوقگذ می خود را یلیدوران حبس تحم یندربند ما سرفراز و افتخارآفر همردان و زنان آزاد. ینیامروزشان آنان را بب
 فرزندان ما را یدرون لیانشور و غآنها  اما یرندو پاداش بگ یستن یرا جرأت و توان انتقاد قانون یاحد یگرآرام است و د یزند که همه چگزارش ده

 یبراکه از خود و  یاز روح ما به نظام یرناپذ ییتعلق جدا ینکه اگر نبود ا یستشان ن یفهمند و حال نمی آرامش قبل از طوفان را یو معنا ینندب نمی
 !کنون کار خود را کرده بود طوفان تا ینا یشیم،اند می و به اصالحش یمدان می خود

  
 !زهراجان
د هنوز به دنبال آن سؤاالت فرزندانم را که الب یاسی،س یانزندانهای  جواب خانواده یسهل و ساده اما بهای  از پرسشای  هنمون یدارم برا دوست

 از آن یشکنم و پ یبازخوان یتبرا ی،آور می یادشاننوجوان بود، به  یگریکودک و دآنها  از یکیه ک یروزه به جنوب و مناطق جنگسفر چند
 یانهگرا و اصالح ینقطه نظراتش که البته انتقاد یانب یلبه دل است که صرفاً ییگرا قانون یناز منتقد یکیشوم که پدر فرزندان من  یادآورخواهم  می

 پدران یگرنتوانسته است مانند د یاسیو س یفرهنگهای  در حوزه یدولتهای  یتمسؤول یلکه به دل یپدر. استقرار گرفته  یناست، مورد خشم و ک
 یو پدر یهمسر یفاو را گاه از انجام وظا ی،اجتماعهای  کند که نقش می بابت خود را سرزنش ینفرزندانش وقت بگذارد و تنها از ا یبرا

 هاست که ب یپدر فرزندان من مرد. شرمنده هستند یرتعذ یاو برا یهمه فروتن ینرک معذورات پدر، از ابا دها  بچه ینکبازداشته است هرچند که ا
 یخود را به وطن رساند تا از خدمتگزار یمهکاره گذاشت و سراس یمهاش را در فرنگ ن یروشنگرانه مبارزاتهای  یتو فعال یالتهنگام انقالب تحص

 انینه اسالم طالب ین،اسالم راست یرکشورش در مس یرا وقف انقالب و مردم کرد تا شاهد بالندگ یشزندگ که یمرد. بازنماند یروزحتا  به مردمش
سازمان « یندهبه عنوان نما یشبعد از انقالب، امضا یانتخابات یستل ینبود و در اول یغاتتبل یهماهنگ یکه عضو شورا یمرد. باشد ی،و خوارج
 یلتشک یبرا یکه وقت یمرد. قرار داشت یاسالم یحزب جمهور یندهپدر همسر شما به عنوان نما یدر کنار امضا »یانقالب اسالم ینمجاهد

امام جمعه  ییدبود که با تأای  هسابق رفت، عضو ستاد نمازجمع یمرژ یاسیس یزندان یکدختر  یبه خواستگار یو چهارسالگ یستخانواده در سن ب
 یچه دار یااز مال دن یدپدر عروسش از او پرس یکه وقت یمرد. یافترا  یو یتخار همسرسابق تو اف یخوصلت سرگرفت و معلم تار ینوقت، ا
 یدخانواده دهم با یلاما اگر تشک یانهحقوق ماهحتا  و یهسرما یچدست کت و شلوار بدون ه یکمقصود و  تسبح شاه یککلت، یسرموتو یک: گفت

 ی،و طبقه ا ینو آئ یشحق الناس و حقوق ملت، از هر قوم و مذهب و ک یپا یوقت که یمرد! کنم، باشم می که کار ییبه فکر گرفتن حقوق از جا
 .یدآ می آمد و می کارزار یدانگذاشت و آزادوار با تمام وجود به م می را پشت سر یتفاوت یو مسامحه و ب یشیاند در کار بود، مصلحت

 یاراست، سخن بس یستادههم چنان مردانه و استوار ا یرقانونیغ یه رفتارهااش نسبت ب یاعتراض یدار در آستانه دو سال روزه ینکمرد که ا ینا از
 :حاالست ینوقتش اما وقت طرح کردن سؤاالت فرزندانش هم یبماند برا! گفت یدبا

منوع التماس و م یاسی،س یانزندان یرو دور از سا یو انفراد ینهمحروم است؟ در قرنطاش  هیدر زندان است؟ چرا از حقوق اول یبه چه جرم پدرمان
 اماتاش نسبت به اقد یاعتراض یدار مکرر است؟ چرا دو سال روزههای  یتوجه یاش کند و مشمول ب یچرا روند درمان !؟المالقات ممنوع یبه نوع

از  ینههمه ک ینو اندارد  یچرا مرخص یرد؟گ نمی که سالمت او را به مخاطره انداخته مورد توجه مردان قانون و قضا قرار یرقانونیمنحصر به فرد غ
 یریمگ االح! ندارد؟ یقضائ یتمصون ینظام کس یندر ااند  هکه بارها اعالم کرد یکنند در حال نمی یدگیرس یشها یتچرا به شکا یست؟چ یاو برا

د ساعته و چهل و چنهای  بازداشت یست؟چ یبرا یتهمه آزار و اذ ینمجرم شناخته شده است، با مادرمان چکار دارند، ا یانپدرمان به زعم آقا
 یبرا اوبا  یراخالقیغ یمالقاتش با پدر و برخوردها یاعمال شده گاه به گاه براهای  یتو صدور حکم و محدود یو انفراد ییپنج روزه و بازجو

از  یتچون ممنوعایی ه یتدچار محروم یدو اعتقاداتشان مجرم، ما چرا باها  به آرمان یبند یپا یلپدر و مادرمان هردو به دل یریمحاال گ! یست؟چ
 !یم؟ات و تبعات آن باشو مشق یالخروج از آغوش گرم او و ممنوع یتگرم پدر و محروم یصدا یدنمالقات و شن

 یا یفرمانش را صادر کرده است و چه کس یکدام مقام فراقانون یاقانون آمده است و  یشود در کجا می است که آن چه با ما ینفرزندان من ا سؤال
 یدبتوان یدشا ید،شناس می سؤاالت ساده را ینشما که مخاطب ا !به پدرمان و به مخاطره انداختن سالمت او باشند؟ها  ینامردم یگوپاسخ یدبا یکسان

 .یریدمشابه دارند، بگهای  که پرسش یهمه کسان یما و برا یرا برا یشجواب ها
  

 !دخترم
و . ان سابق مادرشان استآموز دانشاز  یکیقضا همسر  است که دست برای  هآقازادکه پرونده او و مادرشان دست اند  هیدمن از پدر شن فرزندان

به مجلس  یافته دختران من از دختر راه. شده است یزانگ خاطره یشاناست که برا یدور یهم سفر روزها یبدختر خوب و مؤمن و نج ینا اتفاقاً
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که ای  هو همسر آقازاد) را در دادگاه صالح اثبات کند یشخو یادعا ینتظر است ابه گفته پدرشان که من( یآراء شهروندان تهران یکاردست باششم 
فرمانش را  یکدام مقام فراقانون یاقانون آمده است و  یشود در کجا می کنند که آن چه با ما می زاده و همسرش به دست اوست، پرسش پرونده تاج

از جانب ما به گردن  یالناس حق یچشده است و ه یهود، از نظر خانواده شما شرعاً توجش می همه آن چه با ما یاپرسند آ آنها می .کرده است صادر
 انت یندهنگاهتان به آ ید؟هست یتان راض یحال همه شما خوب است؟ از زندگ یاروزها آ ینکنند که ا می آنان پرسش! یست؟مردان خانواده شما ن

 !ید؟گذران می راز آه دل مظلوم روزگا یمیگونه ب یچروشن است؟ و بدون ه
  

 !یزعادل عز خانم حداد زهرا
که ظالمان اراده کنند محروم است، از هم  یپدر و همه ما تا زمان یداراز د خود و همسرش عمالً یالخروج بزرگ من که با صدور حکم ممنوع دختر
در  1370طور که به مادرش در سال  ان، همانو پژوهشگر یانبه دانشجواش  هیهنوز توص یاحالِ پدر شما خوب است؟ آ: پرسد می خود یروزسفر د

از تعصب در  یو دور یطرف یب یتکرده بود، رعا یهتوص یماصدا و س یقاتبه سفارش مرکز تحق »یراندر ا ینقش مدارس خارج« یقان تحقیجر
است به همراه همسرش  یسال دختر بزرگ من که چند! کند؟ می یهرا توجای  هیلهدف مقدسش هرگونه وس یگرکه د ینا یااست  یقاتانجام تحق

 یدولت یونورود و خروجش از پاو یالخروج شدن برا رفته و البته تا قبل از ممنوع یرانبه خارج از ا یلادامه تحص یبرا مامانند خواهر بزرگ ش
 !فرزندانشان ندارند؟خود و  یفردا یبراای  هدغدغ یچآرام است و ه کامالً یشانها خانواده شما خواب یاپرسد که آ می ،استفاده نکرده

شناس و قدر یدقانون و اخالق را بکن یترعا یاسیس یبه عنوان خانواده زندان یتاندر همه رفتارها یدکن یفرستد که سع می یغامما پ یبرا پدرش
اما . دارد یبازم رشانیگدهای  پرسش یاریپدرانه، فرزندان مرا از طرح بس یهتوص ینا. یدکن یصبور ،حال ینو در ع یدباش یبمانو نج یممردم فه

اسوه زنان گرفتار در چنبره ستم و زن  یه،شدن چون آس یامبرگونهبا مراجعه به فطرت پاکتان که انسان را تا مرز پ یدتوان می شک شما خود یب
 رشما را دارد و از پد یهمسر یقکه توفای  هاز تلخ را از خود و از آقازادتر  روزگار تلخ ینرساند، همه سؤاالت مقدر ا می ی،ممدوح کتاب وح

 .یدآقازاده بپرس ینهمسر ا
  

 !جان زهرا
و  یمعلم ی،مادر ی،چندگانه همسرهای  را که با توجه به نقش یبرم تذکار می یانبا نام خدا آغاز کردم و با نام خدا به پا یتام را برا نامه یندوم من

 رگباراز آن که من با  یشگفته افزوده شود و پ یشچندگانه پهای  نقش به مسؤولآگاه و متعهد و  یکه نقش شهروند یدام. انجام شد یفرزند
فطرت و متخلق به اخالق  پاک یانسان ینیآفر مواجه شوم اثرات نقش یهمطلقه فق یتپشت نقاب طرفداران وال ینمنافق یبانانو پشت یانحام یناسزاها

 یغاتاز تبل ثرمتأهای  یرایهگوهر وجود او از پ یراستندر پاالهی  رده و ارادهدور نک یاو را از کمال انسان یررا مشاهده کنم که زر و زور و تزو
 .مسموم و خالف واقع تعلق گرفته است

  
 ینللمتق والعاقبۀ

9/8/1391 
 پور یمحتشم فخرالسادات

 زاده تاج یمصطف یدآزاده دربند س همسر
  
  

  ***منبع *** 
 »کلمه«؛ وبسایت »نوروز«وبسایت 

http://norooznews.org/news/2012/10/2/2624 
http://www.kaleme.com/1391/08/10/klm-118216/ 
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     1391 ید 10 ی،ا خامنه یبه زهرا حداد عادل، همسر مجتب پور ینامه سرگشاده فخرالسادات محتشم

  
 !جان زهرا سالم
خوانش در مدرسه فرهنگ  شاگرد آرام و درس یبرااند  هفراهم آورد یشکه کودتاگران برا یبحران یطتوست که در شرا یخنامه معلم تار ینسوم این

 !یسدنو می آقازاده است، یککه دست بر قضا همسر 
 یتا بتوان یریقرار بگها  یتواقع یاندر جر یرتیشاء اهللا اهل بص إنشرح دهم چون الزم است شما که  یترا برا یمانروزها یندارم احوال ا دوست

 .یکن یو درست هم داور یکن یداور یرامونتپ یعدر مورد وقا مسؤولشهروند متعهد و  یکبه عنوان 
از گرفتار شدن به بند ستم بدون  یشکه همسرجان من پ یتا بدان یمبگو یتچند ساله را برا یناز مظالم ا یمختصر یخچهدخترم الزم است تار اما
گاه  یگاه و ب یداشت که او را گرفتار سردردها زیتینوکمر، آرتروز گردن، نقرس و س یسکچون د یمرتکب شده باشد، مشکالت یکه جرم ینا

گرمابه و گلستان  یارنظر قرارگاه ثاراهللا و جناب طائب  یردر بند دو الف که ز یانهوحشهای  ییدوران بازجو. کرد می سرد یهوا و فضا رد خصوصاً
پدر همسرجان شما بوده  ینثار جان یکه مدع یمروت یبو  یند یب یضرب و شتم بازجو. کرد یدرا تشدها  یماریب ینهمسرجان شما قرار دارد، ا

که  یمن شد به نحو ینکمر همسرنازن یسکمشکل د یدفرسا موجب تشد مداوم طاقتهای  ییآرتروز و بازجو یدگردن موجب تشد ناحیهاست در 
 یضعف جسم یلو نقاهتشان به دل یبستر بردند، شدند و دوران می به سر یکه در مرخص یدر زمان 89 یبهشتدر ارد یمجبور به انجام عمل جراح

 !باز کردند و گفتند که تمارض است ییگو یاوه یرا برا یفشاندار هستند، دهان کث کودتا را عهده یغاتکه ستاد تبل یان روانیماراما ب. شد یطوالن
خره که باأل ینتا ا یمخبر بود یب یشانوز از احکم به زندان بردند تا چند ر یاجرا یروز ماه رمضان همان سال همسرجان را برا یندر چهارم وقتی

ا که و قرار مالقات ر ینداز صحت احوالشان بگو یشانرا برقرار کردند تا ا یتماس تلفن یکما امکان  یها یو اظهار نگران یادزهای  پس از مصاحبه
را از  یشو صدا یدیمد می دلبندمان را یار ینیکاب یدبا بار ینبود ا یحضورها  مالقات) دو الف(سپاه  یرقانونیگاه غبرخالف گذشته که در بازداشت

است و  ینحفاظت اطالعات او یادارهای  از اتاق یکیتاجزاده  یکه محل نگهدار یممالقات متوجه شد یندر ا! یدیمشن می ینتلفن کاب یقطر
را  یوعده انتقال به بند عموم یشانخبر از همه جا به ا یوقت زندان ب یسرئ! بلکه پرسنل زندان قطع باشد یانکه ارتباطش با همه زنداناند  هخواست

 ینزندان هم از ا بعدی یساو رئ یبا برکنار! درازتر نکند یمشو پا از گل یستنای  هاو کرده بودند که کار یزود حال یلیخ یهداده بود اما فرقه طائب
و مقامات باالترشان حق  یشاناست که ا یدست کس یاسالم یخاص جمهور یکه پرونده زندان یدزود فهم یلیداده بود که او هم خها  وعده

 !از او را ندارند یدخالت و بلکه پرسشگر
روزه  ینبزند و ا یاعتراض یدست به روزه دار 89آبان ماه  20موجب شد که همسرجان از  یعدم انتقال به بند عموم یرقانونیتداوم اقدام غ باری
 جهچه؟ فکر نکنم متو یعنیمداوم  یدو ماه روزه دار یککه دو سال و نزد یمتوجه هست. ادامه دارد یانخو می نامه را ینتا امروز که شما ا یدار
ما باالخره های  یریگ یچشم شد و بعد از سه ماه پ یامسال همسرجان دچار مشکل تار یکه از ابتدا ینچون من خودم هم متوجه نبودم تا ا یباش
داخل چشم براثر باالرفتن فشارچشم و باالرفتن فشار  یزیصادر شد، پزشک معالج گفت که خونر یارابف یمارستانبه ب یشاندستور اعزام ا یوقت

که دست از روزه  یمرا متقاعد کن یشانا یمو پزشکان متخصص نتوانست) خانواده(ما ! به بدن است یکاف یعاتما یدندر اثر غلظت خون و نرس چشم
بود و  یدوره درمان طوالن. دانند می دانسته و می تاش را استعانت به صبر و صال یرقانونیغ یتبکشند چرا که تنها راه اعتراض به وضع یدار
و توقف مواجه  یربا تأخ یموجب شد که روند درمان یطانی،و حقد و بغض ش یتوز ینهتعمد منبعث از ک ییماگر نگو ی،ادار یو ولنگار یتوجه یب

قلب هم داده شد و کاشف به عمل  ینهنشانه مشکوک، درخواست معا یکبا توجه به  یفاراب ستانیمارچشم در ب ینهمعاهای  از نوبت یکیدر . شود
البته ابتال . شده است یزن یویکلاحتماالً و  یدچار مشکالت قلب یگرانطائب و آقازاده و د یمبه مدد الطاف ت یاسالم یخاص جمهور یآمد که زندان

و تعلل در  یراست و متأسفانه تأخ یعو شا یعاد یامرها  یماریب یگراز د یونیبه عالوه کلکس یماسال یجمهورهای  در زندانها  یماریب ینبه ا
های  طور که مالقات شود، همان می یادمروت و خدانشناس کم و ز یب یکودکانه بازجوهاهای  یو عامّ است که با لج و لجباز یهیبد یامر یزن اندرم

 ینو چن. شود می یمو تنظ ییناساس درجه شرافتشان تع بر بازجوها و یلطبق تما یاسیسهای  یحق و حقوق زندان یرو سا یو مرخص یحضور
 .اند ههم برخوردار نبود یروز مرخص یکاز حتا  توزانه ده ساله تا امروز ینهبهاورها با حکم ک عماد داست که مانن

  
 !خانم زهرا
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که اگر  یدان حتماً نمی اما! چه یعنی 12 یرو 20فشار  یددان می ن فشارخون باشند و البدکه مبتال به باال بود یدرا دار یهم البد در خانواده کسان شما
اش  انفرادی یلتا ببرند تحو یتیان امنمأمور بسپارد به دست یمارستان،شدن در ب یبستر یاز فشارخون باال به جا یزانم ینهمسرش را با ا یزن

در  یادندکه مکرر توسط پزشکان متعهد و دلسوز و باوجدان که خوشبختانه ز یداشت وقت خواهد یو چه حال. دارد یبدهند تا خود صبح چه حال
آن زن  یحال قابل تصور است اگر خودت را جا ینا یول! کند می یدرا تهد یزدلشکه سالمت عز یهشدار داده شود نسبت به خطرات یزماعز یرانا

شما مداخله کنم و  یخصوص یمن قصد ندارم در زندگ. یو عاشقش باش یشته باشکه به اندازه آن زن همسرت را دوست دا ینبه شرط ا یبگذار
 یلذت یچمردم ههای  کارگذاشته شده در اتاق خواب یحاصل شنودها یخصوصهای  مکالمه یدنسپاه و اطالعات از شنهای  یتیخوشبختانه مانند امن

 یدنمونه شا یبرا. داشته باشد یو روند عاد یعیطب یانتواند جر نمی آقازاده یکبا  یدانم که زندگ می قدر یناما ا! یستن یمارچون روانم ب رمب نمی
خاطرات مشترک از  یپدرجان شما بوده است و کل یمصطفا یتاجزاده که دست برقضا روز ینکه ا یال کنؤجانت س از همسر یشما هرگز نتوان

گونه خطرناک و  ینا یاست که مجبور به اعتراض ینهو قرنط یزولهو ا یفراددر ان ینکانس و الفت و البته پس از آن موجود است، چرا ا ایآن روزه
کرده پس چرا  یزبان به اعتراف گشوده و تقلب در انتخابات را نفای  هحرف ییبازجو یکو چرا اگر به واقع او در ! باشد؟ یعادهای  فوق طاقت آدم

 یککنند امکان  نمی جماعت اقتدارگرا حجت است چرا جرأت یبرا یشاشود و اگر حرف ه می یقهو مض یبتدچار آزار و مص یگرانش از دیب
 یاز جمله کشتار عاشورا یشانها یزشت کار یهتوج یرا فراهم کنند تا کال غائله بخوابد و برا یزیونیبرنامه زنده تلو یکحضورش در  یامناظره 

! نباشند یلیرسانه م ینندگانبه هم و ارائه خروار خروار خزعبالت به ب یابسهمه رطب و  ینو عوام الناس، مجبور به بافتن ا دارانشانهوا یبرا 88
 یپرسوز و گداز روزهاهای  در کالس شما را نداشته است، قصه یآموزگار یقهم توف یشترترم ب یکتو که  یشینبه نظر من حاال که معلم پ یول

و از  یباشد که شما به جواب برس. ییبنما یو پرسش یبکن یامتحان یک یستتو شرح کرده است، بد ن یخود و خانواده اش را برا تایپس از کود
 !هم ما را رسد یریمبارک خ یوندپ ینا

  
 !جان زهرا
شود عاشق ماه دامادجان  یجراح یدبا یافتاده و به زود یماریروزها در بستر ب ینکه مادر من که ا یقدر خواستم بدان ینهم. ندارم ییدرازگو قصد

هشدار  یک یستحال بد ن یندر ع ینه ول یااش را دوست دارد  مادر مهربان ما داماد آقازاده یندانم مادر شما هم به قدر ا ینم باشد و می ساداتش
که خودش توسط ساواک آزار  یناست و با ا یاسیس یبوده و حاال دامادش زندان یاسیس یما که همسرش زندان یدهمادرجان رنج د ینا. هم بدهم

گاه  کنجهروز بازداشت در ش 45تا آن جا که  یندب می یآزار رواناند  هکرد یدساواک را سپ یسپاه که روهای  یتیه آن توسط امننشده اما دخترش آن ب
لرزاند چه رسد به  می حق هستم، یذ یدل مرا که مظلومها  یننفر ینو ا یدگشا می یندهان به نفر یاست، گاه یرسپاه در برابر آن سخت حق یانفراد
 تر دوست رامن اما دعا . دارد یراییگهای  ینپاک و مطهر فرزندش زبانزد خاص و عام است، نفر یکه زندگ یزو مادر همسرجان ن! کش حق ینظالم
و  یبندگ یو دعا برا ینالعالم رب یشگاهپرباد از تکبر و نخوت در پ یزده و فرود آمدن سرها غفلتهای  برداشتن مُهر از دل یدعا برا. دارم می

 .بندگان خدا ینو مودت و رحمت ب یصلح و دوست یتقوا و برا یخلوص، برا
ما را از  یمانشدم به زندان رفتم تا او را مالقات کنم اما دژخ یدچشم ناام یقتزر یبرا یمارستانمن از اعزام همسرجان به ب یامروز وقت دخترم

 یرود در اوج ب می ییدل سودا ینسوء و هزار گمان بد و هزار راه که اهزار احتمال  یعنیچه؟  یعنی ینا یفهم می تو. مانع شدند یکدیگرمالقات با 
سوتر گذارند هر  ینا یاز خط قرمز من که پا. خط قرمزم فقط همسرم و سالمت اوستام  همن به بازجوها گفت. از معشوق مؤمن روزه دار یخبر
 هک یمبست یاست که در محضر مرد یعهد یهبرساند که جانم فد یبسمن فقط به خودم آ یروزها ینا یدعا کن مُجازها. شود می مُجاز یمبرا یعمل

 !یمالو مرامش را پااند  هنامش را دجاالن روزگار لجن مال کرد
  
 مان همه یبرا یریعاقبت به خ یآرزو با

 پور یمحتشم فخرالسادات
 )یاسالم یخاص جمهور یزندان( هزاد تاج یمصطف یدآزاده دربند س همسر

  
  

  ***منبع *** 
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     1392فروردین  1ای،  پور به خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه نامه سرگشاده فخرالسادات محتشمی

  
 !ید؟پسند می یگرانبر د یدپسند نمی چگونه آن چه بر خود

  
 یماهللا الرحمن الرح بسم
 احسن الحال یمحول الحول و االحوال، حول حالنا ال یاوالنهار،  یلمدبرال یامقلب القلوب و االبصار،  یا

 سرکار خانم خجسته سالم
 باد یموننو بر شما مبارک و نوروزتان خجسته و م سال

  
 یخوان زمان با غزلآغاز بهار و هم یندارم، در ا یریند یو از آن جا که با قلم انس و الفت است که دائم به فکر شما هستم یدانم چرا چند روز نمی

 ینرا در ا یعالدست بر قضا امروز که احوال جناب .نوشتن به سرم زده است یهوا ی،بهار یمست و مخمور هوا یانمرقُ ییسرا بلبل و ترانه
 !هستمروزها دائم به فکر شما  ینآمد چرا ا یادماز شما برخورد کردم که ای  هکردم با مصاحب می جست و جو یاگو یالمعارف مجازۀدائر
از آن رو . است یادشما ز یمن و شو یشو یانمها  البته تفاوت. بودن است یاسیس یزندان یکو آن هم همسر ام  هیافتخود و شما  ینب یشبه وجه

و  ینهقرنط یو انحصار یژهو یطنامند، در شرا می یفشر یتخاص ب یزندان یو گاه یاسالم یخاص جمهور یزندان که همسرجان من که او را
 یاسیس یانزندان یگربازداشت شده بود، مانند د یممبارزات ضد رژ یانکه همسرجان شما که در جر یقرار دارد در حال یو ممنوع المالقات یادانفر
 .گذراند یروزگار م یامآن ا
زمان خود در خاطرات آن  یفشما در تعر. یاسیس یزندان یکمان به عنوان همسر  یماست عبارت است از نحوه زندگ یانکه م یشبه وجه

تمام مشکالت ممکن آماده کرده  یبود و من خودم را برااالهی  بود و امتحان یبار آن زمان دوران مشقت«: یدگفته ا»مجله محجوبه«مصاحبه با 
اگر من : یدسروز همسرم از من پر یکبعد از ازدواجمان،  یها ماه یناول یکه ط آید یم یادم. لب به شکوه نگشودم یزچ یچه بارهبودم و هرگز در

آنقدر درباره  یشانخاطر شدم، اما ا ناراحت و آزرده یلیبود و من ابتدا خ ای یرمنتظرهغ سؤال ینداشت؟ ا یخواه یشوم تو چه احساس یردستگ
 ». مرا قانع کردندکامالً  رابطه صحبت فرمودند که ینهمه افراد در ا یفهخطرات و مشکالتش و وظ یری،درگ
اما . خواهد آمد، آماده کند یشپ یشکه برا یمبارز ضد نظام نبود که بخواهد مرا با حوادث و اتفاقات یکه همسرجان من هرگز کنم ک یدتأک یدبا البته
کرد و نگران آن بود که  می آرزو یقدرتمندان تنزّه و وارستگ یشد که قدرت در ذات خود فسادآور است و هماره برا می یادآوربه من  یشههم

داد که اگر نقد  می انقالب را به دنبال داشته باشد و مرا هشدارهای  محض، انحراف از اهداف و آرمان یاز قدرت طلب یبازگشت استبداد ناش
 88 لکه سا ینشدم تا ا نمی یشانمتوجه منظور ا یلیخها  من آن موقع. انحراف موجب استحاله نظام گردد یننباشد چه بسا ا یانگرا منصفانه قانون

 .روشن و مبرهن گشت یممن برطرف شد و حکمت گفتارشان برا یبرا یشانا یمانههامات در گفتار حکاب یلیو خ یدفرارس
خواهد  یشکه در راه مبارزات همسرم پ یبا خطرات یاروییآماده رو یهمان روز من خودم را از لحاظ فکر   از«: یدمصاحبه گفته ا یندر ادامه ا شما

را با  تمشکال یتمام یند،نما یتفعال یو مخف یکه مجبور بودند پنهان یهنگام یا شدند یم یدتبع یا یانزند یشانهر وقت ا ین،بنابرا. آمد، نمودم
 یهمسرجان خودم را براهای  من با اعتقاد کامل به هدف و راه و آرمان. وجود دارد یادیما شباهت ز ینجهت هم ب یناز ا» .کردم یتحمل م یراحت

 تیاو را از خانه کوچک خوشبخ) س(ن ظالم در شب والدت مادرمان زهراکه مهاجما یاده کردم و زمانآم یشانهمه مشکالت پس از بازداشت ا
شما . کنم یدادخواهام  هو البته در جهت رفع ستم از او و خانواد یاورممان ربودند به او و خودم قول دادم که مشکالت را تحمل کنم و خم به ابرو ن

جو آرامش در خانه تا  یجادا یقکه از طراید  هگفت ید،داده ا یاریکه چگونه همسرتان را در مبارزاتشان  لسؤا ینمصاحبه در پاسخ به ا یندر هم
بخش به  یددر زمان حبس و کتمان اخبار بد و مشکالت و ارائه گزارشات ام یشاندادن به ا یددغدغه به کارشان ادامه دهند و ام یبتوانند ب یشانا
 ی،معنو یتحماحتا  یاآن و  یراسناد و نظ یاختفا ها، یامحمل پ ها، یهمانند پخش اعالم یاقدامات یقو آرمانشان از طرکمک کردن به راه حتا  و یشانا

 ینا یرکه نظ یدر حال. یدمؤاخذه نشده احتا  اقدامات بازداشت و محاکمه و ینا یلگاه به دل یچو تحمل مشقات که البته ه یو رازدار یهمدرد
دنبال خواهد  به ینسنگهای  مجرمانه محسوب شده مکافات یبس بزرگ و اقدام یاتهام یاسیس یانهمسران زندان یرااقدامات در حال حاضر ب

است که  یبه همسر خود جرم بزرگ یباالتر وفادار ینشده مستوجب عذاب است و از ا یهمسران دربند معاونت در جرم تلق یاریحتا  و. داشت



 )1402(   عباس خسروی فارسانی: تدوینویرایش و     )جلد دوم( نقد نظام جمهوری اسالمی ایران و رهبران آن: نجواهای نجیبانه

که به گفته  اهسپ یرقانونیدر بازداشت گاه غ یروز انفراد 54با تحمل ام  هکمال منت و افتخار آن را پرداختکه من خود با ای  هکفار. کفاره دارد
 !محاسبه شود یدبا یروز زندان عاد یکهمسرجان شما مصداق شکنجه است و هر روز آن معادل 

  
 خانم خجسته سرکار
 !خجسته باد بهار یروزها ینآغاز ینبر شما مبارک باد و احوالتان در ا ایام

 یاز همان زمان خردسالاید  هآمد که شما خود رنج دوران برد یادمناگهان  یسم؟نامه را خطاب به شما بنو ینا یدکردم چرا با می فکر داشتم
و با  اسندرا خوب بشن رنج ینروزها جنس ا ینا یدهم باآنها  گرفتند و اتفاقا می بهانه بابا یارآوردند و البد بس نمی پدر را تاب یفرزندانتان که دور

مانند بختک  یزانشانرا که درد فراق عز ییتواند حال مادرها می خوب یلیمادر خ یکآمد که  یادم! کنند یاز غم هجران و ستم هم درد یدگانرنج
غم  یار زا ییطعم جداتواند  می خوب یلیزن خ یکو . نباشد یگانهبها  قسم جور و ستم ینخاصه که خود با ا. بر تن و جانشان افتاده درک کند
 !نپسندد یزن یگرانپسندد بر د نمی خوار را بشناسد و آن چه بر خود

شاخ مرده . کنند می یبازآموز یعترا از بهار طب یزکه روز رستخ یام، بر همه کسان را نداشته یدارتاند یقکه توف یزمبارک شود خواهرعز یدبا ایام
بندگان خدا را به دست  یاتو مرگ و ح ییست خداست و آنان که حزن و نشاط و بند و رهابه د یاتمرگ و ح یعنیزند  می درخت که جوانه

سال در پشت  یلمن امروز هنگام تحو. شان بخشد ییرها یطانیتواند از آن بند ش می که تنها خدااند  هگشت یدانند دچار کبر و نخوت می یشخو
فرزند به ستم جدا شده از  یجارهای  رجمند تنگ در آغوش گرفته، آن گاه که اشکا یمثال مرا چون گوهر یب یارخوشبخت که  یناو یندرب آهن

که درست در هنگام استجابت دعا به هایی  از آه یدمشما افتادم و برخود لرز یادناخودآگاه به  یدم،ستم جدا شده از همسر را د به یپدر و شو
نحس ستم های  سال ینا یروزها و همه روزها ینافتادم که ا یدیمادر شهسخن  یادو ! حال به احسن حال یلدر هنگام تحو. رود می آسمان

های  شد از حلقه می اگر یدگو می کند و هزار سؤال دارد که می شما یاد یو از آن چه شد و گاه یمخواست می گزد از آن چه می نبه دندا یرانگشت تح
: است خواهرجان یناها  از آن سؤال یکی! از دلم برداشته شود یدشوم ترد یهتا سا یدمپرس می فوت وقت یبگذرم ب یفشر یتب یتیچندگانه امن

وجه ترین  در آن به سخت یفو شر یبنج یکه مردمانای  هجامع یآن هم در مسند رهبر یدپسند می یگرانبر د یدپسند نمی ودچگونه آن چه بر خ
 !گذرانند؟ می ممکن عمر و روزگار

  
 ینللمتق والعاقبۀ
 یفشر یتخاص ب یزاده زندان جتا یمصطف یدس همسر
 و دلدار یاراز  یخالای  هبه خان یناو یواراز پشت د یرانهو پس از بازگشت مغمومانه و متح یکسال نود و  یانپس از پا ساعاتی

  
  

  ***منبع *** 
 »نوروز«وبسایت 

http://norooznews.org/news/2013/03/4/2920 
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     1392فروردین  6پور،  ه فخرالسادات محتشمیپاسخ طنز از زبان خجسته باقرزاده به نام

  
 زاده تاج یالبه ع یرهبر یالع از
  

 زاده خانم تاج خدمت
مملکت ه و مزاحم وقت ملک یسمزن شاه نامه بنو یشوهر من که زندان بود مگر من جرأت داشتم برا. خوب است واهللا. خواندم کاغذ شما را. سالم

اگر  یمبگواید  هکرد» من یشو«و » شما یشو«اما آنجا که صحبت از . شانس دادهها  یخدا به بعض. یشاغاز بکنم بر یکبشوم و درد دل صد من 
 »یمقام معظم رهبر«تازه شوهر من در آغاز ازدواج که . است یحرف یزدهمن س یزشوهر عز شود، یحساب م یدو حرف ی»شو«شما  »رجانشوه«

چه سر  یزنی؟طعنه م یکنیشو شو م ینویسیمن نامه م یحاال شما برا. اما حرف نداشت! نیو المسلم االسالم حجت: بود ینشده بود نوزده حرف
و  یوآقا فرمودند تل آو یروزپر ینهم یستانگار حواست ن. که تازه دو روز است فائزه از زندان درآمده یستحواست ن نگارا. دختر یدار ینترس
 .یهم نداد یباشد، آدرس نداد یلتان کجاست؟ البته اگر سر راه اسرائ خانه. فرمایند یم یکسانرا با خاک  یگرو چند تا شهر د یفاو ح یماورشل
. یردرا بگ یوو تل آو یماورشل یکونکن ف یبخواهد جلو کرد یاوباما غلط م یوگرنه آقا شود یکه دشمن پررو م زنید یرا مها  حرف ینشماها ا همین

 میدادماسکار ه یزمثل زن اوباما جا یرفتمبه آقامان گفتم اگر من مها  یشبپر. یرتغ ید؟ مردک بما دخالت کن یاصالً به او چه مربوط که در کار آقا
آخرش هم حرف . گرم کردند یمرتضو یبا قاض یگرفتند و سرشان را به صحبت تلفن یدهشدند که اصالً نشن یرتیآقا چنان غ یکردی؟چکار م

 .یبه رهبر ینتوههای  یبادمجان است نه اعدام کنند یدانه دانه حساب مفرمودند آنچه . طبع هستند شوخ. به او زدندای  هبامز
 یبه مقام معظم رهبر یکتب ینخود مصداق توه ینا کنید یم یسهمن مقا» شوهرجان«خودتان را با » شوهرجان«هم که شما  ینهم یمرا هم بگو این

در حال حاضر اند  هگرفت یاساسالم ق یغمبرپا پ ینیرا با امام خم یشانا که یچند تن از کسان. یفروش یوهبا م ماند یزالزالک مه یسمثل مقا. است
 .زندانند یباق. هستند فراری
 یا یندازندب یهارومه یاچتوقع نداشت آب به در یشاناز ا یکس. بودند واهللاتر  راحت. آقا مثل زمان شاه در زندان بودند یکاشک کنم یفکر م همیشه

 ورشانمال د بازان فالن یهاز به قول خودشان قاف یفرد یکشب شعر بگذارند  ینکههم ا یحشانتفر. برگردانند یهرکدالر و شمش طال را از ت یونکام
 یکمک کرد مه ینهکه حاال که ا کند یدعوت م یشانطرف هم بشار اسد از ا از آن. یدبگو »ینآفر ینآفر« یشانبخوانند و ا یور یجمع شوند و در

آن . طرف هم از آن ینخلق فلسط. و حظ کن و باز هم بده ینبب یکاز نزد بریم یز مهمات و نفرات و نعمات تو مرا که اای  هاستفاد یاپاشو ب
شان را از شوهر من  و رفت و خانه براشان نساخت، حاال النگو گوشواره یدهم که طال آالتشان را دادند به حساب صد امام که باال کش یهائ رهیچاب
 .نکند یهفق یرا ول کس یچخدا شوهر ه. که با زندان و اعدام بشود از شرشان خالص شد ستندیدوتا هم ن یکی. خواهند یم
  

  !محترم خانم
پرس . شوهرت چکار کرده که زندان است دانم یمن نم یجرم همان اتهام است ول یاسالم یالبته در جمهور. یستجرم شوهر شما چ دانم یمن نم

 خیانت ینکرده البد در ح یانتخ یارض یتاگر به تمام. یدبوده منتظرش نباش یبه رهبر ینغفراهللا توهاگر جرمش است. و جو کردم اعدام نشده بود
ش خودش حبس یتامن یبوده به قول آقا زر زده، برا یباز یاسیو س یکار یاسیاگر س. یدکرده باز هم منتظرش نباش یهم به رهبر ینیتوه یک
 ینهم. آید یکارها بدشان م جور یناز ا یلیآخر آقا خ. کرده یگرگ یباشند البد دزد یدهبالش را براما اگر دست و . ش نزننداند که مردم کتک هکرد
مقام معظم  یدر زندگ یخاکستره نقط یک« یفرار کرده رفته لندن از آنجا شهادت داده که از لحاظ مالاآلن  ارشاد بوده یرکه وز یمهاجران یآقا

 یمانا ینکها یبکند برا یخدمت بدهد و خوش یکه حال به رهبر ینجاف مرزها دستش را دراز کرده تا اطر از آن یآدم ینیدخوب بب» .یستن یرهبر
جور  که هزار یستن یروزاند  هکه آقا رهبر معظم شد یاصالً از وقت. گویند یپشت سر آقا م یزهاچ یلیحاال خ. یرهبر یهمه جا یدارد به پاک
. یستن یکه در شأن مقام معظم رهبر زنند یم یهائ حسادت حرف یحاال رو اند، هآقا بوده همدور یبگکه دوران طل یآنهائ. یاورنددر ن یشحرف برا
که انگار  کنند یم یفنقل و تعر یحاال طور. کردند یطالب م یکه باق کرده یرا م یهمان کارهائ. طالب یبوده مثل باقای  هطلب یکهم  یشانخوب ا

 یبا آقا تو یهعلمه که در حوز یآدم! کنند یو هنوز هم ماند  هکرد یاز آن کارها م ی در دوران مقام معظماستغفراهللا یا یجمهور یاستآقا در زمان ر
چون در حوزه ادامه نداده و الت شده و از صحنه طرد شده،  کند، ینم یابوده، حاال ح یتر است، نره غول حجره بوده، چند سال از آقا بزرگ یک
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ت داشته یظرف یدآدم با!.... یدکه رفت یدخوب رفت. یمو چکار کرد یمو کجا رفت یمکه با آقا کجا بود کند یم یتروا بقال و چقال مشهد یبرا نشیند یم
 !باشد
. ناتو درآمدندها  یبند کرده که دهنشان قرص باشد اما بعض جوری یکآنها را ه شکر خدا آقا دست هم. گیرد یمواجب م یاز کروب ینا فرمایند یآقا م

 یاح! کن یانه، ح یجان تو خودت هم طلبه بود یدادند که عل یغامپ یشهم آقا برا یکبارشوهرخواهر آقا بود که  یتهران یعل یخش اینهاه سر دست
 !خواهر آقا را هم برد. رفت رفت عراق آخرش هم از ترسش در. نکرد

 یک. هم کرده و سر یدهاست که شن یمزخرفات ینهم کند یکه م یهائ بگم بگم. آقا پررو کرده یشپ ها یو بدگوئ یعاتشا ینرا هم نژاد احمدی
 !کرد شود ینم یبهم هست که تکذ یهائ حرف
  . کنم یسنو آقا پاک یرا برا یندهآه هفتهای  یاعدام یستل یدبا. وقت جواب شما را ندارم یناز ا بیش

  
 .همراته دست آقا ب. خدا نگهدار شما

 .دامت برکاته یمقام معظم رهبر همکرم همسر
  
  

  ***منبع  ***
 »گویانیوز«وبسایت 

http://news.gooya.com/columnists/archives/157361.php 
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    1392اردیبهشت  13، ای ، دختر علی خامنهای پور به بُشری خامنه نامه سرگشاده فخرالسادات محتشمی

  
 خودشان رسوا کرد یرا در بارگاه طاغوت یزیدیانهم  ینبز
  
 نام خدا به
  

 .بر تو مبارک) س(اطهر یو افشاگر قدرت پرستان، زهرا یزست ستم یوزت و روز والدت بانور. دخترم سالم
و  معلم، قلم به دست بگیرد - مادر–زن  یکهستند که  یخوبهای  بهانه یروز معلم همگ یزو ن) س(زن و روز مادر و والدت حضرت زهرا  روز
 !یسدباشد، بنو یامیتواند حامل پ می که یهرکس یبرا
همسرش به جرم  یرقانونیحبس غ) س(دو عالم فاطمه زهرا یهم زمان با والدت بانو یشبکه درست د یزن! ای خامنهخانوم  یزنم بشر یک من

سال به اصطالح حماسه  ینکه مرداد ماه هم یزن! ساله شد آن سهم و نقش داشته است، چهار یریگ که خود در شکل یو مشفقانه نظام ینقد قانون
 یاو برا یاعتراض یباشکوه روزه دار یبهشتارد ینهم یستمهمسرش در زندان سه ساله خواهد شد و روز ب یرقانونیحصر غ یاسی،س -یاقتصاد

زنم و روز زن قرار است بر من مبارک شود در  یکمن . شود می یمهدر موردش، دو سال و ن یرقانونیو اعمال غها  یعدالت یو بها  یهمه حق کش
 یشنوا یزنامحرم نهای  که گوش یگوش یقرا از طر یشو صدا ینمتوانم بب می دوجدارههای  یشهاز پشت ش یقیهفته دقاهر  هاکه همسرم را تن یحال
 .شوم می داشته یغدر یزاندک ن یناز هم یشینپ یادهم چون اع یدع ینو درا!آنند، بشنوم یرمجازغ

 یشخو یکرد که امروز نامش را به ناروا اسباب بزرگ» سازش«به  یهما را توص یشدن خطبه عقدمان بزرگ یکه هنگام جار یزن! زنم یک من
. یستقابل فهم ن ینمتحجر یکه برا یو ملزومات زنانگ یطزنم با همه عواطف و احساس و شرا یکمن ! گذارند یکنند و مرامش را فروم می

 روا ینشانرا با افتخار بر زنان سرزم یضستند تبعدان می دانند و اگر نمی یچنام فاطمه لقلقه زبانشان است و از او ه است یکه عمرها  همان
سرور زنان دو عالم فاطمه  یو بزرگسال یهمه دوران کودکهای  آموزهبر اساس را  یشخو یزندگ یالگوام  هیدهستم که کوش یمن زن. داشتند نمی

 .اش برندارم یو قانون یشرع ی،همسرم و مطالبه همه حقوق انسان یتدر بدن دارم دست از حما انقرار دهم و تا ج) س(
چرا  یبراست: کرد می احتجاج یشتش اجر رسالت است، با خورندگان حق خود و حق شوکه مود یریکث یرهمان برهان قاطع که مادرمان زهرا، خ با
جرائم  رایو دادگاه باشند ب یانگرم و برقرار برخوردار باشند و زنان منتقدانتان آواره به اصطالح دادسرا و دادستای  هزنان شما از موهبت خانواد یدبا

. یفتادزبانش هرگز به لکنت ن یت،دست به خون اهل ب که در برابر ستمگران آلودهام  هقرار داد یشخو یرا الگو ینبو دخترش ز! ناکرده همسرانشان
 !خودشان رسوا کرد یرا در همان بارگاه طاغوت یزیدیانکه سر باال گرفت و  ینبیز
هرچند ما را . رنجه نگردد یناز ا یشرا پنهان کنم تا دل نازک فرزندانم ب یشخو یکنم دردها می یکه چهار سال است سع یمادر! مادرم یکمن  و
 شب،اما  ییمو زار بگر یممان توسط نااهالن و نامحرمان بدان پناه بر یو انقالب یو اسالم یانسانهای  که در زمان ذبح ارزش یستن یاالحزان یتب

. استای  هیرندگ انتقام یکوکه ن یو به درست یناب یکه عالم اسرار است و شنوا یگشاده معبود یشهپناهنده شدن به آغوش هم یااست بر یخود موهبت
 بفرزندانش تا یبر زندگ یسبه روحش با هجوم سپاه ابل یدر پ یپهای  از همسر را همزمان با زخم یکه درد دور یمادر. مادرم یکمن  یبار

 .آورده است
 یکمن ! یگذرد در آن حوال می که چه یبدانای  هرفته است تا اگر تاکنون ندانست یفشر یتخاص ب یآن چه بر خانواده زندان یبخواناست  خوب

خواهد داشت؟ البته مادران  یشود چه حال یغفرزندان از مادر در یصدا یدنبلکه شن یدارکه نه تنها د یوقت یروز یندانم در چن می یکمادرم و ن
را که متعلق به  یکه رهبران خدوم جنبش سبز ینیبپرس از آمر یدان نمی درک کنند اما اگر یقاحس و حال را عم ینوقت الزم دارند تا اهنوز  انجو
 البیبر گردن همه ما زنان انق یاربانو رهنورد در حصر باشد، او که حق بس یدکه چرا بااند  هیدکش یرقانونیاست، به حصر غ یراناز مردم ا یریکث
بر  یارو حق بس یشها یو هنرمندها  و پژوهش یقاتمان دارد با تحق یو فرهنگ یگردن جامعه علم بر یارروشنگرش و حق بسهای  د با نوشتهدار

 زمحروم است و ا یگرد یروز و روزها ینفرزندانش در ا یدارچرا از د یش،ها ییگو و حق یشها یدارد با همراه یمانسال ها ینا یدهد مردمان ستم
 !یند؟نش می به جان او و فرزندانش یان اطالعاتمأمور و خشم ینهتلفن ناتمام زهر ک یکاجعه بارتر، چرا با ف ینا
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که به ستم گرفتار بند و حبس و حصرند بپرس که چرا فرزند تاجزاده و  ینزم یرانبر فرزندان سبز ا یرقانونیغ یطآمران اعمال همه شرا از
گرم پدر  یصدا یدناز شنحتا  چرا فرزند دور از وطن ممنوع الخروج، و در واقع ممنوع الورود شده تاجزادهپدر محرومند و  یداراز دها  تاجزاده

از کدام ذهن  یدآ نمی بندش هم به منصه عمل در یماصالح اما ن یازمنداست و ن یوبنفسه مع یکه ف یقانون یهمه بدعت در اجرا ینا. است روممح
 یدهرا ناد یشود انسان بود و عواطف انسان می شود؟ مگر می انشاءای  هنابرد یتاز انسان یو به زبان کدام انسان بوتراود  می یرونب یمنیاهر یشهو اند

 ینخود تلخ کرد و ا یشاز جنس خود و از قوم خود و از ک یکام را بر مردمان ینو سرور مسلم یدع یامشود مسلمان بود و در ا می گرفت؟ مگر
 !روا داشت؟ ینرا بر مظلوم یهمه نامردم

 ینا یدتو آن گونه که با یدشا. فهمم می خوب یچدپ می بابا به خود یفرزندش از غصه انفراد یدرا که روز ع یجان و درد مادر یمادرم بشر یک من
وصف کنند عمق  یتبپرس تا براآنها  از! دردآشنا باشند یدبا اند، هبود یاسیس یهمسر زندان یکه زمان یاما مادرت و همه زنان یدردها را نشناس

توسط ساواک به قساوت  یزانشانگذشته که عز یمرژ یاسیس یانهمسران و مادران و فرزندان زندان! استای  هنابخردان یهتوص یناما نه، ا. فاجعه را
روح و  ند،ز نمی صدمه تنها جسم را یستن یزیکیدرد تنها ف ینچرا که جنس ا. یستندتمام شکنجه و آزار شدند، هرگز قادر به درک درد امروز ما ن

 یداند که ساواک را با خانواده زندان می یکاز مادرت بپرس دخترم ن. دانست نمی که ساواک آن را یدسپهای  شکنجه ینکند ا می یشانروان را پر
به  دچه رس. داشت نمی مبذولها  خانواده یرو یفشار روان یجادا یبرا یتالش ینتر کوچکحتا  نبود و یخواند، کار می که خرابکارش یاسیس

کردن و ارعاب کردن و احضار  یدو ممنوع االشتغال و ممنوع المعامله و ممنوع و ممنوع و ممنوع کردن و تهد یلممنوع الخروج و ممنوع التحص
اما  ستیمه یبردار ردهاز پ یراصالح ناگز یناخشنودند اما چه باک ما براها  یاسق یناز ا یاندانم که آقا می !کردن و بازداشت کردن و محکوم کردن

 .کنند می یاننما یشان را به خوب پشت یرکه خود تصاواند  هیدآن چنان پوسها  پرده ینا
  

 !ای خامنهخانم  بشری
که خاطر  ینا یروم برا می تر سراغ او شده کم یکه به نام مادر نام گذار یامروزها در ا ینکه ا یفرزند! فرزند یکمادرم و  یکهمسرم و  یک من
 یاسیس یزندان یکهمسر  یکه خود روز یمادر. کند، مکدر نکنم می را پاره پاره ینشما دل نازنهای  ما شاد است و غصه یرا که به شاد شیزعز
در راه  یشتا شو یدخر می و دردها را به جان یختر می اشک یشکرد و در خلوت خو می راحت فرزندانش پنهان یخود را در ازاهای  و غصه ودب

 نو من ناال! واگذار کن یشانبه خدا! گذرد می .دخترمایم  هروزها را ما هم داشت ینا: یدگو می حاال مادر به من. گذاشته استوار بماند که گام یحق
حکومت  یککه به واقع برانداز سلطنت بودند، از  یاسیس یانچرا که شما و زندان. مادر هرگز روزگار شما چون روزگار ما نبوده است: یمگو می
 تحمل یدید،از آن چه شما د یادهرا ز یظلم ینچنایم  هکه فقط زبان به نقد گشود یو ما در حال. یدزخم نخورد یعدالت علو یانو از مدع ینید

 .یمکن می
 یاقب یماز آن دوران براای  هواسط یخاطرات ب ینکاز آن بود که اتر  اما درزمان حبس پدر سن من کم! یاسیس یزندان یکفرزند . فرزندم یک من

 یول یفرزند یکجان توهم  یبشر. نقل کرده است یمبرا تر یشروزها ب ینگاه و ا یدانم همه آن است که مادر گاه و ب می آن چه. مانده باشد
 اما من با وجود. بودن پدر را نداشت و ندارد یانقالب که درد زندان ینیچ خوشه یفرزند روزها یال،فراغ بال و راحت خ یمتولد روزها دیفرزن

 یاست که روز یخیم یگونه چپ جا یچال رو ینا یدگو می مادر. است یاز درد در وجودم باق یاز آن روزها دارم، نشان یکه خاطرات اندک ینا
بندد درست از همان  می دخترم درد در هنگام تبسم بر صورت من نقش یآر. کار پدر توسط او، مرا مجروح کرده استهای  ییجو یپ یاز روزها

هایی  و گفتار آدم یانبحتا  روزها نشان درد در چهره و اندام و یناما ا» کبد یخلق االنسان ف«آورم که  می یادسان به  ینگونه چپ و بد قسمت چال
 یانکار باق یکه هرگز جا یاستو گو یقآن چنان عم ینمب می دادگاه و دادسرا یو در حوالها  زندان یگرو د 100و پالک  یناو یحوال رکه من د

   :درمان امروز ما درد هجران است یدرد ب. یستن یدرمان یدرد ب یگراز ما به سرطان منجر شده اما سرطان هم د یدردها در بعض ینا. گذارد نمی
  اند هیدن تا مرا ببریستاکز ن«
   »!اند یدهمرد و زن نال یرمز نفا

  
از آن  یپراکند و تعفن ناش می را به سطح جامعه یدهبه ناحق برکشخردان  ینشخوار شده در دهان بهای  یدیاست که پل یاخالق یدرد امروز ما ب
 لوکس اختصاصهای  یلاتوموب یددارو به خر یدخر یکه ارز مرجع را به جاهایی  آدم یوجدان یدرد ب. همه مان دشوار کرده است یتنفس را برا
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 ینو ا! درد ما همان ختم بر قلوب و سمع و ابصار است دخترجان. شودتر  یلفروشان صفشان طو یهگران دستشان بازتر باشد و کل دهند تا چپاول می
 .تواند می دردها را تنها خدا درمان کردن

 یمکه هست یگاهیاز ما در جا یکشوم که هر  یادآوراز نسل نو نگاشتم تا  یمادر -همسر -تو فرزند یمرقومه را برا ینمادر ا - همسر -من فرزند و
برسد که کار به  یو دستمان به کسان یمکه آقازاده باش ینچه رسد به ا یمدار یفهو وظ یفو تکل یتمسؤولود نسبت به جامعه خود و مردمان خ

همه ماست نه فقط  یشوم که فردا روز جزا یادآورخواستم ! یزانگر قانونحتا  گذاران و قانون یبراحتا  است و امرشان مطاع است ستشاند
انبساط خاطر  یهبوده است و حضورشان ماها  حکومت ینتز یشانرا رنگارنگ کرده است و رأ یافره اغنشان س که دسترنج یتفرودستان جامعه و رع

جرأت عرض اندام و ابراز وجود و  یتا قسمت یکم یتکثر افکار و تضارب آراء هست و برخ یزشما ن یبودم که در حوال یدهشن! وکمل یتو رضا
 !واستم حجت تمام شود، خدا کند که بشودخ. را دارند یگردهای  یاظهار نظر در برابر بعض

  
 پور یمحتشم فخرالسادات

 )یاسالم یخاص جمهور یزندان(زاده  تاج یمصطف یدآزاده دربند س همسر
  
  

  ***منبع *** 
 »نوروز«وبسایت 

http://norooznews.ir/news/2013/05/3/3007 
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   فرجامین سخن
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   سخن فرجامین

  
خوانده، و  به دقتاین کتاب را  نوشتارها و گفتارهای ،ها نامهتمام نظرم رسید که من نیز به سهم خود، به عنوان کسی که در فرجام کتاب، به 

را با در نظر داشتن تفصیل، اطناب و بسندگی مطالب » شرط بالغ«رصد نموده است، انتقادی  - گذشته را با نگاهی تحلیلی حوادث و اخبار سالیان 
  :صار و ایجاز، به جای آورم کهاختاین کتاب، به 

  هیچ: دگر؟ گفتم: الف؛ گفت: گفتم که«
  )شیخ بهائی(» در خانه اگر کس است، یک حرف بس است

  
بارها و بارها از الف تا یاء گفته شده و دلسوزانه و خیرخواهانه، با وجود دردها و ، حداقل با توجه به همین کتاب، الف جای یک حرفِ هرچند به

یا اگر بوده، خود را به  گفته شده و ظاهراً در خانه پاسخگویی نبوده است متقن و متین، همراه با راه حل و پیشنهاد، سخنان صفحه ها، هزار رنج
، و هرچند یکی از »!بسی امید است ،میدیدر نو«اما باز هم  ؟!توان کسی که خود را به خواب زده است، بیدار کرد خواب زده است و آیا می

اما مخاطب دیگر این  عهده وجدان مردمان و تاریخ نهاده است، رخت بربسته است و قضاوت را بر ،آقای خمینی، از جهان ،ها نامهمخاطبان این 
ین و شواهد گوناگون از منابع مختلف، بسیاری از ا معتبر ای، هنوز در میان ماست و با وجود اینکه بنا بر اخبار ، آقای خامنهنوشتارها و گفتارها

و پاسخی برای  ها نداشته است ی این خیرخواهیگاه گوش شنوایی برا ، اما به هر دلیلی و بی هیچ توضیحی، هیچا دیده و خوانده استمطالب ر
، ای را آقای خامنهکوبم و  من نیز با دست ناتوان و قلم قاصرم، بر این درب بسته میاما بار دیگر،  ارائه نداده است؛دیده  رنج مردمِ های پردردِ سؤال

ناصحانه و  ،سوخته، با نوشته زیر در سرزمینی نیم زمهریری سرد و سوزانکه روایتی است تلخ از  ،نامه این بار نه با یک نامه، بلکه با یک کتاب
  :باشد» پایان شب سیه، سپید«دهم، بدان امید که  مخاطب قرار می ،مشفقانه

  
  

***  
  
  

   1390اردیبهشت  22ای،  به خامنه عباس خسروی فارسانینامه سرگشاده 
  
  »شرط بالغ«
  

  !به فریادهای خشمگینانه، به آنها توجه کنید» نجواهای نجیبانه«پیش از تبدیل این ! ای آقای خامنه
  

  !فرجامی شما باشد امیدوارم فرجام این کتاب، آغاز نیک
  
  گویم من آنچه شرط بالغ است با تو می«

  پند گیر و خواه مالل از سخنم تو خواه
  و آنگه نصیحت قائلمحل قابل 

  )سعدی( »!چو گوش هوش نباشد، چه سود حُسن مقال؟
  

  !ای جناب آقای خامنه
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نگاشته شده  »و رهبران آن نقد نظام جمهوری اسالمی ایران«در ها و نوشتارهایی را که  این نامه، در فرجام کتابی است که در آن، بخشی از نامه
اند و کسانی سربسته  ام؛ هرچند شما این نوشتارها و بسی بیش از اینها را، که انتشار علنی نیافته نامیده» هنجواهای نجیبان«ام و آن را  است، گرد آورده

ی نجیب، دلسوز و دردمند این نجواها اهل نظراناید؛ سخنان  خواندهاند،  و سوز جان گفتهدرد دل  و سَلَف شما آقای خمینی، با شما، و در خفا
و برای رهایی از ، اند زمین بوده ایران سرد زمهریرروایتگر هر یک به زبانی،  و اند، زده) 1(»داوِ اول بر نقدِ جان«قانه که عاش ،متین، متقن و منطقی

کند، اما من نیز وظیفه  نیاز می بی کالمی و نوشتن هر بیانیمرا از گفتن هر  اند، بخش ارائه داده رفت و پیشنهادهای پایداری های برون ها، راه بست بن
به فریادهای خشمگینانه، به آنها » نجواهای نجیبانه«را به جای آورم و ناصحانه از شما تقاضا کنم که پیش از تبدیل این » شرط بالغ«د دانستم خو

گوش چو «: خواهم ناامید شوم و بدانجا رسم که باشید و پند گیرید؛ نمی» نصیحت قائالن«برای » محل قابل«امیدوارم ملول نشوید و . توجه کنید
  »!هوش نباشد، چه سود حُسن مقال؟

  
  !ای آقای خامنه

های  موقعیتو قصورها و تقصیرهای حکومتی، یا  عذرهااگر تا کنون غبار غفلت، تغافل، غرور یا ناآگاهی، یا استلزامات ناشی از ساختار قانونی، یا 
دانید و شایسته است صادقانه و شجاعانه در پیشگاه  وضیحی که خود میسازان پیدا و پنهان، یا هر ت سایر تصمیم های نقشی، یا إعمال نظرها و سلیقه

نشانه  ایرانیان بر زبان آورید، مانع از رسیدن شما به طریق صواب و سزاوار این مُلک و ملت شده است، در فرجام عمر، به خود آیید و اگر آیت و
تر از آن، اخالق، انصاف، مدارا، مروّت و انسانیت، پیشه  تر و پیش ید و فراتر، بیشاهللا هستید، این نشانه را در عمل نشان دهید و خدا را در نظر آور

سوز باشد و شما را در پیشگاه وجدان خودتان، تاریخ و مردم ایران و  ساز یا سرنوشت تواند تصمیمی سرنوشت سازید و بدانید که تصمیم شما می
ر از اایران، اینک پس از گذ گزیده انقالب ایی را بسوزاند یا زنده کند؛ و بدانید که مردمه جهان و نیز خداوند، سربلند یا سرافکنده سازد و نسل

های تلخ و سازنده آن، دیگر اهل انتقام و اقدام انقالبی نیستند و اگر صداقت و حقیقت را ببینند و بشنوند، سهم خود  کوران دوران خفقان و تجربه
صادقانه و شجاعانه بر خطاهای خود اقرار  ندامت، پیشه سازند و س امیدوار باشید که بر خطاکارانی کهپ ؛یابند را نیز در خوب و بد گذشته درمی

  . و از ستمدیدگان، طلب بخشش و دلجویی کنند، ببخشایند، هرچند شاید فراموش نکنند نمایند
  .فرجامی شما باشد امیدوارم فرجام این کتاب، آغاز نیک

  
  .)خ. ع(آزاد آزاده 

22/2/1390  
  

  ***توضیح *** 
  : شعر از حافظ یتب یناشاره به ا -1
  نظر ببازند یکدو عالَم، در  ،اهل نظر«

  ).نوبت قمار: داو(» عشق است و داوِ اول، بر نقدِ جان توان زد
  
 

***  
  
  

را متوجه  سازان جمهوری اسالمی و سایر تصمیم ای ، از همه کسانی که به هر طریقی، این امکان را دارند که بار دیگر آقای خامنهکتاب در پایان
تأمل و عبرت،  سر، بار دیگر از سر برسانند، بدان امید که در پیرانه آنانمسؤولیت خطیر و تاریخی خود سازند، تقاضا دارم این کتاب را نیز به دست 

زمین و نیز سرنوشت شخص ایشان  از بیم و امید ایراند؛ و شاید روزنه امیدی باشد در آینده پر نو بَصَر یاب نمایندنظر  های نجیبانه نوشته به این رنج
  .جمهوری اسالمی آشکارو  نهانسازان  تصمیمسایر و 
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و  و جهل، درد و رنجتزویر و  سرد و زرد طلب از زمهریر خواه و عدالت آزادیآزاده رهایی ایرانیان  راهی باشد به سویمطالعه این اثر، وارم امید
  !ایدون باد. و آگاهی رویش و شکوفایی در آزادی ار رنگارنگ و پر نقش و نگاربخش به خنکای آرامشرسیدن به 

  
  !زمین حاصل از جان و جیبِ مُلک و مردم ایران های گزاف و بی به امید یافتن راهی به رهایی از راه آگاهی، بدون دادن هزینه

  عباس خسروی فارسانی
  1392خرداد ماه  6

azadazadeh.ir@gmail.com 
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