
  !!ه ــنم فتِــشچِ
  

شنوم؟ نماز جمعه اين هفته  را در فرمايشات آقا می" کور کردن چشم فتنه: "نميدانم بارچندم است که اين اصطالح
که از ) آخرالدواءالکی( "آخرين چاره داغ کردن است: "موقعيت ديگری بود برای توجيه شرعی آنچه در حوادث اخيربه عنوان

  .شود م شده و میجاطريق کورکردن چشم فتنه ان
  

االمرآقا به خوابگاه دانشجويان، که يک چشم دانشجوی رتبه دوم کنکوربا شليک  سال قبل نيروهای تحت در حمالت ده
 ضرورت داشته امسال نيز برای کور ظاهرًا! به کلی کور شده است" چشم فتنه"موران تخليه شد، فکر کردم أتيرهای پالستيکی م

  ؟!ی دانشگاه حمله شودکردن چشم ديگر فتنه به کو
  

  راستی اين فتنه چيست که کور کردنش اينقدربرای نظام دردسر آفرين و پرخرج شده است؟
  

ها بايد کور  ها و اموال صاحب خانه  تک تيراندازان و تخريب اتوموبيلها فتنه است که با آيا شعاراهللا اکبر دادن در بام
  گردد؟

  
اعتراض به تقلب در انتخابات فتنه است که پياده نظام وسوارنظام تا دندان مسلح قانونی و  آميز آيا راه پيمائی مسالمت
  برای سرکوب آن اعزام شود؟

  
لين به زشتی و پليدی آن اعتراف ؤآور ديگرکه بسياری از مس آيا اعتراض به ضرب و شتم و شکنجه و قتل واعمال شرم

  عامالن آن بايد محبوس و محکوم گردند؟اند، خالف شرع است که ناهيان چنين منکراتی به جای  کرده
  

ای را در برخورد با خوارج که پس از قتل فجيع بعضی مسلمانان، عليه حکومت مردمی  آری حضرت علی چنين جمله
های مسالمت جويانه و  او لشکرکشی مسلحانه کرده و حتی پيک آشتی او را نيز به قتل رسانده بودند، پس ازکاربرد همه شيوه

ی من أر"گويد  قاتل کجا و ملت مظلومی که فقط میصل و متعدد بيان فرموده است، اما خوارج متعصب و متجاوزو مذاکرات مف
  ؟!کجا" چه شد؟

  
 سخن ديگرايشان که فرمود  از فتنه سخن گفته است، اما تحريف اين سخن و کاربرد واژگونه آن، دقيقًا)ع(آری علی

  .را به ياد می آورد) شود ت اما قصد باطلی ازآن اراده میاين سخن حقی اس" (الباطل کلمه حق يرادبها"
  

آقای خامنه ای با مطلق کردن ومحق شمردن و مساوی قرار دادن خود با اسالم وانقالب و نظام، هرحرکت انتقادی و 
گذاران،  پايهاين چه نظامی است که بيش از نود درصد . آورد شمارد و تاب تحمل نمی اعتراضی را فتنه و حرمت شکنی نظام می

؟ که به قول يکی از !کارگزاران، خدمت گذاران و حاميان فداکارش منزوی، مطرود، محکوم، محبوس و مقتول شده اند
  ؟!اش علی مانده است و حوزه امنيتی :انديشمندان
  

 : به تعبير حضرت علی در وصف اين سرکوب شدگان
 

خاموش ودهان بسته، خدا را به اخالص اينان گاه گريزانند و تنها، گاه مقهور و ترسان، گاه "
به خاطرخوف و خفای از ستمگران، گمنام و . همواره گريان و دردمندند) از غم مردم(خوانند و می

هايشان دوخته و  دهان. اند در دريای نمک غرقه شده) از تلخی روزگار(گوئی . اند مصيبت زده مانده
کردند تا ملول ) انتقاد و اعتراض(آنقدرموعظه . ريش ريش شده است) از مظالم ستمگرن(هايشان  دل
 ."و قتل کشيده و قليل شدند) زندان( يوس شدند و آنقدر مشمول فهر و غلبه واقع شدند تا به ذلتأو م

 ) نهج البالغه٣٢خطبه (
 
، به جای قانون، )۵٠باز هم به تعبير امام علی،  در خطبه (  شود که فتنه آنگاه آغاز می. ها نه فتنه بودند و نه فتنه گر اين

به جای حاکميت ( گذاری شود و ها قرار گيرد، به جای کتاب خدا و سنت رسول، احکامی بدعت نظريات شخصی مالک سياست
  :کسانی بر خالف دين خدا بر مردم واليت کنند) ملت

 
   ").هللا اني دري غی رجال رجاال علهاي علیتوليانما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع و "

 



 و اتي مطلق ازنظریروي خالف کتاب خدا و سنت رسول است، و پی مطلقه که بدعتتي والني همايانصاف را، آ
  ست؟ي فتنه نشيداي عامل اختالف و پني تری او، اصلتي از مردم به والی بخشی قانون وسرسپردگی شخص، به جاکي یهواها

 
!  آشکاریفي در نماز جمعه چند هفته قبل در تحرزي مصلحت نظام، نصي مجمع تشخی اعضاگري از د،ی احمد خاتمیآقا

 کتاب ني که در ای در حالد،ينام" فتنه گر" را تي عملکرد حاکمني و مخالفی به تقلب انتخاباتنيبا استناد به نهج البالغه، معترض
 یرهايو شمش" ارکان فتنه"بات و  و اساس تعصهيرا که اهل تکبر و ترفع هستند پا" ريزر و زور و تزو" بزرگانِ حًايصر

  : شمرده و حذر کردن ازاطاعت آنها را هشدار داده استیخشونت جاهل
 

  ..... تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهمنياال فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذ"
 )٢٣۴طبه قاصعه خ( ."هي اعتزاء الجاهلوفي و دعائم ارکان الفتنه و سهيفانهم قواعد اساس العصب

  
" ینظام مقدس" چه نيا. داند ی مردم میرا باالتر از حرمت جان و مال و ناموس و آبرو" حرمت نظام "ی خامنه ایآقا

 :فرمود یدارد؟ مگر رسول خدا به کرات نم ی را پاس میاست که فقط حرمت وقداست رهبر
 

  ؟!دي ستانده نشود مقدس نامیقو بدون لکنت زبان از في را که درآن حق ضعیتوان نظام یهرگز نم"
 ) نهج البالغه۵٣نامه ( ."؟ ! متتعتعري غی حقه من القوهاي ففي للضعهاي فوخزيلن تقدس امه ال"

 
 ؟!ماند ی میکند باق ی که با مردم مظلوم خود با زبان زور و زرادخانه عمل می نظامی برایچه قدرت و قداست

 
 و وني به تمام انقالبکي ادعا، نزدني اثبات ای و برادانست ی میکيالب بلشو و انقسمي مارکسی خود را مساوزي ننياستال

 ! خود کردی انقالبی های قصابی نفر را قربانونهايلي را اعدام و میاسي و دفتر سی مرکزی حزب در شورای اصلیها دئولوگيا
 

 ملت خود یو دلسوزانه برا حق به جانب یهي توجل،ي اسرائی بنني و سرکوب خونی موسرواني هم دراعدام پفرعون
 :داشت

 
 نظام ني کنند وارونيب) از قدرت و کشور(  خواهند با سخنان ساحرانه شان شما رای دو تن منيا
  ! ببرندني شما را از برينظ یب
 )٢٠طه ( ."ی المثلقتکمي بطرذهباي من ارضکم و خرجاکمي ان دنيريان هذان لساحران  ... "

 
 :۶٣ هي در سوره غافر آنيهمچن

 
شما را ) نظام( ني ترسم او دیمن م. بخواند)  نجاتشیبرا( خود را  را بکشم تا رّبی موسديبگذار"
  !"دي نماجادي دهد و در کشور اغتشاش ارييتغ
 ." االرض الفسادی فظهري اوان نکمي دبدلي اخاف ان یان  ربهدعي ولی اقتل موسیقال فرعون ذرونو"

 
 نامه تي رهنمودها و وص،یاسالم، قانون اساس:  نماز جمعه، اصول انقالب را از خطبهیگري در بخش دی خامنه ایآقا

 از دست دادن حکومت، متي به قی دوم حتفهي پس از قتل خلی حتما از خاطر نبرده اند که حضرت علشانيا! امام شمرده اند
 آن روز یني جامعه دیکه برا( "یقانون اساس" در کناراصل منحصر به فرد ار" ی قبلفهي از خط دو خلیرويپ"حاضر نشد شرط 

 .  بار بدعت برودري و زرديبپذ) کتاب خدا و سنت رسول بود
 

 از ملت مطاع است، اما ی بخشی هرچند براشياي آن بود و رهنمودها و وصای انقالب نه معصوم و نه مدعنيشي پرهبر
 در برابراصول ی شخصیاري مطرح کردن معايآ. شند داشته باشد و با همه مفاد آن موافق بای ملت اعتبارهي بقی براستيمعلوم ن

 شود؟ ی محسوب نمفتنه از عوامل تفرقه و ی اسالم و قانون اساسیکل
 
 حاصل شده است، ی به حقوق مصرح مردم در قانون اساسني از تمکتي حاکمیچيکه با سرپ" یا فتنه" برون رفت ازراه

حقوق مردم، از نظر عرفى جز تمكين به و ) ینه اسالم فقاهت( سنت  به کتاب ویِ  مبتن جز بازگشت به اسالماز نظر شرعى 
  .باشد ی نمسري  م،یمندرج در قانون اساس
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