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 :دستور تلویحی خطیب نماز جمعه، برای دستگیری کروبی و موسوی

 ها دستگیر نشدند؟ چرا سران آشوب: جنتی

 . الفساد اغتشاشات اخیر بودند امام جمعه موقت تهران خواستار بازداشت كساني شد كه به گفته وي ریشه فتنه و ام

هاي نماز جمعه این هفته تهران طي سخناني با طرح این پرسش  هللا جنتي در خطبه یلنا، آیتبه گزارش خبرنگار ا

البته این افراد : الفساد بودند دستگیر نشدند، گفت دانند ریشه فتنه و ام ها و كساني كه همه مي كه چرا سران آشوب

گفتند ما فریب  شدگان در زندان مي اشتبه جایي وصل هستند چرا آنها باید آزاد باشند و با توجه به اینكه بازد

 شوند؟  دهندگان دستگیر نمي ایم چرا فریب خورده

هاي وصل  شود آنها به جاهایي وصل هستند به آن محل البته اینكه گفته مي: دبیر شوراي نگهبان خاطرنشان كرد

 . هم باید گفت كه بگذارید اینها محاكمه شوند تا آبروي شما هم حفظ شود

اي نوشت و  بوسم كه در مورد فرزندش كه منحرف شده بود نامه من دست آن عزیزي را مي: كردوي تصریح 

 . پاكي خود را حفظ كرده و تبري جست

خواهیم با  خواهیم و جز عدالت چیزي نمي ما عدالت مي: هللا جنتي خطاب به ریاست جدید قوه قضائیه گفت آیت

 . كسي غرض شخصي، دوستي و رفاقت نیز نداریم

ها را گرفتند و در كهریزك با آنان  هاي كوي دانشگاه در این جریانات كه تعدادي از این بچه: ي تاكید كردو

اندركاران و یا مدیران باشند  بدرفتاري شد باید با خاطیان نیز برخورد شود اعم از اینكه خاطیان، مسئولین، دست

 . كه رهبري نیز در این خصوص تاكید كردند

اي پول دارند،  عده:هایي دارد كه باید پرداخت اضافه كرد تان با بیان اینكه اجراي عدالت غرامدبیر شوراي نگهب

اخیرا به من اطالع دادند كه برخي . برند كار خود را پیش مي“ این را ببین، آن را ببین”رابطه دارند و از طریق 
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هد گویم كه از خدا بترسید زیرا اگر خدا بخوا اند اما من خطاب به این قضات مي از قضات را تحت فشار گذاشته

تواند به شما آسیب برساند البته ممكن است در این راستا براي آن قاضي  كس نمي شما را حفظ كند هیچ

 . سازي هم شده و از طریق دادگاه انتظامي قضات نیز پیگیري شود پرونده

باشد خطاب به ریاست جدید قوه  وي با بیان اینكه اگر قاضي اجراي عدالت نكند از نظر شرعي معزول مي

هایي الزم است بدین ترتیب كه نیروهاي   براي اجراي عدالت در دستگاه قضایي جذب و دفع: ئیه اظهار داشتقضا

 . ریشه و بدون تقوا از دستگاه قضایي دفع شوند مخلص، با تقوا و انقالبي جذب شوند و در مقابل افراد بي

مرداد اظهار  82وز كشور یعني كودتاي هاي ر دبیر شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به یكي دیگر از مناسبت

خواستند در شكل دیگر اجرا  همان كاري را كه در بیست و هشتم مرداد قبل از انقالب شد را در مقطع مي: داشت

ها شهید بدهند و در  كنند غافل از اینكه آن روز روشنگري به مانند امروز نشده بود و مردم نریختند در خیابان

 . آنها حاكم شد اما امروز مردم ما داراي رشد فكري و بلوغ سیاسي هستندسال ظلم بر  82نتیجه 

كردند این روز هم مثل آن  خواستند انقالب مخملي كنند فكر مي كساني كه مي: امام جمعه موقت تهران ادامه داد

 . تیر را تجربه كرده بودند باز هم حماقت كردند 82روز است البته با اینكه قضیه 

 

 

 

 

 

 

 


