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 اند بسیاری از یادگاران امام به کیسه بوکس نوآموزان عرصه دین و سیاست تبدیل شده:کروبی

 

متن این نامه بدین . مهدی کروبی در نامه ای به شورای نظارت صدا و سیما برخی نکات را به آن نهاد یادآور شد

:شرح است  

 باسمه تعالی

 شورای محترم نظارت بر صدا و سیما

!الم و با تشکر از برخی برنامه های مقید و متنوع دستگاه تحت مدیریت تانبا س  

را با میزبانی از چهره ای ناشناس از قبیله توهم  ۱۱۱۱۱۱۱/۱۱برنامه دیروز امروز فردای روز یکشنبه 

 مدیریت جهانی که مجری محترم و زیرنویس برنامه که او را مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی معرفی مینمود و

.علیرغم جستجوی وسیع شناخت دیگری از مشارالیه پیدا نکردم مشاهده نمودم  

http://sahamnews.org/?p=853
http://leisuremind7.wordpress.com/2010/02/11/%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a8/
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اظهارات ایشان که به علت عرصه خالی در هیئت حکیمان مبشر مدینه فاضله که در نقش پدر خوانده ملت ایران 

و . ردبرای نجات ملک و ملت ظاهر شده بود قابل مالحظه و در هر بخش می تواند محل نقد و بررسی قرار بگی

من جز در یک مورد که خطر تحریف حقایق و القائات نادرست و دور از حقیقت او را ظلم آشکار در حق 

پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و رهبر کبیر و امام مظلومان دیدم به تعبیر موارد نمی پردازم و در آن موارد 

من را به دقت و تأمل و تفسیر و تحلیل به ۲۲وجدان بیدار مردم با فراست ایران و فجر آفرینان و صاحبان 

خصوصاً که در اینگونه موارد غایبان . درست اینگونه صحنه آرائیها و اهداف مشکوک آن به یاری می طلبم

مظلوم کامالً بی رحمانه و در نهایت قساوت و شقاوت مورد تاخت و تاز قرار گرفته و آماج تیرهای تهمت و 

ین طیف وسیع مظلومان این روزها حال و روزشان بهتر از یاران زندانی و افترا و قلب واقعیت می شوند و ا

اینان برای دفاع از خود نه تنها بهره ای از رسانه ملی و دیگر رسانه های عمومی ندارند . اسیران در بند نیست

بسیاری ! ایج که متهم بی دفاع و محکوم این رسانه ها بوده اند و در نتیجه به حکم عدل و انصاف و جوانمردی ر

از یادگاران امام و چهره های شاخص انقالب و نظام به کیسه بوکس از گرد راه رسیده ها و نو آموزان عرصه 

.دین و سیاست تبدیل شده اند  

اما آن موردی را که الزم دیدم در جهت تنویر افکار عمومی قدری به آن بپردازم خدشه ای بود که مهمان 

.یم امام امت در خصوص پذیرش قطعنامه و قبول آتش بس ایراد نمودندناشناس برنامه نسبت به تصم  

همانند مرحوم آیت هللا حائری ( ره)ایشان که ترجیح می داد در این آشفته بازار در نقش یکی از اساتید امام 

مؤسس حوزه علمیه یا عارف بزرگ مرحوم آقای شاه آبادی با حذف همه عناوین و القاب، تنها آن حضرت را 

آقا روح هللا وقتی از فرانسه برگشتند و به ایران وارد » : خطاب نماید به این مضمون اظهار داشتند” آقا روح هللا“

شدند دور و برشان پر از افرادی مانند قطب زاده و بنی صدر بود او در حالیکه چند روز قبل از پذیرش قطعنامه 

که چه شد و چرا و بوسیله چه افرادی یک باره کاسه محکم و با صالبت جنگ را هدایت می کردند باید ببینم 

کالبد شکافی تعبیر فرد با « باالخره باید این زخم روزی سر باز کند»و اضافه نمودند که « زهر را سر کشیدند

را فریب داده یا او را ( ره)فرض اینکه ایشان در صداقت امام تردید ندارند چنین است که البد افرادی امام 

و من با یادآوری چند صحنه محوری در جریان . ه و ترسانیده اند تا جام زهر را به سر کشیده استمرعوب نمود

که تنها نامی ( ره)نهضت اسالمی از مقاطع مختلف قبل و بعد از پیروزی انقالب به او و همه افرادی که از امام 

از او خرج میکنند اعالم میکنم  به گوششان رسیده و این روزها از سر نیاز بر دامنش دست زده و بی مهابا  

حضرتش نه فریب خورد و نه مرعوب شد بلکه همانند بسیاری از خرق عادتهای بی نظیر یا کم نظیرش در طول 

سالها و ایام پیش از آن در این مقطع هم به هدایت الهی هوشمندانه و واقع بینانه به جمع بندی درست و نتیجه 

اقدام نموده و در حقیقت فتح الفتوحی را برای ایران عزیز رقم زد که برای  گیری مطلوب و موفق از دفاع مقدس

فهم آن آگاهی از شرائط حاکم آن روز بر جهان و منطقه و دو کشور ایران و عراق و وضعیت جبهه ها الزم و 

.ضروری است  
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تبه جبهه و جنگ باید و نظام که با حضور فرماندهان عالیر( ره)اینجاب و معدود نزدیکان و محارم اسرار امام

و آقائی که در این برنامه . روزی شرح آن مظلومیت و تدبیر و تصمیم الهی امام را برای نسل نو بیان کنیم

مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی معرفی شده اند باید بدانند نه اشخاصی که حتی ابر قدرتها و سیاستهای پیچیده 

.را نداشته اند( ره)امام  جهانی هم در هیچ مقطعی قدرت فریب یا ارعاب  

 شورای محترم نظارت بر صدا و سیما

در حالیکه تمام ناظران سیاسی در داخل و خارج از کشور بر این عقیده بودند که لشگرکشی شاه به قم در سالهای 

آغازین انقالب و در هم کوبیدن حوزه علمیه و مدرسه فیضیه آنهم با حضور انبوه جمعیت و مرجع عالیقدر 

و ضرب و شتم و قتل و کشتاری که ( ع)قمرحوم آیت هللا العظمی گلپایگانی در سالروز شهادت امام جعفر صاد

آنروز بعمل آمد با هدف زهر چشم گرفتن از همه و خصوصاً روحانیت و مراجع و سرکوب نهائی نهضت 

اسالمی بود ولی در این اقدام و برنامۀ کارشناسانه نظامی امنیتی تنها یک چیز برایشان ناشناخته بود و آن 

ی بموقع و قاطعیت امام راحل بود که در پاسخ به پیام یکی از بزرگان هوشیاری و روح بلند و قدرت تصمیم گیر

آن روز که امام را به رعایت جانب احتیاط و پرهیز از صدور اطالعیه جدید و نامه نگاری دعوت نموده بودند 

هوشمندی  و با همین” .من بالفاصله نامه نوشته و شخص شاه را مسئول این فجایع و جنایات دانسته ام“: میفرمائید

میوه  ۷۵بهمن ماه سال  ۲۲و موقعیت شناسی امام بود که بذر انقالب اسالمی و نهال آن کاشته شد تا اینکه در 

.خود را به بار آورد  

.در شرایط سخت بیشتر دقت کنید( ره)توصیه میکنم در نوع جبهه گیری و واکنشهای مناسب و به موقع امام   

شهریور که به جمعه سیاه لقب گرفت بالفاصله  ۱۵ت و سرکوب گرانه بعد از جریان برخورد سخ( ره)امام 

اعالم میکند هنوز کشته ها و شهدای ما در راه نجات و آزادی به اندازه افرادی که در بعضی جنگها در رکاب 

و هنگام که با هدف تشدید فضای رعب و وحشت و دستگیری . امیرالمؤمنین به شهادت رسیده اند ، نرسیده اند

بعدازظهر منتقل  ۴شب به  ۹ان انقالب و چهره های اثر گذار، رژیم شاه ِاعمال حکومت نظامی را از ساعت سر

قاطعانه و بی ( ره)میکنند و تهدید مینمایند که دوره مدارا گذشته و خشونت و قلع و قمع بیشتر در راه است، امام 

.از مردم می خواهند که به آن توجه نکنندپروا حکومت نظامی را بی ارزش و فاقد اعتبار اعالم نموده و   

بعد از پیروزی انقالب هم نه طغیانهای گسترده در اطراف کشور و نه صحنه های ترور و وحشت و خشونت و 

جنگ مسلحانه خیابانی آن هم با نقاب دیانت که با هدایت استکبار جهانی و مزدوران داخلی و منافقین کوردل در 

. شور سایه افکنده بود او را مرعوب نساخت و فریب هیچ فرد یا جریانی را نخوردهمه جا خصوصاً در مرکز ک

دریای آرامش و زالل اقیانوس بیکران امام مان در فتنه بنی صدر با دعوی محبوبیت عمومی آرائی را کسب 

و حجت نموده بود و نیز در جریانهائی مانند انفجار حزب جمهوری اسالمی و شهادت مظلوم آیت هللا بهشتی 

االسالم محمد منتظری و هفتاد و دو تن از بهترین نمایندگان مردم و دولتمردان و قضات عالیرتبه و متقاعب آن 
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انفجار نخست وزیری و شهادت پاکان و نیکانی چون رجائی و باهنر غبار غم را از چهره نظام و آحاد مردم 

.دامه راه امیدوار میساختمیزدود و همه را در سخت ترین و مأیوسانه ترین شرایط به ا  

راستی چه سرمایه ای جز سرانگشت تدبیر آن نشانه بزرگ خدا قادر به کور کردن چشم این همه فتنه بود و چه 

 !کسی است که ولو به مرور زمان متوجه اسرار غیبی و برکات اینگونه تصمیمات نشود ؟

 شورای محترم نظارت بر صدا و سیما

شتاقان تشنه یاد و نامه هستیم و خوشحالیم که این روزها به اقتضاء شرایط و به علت خوب میدانید که ما و همه م

احتیاج پیشوای بزرگ و رهبر کبیرمان را دوباره در صدا و سیما در این سطح مطرح میکنند ولی به هوش باشید 

ند و در قالب که این مقدسات و این سرمایه های عظیم دین و اجتماعی متعلق به یک روز و یک زمان نیست

اختالفات جناحی و جریانی جای ندارند که یک جا و برای مهار تبعات ناشی از یک انتخابات فرمایشی و 

.مهندسی شده هزینه شوند و به تاراج روند  

 شورای محترم نظارت بر صدا و سیما

اسان و امام شناسان شناخته اجازه بدهید اسالم و امام و انقالب و دفاع مقدس و فرماندهان ایثارگر آن را اسالم شن

که نمایش صحنه های مصنوعی و بذل و بخشش در . شده ای که دارای ظرفیت الزم شناخت هستند معرفی کنند

او که از سلطان و . اعطاء رتبه های علمی و اجتماعی داستان معروف خیرالنساء همسر کدخدا را تداعی می کند

رای شوهر بی سوادش داشت در جهت حل مشکل بی سوادی حاکم وقت درخواست صدور ابالغ امامت جمعه ب

الحمدهللا دست اعلیحضرت باز است اول برای او یک ابالغ سواد و معلومات صادر فرمایند : کدخدا اظهار داشت

!و بعد هم امامت جمعه  

ه بهمن؛آخرین کالم را بیان میکنم و آن اینک۲۲ضمن دعوت مجدد از عموم مردم جهت شرکت در راهپیمایی 

خوب میدانید که به برکت روشنگری اسالم دوران مأموری و معذوری سرآمده و همه باید به مسئولیتی که در 

برابر خدا و بندگان او و در برابر تاریخ و آیندگان داریم توجه داشته باشیم و بدانیم که خطا و اشتباهات بزرگ با 

.خطا و اشتباهات بزرگتر پوشیده نمی شود  

 مهدی کروبی


