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   دیدار دانشجویان عضو شوراى مركزى دفتر تحكیم وحدت با آیت هللا العظمى منتظرى 

 

   بسمه تعالى  

 

 .منتظرى دیدار و گفتگو كردند   دانشجویان عضو شوراى مركزى دفتر تحكیم وحدت با آیت هللا العظمى 

 

 :كردند   ن ضمن تشكر از معظم له عنواندر این دیدار ابتدا دو نفر از دانشجویا   

 

بود كه امسال هم طبق معمول هر    به مناسبت قرار گرفتن در آستانه سال تحصیلى جدید دانشگاهها، این توفیق   

  گذاشتند و فشارها علیهمعموال در سالهاى گذشته اول مهر فضا را بازتر مى   سال خدمت برسیم ، با این تفاوت كه

و حتى تالش ; را شروع كرده اند   فعال كمتر بود، ولى امسال متأسفانه از همین حاال سخت گیریهادانشجویان  

 . گرفته نشود، ولى علیرغم میل آقایان این كار انجام شد و خدمت رسیدیم   داشتند كه با مراجع معظم تقلید تماس

بسیار فجیع تر و  8731از حمله سال    این كه متأسفانه مسأله حمله وحشیانه به كوى دانشگاه هم فراموش شد و با   

 . جریانات دیگر تحت الشعاع قرار گرفت   شدیدتر بود ولى در مقایسه با

 

و حقیقتا اگر آیندگان ; سكوت نكردید   كنیم كه در دفاع از حقوق مردم یك لحظهبه هر حال از جنابعالى تشكر مى   
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  ز حقوق مردم دفاع كردند، حتما اقدامات حضرتعالى در رابطه باواقعى ا   بخواهند قضاوت كنند كه دینداران

 .حوادث اخیر مثال زدنى خواهد بود 

خورند، و همان طور حكومت پهلوى را مى   متأسفانه مسئولین امور كارى كرده اند كه بسیارى از جوانان افسوس   

 . جمهورى باقى مانده و نه اسالمى   كه فرموده اید از این حكومت نه

همچنان به فعالیت هاى    در این جمع ما، تعدادى از دانشجویان از تحصیل محروم شده و ستاره دار هستند، ولى   

دهند، و مراجعى كه در برابر ضایع كردن دارند ادامه مى   سیاسى و وظایفى كه به عنوان یك دانشجو بر عهده

 .ندكنند تكیه گاه ما جوانان هستایستادگى مى   حقوق مردم

 

    

 :سپس آیت هللا منتظرى طى سخنانى فرمودند   

 

   

   بسم هللا الرحمن الرحیم  

  

امر به معروف و . كنیدانجام وظیفه مى   كنم كه نسبت به امور بى تفاوت نیستید ومن از شما عزیزان تشكر مى

الذین آمنوا و    االنسان لفى خسر اال والعصر ان: )خوانیم در قرآن كریم مى. است    نهى از منكر یك وظیفه همگانى

یعنى همه ( و تواصوا بالحق )نه ، : فرمایداست ؟ قرآن مى   آیا این ایمان و عمل صالح كافى( عملوا الصالحات 

محرومیت هاى متعدد را به دنبال    به حق زندان اوین و خوب این سفارش. را سفارش به حق كنند   باید یكدیگر

 .كنند   همدیگر را به بردبارى و صبر و استقامت دعوت( تواصوا بالصبر   و: )فرمایدبراى همین مى; دارد

 

محروم كردن دانشجویان از تحصیل ظلم    و. البته اگر خوب هم درس بخوانید آینده متعلق به شما خواهد بود   

  فاطر پس از ذكر علومى مثل انسان شناسى ، جانورشناسى ، گیاه شناسى ،   خداوند در سوره . است بزرگى 

یعنى خداوند در نظر عالمان داراى ( العلماء   انما یخشى هللا من عباده: )فرمایدمعدن شناسى و علوم دیگر مى 

این علوم فوق    یعنى كسانى كه با; ان است مقصود از علما در این آیه آقایان دانشگاهی   و. خشیت و بزرگى است 

 .انجام وظیفه كردن درس هم خوب بخوانید   خالصه این كه عالوه بر بى تفاوت نبودن و. ارتباط دارند

 

 است ؛ در حالی كه این درست نیست ؛ حفظ نظام حفظ    متأسفانه االن بعضى ها منظورشان از نظام یك شخص  

متأسفانه به نام اسالم   ن است كه نظام باید باشد تا دستورات اسالم اجرا شود، ولىبلكه مقصود آ ،   شخص نیست

 . گیرند كه اینها همه بر خالف اسالم استاعترافات بى اساس مى   كنند و تحت فشار از آنهاافراد را بازداشت مى
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این . اند متأسفانه در زندان هستند انقالبى   خیلى از شخصیت هایى كه در پیروزى انقالب نقش داشتند و االن هم   

نظام    گویند براى حفظگذارند و مىدستورات اسالم را زیر پا مى. اسالم است    اعتراف گیرى ها همه بر خالف

گویند مالك رأى یك نفر االن صریحا مى   ;مالك رأى ملت است : فرمودند( ره )در حالى كه امام خمینى ; است 

 . است   وازیناست ، و این برخالف م

 

همه ( یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر   المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض: )فرمایدقرآن كریم مى   

 .كنند   والیت دارند، یعنى همه حق دارند و باید امر به معروف و نهى از منكر   نسبت به یكدیگر

 

بى . جلوى این انحرافات را بگیرند   ف و نهى از منكر كنند واالن انحرافى پیش آمده كه همه باید امر به معرو   

 . بزرگى است و باید نسبت به آن بى تفاوت نباشیم   گناهانى در زندان هستند كه این ظلم

 

 .ان شاءهللا صابر و بردبار باشید و خدا اجرتان دهد   

 . اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین   

   

 ى منتظرىدفتر آیت هللا العظم 


