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 انقالب نکرديم که سينه جوانان خود را هدف قرار دهيم : اي هادي خامنه

مسئوالن قضايی ،انتظامی و امنيتی بايد پاسخ دهند که همين بازداشتگاهی که اخيرا بسته :ب گفتبرادر رهبرانقال

  . شد،زير نظر چه کسی بوده است

آل مجمع نيروهاي خط امام بر ضرورت پاسخگويی دستگاه قضايی انتظامی و امنيتی در برابر حوادثی که طی  دبير

  . های اخير رخ داده است، تاکيد کرد هفته

شدگان حوادث اخير ضمن اظهار  ای در ديدار تعدادی از بازداشت ه گزارش ايلنا ، حجت االسالم سيد هادی خامنهب

همگی شما از نيروهای دلسوز جامعه و عالقه مند به انقالب و اسالم هستيد و : گفت خرسندی از آزادی و ديدار ايشان

  . ايد، ترديد ايجاد شود نتخاب کردهراهی که ا نبايد اين حوادث شما را مايوس کند و يا در 

های اول انقالب فرهنگی در کشور بود که بنای آن برخدمت بيشتر به انقالب و  در سال: مجلس گفت اين نماينده سابق

خانواده معظم شهدا، . پرداختند به همين دليل کسانی که دلسوزی بيشتری داشتند، هزينه بيشتری هم می. نظام استوار بود

وايثارگران از مصاديق همان فرهنگ هستند، امروز هم به نوعی ديگر شاهد احيای همان فرهنگ هستيم و جانبازان 

  . های انقالب را احيا کرده است های اخير اين بوده که برخی از شعارها و آرمان يکی از خدمات مهندس موسوی در ماه

اه امام و انقالب که راه خداست، ادامه همان های مادی و معنوی در ر آماده شدن برای پرداخت هزينه: وی افزود

شما مطمئن باشيد که اگر در راه خدا مجاهده . های اول انقالب در کشور حاکم بود فرهنگی است که در سال

های مردم را به هم پيوند داده ودر مسيری مقدس  گونه که اين روزها دل کنيد،خودش شما را هدايت خواهد کرد همان

  . متحد ساخته است

ما به داليل مختلف بيش از هر چيز نيازمند فعاليت فرهنگی هستيم که يک کار زيربنايی والبته : ای گفت هادی خامنه سيد

  . بر است تدريجی و زمان

های اخير به دست آمد اين بود که اکثريت نيروهای نخبه علمی، فرهنگی و  يکی از توفيقاتی که در ماه: وی افزود

ه به صحنه آمدند و با تعهد و دلسوزی تالش کردند، اوال مردم را به مشارکت در انتخابات هنری کشور بيش از گذشت

اين . های فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی کشور آشنا کردند تشويق کنند و ثانيا افکار عمومی را با ضرورت

دنی به تقويت و گسترش موج سبز ز عده پس از انتخابات هم متعهدانه در کنار مردم حضور دارند و با خالقيت مثال

  . اند پرداخته

همگی شما يا مستقيما در : آل مجمع نيروهاي خط امام با تاکيد بر حفظ ارتباط با نيروهای نخبه فرهنگی گفت دبير

های فرهنگی مرتبط هستيد، به همين دليل تالش کنيد در هر  های فرهنگی اشتغال داريد يا غير مستقيم با حوزه فعاليت

گفتمانی که بر محور آزادی معنويت و . که هستيد به گسترش گفتمان جديدی که در جامعه شکل گرفته کمک کنيد بخشی

  . امروز آگاهی مردم بيشتر زمينه را برای اين حرکت سبز ايجاد کرده است. حقوق شهروندی استوار است

خوشبختانه قانون اساسی ما : تهای قانون اساسی گف عضو شورای بازنگری قانون اساسی با اشاره به ظرفيت

های خود را بايد در چارچوب همين قانون تعريف کنيم، بايد  ما ضمن آن که تمام فعاليت. های بسيار بااليی دارد ظرفيت

اعتنايی  دار و يا به آن بی به دنبال احيای اصول فراموش شده قانون اساسی باشيم و هر جا که اين قانون خدشه

  . شد،حساسيت نشان دهيم



قويا معتقديم که رفتارهای برخی افراد : وي با تاآيد بر اين آه همگی ما موظف به قانون گرايی هستيم تصريح آرد

ها در تضاد با قانون اساسی است و به همين دليل بايد تالش کنيم همه افراد نهادها و جريانات به تميکن از  ودستگاه

  . قانون تن دهند

وقتی : داند،گفت م با اشاره به ضرب المثلی که رعايت حرمت مسجد را با متولی آن میآل مجمع نيروهاي خط اما دبير

 آنها نقض شود، سنگ  برخی اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، به حمايت از نامزدی خاص بپردازند و بی طرفی

  . اند اعتمادی به شورای نگهبان و در پی آن تضعيف قانون اساسی را گذاشته بنای بی

: ها گفت حوادث اخير ودر بازداشتگاه  مسئول روزنامه حيات نو با اشاره به کشته شدن برخی از شهروندان درمدير

های پس از پيروزی انقالب شنيده  ترين خبر است که در سال ه خبر کشته شدن اين عزيزان تلخواقع امر اين است ک

ما انقالب نکرديم که سينه جوانان خود را هدف قرار دهيم حتی اگر آنها به خيابان آمده و سخنی هم گفته باشند . شود می

مسئوالن قضايی ، انتظامی و .ا آنها داشته باشيمتوانيم چنين برخوردهايی ب که خوشايند ما نباشد، شرعا و قانونا نمی

امنيتی بايد پاسخ دهند که اين برخوردها براساس چه مالکی صورت گرفته است و همين بازداشتگاهی که اخيرا بسته 

  . شد،زير نظر چه کسی بوده است

هايی از  هه شصت گزارشهای ابتدايی د در سال: ای از حضرت امام گفت اين نماينده سابق مجلس با يادآوری خاطره

کرد وحضرت امام چند بار افرادی را برای بازرسی از وضعيت  هايی در جامعه ايجاد می رسيد که نگرانی ها می زندان

ها  در مقطعی بنده و يکی دو تن از دوستان را نيز ماموريت دادند که جهت بازرسی به زندان. ها اعزام کردند زندان

 روز از آغاز کار ما نگذشته بود که مرحوم حاج احمد آقا تماس گرفت و 3- 2که هنوز برويم، دقيقا به خاطر دارم 

پرسند نتيجه کار چه شد؟ من گفتم ما تازه کار را شروع کرديم و ممکن است چند روز  اند و می گفت امام خيلی نگران

  . رسانيم  به عرض میکنيم و نتيجه را طول بکشد به ايشان سالم برسانيد وبگوييد ما به سرعت اقدام می

هايی را به امام تقديم کرديم فوق العاده ناراحت شدند و  چند روز بعد وقتی گزارش: اي ادامه داد  سيد هادي خامنه

از ما هم خواستند که کار خود را . دستور دادند هم برخی مشکالت رفع شود، هم با خاطيان برخورد الزم صورت گيرد

کردند که با  ها موانعی را در کار ما ايجاد می کار مسئوالن وقت دادستانی و سازمان زندانادامه دهيم،البته در ابتدای 

  . دستور امام رفع شد

در پی تالش همين هيات حتی تعدادي از زندانيان آزاد شدند اين در حالي بود : آل مجمع نيروهاي خط امام افزود دبير

هاي  ثباتي ستي يا افرادي به اتهام ارتباط با آنان شرايط جنگ و بيهاي تروري ها زندانيان، همان گروهك آه در آن سال

دادند آه  به اين مسئه بسيار اهميت مي) ره(در عين حال حضرت امام . هاي اول انقالب را هم داشتيم ناشي از سال

 دادستان تهران پيش از اين هم با احضار مسئولين سه قوه و دادستان انقالب و. گونه ظلم و اجحافي صورت نگيرد هيچ

و چند نفر ديگر آه بنده هم جزء آنها بودم در واآنش به گزارشي آه آقاي فهيم آرماني از وضعيت زندان اوين به 

  . داده بودند به شدت ناراحت و آزرده خاطر بودند و بعضي از رفتارهاي انجام شده را جنايت ناميدند) ره(حضرت امام 

اي ادعاي عمل به اسالم و قانون اساسي را دارند،  آنم آه عده  من واقعَا تعجب مي:دبيرآل مجمع نيروهاي خط امام گفت

دهند آه نه توجيه شرعي دارد نه توجيه قانوني و همين افراد در صف اول  اما در عمل رفتارهايي را انجام مي

گونه  يم آه در مقابل اينبه هر حال بايد هشدار داد آه اين گونه رفتار نكنيد و از همه بخواه. ساختارشكني هستند

شك قهر و عذاب الهي متوجه آساني خواهد شد آه يا ظلم آنند يا در مقابل ظلم و  بدون.رفتارها واآنش جدي نشان دهند

  . اند چرا آه در حقيقت با آن همراهي آرده. ستم سكوت آنند

 آمك بخواهد و افراد شنونده به مگر در روايات نداريم آه اگر آسي: دبير آل مجمع نيروهاي خط امام تصريح آرد



هاي تاثيرگذار  جاي تاسف دارد آه برخي نمايندگان مجلس يا مقامات مسئول و شخصيت. ياري او نشتابند مسلمان نيستند

  . تر داريم آورند آيا از جان و آبروي انسان مقدس سياسي، فرهنگي و اجتماعي سكوت آرده و سخني بر زبان نمي

وگوهايي آه با برخي  ما به سهم خود از طريق روزنامه، مصاحبه، سخنراني و گفت: تاي گف سيد هادي خامنه

آنيم به وظيفه شرعي و اخالقي خود عمل آنيم و البته  ايم و در آينده هم داريم در حد توان سعي مي ها داشته شخصيت

  . ها آافي نيست و همه بايد به صحنه بيايند اين تالش

هايي  ي از حاضران از نحوه بازداشت و برخوردهايي آه با آنها صورت گرفته بود گزارشدر ابتداي اين ديدار تعداد

  . را ارائه آردند
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