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  ياد ايام
  

   88يادي از برگزاري مراسم ختم بخاري در سال  
  كاك حسن اميني با بازخواني سخنراني 

  حاكم شرع مردمي كردستان در آن محفل 
  

 

  

خوانيد متن سخنراني كاك حسن اميني در جمع شركت كنندگان همايش فارغ آن چه در پي مي

   ايراد شده 88 حوزه دارالعلوم زاهدان است كه در سال يالتحصيلي طالب علوم دين

  .و ساعاتي پس از آن نيز بازداشت شد
  

        

        

        

        

        الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرحمنالرحمنالرحمنالرحمن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
            بعدهبعدهبعدهبعده    نبيّنبيّنبيّنبيّ    الالالال    منمنمنمن    عليعليعليعلي    السالمالسالمالسالمالسالم    وووو    والصالةوالصالةوالصالةوالصالة    ،،،،وحدهوحدهوحدهوحده    الحمدهللالحمدهللالحمدهللالحمدهللا

 سـاالنه  بـزرگ  كنگره و محفل اين تشكيل نخست

 يحــوزه بــه برگزاركننــدگان، بــه را ايــران ســنت اهــل
 يخطــه دلگــرم و دلــسوز مــردم بــه زاهــدان، دارالعلــوم
 اسـاتيد  بـه  زاهدان، شهر بخصوص بلوچستان و سيستان

 همـان  شـده،  التحـصيل  فارغ عزيز طالب ،حوزه محترم

-دانـش  خـاطر  بـه  مراسـم  ايـن  كه خواهراني و برادران

 محتـرم  يخـانواده  بـه  همچنـين  و است آنان آموختگي

 و تبريـك  عبدالحميـد  موالنـا  جنـاب  همه رأس در و آنان،
  .نمايممي عرض تهنيت

با احترام كامل براي همه سـخنرانان عزيـزي كـه از            
هـاي   توصيه و نصيحت   كه ،سه و بعداً  بدو تشكيل اين جل   

هــا و بيــان داشــته و خواهنــد داشــت؛ بنــده نيــز توصــيه
  .رسانممشكالت اهل سنت ايران را به عرض مي

هـاي بنـده صـرفاً      بايد بـه عـرض برسـانم صـحبت        
نصيحت و بيان تاريخ نيست، بلكه مـن بـه عنـوان يـك              

هاي قومي ايران و   مسلمان اهل سنت و يك فرد از اقليت       
  .كنم عنوان يك ايراني دارم صحبت ميبه

در مورد وضعيت مسلمانان در : مطلب اول

  كشورهاي مختلف جهان
 و مسائل خالصه و گذرا خيلي مسلمان؛ يك عنوان به

 ايجاد هامسلمان براي اسالم دنياي در امروز كه مشكالتي

   .داشت خواهم اشاراتي اند،كرده
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ــا صــدا هــم بنــده  و تأســف اظهــار ضــمن شــما، ب
 بــراي كـه  هــاييسـتم  و ظلــم و مـشكالت  ناخـشنودي 

 و عـراق  فلـسطين،  چچـن،  افغانـستان،  در مـا  مسلمانان
 غرب دنياي در ويژه به جهان كشورهاي از ديگر بسياري

 بـه  مـا  .كنـيم مي محكوم اندآورده پيش مسلمانان براي

 هـا مـسلمان  :گوييممي دموكراسي و آزادي مدعي دنياي

 حـق  هـا ملت تمام مثل كه ستنده دنيا در زيادي اكثريت

 قـوانين  و معيارهـا  اسـاس  بر را خود سرنوشت خود دارند

 و عراق و فلسطين در افغانستان، در .نمايند تعيين خويش
 را خويـشتن  خودشـان  قوانين با خواهندمي ديگر جاهاي

 نه مگر ؟!بيفتد اتفاق اين گذاريدنمي شما چرا كنند، اداره

 مـا  مـردم؟  بـر  مـردم  مـت حكو يعني دموكراسي كه اين

 بـه  كنيم زندگي اسالمي قوانين با خواهيممي هامسلمان

   ؟!غيرمترقي؟ يا است مترقي قانون اين مربوط چه كسي
مگر مردم افغانستان چـه كـاري بـا غـرب كـرده؟             
فلسطين و عراق چه مشكالتي براي دنيـاي غـرب بـه            

اي با غـرب داشـته     توانند مقابله اند؟ مگر مي  وجود آورده 
پس اين همه مشكالت را به خـاطر چـه بـراي         ! باشند؟

ايد؟ اين است معنـي آزاديخـواهي و        آنها به وجود آورده   
  دموكراسي؟ اين است حكومت مردم بر مردم؟ 

اي از دنيا كمتـرين محـدوديتي بـراي         اگر در گوشه  
يك غير مسلماني ايجاد شود اعتراضات گونـاگون بلنـد          

ا انـسان آزاد باشـد،   گذارند  در فالن جـ    شود كه نمي  مي
امـا در مقابـل   ... انـد و ها را از حق محـروم كـرده      انسان
هـاي خـود   ها تحمل يك روسـري را در دانـشگاه       غربي
مگر داشتن يك روسـري بـر سـر يـك خـواهر             ! ندارند

توانـد  مسلمان آن هم در دنياي غرب چه مشكالتي مي        
-در حالي كه مانع تحصيل افراد محجبه مي       . ايجاد كند 

ها و سلب آزادي آنان     يا اين محدود كردن انسان    شوند آ 
  نيست؟

ما از اينجا به كساني كـه شـيفته و دلباختـه غـرب              
 دموكراسـي و حكومـت      رشـعا : كنـيم هستند اعالم مـي   

ــت   ــردم دروغ اس ــر م ــردم ب ــرح! م ــعار  مط ــدگان ش كنن
  .دموكراسي خود ضد مردم هستند

  در مورد اهل سنت: مطلب دوم
كنم، پارسـال  عرض ميبه عنوان يك فرد اهل سنت      

همين مكان و در همين مراسم صحبت كردم و به عرض        
رسانيدم كه ما نمايندگان اهل سنت كه از مناطق مختلف          

 مـا نماينـدگان     -ايـم   اهل سنت ايران اينجـا گـرد آمـده        
دانيم كه براي مردم دلسوزند و      حقيقي مردم را كساني مي    

 خـود    كسي را از   –در سختي و مشكالت با مردم هستند        
ما اهل سنت كه اين جمعيـت بـزرگ،      . دانيمتر نمي ايراني

ايم، نمايندگان آنان هستيم و در اين سرزمين به دنيا آمده         
- پدرانمان، نياكانمان در اين مملكت بزرگ شده       ،خودمان

-ايم، به كشورمان عالقه داريم، مثل همه اقـوام و ملـت           

ن هاي ديگر كشور خود ايران را دوست داريم و بـه همـي            
-را تحمل مـي   ... ها، تحقيرها، كمبودها و   خاطر است ظلم  

كنيم در حاليكـه بعـضي از مـا         كنيم و كشور را ترك نمي     
اگر از كشور بيرون برويم و ايران را ترك كنيم، امكانـات            
زياد مادي، معنوي و شخصيتي به دسـت خـواهيم آورد و            

هـايي كـه در اينجـا داريــم    مهــريايـن مـشكالت و بـي   
اما بـا وجـود همـه مـشكالت و ظلـم و             . تنخواهيم داش 

  .ايم، چون ايران را دوست داريمها باز در ايران ماندهستم
 درصـد جمعيـت ايـران را تـشكيل     30ما اهل سـنت    

دهيم لذا با توجه به اين ميزان جمعيت و با توجـه بـه              مي
صراحتي كه قانون حاكميت فعلي ايران دارد انتظار داريـم   

 جمعيتي كه هـستيم در ايـران        خواهيم كه به نسبت   و مي 
  .به ما توجه بشودو حق داشته باشيم 

مگر در قانون اساسي ايران كه به تـصويب خبرگـان           
هـاي ايـران از حقـوق       رسيده ذكر نشده كه اقوام و مليت      

 قانون  19 و   12مساوي برخوردار هستند، بر اساس اصول       
اساسي بايد مانند ديگر شهروندان ايراني از حقـوق برابـر           

 سـال ايـن     30خوردار باشيم؛ در حالي كه عمالً پس از         بر
اصول قانوني در مورد اهـل سـنت معطـل مانـده و اجـرا               

شود؛ تا به حال يك وزير از ميان اهل سنت انتخـاب            نمي
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-نشده، يك استاندار از ميان خود نداشـته و در تـصميم           

اگـر در قـانون     . هاي مربوط به خود نقش ندارنـد      گيري
  گونه برخورد شود آن را به ما نـشان آمده كه با ما اين

 بـر اسـاس   !آري. دهيد تا ما هم تكليف خـود را بـدانيم       
قانون ما از حق كانديداتوري رياست جمهوري محـروم         
هستيم ولي كجاي قانون نوشـته شـده كـه نبايـد غيـر         
شيعه وزير باشد؟ در كجاي قانون آمـده كـه غيرشـيعه            

  نبايد معاون وزير باشد؟ 
 مـسلمان و يـك ايرانـي اعـالم          من به عنوان يك   

 كـه حاكميـت مـا مـدعي آن          -كنم در دين اسالم     مي
 در تمام مذاهب اسالمي چه مذاهب اهل سـنت    -است  

و چه شيعه چنين موردي وجود ندارد كه كسي به خاطر           
مـن بــه  . مـذهبش محروميـت اجتمــاعي داشـته باشــد   

كنم چنـين محروميتـي در اسـالم و         صراحت اعالم مي  
گوييد هـست   يعه وجود ندارداگر شما مي    حتي در فقه ش   

  . آن را نشان دهيد
خواهيم، با قانون درگيـر     ما چيزي غير از قانون نمي     

گـويم  شويم، هر چند پارسال گفتم امسال هـم مـي    نمي
قانون اساسي ايران قانوني نيـست كـه مـا اهـل سـنت         

 ؛اش را قبول داشته باشيم و آن را اسـالمي بـدانيم           همه
اگر همين مقدار هم كه هست رعايـت        اما با اين وصف     

اگر قانون  . شود و با آن با ما برخورد شود راضي هستيم         
 سـال كـه از      30پس از   . رعايت شود ما مشكلي نداريم    

عمر نظام جمهوري اسالمي گذشته هنوز ما اهل سـنت   
هاي كليدي اين مملكت سهم و      در هيچ پستي از پست    

  .حقوق نداريم
 هـر چنـد شـايد       كـنم من اين مطلب را عرض مـي      

ها بر اين باور باشند ممكن است مطالـب مهـم و       بعضي
اما در واقع عجيـب آن اسـت كـه حـرف        ! عجيبي است 

  ! ؟!ساز باشدقانوني زدن عجيب و مشكل
اين جا جاي گفـتن ايـن حرفهـا و طـرح مطالبـات              

. چون اين كنگره ساليانه اهل سنت ايـران اسـت         . است
 دلسوز اهل سـنت  نمايندگان حقيقي، راستين و شجاع و 

- از آن برادران و خـواهران بـي        -در اين جا حضور دارند      

سواد تا صدها عالم و دانشمند و انديشمند كـه          سواد و كم  
- ما اين مطالبات را هرگز رها نمي       -اين جا تشريف دارند   

كنيم، تصور نكنيد كه بر اثر مرور زمـان بـر مطالبـات مـا      
، نـه تنهـا     شـوند شود و فراموش مي   خط قرمز كشيده مي   

كنند بلكه بـر اثـر      مرور زمان مطالبات ما را فراموش نمي      
. شـويم مرور زمان و معطلي مطالبات ما بيشتر ناراحت مي       

ايـم و بـرآورده نـشده بـه         اي داشته اگر يك سال خواسته   
اندازه يك سال ناراحتيم، و اگـر دو سـال بـرآورده نـشود              

ال اصـول    س 30در حالي كه    . شودناراحتي ما دو برابر مي    
مـا  . متعدد قانون اساسي در مورد ما معطـل مانـده اسـت           

انتظار داريم قانون اساسـي كـه نتيجـه انقـالب مـردم و              
هاي ايران بود پياده بشود كه در آن اهـل سـنت بـا               ملت

البته در دو سـه     . برادران و خواهران شيعه مساوي هستند     
باشـه ايـن دو   ! مورد قانون هم گفته كه مساوي نيـستند؟      

  خواهيم؛ اما بقيه موارد چي؟ مورد را نميسه 
كجاي قانون اساسي نوشته شده كه مذهب مـا بايـد           
تحت الحفاظه و تحت النظاره مذهب ديگري باشد؟ ايـن          

در هـر   «:  قانون گفته شده   12خالف قانون است در ماده      
ها در تعليم و تعلـم      جايي كه اهل سنت اكثريت دارند، آن      

  . »و تربيتشان آزادند
تعليم و تربيت هر ملتي با توجـه بـه عقايـد و             ! خوب

عقايد ما از كتاب و سـنت و آراء و    . فرهنگ آن ملت است   
 آن سنظرات دانشمندان اهل سنت گرفته شـده؛ بـر اسـا    

اما ايـن چگونـه آزادي      . چه قانون گفته ما بايد آزاد باشيم      
است كه كسي ديگر بـراي مـن جهـت تعيـين كنـد كـه                

ين چگونه آزادي است كه گفته      ؟ ا !چگونه صحبت نمايم؟  
  : شود

 شما حق داريد فـالن جـا درس دهيـد و در فـالن          -
  جاي ديگر درس ندهيد؟ 

 شما حق نداريد در مـساجد كـالس قـرآن داشـته             -
  باشيد؟ 
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 شما حق نداريد مـسجد داشـته باشـيد و مـسجد         -
  بسازيد؟

 سالهاست مردم در سرپل ذهاب از شهرهاي اهـل         
خواهنـد يـك مـسجد داشـته       سنت استان كرمانشاه مي   

شود، در منـاطق تـالش و تـركمن      باشند اجازه داده نمي   
طور، بايد هفت خوان رستم را بگذرانند       صحرا هم همين  

  ؟!تا يك مسجد را بسازند؟
گويم اگر اين كارها قانون است هر چند هم         من مي 

ظالمانه باشد، خوب قانون است، اشكال ندارد ما حرفـي          
  ! ت كنيدنداريم قانون را رعاي

! اما واقعيت اين است كه اين كارها غيرقانوني است        
براستي مسئولين ما بـا كارهـاي غيرقـانوني دارنـد بـه             

  ! كنندقانون اساسي هم ظلم مي
 چرا ما نبايد آزاد باشيم مسجد بـسازيم؟ تـدريس           -

  هاي درسيمان را خود تعيين كنيم؟كنيم؟ كتاب
دمـان را    چرا ما نبايد مدير و معلـم و مـدرس خو           -

كنم كه اين   تعيين كنيم؟ من باز از مسئولين سئوال مي       
ايد در كجاي قانون اساسي     موانعي كه سر راه ما گذاشته     

   است؟ آمده
  ؟ !در حقيقت اين كارها دهن كجي است به قانون

گـذرد مـا تنفرمـان      ديگر بس است، زمان كـه مـي       
شود؛ فكر نكنيد چون زمان گذشته مـا ديگـر          بيشتر مي 

گذرد مـا بيـشتر ناراحـت       ي نداريم، هر سال كه مي     حرف
  .شودشويم و تنفرمان بيشتر ميمي

بار ديگر از طرف خود و از طـرف شـما نماينـدگان             
كنم ما آزادي مـذهبي را بـا        واقعي اهل سنت اعالم مي    

و بعـد   ) ص(توجه به كتاب خدا قرآن و سّنت رسول اهللا        
  . تاريماز آنها با توجه به قانون اساسي ايران خواس

و ) قـرآن و سـّنت  (دهيم برخالف دين  ما اجازه نمي  
برخالف قانون اساسي ايران هچ چيزي بر مـا تحميـل           

هـر  : گـويم پارسال هم گفـتم، امـسال هـم مـي         . بشود
اي كه برخالف قانون اساسي و جهت مانع شدن         مصوبه

 در هر كجا كه تصويب شـود قبـول          ،در برابر اهل سنت   

خالف قـانون در شـوراي عـالي    اي كه    هر مصوبه  ،نداريم
 حتي در   -ت دولت و در هر كجاي ديگر        أفرهنگي، در هي  

. باشـد  به تصويب برسد براي ما قابل قبول نمي        -مجلس
اصالً مجلس حق ندارد و نبايد قانوني را بر خالف قـانون            
اساسي تصويب كند و اگر هم تصويب كند براي ما قابـل            

  .باشدقبول نمي
 مـا بـه عنـوان بـرادران و          پس ما اهل سـنت ايـران،      

هـاي  خواهران شما، دوست داريم همچون تمـامي دوران       
آميـز زنـدگي كنـيم؛ مـا       گذشته با هم به صورت مسالمت     

خواهان ايجاد مشكل نيستيم؛ ما ايراني آزاد، آباد، سـربلند          
  . و داراي آسايش براي ساكنانش را خواهانيم

هايي بـين   ها و اصطكاك  حتي اگر مشكالت، نارحتي   
 ،اهل سنت و ديگر مذاهب پيش بيايد ما مقـصر نيـستيم           

چون ما خواهان آن نيستيم بلكه آن را براي ما بـه وجـود    
  . آورندمي

  .باشيم داشته كسي با برخوردي هيچگونه خواهيمنمي ما
  . ما خواهان حقوق ديني خود هستيم-

حقوق ديني خود را با توجه به قانون اساسي مدون و           
  .موجود خواهانيم

ما مصوبه شوراي فرهنگي را     : كنمار ديگر اعالم مي   ب
-هاي علمي اهل سـنت نمـي      در رابطه با مدارس و حوزه     

دانـيم،  پذيريم و آن را خالف قـانون اساسـي ايـران مـي            
كساني كه بر اين مصوبه پافـشاري كننـد در ضـديت بـا              

  . فشارندقانون اساسي ايران پاي مي
  . ما خواهان آزادي مذهبي هستيم-
تـر شـود    ي اين كه بـرادري مـا تثبيـت و محكـم           برا

 در راديـو و     ،هـاي گروهـي   خواهان آن هستيم در رسـانه     
. تلوزيون و كتب و مطبوعات به مقدسات ما توهين نـشود  

اگر از جانب اهل سنت چنين چيزي اتفاق افتد ما خود آن            
ما تـوهين را نـسبت بـه هـر بـاوري            . كنيمرا محكوم مي  

 ما اين است كه اسـالم ديـن         چون باور . كنيممحكوم مي 
اسـت، ديـن    » سلم«توهين نيست، اسالم دين دعوت به       

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


28282828        
        

 

 

 

 

» ُقلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنُكمْ إِنْ ُكْنـُتمْ َصـادِِقينَ   ُقلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنُكمْ إِنْ ُكْنـُتمْ َصـادِِقينَ   ُقلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنُكمْ إِنْ ُكْنـُتمْ َصـادِِقينَ   ُقلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنُكمْ إِنْ ُكْنـُتمْ َصـادِِقينَ   «دين  . منطق است 

  . است
 ما خواهان آزادي برادراني هستيم كه بـه خـاطر           -

  . عقيده اآلن در زندان هستند
. اريـم در كردستان ما اآلن روحـانيوني در زنـدان د         

اهللا حسيني، ماموستا حسين حـسيني      ماموستا مال سيف  
از جوانرود، ماموستا رئوف از ديواندره و ماموسـتا ايـوب           
ــاهي از    ــدالعلي خيرش ــوي عب ــنندج و مول ــي از س گنج

از جمله افـرادي هـستند كـه اكنـون بـه            ... بلوچستان و 
  . برندخاطر عقيده در زندان به سر مي
 در كردستان و شايد در      افراد زياد ديگري از جوانان    

جاهاي ديگر به اتهاماتي مثل سلفيت و وهابيت اكنـون          
گـي  در زندان هستند كه غالباً چون مطـرح نيـستند هم          

  . شناسند آنها را نميمردم
شـود  بر اساس قانون اساسي كسي كه دستگير مـي   

بايد با حكم دادگاه بازداشت شود و بالفاصله مورد اتهام          
 ساعت پرونـده بـرايش      24س از   به وي اعالم شود و پ     

ايم كه پـس از     در حاليكه ما افرادي داشته    . تشكيل شود 
انـد و پـس از      ماه بدون حكم در زندان به سر برده        8-7

  ؟ !اند؟آن آزاد شده
بازداشت موقت مجازات نيست، همين جناب موالنا       

ها بازداشت موقت آزاد شده ايـن       احمد نارويي بعد از ماه    
رمي نداشته وگرنه بـراي چنـد مـاه         بدان معناست كه ج   

شد و سپس آزاد گردد اين كارها مـردم را          بازداشت نمي 
  . كندناراحت مي

من به عنوان يك فرد ايراني اهل سنت، بردارانـه و          
خواهم هـر چـه زودتـر بـرادران         دوستانه از حكومت مي   

اهل سنتي را كه به خاطر عقيده اآلن در زندان هـستند         
ا و مطـرح هـستند و  چـه افـراد            هايي كه از علم   چه آن 

گرچـه  -انـد   ديگر كه با عناوين گوناگون زنـداني شـده        
 -واقعيت اين است كه به خاطر عقيـده زنـداني هـستند       

هر چه زودتر آزاد شوند اگر در همه مناطق اهـل سـنت        

اين اتفاق بيفتد به مثابه عفو عمومي خواهـد بـود و ديـد              
مـردم ببيننـد    اگـر   . اهل سنت را بسيار متغير خواهد كـرد       
هـايي كـه حكومـت      پس از اين همه نابساماني و ناروايي      

 - 200ها روا داشـته در يـك مرحلـه مـثالً            نسبت به آن  
 نفــر از مــسلمانان اهــل ســنت از زنــدان آزاد شــوند 100

  .موجب دلگرمي خواهد شد

  هايدر ارتباط با اقليت: مطلب سوم

  ملي و قومي در ايران
ين جا مورد بحث باشد     مطلب ديگري كه جا دارد در ا      

ها و اقـوام اسـت، چـون عـرض كـردم ايـن              درباره اقليت 
اجتماع يك محفل و يك كنگره بزرگ اهل سنت ايـران           

گـويم، بلكـه از زبـان        اهل سنت نمي   طرفحال از   . است
چون مـن خـود     . كنمهاي ملي و قومي صحبت مي     اقليت

هـا  يك كُرد هستم و كُـرد در ايـران جـز اقـوام و اقليـت               
ي افرادي كه اين جـا حـضور دارنـد تقريبـاً        د و بقيه  هستن

ماننـد كُردهـا،   . هاي قومي ديگـر هـستند   همگي از اقليت  
هاي ملي ايـران  ها همگي اقليتها و عرب ها، تركمن بلوچ

  . هستند
آن چه كه در ارتباط بـا مـسائل مـذهبي بـه عـرض               

كـنم  رساندم، همان را هم براي قوميت و مليت تكرار مي         
در قـانون   : كـنم به مسئولين حكومت عرض مي    و نسبت   

ما مـردم   (مردم ايران   «:  آمده است  19اساسي ايران اصل    
اي كـه باشـند از حقـوق        از هر قوم و قبيله    ) ايران هستيم 

و  ...) سفيد و سـياه و    (رنگ  ) مثل هم (مساوي برخوردارند   
و زبـان و    ...) كرد، ترك، عـرب، تـركمن و فـارس و         (نژاد  

  ). قانون اساسي19اصل (» .امتياز نخواهد بودمانند اينها سبب 

هـا  چرا بايد كسي از اين اقليت     : كنمبازهم سئوال مي  
ها حق ندارند با زبـان مـادري        وزير نباشد؟ چرا اين اقليت    

درس بخوانند؟ در حالي كه خداوند اين حـق را بـه تمـام              
اگـر ايـن مـوارد در قـانون         . ها عطا فرمـوده اسـت     انسان

 شده من حرفـي نـدارم، اگـر در قـانون             اساسي ايران ذكر  
ها و اقوام غير از زبان فارسـي حـق          اساسي آمده كه ملت   
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 19ندارند درس بخوانند من حرفـي نـدارم ولـي اصـل             
  .گويد داراي حقوق مساوي هستندمي

  در ارتباط با انتخابات: مطلب چهارم

  رياست جمهوري
هـا و عرايـضم را بـه        با يك مطلب ديگـر صـحبت      

  . رمبپايان مي
گفتم كه من يك مسلمان اهل سنت از يك اقليت          
ملي و يك ايراني هستم و به عنوان يـك ايرانـي هـم               

بـه اعتبـار    . كنمها را احساس مي   درد و رنج تمام ايراني    
ايراني بودن هر چه در اين كشور پيش آيد، خوب يا بد،            

 خرداد ماه امسال انتخاباتي در      22. ما هم سهيم هستيم   
د، صرف نظر از نتايج آن و جزئيات ايـن    كشور برگزار ش  

انتخاب كه چگونه بود و به كجا كـشيد مجـال نيـست             
وگرنه مطالبي داشتم به عرض برسانم، اما نتيجـه آن را      

بعد از جريان انتخابات مردم بسياري در       . كنمعرض مي 
ايران به ويژه در پايتخت به نتيجـه انتخابـات معتـرض            

 قـانون   23ماده  . ي كردند شدند و اقدام به اعتراض قانون     
پيمايي برگزاري هر گونه تجمع و راه     «: گويداساسي مي 

-يعني اگـر آن   . »به شرط حمل نكردن سالح آزاد است      

پيمايي كردند اسلحه در دسـت      هايي كه تظاهرات و راه    
در .  خرداد انتخاباتي برگزار شـد     22. نداشته باشند آزادند  

اي ديگـر    خرداد مردم تهـران و بـسياري از شـهره          30
هـا و   اعتراض قانوني كردنـد؛ يعنـي آمدنـد بـه خيابـان           

تظاهرات كردند حتي شعار بدي هم ندادند، و اگـر هـم            
انـد كـار غيرقـانوني      داده باشند چون سالح حمل نكرده     

ــداده  ــام ن ــدانج ــده . ان ــد از آن ع ــنفكران، بع اي از روش
بازداشت شدند و غالباً مورد آزار    ... نويسندگان، سياسيون و  

اذيت و برخوردهاي غيرقـانوني فـراوان قـرار گرفتنـد و     و  
هـاي سياسـي و مـدني را بـه          ي زيادي از شخـصيت    عده

كنند قضايا را بـه خـارج       زندان انداختند و حتي تالش مي     
  .ربط داده و آنان را عوامل بيگانه و خارجي معرفي كنند

 كه دارند قرار كساني قضايا اين رأس در دانندمي همه

 اينهـا  اگـر  انـد كـرده  حكومـت  كشور اين بر سال 30 خود

 سال 30 كه ايران ملت حال به واي هستند خارج به وابسته

  !!اند؟كرده حكومت آنان بر بيگانه و خارجي عوامل است
ما در انتخابات حرف داشتيم مخصوصاً در زاهـدان و          
كردستان مردم حرف داشتند و نظر خـود را در انتخابـات            

  . اعالم داشتند
هان آزادي بازداشت شدگان انتخابـات هـستيم     ما خوا 

خـواهيم ايـن افـراد كـه در بازداشـت           ما از حاكميت مـي    
-هــا نفــر از بزرگــان و ادارههــستند و در ميــان آنــان  ده

 سال گذشته وجود دارنـد هـر   30كنندگان كشور در طول    
چه زودتر آزاد شوند تا دوباره الفت و برادري به ميان ملت       

  .ايران باز گردد
خواهم كه به اين محفـل    پايان از خداي متعال مي     در

تـر از   و كنگره مبارك بركـت دهـد و هـر سـال باشـكوه             
  .گذشته برگزار گردد

  رحمة اهللا و بركاته والسالم عليكم و
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