
   پاکنژاد–ج 
  

   "فقه شيعه"ت در  باب وقاح داستان سالمت اکبر گنجی و                 
  

قاهتی افزوده شد که آن یا اسالم ف" فقه سنتی"، بابی به با حاکميت والیت فقيه در ایران که بدعتی در اسالم است       
  :ت است ، باب وقاح

  باره وضعيت گنجي، وانقالب تهران در اطالعيه دادسراي عمومي -١    

  : به گزارش ایسنا، متن این اطالعيه به شرح زیر است

با توجه به مطالب غيرواقعي پيرامون مشاراليه به دستور دادستان عمومي و انقالب تهران، شورایي متشكل از پزشكان متخصص در امور « 
 در محل بهداري زندان اوین، آقاي اآبر گنجي را مورد ١٥:٣٠  ساعت ٢٤/٤/٨٤ گوش و حلق و بيني و داخلي و جراحي عمومي، امروز مورخ 

  : ي خود را پيرامون وضعيت مددجو خطاب به دادسرا به شرح ذیل اعالم آردند ي آامل قرار داده و پس از بررسي سوابق وي، نظریه معاینه

  . است) وضعيت پایدار (Stable نامبرده از هوشياري و عالئم حياتي در وضعيت -١ 

آزمایش خون شامل .  عدد در دقيقه است آه بيانگر سالمت عالئم حياتي است١٣ ، تعداد تنفس min/٧٥  بوده نبض وي ٧٠/١١٠ ار خون  فش-٢ 
Na-k-Bun-Cr-CBCنرمال است  .  

ه  واقع شده است آه مدارك بيمار جهت اظهارنظر همكاران متخصص مربوطه بMRI از نظر زانو به علت اظهار درد مورد بررسي -٣ 
  » .گردد  ساعت آینده نتيجه پيرامون ضرورت و یا عدم ضرورت عمل جراحي اعالم مي٢٤ بيمارستان منتقل و ظرف 

اند، نامبرده از  ي شوراي پزشكان متخصص آه در روز جاري از وي معاینه به عمل آورده  براساس نظریه «:افزاید این اطالعيه در پایان مي
ها به منظور ایجاد جو رواني آاذب پيرامون  لذا مطالب منعكس شده در برخي رسانه. برد امل به سر ميالذآر در سالمت آ نظر عالئم فوق

گونه نگراني مشغول سپري آردن ایام محكوميت خود  مندي از امكانات رفاهي و درماني الزم بدون هيچ مددجو بوده و آقاي اآبر گنجي با بهره
  » .باشد مي

 آقای گنجی در محبس بی عدالتی والیت مطلقه سيدعلی خامنه ای وسعت جهانی سمانی ج نگرانی از وضعيتدر حاليکه
 زندانی را مددجو ميخواند و گروه پزشکان مجهول که البد از پزشک احمدیها ،او" دادستانی"یافته است، دستگاه 
از تمامی امکانات رفاهی و ت فقاهتی، اکبر گنجی را حاطالعيه با وقا .او ميدهند" عالئم حياتی"تشکيل شده اند خبراز

  .ن هيچ گونه نگرانی مشغول سپری کردن ایام محکوميت خویش استود ،او  بدرمانی بهرمند ميداند و متذکر ميشود

 ميدانند که دستگاه شما و آقای خامنه ای هيچ گونه ، همه مردم ایران وآگاهان جهان از وضع گنجی، آقای دادستان
اگر این اطالعيه از  .جان و کرامت انسان برای شما ارزشی ندارد که نگران آن باشيد!بودنگرانی ندارید الزم به تذکر ن

اکبر گنجی جلوگيری " سویت "و " مهمانسرای اوین" ت نيست چرا از حضور پزشکان غير فقاهتی در حباب وقا
نج ستاره اوین ایام تعطيالت ميکنيد تا جهانيان بدانند که این همه جوسازی است و اکبر گنجی در سالمت کامل در هتل پ

  ؟نگرانی شما از چيست. خود را ميگذراند

العيه در رژیم ستم شاهی اط.  آقای خامنه ای از عقده شاه شدن دست بردارنيستندشخصانگاردستگاه سلطانی و -٢  
را   اودکتر حسين فاطمی، توسط پزشکان وسالمت ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران خبر از معاینه شهيد،مشابهی

سيد علی مطلقه " پزشکی" اینک تيم . در حاليکه بدن مجروح او درتب ميسوخت و در آن وضع به شهادت رسيد.داد
. خبر از سالمتی گنجی ميدهد حال اینکه عکسهای او در سراسر جهان منتشرو حکایت از وضع نابسامان او دارد



ت حه قضایی خواهان مداخله ميشود اما باز باب وقارئيس جمهورتدارکاتچی نيز نگران حال اوست و از رئيس دستگا
 طی مدارج قانونی را به رئيس جمهور تذکر ميدهد و او را پی سابيدن کشک اصالحات  ميشود و"عدالتخانه " مددیار 

   !می فرستد

ت حاز باب وقادم از مراحل قانونی زدن  ،در بندندنيز وکالیشان حتی دانان و کسانی که داد خواستند و حقوق در حاليکه 
  نيست؟

فقيه آقایان گنجی و زرافشان و دانشجویان در بند چه چيز غير قانونی را طلب کردند ؟ در کدام قانون بجز قانون والیت 
، جرم و خالف قانون است؟ در کجا بجز در نظام  شدن بيگناهان پی گيری آمرین و عاملين قتل خواستاردادخواستن و

 و مدعيان و اليترین مقامات قضایی را اشغال ميکنند و در مسند قضاوت مينشينند ع،والیت مطلقه قاتل و ضارب
ستن و خرد کردن کرامت خود از محضر سر دسته قاتلين رادی را اشغال ميکنند وباید با شکمضروبين سلولهای انف

  ت نيست پس از چيست؟حاین همه اگر از باب وقا. یعنی سيد علی مطلقه طلب عفو نمایند

اما سيد علی خامنه ای باید بداند تاریخ اسالم و تشيع، معاویه ها،ابن زیادها و متوکل های بسياری را بخود دیده که 
یا کشتند و یا دربند   که آزادگان بودند خویش را استبدادی والیت مطلقه زدند و مخالفان قدرتبنام اسالم دم ازهمگی 

و  هنوز این عدل علی و امثال قاضی شریح بودند ولی" قضائيشان " وسيله کار آنان نيز دستگاه. گرفتار کردند
بی سبب نيست که شهيد گلسرخی که . مقاومت حسين و پيروان راستينشان است که سر مشق آزادگان جهان است

  .اندیشه مارکسيستی داشت در بيداگاه ستم شاهی از عدل علی و مقاومت حسين مدد ونيرو گرفت

که گرفتاران عقده حقارت اویند شخص د بداند مسئول مستقيم سالمت گنجی و تمامی زندانيان     سيد علی مطلقه بای
آموخته اند نيز بدانند تا تاریخ مصرف " قضاوت"قاضی مرتضوی و دیگرقاضيانی که در مکتب قاضی شریح . اوست

این قانون قدرت است که . ند ميشو"داروی نظافت "آنان به سر نيامده بر مسندند و چون به سر آمد مجبور به بلعيدن
  .دوست نميشناسد آلت و ابزار ميخواهد

، نميدانيد سکوت در محضر سلطان جابر گناه بزرگ و همکاری با " حجج اسالم"و " علما " و اما شما آقایان  -٣
ر زندان یا در نبرد نابرابر و یا داوست؟ قرنهاست شيعيان از زبان شما شنيده و آموخته اند که دوازده امام تشيع 
حال شما را چه شده است که . جابرین به شهادت رسيدند چون سکوت در مقابل جابر را گناه بزرگ ميدانستند

سکوت اختيار کرده اید؟ اگر آنچه در زندانهای جمهوری اسالمی بنام اسالم اعمال ميشود ظلم و جور نيست ، 
 معترض دکتيد ؟ اگر همگی شما به وضع موجوشما چه مصيبت و بالیی را ظلم وجور ميدانيد؟ اگر هست چرا سا

 مردم را دعوت کنيد به عدالت خواهی، کاری در خور که خواسته  و با حضور در مقابل زندان اوین شوید
 که جمعی از شما به حمایت از زندانيان سياسی صرف نظر از اندیشه ،ید؟ اگر نه همهه ا دوازده امام بوده نکرد

برفرض  ردهم آیيد و از کرامت انسان دفاع نمایيد چه کسی ميتواند مانع شما شود؟شان در جلوی زندان اوین گ
پيرو مکتب حسينيد؟ یا راست ميگویيد و یا مدعی  مگر نه این است که ،هم که عملگان استبداد بر شما بشورند

ر مردم ایران دروغ و پيرو مکتب خود خواهی خویشيد، بيش از دو دهه بنام اسالم جنایت و خيانتی نيست که ب
منتخب امام زمان "را  قتلچندین گستاخی زور گویان به جایی رسيده است که متهم به  بلکه جهان روا نميدارند،

بازهم سکوت و  و با جعل و تقلب  بر مسند ریاست جمهوری تنها کشور شيعه  نصب مينمایند، ، ميخوانند" 



ه سنتی افزوده ميشد تا بنام تقيه هر بی غيرتی توجيه ت باب غيرت به فقحبنام چه مصلحتی؟ کاش بجای باب وقا
  .نگردد

ممکن اما ویروس والیت مطلقه خطرناک و واگيراست  وتنها به غيرت و شجاعت است که از آن خالصی  -۴
" فيض"ت فقط شامل حال ذ وب شدگان در والیت فقيه نيست بلکه ملتزمين به او نيز از اینحلذا باب وقا. ميشود

 رفتار و کردار نيروهای سرکوب با "اصالح طلبان پيشرو"وقتی آقای معين کاندیدای . ند بهره نيستیب
معترضين به ادامه حبس گنجی را از نتایج تحریم ميداند، این را ازچه باب باید دانست؟ گویی در دوران 

افشان و باطبی و نا روایی با گنجی و زر. هتر از این عمل ميشد ين بوزیر بودند با معترضاصالحات که ایشان 
با "تدارکاتچی" مگر در زمان ریاست ها وطبرزدی وهزاران بيگناهی که کسی از آنها نام ونشانی ندارد محمدی
ارزشی برای رای بيست دوميليون رای ادعایی شما نبود، شما و امثال شما خوب ميدانيد والیت مطلقه "پشتوانه

درد شما، درد آزادی مردم  .شروعيت خویش ميخواهدمردم قائل نيست وفقط حضور آنها را برای نمایش م
؟  اگر قصد  وکرامت آنها ومنزلت انسان نيست که اگر چنين بود درون نظام فاسد ضد تمامی اینها چه ميکردید

شرکت در نمایش از فریب اصالحات را بکار نميبردید و " بود اوالیشما تغيير نظام استبدادی به مردمساالر
رای سازی و تقلبات آشکار را شرکت مردم " ثانيا ،یيد و توصيه نميکردیدتخابات را تاپيش تدارک دیده ان

طلبکاری ملتزمين به والیت مطلقه از کسانی که والیت را از آن جمهور مردم ميدانند و بدان سبب  .نميخواندید
نمایند را از چه بابی را تایيد  حاضر نشدند تا با حضور خود در انتخابات قالبی مشروعيت عملگان قدرت فاسد

       ت؟حباید دانست جز باب وقا

    

      

 

  

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



  


