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ﺳﻼم اﺳﺘﺎد ﺟﺎن :ﺧﻮﺑﯿﺪ؟ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ دارﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪانﻫﺎش ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﻲ و ...وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﮏ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی زﻧﺪان
اوﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی رأﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ رو ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ!! از اون ﻣﺴﺨﺮه ﺗﺮ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ! اﺳﺘﺎد ﺟﺎن آﻗﺎی اژه ای ﻋﻤﺮش رو در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﻧﻮع
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ؟! ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ! ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اوﻧﮑﻪ ﮐﺎرش از ﺗﺄﺳﻒ ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﺑﺮای
ﺧﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ذوب در وﻻﯾﺖ و ﻧﻈﺎم ﺑﻮدم!! ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ در ﮐﻬﺮﯾﺰک ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم! ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺘﻢ .ﺑﻬﻢ ﻧﮕﯿﺪ ﯾﻪ ﻣﺎﻣﻮری ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﺮده و...
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻨﻪ ،اﺻﻼ در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻋﯿﻪ اﺳﻼم داره ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻢ
ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﻬﺎ اوﻧﺠﻮری ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﻪ و ﭼﺮا ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﺷﻘﭽﯽ
اوﻧﻄﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ...دﯾﮕﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﺮروﯾﯽ در ﺣﺪ ﻋﺮش رو ﻣﺎ دارﯾﻢ.
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺶ از ّ
ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻨﮕﺮﯾﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺪانﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ادارات ﻣﺎ ﺑﻪ
راه ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﺪهِ ،
ﺑﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﻢ .زﯾﺮا ﻣﺎ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ .ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮی ،راه ﺣﻞ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﻪ
ﻇﻬﻮرآوردن ذات اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪم رﻫﺒﺮ ﺑﺼﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻨﺎ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﻣﺜﺎل آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ و آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،آرامآرام روﺣﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﺑﻪ ﻇﻬﻮرآﻣﺪن ﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

