
 

 

ت دوم   س

ی مد  وای ا   قد 

  ترديد در اصالت نامه

قبل از نقد نامه منتسب به آخوند جنتی اين توجه بجاست که قبول اينکه نامه مورد نقد از ناحيه احمد جنتی با عنوان فتوا 
ه بر آن عالور. شده باشد، دشوار ومحل اشکال است چرا که با سياست پنهان کاری جمهوری اسالمی منافات دارد رادص

از . مواردی در اين نامه ديده می شود که توجه نامه را به آخوند جنتی ويا هر شخص ديگی بسيار ضعيف می سازد
يه راست که درهمين تحري ١٣۵٩سال  ٣١جمله آن موارد، يکی کپی و سوء استفاده وتحريف متقلبانه از سنگر شماره 

ات فاش شدن متقلبانه از سنگر مزبور واثرات منفی آن درحدی زيرا تحمل اثر. کم وکيف آن اشاره واستناد شده است
  . است که برای هيچکس حتا آخوند که اصوال به حيثيت اعتنائی ندارد، غير قابل تحمل است

دادن به نامه و خطاب نامه به اعليحضرت  »فتوا«اما آنچه که نامه منتسب به احمد جنتی ايجاد حساسيت می کند، عنوان 
اثرات حقوقی و تبعی چنين عنوانی نميتواند يک سلطنت طلب متعهد را به ) ان شاهزاده رضا پهلویتحت عنو. (است

  . نامی بی تفاوت سازد، و نمی تواند بصرف ترديد در اصالت نامه از خود رفع تکليف نمايد

  : بنابراين نقدی که اکنون به مالحظه شما ميرسد متوقف براين فرض است که

عنوان فتوا به پرسش های اعليحضرت منتشر شده اصالت داشته و در راستای همين نامه احمد جنتی که ب -١
اصالت بوده که متن نامه مزبود به وسيله برخی از رسانه های گروهی و سايت های اينترنتی پخش و با 

 . واکنشی تکذيبانه مواجه نشده است
ف وقتی که شده به دست اندرکاران نباشد ضمن ابراز تاسف از صر یدرصورتی که نامه منتشب به آخوند جنت -٢

لبا اان، اين قبيل سندسازی ها غيشاين صحنه سازی ها يادآوری می شود که در سالهای نخست پيروزی شور
يل عدم مشروعيت جمهوری اسالمی وجنايات سران زيرا مبارزين خارج از کشور کمتر به دال. مشاهده می شد

ه عليه جمهوری اسالمی يا انبوهی از دالئل عدم مشروعيت و حکومت غاصب دسترسی داشتند، درحاليکه مبارز
اسناد ارتکاب جنايات و ويران ساختن کشور روبروست ديگر ساختن اسناد جعلی و نامه های غير واقع چرا؟ 

 . قصه چوپان دروغگو مصداق است. فاش شدن يک دروغ جايگاه صداقت و اعتبار را نابود می سازد

  بقول صديقش مده اعتبار  ر دروغی که کرديد فاش آشکا

  

  حقوقدان –امير فيض                    

  



 

 

  فتوای آخوند جنتی » باصطالح«قسمت دوم نقد 
انی که در ماه رمضان زبانش روزه نباشد، حق استفتا از علما ندارد و پاسخ به ممسل«در نامه آخوند جنتی آمده است 

  » وی جايز نيست

درحقوق اسالمی اصل استصحاب جاری . شودنمی  م و ممنوعيتی ديدهدر هيچ حکم شرعی ورساله های مراجع چنين حک
د، اصل اين است که مسلمان در ماه رمضان روزه نبه مسلمانان اجازه نمی دهد که پيش داوری کن راست و اصل مزبو

دار است مگر خالفش با شهادت عاقل و بالغ به اثبات برسد درغير اينصورت افتراست و مجازات مفتری را شايسته 
  . است

عقيده دارد که استفتاء کننده روزه دار نبوده است پس چرا به استفتا او جواب داده است؟؟ نمی شود  آخوند جنتی اگر
کجدار و مريز است که کار . اين نهايت نادانی و بی عقلی است. (!) گفت جائز نيست و بعد هم آنرا جائز جواب دانست

  .عامی است

اين است که مجتهد باشد ويکی از شرائط اجتهاد هم يکی از شرائط مرجعيت و اينکه شخص بتواند فتوا بدهد  -١
نقل از رساله مراجع (اين است که به زبان عربی و زبان مردمی که مجتهد با آن مردم سروکار دارد عالم باشد 

 ) تقليد

آخوند جنتی در نامه ای که بعنوان فتوا در پاسخ به پرسش های منتسب به اعليحضرت منتشر کرده واژه های 
هرکس اندکی از زبان عربی وفارسی بهره داشته باشد ميداند که نه در . بکار برده است» سوما«، »دوما«، »اوال«

و » اوال، ثانيا، ثالثا الی آخر است«در زبان عربی . الی آخر وجود ندارد» سوما –دوما «زبان فارسی و نه عربی  
  .»اول، دوم، سوم و الی آخر است«در زبان فارسی 

نی و عدم آشنائی به قواعد زبان عربی و فارسی آنهم در اين حد ابتدائی نشان می دهد که ايشان تنها اعتراف به نادا
بنابراين شرعا حق قرار دادن خود در جايگاه مراجع وصدور فتوا . يک آخوند است آنهم آخوند، ساده و عوامی

ل، تقلب و سوء استفاده از موقعيت جعـدد فاده از واژه فتوا که حکم شرعی تلقی می گرندارد و عنوان ايت اهللا واست
  . است
عموم فتاوی که درتاريخ تشيع ثبت است، متضمن اين نکته است که، سئوال کننده يک فرد مشخص را با القاب  -٢

واحترامات خاص وذکر نام طرف مورد پرسش قرار داده وحتی يک مورد ديده نمی شود که پرسش کننده سئوال 
 . ذکر مشخصات مطرح کرده باشدخود را بطرفيت عام و بدون 

و عرف معمول، بين آنها توجهی ندارد و  احمد جنتی فرق بين استفتاء و استيضاح را نميداند و به روابط مريد ومرجع
بوده که او » آقايان«آيا نام آخوند احمد جنتی . فتوا ارتباطی نداشته است هخود را به ميان موضوعی انداخته که اساسا ب

  وال پنداشته است؟ خود را طرف سئ

  .بنابراين دخالت آخوند احمد جنتی در موضوع، يک فضولی آشکار و يک خودنمائی مفتضح است

 :در نامه جنتی آمده است -٣

سال قدمت  ١۴٠٠دشمن برعليه استقرار اسالم حکومتی حمله عليه برقراری نظام ومقررات مقدس با  سوما حمله«
  ».ت می خواهدو حمله به تحقق آن چيزی است که خود مل

ق خواست از تحق حمله دشمن برای از بين بردن ويا جلوگيری و ممانعت«: در اين عبارت، جنتی خواسته بگويد
  . قق را بجای جلوگيری وممانعت گرفته استق آشنا نبوده، تحا که با معنی تحقجولی از آن» ملت است



 

 

که ادعای پياده کردن اسالم را دارد  یاحمد جنتی نسبت به ملت وخواست ملت، غلو نمايشی کرده است، کس -۴
بی معنا و حتی کفر است، در اسالم خواست خدا مطرح است و نه خواست » خواست ملت«نميداند که در اسالم 

بی اعتبار است، حاصل وفاسق است، خيرو شر را تشخيص نمی دهد، پست ترين بنده خدا در اسالم . بنده خدا
 . ، اينها بخشی از صفاتی است که قرآن برای مردم و ملت ها قائل شده است.....پستی ها است

  
اين ... «: گفت ۵٨ن آيات است که خمينی در مالقات با خانواده امام موسی صدر در ششم مهر ماه سال يبه اعتبار هم

ادی مطرح است که ما ايرانی هستيم وبرای ايران چه بايد بکنيم اين حساب ها درست نيست عحساب هائی که پيش مردم 
اين قضيه که شايد صحبتش درهمه جا هست که به ملت و مليت کار داشته باشيد اين يک امر بی اساس در اسالم بلکه 

  » متضاد است با اسالم
  

ميداند، اين چنين ملتی  ،غير و نادان و محتاج ولیصخوند جنتی يکی از سردمداران آن است، ملت را تشيع که اين آ
  . (!) چگونه ممکن است خواست آن قابل اجرا و قابل احترام باشد

  
ناميده است، اين تعابير با  کفرا  مردم را به خاشاک تعبير کرده وآخوند منتظری هم مردم) امام شيعيان(جعفر صادق 

با اينحال بنظر ميرسد که آخوند جنتی بايد برگردد به . آنکه بسيار مذموم است ولی مقتضای اسالم خامه تشيع است
  . بتدائی اسالم شناسیامدرسه 

  اشاره شده به اصل حاکميت اراده مردم رزبوندی از نامه مدرب

حاکميت اراده مومنين ديده می شود، ابتدائی ترين  درنامه احمد جنتی احترام و الويت و امتياز خاصی برای -۵
ردم قائل نيست، ده ها که اسالم حق حاکميت واراده را برای م ی با اسالم و قرآن دريافت اين روشنی استآشنائ

نباشد مخلوق را اختيار واختيار با « : سوره قصص که می گويد ٢٨آيه گويای اين روشنی است از جمله آيه 
سوره  ٩۶آيه » در کار رزق به اهللا توکل کنيد نه بر سعی و کوشش خود« :سوره عنکبوت ۶٠آيه » خداست
شما نمی خواهيد « :سوره مرسالت ٣٠آيه » استخداوند وآنچه را که شما می سازيد خود آفريده « :صافات

 ،»همه چيز به اختيار خداست نه اختيار شما« :سوره انشقاق ١٩آيه  ،»چيزی را جز آنچه که خدا می خواهد
 وبسياری ديگر  ».گو هرگز جز آنچه که خدا خواسته است بر ما نخواهد رسيدم« :سوره توبه ۵١آيه 

  
تمام شعرای فارسی و . ار همين آيات حق حاکميت را از مردم ساقط کرده استقانون اساسی جمهوری اسالمی هم به اعتب

  : هلراد بشر را بنمايش در آورده اند؛ از جمفاجبر وعدم اختيار  تعربی زبان با اشعار خود حال
  

  ر جامه برتن درد نا خداـــاگ    جا که خواهد خدا ـــرد کشتی آن َب 
ــ ن    الم بجنبد ز جای ــع غيـــر تــــاگ   د خدابرد رگی تا نخواهـ   ُ ــ

  مانی نيستز به تائيد آس  ــُ ج    بخت و دولت به کاردانی نيست
ــ ج   د خدای عز وجلــرسانــــــب    ر کنی يا نکنی ــــاگ قهد رز  َ ـ

  ر بروز اجلـــنخورندت مگ    شيرو پلنگ نور روی در دها

و  بهيچ مسلمانی نيست که به قدرت و موقعيت خبر در اسالم آگاه نباشد و اساسا حق حاکميت يک واژه مغلو
آپانديسی در اسالم است، آيا اين آخوند مدعی اجتهاد به اين اصول اوليه و پيش پا افتاده اسالم وقانون اساسی 

  . م را بزک حاکميت کرده استاه نيست و يا برای فرار از منجالب اسالمی است که اسالکشور آگ

  



 

 

  :خود نمائی کودکانه

  . به اين قسمت از نامه احمد جنتی در پايان اين تحرير پاسخ گفته شده است

  :ماهيت نامه آخوند جنتی

نامه آخوند جنتی مويد اين است که او در عين حالی که خود را فارغ از جواب دانسته به تمام پرسش های  تماهي
آخر چگونه و به پشتوانه کدام االهيات است که تجاوز به عنف را بردختر و «: ها اين استمطروحه که آخرين آن

  » پسر ايرانی مجاز می شماريد

تجاوز به دختران و پسران هرگز تجاوز نيست بلکه حق اسالم «: جنتی به پرسش باال اينطور جواب داده است
تائيد کرده ولی اجرای آنرا حق حکومت اسالمی می  آخوند جنتی اصل تجاوز را. جواب جالبی است» حکومتی است

عمال هم همينطور است . ان تجاوز کند نه افراد عادیرسداند، يعنی حکومت اسالمی است که حق دارد به دختران و پ
  . و تجاوز به دختران بوسيله مامورين حکومت اسالمی صورت می گيرد نه افراد

چگونه و به پشتوانه کدام االهيات است که ميراث تمدن ايران را شايسته «: ستيا آنجا که در سئوال ديگری آمده ا
  » حراج کردن و سوزاندن و به آب بستن و به کلنگ برکندن می دانيد

محو آثار بت پرستان پيش از اسالم يک تلکيف اسالم «: آخوند جنتی در کمال صراحت اين جواب را می دهد
ما هنوز محکم نشده ايم، دست بکار «سئوال کننده اضافه کرده است که  وبرای مزيد استحضار» حکومتی است

  » نشده ايم، هنوز فرصت می خواهيم تا معنای واقعی اسالم حکومتی را ارائه دهيم

يعنی اين چيز هاکه دنيای آزاد را منقلب وايرانيان را به صالبه کشيده است هنوز قطره ای از دريای خشونت و بی 
  . تی استرحمی اسالم حکوم

  :اعتراف ارزنده، طرح کشور گشائی جهانی

احمد جنتی در پايان نامه اش اعترافی کرده است که بسيار ارزنده و کشورهای جهان را بايد متوجه برنامه وطرح 
  . باز فاش  کرده است بنمايد رانجهان گشائی حکومت جمهوری اسالمی که آ

  : راف وفاش گوئی نگاه می کنيمبه اتفاق به اين اعت

متشيع مومن عدالت اسالم حکومتی را . سال صبر کرديم و نوحه خوانديم و اکنون دفع الوقت نميکنيم ١۴٠٠ما «
نشان خواهد داد تا ملسمانی را اشاعه دهد شرع نبی بر تمام ايران و دنيا حکومت خواهد کرد تا موازين اسالمی را 

ان و جهان غير اسالم را حجت وواجب خواهد کرد تا  عملکرد اسالمی بوجود آورد و بسيج سراسری اير. جلوه دهد
   » ی همان غزوه که در صدر اسالم به نجات عالم کمر بستنعيپاسداران، جهان اسالم را بوجود آورند 

مان ساختن لساين اعتراف، ارائه نقشه حکومت اسالمی بر تحميل اسالم به جهان و ايجاد جنگ های اسالمی برای م
آشکار ساختن ماموريت بسيج در تشکيل لشگر های اسالمی و غلبه بر حکومت های آزاد . کشور های کفر است

  . کشور هاست



 

 

بنده تصور نمی کنم در حکومت آخوندی حاکم هيچ ديوانه نادانی چنين اقاريری را که اين آخوند صريح و پوست 
  ١. اشدکنده اظهار داشته حاضر به تکرار و تاييد آن ب

  اسالم حکومتی و اسالمی تهذيبی

در نامه احمد جنتی برايم حيرت آور شد زيرا تئوری اسالمی » اسالم حکومتی و اسالم تهذيبی«استفاده از عبارات 
از سوی سنگر ابداع گرديد  ١٣۵٩ی يعنی تقسيم اسالم به دو مقوله برای اولين بار در سال بحکومتی و اسالم تهذي
ه نشد و در خارج از کشور ويا داخل هم متفکرين و حقوقدانان ب نشت، سنگر ديگر پيگير آو چون پايه محکمی ندا

  . اين تئوری گرايشی نشان ندادند

نمود که با  ١٣۵٩ در نامه جنتی فورا مرا متوجه مقاله سنگر در سال» شما هنوز نميدانی«بکار گرفتن عبارت 
به اين ماجرا که رسوائی بار برای احمد جنتی  اتفاق هاجازه فرمائيد ب. انتشار يافت» دملت هنوز نمی دان«تيتر؛ 

  : است نگاه کنيم

د ی دا   وز م 
ماه پس از پيروزی شورشيان و اعالم حکومت جمهوری اسالمی در سنگر  ١٧يعنی  ١٣۵٩در بيستم تير ماه سال 

در آن مقاله نه تنها برای اولين وآخرين بار به اسالم » هنوز ملت نميداند«مقاله ای نوشتم زير عنوان  ٣١ه شمار
ار يحکومتی و اسالم تهذيبی اشاره شد بلکه عباراتی که در نامه احمد جنتی پياده شده در همان مقاله با تحريفاتی بس

  . ناچيز که مشخص اقتباس است ديده می شود

کپی به اينجا فتو ۵٩از سنگر سال  ربرای مالحظه ايجاد اين سرقت تاليف بجاست که عين مقاله مزبوفکر ميکنم 
  . اشاره و مقابله شود دشود و برای سهولت مقابله به چند جمله که دقيقا حالت سرقت و اقتباس را نشان می ده

   ۵٩سال  ٣١نخست فتو کپی سنگر شماره 

                                                            
سندی است به بی  ،اين دليل خود نه از برای دفاع از آخوند جنتی بلکه از نظر اينکه اين نامه بی اعتبار بوده است الزم است ياد آوری شود -  ١

اعتبار بودن نامه جنتی زيرا بنظر می رسد با توضيح های دکتر امير فيض يک آدم بی سواد سود جوئی اين نامه را از روی بخار معده سر هم 
  ک-ح. است» آيت اهللا «خمينی با عنوان  نمونه اش سخنرانی های. گرچه که سواد اغلب آخوندان باالتر از اين نيست . کرده است



 

 

   

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

ماره  ی با   مد  ی  ا ط   ٣١دول 
  ١٣۵٩سال  ٣١از نوشته های سنگر شماره 

اين روزها چيزی که انتظارش را داشتيم به  -١
 .اجتماع ايران حمله کرد

ماه حکومت  ١٧يقين بدانيد، که مالها در طول  -٢
خود هنوز مقررات اسالم حکومتی را به اجرا نگذاشته 
اند بهمين لحاظ خشونتی که خاص احکام اسالم 

 .حکومتی است برای ملت ايران روشن نشده است
اصل فلسفه اسالم حکومتی اجرای قوانين  -٣

سال قبل برنياز  ١۴٠٠شرعی است که اين قوانين در 
همان قوانين  و اصل ديگر ... فتهجامعه آنروز تدوين يا

اليتغير بودن قوانين است که از اين اصل، اصل ديگری 
مشتق می شود که حکومت بی چون و چرای قوانين 
شرعی است برتمام شئون اجتماعی و ملی در هر زمان 

 .و مکان
لت سير تکاملی خود نياز از آنجا که اجتماع بع -۴

به روابط حقوقی مناسب با پيشترفت های خود را دارد 
 ... می تواندلذا، ن

به حقيقت به شما می گويم که ملت ايران هنوز  -۵
کومت اسالمی چيست و اسالم حکومتی نمی داند ح
 .کدام است

هنوز نميدانيد که کشتن صد ها هزار نفر در راه  -۶
اسالم حکومتی برای يک مالی متشيع از نوشيدن يک 
جرعه آب آسانتر ويک وظيفه و تکليف اسالم حکومتی 

 .است
هنوز نميدانيد، بردگی فکری و اعتقادی تام  -٧

م انسان های عالم بعقايدمالی متشيع يک تکليف اسال
 .حکومتی است

هنوز نميدانيد محو آثار باستانی و تاريخ کهن  -٨
ملی و ميراثهای فرهنگی يک تکليف اسالم حکومتی 

  .است
هنوز نميدانيد که زهر اين اسالم حکومتی بر  -٩

  ١٣٨٨سال جنتی دراحمد نوشته های نامهاز

چيزی که انتظارش را داشتيم هنوز در  -١
 . اجتماع ايران اجرا نشده است

سال حکومت  ٣٠يقين بدانيد که در طول  -٢
هنوز مقررات اسالم حکومتی را به اجرا نکشيده 

بهمين لحاظ انضباطی که خاص احکام . ايم
 .است اسالمی است برای بسياری روشن نشده

اصل فلسفه اسالم حکومتی اجرای قوانين  -٣
قرن مطابق با نياز جامعه  ١۴شرعی است وطی 
اصل ديگر اليتغير بودن قوانين . تنظيم شده است

است که از اين اصل اصل مهمتری مشتق می 
شرعی  نشود که حمايت بی چون و چرای قواني

شئون اجتماعی در هر زمان و  ماست بر تما
 .مکان

از آنجا که اجتماع بعلت سير تکاملی خود  -۴
نياز به روابط حقوقی مناسب با معنويات را دارد 

 ... می تواندلذا ن
به حقيقت می گويم شما هنوز نميدانی  -۵

حکومت اسالمی چيست و اسالم حکومتی کدام 
 .است

 هنوز نميدانی که اصالح جامعه از صد -۶
 هزار نفر در راه اسالم حکومتی برای مراجع

تقليد از نوشيدن يک جرعه آب آسانتر و يک 
 .وظيفه و تکليف اسالم حکومتی است

هنوز نميدانی که ايمان و اعتقاد تمام  -٧
انسان های عالم به عقيده مراجع تشييع يک 

 .تکليف اسالم حکومتی است
هنوز نمی دانی محو آثار بت پرستان پيش  -٨

 .از اسالم يک تکليف اسالم حکومتی است
هنوز نميدانی، که طعم اسالم حکومتی را  -٩

م همه مردم نچشيده اند، هنوز چهره منزه اسال



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چه بدبخت شده ايران من
  

مسئله تحريف و تقلب و سرقت تاليفاتی که مالحظه کرديد به يک سو، بی شرمی و استفاده نا مشروع از نوشته کسی که 
 دراينترنت خود سی سال است عليه رژيم اسالمی حاکم غاصب می جنگد و آنهم با رشادت تمام اين نوشته متقلبانه را بنام

    ٢.ها پخش کردن مهم است
  

ه از نوشته يک ضد انقالب سلطنت طلب مانده ام، آخر جواب دادن به سئواالت کار مهمی نبوده و نيست که استفاد
اگر انسان ظرفيت علمی و بضاعت برای جواب دادن ندارد چرا ساکت نماند و دست به . ضرورت اجتناب پذير نباشد

  . هرکس يک جو شرافت و حيثيت و اخالق داشته باشد محال است دست به چنين کاری بزند. سرقت بزند
  

ثيت جمهوری اسالمی را جرم ميداند، عمل احمد جنتی چه از نظر اقاريری که اگر قوه قضائيه جمهوری اسالمی هتک حي
و اعتبار جمهوری اسالمی زيان می رساند و چه از جهت سرقت و استفاده از نوشته يک ضد انقالب (!) نهايتا به حيثيت 

  اورا بدون تنبيه رها نمی کند 
  

دعی اجتهاد، در يکی از باالترين نهاد های جمهوری اسالمی بيچاره کشورم که يک چنين آدم بی سواد، سارق تاليفات، م
  . مقام دارد

  
  
  

                                                            
دستکاری شده است بيشتر به کار دزدی و تقلب طرفدارن مجاهد خلق ويا توده ای  منتسب به جنتی جمله بندی های بخشی که توسط نويسنده نامه -  ٢
را  ٣١شماره  اين بی شرف دزدی به اين بزرگی را کرده و چنان جمله بندی را حفظ کرده که خواننده اگر سنگر. ميهن کرده می ماندپشت به  یها
درحاليکه دزدی آنقدر آشکار و . استحقوقدان –امير فيض  دکتر ،گمان می کند نويسنده نامه جنتیبه اشتباه می افتد و به غلط خوانده باشد  هم باريک

 نويسندگی می گذارد يک شخص با افکار کومونيستی استوار به يک ايدئولوژی کثيف عاملواژه های بکار رفته چنان روشن است که شکی باقی ن
آنقدر بی شعور و بی  هيچ بعيد نيست اين نامه توسط طرفداران برخی از کسانی که بتازگی مورد انتقاد قرار گرفته اند باشد ولی .اين نامه بوده است

باشد او از اين » رشيدی مطلق«يد همان نويسنده نه گمان نکن .سواد بوده که گمان نکرده کسانی پيگير خواهند بود ومشت کثيفش را باز خواهند کرد
   ک- ح ... کار ها؟؟ ابدا

مردم و ملت ما تاکنون نرسيده است و هنوز قيافه 
زشت و کريه اسالم حکومتی به اجتماع ما نشان داده 

می بينيد دل انسانرا بخون می  نشده است و اينها که
 .کشد تبسم های مهربانه اسالم حکومتی است

اين جنايات که اين مالها می کنند حتی اشاره  - ١٠
ه اسالم حکومتی بحساب نمی آيد آنها ای هم در را

هنوز دست بکار نشده اند هنوز محکم نشده اند، 
 .هنوز فرصت می خواهند

غارت سراسری ايران و جهان غير اسالم را  - ١١
حجت و واجب خواهد کرد تا عساکر اسالمی بوجود 
آورد و نامش را بگذارد پاسداران اسالمی يعنی همان 

   غزوه که در صدر اسالم بغارت ايران کمر بستند 

حکومتی به اجتماع ما درست نشان داده نشده 
م های مهربانانه ستباست و اينها که می بينيد 

 .اسالم حکومتی است
اين گاليه ها حتی اشاره ای هم در راه  - ١٠

ما هنوز دست . اسالم حکومتی بحساب نمی آيد
بکار نشده ايم هنوز محکم نشده ايم هنوز فرصت 

 .می خواهيم
بسيج سراسری ايران و جهان غير اسالم  - ١١
می حجت و واجب خواهد کرد تا عملکرد اسال را

بوجود آورد و پاسداران جهان اسالم را بوجود 
آورد يعنی همان غزوه که در صدر اسالم به نجات 

  .عالم کمر بست



 

 

  
  : حيرت اندر حيرت است اين ماجرا

  
چگونه در دست احمد جنتی می  ١٣۵٩در پايان اين تحرير نمی توانم از ابراز اين حيرت خودداری کنم که سنگر سال 

چاپ می گرديد و برای تعدادی سلطنت طلب شناخته  سنگر در آن سال که سال دوم انتشارش بود بسيار محدود. باشد
شده  آرشيوحيرت بيشتر آن جاست که سنگر مزبود چگونه ظرف سی سال گذشته حفظ و . شده و معتقد ارسال می گرديد

  . سلطنت طلبان مشترک سنگر هم بندرت آن سنگر را دارند(!) است؟ 
  

ان می دهد، افشای اينکه احمد جنتی از سنگر ضدانقالب، استفاده باری آنچه که ميدانم ورويه معمول بين آخوند ها نش
  . کرده وبرای خودش ايجاد اعتبار در لوای نوشته های سنگر کرده است هزينه سنگين آبروئی خواهد داشت متقلبانه

  
  مال ارجح است از سرقت ناموس کس تسرق    آنکه تاليفی بدزدد دزد ناموس است و بس

  
  : اهی های کودکانهخود نمائيی و خود خو

  
نمی رسند و بايد از يک طلبه ... کالس اول مدرسه فيضيه و دتمام مردم عالم به پای شاگر«جنتی در نامه اش آورده 

  »جامعه مدرين حوزه قم سالها بياموزند
   

ز علم و دانش اين قبيل خود نمائی ها و ادعا ها که بيشتر شبيه بازی کودکانه است فقط از آدم های نادان که هيچ چيزی ا
  . و فراگيری آن نمی دانند ممکن است شنيده شود

  
تصور می کنم توجه خوانندگان اين تحرير و مالحظه حد سواد احمد جنتی در بکاربردن واژه های اوال و دوما و سوما و 

سال پيش و  ٣٠از آن مهمتر بی سوادی در حدی که برای پاسخ به چند سئوال بسيار ساده خود را به دامان سنگر 
!!! ب انداخته و خواسته است با استمداد از آن نوشته ها برای خود کسب حيثيت نوشته يک ضد انقالب و سلطنت طل

  : کند، پاسخ به ادعای اوست
  

، مصداق موضوع است وقتی احمد جنتی با آن »درخت گردکان آنقدر بزرگ است، درخت خربزه اهللا اکبر«  :ضرب المثل
اسالمی آنقدر بی شعور و فاقد فهم و زبان عربی  مقام به اصطالح روحانی وعضويت در پايگاه های باالی جمهوری

  . وفارسی است وای بر ديگر آخوند ها
  

  دانحقوق  –امير فيض 
  
  
  


