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  قوه قضائيه 

  در دست اعضای افغانی 

   استهو عراقی القاعد
 

ميان سخنرانی ها و پرسش و پاسخ هائی که اين روزها کانديداهای رياست  در
جمهوری، در شهرها و دانشگاه های مختلف و يا در ديدار با برخی هيات ها دارند، مطالب و 

ها جديد  ها می گذرد اما هنوز طرح آن ی مطرح می شود که گاه چند سال از وقوع آناخبار
  !است

اين روزها خبر ساز  از جمله کسانی که بعنوان رئيس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در
او در اين روزها عالوه بر تعديل برخی تندروی . شده، حجت االسالم محتشمی پور است

زادی ايران و افشای اطالعات دست اولی که مربوط به مخالفت هايش در ارتباط با نهضت آ
آيت اهللا خمينی با برخورد و مقابله با رهبران و اعضای نهضت آزادی است، درباره قوه 

  .قضائيه و ترکيب آن نيز به اطالعات جالبی اشاره کرده است
نشگاه  دای در تاالر مولوی آروبی ستاد مهديیدانشجو تهيمحتشمی پور در جلسه کم

  :گفت یبهشت
من . وجود دارد  یرانير اي و غین قوه ، عناصر نفوذيدر ا. مار است يه بيقوه قضائ«
در هر .  دارندی و عراقیافغان تي از افراد موثر و قضات، تابعی دارم آه تعدادیاطالعات

 ی آورد آه نمی بوجود میضد حقوق بشر ك حادثهيه ي، قوه قضائی خاتمی آقایسفر خارج
ه را فلج آرده يستم قوه قضائي، سیان نفوذيجر. دانست یقه ايا آج سلي یآن را اتفاقتوان 
من همان موقع . ر آردندي دستگی را به اتهام براندازینهضت آزاد ش سرانيچند سال پ. است

 ی شان و حتیاسي هستند آه در طول عمر سینها مجموعه افراديا: دادم و گفتم  واآنش نشان
چارچوب قانون  ت شان دري نداشته اند و فعالیكاليچ گونه حرآت رادي شان هیدر زمان جوان

ك دستگاه به شدت يه يد؟ قوه قضائي داريین ادعايد آه چني آنیبوده است، حاال شما شرم نم
 شود و يیگانه، شناساي نفوذ بیشه هاين است آه ريا هيمار است و تنها راه اصالح قوه قضائيب

  » .رد يصورت بگ یقي دقیك جراحيدر آن 
حوادث و تقابل های جناح جدی تری نيز همراه شود،  شايد، اگر دوران انتخابات با

  :محتشمی پور بگويد
اين جريان عراقی و افغانی يک ريشه اش در سازمان القاعده است و ريشه ديگرش 

 بخشی از انفجارها و حادثه جوئی. در مدرسه حقانی و دوربری های آيت اهللا مصباح يزدی
  .های دوران اخير عراق نيز از همينجا ريشه می گيرد

  :شايد محتشمی پور و يا کانديدای ديگری بيش از وی جسارت به خرج داده و بگويد
برخی از اين قضات افغانی و عراقی، زندانبان ها و عاملين اجرائی قتل عام سياسی 

 بورس 70د که در دهه  بوده ان60در زندان ها و ترورهای سياسی خارج از زندان در دهه 
ی از مدرسه حقانی گرفتند و در آنجا درس قضاوت اسالمی به سبک حجتيه را خواندند گطلب

بخش ايرانی اين عده نيز امثال سعيد . و حاال محاکم و مراجع قضائی را دراختيار گرفته اند
  .مرتضوی يا حسين الهام در شورای نگهبان اند

  
  !اعده استاین قوه قضائيه، شاخه قضائی الق

 


