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 حميد بھشتی

  ٢٠١۵ جون ١٩
  

 دستور ممنوعيت حضور خاتمی در عرصه عمومی از عالم غيب
  

اما چه کس يا .  و خالف مقررات باشدتصميم گرفته اند پخش سخنان يا تصوير خاتمی رئيس جمھور اسبق ايران ممنوع

  .مقامی اين تصميم را گرفته است و به چه دليل معلوم نيست

 قضائيه خط و نشان کشيده ۀرئيس جمھور فعلی می گويد اين تصميم را شورای امنيت ملی نگرفته است و سخنگوی قو

در اين بين معلوم نيست چه مقام يا . شدکه ھر که سخنان يا تصوير خاتمی را منتشر کند خالف کرده و مجازات خواھد 

  .عموم محو گرددۀ مرجعی تصميم گرفته است که خاتمی از عرص

خامنه ای مريض است و مجلس خبرگان رھبری . له مانند معمای انتخابات پيش روی رھبری جمھوری اسالمی استأمس

  . موظف به توافق بر سر جانشين اوستءمتشکل از آيات عظما

.  علم الھدی که يکی از اعضای مجلس خبرگان رھبری است ولی فقيه از جانب مجلس خبرگان انتخاب نمی شودۀبه گفت

در عين حال مردم بايد خبرگانی را انتخاب کنند که حق تعيين يا نظارت بر رھبر را ندارند، بلکه فقط حق دارند او را  

  .گان است و مولی عليه که نمی تواند بر ولی خود نظارت کندقول علم الھدی رھبر ولی مردم و خبره زيرا ب. يد کنندئتأ

زيرا ولی فقيه را حجت امام زمان می دانند که در عالم . ی استئدر جمھوری اسالمی دارای نقش بسزای عالم غيب ئگو

م ممنوعيت او را به مانند عالۀ عمومی نيز ريشۀ به ھمين ترتيب مخالفان حضور خاتمی در عرص. غيب حضور دارد

  .غيب خارج از آگاھی عموم باقی می گذارند
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