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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ١۶

!اش در سپاه پاسداران» برادران قاچاقچی«محمود احمدی نژاد و   
)بخش ھفتم(  

  

  ! منتظر امام زمان بود؟» ھوگو چاوز«: احمدی نژاد

، در بازگشت از ونزوئال در ٢٠١٣ چ مار٩س جمھوری حکومت اسالمی ايران، روز شنبه ئيحمود احمدی نژاد، رم

  ».چاوز منتظر مسيح و امام موعود بود و بارھا اين موضوع را به ما گفته بود«: فرودگاه مھرآباد تھران گفت

 را مسأله می کرد و اين تأکيدشق به ايران  که با ما داشت، ھمواره بر عئیھوگو چاوز، در ديدارھا«: او، افزود

  ».اطرافيان به خصوص مادر ايشان نيز در اين مراسم به من گفت

ھمه کسانی که با ما مالقات داشتند و در جلسه بودند «: خواندن ھوگو چاوز، گفت» منؤم«و » موحد«احمدی نژاد، با 

  ».من، موحد و پاک بودؤ دھيم که چاوز م گفت که شھادت میحتی کشيشی که پيام اسقف اعظم را خواند می

وقتی که او به علت بيماری مشکوکی از «: خواندن بيماری سرطان چاوز، گفت» مشکوک«احمدی نژاد، بار ديگر با 

دنيا رفت برخی ھا فکر می کردند که می توانند به حرکت ھای انقالبی ضربه ای وارد کنند به ھمين دليل برگزاری 

  ». در آن بسيار مھم بودمراسم ايشان و حضور

چاوز، نام آيت هللا » رانی ھایدر تمام سخن «او، ادعا کرد که چاوز، انقالب ايران را مطالعه کرده بود، گفت که تقريباً 

  .خمينی و انقالب ايران وجود دارد

ی التين آغاز کاامريبا پيروزی انقالب اسالمی موج اميدی در حرکت ھای انقالبی «: احمدی نژاد، ھم چنين اضافه کرد

او، در پايان خواستار » . يک مرد انقالبی بود مرحوم چاوز بود و او حقيقتاً ۀشد که رھبری اين موج جديد بر عھد

  .شد» اولياء الھی«آمرزش روح چاوز و محشور شدن او با 

 -  ، در پايتخت ونزوئال٢٠١٣ چ مار٨ -  ١٣٩١ حوت ١٨ ھا، مراسم چاوز، روز جمعه  به گزارش خبرگزاری

 .کاراکاس برگزار شد که در آن، تعدادی از سران برخی کشورھا شرکت داشتند

س دولت اين کشور باشد و ئي روز ر٣٠معاون ھوگو چاوز، نيکالس مادورو، در ھمين روز سوگند خورد تا برای 

س جمھور ئي رارتش ھم گفته است که به پارلمان ونزوئال و معاون. انتخابات رياست جمھوری بعدی را برگزار کند

، در يک کودتای ناموفق عليه چاوز برای مدتی کوتاه قدرت را در آن کشور ٢٠٠٢ارتش در سال . وفادار خواھد بود

  .در دست گرفت، اما کودتا با حمايت مردم از چاوز شکست خورد
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 ديگر اين امريکائیچھره . اند خواه و يک سناتور دموکرات در اين مراسم حاضر شده  ، يک سناتور جمھوری امريکااز 

اين ستاره .  ھای خبری روی او زوم کرده بودند  و فعال مدنی بود که دوربينامريکائیمراسم، شان پن، بازيگر 

  .ای با ھوگو چاوز داشته است  روابط دوستانه امريکائی

، قرار ئیمات ونزوئالقرار است جسد ھوگو چاوز بعد از انجام اين مراسم، به يک موزه نظامی منتقل شود و به گفته مقا

  .شود» موزه انقالب«است اين موزه تبديل به 

.  درآوردء اجراۀ سال حکومت خود رفرم ھای متعددی را برای کمک به مردم فقير به مرحل١٣ھوگو چاوز، در طول 

ين به برای مثال، مراکز بھداشتی و درمانی در برخی از فقيرترين محالت شھرھا ساخته شد و ده ھا ھزار ھکتار زم

اما فراموش نکنيم که او، در . بود» ضدامپرياليست«و » رفرميست«در واقع چاوز، يک . کشاورزان واگذار گرديد

سطح بين المللی با حکومت ھای آدم کشی چون جمھوری اسالمی دم خور بود و کوچک ترين اعتراض و انتقادی به 

 ھم پيمان حکومت اسالمی ۀمع بين المللی نيز از جملدر مجا. جنايت ھای اين حکومت و حکومت ھای مشابه آن نداشت

چرا که گرايش . بنابراين، برخی از چپ ھای ايرانی که سعی دارند او را سوسياليست معرفی کنند واقعيت ندارد. بود

 سوسيال دمکراسی است و ربطی به سوسياليسم علمی که بنيان گذاران آن مارکس ۀسياسی او، ھمان گرايش شناخته شد

   .نگلس ھستند، نداردو ا

به خصوص . ر نمی دھديي عقايد چاوز که آيا عقايد مذھبی داشت و نداشت چيزی را تغۀحال ادعاھای احمدی نژاد، دربار

س جمھوری جھان، در عصر خودش ئياحمدی نژاد، يکی از جانی ترين، خرافی ترين، چاخان ترين و دروغ گوترين ر

  .است

.  در ايران راه افتاده است حاشيه اند و حقيقتا ربط چندانی به او ندارندئیاوز، بحث ھا مرگ چۀآن چه که امروز به بھان

 ايران، توسط جناح بندی ھا و کشمکش قدرت درونی حکومت ۀ بحث اصلی بر سر تقسيم قدرت و ثروت جامعو اساساً 

  .اسالمی است

مراسم بزرگ داشت ھوگو چاوز عازم ، برای شرکت در چ مار٧ -  حوت ١٧محمود احمدی نژاد، شامگاه پنج شنبه 

: به گزارش مھر، او ھنگام ورود به فرودگاه کاراکاس ضمن تجليل دوباره از ھوگو چاوز گفت. کاراکاس شده بود

 به آن ھا ھا خواھند بود و اين ھا حقايقی است که چاوز عميقاً  خدای متعال، حضرت مسيح و انسان کامل، يار ملت «

  ».ايمان داشت

 جنبش غيرمتعھدھا، و علی اکبر صالحی، وزير ۀس دبيرخانئي نژاد و ر ترين افراد به احمدی ، از نزديک یئرحيم مشا

  .کردند نژاد را در اين سفر ھمراھی می   ھای دولتی بودند که احمدی  امور خارجه، از جمله چھره

من و ؤانسانی عميقا موحد و م«، او را منتشر کردنژاد، پيش تر در پيامی که به مناسبت درگذشت چاوز  محمود احمدی 

 ھای انسانی و آسمانی و باورمند به راه انبياء الھی و حاکميت جھانی عدالت و عشق به رھبری  پايبند به ارزش

ترديد ندارم که او بازخواھد «:  چاوز که يکی از متحدانش بود، ھم چنين ادعا کردۀنژاد دربار احمدی . خواند» نصالحا

 بشری ۀ صالحان و حضرت مسيح و تنھا باقی مانده از نسل پاکان، انسان کامل، خواھد آمد و جامعۀگشت و به ھمراه ھم

  ».ياری خواھد کردرا در استقرار صلح و عدالت کامل و مھربانی و کمال 

 را به ھمين خاطر عزای عمومی حوت ١۶ دولت نيز روز چھارشنبه ھيأت نژاد،  عالوه بر پيام تسليت محمود احمدی

  .  سابقه بوده است  که آن ھم کماعالم کرد

 مجلس ۀسئي رھيأتنژاد، انتقاد برخی آخوندھا را برانگيخت و از جمله احمد خاتمی، از اعضای  اين پيام تسليت احمدی 

  .کرده است»  روی زياده« نژاد در اين پيام  محمود احمدیگفت خبرگان رھبری، 
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 نژاد به مناسبت درگذشت ھوگو چاوز، محمد يزدی، عضو مجلس   انتقادات از پيام تسليت محمود احمدیۀدر ادام

به . مذھبی خودداری کندس دولت ايران از اظھار نظر درباره مسائل ئي، ھشدار داد که رحوت ١٩خبرگان، روز شنبه، 

 ھای علميه و  نژاد درباره مسائل دينی در حوزه گزارش خبرگزاری فارس، يزدی با بيان اين که سخنان محمود احمدی 

 مانده از دوران   ھای باقی که در ماه» کنيم مشفقانه نصيحت می «ميان روحانيون موجب نگرانی است گفت که او را 

  ».بپذيرد که اطالعات دينی الزم را ندارد«ر را حفظ کند و رياست جمھوری خود آرامش کشو

اين گونه عباراتی «:  مجلس خبرگان و وزير اسبق اطالعات، گفته استۀسئي رھيأتآبادی، عضو  قربانعلی دری نجف 

  ».ن ما نيستأس جمھوری ونزوئال به کار بردند، در شئي نژاد در خصوص ر که آقای احمدی

  ».آوريد شما چه کاره ھستيد که اين حرف ھا را بر زبان می «: نژاد، گفته است احمدی محسن قرائتی، خطاب به 

يک «جمھوری،  س ئيھم چنين عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته است پيام ر

  ».انحراف جدی در مفاھيم اسالمی است

 تشکيل دادند امريکائیبا تقويت مناسبات سياسی ائتالفی ضدايران و ونزوئال در دوران رياست جمھوری ھوگو چاوز، 

 ھای مختلف عمرانی در   سازی و انجام پروژه  توليد خودرو، ساختمانۀ قرارداد در زميندالرھا  و ھم چنين ميليارد

  .ونزوئال به امضاء رساندند

 بار از ايران ١٣ش در اين سمت،  که به رياست جمھوری انتخاب شد تا زمان درگذشت١٩٩٩ھای   سال ۀچاوز در فاصل

  .  شش بار به ونزوئال سفر کرد١٣٨۴ نژاد نيز از سال  ديدار و محمود احمدی

نژاد از مادر ھوگو چاوز، پايه ھای اسالم را تکان داد به طوری که   محمود احمدی ئی دل جوۀاما انتشار عکسی از نحو

 نژاد تنھا به  د که احمدیي گو جمھور می س ئيمعاون پارلمانی ر. رو گشته ندگان مجلس نيز روبيبا انتقاد شماری از نما

  .مادر چاوز پاسخ داده است» ابراز احساسات«

ھای جنجالی  ، درباره عکس ١٣٩١ حوت ١٩نی روز شنبه ي الد رتاجي محمدرضا م ،»ميتسن«به گزارش خبرگزاری 

 جمھور فقيد  سئي دھنده مصافحه او با مادر رع ھوگو چاوز، که نشانييجمھور در مراسم تش س ئيمنتشر شده از ر

  ».زی صحت نداشته استين چيم و چنيمن و آقای صالحی در آن جا حضور داشت«: ونزوئالست، اظھار داشت

 ھا  عکس. خواست به ابراز احساسات مادر چاوز پاسخ بدھد جمھور فقط می  س ئير«: نی، در ادامه گفته استيرتاج الديم

  ». ای در کار نبوده است گونه برداشت شده است و مصافحه ن يای انداخته شده که ا ا آن ھا به گونه يد و  ان ر دادهييرا تغ

جمھور  س ئي چاوز، النا چاوز، مادر رۀن مراسم به ھنگام ابراز ھمدردی با خانوادي ھا حاکی است که در ا گزارش

  .ه و سرش را روی سينه او گذاشته است ونزوئال، برای لحظاتی دست محمود احمدی نژاد را گرفتۀدرگذشت

لی اظھار يآن ھا خ«: ن مراسم گفتينژاد با مادر چاوز در ا  دست دادن محمود احمدی ۀنی، درباريالد رتاج يمحمدرضا م

  ».ديکش ش را می يجمھور دست ھا س ئيرند، اما ريس جمھور را بگئيکردند و اصرار داشتند که دست ر ارادت می 

 کرد و به  ه میيسف و احساسات مادر چاوز که گرأس جمھور در مقابل ابراز تئير«: نژاد، افزود دی معاون محمود احم

  ».ن حد می خواست که پاسخ دھد و رد شوديس جمھور در ھمئي گفت که تو مانند پسر من ھستی، آقای ر احمدی نژاد می

 دھد که  ف تلويزيونی منتشر شده، نشان می ھای مختل اين در حالی است که تصاويری که از اين رويداد توسط شبکه

کند که مانع از   الدينی تالش می   برد اما محمدرضا ميرتاج  ھای خود را به سوی مادر آقای چاوز می احمدی نژاد دست

  .اين کار شود

اجرا گفته ن مينژاد در فلم منتشر شده از ا ح رفتار و اشارات خودش به احمدی ينی، در عين حال در توضي الد رتاجيم

بنابراين، در اين جا نيز می بينيم که تزوير و » .مي گفتم که از آن مکان رد شو جمھور می س ئيمن به آقای ر«: است

  .ين حکومت اسالمی، به عريان ترين شکلی بيرون می زندمسؤولرياکاری سران و مقامات و 
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ن که ين از محمود احمدی نژاد با اشاره به ا، بدون نام بردمارچ ٩سه مجلس روز شنبه ئي رھيأتمحمد دھقان، عضو 

ل رفتارھای ين قبيد است، اين انسان مسلمان و مقأالمللی، خالف ش ن ي کشور در مجامع بئیک مقام ارشد اجرايرفتار «

  ». کننده دانست مشکوک را نگران

انحرافی در چند ماه ان يجر«: به گزارش خانه ملت، وب سايت خبری مجلس شورای اسالمی، محمد دھقان گفته است

 تالش دارد مردم را دچار دوگانگی ئین رفتارھاي مانده از عمرش ھم چنان باطن خود را برمال خواھد کرد و با چن باقی

  ».کند ر تعارض يو کشور را درگ

زارش به گ.  نامند می» ان انحرافیيجر« نژاد  ک به محمود احمدیيان نزدي ای، به جر هللا علی خامنه ت يطرفداران آ

  ن مراسمی شرکت میيگر در چنياگر فردی د«: نده مجلس، گفته استي، محمدمھدی پورفاطمی نما»خانه ملت«رسانه 

ه وی شعار يزند و عليابان بريک عده خاص به خين بود که ير از اي گرفت االن غ کرد و مادر چاوز را در آغوش می

ر ي و مراجع درمورد عملکرد اخءد علماياکنون با ھم «: استنده مجلس اضافه کرده ين نمايا» داده و تظاھرات کنند؟

ن آقا ھر يدان شده و به طور جدی با او برخورد کرده و رفتار او را محکوم کنند و اجازه ندھند که اياحمدی نژاد وارد م

  ».عت اسالم را که دوست دارد، انجام دھديکار خالف شر

رفتار احمدی نژاد در ونزوئال «: ھشتم نيز در اين زمينه گفته استس فراکسيون روحانيون مجلس ئيمحمدتقی رھبر، ر

ا يست اما گويز درست نيس جمھور جمھوری اسالمی نئيست بلکه برای ريده نيک مسلمان حرکتی سنجينه تنھا برای 

  ».س جمھور خارج شده استئيمھار از دست ر

چ موردی، چه اھل کتاب و چه مسن يچ وجه و در ھيدست دادن به زن نامحرم به ھ«:  کرده استتأکيدمحمد تقی رھبر، 

  ».ستيز نير مسن، جايو چه غ

و حکومت اسالمی در » !اسالم«پس از جار و جنجال ھا بر سر ادا و اطوارھای احمدی نژاد و بر باد رفتن حيثيت 

 برای رعايت نژاد  ، به محمود احمدی حوت ماه ٢٢شنبه   نماينده مجلس نيز روز سه ١٨ارتباط با مرگ چاوز، 

 شنبه مجلس، در  به گزارش خبرگزاری مھر، اين نمايندگان در جلسه علنی روز سه. تذکر دادند» موازين شرعی اسالم«

 اند  خوانده» ھای خارجی ن ملت در مالقات أالملل و ش ضرورت رعايت موازين شرعی و عرف بين «مورد آن چه که 

  .دندس جمھوری اسالمی ايران تذکر کتبی دائيبه ر

هللا بيگی، احمد شوھانی، محمد عليپور،  به نوشته اين خبرگزاری، علی مطھری، جواد ھروی، ابراھيم آقامحمدی، روح 

 الدين پيرموذن، حسين اميری، طاھری، سعيد زمانيان،   رضا اسداللھی، محمدباقر شريعتی، ھادی حسينی، کمال غالم

 نماينده ١٨زاده، رسول خضری و جواد جھانگيرزاده،  ين اميرعباس سلطانی، حميدرضا پشنگ، عبدالکريم حس

  .س جمھور ھستندئيتذکردھنده به ر

ھنوز احمدی نژاد، مستقيما به اين انتقادھای برادران قاچاقچی خود پاسخی نداده اما روزنامه دولتی ايران، در حمايت از 

حجت را بر ھمه «، اما »يقی خويش نيافت آوری حق فرصت چندانی برای اظھار اسالم«س جمھور، نوشت که چاوز ئير

  ».مدعيان دينداری و بصيرت تمام کرد

 زمان تصفيه حساب شديدتر خواھد نژاد، به خوبی می داند که پس از پايان دوران رياست جمھوری، احتماالً  اما احمدی 

ه اند تا يکی از طرفدارانش به به ھمين دليل، احمدی نژاد و ھمراھانش تالش ھای ھمه جانبه ای را به کار انداخت. رسيد

  . به رياست جمھوری برسدئیيار رحيم مشااسفندويژه 

ای، به ھيچ وجه فرصت ديگری به طرفداران او و  نژاد و ھمراھانش به خوبی آگاھند که سيدعلی خامنه  اما احمدی 

 قرار باشد ئیا به مصلحت ھاو اگر ھم بن.  ھای رياست جمھوری نخواھد داد طلبان به عنوان نامزد در رقابت اصالح 

مگر اين که در سطح . کانديداھای آن ھا از صافی شورای نگھبان بگذرند کسان چندان شناخته شده ای نخواھند بود
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بنابراين، به . جھانی و داخلی اتفاق غافگرگير کننده ای در رابطه با ايران روی دھد و وضعيت موجود دگرگون گردد

  . گرايان طرفداران خامنه ای خواھد بود ابت انتخاباتی ميان نامزدھای اصولاحتمال زيادی تنھا عرصه رق

) عج(امام زمان «: گفته استس جامعه مدرسين و عضو شورای نگھبان، پيشاپيش به صراحت ئيهللا محمد يزدی، ر آيت

 کشور يک نايب زنده، حاضر، مدير و کند در اين  نژاد سخنان خود را با نام آن حضرت شروع و ختم می  که احمدی

ھستم ولی از نظرات ولی فقيه بالفعل ) عج(تواند بگويد تابع امام زمان   گيرنده است؛ کسی نمی  مدبر دارد که تصميم

و ولی امر و ) عج(بريد، مراجع عظام نمايندگان امام زمان  را می ) عج(شما که ھميشه اسم امام زمان . تبعيت نکند

  ».است) عج(ھستند، تصميم ايشان تصميم امام زمان ) عج(قوا نايب امام زمان فرمانده کل 

نژاد ھم اگر نظرشان روی آقای  گروه آقای احمدی «: گفته استعلی مطھری، نماينده مجلس و منتقد دولت احمدی نژاد، 

دانم که بخواھند کانديدای رياست جمھوری  می  را رجل سياسی نئیبنده اصوال آقای مشا.  باشد، جای بحث داردئیمشا

 را ئینژاد، شورای نگھبان صالحيت آقای مشا اگر فرض کنيم که به دليل برخی تھديدھا و فشارھای آقای احمدی . شوند

يد  رجل سياسی نبود و شورای نگھبان نبا٨۴ نژاد ھم در سال  خود آقای احمدی.  کند، بايد ختم انقالب را اعالم کنيمتأئيد

ھای آن را مشاھده   صالحيت شدند و در اين چند سال کشور ضررتأئيدخب ايشان . کرد  می تأئيدصالحيت ايشان را 

  ».کرده است

ه يرخانه جنبش عدم تعھد منصوب شد در حاشياست دبينژاد به ر ش طی حكمی از سوی احمدی ي كه حدود دو ماه پئیمشا

نده را انكار يداتوری خود در انتخابات آيجمالتی سعی دارد احتمال كاندان يجلسات با حضور در جمع خبرنگاران با ب

  .احتماال تيم احمدی نژاد، منتظر فرصت مناسبی است تا کانديدای خود را معرفی کنند. كند

در » ك استيظھور بسيار نزد«ان انتشار سی دی يجمھوری كه مدت كوتاھی را بر سر جر است يامام جماعت نھاد ر

  .  در انتخابات را رد كرده استئیمشا م يداتوری رحيز طی اظھاراتی كانديند نزندان گذرا

ن يا. ن الفاظ خوانديكی از ھميز يرا ن» بھار«د كرد و يكأت» الفاظ«ت بودن ياھم فر، بر بی  ری ياالسالم عباس ام حجت

زنده «او، شعار . نسبت داده بودندان يعين امام شيرا به دوازدھم» بھار« شعار ئینژاد و مشا در حالی است كه احمدی 

مقام «ب و اشكال بودن آن را اثبات كند؛ يع ق بی ين طريرا به اظھاراتی از سوی رھبری مستند كرد تا از ا» باد بھار 

ند بھار يگو كسانی كه می . شه بھار ھستند و خزان راه نداردي فرمودند دوستان انقالب ھم٧٦ دلو ٢٠معظم رھبری 

نه يدولت برای انتخابات گز«ن كه يد بر ايكأن با تيفر، ھم چن ری يام» .ه خودشان دچار پژمردگی ھستندانقالب تمام شد

من از آقای «: نژاد داشته اشاره كرد و گفت س دفتر سابق احمدی ئينه با رين زميال و جوابی كه در اؤبه س» ای ندارد

  » .شود دا نمی يت در انتخابات ندارد و كاندمی برای شركي اعالم كرد كه تصمال كردم و او رسماً ؤ سئیمشا

زنده باد « از شعار  کهئی، با رد انتقادھا٢٠١٣ بروری ف١٣ -  ١٣٩١ دلو ٢۵محمود احمدی نژاد، روز چھارشنبه، 

  . به عمل آمده، گفت که منظور او ظھور امام دوازدھم شيعيان بوده استدلو ٢٢رانی او به مناسبت در سخن» بھار

 گفت، در   دولت با خبرنگاران سخن میھيأت ، احمدی نژاد که در پی جلسّ »ايرنا«زاری دولتی ايران به گزارش خبرگ

 او به دنبال داشته و عده ای آن دلو ٢٢رانی روز  که سخنئیھا ال خبرنگار اين خبرگزاری در مورد واکنش ؤپاسخ به س

او، گفت که » خاباتی است و کار ديگری وجود ندارد؟آيا ھمه چيز در اين مملکت انت«:  اند، گفت را انتخاباتی دانسته

  »م زنده باد پائيز؟ئيآيا بايد به جای زنده بھار بگو«: منظور او از عبارت زنده باد بھار، امام دوازدھم بود و گفت

در مقابل، علی مطھری، نماينده مجلس و از منتقدان محمود احمدی نژاد، در مطلبی که در سايت الف منتشر شد، 

می خواھند بگويند ما «: ، بھار حکومت مھدوی است و افزود»ھدف دولت از شعار انتخاباتی زنده باد بھار«: شتنو

 فريبی و سوء استفاده از   که اين يک ادعای دروغ و نوعی عوام شويم در حالی شما را به حکومت مھدوی رھنمون می 

  ».يک عقيده اسالمی مردم است
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رانی محمود سپاه پاسداران، با انتقاد از سخن ديگر مجلس و يکی از فرماندھان سابق محمداسماعيل کوثری، نماينده

رانی و  از سخنئینژاد بيش از سه مرتبه در بخش ھا اگر شعاری که از سوی آقای احمدی «: نژاد گفته است احمدی 

ی و به نوعی مھندسی انتخابات خاتمه سخنانش تکرار شد شعار نامزد دولت برای انتخابات آتی باشد، اين امر تخلف قطع

  ».است

البته مدت ھا بود که خبری از امام زمان و دولت امام زمانی و ديدار رھبر با امام زمان و غيره خبری نبود اما اکنون با 

  .مرگ ھوگو چاوز، بار ديگر نام امام زمان به زبان ھا  و رسانه ھا افتاده است

» انتظار ظھور« بر اعتقاد شيعيان در مورد تأکيدو » آخر الزمانی«شتن عقايد احمدی نژاد و برخی از نزديکان او به دا

در » ولی فقيه« بر اين اعتقاد شيعيان را ايجاد ترديد نسبت به موقعيت تأکيدبرخی منتقدان دولت، ھدف از . شھرت دارند

  .حکومت اسالمی دانسته اند

ن در يک کاسه بود و با ھم ثروت ھای کشور را حيف و روزگاری که احمدی نژاد با براداران قاچاقچی اش دست شا

حتی به »  می آوريمءپول نفت را به سر سفره فقرا«ميل می کردند و به جيب خود و نزديکان شان می ريختند؛ با شعار 

 حق کارگران و مردم جان به لب هسفره خالی کارگران و محرومان جامعه نيز دست درازی کردند و اعتراضات ب

  !ا به خاک و خون کشيدندرسيده ر

 خود، با توصيف اعتراضات مردمی به عنوان ١٣٨٨ جوزای ٢٩ ای، در خطبه دوم نماز جمعه تاريخی  هللا خامنه آيت 

 مسؤول«خيابانی ھشدار داد که کسانی که بخواھند برای اصالح ابرو چشم را کور کنند » ئیزورآزما«و » اردوکشی«

  ».ھر خونی که ريخته شود ھستند

 نژاد را گرفت و به اختالف خود به   را منتفی دانست، در مجموع جانب احمدیءو، وجود تقلب اساسی در شمارش آراا

  . شود او گفت که تسليم فشار اعتراضات خيابانی نمی. ای کرد ھاشمی رفسنجانی اشاره 

 اعتماد مردم است و افزود که  خود، ادعا کرد که جمھوری اسالمی، موردۀای در بخشی از خطبه ھای نماز جمع خامنه 

  . موضوع تقلب را مطرح کردندءو به اين خاطر از ابتدا»  اند دشمنان اين اعتماد را ھدف گرفته«

اند و  را دروغگو، خرافاتی و رمال خوانده » س جمھور قانونیئير«او، منتقدان احمدی نژاد را سرزنش کرد که چرا 

  . ندا  ای جعلی برای او درست کرده  کارنامه

 نژاد و ھوادارانش به ھاشمی رفسنجانی و ناطق نوری   که احمدیئی ھا ای، در خطبه دوم نيز به موضوع اتھام  خامنه 

  . ھای اصلی انقالب اسالمی خواند زده اند، پرداخت و ھر دو را از شخصيت 

رفسنجانی او خود را به احمدی نژاد و ھاشمی   کرد که در اختالف ميان احمدی تأکيداما او، در اين بخش از سخنانش 

  ».س جمھور به نظر بنده نزديک تر استئينظر آقای ر«: بيند نژاد نزديک تر می  

 حاضر در   از دوستان  يکی ديشب«: ، درباره احمدی نژاد، ادعاھای عجيب و غريبی کرده بود»مصباح يزدی«آيت هللا 

  نگران:   گفت ايشان.   اھواز رسيدم  از علمای  محضر يکی  به ات انتخاب  اول  مرحله  از برگزاری  کرد؛ قبل  نقل جلسه

 احياء   در حال  رمضان  ماه  و سوم  بيست  شب  شخصی  بود که  گفته ايشان.  شود جمھور می س ئي نژاد ر نباشيد، احمدی

  ، وجود مقدس  نژاد دعا کن  احمدی  بلند شو برای  شود که  میء او ندا  به در خواب. رود  می   خواب  به  شب  از نيمه پيش

  »...کنند نژاد دعا می  احمدی   عصر دارند برای ولی

در سوريه در شھر تاريخی بُصرا که اسم آن را بعضا ممکن «: س جمھوری نيز گفته بودئيمحمدرضا رحيمی، معاون ر

ز پيامبر، پيامبری بيايد آن، احمدی نژاد است نشنيده باشيد، يکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد ا

  »...بود
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فوق ) امريکاجمھور  س ئي نژاد به ر نامه احمدی(اين نامه «:  ھای نماز جمعه تھران، عربده می کشيد جنتی در خطبه

در مدارس  ھا ھمه بخوانند و   کنم اين نامه را بچه توصيه می... العاده است و عقيده من اين است که از الھامات خدا بود 

  »... گونه حرف زدن، الھام خداوند است اين...  ھا خوانده شود و صداوسيما نيز مکرر آن را بخواند و دانشگاه

س ئي دانست و گفت رئیعلی الريجانی، در رابطه با نوار پخش شده در مجلس، اقدام احمدی نژاد و اطرافيانش را مافيا

در حالی که الريجانی و ھمين . ند بداند که اين ھا مشکل کشور استدولتی که مرتب مجلس و ديگران را تھديد می ک

و کسی که با » س محبوب ترين دولت بعد از مشروطيتئير«مجلس، برای احمدی نژاد ھورا می کشيدند و می گفتند 

  ...بر کرسی رياست دولت تکيه زده و» معجزه امام زمان«

د که جھل و دروغ و رياکاری س جمھور انتصابی خود شده اند به سادگی نشان می دھنئي که امروز منتقد رئیھمه اين ھا

کسانی که به ھمديگر رحم نمی کنند . کاری و عوام فريبی تمام تار و پود اين حکومت جانی را فراگرفته استو تبھ

  ! رحم کنند؟ن خوداتقدن و منان و معترضاانتظار دارند که آن ھا، به مخالفچگونه برخی ساده لوحانه 

 اعضای دولت با امام زمان   نامه  در مورد امضای ميثاقئی نيز خبرھا١٣٨۴در آغاز روی کار آمدن دولت نھم در سال 

.  نامه به چاه مسجد جمکران شده بود مور انداختن اين ميثاقأدر خبرھا آمده بود که وزير وقت ارشاد م. منتشر شد

 ھای مسجد جمکران و مراکز مشابه آن، از نخستين روزھای رياست جمھوری  عاليت نژاد از ف بنابراين، پشتيبانی احمدی

  .او آغاز شد و ھم چنان ادامه دارد

 کرده است که يکی از وظايف اصلی و در حقيقت اصلی ترين وظيفه دولت خود تأکيدمحمود احمدی نژاد، بارھا و بارھا 

موريت داريم کشور أم«:  کرده بودتأکيد در کرمان ٨۶ ثوراو، در . را مھيا کردن شرايط برای ظھور امام زمان می داند

از جانب چه کسی به » موريتأاين م«اما او، در آن ھنگام توضيح نداده بود که آيا » .را به کشور امام زمان تبديل کنيم

  !او محول شده است؟

ھنگامی که او، شھردار تھران بود، . اندرانی ھای خود دعای فرج امام زمان را می خواحمدی نژاد، در ابتدای تمام سخن

س سازمان فرھنگی ـ ھنری شھرداری تھران بود با ھماھنگی احمدی نژاد ئي که در آن زمان رئیيار رحيم مشااسفند

، به عنوان ئیمنابع خبری از رحيم مشا. کرده بود» مسير عبور امام زمان ھنگام ظھور«اقدام به تھيه و انتشار نقشه 

ن با احمدی نژاد نام می برند و گفته می شود حضور طوالنی او در ھندوستان و شرکت در جلسات رابط امام زما

  .آموزش ارتباط با امور ماوراء الطبيعه را در اين راستا ارزيابی می کنند

 دولت به رياست احمدی نژاد وجود ھيأتشايعات گسترده ای درباره قرار دادن يک صندلی يا بشقاب خالی در جلسات 

  . شدتأئيداشت که حتی يک بار توسط يکی از نمايندگان اصول گرای مجلس ھفتم ھم د

 و ايثارگران ءيکی از جنجالی ترين سخنان احمدی نژاد درباره امام زمان، مربوط به اظھارات او در جمع خانواده شھدا

اختيار دارد که بر مبنای آن ھا او، در آن ديدار مدعی شده بود اسنادی در .  بيان شد٨٨ سال قوس ١٣اصفھان است که 

  . می خواھد جلو ظھور امام زمان را بگيردامريکا

درست است که اين مستکبران، به دنبال نفت و ثروت اين کشور ھستند، «: احمدی نژاد، در توضيح اين اسناد گفته بود

.  کنند  نمیءبته آن را در خبرھا افشاال.  کنند اما در زير ھمه اين ھا يک استدالل برای خود دارند و بر اساس آن عمل می

 ھمه ۀما اسناد آن را به دست آورديم که آن ھا معتقدند يکی از خاندان پيامبر اکرم در اين نقطه ظھور کرده و ريش

دانند ملت  اند که جلوی ظھور حضرت را بگيرند و می   ھا را کشيده  آن ھا ھمه اين نقشه.  عالم را خواھد خشکاندالمانظ

  ». ساز اين حادثه بوده و ياران اين حکومت خواھد بود  زمينهايران

رانی با او، در آن سخن. با امام زمان است در مشھد گفت مديريت کشور و دولت او ٨٧ ثوراحمدی نژاد، ھم چنين در 

حظه بعد ياد در آن جا يک ل«: رانی در دانشگاه کلمبيا گفته بودصورت گرفته عليه او در جريان سخناشاره به انتقادات 
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ای عزيز، من مطمئن ھستم که اين صحنه را به نفع اسالم جمع و جور می کنی و مديريت : گفتم. امام عصر افتادم

  ».می دانم جمع خواھی کرد. خواھی کرد

 ۀ ھشتاد، دھۀ نژاد به رياست جمھوری، کتابی در ايران نشر يافت با عنوان دھ  در نخستين سال انتخاب محمود احمدی

 ھشتاد، امام دوازدھم شيعيان ۀبينی کرده است که تا پايان دھ ش يدر اين کتاب نويسنده به تصريح پ. هللا   انشاءظھور

افزون براين، نويسنده روايات شيعی مربوط به آخر زمان را بر وضعيت کنونی خاورميانه و جنگ . ظھور خواھد کرد

بينيم  کنيم، می بينيم و مطالعه می  وقتی احاديث را می «:  استسره تطبيق داده و نوشته عراق و بحران سياسی لبنان يک

ای يا خللی  در اين زمان در ايران سيدخراسانی است که ھاشمی يا سيدی است که در دست راست او عالمت و نشانه 

  ) ٨۶. ص(» .ای که اثر ترکش انفجار بمبی بر آن است است؛ ھمانند آقای خامنه 

و ) سبزه( گون   رسد؛ چھارشانه و گندم مردی به قدرت می) يا تھران(از ری «: آورده است چنين  نويسنده کتاب، ھم

ھزار نفره، لباس ) يا چند( چھار ئیبا نيرو.  شود شعيب بن صالح به او گفته می). يا ريش کم طبق احاديث ديگر(کوسه 

س ئياين شخص فرمانده يا ر)... پاه پاسداران ھای س  ھا و نشان يا تيره شبيه آرم(ايشان سفيد و پرچم ايشان سياه است 

س جمھور ايران سبزه، با ريش کم و از اھالی ری يا اطراف ئينژاد ر  نيروھای ايرانی با مشخصاتی که شبيه احمدی 

  )۴۵ص (» .القامه است تھران و در احاديث ديگر گفته شده او متوسط 

 در فلسطين به صلح و عقد قرارداد با امريکاس از شکست دادن بينی کرده است که امام زمان پ نويسنده، ھم چنين پيش 

 رود و پس از نبش قبر پيامبر با دو خليفه اول و  آورد، و در عين حال به مدينه می  و جھان غرب و ناتو روی میامريکا

  )١١٨-١١٩صص . (کند  شان تصفيه حساب می دوم و پيروان

 در مورد ظھور امام زمان به ئیژاد، بر سر کار آمده است داستان سرا که دولت احمدی ن١٣٨۴به اين ترتيب، از سال 

رانی و غيره داستان ھای ارتجاعی  چندی پيش، روزانه صدھا رسانه، فلم، داستان، مقاله، سخنتا. اوج خود رسيده است

  .و تخيلی حکومت اسالمی را تبليغ و ترويج می کردند

يک . ل عمومی و نماز جمعه ھا، او را نايب امام زمان معرفی می کردندروحانيون طرفدار خامنه ای در مساجد و محاف

و يار نزديک امام دوازدھم شيعيان معرفی می کنند و روز ديگر، علم و دانش او را ھم » سيدخراسانی«روز او را امام، 

  .باالتر از ھمه متخصصان جھان می دانند

 جمعه شھر قم منتشر شده است که او سعی می کرد برای مردمی رانی آيت هللا محمدسعيدی، اماملم سخنمدت ھا پيش، ف

. که پای منبرش نشسته بودند، تولد خامنه ای را در ھنگام به دنيا آمدن، متفاوت با تولد ديگر انسان ھای عادی نشان دھد

قابله در . رون کردندزمان والدت رھبر انقالب که رسيد، ما را از اتاق بي«: رانی گفتآيت هللا محمد سعيدی، در اين سخن

می گفت يک مرتبه ديدم صدای «: لم می گويداو، در اين ف» . را فراھم می کرد تولد اين فرزند جديدۀاتاق داشت زمين

 يعنی -گفتيم چه شد؟ گفت که اين آقا. می گفت ما در را باز کرديم و رفتيم تو» .علی نگھدارت باشد«که . قابله بلند شد

گفت تا اين کالم را شنيدم، قابله گفت » .ياعلی« می خواست از بدن مادر خارج شود، گفت  وقتی-مقام معظم رھبری

  ».علی نگھدارت باشد«

رھبر شما کسی است که با ورودش يا علی گفت و در طول زندگی يا ! مردم«:  کردتأکيدرانی خود، سعيدی، در اين سخن

  !؟».ئیا علی بگوعلی گفت و تو حزب اللھی بايد تا ابد پشت سر اين رھبر ي

ساخته شد و در سطح ميليونی در کشور توزيع » ظھور بسيار نزديک است«لم کوتاھی تحت عنوان ھم چنين پس از آن ف

 جمھور به  سئي نژاد ر ای رھبر حکومت اسالمی به سيدخراسانی، محمود احمدی  هللا خامنه  در اين سی دی، آيت. گرديد

  .  اند هللا لبنان به سيد يمانی تشبيه شده ب  نصرهللا رھبر حز شعيب صالح و حسن
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ای را با مشخصات  هللا خامنه   ھا و احاديث و روايات، مشخصات آيت  لم، با استفاده از کتابدو مجری زن و مرد اين ف

گيرند که رھبر حکومت اسالمی، برای فراھم ساختن زمينه ظھور   کنند و در نھايت نتيجه می  سيدخراسانی مقايسه می

در اين راه، فردی به نام سيديمانی و فرد ديگری به عنوان شعيب صالح، در خدمت . امام زمان برخاسته است

 نژاد انطباق  ترتيب با سيدحسن نصرهللا و محمود احمدی سيدخراسانی ھستند که مشخصات ظاھری و رفتارھای آنان به 

  .داده شده است

مام زمان نقل می شود و سپس اين روايات را به شيوه ای کنار يکديگر چيده  رواياتی درباره ظھور اءدر اين مستند، ابتدا

در اين . شده اند تا به ھدف اصلی خود، يعنی به معرفی خامنه ای و احمدی نژاد به عنوان زمينه سازان ظھور برسد

ی از ايران قيام مستند، ادعای محوری اين است که با نزديک شدن زمان ظھور امام زمان، شخصی به نام سيدخراسان

سپاه سيدخراسانی به فرماندھی شخصی به نام شعيب به سرزمين سفيانی حمله کرده و با شکست آنان زمينه . خواھد کرد

  .را برای ظھور امام زمان فراھم خواھد کرد

 ، کشمکش تازه ای را بين جناح حاکم اصول گرايان و برخی از»ظھور بسيار نزديک است«انتشار گسترده سی دی 

، ئیيار رحيم مشااسفندجھت تشديد يافت که  اين کشمکش ھا، به ويژه از آن . نمايندگان مجلس و روحانيون به وجود آورد

  . دولت دانستۀرا وظيف» مديريت ظھور امام زمان«نژاد،  دفتر احمدی  س ئير

روه ھا و افراد متعصب عالوه بر اين کتاب ھا، صدھا کتاب ديگر و سايت اينترنتی و غيره در سطح کشور توسط گ

 گويم محمد دارند باد  در دفتر به کارمندم می. تان بگويم از معجزه خودم به «برای مثال، . مذھبی توليد و تبليغ می گردند

 وعاظ تھران، ھمشھری ۀجعفر شجونی، دبير جامع(» .اند  بيند که بله خالی کرده  رود می می .  کنند ماشينم را خالی می

  )١٣٨٩دی ج ٢٨ز تابناک، ماه به نقل ا

 درباره قريب الوقوع بودن ظھور پايان جھان را پيش ئیاحمدی نژاد، در طول دوران رياست جمھوری اش بارھا ادعاھا

 ھا برای جلوگيری از ظھور امام زمان به عراق حمله امريکائیبرای مثال، او حدود سه سال پيش گفت که . کشيده است

ن مجمع عمومی سازمان ملل و اظھاراتش مبنی ورباره ايجاد ھاله نور دور سرش در سالادعای مشھور او د. کرده اند

بر اين که دست امام زمان را در ھمه امور می بيند و ھدفش فراھم کردن زمينه ھای ظھور است نيز نمونه ھای ديگری 

 پوچ ئیچنين ادعاھا. ار داردقر» ظھور بسيار نزديک است« کامل با پروژه تعريف شده در مستند ئیاست که در ھم سو

 سران و مقامات  حکومت ۀو بی معنی و خرافی و عوام فريبانه، ھمواره به صورت ھدف مند و مستمر از سوی ھم

  !اسالمی، در تريبون ھای رسمی و دولتی فرياد زده می شود

ذف سوبسيدھای دولتی  ھای جنجال برانگيز احمدی نژاد، در مورد پياده کردن طرح حئیيکی ديگر از داستان سرا

 ھزار تومانی که به حساب خانواده ھا ٨١ در تلويزيون اعالم می کند بوده است که او، رسماً ) ھدف مندسازی يارانه(

او، در اين برنامه تلويزيونی خود، از مردم خواست اين پول را خرج نکنند و برای . ريخته شده پول امام زمان است

ما با حذف سوبسيدھای دولتی در ا.  که در بھترين حالت کفاف دو کيلو گوشت می کردپولی. فرزندان خود نگاه دارند

جھت منافع سرمايه داران، ناگھان قميت اجناس و بسياری از کاالھای مورد نياز مردم را از نان و آب گرفته تا گاز و 

 ٨٠د که از يک سو، بيش از اين سياست اقتصادی دولت سبب ش. برق و بنزين و غيره چندين برابر گران تر کردند

درصد صنايع کشور دچار بحران شدند که آوار آن ھا با تعديل نيروی کار و اخراج کارگران و عدم پرداخت به موقع 

از سوی ديگر، دزدی و . دست مزدھای ناچيز آنان، بر سر کارگران و خانواده ھای کارگری فرو ريخته شد

 وابسته به حکومت به ويژه سپاه پاسداران فزونی ئیيه داران و باندھای مافياکالھبرداری و احتکار کارفرمايان و سرما

  . گرفت
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عطر تحقق وعده الھی در عالم پيچيده است مبنی بر اين که کسی می آيد عالم را سرشار از «: احمدی نژاد، گفته است

ارگان ھای امنيتی حکومت است خبرگزاری فارس که گفته می شود وابسته به …» و پاکان خدا نيز او. عدالت می کند

 الھی در عالم ۀس جمھور با بيان اين که عطر تحقق وعدئير«: ، در اين باره نوشت١٣٨٩دی ج ١۴روز سه شنبه 

 ۀحرکت می کند و دنيا در آيند) عج(پيچيده است، گفت که انديشه ملت ھا به سرعت به سمت مھدويت و امام عصر 

  .می شود) عج ( پذيرش حضرت مھدیۀبسيار نزديک آماد

 دولت به سمنان، در اجتماع ھيأتدی ، در ھشتاد و سومين سفر استانی ج ١۴شنبه  محمود احمدی نژاد، ظھر روز سه 

ھمه عالم در اختيار خدا است و ھيچ موجودی در عالم جز خدای يگانه بر ھمه ھستی حاکم «: مردم اين استان، گفت

  ».نيست و جز قدرت خدا ھيچ قدرتی وجود ندارد

ملت ھا متوجه او شده «:  بر اين که بشريت در حال چرخش به سمت آن يگانه ھستی است، افزودتأکيداحمدی نژاد، با 

 سال برای او امام ٣٢شما بيش از … حرکت می کند) عج(اند، انديشه ملت ھا به سرعت به سمت مھدويت و امام عصر 

 موالی ما،  ،  در آينده بسيار نزديک عالم ھستی آماده پذيرش امامايد، نزديک است و به فضل الھی و ايستاده ) عج(زمان 

  ».خواھد شد) عج(سرور ما حضرت مھدی 

االسالم  از جمله، حجت . اند ای نيز از ارتباط مستقيم او با امام دوازدھم خبر داده  هللا خامنه     مالزمان و مصاحبان آيت 

رھبر عزيز با ارتباط با حضرت ولی عصر انقالب «: الملل گفته است  علی اختری، مشاور رھبری در امور بين  عباس

کنند و بارھا مشاھده شد به مسجد مقدس جمکران قم رفتند و بعد از ارتباط و راز و نياز، با قوت  اسالمی را رھبری می 

سيجيان و ھواداران  ھای ب الگ در بسياری وب» .قلب و با نيروی سرشار از ايمان و توکل به خدا به تھران بازگشتند

برده شده در روايات آخر زمان معرفی شده و حتی از قول سردار رحيم  وی آشکارا سيدخراسانی نام از  ای  خامنه

ای را  هللا خامنه   ت ي آ١٣٧٨ای در سال  صفوی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نقل شده که در جلسه

  . سيدخراسانی خطاب کرده است

سپارد،  خی روايات آخر زمان، سيد خراسانی که حاکم منطقه ری است و حکومت را به امام دوازدھم شيعيان می در بر

علی بن الجواد « ای از زمان انتصاب به رھبری،  هللا خامنه  نوشته روی مھر رسمی آيت . علی فرزند جواد نام دارد

 گاه نام پدر را در بر نداشته و  ھر مراجع تقليد ايرانی ھيچاست؛ در حالی که در دوران معاصر م» ای الحسينی الخامنه 

  .بر آن حک شده بود»  هللا الموسوی الخمينی  روح« هللا خمينی نيز   هللا روح  حتی مھر آيت 

در ايران فعاليت دارند که بر اساس برخی » ئیموعودگرا«و » مھدويت«در حال حاضر سايت ھای بسياری در زمينه 

اد آن ھا به بيش از يک صد سايت و وبالگ می رسد و از سوی نھادھای دولتی و حوزه علميه قم نيز گزارش ھا، تعد

  .پشتيبانی مالی می شوند

برخی آيت .  جلد کتاب را درباره مھدى، معرفى کرده است٢٠٠٠، »کتاب نامه حضرت مھدى«ھم چنين کتابى به نام 

 جلد ١٠٠ جلد کتاب خوانده باشند و طلبه ھا ھم ١٠ امام زمان بايد حداقل هللا ھا بر اين عقيده اند که شيعيان عادى درباره

، آشيخ جواد خراسانى، »مھدى منتظر«عالمه ميرجھانى، » واليت کليه الھيه«.  جلد مطالعه کرده باشند۵٠٠و محققان 

  . بحار االنوار و امثال اين ھا١٣، ترجمه جلد »مھدى موعود«

اب تا کنفرانس بين الگ و مقاله و کت ھای اخير ايران، بسيار گسترده است و از وب  ر سال ادبيات آخر زمانی توليد شده د

شايد در تاريخ شيعه، اين ھمه درباره . گيرد  و تلويزيونی را در برمی ئیرانی و وعظ و گفتارھای راديوالمللی و سخن 

وابسته به آن يا ديگر نھادھای حکومتی،  ھای  به خصوص دولت و سازمان. آخر زمان و ظھور امام سخن به ميان است

ای از  بخش عمده . کنند باورانه و آخر زمانی ھزينه می   ھای مھدی  ساالنه ميلياردھا تومان برای نشر و تبليغات آموزه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 در اين ئیادبيات و نھادھای خرافی آخر زمانی وابسته به حکومت است؛ اما در خارج از انحصار دولت نيز فعاليت ھا

  .اند و يا در برابر آن قرار دارند  ھای آخر زمانی موازی جريان دولتی  بنابراين، برخی جريان. ا وجود داردراست

 داستان ھای خرافی امام زمانی، تنھا جنبه تبليغی و رقابتی در  و مادرش بهھوگو چاوزدر چنين شرايطی، وارد کردن 

مھم تر از ھمه، . درون جناح ھای بندی حکومت اسالمی معنی می دھند و در خارج از آن، کم ترين اھميتی ندارند

برای مھدی پرستی و انتظار ظھور، نه تنھا بازار بزرگی برای روحانيون شيعه، بلکه کل حکومت اسالمی نيز است و 

ی و امام زاده ھا و ئاين که اين بازار پررونق خود را حفظ کنند صدھا و ھزاران حديث و داستان و روايت ھای افسانه 

نکته جالب اين جاست که در ھر دوره ای از تاريخ، ظلم . ، حتی امام زاده ھای سيار ھم ساخته اند...مقبره ھا و مساجد و

 گرفته و زندگی مردم سخت تر شده است، داستان نزديک بودن ظھور امام و ستم و جنايات حاکميت در جامعه شدت

  .زمان توسط حاکميت قداره بند نيز به داستان روز تبديل شده است

 از ظھور امام زمان، نه صرفا تبليغی ئی رحيم مشا- احمدی نژاد - از اين رو، بسيار روشن است که ھدف تيم خامنه ای 

  .لکه دقيقا تبليغی در راستای اھداف سياسی شان حفظ قدرت استدر راستای باورھای مذھبی، ب

اساسا تا آن جا که به نمايش انتخابات رياست جمھوری برمی گردد ھنوز جناح اصطالح طلبان به بازار گرمی و چانه 

را نديداھای خود تيم احمدی نژاد نيز ھنوز کا!  معرفی کنند يا نه؟ئیزنی مشغولند و يا سبک و سنگين می کنند آيا کانديدا

اما طرفداران خامنه ای، از يک سو برای .  کس ديگری نيست، رسما معرفی نکرده اندئیکه به احتمال قوی جز مشا

اصالح طلبان و ھم تيم احمدی نژاد خط و نشان می کشند و از سوی ديگر، کانديداھای رنگارنگی برای انتخابات 

که بيش تر نقش بازار گرمی انتخابات را به عھده دارند و احتماال کانديد  ئیکانديداھا. رياست جمھوری معرفی کرده اند

  .اصلی را در آب نمک خوابانده اند و در آخر لحظات رو خواھند کرد

اما با وجود اين ھمه فضاسازی ھا و فشارھای تاکنونی که طرفداران خامنه ای، عليه تيم احمدی نژاد راه انداخته اند اين 

برای اين که . ته و پيوسته اھداف خود را پيش می برد و به نظر نمی آيد که در مقابل آن ھا، کوتاه بيايدتيم، ھم چنان آھس

برای . احمدی نژاد، ھمواره به عناوين مختلف مشت آھنين خود را به رقبای خود در ميان اصول گرايان نشان می دھد

 را خودش به مجلس نبرد و در جلسه تصويب ٩٢النه  بودجه ساۀمثال، خالف رسم ھميشگی، احمدی نژاد اين بار اليح

س ئي، رئی رحيم مشااسفنديار در مراسمی به حوت ٢٠شنبه نژاد، روز يک يا محمود احمدی . دبخشی از آن نيز حاضر نش

توصيف » بھاری، بھاری، بھاری«ھا، نشان درجه يک فرھنگ و ھنر داد و وی را مردی  دبيرخانه جنبش غيرمتعھد

  .کرد

  نژاد که در جشن ملی استقبال از نوروز صحبت می ارش خبرگزاری دانش جويان ايران، ايسنا، محمود احمدی به گز

 ھای گوناگون به  در زمينه. صاحب نظريه است. ايشان صاحب انديشه است«:  گفته استئیکرد، در مورد رحيم مشا

  ».دا و ھم چنين مديريت جھانی انسان با خۀخصوص در مسايل بنيادين و اساسی جھان و انسان و رابط

ی نژاد، احمد. ، را تصويب کردئی دولت ھفته گذشته اعطای نشان دولتی درجه يک فرھنگ و ھنر به رحيم مشاھيأت

ران يز ملت ايک فرزند برومند و عزيل از ين مراسم شاھد تجليدر ا«: ، گفتئیش از مشادر ادامه تعريف و توصيف

ن مرد دلی دارد ھم چون يد شھادت دھم که اي سخت است، اما بائیاب آقای مھندس مشابرای من سخن گفتن از جن. ميبود

مانی دارد به استواری دماوند، الوند، دنا و ي ھاست و ا نه پاک و زالل، قلبی دارد مھربان که عاشق تمام انسانئيآ

ه بنده به نمايندگی از ملت از يک فرزند بنيان خداوند متعال اين توفيق را داد ک رغم تمام ھياھوھای بی علی «... ».سبالن

  » .برومند ملت تقدير کنم

 مرديست بھاری، ئیم مھندس مشائي را در يک کلمه معرفی کنيم بايد بگوئیاگر بخواھيم آقای مشا«: احمدی نژاد، افزود

  ».بھاری، بھاری
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 جريان انحرافی  : گفته استدر ھمين حال، قاسم روانبخش، عضو شورای مرکزی جبھه پايداری روز جمعه در زنجان

  » .کوتاه بيايد» ئیمشا« ھا را برای انتخابات آينده رياست جمھوری انجام داده و بنا نيست از  ھمه برنامه ريزی«

ای،  سيدعلی خامنه .  کنند در دولت ياد می» س جريان انحرافیأر« به عنوان ئی مشا گرايان از رحيم اغلب اصول 

در دولت سخن » جريان انحرافی« ھای اخير از وجود يک  در حکومت اسالمی، در سالسردسته برادران قاچاقچی 

  . گفته است

جريان «، ئیبه گزارش مھر، قاسم روانبخش با اين حال پيش بينی کرده است در صورت رد صالحيت رحيم مشا

افی فاقد قدرت الزم برای جريان انحر«: قاسم روانبخش، در ادامه گفته است» .انحرافی قدرت برھم ريختن را ندارد

 نژاد ثابت شد زيرا فقط چند نفر به خاطر آقای   روز خانه نشينی احمدی١١ايجاد حرکت خاص است و اين امر در 

  ».نژاد جلوی پاستور رفتند احمدی 

اين عضو شورای مرکزی جبھه پايداری، در خصوص ارزيابی خود نسبت به واکنش محمود احمدی نژاد به رد 

عدم اقدام برای برگزاری انتخابات از سوی دولت و برکناری «:  توسط شورای نگھبان، گفته استئیای مشاصالحيت آق

نژاد در صورت رد  نژاد از اقداماتی است که احتمال دارد احمدی  وزير کشور و استعفای شخص محمود احمدی 

  ». ھا شده است  صورت بدھد که در اين خصوص تمام پيش بينیئیصالحيت مشا

س دولت دھم به عنوان يکی ديگر از واکنش ھای احتمالی احمدی نژاد ئيوانبخش، از برکناری وزير کشور از سوی رر

اين آخوند نزديک به محمدتقی مصباح يزدی، افزوده در .  نام برده استئی مشا در اعتراض به رد صالحيت رحيم

  . کشور را بر عھده بگيردۀمعاون اول وی ادار ،بينی شده که محمدرضا رحيمی  پيش ،نژاد صورت استعفای احمدی 

کند و وزير کشور را  در صورت برکناری وزير کشور، رھبری از جايگاه رھبری خود استفاده می «روانبخش افزوده 

نژاد  رانی خود گفته که تيم احمدی در بخش ديگری از سخن»  پايداریۀجبھ«اين عضو » . کند  میءدر مقام خود ابقا

  ». کوتاه بيايدئی ھا را برای انتخابات آينده رياست جمھوری انجام داده و بنا نيست از مشا ريزی  ھمه برنامه«

 ای جديد پس از  دادستان کل کشور از بروز فتنه«: ، نوشته بود١٧/١٢/٩١خبرگزاری فارس نيز در تاريخ تر پيش

  ».گونه خبر داد ای نفاق  گران با چھره  انتخابات رياست جمھوری يازدھم و ورود فتنه 

ھشتمين ھمايش «ای ظھر امروز در  اژه    غالمحسين محسنی  االسالم  از شيراز، حجتخبرگزاری فارسبه گزارش 

از شواھد و «: ، اظھار داشت)ع(در سومين حرم اھل بيت »  ھای کشور  ھای عمومی و انقالب مراکز استان دادستان

 ھای  اين فتنه با موارد مشابه در سال... ای در راه است  ھای نخستين سال آينده، فتنه  آيد که در ماه ائن چنين بر می قر

  . متفاوت بوده و مردم و دستگاه قضا بايد ھوشياری خود را حفظ کنند١٣٨٨پس از پيروزی انقالب و فتنه 

گران  فتنه «: رينان در انتخابات رياست جمھوری يازدھم گفتآف ھای مشکل  سخن گوی قوه قضائيه، با برشمردن ويژگی 

آيند و اين چيزی  به صحنه می ...  ھا و فريبانه مانند عدالت، مقابله با فساد، حمايت از پابرھنه ھای مردم  اين بار با شعار

ری آينده حکومت رياست جمھو» انتخابات«نمايش و سيرک » . است جز نفاق نيست و مبارزه با منافق بسيار دشوار

  . برگزار شود١٣٩٢ سال جوزای ٢۴اسالمی ايران، قرار است در 

به اين ترتيب، ھدف اصلی حکومت از تبليغ مداوم ظھور امام زمان و يا دولتی که قرار است زمينه ھای ظھور امام 

دم مذھبی پشت سياست تالشی برای بسيج مر… زمان را فراھم سازد؛ يا رھبر مخفيانه با امام زمان ديدار می کند و

 ھای حکومت است تا از يک سو جامعه را مرعوب سياست ھايشان کنند و از سوی ديگر، ھر مخالف و منتقد را شديداً 

اما حکومت اسالمی، به داليل مختلف اقتصادی، سياسی، اجتماعی، ايدئولوژيکی و ديپلماتيک در بحران . سرکوب نمايند

 خدا، قرآن، پيامبر، امام زمان و خرافاتی از اين دست قادر نيستند آن را از خطر به سر می برد و ديگر بيش از اين،

  .سرنگونی برھانند
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  ٢٠١٣ چ چھاردھم مار-  ١٣٩١ حوتپنج شنبه بيست و چھارم 
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