
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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 .Iran's M ايران آئينۀ

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ می ١٠

  ؟امام زمان با کيست

 ! با خامنه ای و يا با احمدی نژاد؟
   

در چنين شرايطی، احتماال برای طرفداران . اکنون ياران امام زمان در حکومت اسالمی ايران، به جان ھم افتاده اند

  !با خامنه ای و يا با احمدی نژاد؟:  پيش آمده است که باالخره امام زمان با کيستسؤالآن ھا، اين 

رش ير اطالعات، با توجه به پذيدر مصلحی وزيای، رھبر حکومت اسالمی ايران، در ابقای ح اقدام سيدعلی خامنه 

 نژاد، موج تازه ای از رقابت و کشمکش را در ميان جناح حاکم دامن زد تا اين که  مدیاستعفای او توسط محمود اح

 ٩٠ارديبھشت ]ثور[ ١٨شنبه  يکۀسرانجام با عقب نشينی احمدی نژاد و حضور مصلحی وزير اطالعات در جلس

  .ت دولت، تا حدودی کشمکش طرفين فروکش کرده استأھي

از ھمان روزھای به قدرت رسيدن حکومت اسالمی، بحران ھايش . داردبحران در حکومت اسالمی ايران، تازگی ن

 ءخمينی، فرمان اعدام قطب زاده، يکی از ياران نزديک خود را صادر کرد و به مرحله اجرا. نيز ظاھر شدند

س جمھور حکومت اسالمی که خمينی را پدرخوانده خود می دانست با فرمان خود ئيبنی صدر، اولين ر. گذاشته شد

خمينی، به شکل شنيعی جانشين خود آيت هللا منتظری . ينی عزل گرديد و مجبور به خروج مخفيانه از کشور شدخم

  . و اذيت و فشارھای ياران خمينی و خامنه ای در امان نماندررا از بارگاه راند و او تا آخر عمرش از آزا

به رياست جمھوری محمد خاتمی، » اصالح طلبان«، با سپری شدن ھشت سال قدرت و حاکميت ١٣٨٤در سال 

از آن تاريخ تاکنون حکومت سعی کرده . شخص نه چندان سرشناسی به نام پاسدار احمدی نژاد را به قدرت رساندند

کشمکش ھای . است در ھمه عرصه ھا و ارگان ھايش خود را يک دست کند و جناح ھای ديگر را به حاشيه براند

چرا که شمارش . ، به اوج خود رسيد٨٨ ]جوزا[ياست جمھوری خرداد ماهدرونی حکومت اسالمی، در انتخابات ر

 در ساعات اوليه نشان می داد که آرای موسوی بر رقيبش احمدی نژاد باالست بالفاصله سربازان گمنام امام ءآرا

ی نژاد اعالم کردند که احمد» معجزه ای؟«زمان به سردمداری مستقيم سيدعلی خامنه ای، دست به کار شدند و طی 

  . برنده اين انتخابات است

  : عمده و مھم جامعه ايران را تکان دادۀاز آن تاريخ تاکنون، دو واقع
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 ايران به بھانه تقلب در انتخابات به خيابان ھا ريختند و خشم و نفرت خود ۀ اولی ميليون ھا نفر از شھروندان جامع

 ئی دوم، سرکوب بی رحمانه و وحشيانه راه پيماۀ واقع.از حکومت اسالمی را به گوش مردم ايران و جھان رساندند

حکومت اسالمی، ھم . ليسی، به ويژه سپاه پاسداران حکومت اسالمی بودو پ-ھای مردم توسط ارگان ھای امنيتی 

زمان با سرکوب اعتراضات مردمی، صدھا تن از چھره ھای سرشناس جناح اصالح طلب حکومت را دستگير و 

  . زندانی کرد

 شکلی نشان داد، آن بود که رھبر حکومت اسالمی، نعه مھم ديگری که در اين دوره خود را به عيان ترييک واق

  .نقش فراجناحی خود را از دست داد و نھاد واليت فقيه بيش از پيش متزلزل شد

و باز ھم در اين دوره، رھبری و دولت و مجلس و غيره سعی کردند خود را يک دست کنند؛ در يک صف متحد جل

  .مردم معترض و جناح رقيب بايستند و در اين راه نيز از ھيچ جنايتی فروگزار نبودند

اين اختالف ھر روز بيش تر از روز گذشته عميق . اما اکنون اختالفات شديدی در ميان جناح حاکم روی داده است

 اين که هتاکنون عالوه بتر و گسترده تر می گردد به طوری که طرفين به ھمديگر چنگ و دندان نشان می دھند؛ 

ھمديگر را به شنيع ترين شکلی مورد تھاجم زبانی قرار داده اند در عين حال ده ھا تن از طرفداران احمدی نژاد را 

بنابراين، در حال حاضر با توجه به تحوالت انقالبی منطقه و افزايش اعتراضات و اعتصابات . نيز دستگير کرده اند

ن حکومت اسالمی ھم نگران خيزش تازه مردمی در کشور ھستند و ھم برای تقسيم کارگران در سطح کشور، سرا

قدرت و به طور کلی منافع اقتصادی، سياسی و نظامی خود در حاکميت صف بندی جديدی را در مقابل ھمديگر 

  .آرايش می دھند

ازگشت مصلحی به وزارت  نژاد در برابر دستور ب  و مقاومت احمدیئی اعتنا  ای از بی در واقع حاميان خامنه

  .چون سابق از دولت احمد نژاد حمايت نمی کنندالعات بسيار خشمگين شده اند و ھماط

 اما در ، رفت شمار می  نژاد به  محمدتقی مصباح يزدی، از جمله روحانيونی بود که روزگاری سخت مدافع احمدی

الن و او، در ديدار با مسؤ.اد تبديل شده است ترين مخالفان و منتقدان احمدی نژ حال حاضر او، به يکی از جدی

  ».رود کدام عاقل به سراغ جن گير و مرتاض می «: گفته است» قرارگاه عمار«

برای « گفته است برخی گو خوانده ونژاد را دروغ ر غيرمستقيم احمدی ديگری به طو ۀاظھارات جداگان او، در

مصباح يزدی، افزوده که مردم » . گويند دھد دروغ می اند ولی رفتارشان نشان می  رسوا نشدن مدعی پيروی واليت 

  ».خورند  کنند، نمی  ھای افرادی که خود را به دروغ پيرو واليت فقيه معرفی می به سادگی فريب قسم «

 امنيتی که سال گذشته توسط فرمان مستقيم رھبر و دولت به - عاتی در اين ميان سپاه و بسيج و ارگان ھای اطال

 حق مردم را سرکوب کردند؛ صدھا تن را کشتند؛ ھزاران تن را زخمی کردند و هوحشيانه ترين شکلی اعتراضات ب

تند؛ ده ھا ھزار تن را نيز زندانی کردند که حتی شکنجه گران حکومتی، برخی زندانيان را زير شکنجه و تجاوز کش

بخشی از .  نظامی منتظر است که کدام طرف اين کشمکش جديد در حاکميت را بگيرد- اکنون اين ھيوالی اقتصادی 

 رھبر می داند و بخشی ديگر، ھر چند که شايد در حال حاضر اظھارنظر صريحی نکند اما به ئیسپاه خود را فدا

بنابراين، احتمال اين که در اين ارگان . ستمعنای واقعی، ثروت و قدرت خود را مديون دولت احمدی نژاد ا

  .  نظامی مخوف شکاف به وجود آيد دور از انتظار نيست-اقتصادی 

با نگاھی به اين صف بندی ھای جديد در ميان جناح حاکم اصول گرا، به سادگی در می يابيم که حکومت اسالمی، 

  .صفيه ھای خشن تری نيز منجر خواھد شد درونی خود شده است که احتماال به تروياروئیدچار بزرگ ترين 

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   کشمکش ھاۀادام

 و برای نخستين بار از زمان ٢٠١١ برابر با اول ماه می ١٣٩٠ ثور١١ نژاد، عصر يک شنبه  محمود احمدی

منابع خبری داخلی در ايران .  رسمی دولتی حاضر شدۀبين او و خامنه ای در يک جلس» ھا اختالف «باالگرفتن 

اين منابع، ھم . نژاد خبر داده بودند مين روز، از ديدار نمايندگان مجلس شورای اسالمی با احمدی پيش از ظھر ھ

  :س جمھور، نوشتندئي رسانی دفتر ر مرام، معاون ارتباطات و اطالع چنين به نقل از محمدحسن صالحی 

  ». شود نژاد تشکيل می ت دولت عصر امروز به رياست احمدی يأجلسه ھ «

 تعدادی از  شامگاه شنبهۀ  بم در مجلس شورای اسالمی، يکی از حاضران در جلس آبادی، نمايندهموسی غضنفر

: به گزارش منابع خبری حکومتی، او پس از ديدار با احمد نژاد، گفته بود. س دولت دھم بودئينمايندگان مجلس و ر

اين موضوعی است که بين من و .  کنم یگو حل م و له را با انجام يک گفتأنژاد اعالم کرد که من اين مس احمدی «

ای است که  بين او و علی خامنه » اختالف« ھمان موضوع ظاھراً » لهأمس«اين » . شود آقا است و انشاء هللا حل می

  که به جريان برکناری و ابقای حيدر مصلحی، وزير اطالعات کابينه» اختالفی«خامنه ای، پيش تر در مورد آن، 

  . گردد، سخن رانده بود آن باز می ھای  دھم، و حاشيه

 پيشين وزيران کابينه ھم به ۀ نژاد ديگر به نھاد رياست جمھوری نرفت و جلس پس از اين ماجراھا بود که احمدی

اين موضوع واکنش شديد برخی از مقامات سياسی و نظامی ايران را . رياست رحيمی، معاون اول او، تشکيل شد

 از سؤالنژاد نامه نوشتند و ھم از قصد گروھی از نمايندگان برای  ان مجلس به احمدی  که نمايندگئیبرانگيخت تا جا

 جنجالی  ، چھرهئیمجتبی ذوالنور، جانشين ولی فقيه در سپاه، ھم اسفنديار رحيم مشا. س جمھوری منتشر شدئير

  .ايران خواند» س جمھور اصلیئير«س دفتر رياست جمھوری را ئير

س جمھوری اسالمی ايران می ئيی، از نمايندگان اصول گرای منتقد دولت گفته است راز سوی ديگر، علی مطھر

شما از «:  پنجره خطاب به احمدی نژاد گفتۀگو با ھفته نام و مطھری، در گفت. گويد ما در آخرين پيچ تاريخ ھستيم

  »د؟ آيا علم غيب داريد؟ئيکجا اين مطلب را می گو

او، دو سال پيش در .  بودن ظھور امام دوازدھم شيعيان سخن گفته استمحمود احمدی نژاد، بارھا از نزديک

اسنادی را به دست آورديم که آن ھا معتقدند «:  در عراق گفته بودامريکائیاصفھان با اشاره به حضور نيروھای 

  ». عالم را خواھد خشکاندالمان ھمه ظۀيکی از خاندان پيامبر اکرم در اين نقطه ظھور کرده و ريش

 ھم چنين در جريان سفر استانی خود به مشھد و در جمع طالب و آخوندھای آن شھر، مدعی نقش داشتن امام او،

  .زمان در مديريت و اقدامات خود و دولتش شد

او، پيش از اين نيز ھنگام اعالم آغاز اجرای طرح ھدف مند کردن يارانه ھا در يک نطق تلويزيونی گفته بود پولی 

آن را با پول «و او، از مردم خواست » پول امام زمان است«ذف يارانه ھا به مردم می دھد که دولت در مقابل ح

  ».ھای ديگر مخلوط نکنند

 ھای  خبرگزاری. نژاد تشکيل شد ت دولت به رياست محمود احمدی أ، جلسه ھي٩٠ ثور ١١عصر يک شنبه 

پس از آن . خبر دادند» ت حيدر مصلحیغيب« به نقل از خبرنگاران حاضر در اين جلسه از ءحکومتی، در ابتدا

را دليل عدم حضور » ای نشست وزير اطالعات با برخی فضالی قم در مورد مسائل منطقه «خبرگزاری فارس، 

  .شنبه دانست يک ۀمصلحی در جلس
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ا ، ب)س صدا و سيمائير( نژاد در ديدار با عزت هللا ضرغامی  احمدی«: تر ھم چنين نوشته بود اين خبرگزاری پيش

 ھای دشمنان اسالم و انقالب را برمال خواھد کرد، گفت که  ت وزيران نقشهأ که در جلسه امروز ھيکيد بر اينأت

  ».س جمھور عاجز و ناتوانندئيدشمنان ملت ايران از درک رابطه پدر و فرزندی رھبر انقالب و ر

 از ،ن مخالفتيز در واکنش به اي نس دولت دھمئيرفت و رينژاد را نپذ  احمدی ۀ گان ای، شروط سه علی خامنه 

  .ت دولت و شورای عالی انقالب فرھنگی خودداری کردأيحضور در جلسات ھ

در مصلحی و ي و برکناری حئیمشا م ينژاد شرط کرده در صورت معاونت اولی رح  احمدی ،طور که گفته شده آن 

  .ای مواجه شده است ت خامنه رسد با مخالف لی حاضر به بازگشت است؛ شروطی که به نظر می يد جليسع

 ١١در مصلحی در وزارت اطالعات از سوی رھبر حکومت اسالمی، حدود ينژاد، در اعتراض به ابقای ح احمدی 

  .است جمھوری حاضر نشديروز در نھاد ر

ل ير دولت محمود احمدی نژاد را به دليان و ھواداران خامنه ای، در سه ھفته اخياصول گرا در چنين شرايطی،

ر اطالعات، مورد حمالت يدر مصلحی وزيبرای ادامه کار ح حکم رھبر حکومت اسالمی رفتنيدداری از پذخو

  .دی قرار داده انديشد

 روز خانه نشينی به کاخ رياست جمھوری برگشته، اما موج ١١ احمدی نژاد، بعد از حدود با وجود اين که محمود

در مقابل امر «فرمانده سپاه از مقام ھای دولتی خواسته است تا . انش، ھم چنان ادامه دارديحمالت به او و اطراف

 از محمود احمدی سؤاله طرح ان افتادن دوباريھم زمان خبرگزاری مھر از به جر» .م فرود آورنديت سر تعظيوال

  .نژاد در مجلس خبر داده است

نشينی چند  البته دورکاری و خانه «: ، احمدی نژاد درباره علت خانه نشينی خود گفتثور ١١شنبه  روز يکۀدر جلس

  ».ندھا بايد در دل انسان باقی بما دارم چون بسياری از حرف روزه داليلی دارد که اين داليل را در دل خود نگه می

 شدگان  نيز در ميان بازداشت» علوم غريبه«برخی از مدعيان «گزارش کرده است، » اعتدال«ھم چنين وب سايت 

رمالی و جن «.  نفر عنوان کردند٢۵شنبه تعداد افراد بازداشت شده را  و منابع خبری ديگر، روز سه » اند بوده

، از جمله اتھاماتی است »ور بسيار نزديک استمشارکت در تھيه سی دی ظھ«و » مدعيان علوم غريبه«، »گيری

  .  و اطرافيان احمدی نژاد وارد شده استئیکه به افراد نزديک به اسفنديار رحيم مشا

دستگيری گسترده اطرافيان احمدی نژاد و تبليغات وسيع طرفداران خامنه ای عليه اين افراد و وارد آوردن اتھامات 

  .ش ادامه درگيری ھا در باالترين سطوح حکومت داردگوناگون، نشان دھنده تعميق و گستر

توسعه «ران را به علت توجه به يز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، دولت ھای جمھوری اسالمی ايسردار عز

بعضی در درون نظام اسالمی، ارزش ھای «: متھم کرده و گفته است» انحراف«، به »مسائل داخلی«و » اسیيس

  ». فراموشی سپرده و به دنبال توقف و برھم زدن معنا و جوھر اسالم ھستندانقالب را به وادی

در مسير «: ه دانسته و گفته استيت فقيرا حمله به وال» است خارجیيانحراف در بخش ھای مختلف س«جعفری، 

ر مقابل د ديتی که باشد بايولؤ و ھر کس در ھر طبقه و مقام و مسهيت فقيعنی اطاعت محض از واليانقالب ماندن 

چ گونه انحرافی را تحمل نمی کنند و به دنبال يمردم ھ«ز جعفری، يبه گفته عز» .م فرود آورديت سر تعظيامر وال

  ».ستنديطان داخلی و جن و انس نيش

ت يمشروع«گر به اختالفات خامنه ای و احمد نژاد، استاندار خراسان رضوی گفته است که يدر واکنش ھای د

  ».ت رھبری استيام جمھوری اسالمی مشروط به رضات در نظيولؤھرگونه مس
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بر ھمه امور حق اشراف، «ت هللا علی خامنه ای به عنوان فردی نام برده است که به گفته او، يمحمود صالحی، از آ

  ».ت داردينظارت و اعمال وال

ضع رھبر در مصلحی، از مواير شورای مشاوران محمود احمدی نژاد، در ارتباط با حيمھدی خورشيدی، دب

شان به يت و در رکاب آقا ھستم و ايدی، سرباز واليبنده مھدی خورش«ت کرده و گفته است که يحکومت اسالمی حما

ن قطره خونم يشان تا آخريان انحرافی مطرح کردند که بنده با عنوان سرباز ايعنوان موال صحبتی را در مورد جر

  ».ستادي خواھم اشان است،يان انحرافی که مد نظر اين جريدر مقابل ا

ت هللا خامنه ای شده است، به گروھی يان ھوادار آيات اصول گراير وارد ادبيکه در ماه ھای اخ» ان انحرافیيجر«

و تالش » رانیيمکتب ا«ج ي اشاره دارد که به تروئیم مشايار رحيژه اسفنديان محمود احمدی نژاد به وياز اطراف

  .نده متھم شده انديمجلس آت کرسی ھای يار گرفتن اکثريبرای در اخت

بعد از » کودتای خزنده«ان محمود احمدی نژاد را به يران معاصر، اطرافيخ پژوھی اياد تاريس بنئيد روحانی، ريحم

 به نامه ای بود که مقام ئین حرکت، بی اعتناينخست«:  متھم کرده و گفته است٨٨است جمھوری سال يانتخابات ر

  ».شان معاون شما باشديست اي نوشتند و گفتند صالح نئیان آقای مشاي به جرس جمھور راجعئيمعظم رھبری به ر

 با ئی شروع شد که مشائیکودتای خزنده از آن جا«: ن، روحانی در جلسه ای در قم گفته استيبه گزارش خبرآنال

ت کرد که ي و تقوک مشت اراذل و اوباش را پرورانديار گرفت، يوه زنان در اختيمان و بيتيبودجه کالنی که از مال 

  ».ر توانستند کودتا کنندال و د مرداد است که با چھار لایر٢٨چه کار کند؛ فکر کرد دوران 

ن کالش ھا و اراذل و اوباشی که به آن ياو فکر می کند که با ھم«: ، گفته استئیم مشايار رحياو، خطاب به اسفند

ران ينست بفھمد در دورانی زندگی می کند که ملت ات شان می کند مشکل حل می شود، نتوايھا پول می دھد و تقو

  ».ار است و ھر کسی قدم کج بردارد ملت قدمش را قطع می کنديھوش

ت يخداوند وال«ه در نظام جمھوری اسالمی گفته است که يت فقين فرمانده کل سپاه، با دفاع از جايگاه واليجانش

  ».مين نعمت باشيد قدردان اي ما عرضه کرده است و ما باه بهيت فقيک جا در واليت ائمه را به طور ينبوی و وال

معرفی کرده و » شناسی ن يسار حکمت، منطق و د چشمه «ت هللا علی خامنه ای را ين سالمی، آيپ پاسدار حسيسرت

  ».لت منحصر به فرد را به جامعه ما عرضه کرده استين فضيخداوند ا«ده کرده که ياظھار عق

با اشاره به اختالف ھای » ثارگران انقالب اسالمیيت ايجمع«رکل تشکل اصول گرای ي، دبئین فدايھم چنين حس

ه برای ھمه غلط است، چه آن يت فقيت از واليعدم تبع«ران گفته که يس جمھور و رھبر جمھوری اسالمی ائير رياخ

  ».ک شخص برجسته باشد و چه نباشديفرد 

در مصلحی در يت هللا خامنه ای مبنی بر ادامه کار حيور نخست آاو، از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده که چرا دست

  .ده گرفته استيوزارت اطالعات را ناد

ر اطالعات کار کنند؛ با يدند که نمی توانند با وزيجه رسين نتيبه ا«س جمھوری اسالمی ئي، رئیت فداي اساس رواهب

ادداشتی محرمانه و دربسته، توسط يطی ) حمل(ست و ھشتم يشان روز بيدن خبر آن به مقام معظم رھبری، ايرس

  ».ستين کار به مصلحت نيند که ايس جمھور اعالم می فرمائيکی به آقای ريپ

ر اطالعات نوشته و از او ي نامه ای خطاب به وزحملبه گفته او، رھبر جمھوری اسالمی ناچار شده که روز سی ام 

  .بخواھد که با قوت به کار خود ادامه دھد

  ».ميچ مقامی قبول نمی کنيه را از ھيتعلل در اطاعت از ولی فق«د کرده که يارگان اصول گرا، تھدن يرکل ايدب
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با وجود عقب نشينی احمدی نژاد، موضع گيری ھای اين چنينی عليه او و نزديکانش در دولت، ھم چنان ادامه دارد 

  .و احتماال به اين سادگی ھا نيز پايان نخواھند يافت

   

  ئیان احمدی نژاد و مشادستگيری طرفدار

س اداره سياسی سپاه پاسداران در سخنانی در جمع شماری از بسيجيان در قم، از ئيراد، جانشين ر رسول سنائی 

: س دولت دھم به سبب گذاشتن شرط برای رھبر جمھوری اسالمی انتقاد کرده و گفته استئي نژاد، ر محمود احمدی

  ».م رھبری با ھيچ منطقی سازگار نيستشرط گذاشتن احمدی نژاد برای مقام معظ«

س ئيس اداره سياسی سپاه پاسداران، در بخش ديگری از سخنان خود به بازداشت شماری از اطرافيان رئيجانشين ر

 دستگير نشده است، فقط برخی از افرادی که ارتباطی با يک جريان حاشيه ئیمشا«: س جمھور، گفته استئيدفتر ر

  ».اند، دستگير شده اند ی داشته ای با دفتر رياست جمھور 

شنبه ھفته گذشته و س جمھور، در روز يکئيس دفتر رئي، رئی مشا ھای اطرافيان اسفنديار رحيم موج دستگيری 

 فر، دبير کميسيون فرھنگی   نژاد به محل کار خود با بازداشت عباس اميری اندکی پس از بازگشت محمود احمدی

افراد مرتبط با « نفر از ٢۵ درباره بازداشت ئیھا آغاز شده بود اکنون گزارش  ئیدولت و از حاميان سرسخت مشا

  .، در رسانه ھای حکومتی منتشر شده اند»ئیمشا

ای جريان  ليدر رسانه «در اين ميان روزنامه جوان که به سپاه پاسداران نزديک است، از حسين نوبختی با عنوان 

  .تعقيب بودن وی خبر داده استنام برده و از تحت » انحرافی اصول گرايان

   ھای اينترنتی حامی دولت شناخته می  اساس اين گزارش حسين نوبختی که به عنوان يکی از گردانندگان سايتهب

  . قصد خروج از کشور را دارد شود، با خودرو فرار کرده و بنا به ادعای روزنامه جوان

   يزدی آشکارا از توسل دولت به جن هللا مصباح ز جمله آيت ای و ا هللا خامنه  در حالی که برخی از حاميان آيت 

مرتبط با دولت از جمله فردی به نام »  گيران جن« نيز درباره بازداشت ئی ھا اند، گزارش گيری و رمالی سخن گفته 

  عباس غفاری منتشر شده است

  بر حکومت اسالمی و رسانهاميان رھھا از سوی ح  گيران و رمال  متھم کردن اطرافيان دولت دھم به ارتباط با جن

 ١٣٨٨ھای نماز خود پس از انتخابات رياست جمھوری سال  ای در نخستين خطبه  ھا در حالی است که خامنه ھای آن

  .خوانده بود»  آور خجالت«س جمھور را ئيدادن نسبت رمالی و خرافاتی بودن به ر

ت جمھوری و گزينه اصلی محمود احمدی نژاد برای طی روزھای اخير، عباس اميری فر امام جماعت نھاد رياس

تصدی وزارت اطالعات پس از حيدر مصلحی به حکم دادگاه ويژه روحانيت و توسط نھادھای امنيتی دستگير و 

روانه زندان شده است و رسانه ھای غيررسمی از دستگيری عباس غفاری يکی ديگر از نزديکان اسفنديار رحيم 

  .در امور خرافی و رمالی دارد توسط نھادھای امنيتی خبر می دھند ئی که سابقه طوالئیمشا

   

  ت دولتأبيرون انداختن مصلحی از جلسه ھي

 ۀ، حيدر مصلحی را از جلس٢٠١١ می ٥ برابر با ١٣٩٠ ثور ١٥محمود احمدی نژاد، در جلسه روز چھارشنبه 

  . ت دولت اخراج کرده استأھي
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ھا چند صبح روز چھارشنبه محمود احمدی نژاد تن:  اين مورد گفته استس کميسيون امنيت ملی مجلس، درئينائب ر

ت دولت، از طريق يکی از وزرای مورد اعتماد مصلحی به وی اعالم می کند تا زمانی أدقيقه پس از آغاز جلسه ھي

  .ت دولت رسميت نداردأجلسه حضور داشته باشد مذاکرات ھيکه وزير اطالعات در 

ت دولت و عدم واکنش أ کمتر از پنج دقيقه از شروع جلسه ھيۀبه فاصل«: ه افزوده استميرتاج الدينی، در ادام

س دولت، احمدی نژاد اعالم می کند که اگر ايشان داخل جلسه باشند من جلسه را ادامه ئيمصلحی به درخواست ر

  .ھمين امر سبب می شود تا مصلحی از جلسه خارج شوند. نمی دھم

 اصول گرای مجلس به خبرنگاران پارلمانی حاضر در مجلس درباره ۀديگر نماينداز سوی ديگر، محسن کوھکن 

م آقای مصلحی را ئيدوست نداريم بگو«: ت دولت می گويدأ روز چھارشنبه ھيۀاخراج وزير اطالعات از جلس

  ».اخراج کردند اما به ھر حال ھنوز آقای احمدی نژاد دلخور ھستند

ر روز چھارشنبه ت دولت دأ مصلحی تنھا دقايقی داخل جلسه ھيکرده است کهتقی پور، وزير ارتباطات ھم عنوان 

  .ترک کرده است) به درخواست غيرمستقيم احمدی نژاد(تر از ده دقيقه جلسه را بوده است و در کم

گو با خبرنگاران پارلمانی  و عالءالدين بروجردی، يکی ديگر از نمايندگان شاخص اصول گرای مجلس نيز در گفت

گويا چند دقيقه اول آقای «: ت دولت به آنان گفته استأج مصلحی از جلسه روز چھارشنبه ھيد خبر اخرائيأتضمن 

 دولت حضور نداشته و عنوان کرده اند که به مصلحی بگوئيد برود تا من جلسه را ھيأتاحمدی نژاد در جلسه 

  ».اطالعات جلسه را ترک کرده و پس از آن احمدی نژاد وارد جلسه شده استبرگزار کنم و در پی اين تذکر وزير 

 نفر از نزديکان ٢٥ دولت در شرايطی رخ می دھد که تا روز گذشته ھيأتاخراج حيدر مصلحی از جلسه رسمی 

تگير شده  ملی ايران توسط مراکز امنيتی دسۀس موزئي از جمله آزاده اردکانی رئیاحمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشا

نژاد ھم چنان فراری است و تحت تعقيب  ھای حامی محمود احمدی   گردان اصلی سايت ۀاند و حسين نوبختيان، چھر

  .ھای امنيتی قرار دارد نيرو

 کابينه، در حالی صورت گرفته که او، با حکم حکومتی رھبر حکومت اسالمی، به کار ۀاخراج مصلحی از جلس

  . دانسته بود» غفلت از مصلحتی بزرگ« اين کار را دليلای پيش از اين  نه هللا خام آيت . بازگشته است

ده بودند که وی به  نژاد پرداخته و خواستار آن ش  گرايان به انتقاد از احمدی در روزھای گذشته بسياری از اصول

نژاد از رھبری دانسته   احمدی دوریله را باعث أآنان عدم رعايت اين مس. اسالمی گردن نھد احکام رھبر حکومت 

  .  شده است آزرده دل ای از اتفاقات اخير   گرايان نيز خبر از آن داده بودند که خامنه  از اصولبرخی ديگر. بودند

فقيه و  عصيان در مقابل ولی « است که نوشتهه، ئي قضا  قوهسئي کيھان، به نقل از صادق الريجانی، رۀروزنام

  ».سرپيچی از اوامر رھبری، خالف شرع و قانون اساسی است

 را عامل اتفاقات اخير و ئیمشا  اسالمی، اسفنديار رحيم  گرايان و نزديکان به رھبر حکومت  بسياری از اصول

به ھمين دليل در روزھای گذشته به شدت به وی حمله و حتی .  دانند نژاد از دستورات رھبر می سرپيچی احمدی 

، به نقل از سخن گوی کميسيون اصل خبرگزاری فارسعالوه بر اين .  اند بحث فساد مالی وی را نيز مطرح کرده

ناميده »  خوار رانت« نژاد دستور داده به رابطه ميان يک زن، که فارس وی را   مجلس اعالم کرده که احمدی٩٠

سيس نھادھای گردشگری را أشود اين زن در نقاط مختلف کشور مجوز ت گفته می . است، با دفتر وی رسيدگی شود

  مانداران شھرھای مختلف را نيز تھديد کرده در صورت عدم صدور مجوز از طريق نھاد رياستگرفته و فر

س جمھوری ھم کسی ئياساس نوشته سايت ھا حامی اين زن در دفتر ره ب ھا برخورد خواھد کرد؛ جمھوری با آن 

  .ئینيست جز مشا
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   احمدی نژادیماجرای استعفا

 در يک حجت االسالم دكتر مرتضی آقا تھرانی، اخيراً «: ، نوشت١٣٩٠ ثور ١۵شنبه سايت حکومتی آفتاب، پنج

  ». نژاد با مقام معظم رھبری پرداخته است رانی عمومی و رسمی، به نقل مذاكرات انجام شده ميان احمدیسخن

 داشته و مريكا اقامت و تحصيلاهللا مصباح كه چند سالی در   آيت ۀسسؤاب به نقل از آينده، اين استاد مبه گزارش آفت

 نژاد در قم تبديل شد، پس از ماجراھای اخير مربوط به  ھای حامی احمدی پس از بازگشت به ايران به يكی از چھره 

ت وزيران به سخن گوی أ نژاد، عالوه بر دارا بودن سمت استاد اخالقی ھي نشينی احمدی دوركاری و خانه 

  .رسمی دولت نيز تبديل گرديده است غير

نژاد داشته است، در يک   ای با محمود احمدی   ساعت و نيمه٢  خودش در ھفته جاری جلسهۀبه گفتآقاتھرانی كه 

نژاد و خامنه ای در اين  رانی رسمی كه تصاوير آن بر روی اينترنت منتشر شده، از مذاكرات محمود احمدی نسخ

  .باره خبر داده است

 كند رھبر   نژاد شنيده است، از قول وی اعالم می ود احمدیآقاتھرانی، با اظھار اين كه شخصا اين مسايل را از محم

  . كند و يا نپذيردءن كردند تا احمدی نژاد يا وزير اطالعات را بپذيرد، يا استعفاييانقالب مھلتی تع

تھرانی، به نقل از  رانی آقابخشی از سخن.  خود را نگرفته استنژاد ھنوز تصميم كند كه احمدی  او، اظھار می 

پريشب ايشون گفت من صحبتی كردم، وزير آيا از اختيارات من ھست كه بردارم، «: نژاد بدين شرح است احمدی 

دارم، نمايندگان مجلس حق دخالت ندارند   گذارم، به ھر دليل برمی حتی خوب، به نظر شما خوبه، من به ھر دليل می

  .انتخاب منه

ای  آمديم مخالفت كردند، من چه وظيفه . نظرشان عنايت شودحضرت آقا بايد نظر مبارک خودشان را بدھند، بايد به 

   دارم؟

تونم باھاش كار كنم، آيا من حق انتقاد و  من صريحا به حضرت آقا گفتم، اگر ببينم نظر شما ھست كه باشد، اما نمی

  .بله: گفتن دارم؟ گفتند

  .حتی نسبت به من ھم داری

    بدھم؟ءآقا، حق دارم اگر نتوانستم، حتی استعفا: گفتم

  ..گفتند اگر خواستی بده

  . پذيرم  پذيرم يا نمی  كنم يا می  میءمن تا آن زمان يا استعفا. يک زمانی به من دادند، من تا آن زمان فكر كنم) آقا(

   اين ضد واليت فقيه است؟

  .نه: گفتم) آقا تھرانی(من

ھا كه به ديدار   گفت دوشنبه  پيش به من می نژاد چندی  احمدی« گويد،  رانی میآقاتھرانی، در بخش ديگری از سخن

  !؟».زند تا اگر فردا زنده نماندم، دستور آقا بر زمين نماند  شب به وزرا زنگ می  رود، تا نيمه رھبر انقالب می 

   

  !؟»شياطين«و » اجنه«ارتباط دولت با 

از سايت ھای نزديک به گری رسانه ھای اصول گرا عليه طرفداران دولت احمدی نژاد، يکی ءدر ادامه افشا

والن ارشد دولت در بازداشت به سر ؤبرای مس» جن گيری«ی که به اتھام محمدباقر قاليباف مدعی شد عباس غفار

  . ھم است» شيطان پرست« جن گيری، همی برد، عالوه ب
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اين فرد در با انتشار تصوير و متن نامه ای که آن را به غفاری نسبت داده، نوشته است که » شفاف«سايت خبری 

خروج از دين «، تصميم گرفته ضمن »جن گير و رمال شيطان صفت« با يک ئی سال پيش بعد از آشنا٢٠حدود 

  . به دست آورد» امتيازاتی را نزد شيطان«منان ؤدر کشور و در ميان م» توليد گناه«با » اسالم

که به نوشته سايت ھای اصول گرای درباره فردی است » اولين قسمت از گزارش«اين سايت افزوده که اين سند، 

نزديک شده و تعدادی از اين » مقامات متصل به جريان انحرافی«منتقد دولت، طی سال ھای گذشته به برخی 

آنان نيز ناشی از » سخنان جنجالی«کردند و برخی از  به منزل او رفت و آمد می » به صورت ھفتگی«مقامات ھم 

  . وی بوده است» القائات خاص«

 دسترسی خود به اين نامه نوشته است که اين متنی است که نام برده با دست خط و امضای ۀ نحوۀ، دربار»فشفا«

اما وصی او که از اقدامات وی مطلع »  شودءبعدا افشا«خود قرار داده تا » وصی«خود در اختيار فردی با عنوان 

ی از ھويت واقعی فردی که ھم اکنون خود را به بوده با اعطای آن به دست اندرکاران اين سايت، تالش کرده تا بخش

  . جريان انحرافی نزديک کرده است، روشن شود

جريان انحرافی نامی است که رسانه ھای اصول گرايان منتقد دولت محمود احمدی نژاد در روزھای اخير و به 

وزير اطالعات، به دنبال بروز اختالف ميان رھبر جمھوری اسالمی و محمود احمدی نژاد درباره برکناری 

، ئینزديکان محمود احمدی نژاد و منصوبان او در دولت و به طور مشخص افرادی مانند اسفنديار رحيم مشا

  . اطالق کرده اند...  وئیمحمدرضا رحيمی، حميد بقا

تعدادی از چھره ھای شاخص جريان اصول گرا که ھمه آن ھا در انتخابات گذشته رياست جمھوری از حاميان 

ی نژاد بودند، در سخنانی که طی روزھا و ھفته ھای گذشته بيان کرده اند، از ارتباط ميان تعدادی از مقامات احمد

  . خبر داده اند» شياطين«و » اجنه«ارشد دولت با 

گری ھا، رسانه ھای اصول گرا از بازداشت فردی به نام عباس غفاری خبر دادند که به گزارش ءبه دنبال اين افشا

را از يک سو با امام دوازدھم شيعيان و از سوی » جريان انحرافی«س اين أ برقراری ارتباط ميان رۀفآن ھا وظي

  .  عھده داشته استهديگر با اجنه و قدرت ھای شيطانی ب

س ئيکه به نظر می آيد محمدرضا رحيمی، معاون اول ر» ر«با اشاره به فردی به نام آقای » شفاف«اکنون سايت 

، با برخی ديگر »ھم اکنون از مقامات جريان انحرافی است« با او که ئیه که غفاری پس از آشناجمھور باشد، نوشت

  . از مقامات مشھور جريان انحرافی نيز آشنا می شود

خود » وصی« برای ١٣٨١ حمل ١٦در متنی که اين سايت آن را به عباس غفاری منتسب کرده، اين فرد در روز 

 به پدر و مادر و خواھران او نيز نسبت ھای جنسی بی شرمانه ای داده می شود که در اين جا خطاب... (نوشته که 

  .) انسان از نوشتن آن ھا، احساس شرم می کند

  رفت و آمد می) غفاری(گاھی به صورت ھفتگی به منزل وی «، برخی اعضای جريان انحرافی »وصی «ۀبه گفت

  ».لقائات خاص وی بوده استکردند و برخی از سخنان جنجالی آنان نيز ناشی از ا

به رغم باطن شيطان صفتش ظاھری کامال متفاوت دارد و مدعی است که «، عباس غفاری »نيوز شفاف«به نوشته 

  » .حافظ کل قرآن و نھج البالغه است

 باشد و در نزد دوست بسيار  دچار مفاسد متعدد اخالقی نيز می«اين سايت ھم چنين اضافه کرده که جن گير دولت، 

  » .کرده است  ترين ادبيات جنسی استفاده می  نزديکش که اکنون وصی نيز ھست، از سخيف
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 سال پيش بعد از ٢٠حدود «آمده است که عباس غفاری » وصی« نيوز، به نقل از اين  در ادامه گزارش شفاف

اه در کشور و در  با يک جن گير و رمال شيطان صفت، تصميم گرفته ضمن خروج از دين اسالم با توليد گنئیآشنا

  » .ميان مومنان امتيازاتی را نزد شيطان به دست آورد

در ابتدا برای مدتی به قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان ) غفاری(وی «به نوشته اين سايت، نزديک به قاليباف 

درت و اھانت کرده و سپس وارد فضای رمالی و شيطان صفتی خاصی شده است که ھدف اصلی آن کسب ثروت، ق

  » .توليد گناه بوده است

 کند با  وی يک فالگير و رمال است که ادعا می«: اين سايت، به نقل از يکی ديگر از دوستان غفاری نوشته است

 ۀ کنند و حلق  گم شده و يا خبر گرفتن از آينده به وی مراجعه میءاجنه در تماس است و مردم برای پيدا کردن اشيا

  ...» . برد  ھای وی بھره می ئیماس است و از پيش گوانحرافی نيز با وی در ت

سايت شفاف، در پايان گزارش خود، از مخاطبانش خواسته اگر اطالعاتی از عباس غفاری دارند برای اين سايت 

  .ارسال کنند

   

  سخنان چند امام جمعه عليه احمدی نژاد

به امامان جمعه داده شده است سخن گفتن خطبه ھای نماز جمعه صديقی، نشان می دھد که اين بار رھنمودی که 

  .عليه طرفداران احمدی نژاد است

 محمود احمدی نژاد را تلويحا تھديد ١٣٩٠ ثورکاظم صديقی، امام جمعه تھران در نماز جمعه روز جمعه شانزدھم 

 است ھمسرش کرد که اگر از رھبری اطاعت نکند، نه تنھا وزيران احمدی نژاد از او تبعيت نمی کنند، بلکه ممکن

  . ھم بر او حرام شود

صديقی، سال ھا پيش از آن که امام جمعه تھران شود يکی از چھره ھای نزديک به خامنه ای بود که بسياری از 

نزديکان خامنه ای در جلسات موعظه اش شرکت می کردند و او را فردی با ويژگی ھای معنوی مورد پسند 

  . حکومت اسالمی توصيف می کردند

آقای احمدی نژاد منھای « تھران که گفته است نظريه ۀدر کنار گفته ھای احمد خاتمی، ديگر امام جمعصديقی 

به موضوع مذاکره در ميان رھبران اصول گرايان تبديل شده است و ھم چنين حرف ھای احمد علم الھدی » ئیمشا

 کرده، حاکی از آن است که بعد از توصيف» دشمن شادکن«امام جمعه مشھد که رفتار احمدی نژاد و ھوادارانش را 

  .اين، کار دولت احمدی نژاد سخت تر خواھد شد

 روبروست که ئیانجاميد، خامنه ای اين بار با رقبا» رھبر«اين بار و خالف بحران ھای پيشين که به حذف رقبای 

معه مشھد گفته است اين بار ھمان طور که امام ج. قدرت خود را پيش از رقبای حذف شده پيشين برآورد می کنند

 مدعی می دانند ئی اساس ھمان ارزش ھاه طرف است که خود را بئیخامنه ای به جای رقبای بيرونی با خودی ھا

  .که تاکنون خامنه ای آن ھا را نمايندگی می کرد

 م اگر حضرت آقا حكم طالق ھمسر آقایينه به من گفت ما معتقدييكی از وزرای كاب: ، صديقی گفتثور ١٦جمعه 

  .تواند به او دست بزند س جمھور نمی ئيشود و ر  ش حرام می يس جمھور برائيبدھد، ھمسر ر س جمھور را ئير

به ميان نمازگزاران تھرانی، اقدامی است ) مساله زناشوئی احمدی نژاد و ھمسرش(کشيده شدن مسائلی در اين سطح 

کنش و ھمراھی نمازگزاران با ايراد تکبيرھای پياپی  نکته بسيار مھم در اين ميان وا.که تاکنون سابقه نداشته است

  .بود
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پس از اظھارات صديقی، جمعی از حاضران با شعار هللا اکبر، خامنه ای رھبر از اين اظھارات استقبال کردند و با 

ند كه ا نتوايای حكم جھادم دھد، ارتش دن  وای اگر خامنه «، »ای رھبر ما دست خدا بر سر ما، خامنه «سردادن شعار 

  .اعالم كردند آمادگی خود برای مقابله با دشمنان انقالب اسالمی » جوابم دھد

 تھران، در دفاع از مقام ولی فقيه به احمدی نژاد اولتيماتوم داد که حزب اللھی ھا و حتی لوطی ۀصديقی، امام جمع

ز شب و نماز جماعت خوان ما بلكه د ما نماياگر ولی حكمی كند، نه تنھا مردم مق: او، گفت. ھا ساکت نخواھند نشست

ای در اجرای فرمان آن بزرگوار تسامح و  نی به خودشان اجازه نمی دھند لحظه يرت ديز با غي ھای محله ن داش

ه به يخونی كه در رگ ماست، ھد« شعار دادند اپیي، که در اين ميان نمازگزاران به طور پ»تساھل كنند

  . ای م خامنه يای گوش به فرمان توا م خامنه يما ھمه سرباز توا«، »رھبرماست

 را در دفاع از خامنه ای به ئید کرد که چند شب پيش در حضور رھبری بوده و حرف ھائيأامام جمعه تھران، ت

ھر كسی به د يم كه می گويادی داريز گفتم ما قرائن زيش در محضر آقا ني شب پچند: او، گفت. زبان آورده است

  .شان ھستندين ما كه هللا حامی ايعه دادند، اوال نه تنھا مراجع متديپرچم زعامت را به عنوان رھبر كل ش

 هللا تيآ:  در باب حفظ حکومت گفتئیصديقی، در باب ماھيت نظام ولی فقيه نيز با مجاز دانستن دروغ گو

ف شود يگانی فرموده بودند كه اگر در نظامی كارھای خالف شرعی انجام شود ولی من اعالم كنم نظام تضعيگلپا

  .ف كل دولت استيت را تضعيف واليف نشود، تضعيكنم تا نظام تضع من اعالم نمی 

که الزم باشد مردم کفن خواھند پوشيد و به  دادصديقی، در نھايت تھديد به اعتراضات کفن پوشان ھم کرد و ھشدار 

بايد در زير پرچم واليت باشد و لحظه ای ھم آقا ) س دولتئياشاره به ر(اين بزرگوار : او، گفت. ميدان خواھند آمد

  .را ناراضی نکند

، ارگان حزب »شما«فصل با نشريه ای م  موقت تھران، در مصاحبه ۀجمعحجت االسالم سيداحمد خاتمی، امام  

، نقش جامعه مدرسين حوزه ئینژاد، مشا تلفه اسالمی، به مسائل اخير سياسی کشور از جمله قھر محمود احمدی ؤم

  .پرداخت... جمھوری دھم و  علميه قم در انتخابات رياست 

او، . ه احمدی نژاد توصيه می کند که به فرمان ھای رھبر گوش بدھداو، در اين گفتگو، ضمن دفاع از خامنه ای، ب

س جمھور نمی شد و يا اين ئي، ر٨٨به نوعی به احمدی نژاد يادآوری می کند که اگر نقش رھبر نبود او در انتخابات 

  ...که االن در سفرھای شھری او، اگر مردم جمع می شوند با توصيه ھای رھبر است و

هللا روزھای بسيار سختی را پشت سر  در ايام اخير، امت حزب «: گفتگو به شرح زير است از اين ئیبخش ھا

اين اتفاقات چه ۀ مطرح است که ريشسؤالبرای بسياری اين . گذاشتند و از شرايطی که پيش آمد، بسيار نگران شدند

  »بود و چرا چنين بحرانی پيش آمد؟

فقيه از سوی  چه تبعيت از ولیچنان«: خبرگزاری فارس، گفته است  مشھد، در مصاحبهۀاحمد علم الھدی، امام جمع 

  ».ی داده باشندأتمام مردم به او ر کارگزاران کشور وجود نداشته باشد، حکومت آن ھا نامشروع است، حتی اگر

ذ ولی ھستند که که تنھا زمانی معنا پيدا می کنند که تنفي» عددھای صفر«او گفت که آرای مردم در انتخابات مانند 

  .فقيه به آن ھا مشروعيت بدھد

   

  »به خاطر ھمين قيافه گند و کثافتت بود که آقا انتخابت کرد«

سخنان سردار قاسمی، فرھنگ و زبان و ادبيات خشن و غيرانسانی حکومت اسالمی را به بھترين وجھی و آن ھم 

ر اين، او بی شرمانه به روستائيان عالوه ب. س جمھورشان به نمايش می گذارد و به شدت چندش آور استئيعليه ر
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حال تصور کنيد اين جانيان، چه رفتارھای خشن و وحشيانه ای با شھروندان عادی کشور . کشور نيز توھين می کند

  !و به ويژه دستگيرشدگان و زندانيان ندارند؟

  ».ه آقا انتخابت کردبه خاطر ھمين قيافه گند و کثافتت بود ک«: سردار قاسمی، خطاب به احمدی نژاد، گفته است

داند بابت باز نشر   الزم می ء نيوز، در ابتدا سايت سحام«:  نيوز، سايت نزديک به دولت می نويسد سايت سحام

نژاد که در اين گفتار به   ھای خود عذرخواھی نمايد و ھم چنين از محمود احمدی  سخنان سردار قاسمی از خواننده

دانيم که با توجه به رخدادھای اخير نگاھی مجدد به سخنان  اما ما الزم می . ستوی به عنوان يک انسان توھين شده ا

  ».نژاد، داشته باشيم سردار قاسمی خطاب به محمود احمدی 

ما چند ماه پيش يک ! عزيز دل! برادر…: بخشی از سخنان جديد سردار قاسمی در مورد احمدی نژاد، چنين است

به قول حضرت امام مالک، وضع .  ديروز ديروز بود، امروز امروز استشکری خورديم، شما چرا ِول نمی کنی؟

م ئيمی گو» !چه عالی«بفرمايد . يادمان باشد که ما نوکر ولی فقيھيم نه نوکر بادمجان! عزيزم. امروز افراد است

باتی که اين انتخا» .مزخرف تر از اين نمی شود«م ئيمی گو» !چه مزخرف«بفرمايد » .عالی تر از اين نمی شود«

يک چيزی بود مثل تاپاله ! س جمھور، خيلی قد آرنولدی و ھيکل آرنولدی داشت؟ نه وهللائيآقا کردند، و اين بابا شد ر

تيپ اش يک جوری بود که آدم از ديدن اش دچار تھوع ! قيافه اش زيبا بود؟ نه با. افتاده بود وسط شھرداری تھران

ش ھمين چيزھا گول خورديم و انتخابآقا و ما به خاطر .  وضع نامرتبصورت چروکيده، ريش کثيف، سر و. می شد

دا سفانه ايشان يک عورت داشت به چه گندگی که ھر برگ انجيری رويش می گذاشت يک طرف اش پيأمت. کرديم

شپش ھم . طرف بوی گند می داد. ش را بگويم ديديم ولی به روی خودمان نياورديمبود و ما او را نديديم؛ راست

ه خاطر ھمين قيافه گند و کثافتش ب. ضدانقالب می گفت يکی بياد اين را ببره حموم، يک ماھه حموم نرفته. شتدا

ش آد و می گن اين چون بدن شون می   آقا فکر کردند روستائی ھا از چنين قيافه ای خوش. ش کردبود که آقا انتخاب

خدا از اون عورت . خدا نگذره ازت احمدی نژاد. ردامان از اين دل غافل که با ما چه ک. شپش دارد از خودمونه

  .کثيف ات نگذره که جلوش برگ انجير نذاشتی

ھات ماله  ھی روی گندکاری . مالی کرديم از کوروش و داريوش گفتی و ما ِھی ماست  و قرآن سوخته نگفتی از

، ما ھم بايد بپسنديم و چشم به تلخی اش ھی گفتی و گفتی، ما گفتيم عيبی نداره، آقا اين بادمجون را پسنديده... کشيديم

  .ببنديم

   کنند که به فرمان بر سرت خاک. کنند که دل آقای ما را شکستی بر سرت خاک. کنند احمدی نژاد خاک بر سرت

. خاک بر سرت کنند که قدر آقا و حمايت ھای ايشان را ندانستی… عورت ات را نبريدی بندازی جلوی سگ ايشان

به جای اين که زير يک . ن آوردیئين بياوری موتور آقای ما را پائي بروی موتور لری کينگ را پاتو به جای اين که

خدا . خدا ازت نگذره که با آقای ما چنين کردی. س دانشگاه کلمبيا را بگيری زير يک خم آقای ما را گرفتیئيخم ر

تف می کنيم بيرون و می رويم دنبال کدوی تو را ! حاال ای بادمجان تلخ. ازت نگذره که کام آقای ما را تلخ کردی

  .والسالم. سبزی، کدوی تنبلی، چيزی

   

  سخنان ذولنور

کنم  نژاد عرض می دوستانه خدمت احمدی «: در قم گفت» سياست روحانی«مجتبی ذوالنور، در نشستی تحت عنوان 

 کنم رابطه من و مقام معظم   ثابت می گويند من  آيند و می نظر کنند؛ اين که می  شان ھم تجديد که ايشان در عبارات

  » . طور ھم باشد، اشتباه است رھبری، رابطه پدر و فرزندی است، معتقدم اين سخن ولو اين که اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

در روايات و احکام اسالمی داريم که ممکن است پدر يک فرد، او را امر به شرک کند و «: او، در ادامه اضافه کرد

ممکن است پدر اشتباه کند و طبق احکام اسالم، بايد مخالف او حرکت کرد؛ . ت کردبه ھمين دليل نبايد از او تبعي

 گويند رابطه من با مقام معظم رھبری رابطه پدر و فرزندی است،  نژاد که می  که آقای احمدی  حال بايد پرسيد اين

  » يعنی چه؟

  : آيت هللا خامنه ای در سپاه پاسداران، سپس افزودۀجانشين نمايند

موم باشد؛ اين رابطه، رابطه مطيع و مطاع، رابطه أيد گفت که رابطه با رھبر معظم انقالب بايد رابطه امام و مبا «

ھا معنی  ام با رھبری رابطه پدر و فرزندی است؟؛ اين حرف  ھا يعنی چه که رابطه  مقلد و مقلد است؛ اين حرف 

  » .اين حرف، حرفی انحرافی است. ندارد

 پدر ۀتر بيان کند؛ رابط ش را شفاف  نژاد موضع احمدی«: پسری افزودمعلوم بودن اين رابطه پدر و کيد بر ناأاو با ت

است و بدون امر او، نه ) عج(است، او نائب امام زمان » ولی حاکم«و فرزندی يعنی چه؟؛ مقام معظم رھبری، 

 نباشد، عمل آن فرد حرام است، اگر اذن و رضايت ولی حاکم.  کس ديگر مشروعيت ندارد  جمھور و نه ھيچ سئير

  ».حتی اگر عمل واجب انجام دھد

معنی واليت را بايد با حب و جان قبول کرد و از اين عبارات دو پھلو مانند اين که «: او، ھم چنين تصريح کرد

   » کردای پدر و فرزندی است، اجتناب ام با رھبری رابطه  رابطه 

  


