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  علی کاظمی: فرستنده 

١١.٠٨.١٠  

  

  ی خبریرھايتفس
  ١٣٨٩ ]اسد[ مرداد١٩سه شنبه 

  

   شد دهي ھم کشانيگرا  به درون اصول،یا  خامنهتيعدم مشروع

هیعني هي فقیاست و دستورات ول" امام زمان "بي ناهي فقی که ولني بر این مبیا  خامنهیفتوا رایا  شخص خامن  ی  ب

هي برانگتي درون حاکمیھا  جناحاني را در میاري بسیھا است واکنش" واجب"ھمگان  وا.  استخت ه در یفت وق ک  ف

ا ادی اولیروزھ نش انتق ا واک ان "ی ب و" اصالح طلب ده ب رو ش ا گذشت دودروب ون ب ه، زم اکن هي ھفت ا ن نش یھ  واک

  .  فراھم کرده استزي را نتي درون حاکمیگرا  اصولیروھاي نیاعتراض

ه صدا و ( جام جم ی معاون فرھنگ،ی شکوھی روزنامه رسالت و علیري سردبی عضو شوراان،ي محبريام سته ب واب

  .اند  واکنش نشان دادهیا  خامنهی فتواني ھستند که نسبت به اانيگرا  شناخته شده اصولیھا نيسياز جمله تئور) مايس

دار   اصولیروھاي که خود از جمله ناني محبريام وده" هي فقیول"گرا، طرف دافعان سرکوب ت ا و از م وده یھ ردم ب  م

درتیضرورت بازساز" نوشته خود تحت عنوان نيتر است در تازه وا" ق د فت ه نق هی، ب ته استیا  خامن او  .  برخاس

ه سرکوب عری اسالمیور حاکم بر جمھدگاهيضمن نقد د الاني ک ودهیاسين سي فع ا  و ت ردم ایھ ا راه راني م  را تنھ

وان هي قدرت تنباي به عنصر مجازات یدلخوش: " نوشته استداند ی می کنونیھا برون رفت از بحران ه عن  حکومت ب

  ". خواھد بودیشياند  بقاء، کوتهی برایعنصر کاف

ديگ ی مدهيرا ناد"  حاکمتيمشروع" قدرت و یبازساز که ضرورت یانيگرا  به اصولني ھمچنانيمحب شدار داده رن  ھ

  :سدينو یو م

درت را گوشزد مکباري ھرچند گاه ی ضرورت بازسازئی نو به تنھایھا گذشت زمان و ظھور نسل " ابع ق د، ی من  کن

  ".کنند ی صدمه وارد م منابعني به اگانگاني از بتي با حمااي ئیبه تنھا] نظام[ در درون ی که گروھیچه رسد به زمان

دهي روزنامه رسالت و نمایري سردبیاو عضو شورا.  کردی صرفا موضع شخص او تلقدي را نبااني محبري امنوشته  ن

هختهي است که ھم اکنون نسبت به تمرکز عنان گسانيگرا  از اصولی جناحیشاخص فکر  و یا  قدرت در دستان خامن
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ته دني امينيب یلذا، م. اند  جانبه او احساس خطر کردهکي ماتيتصم ازانيگرا  از اصولس ا طرح ضرورت بازس  ی ب

  .اند  او واکنش نشان دادهاراتي از حد اختشي و تمرکز بیا  خامنهی نسبت به فتوات،يقدرت در حاکم

ازديکأ عالوه بر تاني محبري امنوشته درت، حاوی در ضرورت بازس ه دی ق ري دو نکت ه نينخست ا.  ھستزي نگ  ک

ازات و تنبیدلخوش" و ئیعدم کارآ به انيمحب ه عنصر مج وده"  حکومتهي ب ا در سرکوب ت ردم ایھ  اذعان راني م

دم مشروعنيدوم ا. کرده است ه ع دم مشروعتي که ب ان ع ع ھم ه در واق ام ک درت نظ ست "هي فقیول" دستگاه تي ق

  .اعتراف کرده است

 و تمرکز قدرت در دستان او یا  خامنهیرا به نقد فتوا آشکایا  در مقالهز،ي نی شکوھی علان،ي محبري دنبال مقاله امبه

  .پرداخته است

ا تينظارت برعملکرد و صالح"است، ) مايوابسته به صدا و س( جام جم ی که ھم اکنون معاون فرھنگ،یشکوھ  یھ

  ".داند ی مهي فقتي والهي نظراتياز لوازم و ضرور"را "  حاکمهيفق

دانيگرا  به اصولکيدنامه پنجره نز  که در ھفتهی شکوھمقاله د احم ژاد ی منتق ه ضرورت ن اره ب ا اش ده، ب شر ش  منت

  : شده استادآوري یدوران رھبر" دار بودن مدت"

 او را از،ي و در صورت نکند ی او نظارت میھا تي و بر صالحنديگز ی را برمی که رھبریخبرگان به عنوان نھاد "

ائبه دخالت و تاثیوذ و مستقل و از نفی از حوزه رھبردي باسازد، یمعزول م ذاري مصون باشد و ش ریرگ  در ی رھب

  ".   آن به حداقل برسدماتيتصم

د شکاف ای که با صدور فتوایا خامنه ا بتوان ادي خود، حداقل انتظار داشت ت ده در مج اي ناني ش را  اصولیروھ  یگ

ر ولمينظام را ترم ق از اوام سبهي فقی و آنان را حول اطاعت مطل ه وحدت ن دام  برسانی ب ا اق ام بينا"د، عمال ب  ام

  .  استختهي برانگشتري بزي نانيگرا صول ااني را در مهي فقی ولتيخواندن خود، بحران مشروع" زمان

ه ھمگان باني بر ای مبنیا  خامنهیفتوا ه ادي ک د ب ه حتني از او اطاعت کنن انی معناست ک ه ارگ ا  ھم  ی جمھوریھ

الم ریاس ان رھب س خبرگ ه مجل م بای از جمل ندعي مطدي ھ ر او باش ان.  اوام س خبرگ انون اساسیمجل ق ق ه طب  ی ک

ديگز ی رھبر را برمی اسالمیجمھور م داردن درت عزل او را ھ ا بحران س.  و ق درت یاسيام ع آن بحران ق ه تب  و ب

ه،ی اسالمیحاکم بر جمھور ردهیا  خامن ه پ ا ھم ته ت ر آن داش ا را ک  را ب ا نھ د و ب انبينا"ار بزن ام زم د"  ام ن خوان

ا چنمياما ھم چنان که شاھدش ھست.  را بر ھمگان واجب گرداندهي فقیخود، اطاعت از ول شده است، بلکه ني نه تنھ  ن

وا وق بیفت شدشي پاز شي ف ث ت شروعدعدمي باع هتي م وریا  خامن المی در جمھ ران ی اس ه بح سترش دامن  و گ

  .  استدهي ھم گردانيگرا  اصولاني در متيمشروع

    

   گريکديا  الشخورھا بنزاع

  .دي گردنهي ھزنژاد ی خارج از کشور توسط دولت احمدانيراني اشي ھمای تومان جھت برگزارارديلي مھشتاد

ارهی افشازي مطلب و نني ای با افشای حکومتھاني کروزنامه ام پ ایا  ن ه ھم راد دعوت شده ب ه شي از اف وق از جمل  ف

  . نژاد شده استی دفتر احمدسي رئیئ مشامي با رحی مناقشه علنکي وارد ،ی احمدريھوشنگ ام

ه ھوشنگ ام،ی روزنامه حکومتني در اليمي اکي با درج ھاني قرار است که روزنامه کني از اماجرا  ري ادعا کرد ک

  .افتي حضور شي ھماني در ایئ مشامي  به دعوت رحی اسالمی و جمھورکاي آمراني رابطه مجادي دالل ا،یاحمد

شامي رحھان،ي روزنامه کی دنبال افشاگربه ا جعلزي نیئ م ستن ای ب ررا  تکذليمي دان وق، اصل خب دام ني و ابي ف  اق

دسي رئبيبه دنبال تکذ.  خود عنوان کردهي را توطئه علھانيک ژاد، کی دفتر احم اني ن ددا وارد مزي نھ زاع داني مج  ن
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الليمي، با درج متن ا٨٩ مرداد ماه ١٧ کشنبهي روزنامه در شماره روز نيا. شد شامياز طرف رح ی ارس رايی م  ی ب

تن و از ني با ھمزي مھمانان نري به ساگري دی ارسالیھا ليمي و استي نی جعلليمي انيا:  نوشتی احمدريام  IP کي م

  . دستگاه خاص ارسال شده استکيو 

 تظاھرات ضد ٨٨که در سال "  گ-ديوح "یچرا از آقا:  از جواب خود آورده استیگري در بخش دني ھمچنھانيک

ای کرده بود برای از سران فتنه سازماندھتي به حمارانيالب را در مقابل سفارت اانق  دعوت شده شي شرکت در ھم

  اند؟  دعوت شدهیا زهي با چه انگگرانيو د"  ع-عباس"، " پ-محمد "ايو 

اني که کني رغم ابه اجراھ ا م شه می تالش دارد ت شائمي خود و رحاني مناق  از  عدم دعوتاي را در حد دعوت ی م

دام کني نگه دارد اما، آنچه در ای احمدريھوشنگ ام اني اق ر از موضوع دعوت از امدي باھ ردد، فرات  ري برجسته گ

ه نيبه رغم ا.  بوده استشيا ھمني ای تومانارديلي م٨٠ نهي ھزی و حتا فراتر از افشایاحمد ان از ارديلي م٨٠ ک  توم

 است، دهي خارج از کشور  گردانيراني ایھا هي جذب سرمایا برشي ھماني اۀني صرف ھزراني مردم ایھا  تودهبيج

اني کی دسترسی در خفا مانده، ماجرااني منياما آنچه در ا ناد دولتھ ه اس امپIP و ی ب ر سي مخصوص رئوتري ک  دفت

  . استنژاد یاحمد

ازه،ی و اطالعاتی به اسناد دولتھاني روزنامه کی دسترسیماجرا وده و نیا  ھرگز امر ت ر شيپ. ستي نب  زي نني از ات

ه ؤ مسري و مدیا  خامنهندهي نما،یعتمداري شرني حسوهي شني با ھممي منتقد رژیروھاي از افراد و نیاريبس ول روزنام

 یونيزيبه شکنجه، زندان و اعترافات تلو" ی ملتي امنهياقدام عل"و " گانگانيارتباط با ب"، "یجاسوس" به اتھام ھانيک

  .اند گرفتار شده

شائمي مخصوص رحوتري کامپIP و ھا ليمي به اھانينامه ک روزیدسترس دسي رئ،ی م ر احم ژاد، ی دفت شان از بن  ی ن

ا ني ایاي در تمام زوای اطالعاتیروھاي و نفوذ نگريکدي نسبت به ی اسالمی جمھوریھا  ارگانیاعتماد  حکومت، حت

ون در ضعیروھاي و نیا نه گفت که خامتوان ی مگريبه عبارت د.  ھم داردنژاد یدولت احمد دار او اکن ر في طرف  نيت

ذھبمي رژی درونیدگي گندیعني امر نياند و ا  درون خود قرار گرفتهیروھايحلقه اعتماد نسبت به ن اتوري و دی م  یکت

 .رانيحاکم بر ا


