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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ می ٢٠

 

 ! ؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

      )بخش سوم(
           

  ...د جمكران يافتمرا در مسج) الشريف عجل هللا تعالى فرجه(حضرت بقية هللا  

  :مقدس جمكران نقل كرده است حجه االسالم حسن فتح هللا پور، به نقل از يكى از دست اندركاران مسجد

صالحان تھران و قم تصميم   ساليان دور، كه مسجد جمكران بسيار ساده و بدون امكانات اولی بود، با تعدادى از

شركتى به نام شركت اسفنديار يگانگى قرارداد حفر  ھيم، پس باگرفتيم كه سر و سامانى به اوضاع مسجد جمكران بد

ھاى فنى  در آن زمان مبلغى فوق العاده گزاف بود، بستيم، تا پس از ارزيابى  چاه به مبلغ ھفتصد ھزار تومان كه

ن چاه براى زد ى رائقم آمده و با تحقيقات فراوان، جاآنان به . را در مسجد مقدس جمكران حفر كنند آنان، چاھى

  .چاه به قم آوردند ن كرده آن گاه به تھران بازگشته تا وسايل مورد نياز را براى حفرييتع

و مرحوم آيت هللا حاج  ھمان شب، ما در اتاقك كوچكى در بيرون مسجد نشسته بوديم، ناگھان در اتاقك باز شد

م، گرچه با اوصافش تا ان را نديده بوديآن روز ايش سيدحسين قاضى، پس از اجازه طباطبائى وارد اتاق گرديد، ما تا

قدرى صحبت مرا به بيرون از اتاق دعوت كرد، من نيز به ھمراھش بيرون آمدم،  او پس از. ى داشتيمئحدودى آشنا

  :مقدمه فرمود او بدون

ن يافتم، را در مسجد جمكرا) الشريف عجل هللا تعالى فرجه(دقايقى پيش از آن كه به سراغتان بيايم، حضرت بقية هللا 

  :آن حضرت فرمود

ود حضرت و  خورد آن گاه خ ايد، به ھنگام حفر به مشكل بر مى ن كرده ييتع ى كه براى زدن چاه آبئ اين جا

  . نشان دادند كه اينك محل فعلى چاه آب مسجد است ى رائخودشان جا

ی رغم ناراحتى فراوان صبح عل ما ھمان شب آن مكانى كه مرحوم قاضى نشان مان داد، سنگ چين كرديم، فردا

 آنان را -  در صورت موفق نبودن -مھندسان شركت حفارى و تضمين كتبى گرفتن از ما جھت جبران خسارات 

شود، آنان به آسانى پس از حفر چھل متر، به آب رسيدند، وقتى  وادار كرديم كه در ھمين مكان فعلى، چاه حفر
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جريان با خبر شد، به قم آمده و پس از اعالم اين كه تاكنون  از اين - كه خود زردشتى بود - سرپرست آن شركت 

  .مسجد شركت كرد و خود نيز در بناى! حفر چاه آسانى نزده است، تمامى مبلغ قرارداد را به ما بخشيد چنين

   

  است زمان   امام  فقيه، فتوکپی حکومت واليت 

، می ٩٠ ثور ١٦وز، در تاريخ يبولتن ن). عج(گفتگو با محسن قرائتی، بنيان گذار بنياد فرھنگی مھدی موعود 

  پيش از انقالب اسير کج. ترين مسائل بوده است؛ چه پيش از انقالب و چه پس از آن مھدويت از مظلوم  :نويسد

 ھای انحرافی، برای بازداشتن و انزوای  ھا بود و پس از آن نيز ترس از اتھام انتساب به گروه فکری برخی گروه 

ولی در چند سال اخير، با کوشش برخی مراکز و با به ميدان آمدن تنی چند از افراد شناخته شده و . دافراد کافی بو

 کاری  کوتاھی و کم.  خارج شد له از انزواأ اسالمی، اين سد غربت شکسته شد و اين مس ھمراه و ھماھنگ با انقالب

 نگری و از سوی ديگر موجب در دست  طحیساز بروز خرافات و س سو زمينه  در اين امر مقدس و خطير، از يک 

رو بايسته است حوزه  از اين . دانش شده است  دانش و يا بی  گرفتن اين مقوله سترگ به وسيله افراد ناشايست کم

    و سيس مرکز تخصصی مھدويتأتری در اين راه بردارد و با ت  ھای جدی  علميه به عنوان متولی اين امر، گام

 کنند، به آموزش، پژوھش و تبليغ در اين عرصه و  مراکزی که در اين جھت فعاليت میمشارکت و نظارت بر 

  .سپس ارائه و تبليغ آن در داخل و خارج کشور ھمت گمارند

االسالم والمسلمين محسن قرائتی و با   به پيشنھاد حجه ١٣٧٩در سال ) عج( بنياد فرھنگی حضرت مھدی موعود 

اين بنياد در سال . سيس شدأی و فرھنگی و موافقت مقام معظم رھبری ت ھای علم ھمکاری بعضی از شخصيت

 با ھدف گسترش و تعميق فرھنگ مھدويت در سطح جامعه به ويژه نسل جوان و فرھيخته و تربيت مبلغ، ١٣٨٠

پژوھشگر و مدرس مباحث مھدويت و به منظور پشتوانه علمی و فرھنگی با کسب مجوز از شورای عالی حوزه 

سيس اين بنياد به سراغ أبرای بررسی اھداف ت. اندازی کرد را در قم راه » مھدويت« مرکز تخصصی علميه قم

  .االسالم والمسلمين محسن قرائتی رفتيم حجت 

  : آيد  از گفتگو با حجت االسالم قرائتی، در ادامه میئیھا بخش 

ليسانس برای نماز  ساله دکترا و فوق  ر١٠٠زمانی که ما صحبت ستاد اقامه نماز را کرديم و به ھر حال، باالی 

 ١٠٠ھا ساخته شد، باالی  نوشته شد، باالی صد کتاب و جزوه برای نماز نوشته شد، باالی پانصد مسجد در جاده 

حرکتی . ھا راه افتاد ھزار نماز جماعت در آموزش و پرورش راه افتاد، نماز ظھر عاشورا و نماز خواندن در پارک 

رود نماز، تبليغ نماز، بودجه برای نماز، قانون برای نماز؛ يک حرکت خوبی را خدا لطف کرد درباره شعر نماز، س

از آن به بعد، بسياری از کارھا را . البته بخش بزرگش به دست ھمکاران عزيزمان بود. به دست بنده ناچيز انجام شد

  . گويند به قرائتی بسپاريد می

درباره بنياد . يکی گفته بود برويد سراغ قرائتی. رھبری درباره زکاتای رفته بودند پيش مقام معظم   مثال عده

 کنند باقی کارھا را ھم  يعنی ما تقريبا حاال يک کارمان خوب شده، فکر می. ازدواج، گفته بودند برويد پيش قرائتی

 ای   ساله٢٣ جوان از آن جا شروع شد که) عج(اما فکر تشکيل بنياد فرھنگی مھدی موعود .  توانيم انجام بدھيم می

ديديم ايشان وقتی در مسجد شجره محرم شد، دعای .  شناسم، در سفر عمره با ما بود که ايشان را به خوبی می

در محل . ھای اين جوان، ما را تحت تاثير قرار داد گريه . ابوحمزه را تا مکه از حفظ خواند و چقدر گريه کرد

گفت که ما چند نفر شريک ھستيم و وضع . به ھر حال ذره ذره آشنا شديم. ھايمان پھلوی ھم بود استقرار نيز اتاق 

شما . غريب است) عج(امام زمان . يک حرکتی انجام بده) عج(شما بيا درباره امام زمان . مان ھم خوب است مالی 
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 فتوکپی امام واليت فقيه،.  کنيد، الاقل کمی ھم روی نسخه اصلی کار کنيد که اين ھمه درباره واليت فقيه بحث می

را در نسل جوان مطرح کنيد، واليت ) عج(شما اگر معرفت و محبت و عشق و نياز به امام زمان . است) عج(زمان 

اين را گفت و بعد . پذيرد يعنی کسی که اصلش را پذيرفت، قائم مقامش را ھم می . فقيه ديگر خودش ثابت شده است

  می. شدم ھای او منقلب می  من گاھی از گريه .  کرد گاھی گريه می ما و ۀآمد خان.  کند ھم ديديم که پيگيری می

به ھر حال، من اين حرف را به مقام معظم رھبری منتقل کردم که جوانی آمده است و . زد سوخت و حرف می 

  .کنيد، روی نسخه اصل ھم صحبت کنيد گويد شما که اين ھمه درباره واليت فقيه صحبت می  می

يعنی .  نويسی کنيم  کنيم و مباحث را سھلئیزدا خرافه . مئي ھای اساسی و جديد پاسخ بگو  شبھهمھم اين است که به

ھای درسی  را در کتاب ) عج(بعد، اين بحث امام زمان .  نويسی و تيراژ ميليونی دادن انتخاب موضوع و آسان

 گويند و به   که میئیھا ای خواب بعد اشعار و محتوای آن را عوض کنيم و به ج. دبيرستان و دانشگاه وارد کنيم

و مفاھيمی که ) عج(ھا را تبديل کنيم به توجه عميق به امام زمان   که مشکوک است، اين مالقات ئی ھا جای مالقات

  به ھر حال، من به رھبری گفتم که می. يعنی بحث مھدويت را بين تمام اقشار تعميق بدھيم. درباره آن حضرت است

ھای متعددی را به نويسندگان  ھا و کتاب  موضوع . شاهللا مبارک است ان : ايشان گفتند. يمخواھيم يک حرکت بکن

محمدرضا حکيمی را در تيراژ دو » خورشيد مغرب« ھای خوب مثل  مختلف سفارش داديم و بعضی از کتاب

زمينی .  يک محلی بخريم پيدا شدند که ما بتوانيمئی ھا ای و بانی بعد بودجه . ميليون به صورت بروشور چاپ کرديم

آيند در جمکران، در ھوای داغ و آب شور  کنار جمکران خريداری شد، برای اين نسل نوجوان و جوان وقتی که می 

که اين زمين االن تبديل شد به .  ھا باشد يک استراحت گاھی ھم برای بچه. اذيت نشوند و خاطره تلخی نداشته باشند

ت ھزار نفر در يک روز که مورد استقبال و استفاده قرار گرفت و ھر کاروانی مجتمع آموزشی و فرھنگی با ظرفي

  .بيند  ھای آموزشی مھدويت را می  شود دوره که آن جا مستقر می 

 ای است که اگر انجام نشود، ممکن است مردم  بعضی تحقيقات ھم به گونه. ھا تحقيقات، عالفی است خيلی وقت 

به خصوص در دوران فعلی که . پس بايد تحقيقات، کليدی باشد.  دار بشوند شبھه) عج(نسبت به امام زمان 

و معرفی آن به نسل نو قصدھای سلبی دارند و نسبت به ) عج(ھای غرب در نشان دادن از چھره امام زمان  فعاليت

 مرکز قم تمام اين اند که کارشناسان ما در  ھای زيادی ساخته  اند و فيلم  ھای انحرافی زيادی گفته آينده جھان حرف

  . شوند عنوان نقد فيلم و پاسخ به شبھات اعزم می کنند و به  موارد را رصد می 

  : فرمايد خدا به پيغمبرش می

را حل کنيم که ديگر » عصيتک بجھلی«توانيم  ما کارمان، بالغ است؛ يعنی ما می .  و ما علی الرسول اال البالغ

) عج(يعنی واقعا امام زمان . ما کارمان ھمين است. اس علی هللا حجه بعد الرسللئال يکون للن.  دانستم نگويد من نمی

ھای ما  را در سطوح مختلف معرفی کنيم و اين نقش مھمی ھم دارد؛ يعنی اگر واقعا انسان احساس کند و بچه 

 ابراھيم، پدر امت يعنی بدانيم که حضرت. پدرشان است؛ انا و علی ابوا ھذه االمه) عج(احساس کنند که امام زمان 

ھو سماکم المسلمين من .  گويد من پدر شما ھستم؛ حضرت ابراھيم، پدر شما است اين که می. مله ابيکم ابراھيم. است

بايد يک . پسران ما بدانند که پسران اسالم ھستند. ھستند) عج(يعنی دختران ما بدانند که دختران امام زمان . قبل

را به اين ھا معرفی کرد؛ چون اگر بنده آمدم و ) عج( يک مقداری لطف امام زمان مقداری به اين ھا شخصيت داد و

 بری؟ خب  ای بودم، ايشان اسم شما را برد و به شما سالم رساند؛ شما چه لذتی می هللا خامنه  گفتم که من خدمت آيت 

 فھمد،  مقدار را وقتی آدم میخب، ھمين .  فرمايند و الناسين لذکرکم می) عج(اين مھم است که وقتی امام زمان 
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در ھمين راستا چندين کتاب خوب از سوی بنياد و مرکز قم چاپ شده و کارشناسانی ھم ھستند که با .  شود منقلب می

  ... رسانه و ابزار ھنر و فيلم تلفيق شود البته اين موارد بايد با کمک. ادبيات آنان پاسخ به شبھات شان بدھند

. ما از وقتی عمامه سرگرفتيم، معنايش اين است که اين لباس يونيفورم ماست. ھستيم) عج ( خور امام زمان ما نان

 مان  اين لباس يونيفورم. حتی يعرفن و اليؤذين.  ای دارد مبنی بر اين که لباسی بپوشيد که شناخته شويد قرآن ھم آيه

وکر بدی ھستيم يا خوبی ھستيم، ما خودمان حاال ن. ھستيم) عج(از وقتی که معمم شديم؛ يعنی نوکر امام زمان . است

ليست مديران حوزه را . پس بايد در مدارس علميه سراسر کشور، يک برنامه بنويسيم. دانيم را منتسب به آقا می 

ھا، دعای ندبه را جدی بگيرند، دعای عھد را  خود طلبه .  ھای علميه يک نامه مفصل بنويسيم به ھمه حوزه. بگيريم

در .  آيند سر و سامان بدھيم به اين جمعيتی که به جمکران می. اين سالم علی آل ياسين را جدی بگيرندجدی بگيرند، 

کنم  من فکر می. يعنی االن بايد فعاليت و تالش مضاعف کرد. اختيار يک مداح و محدود به خواب و اين ھا نباشد

  .کند نور را به نور وصل می ھای بی  المپ يک چشمکی به ما بزند، آن چشمک، ھمه اين ) عج(اگر خود امام زمان 

االن مرکز و . ازشناسی نشده استھا ب کتاب . اشعار سنجيده نيست.  ھای ايران، بايد سامان دھی شود االن مھديه

ای وجود ندارد که تشخيص دھد آيا اين حرف صادراتی است يا درست نيست يا اگر ھم درست ھست، االن  سسه ؤم

کار موازی بيش تر کتاب نوشتن است؛ چون توی . کنيم ما کار موازی نمی . يسر است يا نيستتحملش برای جامعه م

نويسی، کارھای  پس در کتاب .  نويسند  کنند و می  بينند و يک چيزی انتخاب می  نشينند و چند تا کتاب می خانه می

شی صحيح و تبليغ و اعزام کارشناس عمده کار ما نيروسازی آموزش با پشتوانه پژوھ.  شود موازی زياد انجام می

  .ھستند) عج(متخصص که گارد ويژه امام زمان 

اگر اشباع نکنيم، سر از خانقاه و . اين ھا را بايد اشباع کنيم.  شان قوی است  داريم که رگ مذھبیئی ھا ما جوان

 ئیجوھا در ميان آن ھا دانش.جوھا در عمره بودم مثال بنده چند وقت پيش، با دانش. آورند  ھای کاذب درمی معنويت

ھا تا صبح  رفتند و شب  می ) ص(روزھا به مسجدالنبی .  ساعت توی حرم و يا پشت بقيع بودند٢٤وجود داشتند که 

   ھا ھزار دانش جو معتکف می  بينيم که برای اعتکاف، ده ما می. بردند غذا از ھتل برايشان می . پشت بقيع بودند

اند و بايد اين ھا را مذھبی و سالم تربيت کنيم و گرنه سر  جو داريم که مذھبی شت دانش مبه ھر حال، ما يک. شوند

امام رضا .  آيند تفاوتند، اما اگر خوب عرضه شود، به راه می يک عده ھم ھستند که بی . آورند از انحراف درمی 

  : فرمايد السالم می عليه

.  معاند داريم که و ان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمريک مشت.  ان الناس لو عرفوا محاسن کالمنا التبعونا

سواد که بايد به اين ھا  عاشقان کم . بنابراين، ما سه دسته داريم. جادو است: حتی ماه دو نيمه شد، گفتند) ٢٧قمر، (

   که قرآن میغرض که بايد آن ھا را ارشاد کنيم و دسته سوم، مغرضان لجوج  تفاوتان بی  بی.  رسانی کنيم اطالع

  ...فان تولوا فاعرض عنھم: گويد

   

   ام دهيدات امام زمان را دئيأبارھا ت

در انقالب را به چشم ) عج(دات امام عصر ئيأبارھا ت«: ، ادعا کرده است١٣٩٠ ثور ١٨س دفتر خامنه ای، ئير

  ».ام دهيد

المال در قوای مقننه،  ت يوالن در بؤفات مسھا و تصر ت يفعال: س دفتر مقام معظم رھبری گفتئير«: سايت انتخاب

  ».ت باشنديه تا زمانی مشروع است كه در خط واليه و مجريقضائ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

قه يگانی، شامگاه شنبه در مراسم سوگواری صدين محمد محمدی گلپاياالسالم والمسلم به گزارش فارس، حجت 

ھای دشمن با فرمانبرداری مردم از ريتمام ت«: الن اظھار داشتيه در گينده ولی فقيت نمايدر ب) س(طاھره فاطمه 

  ».مقام معظم رھبری به سنگ خورده است

عقل  زی شده بود و افراد ساده و بی ي ر ن فتنه از چند سال گذشته برنامهيا:  اشاره كرد و افزود٨٨او، به فتنه سال 

  .ر آن قرار گرفتنديتحت تاث

ح يت كردند، تصريرين فتنه را اداره و مدينه و آگاھانه ار عالمايه با تدبين كه ولی فقيان ايگانی، با بيمحمدی گلپا

ه با تمام وجود به يه نشانه گرفته شده و ولی فقيت فقيز واليرھای دشمن در حال حاضر به طرف خاكريتمام ت: كرد

  .ستاده استيدفاع از اسالم ا

: دانست و خاطرنشان كرد) جع(ب امام زمان يت و توجه نايس دفتر مقام معظم رھبری تنھا راه سعادت را عنائير

د حركت يه بايھمگام با ولی فق... شوند ه حركت كنند ھالك می ي ھا در كارند و كسانی كه جلو و عقب ولی فق دجال

  .ن امر استيت تمام افراد به ايكرد و اساسا مشروع

والن در ؤا و تصرفات مسھ ت يفعال: ه خواند و گفتيت فقيھا را برگرفته از وال ت يگانی، تمام مشروعيمحمدی گلپا

ت باشند يامت مجازات و مكافات ندارد كه در خط واليه تا زمانی مشروع است و روز قيه و مجريقوای مقننه، قضائ

  .ن راھی وجود نداردير از ايو غ

در انقالب را احساس كرده و به ) عج(دات امام عصر ئيأن كه بارھا تيس دفتر مقام معظم رھبری با اشاره به ائير

  ...ت استيروی از واليت كشور در پير موفقيمس: ان داشتيام، ب ده يشم دچ

ك است و مقام معظم رھبری يروزی نزديپ: د كرد و اظھار داشتيكأت تيم واليگانی، بر ادامه خط مستقيمحمدی گلپا

  .اند ده شدن صدای انقالب در اروپا را داده يد شنينو

ت است يم راه والير مستقيمس: ح كردي ھای كاذب ھشدار داد و تصر س دفتر مقام معظم رھبری نسبت به عرفانئير

  ...رديگ سرچشمه می ) ص(كه از فقه آل محمد 

   

  استفاده از اجنه

 انتقاد شديدی دارند که برای مديريت کشور و ئی مشا-برخی از اصول گرايان و فرماندھان سپاه، تيم احمدی نژاد 

اکنون ياران خامنه ای، برخی از جن گيران تيم . ن، از اجنه نيز استفاده می کنند، به غير از امام زماءمقابله با رقبا

  .احمدی نژاد را بازداشت کرده است

آيا جن گيری اشکال دارد و جرم است؟ آيا استفاده از اجنه در قلمرو سياسی جرم است؟ چرا : پرسش اين است

  داستان ظھور امام زمان جرم نيست؟

نی حکم نمی کند که ھيچ کدام از نيروھای ماوراء الطبيعه از جمله خدا، امام زمان، اجنه، علم و عقل و منطق انسا

  . فرشته، شيطان و ھم چنين بھشت و جھنم را که ريشه در مذاھب دارند، نمی توان نشان داد و اثبات کرد

. ن و اجنه و فرشته و غيره دارنداما افراد زيادی ادعا کرده اند و ھنوز می کنند که به نوعی ادعای ديدار با امام زما

  . که در حکومت اسالمی ايران تازگی نداشته و ھر روز ھم با شدت بيش تری اين ادعاھا مطرح می گردندئیادعاھا

به روايت . د کرده اندئيأکسانی که خداباروند و قرآن را نيز کتاب مقدس آسمانی می دانند به صراحت وجود اجنه را ت

گوی اين ديدار را گزارش  و قرآن گفت.  با پيامبر گرامی اسالم ديدار کرده و اسالم آورده اندقرآن، گروھی از اجنه

  :شرح اين ماجراست) ٢٩-٣٢( و احقاف ) ١-١۵(سوره ھای جن . کرده است
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 ايم، ما قرآن عجيبی شنيده : اند اند، سپس گفته  به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده: بگو«

 دھيم  ايم و ھرگز کسی را شريک پروردگارمان قرار نمی  کند، پس ما به آن ايمان آورده  که به راه راست ھدايت می

و ما ھنگامی که ھدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان آورديم و ھر کس به پروردگارش ايمان بياورد نه از نقصان 

  )١٢-١٣: جن(» .ترسد و نه از ظلم می

 ياد آور ھنگامی که گروھی از جن را به سوی تو متوجه ساختيم که قرآن را بشنوند، وقتی حضور ای پيامبر به«و 

خاموش باشيد و بشنويد و ھنگامی که پايان يافت، به سوی قوم خود بازگشتند و آن ھا را بيم : يافتند، به يکديگر گفتند

  .)٢٩: احقاف(» )دعوت به اسالم کردند(دادند 

ديگر، بخشی از اعراب پيش و ھم زمان محمد به وجود اجنه باور داشتند و گروھی از آنان وحی را ھم به عبارت 

پيامبر، قرآن و خداوند نيز مطابق ھمين بخش خرافی جامعه آن روزگار شبه جزيره . چنين تفسير می کردند

  .عربستان، بر وجود اجنه صحه نھاده اند

به ھمين .  از موجودی به نام امام زمان، فرزند امام يازدھم شيعيان نيستاين در حالی ست که در قرآن، ھيچ سخنی

يعنی برخی از مسلمانان . دليل، اھل تسنن و شيعيان غير دوازده امامی به وجود امام دوازدھم شيعيان باور ندارند

اری برای شيعيان بنابراين، انکار وجود اجنه، موضوع بسيار دشو. نيز به وجود امام زمان باور ندارند» شيعه«

  .چرا که قرآن به صراحت از ديدار اجنه با پيامبر و مسلمان شدن آن ھا خبر می دھد. ازده امامی استود

که از شدت (زمانى را «: قرآن، ھم چنين از کمک يک ھزار تن از مالئکه در جنگ بدر به مسلمين خبر داده است

من شما را ) و گفت( کرديد و او تقاضاى شما را پذيرفت  مىاز پروردگارتان تقاضاى کمک ) ناراحتى در ميدان بدر

  )٩انفال، (» .کنم  آيند يارى مى  با يک ھزار از فرشتگان که پشت سر ھم فرود مى

آيا کافى نيست که خداوند شما را به سه ھزار «:  سوره آل عمران نيز خطاب به پيامبر به مومنان مى گويد١٢۴آيه 

  ».نفر از فرشتگان يارى کند

: مطابق روايتی از امام صادق. روايات ديگری نيز حکايت دارد که چھار ھزار فرشته به کمک امام حسين آمده اند

دوباره اذن . بجنگند، ولی به آنان اجازه جنگيدن داده نشد) ع(چھار ھزار فرشته نازل شدند تا ھمراه امام حسين «

  …»ته شده بودکش) ع(گرفتند و فرود آمدند و اين وقتی بود که حسين 

فقيھان در جن گيری و . در اين ميان، آيت هللا خمينی و آيت هللا خامنه ای جانشين خاص امام زمان معرفی شده اند

آنان مدعی اند که برخی از جنيان مقلد مراجع تقليد بوده و مسائل خود را از آنان . ارتباط با اجنه ھم پيش قدم بوده اند

، نمی توانند از امام زمان و جن و ئی مشا-ال اين است که چرا تيم احمدی نژاد ؤدر چنين موقعيتی س. می پرسند

پری و غيره برای پيش برد مقاصد سياسی خود، بھره برداری کند در حالی که اين امر برای ولی فقيه و طرفداران 

  !او رواست؟

ھب و ھم چنين پيامبر و خدا و قرآن و  مھم برای بخش آگاه جامعه، اين است که چيزی به نام اسالم و ديگر مذاۀلأمس

خداباوران و دينداران کتاب و سنت را . انجيل و تورات و جن و پری و بھشت و جھنم و غيره وجود خارجی ندارند

اما . به گونه ھای متفاوت تفسير و روايت می کنند و بدين ترتيب، در قرائت ھای متفاوت رقيب جدی يکديگر ھستند

ت، جاه و جالل و مقام در ميان باشد، جنگ مذھب عليه مذھب راه می اندازند تا سياست ھای وقتی پای قدرت و ثرو

س ئيھم چنان که امروز طرفداران ولی فقيه و ر. بسيار خشن تری را به جامعه و حتی به رقبايشان تحميل کنند

  .جمھور حکومت اسالمی ايران، چنين سياستی را در پيش گرفته اند
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ت اسالمی، بر سر برداشت ھای متفاوت از ظھور امام زمان و اجنه و شياطين است در حالی ظاھر دعوا در حکوم

اساس آيت هللا مصباح يزدی به صراحت و شفافيت تمام محل نزاع را روشن کرده درکه واقعيت چيز ديگری و 

می . ھمه چيز استروحانيت مفسر رسمی دين، زمامداران سياسی و مالک . اسالم را بايد از فقيھان آموخت: است

و معصومين  فقھا وارثان قرآن ... از قرآن و کلمات معصومين آموختءدين را بايد به کمک علما«: گويد

  ».فقيه مخالفت با ائمه و بر اساس روايات در حد شرک باهللا است مخالفت با ولی ...ھستند

و شيعيان ناباور به واليت فقيه؛ مشرک می ھيچ اھميتی ندارد که با اين نظر اھل تسنن، شيعيان غير دوازده امامی 

  .ثروت است که نبايد از چنگ فقيھان خارج شود - شوند، مھم قدرت 

 مدرسين حوزه علميه قم، عضو مجلس خبرگان رھبری، فقيه شورای نگھبان،امام ۀ عضو جامع-آيت هللا احمد خاتمی

  : نيز اخيرا گفته است-جمعه موقت تھران

مخصوصا زيارت حضرت فاطمه معصومه ) ع(  زيارت ائمه ألۀطالب مس... است) عج(حوزه خانه امام زمان «

 اند و زيارت جمکران نيز از ديگر مسائل مھم برای  را فراموش نکنند؛ چرا که اين بزرگواران واسطه فيض) س(

رش بر زيارت شود، گوش کنيد؛ چراکه بزرگان زيادی سفا  که به جمکران می ئی ھا طالب است؛ شما نبايد به شبھه

سر اين فقيه، مجتھد، عادل و  ما در بحث سياسی مطيع محض رھبری ھستيم و ھمه بايد پشت...  اند جمکران کرده

  ».بصير حرکت کنند

ائمه به امام زمان متصل می شوند، فقھا جانشين امام زمان می شوند، حوزه علميه قم منزل امام زمان می شود و 

  .س اين سلسله مراتب قرار می گيردأبدين ترتيب، قدرت مطلق فقيھان در ر. ندھمه بايد مطيع محض رھبری باش

امدادھای «روحانيت و حتی برخی از فرماندھان سپاه در طول جنگ خانمانسوز ايران و عراق، به طور مداوم از 

رھاشمی در طول جنگ ھشت ساله وقتی ايران با موشک کشتی ھای نفت کش را می زد، اکب. سخن می گفتند» غيبی

شب عمليات در جبھه ھای جنگ، با ھمين سخنان » .امداد غيبی بود«: رفسنجانی در نماز جمعه تھران می گفت

آيت هللا خمينی، . بسياری از فرزندان مردم ايران را برای پاک سازی به ميدان ھای مين فرستادند و قتل عام کردند

  .ه استبارھا و بارھا حوادثی را به امدادھای غيبی نسبت داد

ارتباط با عالم غيب و موجودات عجيب و .  ھا برای حفظ قدرت و ثروت استئیھمه اين داستان ھا و قصه سرا

بنابراين، ارتباط با اجنه و مالئکه و امام زمان خوب است، اما به . می سازند» حاکمان و قدرت مداران«غريب را 

بنابراين، کليه خرافات مذھبی، .  وارد اين عرصه نشوندشرطی که تنھا و تنھا در انحصار روحانيت باشد و ديگران

 در دربارھا جا تاريخدر تمام  سرمايه دار و قشر ممتاز جامعه به ويژه روحانيت است که ۀدر خدمت منافع طبق

  .خوش کرده اند

  :ست استاد احمدی نژاد بود و اکنون از او حمايت نمی کند به صراحت گفته اآيت هللا مصباح يزدی که سابق

دستگاه پيامبران و دستگاه :  خداوند ھمواره بر اين تعلق گرفته که دو دستگاه در برابر ھم وجود داشته باشدۀاراد«

توانند به کمک آن  ھا از قدرتی برخوردارند که می  رو شياطين انسی مانند مرتاض  از ھمين ... شياطين انس و جن

 شياطين رھا شوند و با استفاده از اسباب ھدايت  صحيح سعی کنند از دامديگران را بفريبند؛ اما مردم بايد با انتخاب 

 از ءدين را بايد به کمک علما...  توانند ما را بفريبند  ھستند که میئی ھا ھمواره سامری... راه درست را پيدا کنند

کنند که   می ئیاد کارھا گير؛ و با استناد به اين که برخی افر قرآن و کلمات معصومين آموخت؛ نه از مرتاض و جن

  ».توان برای شناخت دين به آن ھا مراجعه کرد ديگران از انجام آن عاجزند، نمی 

  :يا مرتضی نبوی، قائم مقام جامعه اسالمی مھندسين و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 واقعيت ھم نيست و طبق رسد اين جريان انحرافی با توسل به يک سری مسائل شيطانی که دور از به نظر می «

اجنه امروز نيز در دنيا . آيات قرآنی جزو اعتقادات مسلمانان ھم ھست، سعی می کنند افراد را تحت تاثير قرار دھند

آنھا طبق آيات قرآن . آنھا بسيار استئیکنند که داستان آن ھا در قرآن مفصل آمده است و سخن از توانا زندگی می 

د، لذا شايد اين جريان انحرافی با توسل به بعضی از افرادی که از طريق راه باطل، کردن عليه انبيا توطئه می

 ھای اين گروه   کنند و جاذبه ھای ماورائی رسيدند، سوء استفاده می فسادانگيز و انحرافی به برخی توان مندی 

  ».توانسته تاثيری روی برخی افراد بگذارد و حمايت ايشان را جلب کند

  :النور، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران، می گويدو يا اين که ذ

 قله ای است عظيم که قابل درک نيست، و بسياری نمی توانند آن را درک ئیآقای احمدی نژاد می فرمايند مشا«

 گيرھا و  ديده ای؟ جز ارتباط با جنئی از دماغ فيل افتاده؟ از کجا آمده؟ چی از اين مشائیکنند؛ بايد پرسيد مگر مشا

 بلغور کند؛ آقای ئی ھائیو بعد ھم بيايد يک پيش گو... ھا و نه بين ھا و مرتاض ئيفال بين ھا و طالع بين ھا و آ

بر روی زمين است، ايشان ) عج(احمدی نژاد ھم فکر کند ايشان يک حجت الھی است، ايشان نماينده امام زمان 

فردی مانند يعقوبی ... ؛ اين تلقی ھا، تلقی ھای انحرافی استرابطه خدای متعال با زمين و واسطه فيض الھی است

امروزه جريان خرافی انحرافی و ...  داردئیيک فرزند شھيد است که مانند برخی از مرتاض ھا توان مندی ھا

 است که ئیم خدا آقای احمدی نژاد را از دست اين ھا نجات دھد، دعائياين که می گو. شيادی به ھم گره خورده است

  ».دئيشما طلبه ھا ھم بايد سر نماز خود اين را بگو

و ارتباط برخی از اعضای دولت با اجنه که » آقا، امام زمان« توسط ءد ليست وزرائيأماجرای چاه جمکران و ت

زمانی فقط طنزآميز و مسخره به نظر می رسيد، اما حاال آن بسيار جدی شده است که کار به بگير و ببند ھم کشيده 

  .دستگير کرده اند» ارتباط با اجنه«نی عده ای از نزديکان دولت را به دليل ادعای يع. است

تاريخی » اجنه«تحت تعقيب قرار گرفته اند؟ در حالی که » اجنه«اکنون روشن نيست که به چه دليلی مرتبطين با 

ھا پرداخته شده نآ روايات به شاره کرديم در قرآن ودارند و ھمان طور که در باال ا» اسالم«طوالنی و اثبات شده در 

  . است

  :سايت فرارو، به اين موضوع پرداخته که بخشی از آن را در زير می خوانيد

يک استاد حوزه بر اين باور است که ادعای استفاده از توان اجنه ھر چند که از نظر فلسفی ممکن است ولی در «

ھم چنين .  کنند ارند از عقايد مذھبی سوء استفاده می دئیتوان افراد عادی و معمولی نيست و کسانی که چنين ادعا

 داند که افراد برای به دست  ای می يک نماينده روحانی مجلس نيز قدرت، ثروت، شھرت و لذت را چھار مقوله 

   .زنند آوردن آن به ھر کاری دست می 

رده و اتھام او را نشر اکاذيب د کئيأروز چھارشنبه، دادستان تھران خبر بازداشت شخصی به نام عباس غفاری را ت

ھم چنين وی از خبرنگاران خواست تا از موضوع اين که آيا اين فرد مدعی . و برخی مسايل مربوط به آن دانست

  . تواند بيش از اين درباره اين پرونده سخن بگويد  ھای دروغين بوده، بگذرند چرا که او نمی عرفان

 ھای خبری از بازداشت  لی ايراد شد که چند روز گذشته برخی از سايتاين سخنان از سوی دادستان تھران، در حا

 داند و مورد   ھا غفاری شخصی است که علوم غريبه می به گفته اين سايت. فردی به نام عباس غفاری خبر دادند

  .مشورت برخی از افراد نزديک به دولت است

 ھای اصول گرا نسبت به تسخير اجنه  برخی از چھرهشود که طی روزھای اخير  اما اين اخبار در حالی منتشر می 

  . شود، خبر دادند و استفاده از توان اين موجودات، توسط آن چه جريان انحرافی دولت ناميده می
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 رسد اين جريان انحرافی با توسل به   به نظر می«: ول روزنامه رسالت، در اين باره گفتؤمرتضی نبوی، مدير مس

ه دور از واقعيت ھم نيست و طبق آيات قرآنی جزو اعتقادات مسلمانان ھم ھست، سعی يک سری مسائل شيطانی ک

  ».می کنند افراد را تحت تاثير قرار دھند

 کنند که داستان آن ھا در قرآن مفصل آمده است و سخن از   اجنه امروز نيز در دنيا زندگی می«: نبوی، ادامه داد

  ». آن ھا بسيار استئیتوانا

شايد اين جريان انحرافی با توسل به بعضی از افرادی که از طريق راه باطل، فسادانگيز و انحرافی به «: او، افزود

 ھای اين گروه توانسته تاثيری روی برخی   کنند و جاذبه  ھای ماورائی رسيدند، سوء استفاده می  برخی توان مندی 

  ».افراد بگذارد و حمايت ايشان را جلب کند

، نماينده تھران در مجلس شورای اسالمی، جريان انحرافی را جريان فرصت طلب ناميد ئین فداپيش از اين نيز حسي

  .که از يک حرکت و جريان شيطانی برخوردار شده است

شمارد و عصر حاضر   يافته و عصر حاضر را عصر حضور می اين جريان، عصر غيبت را پايان«: ، افزودئیفدا

جريان انحرافی مدعی است وقتی که مستقيم . شمارد ه و ولی امر مسلمين نمی را به عنوان عصر تبعيت از ولی فقي

شناس و بی نياز از   و ولی امر داريد؟ کسی که خود را اسالم  از وليعصر دستور می گيريد، چه نيازی به ولی فقيه

  ». جامع الشرايط می داند، منحرف است ولی امر و فقيه

 پذيرم و  ای را نمی له أمن چنين مس«: ، پيرامون اين موضوع گفت»فرارو«محسن غرويان، در گفتگو با خبرنگار 

  ». کنم که يک سری توھمات و سوء استفاده از مفاھيم دينی و مذھبی است و واقعيتی ندارد فکر می

ای امکان فلسفی دارد  له أوقوع چنين مس«: او، با بيان اين که پذيرش چنين چيزی خيلی سخت و مشکل است، گفت

  ». انجام دھندئیی معتقد نيستم که افراد عادی و معمولی بتوانند چنين کارھاول

غرويان در اين باره که آيا شما » .اين قبيل کارھا سوء استفاده از مفاھيم دينی و مذھبی است«: کيد کردأاو، ت

اطالع چندانی نه من «: اطالعاتی درباره عباس غفاری، شخصی که متھم به جن گيری است، داريد يا خير، گفت

  ». رسد ای می  تر بررسی کرد تا ببينيم به چه نتيجه ئیتر و جز ندارم بايد دقيق 

 که اين ئیشما بايد از آن ھا«: سيدرضا اکرمی، درباره اين که آيا امکان وقوع چنين چيزی وجود دارد يا خير، گفت

گفت؛ .  ام ی گناه و بی تقصير که چيزی نگفته اند، مدارک، شواھد و منابع را بخواھيد نه از من ب ھا را زده حرف 

  ».به تھران زدند گردن اکرمی/ گنه کرد به مصر آھنگری

 شود،   آيد و اتفاقا در جيب من ھم پيدا می  کند سراغ من می وی با بيان اين که اين روزھا ھر کسی ھر چه گم می

ل و پيگيرش ھستند از ھر طريقی می قدرت، ثروت، شھرت و لذت چھار مقوله است که کسانی که دنبا«: گفت

در تاريخ مطالعه کنيد نظاير . حال از راه حالل باشد يا حرام، بی اصل و بی ريشه باشد يا نباشد. خواھند به آن برسند 

  ».اين قصه فراوان است که برای شھوت، شھرت، ثروت، قدرت و رياست از ھمه اين چيزھا استفاده شده است

فتد يا اين که بي«: افتاده باشد وجود دارد، گفت پس از نظر شما احتمال اين که چنين اتفاقی اکرمی، در اين باره که

  ».افتاده باشد

نه من نمی «: وی ھم چنين در اين باره که آيا شما شناختی از ھويت شخصی به نام عباس غفاری داريد يا خير، گفت

  ».کنند  ھستيم، اين ھا ھم مثل جن ھستند، از ما فرار می ما خودمان مثل بسم هللا. اين ھا با ما کاری ندارند. شناسم 
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: خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت» .االطاعه است واجب ) عج(ب امام زمان يحكم نا«:  هللا خزعلی، گفته است تيآ

 االطاعه  واجب) عج(ب امام زمان يحكم نا«: ه گفتيت فقيگاه واليعضو مجلس خبرگان رھبری با اشاره به جا«

  » .است

ل از نخبگان و يش تجليدر ھما«هللا ابوالقاسم خزعلی  ت يبه گزارش خبرگزاری فارس از جنوب استان تھران، آ

ب امام ي االطاعه بودن حكم نا ف با اشاره به واجبيه قائم عّجل هللا تعالی فرجه الشريختگان برتر حوزه علميفرھ

ه اعلم ھم يف حكم داد، اجرای آن بر فقي تعالی فرجه الشرب امام زمان عّجل هللايزمانی كه نا«: کيد کردأ، ت»زمان

من ھر حكمی را كه شما : گانی به رھبر انقالب اظھار كردند كهيالعظمی گلپا   هللا  تين راستا آيواجب است و در ھم

ب ز واجيه اعلم نيد گفت زمانی كه حكم حكومتی صادر شود، اطاعت از آن بر فقيو با. دانم د، واجب می يبدھ

   ».است

 ئیاسالم گرا«ھای  ت ياند از ظرف  ھمراھان دولت احمدی نژاد، ھنوز نتوانسته به نظر می رسد کهاما اکنون  

ظھور « نور احمدی نژاد؛ دولت را امام زمان اداره می کند؛ ۀبه خوبی بھره برداری کنند چرا که ھال» موعودگرا

از اين رو، احمدی نژاد و ھمراھانش به جن گيری، . ده اندو غيره را روحانيون ارشد حکومتی رد کر» ک استينزد

، شايد اين بار »حفظ قدرت«سی و غيره روی آورده اند تا برای ينی و دعا نوينی، رمالی، فال بياستخاره، طالع ب

 به وگرايانه، شکست ايدئولوژی حاکم را نيزدبه عبارتی اين پناه بردن دولت به اقدامات جا! جادوگری کارساز باشد؟

 حکومت اسالمی، برای حفظ قدرت شان بايد به ئینمايش می گذارد و ھمه طرفين درگير و دخيل در قدرت مافيا

به خصوص در اين سی و سه سال حاکميت جمھوری . ھرگونه جنايت و دروغ و خرافات مذھبی پناه می برند

ف شده يلأو و طلسم بازتوليد و يا ترجمه و تاسالمی، انبوھی از خرافات مذھبی از جمله در ارتباط با امام زمان، جاد

، ساعت شناسی، شناخت اجنه، علم الحروف، و ئی، سحر گشائینی، بخت گشاينی، شناخت ارواح، فال بيطالع ب. اند

  . مذھبی ھستند-ن نوع آثار خرافی ي ھای پر رونق و پردرآمد ا  بخشی از حوزهءشفا

ن يک از ايچ يب و غيره باور داشته باشد نمی تواند اصوال منکر ھيم غکسی که به قرآن، خدا، امام زمان، اجنه، عال

ن باورھا بخشی از فرھنگ يش عرضه شد که اي عرب چھارده قرن پ ۀاسالم در زمانی به جامع. امور مذھبی باشد

به طور  و درباريان و ءاين خرافات در چھارده قرن گذشته، با کمک خلفا. عمومی مردم آن ديار به شمار می آمدند

  .کلی سيستم فئودالی و سرمايه داری بازتوليد شده است

اين ترتيب، اگر از اين منظر ايدئولوژيکی به اختالفات طرفداران خامنه ای و محمود احمدی نژاد نگاه کنيم به ه ب

ه است سادگی در می يابيم که دعوا بر سر قدرت و ثروت و انحصار روحانيت در رابطه با امام زمان و اجنه و غير

اما در شرايط کنونی، اين تنھا رھبر و . که احمدی نژاد و يارانش وارد اين عرصه ھای ويژه روحانيت شده اند

روحانيون تراز اول حکومت نيستند که با امام زمان و اجنه در ارتباطند، بلکه اکنون محمود احمدی نژاد نيز 

 سال ھا قدرت و ثروت خود را مديون دولت احمدی لشکری که در اين. لشکری از اجنه را در پشت سر خود دارد

  .نژاد می دانند
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