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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ می ٢٥

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش چھارم(
 

   عه و کارنامه سازی برای خامنه ایينی شئيھای آ ت يبازتوليد مداوم ظرف

نماد « کشته شدن امام علی، به عنوان -١: ادی استوار استينی و فقھی، بر سه داستان بنئي عامه پسند و آ عهيش

بت امام ي غ- ٣حاکم؛ » ظلم«ون با يسي اپوزۀن به عنوان نماد مبارزي کشته شدن امام حس- ٢در قدرت؛ » عدالت

  . نيندگان خداوند بر روی زميور نمانه برای حضيت ظلم به عنوان فقدان زميدوازدھم در دوران حاکم

از اين رو، .  و جنگ بھره برده است٥٧ کافی در دوران انقالب ۀحکومت اسالمی، از دو داستان اول به انداز

کی از ي ای، به عنوان  يعنی خامنه. را کشف کرده اند» دخراسانیيس«امروز به سراغ داستان سوم رفته اند و داستان 

 ای،  دعلی خامنهيا مشرقی می شود سيدخراسانی يحال از اين ماجرا بگذريم که س. ی می شوداران امام زمان معرفي

  . جانی است و چند سالی نيز در مشھد بوده استيآذربا

ناميده می شد اما »  بن صالح شعيب«تا سه چھار ھفته پيش از اين، احمدی نژاد ھم به عنوان يار ديگر امام زمان 

گرفته و حتی تنی ا رھبر، احمدی نژاد و يارانش مورد غضب رھبر و طرفدارانش قرار اکنون با بروز اختالف ب

  . او در دولت، از جمله معلم اخالق دولت را دستگير و زندانی کرده اندچند از طرفداران

ن حال، امام جمعه ھا، سخن گويان، ارگان ھا و رسانه ھای تبليغی حکومت اسالمی، برای خامنه ای شجره يدر ھم

جد مطھر مقام معظم رھبری، امام سجاد بودند که امامزاده عبدهللا مدفون در بلوار «:  تاريخی درست می کنندۀامن

روگاه قم مدفون ھستند ي نۀز که در منطقيد معصوم نين امامزاده سيھم چن. شان ھستنديز عموی نسبی ايکشاورز قم ن

ه يريرکل اوقاف و امور خيغالمرضا ناظمی، مد(» .نديآ  به عنوان پسر عموی نسبی مقام معظم رھبری به شمار می

  )١٣٨٩ مھر ٢۵استان قم، تابناک، 

 در امريکاران در عراق و سياست ھای اين حکومت در رابطه با حضور ياست خارجی حکومت اسالمی ايم سيتنظ

کی از ي حکومت، به اعتقاد طرفداران موعودگرا. منطقه، در دولت احمدی نژاد به روايت ھا گره زده شده است
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ام کرده و به يران قيات با سپاھی انبوه از ايدخراسانی است که بنا بر روايت ھای برجسته عصر ظھور، سيشخص

ک يمانی در يانی و يدخراسانی چند ماه مانده به ظھور و در ماه رجب به ھمراه سفيس. ش می روديسمت عراق پ

انی ين دشمن امام زمان که سفيخراسانی و سپاھش با اصلی ترديس. ن ھا عراق استي اۀام می کند و ھدف ھميروز ق

عت يوارد کارزاری سخت شده و بعد از شکست او، با امام زمان ب) امريکادولت (است و عراق را اشغال کرده 

  .ار امام زمان قرار می دھديانش را تحت اختيرککرده و لش

  

   ھای ظھور امام زمان نشانه

ط ير می شوند که شراي ھای ظھور به گونه ای باز تفس  عناصر و نشانه ام زمان، ھمهدر بازخوانی تازه داستان ام

د يدر بازخوانی جد. غاتی حکومت پاسخ داده شوديران دستگاه تبليامروز منطقه در آن لحاظ شده اند تا به سفارش مد

  : حاکم، چنين اشاره می شودئیدئولوژی اسالم گرا و موعودگرايا

ھود مجددا مسلط می شوند و بر جھان حاکم می شود و دولتی ھم در يتر می شود، شي اسالمی بظلم و ستم بر امت «

روز می يد و طرفداران امام پي آ به وجود می) قوم سلمان انقالبی(ن آنان ياختالف داخلی ب... س می کننديسأمنطقه ت

عت می کنند و ي می رسند و با او برانی ھست، به خدمت امام در عراقيروھای ايدخراسانی که فرمانده نيشوند، س

 ھا، که در  نی آني ھا و عقب نش از جمله اشغال عراق توسط غربی... ران را به دست حضرت می دھنديپرچم ا

اسی قبل از ظھور ي حاکم اختالف می شود و حالت خالء سۀن خانواديز بيدر عربستان ن. ذکر شده است» ثياحاد«

 ٧ن، يعه آنالي می کند، علی کورانی، ش م امام زمانيران را تسلينی پرچم ادخراسايس(» .ردي گ حضرت صورت می

  )١٣٨٩مرداد 

  

  سيزده زن در دولت امام زمان

د ھجرى، ام يسيزده زن با نام ھای قنواء دختر رش) عج(در دولت امام مھدی «به گزارش خبرگزاری آينده روشن، 

ه يانه ماشطه، ام خالد جھنيه، صيد حنفيه، ام سعي ام خالد احمس دهي، زب)اسريمادر عمار (ه يه، سميمن، حبابه والبيا

  . به معرفی اختصاری آن ھا پرداخته شده است» انتظار منتظر«خواھند کرد که در وبالگ » ايثارگری

: ، می نويسد»)عج(بانوان ھمراه امام زمان «از » انه ماشطهيص«، وب نويس اين وبالگ، درباره »ش.حميدرضا«

او، . گردد ا باز مى يزنده شده، به دن) السالم هيعل(ى است كه در دولت حضرت مھدى ئزده بانويھمان سكى از ياو 

امبر زمان ياو ھمانند شوھرش به پ. شگرى دختر فرعون بودي، پسر عموى فرعون، و شغلش آرا»ليحزق«ھمسر 

  .كرد مان خود را پنھان مى يمان آورده بود اما ھم چنان ايخود، حضرت موسى، ا

 ايشان ۀاست که اين وبالگ نويس دربار» مادر عمار ياسر) عج(بانوان واال مقام دولت امام زمان «يکی ديگر از 

امبر خدا را ياسر در دام ابوجھل گرفتار آمدند و او نخست آن ھا را اجبار كرد كه پياو و شوھرش : نيز می نويسد

د و آن ھا را در آفتاب ياسر پوشانيه و يز زره آھنى به سمي ناو. كارى نشدند ن يدشنام دھند، اما آن ھا حاضر به چن

  نمود و مى ھا را به صبر و مقاومت سفارش مى  كرد، آن گاه از كنارشان عبور مىامبر كه يپ. سوزان نگه داشت

  .د كه وعده گاه شما بھشت استيشه سازياسر، صبر پياى خاندان : فرمود

  :، اين چنين می نويسد»)عج(لت امام مھدی بانوان ديگر دو«او، در ادامه درباره 

و از زنان فداكار صدر اسالم است كه در برخى از جنگ » عماره ام «او معروف به : هيدختر كعب مازن» بهينس «

ن ياو در جنگ احد بھتر. وآله، شركت جسته و مجروحان جنگى را مداوا كرده است هيعل هللاَّ  امبر اسالم، صلىيھاى پ
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ن يامبر پرداخت و در ايف پيامبر به دفاع از جان شري فرار مسلمانان و تنھا گذاشتن پۀدن صحنيبا د. رد كأفينقش را ا

  .راه بدنش زخم ھاى فراوان برداشت

 كرد  او مادر خطاب مى امبر به يپ. وآله، است هيعل هللاَّ  زكار و خدمتكار حضرت رسول، صلىياز زنان پرھ: »منيام ا«

 جنگ به ۀوى ھمواره در كنار زنان مجاھد، در جبھ. اى از خاندان من است  مانده  باقىن زن، يا:  فرمود و مى

  .پرداخت مداواى مجروحان مى 

 عنوان شاھد  ه السالم، او را بهيفتگان خاندان امامت بود كه در ماجراى فدك، حضرت زھرا، عليمن از شيام ا

  .تا رفيامبر از دنيا شش ماه پس از پيوى پنج . معرفى كرد

دبن على ي شھادت رساندن ز بن عمر، پس از به وسف يباشد كه ) دهيدست بر(د يكه به ام خالد مقطوعه ال: »ام خالد«

  .عه بودن قطع كردين در كوفه، دست او را به جرم شيبن الحس

ان يعيشھنگامى كه ھارون دانست از . ت استيروان اھل بيكى از ھواداران و پيد بود و يزن ھارون الرش: »دهيزب«

  .كى آب رسانى به عرفات استيارى داشت كه يده كارھاى خدماتى بسيزب. است قسم خورد كه طالقش دھد

وسته مورد لطف و ياز زنان واالمقامى است كه دوره زندگى ھشت امام معصوم را درك كرد و پ: »هيحبابه والب«

اش به او  جوانى ) ھم السالميعل(ن و امام رضا يعابد ال نيله امام زي وس ا دو نوبت بهيك يدر . شان قرار داشتيت ايعنا

لى بر امامت درخواست ي السالم، بود كه از آن حضرت دل هيمنان، علؤر مين مالقات وى با امياول. بازگردانده شد

حضرت در حضور وى سنگى را برداشت و بر آن مھر خود را نقش كرد و اثر آن مھر در سنگ جاى گرفت . كرد

  .ن اثرى بر جاى بگذارد او امام استين سنگ چنيپس از من ھر كه توانست در ا: و به او فرمود

 رفت و آنان مھر خود را بر ھمان سنگ مى زدند و اثر  ن رو حبابه پس از شھادت ھر امامى نزد امام بعدى مىياز ا

نه ماه پس از رحلت امام حبابه . ن كرديز چنيد حضرت نيرس) السالم ه يعل(نوبت كه به امام رضا . بست آن نقش مى 

  .ات گفتيالسالم، زنده بود و پس از آن بدرود ح هيرضا، عل

اران باوفاى حضرت امام ي السالم، و خود از  هيروان على، عليان و پيعيكى از شيد ھجرى، يدختر رش: »قنواء«

 طرز دل  منان بهؤر ميوى دختر بزرگمردى است كه در راه محبت و دوستى ام.  السالم، است هيجعفر صادق، عل

  .ديشھادت رس خراشى به 

ش از ظھور حضرت يزكاران ھستند كه پيشوند، پرھ ن گروه از زنان كه در زمان ظھورش زنده می يو اما چھارم

، علةيبق  توانى حضور  لى مىيامام تو ظاھر گشته است، اگر ما:  شود شان گفته مىيبه ا.  اند السالم، رحلت كرده ه ي هللاَّ

  . پروردگار زنده خواھند شدۀز به اراديآنان ن. اشىداشته ب

د تا يمن برای آن كه بتوانی در خدمت آن حضرت باشی ھر روز صبح دعای عھد را بخوانؤشما ای زن مسلمان و م

  .ديباش) عج(اوران امام زمان ياز 

بی کران مادی و اين وبالگ نويس، يکی از صدھا وبالگ نويس در حکومت اسالمی ايران است که با کمک ھای 

  . را می بافند و به خورد جامعه می دھندئیمعنوی حکومت، شبانه روز چنين داستان ھا

  

  استان ١٨در »  يار موعود٣١٣«اجرای طرح 

 کانون تخصصی مھدوی کرمانشاه، از برگزاری مسؤول نيا،   شاھی رضا فرخ: خبرگزاری حکومتی مھر، نوشت

  . استان خبر داد١٨اوايل بھار در  در» يار موعود ٣١٣« سوم آموزش بصيرت در طرح ۀدور
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 تن از ياران نزديک امام زمان بر جھان پس از ٣١٣حکمرانی  نام گذاری اين طرح به روايت شيعه، در مورد

  .دارد آخرالزمان اشاره

حضرت مھدی، توسعه و ترويج  شناخت بيش تر«را »  يار موعود٣١٣طرح «نيا، اھداف عمده  شاھی  رضا فرخ 

، توصيف کرد و افزود »و آموزش بصيرت مھدوی  ھای مختلف فرھنگ مھدويت و افزايش آگاھی جوانان در زمينه

  . جوان بيشتر در ھر دوره نيستيم۵٠٠اعتبار کافی قادر به پذيرفتن  اينک در کرمانشاه، به علت کمبود که ھم 

عزاداری خانه   ھا، در مراسم  فقيه در دانشگاهس نھاد نمايندگی ولیئيرضا پناھيان، مشاور ر علی  پيش از اين نيز

مانند کنيزانی در برابر موالی خود   يار حضرت مھدی،٣١٣است که  در روايات آمده «: ای گفته بود  هللا خامنه  آيت

  ».اين گونه است از آن حضرت اطاعت می کنند و آداب واليت مداری نيز

  

  ...قه به خدا برای ظھور امام زمانيوث

قه به خدا يھنوز دادن وث: ، گفت»استاد حوزه و دانشگاه«رازی، ين حائری شيت هللا محی الديرنا، آيه گزارش ا بءبنا

ن و منزلت حضرت مھدی باشد و معلوم است أد ھم شيقه باين وثيكامل نشده چرا كه ا) عج(برای ظھور امام زمان 

) عج(ل حكومت جھانی امام زمان يلھی برای تشك اۀقيد گران قدر ھنوز حد كاملی از وثين ھمه شھيكه با وجود ا

  .فراھم نشده است

ج يكتاتور مصر، خود و به تدري فرار دراً يه دشمن و اخيروزی لبنان در جنگ سی و سه روزه عليپ: او، اضافه كرد

 ۀنقطدن به ياست كه البته تا رس) عج(گر برای ظھور امام زمان يقه ای ديری آن در تمام كشورھای عربی، وثيفراگ

  .رت داردياز به استقامت و بصيظھور، ن

د برای تحقق آن يھستند، با) عج(نه ھای ظھور امام زمان يقت و زمياگر افراد به دنبال حق: رازی، گفتيحائری ش

  .ن دشمن باشنديسه ھای رنگير مراقب توطئه ھا و دسين مسيه گذاری كنند و در ايسرما

  

  ام زماننظر مدير مدرسه امام خمينی در خصوص ام

به منظور آگاھی از نظرات حجت االسالم و المسلمين مھدويان «، ١٣٨۵ ثور ٢٨شنبه نج روشن، پۀخبرگزاری آيند

 انجام داده است که ئیبا او گفتگو» و انتظار) عج(در دمشق در خصوص امام مھدی ) ره(مدير مدرسه امام خمينی 

  :در زير می خوانيد

  را چگونه ارزيابی می کنيد؟) ع(اء فرھنگ مھدوی  ارتقۀتالش ھای انجام شده در زمين

سسات تحقيقاتی ما در قم و نه در ؤويت نه دولت و نه روحانيت و نه ممن خيلی دردمندانه بايد بگويم که نسبت به مھد

تھران و نه در کشورھای خارجی آن طور که بايد سرمايه گذاری نکرده اند، سرمايه گذاری درست نشده است اين 

له أ مسۀ عدم شناخت مھدويت از يک طرف و کارکرد بد کسانی که در اين جھت کار کرده اند و چھرۀندنشان دھ

مھدويت را آلوده اند از طرف ديگر و عوامل ديگری که روحانيت و عوامل دولتی و غير دولتی در صدد شناخت 

  .اصلی درد ھا و درمان ھا نبوده اند شايد اين حرف سنگين باشد ولی واقعيت است

اگر غير از اين بود می توانستيم خيلی ھا را جذب بکنيم و فرھنگ انقالب را بشناسانيم انقالبی که اگر عنايات آن 

به اين ساحت نمی بود و اگر عنايات ) ره(حضرت نبود اصال شايد به پيروزی نمی رسيد و اگر ارادت حضرت امام 

  . ی برد نمئیاز انقالب گرفته می شد راه به جا) ع(امام مھدی 
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ما گرفتار . سسات تحقيقاتی ما ھم در داخل و ھم در خارج سرمايه گذاری کنندؤم روحانيت و ھم مبايد ھم دولت و ھ

مديران بايد خود و مھدويت را بشناسند و سرمايه گذاری اساسی . تعارف ھستيم با خود و با مردم تعارف می کنيم

  ...بکنند

شناخت ما از امام زمان يک شناخت شناسنامه ای است وقتی من در االن . بايد حضرت مھدی را درست شناخت

سفانه أحوزه ھا و دانشگاه ھا که صحبت می کردم می پرسيدم که ببينم مخاطبان من چقدر با امام زمان آشنا ھستند مت

  .بسيار ضعيف و ناچيز و سطحی بود

مرحوم کافی کسی است .  چندانی نداردئید آشناسفانه خوأگرچه شناسنده ھا ھم که روحانيت در درجه اول بوده اند مت

که در منبرھای خود به طور عام از امام زمان سخن می گفتند ولی واقعا ايشان چقدر امام زمان را می شناختند؟ و 

 آن ھا تجديد نظر  را که به نظر من بايد درئیبه عمق آن پی برده بودند تنھا يک تعداد خاطره ھا و سرگذشت ھا

ھا را دستمايه کار خود کرده بودند و چقدر با ظرافت ھمان مقدار را که می دانستند به جامعه  اينايشان. کرد

  .شناساندند

کاش درصد قابل توجھی از روحانيت ما به ھمان مقداری که ايشان عشق داشت می توانستند بشناسند و بشناسانند اين 

 جھانی شناخت کسی که می ۀرا بايد به عنوان يک پروژ) عج(يک ھزارم کاری است که بايد انجام شود، امام زمان 

له ابعاد مختلفی دارد مثال بايد کسانی بيايند و ببينند که مثال مديريت أآيد و جھان را زير يک حکومت می برد اين مس

حضرت نسبت به اقتصاد بين الملل چگونه است، سياست بين المللی چگونه خواھد بود؟ وزارت خانه ھا چطور 

مورينی از طرف خود به اين طرف و أم) ع( می شود؟ امور اجتماعی چگونه است؟ آيا ايشان مثل امام علی توزيع

 دنيا زير چتر اطالعاتی يک حکومت و يک شخص قرار ۀآن طرف ارسال می کنند؟ بايد ديد چطور است؟ ھم

  .نشده استاصال در اين قسمت ھا کار . خواھد گرفت و وکالی حضرت جھان را اداره خواھد کرد

کسانی که در اين زمينه ھا کار می کنند وقتی سخن به پيشرفت ھای تکنولوژيکی در زمان حضرت می رسد تازه 

يک مقدار با احتياط صحبت می کنند، اين ھا بايد جزء مسلمات قرار بگيرد که حضرت از شمشير استفاده نمی کنند 

د آمد و عقول را پرورش می دھند و مردم را به گونه ای و قتل و غارت نخواھند کرد و با سالح منطق جلو خواھن

ما عيب بزرگ . حضرت کسانی را پرورش می دھند. آماده پذيرش حق می کنند که ھمه شنوای حق و حقيقت باشند

مان اين است که در طول انقالب کادر سازی نکرده ايم و گزينش ھا بر اساس شناخت ھای جزئی و سوابق افراد 

  .ه خاطر انگيزه ھای بوده است که خود طرف داشته است برای تصدی سمت ھابوده است يا ب

مثال در حوزه علميه سوريه .  دنياۀنه در ايران، بلکه در ھم. االن ھم دارند کادرسازی می کنند) عج(حضرت مھدی 

سال کار کرده حضرت سال ھای . از سی و دو کشور دنيا درس می خوانند شايد يکی از ايشان کادر امام زمان باشد

  ...اند تا کادر خود را بسازند

درست می کند که ناتوانی خود را در غالب مھارت ھا » بت من«يا » مرد عنکبوتی«غرب ھيچ چيزی ندارد يک 

به نظر من غرب خيلی زيبا عمل می کند، برخاسته از آرزوھای غربی ھا ھست وقتی يک انسان . عرضه می کند

در فيلم سازی غربی به . واند باشد خوب فيلمش را می سازد و نمونه ھا بسيار استمی خواھد آنی باشد که نمی ت

طور روشن می توان يافت که غرب توھمات خود را به شکل چيزھای واقعی به خورد مردم دنيا می دھد و بزرگ 

  ... ابرقدرت استامريکاترين آفت آن ھمين است که مردم بيچاره دنيا باور کرده اند که 
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   کندءما را در موضع خود ابقا) زمان(کار کنيد که امام طوری 

:  قزوين گفتواليت خود، خطاب به مديران دولتی ٢٠١٠-١١-١١رانی روز پنج شنبه محمود احمدی، در سخن

  ». کندءما را در موضع خود ابقا) زمان(طوری کار کنيد که امام «

ھمه «: لتی در استان قزوين سخن می گفت، افزودبه گزارش خبرگزاری مھر، احمدی نژاد که در جمع مديران دو

ھمه ھستی برای امام است که اصال کعبه بدون . دين و ھمه عالم خالصه در يک کلمه است که آن کلمه ھم امام است

امام ھم راه است ھم . مسير رسيدن به خدا امام است.  چرخند و کعبه به دور امام ھمه دور کعبه می. امام معنا ندارد

  ».مقصد

ای  احمدی نژاد، با بيان اين که ما معتقديم که انقالب اسالمی يک گام در ادامه و امتداد گام ھای انبيای الھی و مقدمه 

بوی عطر امام در عالم پيچيده است و جھان به «: برای گام ھای بعدی برای پيوستن بشريت به امام است، گفت

  ».ا اتصال به امام بداند شود که تنھا راه خود ر  ای می سرعت وارد مرحله

جمعيت ما کجا زياد «: احمدی نژاد، در بخش ديگری از سخنانش به موضوع کنترل جمعيت در اشاره کرد و افزود

 شان منفی شده است و از ترس اين که   ھا رشد جمعيت غربی. دھيم که آن را کنترل کنند شده است که بعد دستور می 

  ». دھند  کنترل جمعيت را به ما میجمعيت به آن جا سراريز شود دستور

سخنان احمدی نژاد، درباره کنترل جمعيت بارھا انتقادھای بسياری را در محافل سياسی و اقتصادی ايران، حتی در 

به گفته منتقدان افزايش جمعيت نيازمند زمينه سازی اقتصادی است . ميان اصول گرايان و اصالح طلبان روبرو شد

  . را دارا نسيتکه ايران ھم اکنون آن

اين . روزی دست خدا است. ھا مال ما نيست مال مادی ھا است اين حرف «: اما احمدی نژاد، در جواب منتقدين گفت

  ». مان بيش تر شود نيست که نسلی را بکشيم تا روزی

  

  ...اعدام يکی از فرماندھان سابق سپه در جنگ

 واليتحکم دادگستری  به» ط با امام دوازدھم شيعيانارتبا«يکی از فرماندھان سابق سپاه در جنگ به اتھام 

 ، در گفت٢٠١١ جنوری ٢٩ عبدالرضا غرابات از فرماندھان سپاه در سوسنگرد، شنبه ۀخانواد. خوزستان اعدام شد

گوی تلفنی با العربيه، گفتند که آقای غرابات، دو روز پيش به جرم ارتباط با امام زمان، در استان اھواز اعدام شد و 

اما جرم او، نه در تبليغ امام زمان، بلکه در اين بوده است که . و تاکنون موفق نشده اند که جسدش را تحويل بگيرند

  .او ادعا کرده بود امام زمان از رھبر حکومت اسالمی ايران ناراضی است

از، ھنوز موفق به در اھو اند که بعد از اعدام وی خانواده اين عضو سپاه پاسداران در سوسنگرد، اعالم کرده 

ای به منبع  اما در اين گزارش، اشاره » . ھا شنيديم رسانه خبر اعدام را از« اند که   کردهتأکيد و  دريافت جنازه نشده

  .فرد نشده است خبری منتشرکننده اعدام اين

 نژاد  زمانی است و احمدی نظام خود مروج افکار امام«: يکی از اعضای خانواده عبدالرضا غرابات، گفته است

  چرا فقط فرزند ما اعدام می. امام زمان گفته است بارھا از تلويزيون به طور مستقيم و غيرمستقيم از ارتباط با

  ».شود

به . خدمات فراوانی داشته است ما انتظار نداشتيم که عبدالرضا اعدام شود، چرا که در دوران جنگ«: او، افزوده

 مردان برخی اوقات اين نوع ادعاھا را مطرح  خود دولت تباط با امام زمان تازگی ندارد وخصوص اين که اتھام ار

  ».می کنند
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موران وزارت أتوسط م  اساس گزارش ھا عبدالرضا غرابات، پس از ادعای ارتباط با امام دوازدھم شيعيانهب

پس از صدور حکم اعدام در . ته بودانتقال ياف سوسنگرد بازداشت شده و برای محاکمه به اھواز اطالعات در شھر 

، در زندان ٢٠٠١ جنوری ٢٧، حکم اعدام وی بامداد پنج شنبه ئیعالی قضا  آن در ديوانتأئيددادگاه روحانيت و 

    . شدءکارون اھواز اجرا

 گذران بود و ھيچ  خوش عبدالرضا در زمان شاه فردی:  غرابات، ھم چنين اضافه کرده استۀاين عضو خانواد

عضويت سپاه درآمد و در ھشت سال جنگ،   دينی نداشت، اما پس از پيروزی انقالب و آغاز جنگ بهگرايش

جنگ عبدالرضا از ارتباط خود با امام زمان سخن گفت و  پس از توقف. حضوری مداوم در خط مقدم جبھه داشت

  ». ای ناراضی است هللا خامنه حاکم به رھبری آيت  ادعا کرد که امام زمان از نظام

  برگزار می وی افزوده است که غرابات، در مسجد جامع سوسنگرد برای تعدادی از جوانان اين شھر درس اخالق

پيروان آقای غرابات افزوده شد، به  به تدريج بر«:  پرداخت ھا آزادانه به تبليغ افکار خود می کرد و برای سال 

 ای که با نام  ط برقرار کرده و به عضويت مجموعهارتبا طوری که صدھا نفر از شھرھای مختلف ديگر نيز با وی

  ».شده بود در آمدند بين مردم معروف» خط سير و سلوک«

متوقف شد و عبدالرضا غرابات  فعاليت اين گروه پس از پرداختن به رھبر جمھوری اسالمی ايران«:  کردتأکيدوی 

  ».مام زمان اعدام شدارتباط با ا به اھواز تبعيد اما پس از مدتی بازداشت و به اتھام

  

   اطراف احمدی نژاد ۀفقط بعضی بزرگان با امام زمان ارتباط دارند نه حلق

ر دولت و مجلس ي، در رابطه با اختالفات اخ١٣٩٠ ثور ٢٢اداشتی پنج شنبه يھان حکومت اسالمی، طی يروزنامه ک

  . ل دولتی خوانده استي و آن را تعطن مورد حمله کردهياست احمدی نژاد در ايبر سر ادغام وزارت خانه ھا، به س

ادداشت، به شدت ي ۀسندينو. ادداشت آمده است، ماجرای ارتباط با امام زمان استيک نکته جالب ديگری که در اين ي

اگر كسى ادعاى ارتباط و خبر داشتن از «:  کرده استتأکيد با امام زمان را رد کرده و حتی ئیمشا» حلقه«ارتباط 

مالقات «:  می کند کهتأکيدسنده ياما نو» .ديب كنيد و او را تكذيشت به صورت او خاك بپاشدا) عج(امام عصر 

  ».برخى از بزرگانى با آن حضرت قطعى است

خاص «ان حلقه مورد اشاره نوعى ي در م- ٤... «: کيھان، اين ارگان سانسور و سرکوب حکومت اسالمی، می نويسد

ن خاص بودن معانى و محدوده ھاى فراوانى را دربر يا. جوانه زدن كردانى دولت نھم شروع به ياز سال پا» دنيد

ن فكر يبه مرور ا... است» بودن) عج( هللا االعظم ةي خاص حضرت بقتأئيدمورد «كى از جلوه ھا طرح ي. مى گرفت

موارد خاص و در » ت باشدي و عناتأئيدن كه مورد يم مگر ايچ كارى نمى كنيما ھ«دا و ابراز شد كه يدر بعضى ھا پ

ن يا! ا فالن فعل شما امام زمان را خشنود كرديد ي ھستتأئيدبه بعضى از عوامل دولت خبر داده مى شد كه شما مورد 

دى يرقابل ترديا اسناد قطعى و غين ادعاھا ارائه نمى شد و ثانيچ سندى براى صحت ايھمه در حالى بود كه اوال ھ

د يداشت به صورت او خاك بپاش) عج(رتباط و خبر داشتن از امام عصر وجود دارد كه فرموده اند اگر كسى ادعاى ا

مالقات برخى از بزرگانى . ست كه امكان ارتباط با آن حضرت وجود نداردين به آن معنا نيد البته ايب كنيو او را تكذ

ابند كه يمى ى درئن بزرگانى ھرگز ادعاى ارتباط نمى كنند و بعضى با نشانه ھايبا آن حضرت قطعى است ولى چن

ف يل شدن براى طي قاءاستثنا» خاص بودن«گر از جنبه ھاى يكى دي. ا وجود داشته استين ارتباطى وجود دارد يچن

  ».ال و پاسخ ھستندؤجه مبراى از سيا بعضى از افراد مبراى از خطا و در نتيگوکه خاص است به گونه اى 
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، از جمله ادعا کرده ٩٠ ثور ٢٣، »ايرنا« با ئیگو  و در گفتئیدر کشمکش باند رھبری و رياست جمھوری، مشا

 به شبھات بی اساس و اکاذيب را ندارم، اما در اين مورد ئی به داليلی قصد پاسخ گوءدر شرايط فعلی، بنا«: است

است و اصوال ) رض( کنم که واليت فقيه، آرمان مھم انقالب اسالمی و بزرگ ترين يادگار ماندگار امام تأکيدبايد 

چنان که . ب اسالمی بدون واليت فقيه شکل نمی گرفت و نمی توانست با اقتدار به حيات بالنده خود ادامه دھدانقال

می دانيم و تبعيت ) عج(بارھا گفته ايم ما زندگی در سايه واليت فقيه را تمرين زندگی در حکومت جھانی امام زمان 

  ».ستا) عج(از ولی فقيه از لوازم اعتقاد به غيبت امام عصر 

اما دعوا بر . در ارتباطند» امام زمان«در حکومت اسالمی ايران، کم نيستند کسانی که با شبح و خرافه ای به نام 

از اين رو، اکنون کشمکش و . مالقات می کند... ن است که چه کسی با امام زمان در باين ھا و چاه جمکران ويسر ا

. ب است که بايد در انحصار خامنه ای باشديعای ارتباط با عالم غدعوای رھبر و ھوادارانش با تيم احمدی نژاد، اد

  .بنابراين، رھبر حکومت اسالمی، تالش می کند موقعيت متزلزل خود و کل حکومت شان را با عوام فريبی حفظ کند

 تھران، بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد، ۀ دبير شورای نگھبان و امام جمع،از سوی ديگر، احمد جنتی

ال برده و گفته است ھر فردی تا زمانی که در مسير واليت فقيه بود مورد قبول مردم است و ؤعملکرد او را زير س

  ».اگر پايش را کج گذاشت حمايت ھای مردمی ھم از بين می رود«جان شان را نثار می کنند اما 

ھفته افکار را به خود مشغول کرد و له ای که دو أ مس:دبير شورای نگھبان که از مدافعان احمدی نژاد بوده، گفت

اين مطلب غيرمنتظره بود و مورد . عده ای نيز واقعا ناراحت شده و غصه خوردند، تذکر داده و مالقات کردند«

  ».توقع ما نبود و نبايد از آن به سادگی گذشت

 مشاھده کند اول تذکر واليت فقيه ھر جا خالفی را«خوانده و گفته است که » حالل مشکالت«جنتی، واليت فقيه را 

  ».می دھد و اگر تذکر اثر نکرد، اعمال واليت می کنند

تنھا جنگ نيست که تلخی ايجاد «توصيف کرد و گفت که » شبه بحران«امام جمعه موقت تھران، اختالف اخير را 

  ».می کند، فتنه ھم جنگی بود که ختم به خير شد و دشمنان نبايد خوشحالی کنند

جذب و توزيع برخی پول ھا «يت نظارت بر انتخابات را بر عھده دارد، گفت که مسؤولن که دبير شورای نگھبا

توسط اين گروه از چشم مردم پوشيده نيست لذا اگر چه امروز طبق مصلحت، مردم چيزی نمی گويند، اما در 

  ».صورت لزوم مردم به حساب اين ھا خواھند رسيد

ئی ھا و بيگانگان نشان می دھند و از طرفی ادعای تشرف امريکاه اين ھا از يک طرف روی خوش ب«: جنتی، گفت

را دارند، کسی را عزل می کنند و می گويند امام زمان گفته ) امام دوازدھم شيعيان(به خدمت حضرت ولی عصر 

  ».شما را اين جا قرار دھيم

امام راحل می «می، گفت که جنتی، با استناد به سخنان آيت هللا خمينی، بنيان گذار حکومت جھل و جنايت اسال

  ».فرمودند مجتھد و ولی فقيه چيزی از خود نمی گويد لذا اگر اين را رد کرديد، خدا را رد کرديد

  

  عزل وزير به دستور امام زمان

   را بر عھده داشت، تقريبا تمام دو خطبه١٣٩٠ ثور ٢٣ روز  احمد جنتی، دبير شورای نگھبان که امامت نماز جمعه

اين عنوانی است که . خواند، اختصاص داد» جريان انحرافی«و » فتنه داخلی« انتقاد و حمله به آن چه خود را به

س ئي، رئیبه اسفنديار رحيم مشا» فتنه«رھبری اين . نژاد داده اند ای به نزديکان محمود احمدی  حاميان علی خامنه 

  .شود نژاد نسبت داده می  دفتر و مشاور ارشد احمدی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 اخير، از  ای در دو ھفته  ھای ميان او و خامنه  نژاد به اختالف  موقت تھران، بدون نام بردن از احمدی امام جمعه

ھا مورد توقع ما نبود، اما اين وقايع اتفاق افتاد كه  اين قبيل موضوع «: جمله عزل وزير اطالعات اشاره کرد و گفت

ت با کنار گذاشتن حيدر مصلحی و ابقای او به دستور خامنه  نژاد در پی مخالف احمدی» .نبايد به سادگی از آن گذشت

  . ای حدود ده روز به حالت قھر خانه نشين شد و در محل کارش حضور نيافت 

دھند و از  ھا و بی گانگان نشان می   ئیاين ھا از يك طرف روی خوش به آمريكا«: دبير شورای نگھبان، گفت

 به گزارش خبرگزاری فارس، جنتی در بخش ديگری از ».رتباط دارند کنند با امام زمان ا طرف ديگر ادعا می

 ئیمشا شود که رحيم  گفته می .  گويند به دستور امام زمان بوده  کنند و می سخنانش گفت اين افراد کسی را عزل می

  .  ھا در دولت دارد ئیجا نقش مھمی در جابه

 ، گفت»ايرنا«جمعه، خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی ھم زمان با سخنان دبير شورای نگھبان از تريبون نماز 

  رحيم.  نژاد منتشر کرد که محور اصلی آن انتقادھای اخير به دولت عنوان شده است س دفتر احمدیئي را با رئیگوو 

اظھار »  اعتقاد شما به واليت فقيه تشكيك كنندۀكنند دربار  ای تالش می  عده«: ، در پاسخ به اين پرسش کهئیمشا

  » .اساس و اكاذيب را ندارم  به شبھات بی ئیدر شرايط فعلی، بنا به داليلی قصد پاسخ گو«: داشت

ما زندگی در سايه واليت فقيه را تمرين زندگی در حكومت «: ، گفتئی، اسفنديار رحيم مشا»ايرنا«به گزارش 

رحيم . لوازم اعتقاد به غيبت امام زمان استاو، افزود به باور او تبعيت از ولی فقيه از .  دانيم می» جھانی امام زمان

نژاد و ھمكارانش در دولت، ھمواره التزام عملی خود را به واليت فقيه، اثبات  آقای احمدی «: ، مدعی استئیمشا

س دولت دھم را به ايجاد شكاف در حاكميت و تالش برای به وجود آوردن ئيکسانی که ر:  داردتأکيداو » .اند كرده 

» و كسب قدرت و منفعت... رسيدن به مقاصد كوچك باندی و جناحی«کنند، ھدف شان  انه متھم می حاکميت دوگ

  .است

. کنند سازی برای انتخابات آينده متھم می نژاد و نزديکانش را به تالش برای کسب قدرت و زمينه منتقدان نيز احمدی

ھا و اقدامات اين گروه مقدمات  ياری از فعاليت بس«: گويد نژاد می  تلويحی به نزديکان احمدیۀاحمد جنتی با اشار

  ».ماند ھا توسط اين گروه از چشم مردم پوشيده نمی انتخابات سال جاری است و جذب و توزيع برخی پول

 برکنار شده مدعی است آن چه ئی مشا شود به دليل مخالفت با رحيم حسين قاسمی، فرماندار سابق شيراز که گفته می 

گو با  و ، در گفتثور ٢٣او روز جمعه . ای کوچک اما پرنفوذ در دولت ھستند نامد حلقه   می »جريان انحرافی«

» .ال ببردؤنژاد را به شدت زير س جريان انحرافی موفق شد بعد واليت پذيری احمدی «: خبرگزاری فارس گفت

 و اميد داشتند در ضديت با »به نوعی ھماوردطلبی و تھديد نظام دست زدند«قاسمی معتقد است، اين گروه پرنفوذ 

  . ای از پشتيبانی مردم برخوردار شوند خامنه 

اين جريان در واقع «:  گويد  کند و می فرماندار سابق شيراز، به فعاليت اقتصادی بخشی از اعضای دولت اشاره می

  » .ادی ناميدتوان آن را يك باند تبه كار اقتص يك مافيای اقتصادی بزرگ را شكل داده است در حدی كه می 

خواھد در دولت بعدی نيز مانند دولت دھم   انديشد و می  اين جريان به تداوم قدرت خود می«: قاسمی، اعتقاد دارد

  ». العنان باشد مطلق

  

  جن خوب، جن بد

افزون بر . من و کافر دارندؤ ھا مانند انسان خوب و بد و م جنمسلمانان، » مقدس و آسمانی«به روايت قرآن، کتاب 

شيطان گونه پليد جن  برخی مفسران معتقدند که. ای دارد که از انسان دريغ شده العاده   ھای خارق  ئیتوانا اين جن
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  دارد، اما خالف اسالم اغلب فقط شرور تلقی می  ھا نيز وجود اعتقاد به وجود جن در بسياری ديگر از دين. است

  .شوند

و   تواند در خدمت پيامبران باشد حتا می» جن خوب«قرآن آمده ھای مربوط به سليمان در ت آي مطابق آن چه در

تواند انسان را تسخير کند ھم ممکن  می  به عبارت ديگر جن، ھم.  آيد  انسان برنمیۀخدماتی به آن ھا بدھد که از عھد

ف آن چه اين منظر در چارچوب اعتقادات مذھبی مسلمانان، و خال از. توسط او تسخير شده و به خدمت گرفته شود

  . مترادف شيادی و کالھبرداری نيستالزاماً » گيری جن « ھای اخير رايج شده،  ماه در ادبيات سياسی

مکان محل نزول  اين. نام دارد که در غرب شھر قرار دارد» مسجد الجن«ترين مسجدھای مکه،  يکی از معروف 

  .شود تلقی می  رای حاجيان مستحبشود و ادعا می شود خواندن دو رکعت نماز در آن ب جنيان محسوب می 

ای «توصيه شده است که ) در کتاب وسائل الشيعه(اسالم، خطاب به امام اول شيعيان  در روايتی از محمد پيامبر

) مقاربت برای(ھمانا جنيان در اين سه شب به پيش زنان خويش ... اول، وسط و آخر ماه آميزش مكن علی، در شب

  ». روند می

مجمع تشخيص مصلحت نظام می   شورای مرکزی جامعه اسالمی مھندسين و يکی از اعضایمرتضی نبوی، عضو

  :گويد 

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

به گزارش خبرگزاری » .ھندثير قرار داكنند افراد را تحت ت ھم ھست، سعی می آيات قرآنی جزو اعتقادات مسلمانان

كنند كه  زندگی می  اجنه امروز نيز در دنيا«: ، گفت٩٠ ثور ١١هللا   ھفتگی انصار حزب جلسهنبوی در  فارس،

شايد اين جريان «: او معتقد است» .است  آن ھا بسيارئیھا در قرآن مفصل آمده است و سخن از تواناداستان آن

ھای  راه باطل، فسادانگيز و انحرافی به برخی توان مندی  كه از طريقانحرافی با توسل به بعضی از افرادی 

ھای اين گروه توانسته است، تاثيری روی برخی افراد بگذارد و  كنند و جاذبه  می  ماورائی رسيدند، سوء استفاده

  ».ايشان را جلب كند حمايت

 ھا از قدرتی برخوردارند  نند مرتاضشياطين انسی ما«:  گفته استثوربه گزارش فارس، مصباح يزدی نيز ھشتم 

  ».رھا شوند بفريبند؛ اما مردم بايد با انتخاب صحيح سعی کنند از دام شياطين  توانند به کمک آن ديگران را که می 

 شده، خرافات خواندن آن نفی کتاب آسمانی تأکيدقرآن بر وجود جن  در حالی که به اعتقاد روحانيان، از آن جا که در

گی  ھای بسياری به توصيف ويژ  ت جن نام دارد و آي ۀ سور٧٢ ۀدر قرآن سور. شود می  و شرک محسوبمسلمانان 

  .اختصاص داده شده است» مخلوقات«اين  ھای 

 حجر ۀدر سور.  آيد به شمار نمی» شر«آتش آفريده شده، اما مصداق  ھای قرآن، جن مانند شيطان از مطابق آموزه 

  انعام آمده است که برای جن و انس رسوالنیۀدر سور. پيش از آفرينش انسان انجام شدجن  شود که خلقت  می تأکيد

  .از جنس خودشان فرستاده شده تا احکام الھی را به آن ھا ابالغ کند

اين تناقض آشکار در حکومت اسالمی، از يک سو بيش از پيش مصرف اسالم و ابزار مھمی در دست سياست 

 می گذارد و از سوی ديگر پوچ و دروغين بودن قرآن و خدا و پيامبر وجن و پری و مداران حکومتی را به نمايش

کسانی که تا ديروز اين خرافات مذھبی را با ھم در جامعه بازتوليد می کردند . امام زمان را به نمايش می گذارد

می بيند و طرفداران امروز با بروز اختالف سياسی ميان شان، جناحی بازتوليد اين خرافت را در انحصار خود 

  ديگری را حتی بازداشت و زندانی می کند؟
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 ھای کالن اقتصادی  امنه ای به سوء استفادهخبيش از پيش از سوی حاميان   نژاد در روزھای اخير نزديکان احمدی

متھم را » انجرافی جريان«نژاد،  احمد جنتی، دبير شورای نگھبان و يکی از حاميان پيشين احمدی. شوند می  متھم

  .اند  کند که يک مافيای اقتصادی درست کرده  می

را منتشر » مافيا«اقدامات اين  ای از ای نيز تقريبا ھر روز گزارش تازه  هللا خامنه   ھای خبری حاميان آيت  سايت

ياست را نژاد نيز اين س  گذشته وجود داشته و دولت احمدی ۀدھ اين در حالی است که فساد مالی در تمام سه.  کنند می

پيگيری يک پرونده فساد اقتصادی مھم که  گويند، از سوی ديگر، برخی از نمايندگان مجلس می . ادامه داده است

 ای  هللا خامنه نژاد عنوان شده، به دستور مستقيم آيت  احمدی   اصلی آن محمدرضا رحيمی، معاون اولمسؤول

  .است مسکوت مانده

ترين دليل  تنھا يا مھم » گيران جن «و اعتقاد به وجود جن يا ارتباط با  ساد مالیدھد که ف بنابراين، شواھد نشان می 

ای  خامنه   شود برخی از آن ھا مستقيما زير نظر ھای متعدد امنيتی و اطالعاتی که گفته می دستگاه . اختالف نيست

ران رھبر ال برای طرفداؤنون اين ساک.  کنند در شش سال گذشته در دولت، تقريبا به حاشيه رانده شده اند فعاليت می

 در حال جلو زدن است که بايد جلو آن گرفته شود تا ئی مشا- سياسی تيم احمد نژاد تر قدظپيش آمده است که به لحا

مورد نزديکی  در» جريان انحرافی«ھای اختالف اعتقادات اين  ظاھرا يکی از ريشه . موقعيت رھبر تضعيف نگردد

ھای   نژاد برخی از تصميم  احمدی  گويد و ، از دولت انتظار سخن میئی مشا رحيم.  استظھور امام غايب شيعيان

  . کند می خود را ملھم از دستورات امام زمان عنوان

 نژاد و   در جمع دانشگاھيان يزد گفت که احمدیماه ثورنماينده مجلس نھم  ، دبيرکل جمعيت ايثارگران وئیين فداسح

 به گزارش خبرگزاری» . شمارند  يافته و عصر حاضر را عصر حضور می يانعصر غيبت را پا«نزديکانش

و   گيريد، چه نيازی به ولی فقيه  می وقتی که مستقيم از وليعصر دستور«:  افزايد اين افراد ادعا دارند فارس، او می

ندارد و دعوا بر سر  مھم در اين دعوا، چندان به خرافات مذھبی آن ھا ربطی ۀلأبنابراين، مس» .ولی امر داريد

  .قدرت مطلق ولی فقيه است

را » جريان انحرافی« کنند يک   ای ادعا می عده: ای وارد ادبيات سياسی ايران شده است چند ماه است که واژه تازه 

  در ارتباط ھستند که بر تصميم»  گيران و رماالنی جن«که حتی با   اند  کردهئینژاد شناسا در دولت محمود احمدی 

  . کننده دارند ن ييتع ری ھای قوه مجريه، تاثيریگي

   مصباحۀ نژاد است که به گفت مشاور ارشد احمدی س دفتر وئي، رئی مشا  اسفنديار رحيم  ھا نيز متوجه تر حملهبيش

 - گذشته، تعدادی از نزديکان تيم احمد نژاد ۀ ھا در چند ھفت بنابر گزارش. يزدی، او را سحر و طلسم کرده است

گيری  و يکی از آن ھا متھم به رمالی و جن » مدعی علوم غريبه«افراد  برخی از اين.  اند  بازداشت شدهئیمشا

  .اند معرفی شده 

ای   دستگيری عده تأئيدضمن  ،١٣٩٠ثور ٢١س قوه قضائيه حکومت اسالمی، صادق الريجانی نيز چھارشنبه ئير

اسالم منھای «کند که به  کسانی معرفی می  و»  دولتجريان انحرافی در«، آن ھا را عضو » گير رمال و جن«

  .معتقدند» روحانيت

حکومت اسالمی در سپاه  هللا علی خامنه ای، رھبر  آيت ۀسه چھار ھفته پيش نيز مجتبی ذوالنور، جانشين نمايند

عتقاد ندارند و اسالم سرسوزنی به واليت فقيه و روحانيت ا  ھا اين آدم«:  گفته بودئی مشا پاسداران با اشاره به رحيم

  ».کنند  میءبدون آخوند را القا
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 برکناری أ است که سرمنشئیمشا س جمھوری اصلی در ايران اسفنديار رحيمئيامروز ر«: ذوالنور معتقد است

  .وزارت اطالعات می باشد منوچھر متکی از وزارت امور خارجه و عزل حيدر مصلحی از

  

  :ياداشت

  ثور يعنی ارديبھشت

  


