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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

 ٢٠١١جون .٠٣

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش پنجم(
  

  !؟ خداست هينژاد ھد احمدی 

:  خامنه ای، استاندار سمنان، احمدی نژاد را چنين توصيف کرده بودپيش از علنی شدن اختالف بين احمدی نژاد و

  »...ه و رھبری استيفق ت يبان والي خداست و با تمام وجود، پشتۀينژاد ھد احمدی «

منافق از درون خانه، «: ، استاندار سمنان گفت١٣٩٠ حمل ٢٦، جمعه »ايسنا«بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی 

  ».ن زمان ھستندياطين ھمان شي انسان بلند می شود و منافقخ گوش و از كنار دستيب

ن كه منافق در يان ايدر فرھنگ سرای كومش سمنان، با ب» رتيبص«شگاه يعباس رھی، در مراسم برگزاری نما

  ن خدا جلوهيشود كه د ات شان آشكار می يھای عمل ن زمانی جلوه يمنافق«: ستاد، افزوديستاده و خواھد ايمقابل خدا ا

  »...شوند ز ظاھر می ين نيدا می كنند، منافقيدرخشش پ) ص(امبر يھرگاه اسالم ناب و پ. رديگر شود و اوج بگ

ن منافقان يخداوند، راه را بر ا«: رو معصوم است، گفتيست اما پينژاد معصوم ن ن ادعا كه احمدی يان اياو، با ب

محوری، مھرورزی و خدمت گزاری وارد صحنه  لت ن انسان با شعار عدايبست و انسانی را وارد صحنه كرد كه ا

  ».رديگ شود و در ركاب رھبر قرار می  می 

  

  ن امام زمان يه جانشيولی فق

هللا مصباح يزدی در شھر قم  آيت  ديداری که او چندی پيش با اسالمی، در ھم زمان با انتشار سخنان رھبر حکومت 

 تھران و از اعضای مجلس ۀ، احمد خاتمی امام جمع»اوندخد«ھای  کمک  خامنه ای، مبنی بر داشته و ادعای

 ای امام عادل است و ميرحسين موسوی و مھدی کروبی بر   هللا خامنه آيت«کرد که  بار اعالم خبرگان، برای چندمين

مستحق اعدام   االرض ناميد که را محارب و مفسد فی» خروج کنندگان بر امام عادل«او، » .اند کرده  وی خروج

  .ندھست
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ه يما ولی فق«: اسالمی اظھارنظر کرده بود  رھبر حکومت ۀامام جمعه موقت تھران، پيش از اين نيز، چنين دربار

  ».مين امام زمان می دانيخود را جانش

دانست كه  شناخت و می  ن خود را می يامام جانش«اين که  االسالم مھدی طائب نيز با ادعای از سوی ديگر، حجت 

و » رديقرار نگ د به دست چه كسی برسد اما سخنی نمی گفت تا رھبر معظم انقالب در معرض خطريانقالب با پرچم

ان به يھمواره باالدست تمام افراد بود و اطراف رت رھبر معظم انقالب اسالمیيتقوا و بص«اضافه کردن اين نکته که 

گری جای ولی امر يی ندارد و كس دبايد دانست كه رھبر انقالب، دوم... شان حسودی می كردندين خاطر به ايھم

جز امام زمان   كنونی و پس از رھبر انقالب، به كسیۀز در برھيمردم ن«: ، اعالم کرد»ردينمی گ ن جھان رايمسلم

  ».ستنديبرای زمامداری امت اسالم قانع ن) عج(

خنانی درباره خامنه ای س  کاشان و عضو مجلس خبرگان رھبری نيز درۀالنبی نمازی، امام جمع پيش از اين نيز عبد

  ای دارای پرونده خامنه  هللا  فقيه حقير است و تمام رھبران جھان به غير از آيت  دنيا در نظر ولی«: چنين گفته بود

رھبری کارنامه کامال درخشانی است که در آينده کشف   مقام معظمۀ سال٢١کارنامه . ھای اخالقی و اقتصادی ھستند

ن ئي توان برای آن حدود زمانی و مکانی تع نايب امام دوازدھم شيعيان است، نمی فقيه  ولی  جا که از آن. خواھد شد

  ».بردار نيست  بردار نيست، حکومت ولی فقيه نيز زمان   طور که حکومت امام، زمان ھمان. کرد

 گرا  صول ھای ا چھره ی چون تونس و مصر نيز، بسياری ازئو طی اعتراضات رخ داده در کشورھاپيش از اين 

تونس خواسته بودند  امر مسلمين جھان قرار دھند و از مردم مصر و تالش کرده بودند خامنه ای را در جايگاه ولی 

  !که از او تبعيت کنند؟

را » التزام به واليت فقيه«ی پيرامون ئ ای، پاسخ او به استفتا  خامنه هللا گفتنی است پيش از اين، سايت دفتر آيت

مجتھد جامع «را » فقيه ولی«دانسته و » واجب شرعی«که خامنه ای، التزام به اين اصل را کرده بود  منتشر

»  خدا رسول«و »  اطھار ای از واليت ائمه شعبه «و ھم چنين » جانشين امام زمان در زمان غيبت«، »الشرايط 

  .است»  به واليت فقيهالتزام کامل«اطاعت از دستورات حکومتی، نشان گر  ناميده و خاطرنشان ساخته بود که

شد و برخی آن را به عنوان نظر  ھای داخل و خارج از کشور منعکس پاسخ خامنه ای، به طور گسترده در رسانه 

عرصه حکومتی و نفی اراده و خواست مردم در تاثيرگذاری بر   اختيارات نامحدود خود درۀای دربار هللا خامنه  آيت 

 ھای طرفدار حکومت نوشتند محور اصلی اين پاسخ، الزم در حالی که رسانه . دقرار دادن سرنوشت خود مورد انتقاد

  .است فقيه به عنوان شرط التزام به اين اصل بوده ندانستن اعتقاد قلبی و شرعی به واليت 

  ولسايت اص تقليد در قم منتشر شد، يک وب  مراجع   وءای، در ديدار با علما  هللا خامنه  پس از اين که سخنان آيت

اسالمی با  اتی از ديدار اخير رھبر حکومت ئي يزدی، دست به انتشار جز مصباح هللا گرای متعلق به شاگردان آيت 

  .مصباح يزدی زد هللا آيت 

متن و . تقليد، ديدار و گفتگو داشته است  بار به قم سفر کرده و با برخی مراجع۵خامنه ای، طی چند ماه بيش از 

ھای او   از ديدارئی ھا بار، بخش تاکنون منتشر نشده و برای نخستين  ھای وی با مراجع تقليد محور بسياری از ديدار

   .روحانيون قم به صورت گزينشی منتشر می شود با

اين را «: اين است که ، نقل شده،»نيوز  باک بی«که توسط سايت   ترين نکات مطرح شده در اين ديدار يکی از مھم

  ».اشتباه کنم و تصور کنم که اين مربوط به شخص من است خداوند متعال نگذاشته مندانم و  الحمد من می 

ھا   اين محبت أکنند تا منش توقع ما از اين مجموعه محترم و عزيز اين است که دعا«: او، ھم چنين اضافه کرده است

  ».کند و باقی بماند که توجه به خدا و پيمودن راه خداست در ما استمرار پيدا
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بنده ھم به سھم خودم قدر آقای «:  يزدی ھم چنين سخن گفته است  مصباحۀه ای، ھم چنين در اين ديدار، دربارخامن

ای ھستند و حقا و انصافا ما امروز  برای اسالم چه وزنه   دانم که ايشان در کشور و واقعا می. دانم مصباح را می 

 ر نظير آقای مصباح ممکن است وجود داشته باشد با اين وزانت خيلی ناد-م ئيتعبير بگو  حاال به اين-نظير ايشان را 

  ».علمی و عمق علمی و احاطه و وسعت و با اين آگاھی و بينش و صفا

 طلبان حکومتی مواجه  جناح اصالح  با انتقاداته ھای مصباح در نماز جمع او، پيش از اين نيز، در زمانی که بحث

   .ه بودنام داد» مطھری زمان«شده بود، او را 

 رھبرشان چنين ۀدربار  کاشان و عضو مجلس خبرگان رھبری در سخنانیۀالنبی نمازی، امام جمع پيش از اين عبد

 ھای  ای دارای پرونده رھبران جھان به غير از آيت هللا خامنه   فقيه حقير است و تمام دنيا در نظر ولی«: گفته بود

ام معظم رھبری کارنامه کامال درخشانی است که در آينده کشف  ساله مق٢١ ۀکارنام. اخالقی و اقتصادی ھستند

ن ييزمانی و مکانی تع  توان برای آن حدود  فقيه نايب امام دوازدھم شيعيان است، نمی  جا که ولی از آن. شد خواھد

  ». بردار نيست نيز زمان  بردار نيست، حکومت ولی فقيه  طور که حکومت امام، زمان ھمان. کرد

ن امام يه خود را جانشيما ولی فق«: در نماز جمعه تھران، گفته بود می، ديگر عضو مجلس خبرگان نيزاحمد خات

  ».ميدان زمان می 

خبرگان برگزيده می  اسالمی، باالترين مقام رسمی کشور است که توسط مجلس رھبر، در قانون اساسی حکومت 

  .بايد در چارچوب آن عمل کند مشخصی است که قانون اساسی، او دارای اختيارات ١١٠اساس اصل ه ب. شود 

اما در حکومت اسالمی ايران، عالوه بر تبليغات گسترده خرافات مذھبی، حتی قوانين نيز به حدی فرمايشی و 

  .س ھمه رھبر، به آن ھا تره خورد نمی کنندأول دولتی و در رؤ ھستند به طوری که ھيچ مقام و مسکاغذی

 ءن مرجع و قدرت مطلق در کشور است که فرمان ھايش بايد بدون چرا و چرا اجرارھبر مافوق قانون و باالتري

شوند و ھر کسی نيز کوچک ترين انتقادی و يا مخالفتی با اوامر و فرمان ھای او داشته باشد بالفاصله مھر دشمن بر 

 - ه بر نيروھای مسلح رھبر، عالو. وليت ھايش نداردؤاھی جز انزوا و کناره گيری از مسپيشانی او می خورد و ر

که اعضای آن را مقام رھبری   و مجمع تشخيص مصلحت نظام-سپاه، وزارت اطالعات، ارتش و نيروی انتظامی 

 کند، دادگاه ويژه روحانيت، صدا و سيما، بنياد مستضعفان انقالب اسالمی، شورای عالی انقالب فرھنگی،  ن میييتع

 امداد امام خمينی، شورای سياست گذاری ائمه جمعه، ۀفرمان امام، کميت ئیاجرا بنياد مسکن انقالب اسالمی، ستاد

ھماھنگی تبليغات اسالمی، سازمان تبليغات اسالمی، سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی، سازمان اوقاف  شورای

نظر ھستند که به طور مستقيم زير  ئیو امور خيريه، سازمان حج و زيارت و آستان قدس رضوی از ديگر نھادھا

. تحقيق و تفحص در مورد عملکرد آن ھا را ندارد اسالمی فعاليت دارند و ھيچ مقام و نھادی نيز حق رھبر حکومت 

بنابراين، رھبر در حکومت اسالمی، قدرت مطلق است و بقيه نھادھا و ارگان ھای حکومتی و قوانين آن چون قانون 

  .بری ھستنداساسی، تشريفاتی و مجری نظريات و سياست ھای مطلق رھ

 امر مسلمين  ولی« ايران فراتر گذاشته و خود را در جايگاه ۀ ای، پای خود را از جامع هللا خامنه آيت  عالوهه ب

  !مردم منطقه و مسلمانان جھان خواسته است از سياست ھای او تبعيت کنند؟ قرار داده و به نوعی از» جھان

  

  !؟ يت کنند ای تبع هللا خامنه بايد از آيت ... مردم مصر
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 و ديگر کشورھای عرب -حرکت مردم مصر  والن حکومت اسالمی، نخست مدعی شده بودند کهؤبرخی از مس

  رود که مردم مصر، برای پيروزی در  است، اما سپس سخن از آن می٥٧اسالمی در سال   ناشی از انقالب- منطقه 

  . ای تبعيت کنند هللا خامنه مبارزات خود، بايد از آيت 

معترضان در تونس «رانی در شھر قم، با اشاره به اين که  قم، در يک سخنۀين راستا محمد سعيدی، امام جمعدر ھم

مسلمانان جھان است و   ای رھبر هللا خامنه مردم اين دو کشور بايد بدانند آيت «: اضافه کرد» رھبر ندارند و مصر

  ».بايد مطيع وی باشند

انقالب اسالمی رنج می  م الشانيك رھبری مقتدر چون رھبر عظي از داشتن ن كشورھايا«: او، ھم چنين اضافه کرد

  ».شان باشنديع ايد مطيھمواره ھمه مسلمانان با ای است و ن جھان امام خامنه يد بدانند كه رھبر مسلميبرند و با

   عرب سخن میبر حوادث جھان اسالمی، از تاثير رھبرشان اين البته نخستين بار نيست که برخی مقامات حکومت 

: ای نوشته بود  هللا خامنه   ای، با انتشار ويژه نامه ای، نقل از آيت خامنه هللا پيش از اين سايت رسمی آيت . گويند

ن يو ا د شكل خواھد گرفتي جد انهير كرده است، خاورميقى كه خداى متعال تقديكه بر اساس حقا ستيشكى ن«

  ». اسالم خواھد بودۀانيانه، خاورميخاورم

 سال از انقالب ٣١پس از گذشت «:  موقت تھران و عضو مجلس خبرگان نيز گفته بودۀسيداحمد خاتمی، امام جمع

بايد گفت اين تحرکات پس لرزه انقالب اسالمی است که ملت ايران آن را   ھا بديع است و منصفانه اسالمی اين پديده

  ».انداختند به راه

 از ئیموج ھا«: قليد ھم اعتراضات در مصر و تونس را چنين تحليل کرده بودھمدانی، از مراجع ت هللا نوری  آيت 

به برکت انقالب . اند دار شده يده و مردم بيرس مني ھم چون تونس، مصر، اردن و ئینور انقالب اسالمی به کشورھا

او، ھم چنين در » . سال نماز جمعه بر پا شد٢٥ده شد و بعد از ياذان شن  سال صدای٥٠اسالمی در تونس بعد از 

  .دانسته بود»  ھای ظھور نشانه«ھا را از  سخنان ديگری، اين حرکت 

: رخ داده در مصر و تونس، گفت  فقيه در سپاه پاسداران نيز درباره اتفاقات  ولیۀاز سوی ديگر، علی سعيدی، نمايند

دی و خداگونه مانند گذشته يوحانقالب از نوع ت نيم، ايری انقالب چھارم ھستي گ  اكنون در کشور شاھد شكل ھم«

  ».است

ن امر و برخاستن يا«: كرد ژه كشور تونس، اظھارياسی در كشورھای منطقه و به وير سياو، با اشاره به اتفاقات اخ

د كه چرا مردم تونس يآ ش می يال پؤك سين جا يا. است ل وقوع انقالب چھارميه حكومت ظلم و جور از داليمردم عل

علت استواری، شادابی و . اند ن كار را نكرده يو زورگو از كشور خود، تاكنون ا ك حاكم فاسقين با توان اخراج كرد

او، ھم چنين  ».بود گو ك به امام حق ي ھای زمان خود و لب تيران، درك درست مردم از واقعيانقالب اسالمی ا نشاط

  .ناميد» خداگونه«وقايع تونس و مصر را 

نھضت بزرگ «حمايت از  ی، وزير جديد امور خارجه در سخنانی، ضمن اعالماکبر صالح از سوی ديگر، علی 

م كه آنان نقش يم، مطمئن ھستيدار خ ساز مصريبا شناختی كه از مردم بزرگ، انقالبی و تار«: ، گفت»مردم مصر

 طلب منطقه تمامی آحاد مردم آزاده، عدالت خواه و استقالل ای اسالمی كه متعلق به انه يجاد خاورميخود را در ا

  ». خواھند كردأفياست به خوبی ا

اعتراضات در  پرست، سخن گوی وزارت امور خارجه نيز با اشاره به موج در ھمين حال، رامين مھمان 

اعتراضات مردم مصر چنين اظھارنظر  ۀ، دربار» اسالمیۀخاورميان«خاورميانه، ضمن ابراز اميدواری از تشکيل 

آن چه كه كشورھای غربی دنبال . ستيمردمی درست ن  ھای بزرگ ش برای حركتاغتشاۀ به کار بردن كلم«: کرد
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ت ين واقعي ھای خود اغتشاش معرفی كنند و ا برای دسترسی به خواسته  ھای مردم را ن است كه حركتيكنند ا می 

  ».ميقا شاھد ھستيفراانه و شمال ي ھای بزرگی در سطح خاورم حركت. نشان دھند گریيرا به شكل د

ھمان گونه كه «: م مصر، نوشتندای در حمايت از مبارزات مرد  تن از نمايندگان مجلس نيز با صدور بيانيه ٢١٤

ز ي ھای غربی است، اكنون ن كا و برخی قدرتيمرا ۀل برعھدين نيكتاتوری در سرزميش از سه دھه ديت بيولؤمس

مت ممكن، يی كه تالش می كند به ھر ق آن قدرت است، قدرتۀام مصر برعھديمجروحان ق  وءت خون شھدايولؤمس

م با يدواريام ز مصر،يك به ملت عزيت ضمن تبريدر نھا. كی خود شوديخروج مصر از درون قلمرو ستراتژ مانع

ا يام و يشی قيل و افت فرسايتحل ستی دريوني صھ-  ھای غربی  استيشگی خود، مانع اجرای سيھوش و ذكاوت ھم

   ».نتفاضه شودارھای اسالمی ايانحراف آن از مع

 تھران، مدعی ماھيت اسالمی تحوالت مصر و تاثيرپذيری آن ۀدر واقع پس از آن که آيت هللا خامنه ای در نماز جمع

تونس و مصر را به محمد رضا پھلوی تشبيه کرد، اخوان المسلمين  شد و ديکتاتورھای» الگوی انقالب اسالمی«از 

 اين کشور سخنان خامنه ای ۀاسالمی را رد کرد و ھم زمان وزير خارجاين کشور با انقالب  ھرگونه تشابه تحوالت

  .و خصمانه خواند را نفرت انگيز

خنان امام خامنه ای ست راه افتادند و ھر کدام از زبان خود به تشريح با اين وجود مقامات ريز و درشت حکوم

 صدا و سيما نام برده می شود، در محمدصادق کوشکی که از او به عنوان کارشناس مسايل سياسی در. برخاستند

 ھرچند نگرش«: ، نوشت»شود؟ آيا انقالب اسالمی در مصر و کشورھای عربی تکرار می «عنوان  يادداشتی با

که خيال می کنيم ميوه  احساسی به حوادث مصر، تونس، اردن و يمن برای ما حالت خوشايندی فراھم آورده تا آن جا

فتند، اما واقعيت  ھای رسيده به دامان ما بي ميوه رسيده و ما بايستی صبر کنيم تاانقالب اسالمی در اين کشورھا 

نيست مردم مصر با حذف مبارک و تشکيل يک حکومت دموکراتيک ساکت  بعيد... حکايت از امور ديگری دارد

 الفاصله پس ازشاه اردن ھم ب!  گونه مردم تونس و ھمين)  بينند ديگر در دسترس خود نمی  ای چون گزينه(شوند 

علی عبدهللا صالح در   تمام تالش خود را برای جلب رضايت مردم به کار بسته است و حتی دولتئیاولين راه پيما

  ».می کند بر غضب مردم فائق آيد  و عدم سرکوب نظامی مردم معترض تالشئیيمن با صدور مجوز راه پيما

به  تمام مصری ھا«:  درباره مردم مصر، ادعا کردئیگفتگو اديان و مذاھب ھم در  س دانشگاهئيابوالحسن نواب، ر

 ھا مانند ما شيعيان دستورپذير و امرپذير محبتی نه شيعه واليتی و اين يعنی اينکه آن نوعی شيعه ھستند، منتھی شيعه

  ».از واليت نيستند

است و ) ص(سالم ا مصر غوغا و محشری از محبت و دوست داشتن اھل بيت پيامبر«: او، ھم چنين اضافه کرد

بپيوندد، يک تاريخ عجيب و غريب در جھان اسالم  اگر اين بال تشيع، به بال ديگر تشيع که ھمان تشيع واليتی است،

  ».رقم خواھد خورد

ول ؤپناھيان که مس. ياد کرد» ورميانهفرد خا ترين قدرت مند«عليرضا پناھيان، از رھبر حکومت اسالمی، با عنوان 

وقتی سيدحسن نصرهللا بر دست ايشان «: ھم چنين گفت ھا است، در سخنان خود، ری در دانشگاه اتاق فكر نھاد رھب

پشتيان ايشان   هللا سيستانی نيز ھميشه  دھد و حضرت آيت  زند در واقع راه را به ديگران نشان می می بوسه

  ».اند بوده

 وجود ندارد و ھمين تاريک ای، حتی يک نقطهاو، پيش از اين نيز در سخنانی اعالم کرده بود که در زندگی خامنه 

  . له ھم باعث شد تا او، به رھبری حکومت اسالمی برسدأمس
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محمد خاتمی که اکنون در لندن » اصالح طلب«ھمين سخنان پناھيان را به نوعی مھاجرانی، وزير ارشاد دولت 

  . ناميده بود»پاک ترين« تکرار کرده بود و خامنه ای را جلسه ایزندگی می کند نيز در 

  

  طور منطقی صاحب پرچم انقالب است به ) عج(امام زمان 

د دانست كه امام زمان عجل هللا تعالی فرجه به طور منطقی صاحب پرچم يبا:  االسالم مھدی طائب، گفت حجت

  . رفتيد با منطق و استدالل پذيله را باأن مسيانقالب است و ا

ست چرا كه از ين) عج(خواھی كسی جز مھدی موعود  ی پرچم عدالت ن، صاحب اصليقيبه طور : طائب، ادامه داد

ن برپا می كند و ھمه يروی زم د و عدالت را به يآ  اند كه می  ن امام ھمه كسی را وعده دادهيزمان آدم تا خاتم و آخر

  .د و عدالت گستری می كنديآ اند كه می  ان اعتقاد به فردی داشته يز در ھمه اديمردم ن

ن بودند كه فرزندی از آن ھا يز به دنبال ايه و آله نيامبر گرامی اسالم صلی هللا عليامبران و حتی پيھمه پ: داو، افزو

به طور منطقی صاحب پرچم ) عج(دھد كه امام زمان  ن نشان می يكند و ا د و عدالت را در جھان برپا می يآ می 

  . انقالب است

ن افتاده بود اما امام راحل آن را بلند كردند تا يروی زم ای از زمان به  ھه سفانه در برأن پرچم متيا: طائب، ادامه داد

  . اش داده شود به دستان مبارك صاحب اصلی 

ن خاطر امروز در حال صادرشدن ي خواھی بوده و به ھم قت انقالب عدالتيانقالب اسالمی در حق: ح كردياو، تصر

  . به نقاط مختلف جھان است

اش  لی زودتر به دست صاحب اصلی ين پرچم را بخواھند، خي ھا ا ی است زمانی كه ھمه ملتعيطب: او، اضافه كرد

  .د علنی شود تا امام ظھور كنندي خواھی در سراسر جھان با می رسد و عدالت

خواھی  ھای آزادی  ر كشورھا نھضت يت، عمان و ساين، كويمن، بحريامروز اگر در مصر، تونس، : طائب، افزود

) عج(عصر  نه ظھور حضرت ولی ين زمين است که ھمه خواستار عدالت ھستند و اين نشانه ايبه راه افتاده است، ا

  . كند را فراھم می 

ن يھا دائم ا برخی : ت و اھل سنت منافاتی ندارد، گفتيحيھای مس  ظھور نيز گفت که با آموزه ألۀاو، در رابطه با مس

ت و اھل سنت چگونه يحيمشكل ما با جھان مس) عج(عصر  را مطرح می كنند كه در باب ظھور حضرت ولی 

  . م كه اصال مشكلی وجود نداردئيبرطرف می شود، و ما می گو

دوباره بازمی گردد و ) ع(سی يی ھستند و اعتقاد دارند كه حضرت عت منتظر منجييحيجھان مس: طائب، ادامه داد

) ع(سی ي، حضرت ع)عج(عصر  عی است كه پس از ظھور حضرت ولی ين طبيت ھستند و ايحيمسشان منجی يا

  . روان امام دوازدھم ھستنديان از پيحيب تمام مسين ترتيد قرار می دھند و به ائيأامام را مورد ت

 اھل عه و سنی مشترك است وين شيب) عج(ھا، حضرت ولی عصر ز طبق كتب آني اھل سنت نۀدربار: او، افزود

  . ان در انتظار ظھورش ھستنديعيز منتظر ھمان كسی است كه شيسنت ن

ست كه بخواھد سبب اختالف شود چرا كه پس از ظھور حضرت ولی ي چندانی نألۀن امر مسيا: طائب، ادامه داد

  .شان ھستنديروان ايشود و ھمه از پ ز تمام می يھمه چ) عج(عصر  

اسی كه در سمنان برگزار شد، اين يرت سيش بصيدر ھما دی طائب به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مھ

  . سخنان را در ميان صدھا بسيجی اظھار داشت
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  اسی استين نظام سيتر مترقی » هيت فقيوال«

:  اسالمی گفتۀتلفؤ آخر صفر حزب مۀهللا نمازی، عضو مجلس خبرگان رھبری در مراسم عزاداری دھ ت يآ

  .ه استيت فقياسی والياسی، نظام سيسن نظام يتر ن و مترقی يبھتر

ابی به ي  از دست یبت كه امت اسالميند، در عصر غيگو ات می يث و روايدر احاد) ع(ن يمعصوم: او، اضافه كرد

ه و مجتھدند ياند و فق محرومند، به شاگردان ما و كسانی كه در مكتب ما رشد كرده ) عج(وجود حضرت مھدی 

  .ديمراجعه كن

ت در رھبری جامعه با كسی يرت دارد و اولوي مسائل جامعه آگاھی و بصۀ ھمۀه درباريفق: ، گفتت هللا نمازیيآ

  .است كه اعلم از ھمه باشد

اجی به اثبات يه احتي فقیند در موضوع ولياری از فقھا می گوين كه بسيان ايعضو مجلس خبرگان رھبری، با ب

ت ندارد بلكه برھان عقلی ي و رواتيازی به آيه عادل نيبرھان حكومت فق: د كرديكأست، چراكه حكم عقل است تين

  .است

ه در يت فقين حكم خداست و واليه واگذار شده است و اي اسالمی به ولی فقۀ جامعۀبت اداريدر عصر غ: او، افزود

  .قرار دارد) عج(ت امام زمان يطول وال

ه يت فقيو وال) ع(ن يت ائمه معصومي، وال)س(امبر يت پيت خدا، واليت را واليت هللا نمازی، سلسله مراتب واليآ

  .ستيد فكر بشر نيه عادل حكم خداست و توليت فقيوال: دانست و گفت

مجلس خبرگان، ولی : ه عنوان كرديت فقيا انتصابی بودن واليعضو مجلس خبرگان رھبری در خصوص انتخابی و 

د نه نصب، چرا كه حق نصب ندارد، نصب ولی كن ن كسانی كه ھستند انتخاب می يط رھبری را از بيه واجدالشرايفق

  .ه از سوی خداستيفق

س حکومت عليه بشريت أ که در رئیعضو مجلس خبرگان رھبری، با ھدف تبرئه خامنه ای از انبوه جنايت ھا

 آن نظارت بر عملكرد ۀفيق در مجلس خبرگان كه وظيون تحقيسيمن به عنوان عضو كم: مرتکب شده است، گفت

 ساله مقام معظم ٢١ ۀن كارنامييف خبرگان تعيكی از وظايم، يگو ز ھست می يون نيسين كميھم تررھبری است و م

شان ي ایھا ژگی يرھبری است كه كارنامه كامال درخشانی است، زھد و سادگی، شجاعت، پاكی و قدرت روح از و

  .نده كشف خواھد شدين ھا در آي اۀاست و ھم

ت يك واليط سه منصب وجود دارد؛ يبرای مجتھد عادل واجد شرا: مطلقه گفت ۀهللا نمازی، با اشاره به كلم ت يآ

ی شخص در منازعات أعنی ريعت فتوا بدھد، دوم منصب قضاء يعنی شخص مجتھد مجاز است درباره شريعی يتشر

  . امور عامه استۀعنی اداري نافذ است و سوم حكومت  و اختالف 

است يه با ريت فقين كنند، نمی دانند كه والييه زمان تعيت فقي والی بران ھستند كهيكسانی دنبال ا: کيد كردأاو، ت

  .است) عج(ب امام زمان يه عادل منتخب مردم، واسطه و نايفق. جمھوری فرق دارد

ه عادل يخ دارد فقيتار) عج(شود گفت امامت امام  مگر می : ان اظھار داشتيعضو مجلس خبرگان رھبری، در پا

ت يوال. ستي بردار ن ز زمانيه نيست حكومت ولی فقي طور كه حكومت امام، زمان بردار نب امام است و ھمانينا

ه يا بوده و حكم ولی فقين در تمام دنيمنؤ مۀست و امام ھمي مانع نئیايبردار ھم نبوده و مرزھای جغراف ه مكان يفق

  .االطاعه است الزم 

  

  ميدان می ) عج(ن امام زمان يه خود را جانشيما ولی فق
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حوادث امروز جھان عرب پس «:  اخير تھران، ادعا کردی ھای يکی از نماز جمعه ھا هللا خاتمی، در خطبه ت يآ

  ». ھای انقالب اسالمی است لرزه 

ن يای عرب، اير دني تھران با اشاره به حوادث اخۀب نماز جمعيخط«: خبرگزاری فارس، در اين مورد نوشت

  ».ران دانستيسالمی مردم ا ھای انقالب ا لرزه حوادث را از پس 

ای درخشان  نده يگر از عناصر مھم در داشتن آيكی دي«:  مجلس خبرگان رھبری، خاطرنشان كردۀسئيت رأيعضو ھ

 سال ٣٢ھی عالم يران خال رھبری را نداشته و ھمواره فقيانقالب اسالمی ا. برای انقالب اسالمی، رھبری است

  ».ش برده استيانقالب اسالمی را به پ

: ح كردي، تصر»ميدان می ) عج(ن امام زمان يه خود را جانشيما ولی فق«ه قم، ادعا کرد كه ي علمۀن استاد حوزيا

  ».م كه خودشان شكسته شدنديدياما د.  ماه تالش خود سعی داشت قداست رھبری را بشكند٨ان فتنه در طول يجر«

رت خود به يران با بصيت بود اما ملت اي والدر فتنه سال گذشته آن چه مطرح بود، شكستن قداست«: او، افزود

  ».ت رھبری اضافه كردنديمحبوب

 ٨بودند و ) ره(نی يرت داشتند كه ھمراه امام خميران در طول انقالب اسالمی بصيملت ا«: خاتمی، در ادامه گفت

ر را در مقابل د و كشويدی را آفرج ٩ ۀران حماسيرت ملت ايبص. مه كردنديسال جنگ را اداره كرده و كشور را ب

  ».مه كرديضدانقالب داخلی ب

والن كشور اوجب ؤن اطاعت برای مسيه واجب است اما ايت فقياطاعت از وال«: د كرديكأ موقت تھران، تۀامام جمع

  چين عرصه تخطی از ھيه باشند و در ايت فقي سخنان والۀد شنوندي قانون اساسی سه قوه با٥٧است و از جھت اصل 

  »...تسيرفته نيكسی پذ

به ياد داريم ھنگامی که سيدعلی خامنه ای، در رابطه با تحوالت تونس و مصر، ادعا کرد که اين تحوالت تحت تاثير 

بوده و اسالمی است بالفاصله ھم رھبر حزب اسالمی تونس و ھم اخوان المسلمين مصر، به طور » انقالب اسالمی«

ھا در پی ايجاد تاثير انقالب اسالمی است و نه آننطقه نه تحت جداگانه اطالعيه دادند و اعالم کردند که تحوالت م

ال خبرنگاری ؤ با رسانه ھا، در جواب سئیگو و حتی رھبر حرکت اسالمی تونس، در گفت. حکومت اسالمی ھستند

گفت که چرا مرا با خمينی و خامنه ای مقايسه می کنيد ما حکومت اسالمی نمی خواھيم و حتی قصد نداريم در 

البته اين مواضع گروه ھای اسالمی، خواست قلبی شان نبوده و تحوالت . بات رياست جمھوری شرکت کنيمانتخا

 و جنايت کاری ھای بی شمار گروه ھای ئیفريقا و خاورميانه و بی آبروا اجتماعی جاری در شمال - سياسی 

 جنايت ھای بی شمار اين س ھمه ورشکستگی اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک حکومت اسالمی وأاسالمی و در ر

  . حکومت، ھم فکران آن ھا را مجبور به عقب نشينی از مواضع سياسی قبلی شان کرده است

بنابراين، خالف ادعاھای کاذب و دروغين سران و مقامات حکومت اسالمی، تحوالت منطقه برای نان و آزادی و 

يان است نه برای تحقق سياست ھای غيرانسانی عدالت عليه حکومت ھای مستبد ستم گر و استثمارگر منطقه در جر

 مردم ۀتحوالتی که دير يا زود در ايران نيز با خيزش تاز. و ارتجاعی گروه ھای اسالمی و خرافی و جنايت کار

 ئیآزادی خواه و برابری طلب، چپ و سکوالر، با ھدف سرنگونی حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی و برپا

  ! و انسانی، اوج خواھد گرفت آزاد و برابرۀيک جامع

  

  جلوگيری از ورود ابرھای باران زا به آسمان ايران
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در حالی که سران حکومت اسالمی خود را نمايندگان خدا در زمين می نامند و با امام زمان و نيروھای مافوق بشر 

ای باران زا به آسمان نيز رابطه دارند پس چطور غربی ھای بی خدا و بی اطالع از امام زمان، مانع حرکت ابرھ

  !ايران می شوند؟

تی در جھان ح دروغگو نه تنھا در ايران، بلکه س حکومت اسالمی ايران که به بزرگ ترينئيمحمود احمدی نژاد، ر

رانی در مراسم او، طی سخن. ری، به زبان می آوردانه و حيرت آورتھروز ادعاھای سفيه نيز معروف است روز ب

ر استان مرکزی ايرن، واقع در نزديکی اراک، دولت ھای غربی را متھم کرد که به د» کمال صالح«گشايش سد 

  .ر داده انديي ايران را تغئیمنظور تحميل خشک سالی به ايران شرايط جوی و آب و ھوا

 ھا ئیوپارد شده و اخبار موثقی که او در دست دارد، ائيأاساس اطالعات ته طبق ادعای محمود احمدی نژاد، ب

 ورود ابرھای باران زا، به آسمان ايران را  به مرحله عمل گذاشته اند که جلو خاصی را اختراع نموده وتجھيزات

  .می گيرند و نمی گذارند در ايران باران ببارد

رنا، محمود احمدی نژاد كه برای افتتاح سد و سامانه انتقال آب كمال صالح به اراك سفر يبه گزارش خبرگزاری ا

نده خبر داده و در آن از خشك ي سال آ٣٠است مدار غربی كه از بحران آب در يك سي ۀره به مقالكرده است، با اشا

 ۀم شده در مقاليمحدوده ترس: ا سخن گفته است، افزوديران تا شرق آسيه و اين از سمت تركيشدن مناطقی از كره زم

ن ينی كشورھای ايفرھنگ آفرھا از تمدن سازی و  را شامل می شود كه آنئیاست مدار غربی بخش ھاين سيا

  . محدوده در ھراسند

: ا و اروپا، ادعاكردير در منطقه آسيك سال اخي در ئیرات آب و ھواييت بارش و تغياحمدی نژاد، با بررسی وضع

 با ئید قرار گرفته است، كشورھای اروپائيأت آب و ھوا مورد تياساس اخباری كه صحت آن در مورد وضعه ب

ه شده و ابرھای بارش زا به كشوری ھای منطقه يی خاص، به گونه ای عمل كرده اند كه ابرھا تخلزاتياستفاده از تجھ

ق مراجع حقوقی ين موضوع از طريا: ك حادثه طراحی شده است، گفتين ين كه ايان اياو، با ب .ران نرسدياز جمله ا

  .دا كنديد ادامه پين كار زشت نبايری خواھد شد و ايگيكشورمان پ

 كشورھا عنوان كرد و یجاد تنش و تخاصم در آب ھای مرزين اقدامات، اي را از انجام ائیكشورھای اروپااو، ھدف 

  .نده جنگ آب استيز اعالم شده بود، جنگ آين نيش از اياعتقاد دارم ھمان طور كه پ: افزود

ار موثقی که او در دست د شده و اخبئيأاطالعات ت«البته احمدی نژاد، برای اثبات ادعای خود، ھيچ اشاره ای به 

  .، نکرد»دارد

  

   اختالفات سران حکومت اسالمیۀادام

بازجوی او به طور » عباس غفاری« از يکی از اين جن گيرھا به نام ئیبرپايه اخبار و گزارشات در جريان بازجو

  .مشکوکی کشته شده است

يکی از بازداشت شدگان اخير که  «:، نوشت١٣٩٠ جوزا ١، يک شنبه )سپاه پاسداران( جوان ۀروزناميا اين که 

 يک جريان ۀکه از اعضای حلق» تبر.ع«. مرتبط با جريان انحرافی بوده اقدام به خودکشی نافرجام کرده است

 انشقاق در برخی تشکل ھای ارزشی را برعھده داشت چندی پيش به اتھاماتی چند دستگير ۀانحرافی بوده و وظيف

پالستيکی را به صورت چاقو درآورده و اقدام به خودکشی کرده بود که با شده بود که اخيرا در زندان پارچ 

گفته می شود دليل اين اقدام وی، عملی نشدن وعده ھای عناصر موثر . موران نجات پيدا کرده استأھوشياری م

  .جريان انحرافی برای آزادی وی بوده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

احمدی نژاد و دستگيری جن گير و معلم اخالق  حمالت سيستماتيک طرفداران خامنه ای به طرفداران ۀبا ادام

، در مطلبی با ئی اسفنديار رحيم مشا-، سايت نزديک به تيم محمود احمدی نژاد ٩٠ ماه ثوردولت، در روزھای آخر 

، بعضی »محرمانه آنالين «ۀبه نوشت. خبر داد» جن خوب«و » جن بد«استناد به قرآن و روايات اسالمی از وجود 

  . بگيرند» به خدمت« جن بد را طرد کنند و جن خوب را قادرند» افراد«

 ارتباط ميان تعدادی ۀاين مطلب پس از آن نوشته شد که در ھفته ھای گذشته اخبار و گزارش ھای فراوانی دربار

س دفتر رياست جمھوری و محمدرضا رحيمی، معاون ئي، رئیبه ويژه مشا با مقامات دولت احمدی نژاد،» جن گير«

  . جمھور منتشر شدس ئياول ر

ت دولت اين مسائل را رد کرد و أگوی تلويزيونی خود و ھم چنين جلسات اخير ھي و اگرچه احمدی نژاد در گفت

شده اما سايت ھای نزديک به خامنه ای و اصول گرايان منتقد دولت، با » انبساط خاطر«گفت که بيان آن ھا باعث 

  . ھستند» جن گيران«ا  مدعی وجود ارتباط دولت بئیانتشار گزارش ھا

 حکومتی و فرماندھان سپاه و غيره است که در ھفته ۀاستناد آن ھا، به سخنان امام جمعه ھا و و روحانيون بلندپاي

  .، مطرح شده است»مسائل شيطانی و اجنه«در دولت اصول گرا با » جريان انحرافی«ھای گذشته از ارتباط ميان 

 اين افراد ھستند که به عنوان چھره ۀ، از جملئیعلی حدادعادل و حسين فداآيت هللا محمدتقی مصباح يزدی، غالم

  . دولت احمدی نژاد، توسط اجنه شده اند» تسخير«ھای شاخص اصول گرا مدعی 

 شده، ھم ئیجايگزين اين سايت نزديک به رحيم مشا» محرمانه نيوز«که پس از حذف سايت » محرمانه آنالين«

استدالل «تعلق دارد و اعتقاد به وجود آن نيازمند » عالم نامحسوس«ر مسلمانان جن به چنين افزوده است که به باو

  . نيست» عقلی و علمی

را طرد کنند و » جن بد«اين سايت، نوشته است که به باور مسلمانان، بايد اين امکان را پذيرفت که افرادی قادرند 

  . را به خدمت بگيرند» جن خوب«

چون جن «: استناد کرده است که می گويند» علمای اسالم«له به أ، در اثبات اين مسئی نزديک به رحيم مشاۀرسان

 را دارد که انسان ئیھای زمانی و مکانی را در چشم برھم زدنی طی کند، امکان آگاھی از خبرھا  تواند فاصله  می

  ».اطالع است از آن بی 

ير کند ھم ممکن است توسط او تسخير شده و به خدمت  تواند انسان را تسخ محرمانه آنالين، می نويسد جن، ھم می

 ھای اخير  خالف آن چه در ادبيات سياسی ماه «و » در چارچوب اعتقادات مذھبی مسلمانان«گرفته شود بنابراين، 

  . نيست» شيادی و کالھبرداری« مترادف الزاماً »  گيری جن«، »رايج شده

 دسته از اصول گرايان و چھره ھای وابسته به جريان حاکم باشد به نظر می آيد اين بخش از مطلب در پاسخ به آن

وبان احمدی نژاد و شخص او سدولت با جن گيرھا، اين کارھای منکه در روزھای اخير با اشاره به ارتباطات ميان 

  . را شيادی و کالھبرداری معرفی کرده اند

اين مخلوق از آتش آفريده شده، به نقل از ، پس از ذکر برخی خصوصيات اجنه مانند اين که ئیسايت حامی مشا

کيد شده، خرافات خواندن آن نفی قرآن و شرک أاز آن جا که در قرآن بر وجود جن ت« دين آورده اند که تاداناس

  ».شود محسوب می 

مواجه شد که در نوشته ای، آن را » جھان نيوز«اين مطلب محرمانه آنالين، با واکنش سريع سايت اصول گرای 

  . عنوان کرد»  از جن گيریئیع سايت نزديک به مشادفا«
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تھران از جمله سايت ھای اصول گرا است که در ماجراھای اخير ۀ اين سايت نزديک به عليرضا زاکانی، نمايند

  . اخبار و اطالعات زيادی درباره ارتباط ميان جن گيرھا با دولت احمدی نژاد منتشر کرده است

سايت ھای ضددولتی و «ايت جھان، محرمانه آنالين در مطلبی جداگانه نوشت که اما در واکنش به اين گزارش س

منتسب به جريان نفاق که اين روزھا برای تخريب و تضعيف دولت خدمت گزار گوی سبقت از رسانه ھای 

 رسانه ۀسی از مرام بی اخالقی و دروغ پردازی ھای خود در عرصأضداتقالب را ربوده اند اين بار نيز با ت

  ».يرامون يک خبر عليه محرمانه آنالين اقدام به انتشار اخبار دروغ و کذب کردندپ

» انحرافی« در واکنش به ئینيز عنوانی است که سايت ھای نزديک به دولت و حامی رحيم مشا» جريان نفاق«

  . خوانده شدن خود به اصول گرايان منتقد اطالق می کنند

لبی در سايت فردا که نزديک به محمدباقر قاليباف شھردار تھران شناخته ، با اشاره به مطئیسايت نزديک به مشا

جريان نفاق با اين اقدام آماتوری خود نشان داد که از طرح مباحث تحليلی و تفسيری و پر مغز «: می شود، نوشت

  ».فارغ از جنبه ھای سياسی و جناحی به شدت عصبانی می شود

  . شده ابراز خوشحالی کرده است» زمينه ساز عصبانيت اين جريان مشکوک«محرمانه آنالين، در پايان از اين که 

» معارف قرآن«، در وب سايت فردا در واقع باز نشر بخشی از کتاب ئی سايت نزديک به مشاۀمطلب مورد اشار

بر داده خ» کسانی که به اذن هللا واليتی دارند«برای » امکان تسخير جن« مصباح يزدی است که در آن، او از ۀنوشت

  . است

  » .جنيان کافر را تحت فرمان خويش درآورند«فردا، به نقل از مصباح يزدی نوشته است که اين افراد می توانند 

اين عضو مجلس خبرگان رھبری که نخست از حاميان اصلی و سرسخت محمود احمدی نژاد بود، اما در دعوای 

دين را «: قات با تعدادی از اعضای سپاه پاسداران گفته بوداخير به مخالف او تبديل شده است، پيش از اين در مال

 انجام می دھند که ديگران از ئی و فقھا ياد گرفت نه از مرتاض و جن گير به استناد اين که آن ھا کارھاءبايد از علما

  » .انجام آن عاجزند

در عزل بعضی » تارھای سبکرف«او سپس در سخنانی با اشاره به بعضی از رفتارھای صورت گرفته با افراد، از 

  . از وزيران توسط احمدی نژاد انتقاد کرد

ترين   ترين دوستان و صميمی  اين که آدم جوری رفتار کند که نزديک«: مصباح يزدی، با انتقاد از احمدی نژاد گفت

ر ھيچ منطقی ھمکارانش ھم آزرده و با او مخالف شوند و توی روی او بايستند، اين رفتار برای يک سياست مدار د

  ».پذيرفته نيست

 يک ۀشيفت) احمدی نژاد(پس چگونه «:  بر او پرسيدئیعضو مجلس خبرگان رھبری، با اشاره به نفوذ رحيم مشا

يک وقتی به برخی از دوستان ! ی که چنين حرکات نامعقولی از او سر بزند شود؟ آن ھم شيفتگي خص عادی میش

  ».که او سحر شده است درصد معتقدم ٩٠نزديکم گفتم که بيش از 

تا اين جا غيره از اين که تنی چند از نزديکان احمدی نژاد را دستگير و زندانی کرده اند و گفته می شود برای 

 احمدی نژاد، دبير شورای عالی مناطق آزاد ئی، معاون اجرائی نموده اند؛ حميد بقائی نيز بازجوئیدومين بار از مشا

، وی »تابناک«به گزارش سايت . ی به چھار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدبا حکم ديوان عدالت ادار... و

د کرده و در پاسخ به ئيأحکم ديوان عدالت اداری درباره خود، مبنی بر چھار سال انفصال از خدمات دولتی را ت

 خدمات دولتی شنيده شده ديوان عدالت اداری، شما را به مدت چھار سال از: پرسش خبرنگار فارس، که پرسيد

 به دنبال تخلفاتی که در ئیبنا بر اين گزارش، حميد بقا. درست است:  کنيد، گفت د میئيأمحروم کرده است؛ آيا ت
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دوره ای که رياست سازمان ميراث فرھنگی و گردشگری را بر عھده داشته، در ديوان عدالت اداری محکوم شده 

   . و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن خودداری می کندئیبقا تخلفات ۀی ديوان دربارأاست، اما پس از صدور ر


