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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ جون ١٢

 

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش ششم(
  

  ...ديواری که عکس احمدی نژاد بر آن الصاق شده خراب نشده است

برکت ) يارانه(ه، شبی که احمدی نژاد خبر استارت يارانه ھا را اعالم می کرد، مدعی شد که اين پول سال گذشت

آن طور که نام برده مدعی است حکايت از يک عھد و پيمان . دارد و پول امام الزمان و از مملکت امام الزمان است

 احمدی نژاد، اولی بر عھد خود نمانده کرمان بين خدا و امام الزمان و احمدی نژاد دارد که شب دوم پس از سخنان

 زيادی را کشته و ۀ ريش تری لرزاند، چندين روستا از مملکت امام الزمان را خراب و عد٥/٦را با زلزله ای 

 به گفته استاندار کرمان، در مناطق زلزله زده فقط ديواری که عکس احمدی نژاد ءو بنا! زخمی و بی خانمان کرد

  ...  خراب نشده استبر آن الصاق شده

در حالی که آدم ھا زير آوار . به اين واقعه می گويند که امام الزمان و خدا نسبت به احمدی نژاد پارتی بازی کرده اند

  !؟» امام زمانیۀمعجز«جان می دھند ولی ديواری که عکس احمدی نژاد را دارد خراب نمی شود به اين می گويند 

  

  !د کرده است؟ئيأ ای را تت هللا علی خامنهيآ» خداوند«

ت هللا علی يخداوند آ«شته گفته است، ذس خبرگان رھبری، چھارشنبه ھفته گس مجلئيمحمدرضا مھدوی کنی، ر

  ».د کرده استئيأران را تيخامنه ای، رھبر جمھوری اسالمی ا

 ۀسئيت رأيسه ھش از برگزاری جلي، محمدرضا مھدوی کنی، که پ»سنايا«ران يان ايبه گزارش خبرگزاری دانش جو

ت هللا خامنه ای به عنوان رھبر پس از ي انتخاب آۀخبرگان، در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، در خصوص نحو

ھا حوادث سختی  ن سال يدر طول ا. ديشان به رھبری رسيخدا خواست و ا«: نی، چنين ادعا کرديت هللا خميمرگ آ

اند و مواضع خوبی اتخاذ کرده  ن اتفاقات را به خوبی اداره کردهيدر انقالب اتفاق افتاده است و مقام معظم رھبری ا

  ».اند 
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 ھای سال  شان ساليدوارم ايد کرده است و امئيأشان را تيخداوند ا«: س مجلس خبرگان رھبری، اضافه کرده استئير

  ».ن او باشديگزيتواند جا  که کسی نمی نيشان اذعان دارند و اي ھای ا ئیزنده باشند، حتی مخالفان ھم بر توانا

 ۀھال«ک به حکومت در تالش ھستند تا يون نزدي و با باال گرفتن اختالفات درون جناح حاکم، برخی روحانراً ياخ

  .رامون خامنه ای خلق کننديپ» تقدسی

ران به يرھبر ا» ياعلی گفتن« شھر قم، در خصوص ۀدی، امام جمعيت هللا محمد سعيرانی آلم سخننه، فين زميدر ھم

  . شدئیھنگام تولد باعث واکنش ھا

ف يرگان دو تکلمجلس خب«: ف مجلس خبرگان رھبری پرداخت و گفتيمحمدرضا مھدوی کنی، در ادامه به وظا

ن يند ايگو گر نظارت است که برخی میي دۀفيوظ. قت کشف رھبری استيا در حقين رھبری ييکی تعيدارد که 

د محمدرضا مھدوی کنی، بر نقش مجلس خبرگان يکأت» .ند استطالعی استينظارت استصوابی است و برخی می گو

ر يی، عضو خبرگان رھبری، احمد جنتی، دبزديدگاه ھای وی با محمد يکی ديانگر نزدي، ب»کشف رھبری«در 

از . ی مردم بستگی نداردأه به ريت ولی فقيزدی است که معتقدند مشروعيشورای نگھبان، و محمدتقی مصباح 

 مجلس خبرگان ۀفياز جانب خدا نصب می شود و تنھا وظ» هيولی فق«ن گروه از اعضای مجلس خبرگان، يمنظر ا

  .م استن فرد و اعالم آن به مرديکشف ا

 سال گذشته و پس از انصراف اکبر ھاشمی ]اسفند ماه[ماه حوت١٧ مجلس خبرگان در ۀسئيت رأيدر انتخابات ھ

ن ينده عضو ايی از ھشتاد و چھار نماأن انتخابات، محمدرضا مھدوی کنی با کسب شصت و سه ريرفسنجانی از ا

  .ده شدي نھاد برگزنياست ايگری، به مدت دو سال به ريمجلس، و بدون رقابت نامزد د

  

  »صميمی تر با امام زمان راه ھای ارتباط نزديک تر و«

 ۀامام زمان رابط  شود با چگونه می« رسانه ای دولت احمدی نژاد، با طرح اين پرسش که ۀرجانيوز، ارگان ويژ

ساير روابط، به . زبان حال خود شماست  ترين زبان، ساده«: ، نوشته است»تری برقرار کرد؟ نزديک تر و صميمی 

ين سادگی و چگونه ايجاد شده است؟ با امام زمان نيز به ھم  ھای خود توجه کنيد و ببينيد که عاليق و صميميت

چرا که شناخت، توجه و مھر و محبت از آن طرف به صورت مستمر است، اگر چه ما . ترراحتی است و شايد بيش

  ». باشيمئیوفا غفلت و بی  در حال

شان  به نسبت شناخت افراد. طور است حضرت مھدی که سالم خدا بر او باد نيز ھمين «: ودرجانيوز، افزوده ب

 تر  تر و نزديک شان به او نزديک  تناسب محبت   کنند و به  کنند و به تناسب باورشان به او محبت پيدا می باورش می

در اين ارتباط يک سويش امام . دمحبت و ارتباط بايد دو سويه باش نزديکی، صميمت،.  گردند  تر می و صميمی

سوی  اما. ش به ما قابل وصف نيست، ھر چند که ما بد باشيم و توجھ رحمت است و مھر و محبت زمان است که امام

  ».ديگر خود ما ھستيم

را تشديد نمود و با   توان به امام نزديک شد، محبت و صميمت به راحتی می«: اين سايت دولت، در ادامه آورده بود

راه کامالً باز است . کافيست که باور و توجه کنيم فقط. و کوتاھی از خود ماست.  ارتباطی تنگاتنگ برقرار نموداو

  ».و دعوت مستمر

: ، به عالقه مندان اين موضوع توصيه کرده است»آموزش راه ارتباط صميمی با امام زمان«رجانيوز، در پايان 

انتظار برای قيام او بايست، دست راست بر سر بگذار و   رام و به نشانهاينک ھر کجا که ھستی، رو به قبله، به احت«

مرا نيز ببخش .  تر گرداند عليک يا قائم آل محمد خداوند کريم ظھورت را نزديک السالم: از ته دل توجه کن و بگو
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. انت قرار بدهدوستدار  شيعيان وۀو دست واليت و پدری بر سرم بکش و به رغم تمامی گناھانم، از زمر و بپذير

  ».آمين

  

  ...نيل به جامعه امام زمانی

رامين، معاون مطبوعاتی وقت وزارت ارشاد و از نزديکان احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری آفتاب،  محمدعلی

را ) ع(و اھل بيت ) ص( ھای پيامبر  آموزه کافی است ما«:  امام زمانی گفت استۀ راه ھای نيل به جامعۀدربار

الملل قرار دھيم،  تمام امور فرھنگی، سياسی و اقتصادی و روابط بين  شه، انگيزه، گفتار و رفتار خود درمالک اندي

  ».نزديک خواھيم شد) عج(ھای مساعد برای ظھور امام زمان  طبيعی به زمينه  آن گاه به طور

ن در أالش روحانيت عظيم  ارکت فقيه در جايگاه نايب امام زمان و نيز مش  وجودی ولیۀحتی فلسف«: افزوده بود او،

اسالمی و در نھايت کمک و ھدايت امت اسالمی در   ھای تمام امور حکومتی فقط و فقط برای تحقق اسالم و آرمان

  ».زمان است سازی برای ظھور امام راستای زمينه 

ھای فاشيستی  ھمکاری با گروه ۀلمان تحصيل می کرد سابقاشايان ذکر است که محمدعلی رامين، دوره ای در 

رامين، سال گذشته و ھنگامی که معاون مطبوعاتی . داشته و به ھمين دليل، ورود او به اين کشور ممنوع شده است

 اجازه فعاليت داده بود که در لگوی اصلی آن، تصوير ھيلتر ورازت ارشاد بود به يک سايت فاشيستی ايرانی، رسماً 

  .و رژه نظامی در مقابل او به چشم می خورد

  

  ن ميزان ديه اسالمیييدعوا بر سر تع

ن ديه اسالمی است يي ايران را حل کرده و تنھا مشکل اصلی بر سر تعۀاکنون حکومت اسالمی، تمام مشکالت جامع

  !  آن را گرفته است؟ۀکه شديدا مشغله سران حکومت و قوه قضائيه و مقننه و اجرائي

عضوی از بدن انسان، به اختالف ميان قوه قضائيه و دولت ايران ن شده برای جان انسان يا يياکنون افزايش بھای تع

  . شرم بشريت است،انجاميده است

ليس گفته و و پئیدر حالی که مقامات قضا. قوه قضائيه با استناد به گران شدن شتر، ميزان ديه را افزايش داده است

  . ھای بيمه خواھان کاھش بھای ديه شده انداند افزايش بھای ديه يا جان بھا، ميزان جرايم را کاھش می دھد، شرکت

 ميليون تومان ٩٠ معادل ١٣٩٠دستگاه قضائيه آدم کشی حکومت اسالمی، ميزان ديه يک انسان کامل را برای سال 

  . ميليون تومان بوده است۴۵ن کرده است در حالی که ميزان ديه در سال گذشته به طور ميانگين ييتع

مبنای قوانين غيرانسانی مجازات اسالمی در حکومت اسالمی است، ديه يا پولی چيست؟ در فقه شيعه که » ديه«

  .است که به سبب کشتن انسان يا نقص عضو به کسی که صدمه ديده است يا بازماندگان او پرداخت می شود

  :ن می شوديي اساس يکی از اين شش معيار تعه اساس نظر فقھای مرتجع شيعه، ميزان ديه بهب

  . درھم نقره١٠٠٠٠ دينار طال، يا ١٠٠٠ دست لباس يمنی، ٢٠٠ شتر،١٠٠ گاو، ٢٠٠،  گوسفند١٠٠٠ 

 ھزار تومان برآورد ٩٠٠ اساس بھای صد شتر به ازای ھر شتر ه قضائيه گفته اند که ميزان ديه را بۀمقامات قو

  . می شودميزان ديه، ھر سال توسط کميسيونی زير نظر وزير دادگستری حکومت اسالمی اعالم. کرده اند

 از افزايش ١٣٩٠ ]خرداد[جوزا ٩ و رانندگی نيروی انتظامی روز دوشنبه ئیليس راھنماوس پئيمنی، رؤاسکندر م

  ». ميليون تومانی منجر به ايجاد بازدارندگی در تصادفات می شود٩٠ديه «ديه دفاع کرده و گفته است که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

 تصادفات جان خود را از دست می دھند سرپرست منی، مدعی است با توجه به اين که بعضی از افرادی که درؤم

  .است» منطقی و صحيح«يک خانوار ھستند تصميم قوه قضائيه در افزايش ميزان ديه 

 ۀس کل بيمئيمحمد جواد فرشباف ماھريان، ر. روبرو شده است» بيمه«ولين ؤا افزايش بھای ديه، با مخالفت مسام

  ».اتفاق رخ ندھد چون دليلی برای افزايش نرخ ديه وجود نداردما پيگيری می کنيم تا اين «مرکزی گفته است 

اساس نظر وزارت کشاورزی ه ب« ديه در قوه قضائيه را رد کرده و گفته است ۀ محاسبۀفرشباف ماھريان، نحو

  .است»  ميليون تومان۵٠ شتر که معيار محاسبه ديه است ١٠٠قيمت 

س جمھوری ھم با افزايش قيمت ديه مخالف است و قصد ئيه ر دولت است نوشته است کۀ ايران که روزنامۀروزنام

  ». ميليونی را با رھبری در ميان بگذارد٩٠موضوع ديه «دارد برای درخواست تجديد نظر 

 سال جاری جوزای ١۶ولين خود در تمام کشور اعالم کرده که از ؤقوه قضائيه به مس« ايران، ۀبه گزارش روزنام

  ». ميليون تومان محاسبه کنند٩٠ل نفس را در احکام خود ميزان ديه کام

 اين که در صدر اسالم شتر به ۀ قراردادن شتر برای ديه چيست؟ فلسفۀ قراردادن شھر برای ديه چيست؟ فلسفۀفلسف

م معيار ئيدر پاسخ به اين سؤال بايد بگو: عنوان ديه قرار داده شده بود، چيست؟ فقھای مرتجع جواب می دھند

صد گاو، ھزار دو : م عالوه بر صد شتر، موارد ديگری را ھم شامل می شود که عبارتند ازمحاسبه ديه در اسال

فرد جانی، که ديه را پرداخت می کند، اختيار دارد که ھر يک . گوسفند، دويست حله، ھزار دينار و ده ھزار درھم

  . د قيمت مورد انتخاب شده را بپردازداز اين موارد را انتخاب نمايد، ھم چنين اگر طرفين با ھم توافق کنند، می توان

 مطلق خود دارند؛ در ۀ ايران را در سلطۀ سوم کسانی که حاکميت جامعۀطنز تلخ تاريخ در اين است که در ھزار

 آن چنانی زندگی می کنند؛ ھليکوپتر و ھواپيمای شخصی دارند؛ ماشين ضدگلوله سوار می شوند؛ صاحب یکاخ ھا

 به ء آن با بسيج ارگان ھای سرکوب و با اتکائی، آن گاه قوه قضائيه، مقننه و اجرا...د وميلياردھا دالر ثروت ھستن

اشند که در واقع قانون جنگل است و ر سال پيش حکومت اسالمی محمد و علی، قانون می ت١٤٠٠قوانين ارتجاعی 

 اساس قوانين حکومت هب. در اين قانون ھر کس زور و قدرت و پول دارد ديگران را بيش تر لت و پار می کند

صدر اسالم، دختر بچه ھا را تشويق به ازدواج می کنند؛ چند ھمسری و بی نھايت صيغه را برای مردان مجاز می 

سخنی بگويد حکم زندان و شالق و حتی سنگسار در انتظارش » نامحرمی«شمارند در حالی که اگر زنی با مردی 

جمع آوری شده و روحانيون مفت خور » قرآن«د که در کتابی به نام  به قوانين ارتجاعی حکومت محمءاست؛ با اتکا

ن قوانين قرآن يماساس ھه و کاله بردار نيز در جھت منافع خودشان صدھا فتوا، حديث و روايات به آن افزوده اند؛ ب

 تجاوز به و اسالمی دست و پا می برند و چشم درمی آورند؛ شکنجه گران شان در زندان ھا حتی زندانی را در زير

ای که حکم اعدام گرفته اند نخست تجاوز می کنند و سپس به جوخه ھای مرگ » باکره«قتل می رسانند؛ به دختران 

توھين می نمايند و زندانی و جريمه می کنند » بدحجابی «ۀمی سپارند؛ در کوچه و خيابان به زنان و دختران به بھان

 که جانيان حکومت اسالمی ئیاھيتی جنايت کارانه و تبه کارانه و مافيام! حقيقتا اين است ماھيت اسالمی واقعی... و

  . ايران تحميل کرده اندۀدر اين سی و سه سال حاکميت خونين و ارتجاعی و تروريستی شان به جامع

  

  » ظھور صغير«

 ۀرگ در نيمدر پيش بودن حوادث بز« از ئیھم زمان با انتشار خبر سايت ھای خبری نزديک به اسفنديار رحيم مشا

و يا ترور يک مقام عالی رتبه در سطح وسيعی در جامعه منتشر » ظھور صغير«، شايعاتی ھم چون »جوزادوم 

  . شده است
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اين شايعات اگر چه به صفحات خبرگزاری ھا و سايت ھای حکومتی راه نيافته اما، مھدی خزعلی، فرزند آيت هللا 

را در » يک چھره شناخته شده جريان انحرافی «ۀرده و سخنان بی سابقد کئيأخزعلی و سايت خبری آينده، آن ھا را ت

  . اين راستا گزارش کرده اند

، در »جوزا دوم ۀظھور مخفيانه امام زمان در عربستان در نيم«مھدی خزعلی، پس از اوج گرفتن شايعاتی درباره 

شدی سريع و خارق العاده خواھد داشت، نوزادی متولد خواھد شد که رجوزا نيمه دوم «: پايگاه اينترنتی خود نوشت

از کنترل » اين پديده که چون لوبيای سحرآميز رشد می کند و چون گودزيال می بلعد«تنھا نگرانی من اين است که 

مين غذای اين مولودم، اين مولود ھمه چيز را خواھد بلعيد، به أخارج شود و ھمه چيز را نابود کند، من نگران ت

خواھد کرد، چپ و راست نمی شناسد، اصالح طلب و اصول گرا نمی داند چيست، او گرسنه صغير و کبير رحم ن

است، او تشنه است، تمام سيلوھايتان او را سير و آب سدھايتان او را سيراب نخواھد کرد، از امروز به فکر چاره 

و برای ملتی ! سفمأويم برايتان متباشيد، ھر چند بسيار دير شده است و برايتان تدبيری نمانده است، فقط می توانم بگ

  ».مردم برای ميھن تان دعا کنيد! بزرگ که بايد شاھد بلعيده شدن ھمه دار و ندار و ھستی اش باشد

شدارآميز را تنھا ساعتی پس از انتشار گزارشی در پايگاه خبری آينده نيوز ومھدی خزعلی، اين متن به اصطالح ھ

اساس اظھار نظر يكی از سران جريان انحرافی، حادثه ای بزرگ در چند ھفته ه ب«: منتشر کرد که طی آن آمده بود

والن ؤر موضع مكرر برخی مسييطی ھفته ھای اخير تغ. ر خواھد دادييآينده، شرايط كشور را به سود اين جريان تغ

ريان نسبت به موضوعات مختلف، اين پرسش را ايجاد كرده كه ھدف اين جريان از وقت كشی چيست؟ و چرا ج

ر موضع مكرر و عقب نشينی، ھزينه ھای سنگينی را بدون به دست آوردن دستاوردی مشخص ييمذكور با تغ

  » . از علت اين رفتارھا شدئیپرداخت می كند؟ در اين شرايط اطالع از خبری موجب رمزگشا

 برخی نزديكان خود يكی از سران جريان انحرافی به«:  می نويسدئیسايت حکومتی آينده، در تشريح اين رمزگشا

ر خواھد داد، ييگفته است به زودی اتفاق مھمی رخ خواھد داد كه روند حوادث را در كشور به سود اين جريان تغ

اما اين كه از نظر اين جريان چه . ظاھرا وی اين خبر را از منابع خاص و متصل به غيب خود به دست آورده است

ند وقوع حادثه ای برای يكی از پاسخ ھا می توا. اتفاقی قرار است طی چند ھفته آينده رخ بدھد، محل پرسش است

ای اين جريان بر ھم زند و پاسخ دوم به موضوع ظھور خفی باز والن ارشد باشد كه توازن قوا را برؤيكی از مس

كه ھم چون بسياری از  -  اساس برخی روايات هب. می گردد كه چند ماھی است توسط اين جريان مطرح می شود

 قبل از ظھور امام زمان، ايشان به صورت مخفيانه در - نيستندءاخبار و احاديث مرتبط با ظھور چندان قابل اتكا

بر اين . ه ظھور كرده و بين يك تا سه سال مقدمات خروج خود و اعالم علنی ظھور را فراھم خواھند كردمدين

 حج به حجاز رفته، با ۀاساس، ظھور خفی در مدينه رخ داده و تنھا اصحاب خاص حضرت از آن مطلع و به بھان

 ٢٠بيش از (آثار آن، تعداد زيادی حاكم حجاز نيز از ظھور خفی آگاه شده و برای تضعيف . حضرت بيعت می كنند

فارغ از صحت و سقم اين روايات، گويا سران جريان انحرافی . را به عنوان مھدی جعلی مطرح می كند) نفر

. شاھد ظھور خفی خواھيم بود)  امسالجوزا ١٤(معتقدند كه ظھور خفی در حال انجام است و در ماه رجب امسال 

  » . زمان ھای دروغين در ماه ھای اخير، در ھمين راستا انجام شده استاساس نظر اين جريان، ظھور امامه ب

) از جمله ولی فقيه(مطابق با ديدگاه جريان انحرافی، پس از ظھور خفی، نواب امام زمان «: آينده نيوز، می افزايد

ار فرج از نيمه انتظ/ سال ھا می گذرد حادثه ھا می آيد«برخی شعر مشھور امام خمينی . از نيابت ساقط می شوند

  ».را ھم در اين راستا ارزيابی می كند» خرداد كشم
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منتشر کرده بود، » شعيب منم و ماه رجب خروج خواھم کرد: ئیمشا«خبرگزاری حکومتی فارس، آن را با عنوان 

ت خبرگزاری ي نژاد، خبری در سا  احمدیۀش از ماجرای قھر ده روزي و پحمل ٣٠در روز سه شنبه «: نوشت

 نوشته شده بود که او ئین خبر، به نقل از مشايدر ا. قی از دسترس عموم خارج گشتيار شد که پس از دقافارس ک

ن خبر در زمانی که ھنوز يانتشار ا! خروج خواھد کرد)  امسال شروع می شودجوزا ١۴که از (در ماه رجب 

رفته نشد، به خصوص آن که فارس بنا به ن حد آشکار نشده بود، جدی گينژاد تا ا م احمدی يای و ت م خامنهياختالف ت

روز و امروز در مورد احتمال يعاتی که دي اما با توجه به شا .ن خبر کرده بوديمالحظاتی بالفاصله مبادرت به حذف ا

  ».رمنتظره در ماه رجب امسال پخش شده است توجه به آن خبر ضروری استي غئیوقوع رخدادھا

 جريان حامی ۀھای سياسی، امنيتی دربار با مقام » فارس«رگزاری حکومتی در پی خب گوھای پی  و  گفتۀدر ادام

نژاد، علی فالحيان وزير اسبق اطالعات ايران نيز به پرسش اين خبرگزاری پاسخ داد و آن ھا را  محمود احمدی 

  .خواند» جريان انحرافی«

در اين زمينه از کشور ھند بھره می رد و يگ ثه می يان، اطالعات خود را از ارواح خبياين جر«: فالحيان، گفت

  ».ن افكار در جامعه با آن ھا قاطعانه برخورد كرديج ايری از ترويد برای جلوگيقطعا با«: کيد کردأاو، ت» .برد 

بسياری از کشورھای توسعه يافته در توسل به خرافات و «کيد بر گرفتاری أاين عضو مجلس خبرگان رھبری، با ت

 ھای خرافی از باليای امروز جھان   ھزار جادوگر وجود دارد و بحث٢٠٠تخت فرانسه در پاي«مدعی شد » اجنه

  ».است

 اطرافيان ۀدربار» فارس«س مجلس خبرگان رھبری نيز در پاسخی کوتاه به پرسش ئيمحمدرضا مھدوی کنی، ر

  ».دھد ولی موفق نخواھد شد  انجام می ئیجريان انحرافی اقدامات ايذا«: احمدی نژاد گفت

 دائمی پدافند غيرعامل نيز تھديد کرد که ۀ نژاد، برادر محمود احمدی نژاد و دبير كميت د احمدیو اين ميان، داودر

 حذف » را در اين كشورئینظام وال« خواھد  در دست دارد و اين گروه می»  گروه انحرافیۀاسناد زيادی دربار«

برم، اما ھم  من اسم نمی «: ياست جمھوری گفته است نھاد رۀول سابق بازرسی ويژؤبه گزارش فارس، اين مس. كند

 توان تعبيری داشت و انواع فساد  اكنون سردمدار فساد كالن در جامعه ھمين گروه انحرافی است و بھتر از اين نمی 

  ».اعم از سياسی و اقتصادی را دارند

 كرده ء ھايم افشا رانیاند در سخن ده كه سری نبو اد را در عين حال بخشی از اين اسن«: جمھور، افزود س ئيبرادر ر

  ».ام 

جمھور چه زمانی از گروه انحرافی اعالم برائت می  س ئيكه ر» فارس«ال ؤ نژاد، در پاسخ به اين س د احمدیوداو

  : ».هللا اعلم«: كند، گفت 

 ھا و   از تالشس دولت است،ئيھم زمان با اظھارات برادر احمدی نژاد، داماد او که اينک دبير شورای مشاوران ر

 شورای مشاوران دولت پرده ۀوليت دبيرخانؤت جمھوری برای استعفای خود از مسفشارھای سرپرست نھاد رياس

مندی از منابع دولت كه در اختيار آن ھا قرار   كند با بھره  سفانه جريان انحرافی تالش میأمت«: او، گفت. برداشت

 بارز آن ۀسترش داده و برای خود پايگاه اجتماعی درست كند كه نمون قدرت و نفوذ خود را در جامعه گۀدارد، دامن

جريان انحرافی جريانی است كه از « او، ۀبه گفت» . ھاست دار و ھنرپيشه له أتوزيع ثروت ملی بين افراد خاص مس

را  خود را سازمان دھی كرد و به مرور با طرح مسائل مختلف خود ئی اجراۀابتدای تشكيل دولت نھم در عرص

  ».بروز داد
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کيد شده، خرافات خواندن آن نفی کتاب آسمانی أنھايتا به باور روحانيان، از آن جا که در قرآن بر وجود جن ت

گی   ھای بسياری به توصيف ويژ ت جن نام دارد و آيۀ سور٧٢در قرآن سوره .  شود مسلمانان و شرک محسوب می

  .اختصاص داده شده است» مخلوقات«ھای اين  

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

 انعام آمده است که برای جن و انس رسوالنی ۀدر سور. شود که خلقت جن پيش از آفرينش انسان انجام شد کيد می أت

  . غ کنداز جنس خودشان فرستاده شده تا احکام الھی را به آن ھا ابال

» الميزان« ھای تفسير  در کتاب( و ناصر مکارم شيرازی ئیبرخی از علمای مسلمانان، از جمله محمدحسين طباطبا

  .پيامبری از جنس جن نيستت معتقدند که منظور از رسول در اين آي) »نمونه«و 

مور أ ھا را م  تبليغ رسوالنی از جناز خود جن پيامبر نبوده، بلكه انبيای الھی برای «مکارم شيرازی، اعتقاد دارد که 

  ». جن به خوبی روشن استۀ كردند و اين از آيات اول سور تبليغ می

ای  العاده   ھای خارق  ئیافزون بر اين جن توانا. من و کافر دارندؤ ھا مانند انسان خوب و بد و م جنبه روايت قرآن، 

اعتقاد به وجود جن در بسياری .  پليد جن است ۀيطان گونبرخی مفسران معتقدند که ش. دارد که از انسان دريغ شده

  . شوند ھا نيز وجود دارد، اما خالف اسالم اغلب فقط شرور تلقی می ديگر از دين 

 اسالمی مھندسين و يکی از اعضای ۀبه گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی نبوی عضو شورای مرکزی جامع

اجنه امروز نيز در دنيا «: ، گفت٩٠ ثور ١١هللا   حزب  ھفتگی انصارجلسۀمجمع تشخيص مصلحت نظام، در 

: او معتقد است» .ھا بسيار است آنئیكنند كه داستان آن ھا در قرآن مفصل آمده است و سخن از توانا زندگی می 

شايد اين جريان انحرافی با توسل به بعضی از افرادی كه از طريق راه باطل، فسادانگيز و انحرافی به برخی «

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

  ».افراد بگذارد و حمايت ايشان را جلب كند

ھا از قدرتی برخوردارند  شياطين انسی مانند مرتاض «:  اظھار داشتثوربه گزارش فارس مصباح يزدی نيز ھشتم 

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

مدعی شده است » جوان «ۀ سپاه به نام روزنامۀفردی را به عنوان جن گير احمدی نژاد بازداشت کرده اند روزنام

انه از مدفوع خشک خود تناول می اين فرد با آغشته کردن قران به نجاست به قدرت شيطانی دست يافته، روز«که 

 زن تجاوز کرده و دارای رمزی بوده که با ترکيب با دو رمز ديگر فرعی می توانسته است قلب، ٣٦٠کرده و به 

  !؟».ھوش و چشم افراد را بی اثر کرده و به تعبير عوامانه کر و کور کند

نگاه کنند » جن«ب اعتقادات مذھبی شان، به بنابراين، اگر سران و مقامات حکومت اسالمی از اين منظر در چارچو

را » گيری جن « ھای اخير رايج کرده اند،  چه در ادبيات سياسی خود در ماهخالف آن نبايد آن را محکوم کنند و ةً قاعد

  !بنامند؟» شيادی و کالھبرداری«نبايد مترادف با 

چنان ادامه دارد، و اين در حالی است که ھمنژاد و اطرافيان او  به احمدی  گرايان  اين ترتيب، حمالت اصوله ب

 ای که حتی برخی نمايندگان  ، شدت يافته است به گونهئی مشا فشارھا بر قوه قضائيه برای بازداشت اسفنديار رحيم

  .  اند  شدهئی نژاد در مجلس نيز خواستار برخورد با مشا حامی احمدی

 و اطرافيانش از زمان آغاز اختالفات ئیگری درباره مشاءفشا و به ويژه ائی مشا- موج برخورد با تيم احمدی نژاد 

.  ای بر سر عزل يا ابقای حيدر مصلحی، وزير اطالعات، تشديد شده است هللا خامنه نژاد و آيت  ميان محمود احمدی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

له أسم.  نژاد شد  احمدیۀدخالت رھبر حکومت اسالمی و نامه او برای ابقای وزير اطالعات، باعث قھر يازده روز

  . صورت گرفته بودئیمشا  گرايان با تحريک رحيم  ای که به اعتقاد اصول 

.  وزير را عزل کرده است٤در چنين شرايطی، احمدی نژاد، با عجله وزارت خانه ھا را در يکديگر ادغام کرده و 

آن، دست کم چھار کارگر ھنگام افتتاح فاز سه پااليشگاه آبادان توسط احمدی نژاد انفجار مھيبی روی داد که در اثر 

سفر پنجم خرداد او به قم نيز ھيچ شباھتی به سفرھای . جان خود را از دست دادند و ده ھا نفر نيز زخمی گرديدند

ھنگام ورود او به قم، خبری از تجمع مردم و استقبال ھوادارانش . استانی او که با جار و جنجال ھمراه بود، نداشت

 کيلومتری قم، چند کارگاه را افتتاح کرد و به تھران ٥٠ز او استقبال کردند و او در نبود و تنھا مقامات استان ا

  . انتقاد کرده است قم در مجلس شورای اسالمی، از اين سفر او به قم، شديداً ۀبرگشت به طوری که نمايند

 کنند  ای فعاليت می خامنه  شود برخی از آن ھا مستقيما زير نظر  ھای متعدد امنيتی و اطالعاتی که گفته می دستگاه 

ھای اصلی اختالف   يکی از ريشه ظاھراً .  اند  خبر نبوده  بیئی ھا منطقا در شش سال گذشته از چنين فعاليت

، از دولت انتظار ئی مشا رحيم. در مورد نزديکی ظھور امام غايب شيعيان است» جريان انحرافی«اعتقادات اين 

  . کند  ھای خود را ملھم از دستورات امام زمان عنوان می از تصميمنژاد برخی  گويد و احمدی  سخن می 

چون و چرا  نژاد بيش از اين مدعی ارتباط با امام زمان باشند، اطاعت بی  در واقع شايع است اگر نزديکان احمدی 

 اگر و.  دھد شود، موضوعيت و خاصيت خود را از دست می که نايب امام زمان خوانده می » واليت فقيه«از 

 به عراق برای مبارزه با آن انجام شد، امريکانژاد لشکرکشی  آن قدر نزديک باشد که به ادعای احمدی » ظھور آقا«

  .نيز رو به پايان است» نايب امام غائب«روزھای قدرت 

گيريد،  وقتی که مستقيم از ولی عصر دستور می «: افزايد اين افراد ادعا دارند به گزارش خبرگزاری فارس، او، می 

  ». ولی امر داريد چه نيازی به ولی فقيه

 مجلس نھم ارديبھشت در جمع ۀ، دبيرکل جمعيت ايثارگران و نمايندئیين فداساز اين رو، بی جھت نيست که ح

 يافته و عصر حاضر را عصر  عصر غيبت را پايان«نژاد و نزديکانش  دانشگاھيان يزد گفته است که احمدی 

  » .شمارند حضور می 

و استفاده از طلسم و » تسخير اجنه«کند که برای حفظ قدرت به  ، جريان مورد اشاره را متھم می ئیسين فداح

، ئی مشا  از قول رحيمثور ٢٣نيز روز » ايرنا«خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی .  اند شيطان روی آورده

  .دانيم می » مام زمانما زندگی در سايه واليت فقيه را تمرين زندگی در حكومت جھانی ا«: نوشت

در تاريخ معاصر ايران، اين نخستين بار است که بحث جن و سحر و طلسم و غيره از ادبيات مذھبی و اعتقادات 

  . شود جاری بخشی از مردم، در چنين ابعادی به مباحث سياسی و دعواھای قدرت مداران کشيده می

يژه وزارت ارشاد آن به بسياری از کتاب ھای خرافی از سوی ديگر، در اين بيش از سه دھه حکومت اسالمی به و

 مذھبی که در آن ھا به وفور به داستان ھای ظھور امام زمان و جن و پری و غيره نيز پرداخته شده است کمک -

بنابراين، اين پرسش مطرح است که چرا در حکومتی که وجود مثال . کرده در سطح ميليونی چاپ و توزيع شوند

داند، چرا اکنون بحث ارتباط دولت مردان با امام زمان و جن  ھای دينی و ايدئولوژيک خود می  زه را از آمو» جن«

 گذشته، به شدت ۀ گيران به موضع رقابت ميان جناح حاکم اصول گرايان تبديل شده، در حالی که در سه دھ و جن

گرفت که اختالفات خامنه ای و به ادبيات سياسی از زمانی اوج » گيری جن «امروز مطرح نبوده است؟ ورود 

 نژاد که رھبر حکومت اسالمی او را  محمود احمدی. احمدی نژاد علنی شد و جنگ قدرت نيز در حاکميت باال گرفت

 ناميد، اکنون  س جمھور به خودش و دولتش را کارآمدترين دولت تاريخ معاصر ايران میئينزديک ترين ر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ھمراھانش حمله می کنند؛ در حالی که در شش سال گذشته احمدی نژاد طرفدارانش با لحن خشونت باری به او و 

 نور اطراف ۀھال.  ای برخوردار بود دريغ آيت هللا خامنه ھمين خرافات را مطرح می کرد و ھم چنان از حمايت بی 

 امام  ھا به عراق، برای جلوگيری از ظھور امام زمان، دولتامريکائیاحمدی نژاد در سازمان ملل، ھدف آمدن 

. زمانی و غيره را احمدی نژاد با صدای بلند مطرح می کرد و طرفداران رھبر نيز برايش ھورا می کشيدند

ھر موقع مشکل پيدا می کند در چاه جمکران، بيابان ھای اطراف تھران و يا قم » آقا«طرفداران رھبر نيز می گويند 

  .  گيردبا امام زمان ديدار می کند و کليد حل مشکل را از او می

ای ھدر چينين وضعيتی، حتی متوھم ترين مسلمانان نيز می بينند که دعوا بر سر اجنه و امام زمان و غيره دروغ

  ! اصلی سران حکومت اسالمی، بر سر تقسيم قدرت و ثروت در جامعه است و بسیشاخداری بيش نيستند و دعوا

ه ديگر حکومت اسالمی، ھم چون سابق نمی تواند با بدين ترتيب، ھمه شواھد و وقايع حاکی از اين واقعيت است ک

مھم تر از ھمه، در اين سی و سه سال مردم اعمال . ترويج و تبليغ خرافات اسالمی، موقعيت فعلی خود را حفظ کند

ھمه مدل ھای جناح ھای حکومت اسالمی را تجربه کرده اند و اکنون اھميتی به اين دعواھا نمی دھند و دل شان می 

  . که سر به تن کليت اين حکومت نباشدخواھد 

ھا در طول تاريخ، ھمواره خرافات مذھبی را تبليغ و ترويج کرده اند تا از آن، برای ثبات و بقای  عموما حکومت

بسياری از روحانيون فسيل . حاکميت شان با تحريک احساسات مذھب باوران در جامعه، بھره برداری سياسی کنند

اسالمی نيز در حاکميت سابق، دست به سينه در مقابل محمدرضا پھلوی و فرح پھلوی شده در حاکميت جمھوری 

بنابراين، آخوندھا يک مشت مفت خور و تن پرور ھستند که جنون قدرت و . می ايستادند و در خدمت دربار بودند

  !پول، ترور و وحشت، سرکوب و زندان، شکنجه و تجاوز، اعدام و سنگسار دارند

  


