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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ جون ٢٩

  

 !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش ھفتم(
 

  دعوای ياران امام زمان ادامه دارد

و محمود ) سيدخراسانی(ار بود سيدعلی خامنه ای رھبر حکومت اسالمی ، قر»ظھور نزديک است«لم اساس فه ب

وری لشکری يک ميليون نفره به اردن، يمن و يا کشور آ، با جمع )شعيب(س جمھوری اين حکومت ئياحمدی نژاد ر

در داستان ھا و روايات شيعه از . ديگری لشکرکشی کنند تا در ميان جنگ و کشتار امام زمان ظھور کند

  .اسانی و شعيب به عنوان سرداران و ياران امام زمان نام برده شده استسيدخر

اما ھنوز اين واقعه روی نداده اختالف بين سيدخراسانی و شعيب باال گرفت به طوری که تاکنون بيش از سی نفر از 

ھم اکنون نيز . به عنوان جن گير و رمال و جاسوس سيا دستگير و زندانی کرده اندرا مشاوران و مديران دولتی 

  .بحث استيضاح و برکناری احمدی نژاد در دستور کار مجلس قرار گرفته است

 ولی فقيه از سپاه ۀ رسيده است که نمايندئیس جمھورشان به جائياختالفات بين رھبری حکومت اسالمی با ر

  .پاسداران می خواھد در اين شرايط ساکت ننشينند

ه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره ي ولی فقۀندي، نوشت؛ نما١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد٢۶شنبه سايت آفتاب، پنج

انی كه بخواھد انقالب يسپاه پاسداران با ھر جر:  دشمنان خارجی و داخلی از ابتدای انقالب تاكنون گفتۀتوطئ

  .اسالمی را از اصول و مبانی اسالم منحرف كند مقابله خواھد كرد

ج با اشاره به مواضع يه در سازمان بسيندگی ولی فقين نمامسؤوال جمعی از ۀ معارفدی، در مراسمياالسالم سع حجت 

ت حركت می كند و خودش را با مبانی و اصول اسالم ير واليسپاه در مس: ر گفتيسپاه پاسداران در قابل حوادث اخ

  . می كندتيت و اسالم و انقالب باشد از آن حمايان در مسر واليك جريتطابق می دھد تا زمانی كه 

ضابط و نگھبان : ا ارائه كرده است گفتيھا را توسط انب  تكامل انسان ۀ كه پروردگار عالم برنام نياو، با اشاره به ا

  .ه استيبت معصوم بر عھده ولی فقي معصوم و در زمان غۀ و ائمءايعت انبين شريا
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ولی : ح كرديھا را به كمال برسانند تصر ا انسان ن ھستند تين به دنبال اي معصومۀ و ائمءايكه انب نيد بر ايكأاو، با ت

ان يری كنند و بيھا جلوگ زش ين ھستند تا از ري به دنبال حزب حداكثری است و به دنبال اءاياست انبيه به تبع از سيفق

  .شان استينی با اياستانداردھای د

روزی : عت ھستند گفتيظت از شرن حفامسؤوال ءاين و انبي كه معصوم نيان ايگر سخنانش با بيدی در بخش ديسع

  .د فدا كرديجان خود را با) ع(ن يفتد ھم چون امام حسيھم كه مكتب به خطر ب

د را جدی يه تھديبا نھضت آزادی و بنی صدر را از جمله مواردی دانست كه ولی فق) ره( برخورد امام ۀدی فلسفيسع

ھای مختلف را كه می  ان يشی جريو جلو دگراندشدند   ھای خطر وارد می  در پرتگاه) ره(امام : دند و گفتيد

  .است شود گرفتيخواست وارد س 

 اصول و مبانی  گر و انحرافی در چارچوب ھای اصالحات فتنه  ان ي كه جر نيان ايه، در سپاه با بي ولی فقۀندينما

 ای را مشاھده می   كننده رھای نگرانيان انحرافی متغيسفانه در جرأامروز مت: كنند، گفت اسالم حركت نكرده و نمی 

  .م كه با اصول و مبانی اسالم و انقالب فاصله دارديكن 

سفانه در اظھارات برخی از أامروز مت: رھا عنوان كرد و افزودي را از جمله متغئیگرا ر در گفتمان اصول يياو، تغ

ان انحرافی ي جرۀشيز اندن ناشی ايشود كه ا نی مشاھده می يردي كه در ھرم قدرت ھستند گفتمان غئیھا ت يشخص

  .است

ط پشت سر رھبری انقالب حركت می كند و تالش می كند تا ي سپاه پاسداران در ھر شرا : كردتأکيدان يسعيدی، در پا

  .ت حافظ و نگھبان باشدير والياش انقالب را در مس  ذاتی و قانونی ۀفياساس وظه ب

 ۀدر بدن» امريکاجاسوس ھای «المی، از بازداشت ر اطالعات جمھوری اسيدر مصلحی، وزيقبل از اين نيز ح

  .بوده است» دوم خرداد«ران در دوران يدر ا» سی ھاياوج نفوذ انگل«تی دولت خبر داده و ادعا کرده، يريمد

در مصلحی که در مسجدی در شھرستان ری صحبت می کرد، با اشاره به يبه گزارش خبرگزاری فارس، ح

  ».تی کشور بودنديرير شده در بدنه مديھای دستگ جاسوس «: ، گفت»امريکائیجاسوسی ھای «بازداشت 

چند روز «، وزير اطالعات ھم چنين با اشاره به اين که اين افراد »ايرنا«به گزارش خبرگزاری جمھوری اسالمی 

 در تی کشور بودند و برخی از آنان ناآگاھانهيرين جاسوس ھا در بدنه مديا«: بازداشت شده اند، گفته است» پيش

  ».س ھای اطالعاتی دشمن قرار گرفته بودند و اعترافاتی ھم داشته انديار سروياخت

در ھمين زمينه، . ن افراد را مشخص نکرده استيتی ايرين رده مديدر مصلحی، تعداد افراد بازداشت شده و ھم چنيح

ده يچيشبکه پ «ئی با شناسا سال جاری اعالم کرد که]ثور[ران، يعنی در اواخر ارديبھشتيقبال وزارت اطالعات ا

 نفر از جاسوسان ٣٠تعداد «ن شبکه را متالشی و ي، ا»امريکاجاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی 

  .را بازداشت کرده است» امريکا

ب ين ادعا نمود که برای فرين مورد منتشر کرد ھم چنيای که روابط عمومی وزارت اطالعات در ا ه يانيدر ب

ن يران تعدادی جاسوس دوجانبه به کار گرفته است و با خنثی کردن تھاجم سنگي، اامريکاعاتی س اطاليسرو

را اتی آن سازمان در کشورھای ي تن از افسران اطالعاتی و عمل۴٢، امريکااطالعاتی سازمان اطالعات مرکزی 

  . کرده استئیمختلف شناسا

ش تر قصد داشتند در ين ھا بيا«: گفته بود» وسانجاس«ن تعداد از يت اير اطالعات در خصوص حوزه فعاليوز

الت ھا و ارگان ھا کار کنند که موفق يژه نرم افزارھای تشکيرو و به ويی، نفت و گاز، وزارت نئبخش ھسته 

  ».نشدند
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 سبز به ۀش تر به دنبال خرابکاری در کشور بودند چرا که در فتنين عده بيا«: در مصلحی، اضافه کرده بوديح

  ».ده بودنديرست نيموفق

ک يری ياز دستگ«رانی ھم چنين، اری فارس، حيدر مصلحی در اين سخناين در حالی است که به گزارش خبرگز

ام انتخابات مجلس بود، خبر يجاد اغتشاش در ايل شبکه اجتماعی برای اي دنبال تشک  بهامريکاجاسوس که با ھمکاری 

  ».داد

ھا می   امريکائیران آمده بود و يه به ايکی از کشورھای ھمسايه از ر شد کيجاسوسی دستگ«: او، اضافه کرده است

  ».جاد کنندينه کنند که ھمان شبکه اجتماعی انتخابات قبلی را برای انتخابات مجلس ايھا دالر ھز ون يليخواستند م 

 توانست روی کار ت هللا علی خامنه ای، محمود احمدی نژاديآ» ريتدب« کرد که با تأکيداو، در عين حال بار ديگر 

ر مقام معظم رھبری دولت نھم شکل گرفت و بنده اطالع دارم که يبا تدب«: ر اطالعات، در اين زمينه گفتيوز. بيايد

  ».ه بود که دولت نھم شکل گرفتيت ولی فقيرير و مدين تدبيکنم که ا  می تأکيدر ما بود اما من ين تدبيھا گفتند ا لی يخ

 که در محل ١٣٩٠، در اولين اجالس استانداران سراسر کشور در سال ٩٠رداد  خ١٠محمود احمدی نژاد، در 

  . رانی پرداختار شد، حضور يافت و به ايراد سخنوزارت کشور برگز

رانی او، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؛ ھر چند سايت رياست جمھوری متنی از سخنان محمود اين سخن

  .شد س جمھور در اين خبر يافت نمی ئيھای ر ا برخی گفته احمدی نژاد در اين جلسه منتشر کرد، ام

رانی خود با اشاره به مباحثی مبنی بر اين که برخی عناصر دولت با نژاد در اين سخن  گزارشی، احمدی  اساسهب

اند، بھتر است  حاال که برخی ھا را با اين عنوان دستگير کرده «: جن گيرھا و رماالن در ارتباط ھستند، گفت

  ».ارند دولت کار خودش را بکندبگذ

اگر اين ھا يک «: ، گفتئی مسائل مالی و انحرافات فکری مشاۀ اظھارنظر ھای مختلف دربارۀاحمدی نژاد، دربار

  . مطالب اخير ھم که منتشرشده سندسازی است. کردند  داشتند در بوق و کرنا میئیبرگ تخلف از آقای مشا

من و با تقوا می ؤ فردی مشناسم و او را  سال است که می ٢۵ را ئیای مشامن آق«:  اضافه کردئیاو، درباره مشا

!  بدھدء خواھد استعفا  نژاد می  ھا در چند وقت اخير شايعه کرده بودند که احمدی او، ھم چنين گفت که برخی. دانم 

 ام و  کنم که مثل کوه ايستاده  اند که االن وقت تقسيم غنائم است، در حالی که من به ھمه اعالم می اين ھا گمان کرده 

  ».تا روز تنفيذ بعدی با جديت به کار ادامه خواھم داد

ام  ھميشه گفته «: س جمھور گفتئياحمدی نژاد، ھم چنين در مورد مسائل مربوط به محمدرضا رحيمی معاون اول ر

 گويم  نم؛ من با اطمينان می ک که اگر ثابت شد ايشان يک لایر سوء استفاده کرده است، در تلويزيون عذرخواھی می

  » .که آقای رحيمی يک لایر ھم سوء استفاده نکرده است

گفته می شود .  مدرک تحصيلی رحيمی، به يک سوژه ديگری بين مجلس و دولت تبديل شده استۀمسألبه تازگی نيز 

  .مدرک ايشان نيز مانند کردان جعلی است

د ئيخب بيا! اند  کنند که من را طلسم کرده  اين گونه عنوان میبرخی ھم «: او، در بخش ديگری از سخنان خود گفت

  »!طلسم من را بشکنيد تا ھمه راحت شوند

  ».من خاک پای مردم ھستم!  سرمايه دار، نه شعيب بن صالحۀ خان ھستم، نه بچۀمن نه بچ«: احمدی نژاد، ادامه داد

 کرد که با وجود واليت در تأکيد از ولی فقيه او، در بخش ديگری از سخنانش بار ديگر با اشاره به تبعيت خود

  .کشور بن بستی وجود ندارد
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ام ھستم پس   ئی خداۀخواھند من را بزنند؛ اما من که گفته ام زمين خورد برخی می «: او، در پايان خاطرنشان کرد

  ».بگذارند کارمان را بکنيم

ز سوی خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار  ائی که با طرح پرسش ھا٩٠ خبری احمدی نژاد در سال جلسهن يدوم

  .شد، اختالفات بين دو گرايش اصول گرايان را تشديد کرد

 گرايان عليه او   نژاد، موج جديدی از حمالت اصول تنھا يک روز پس از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی احمدی

 خوانند انتقاد کرده و خواستار  یم» جريان انحرافی«چه که   آن ۀس دولت دربارئيآنان از سکوت ر. آغاز شده است

  .  اند  گيری شفاف او در اين زمينه شده موضع

 عليه ئی مشا  نژاد و حاميان رحيم  گرايان منتقد احمدی گری اصولء گيرد که افشا اين انتقادھا در حالی صورت می

  . يکديگر ادامه دارد

از وی پرسيده شد، » جريان انحرافی« که پيرامون الؤ نژاد در اين کنفرانس مطبوعاتی خود در برابر چند س احمدی

پرونده «الی پيرامون ؤاو، ھم چنين در پاسخ به س. است»  بخش وحدت سکوت الھام«اعالم کرد پاسخ وی تنھا 

  ».کردند قدر سر و صدا نمی ای وجود داشت اين اگر پرونده «: نيز گفت» جريان انحرافی

رجانيوز، که پيش از اين از . سوژه ای برای حمله به او تبديل شده استنژاد اما، اکنون به  اين سخنان احمدی 

 ھای  پرسش«: االت مطرح شده در کنفرانس نوشته استؤنژاد بود، در مطلبی با اشاره به س حاميان تندرو احمدی 

 که  طور ھمان. مطرح شده از سوی خبرنگاران در اين نشست خبری، بيش تر تکراری، غيرچالشی و سفارشی بود

 نژاد   ھای سطحی احمدی  با پاسخ،ھای آن ھا به جريان انحرافی و حاشيه  ال ؤرفت تعداد زيادی از س انتظار می 

  ».روبرو شد

 ،در کمال تعجب«:  گزارشی از اين کنفرانس مطبوعاتی احمد نژاد، نوشتۀنيوز با ارائ در واکنشی ديگر بولتن 

ھا بسنده کرده و در حقيقت از جوابی صريح و بی  ترين جواب ھم به کمای شفاف سازی واقعی باز نژاد به ج احمدی 

س دولت دھم در ئيکاش ر. ھا درباره جريان انحرافی منفعالنه بود نژاد به پرسش  ھای احمدی  پاسخ . پرده طفره رفت

گ بار خود را نژاد سکوت مر ای کاش احمدی .  کرد  گيران و رماالن را رد می اين نشست خبری ارتباط خود با جن

  ».صادقانه بشکند

بيادی، در اين .  ھای جديدی ايجاد کرده است گو با ھمشھری ماه، در فضای مجازی درگيری و حسن بيادی، در گفت

به دليل اين كه آقای احمدی نژاد در وزارت كشور و «: نژاد، تصريح کرده است که  احمدی ۀگو دربار و گفت

البته .  نشودتأئيدكه ايشان ) برای شھرداری تھران( ھا به دنبال اين بودند وزارت اطالعات پرونده داشت، خيلی

ناگفته نماند كه آقای يونسی و موسوی الری در اين زمينه به رغم ميل باطنی، از خودگذشتگی نشان دادند و واقعا در 

  ».آن موقعيت حساس، احترام خاصی به نظرات اعضای شورای شھر قائل شدند

 شد و در آن   میء منظور بيادی از پرونده سوآپ نفت اردبيل باشد که توسط صادق محصولی اجرارسد به نظر می 

  . نژاد و محصولی به سوء استفاده مالی متھم شده بودند احمدی 

 ھای حاضر  نژاد رابط برخی طيف احمدی «:  چگونگی انتخاب احمدی نژاد گفته بودۀبيادی، پيش از اين نيز دربار

ما دوستانه به . کس راضی به انتخاب او نبود ھيچ . نژاد آخرين گزينه بود آقای احمدی ... ادگران بوددر ائتالف آب

ايشان دوستانه آقای . مقدم بودند  ای داشتيم با جانشين بسيج که در آن زمان سردار احمدی  عنوان بسيجی جلسه

  ».ار بوداين پيشنھاد بر روی نظر ما اثرگذ. نژاد را پيشنھاد دادند احمدی 
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 نزديکان علی الريجانی و مصطفی پورمحمدی ۀ از سوء استفادئی ھای نزديک به دولت و مشا از سوی ديگر، سايت

رسانه ھای ضددولت در «: سايت ھفت صبح، در مطلبی در اين زمينه نوشت.  اند در شرکت سايپا خبر داده

 نسبت دھند اما ئی گرايان پيشرو و مھندس مشاروزھای اخير کوشيده اند که اين تخلفات را به ارتباط با اصول

علی .  دولت مقصر شماره يک اين تخلفات ھستندۀپيگيری ھای خبرنگار نشان می دھد که خود مخالفان قسم خورد

 مجلس با فشار ارتباط خود را به ۀسئيت رأکوھکن، پسر محسن کوھکن، دست راست علی الريجانی و اعضای ھي

س ئياز طرف ديگر، محمد شاھرخی پسر علی شاھرخی، ر. يپا تحميل کرده استن سامسؤوالعنوان يکی از 

.  مجلس و از دوستان ديگر الريجانی نيز خود را به عنوان مدير ارتباطات سايپا تحميل کرده استئیکميسيون قضا

سی سايپا اين انتصابات با چراغ سبز عبدالکريم پورکيان، دوست و رفيق صميمی مصطفی پورمحمدی که مدير بازر

  » .است انجام شده است

 در سايپا، اعالم کرده بود که در ئیبا انتشار مطلبی با اشاره به مديريت برادرزاده مشا» الف«پيش از اين نيز سايت 

  . انجام شده است» خودخريدی«اين شرکت 

س ئي رئیو معاون اجراس دفتر ئي دکتر احمدی نژاد از معاون اول، رۀحمايت آزاردھند«:  نيوز ھم نوشته بود جھان

. افرادی که نزديک ترين شخصيت ھا به او محسوب می شوند و متھم به فساد اقتصادی و سياسی ھستند… جمھور

  ».س جمھور بيش تر از ھزار ميليارد تومان و قطعی استئيبه اعتقاد منتقدان فساد اقتصادی نزديکان ر

. اند مارھا از سوی بانک مرکزی نيز با يکديگر درگير شده از سوی ديگر، اين دو گرايش اصول گرا، بر سر ارائه آ

، در )عادل آذر (ئیمرکز آمار به رياست يکی از مھره ھای محسن رضا«:  در اين باره نوشته اندئیحاميان مشا

  ».اقدامی تعجب آور، آمارھای رسمی بانک مرکزی را به چالش کشيد

» نفوذ جريان انحرافی در بانک مرکزی«، با اشاره به ئیدر ھمين حال وب سايت تابناک، نزديک به محسن رضا

يکی از مقامات ارشد بانک مرکزی که اصوال فردی سياسی بوده، توانسته است با توسل به حربه ھا و «: خبر داد

ارتباطات سياسی به اين سمت در بانک مرکزی، مورد اعتماد گروه انحرافی قرار گرفته و با کمک آن ھا سعی در 

ناتوانی در مديريت بازار ارز ... فوذ و تسلط اين گروه انحرافی بر مھم ترين نھاد اقتصادی کشور داردگسترش ن

سامانی در آن تنھا يکی از ضعف ھای اين بخش از بانک مرکزی بوده و بررسی عملکرد فردی ه کشور و ايجاد ناب

 عملکرد وی ۀدد ديگری در نحوو جايگاھی بخش ھای تحت مديريت اين فرد، مشخص می کند که اشکاالت متع

ھست که از جمله آن می توان به برخوردھای ضعيف و منفعالنه با برخی تخلفات در بانک ھای خصوصی کشور، 

  ».اشاره کرد... مخفی نگه داشتن برخی اشکاالت مھم به ويژه مسائل مالی مھره ھای گروه انحرافی و

 خرداد ٢٣ه و دادستان کل کشور روز ئي، سخن گوی قوه قضاای االسالم محسنی اژه  ، حجت »تابناک«به گزارش 

 برخی از تخلفات ٩٠ مجلس و کميسيون اصل ۀسئيت رأاز طرف ھي«: ماه، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت

بنا بر اين گزارش، اژه ای » .است ھای مختلف ارجاع داده شده  دولت به قوه قضائيه اعالم شده که ھر کدام به بخش 

 اعالم اسامی آن ھا را ۀاند ولی از لحاظ قانونی اجاز  جمھور دستگير شده  سئيتعدادی از اطرافيان ر«: ن گفتھم چني

  ».نداريم

اين افراد به  « : کرد و گفتتأئيد خودرو را   خبر دستگيری برخی از مديران سابق ايرانۀدادستان کل کشور، در ادام

  ». اند ا قرار وثيقه آزاد شده ای ب  و عده دليل مسائل مالی بازداشت شده

ك به دولت و يك روزنامه نزدين كه يای در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران مبنی بر ا اژه  ن محسنی يغالمحس

ه را اقتدارگرا يس قوه قضائئيت حوزوی و ريك شخصيك فرمانده ارشد نظامی و ير خود ي اخۀژه ناميراژ در ويپرت
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ك به يك روزنامه نزدين كه يبا توجه به ا « :ست؟ اظھار داشتين خصوص چي در اهيمعرفی كرده، اقدام قوه قضائ

  ».ميدان  خودمان محفوظ می یت را برايه تھمت زده حق شكايس قوه قضائئي و ریت حوزويك شخصيدولت به 

ك فرمانده يآن ای كرده بود كه در   نامه  ژه ير اقدام به انتشار ويران، در روزھای اخي دولتی اۀگفتنی است روزنام

  . متھم شده بودندئیه به اقتدارگرايس قوه قضائئيت حوزوی و ريك شخصيارشد نظامی و 

 از  روز بازداشت۴٠نژاد، روز چھارشنبه پس از  فر، دبير کميسيون فرھنگی دولت محمود احمدی  عباس اميری 

  .او اين بار زندانی دادگاه روحانيت است. زندان آزاد شد، اما در ھمان روز بالفاصله دوباره بازداشت شد

 ۀت دوبار، در گزارشی کوتاه از بازداش٩٠ خرداد ٢٦ شنبه  ، روز پنج»ايرنا « خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی

  . روحانيت خبر دادۀ، اين بار به دست دادگاه ويژئیاين حامی سرسخت اسفنديار رحيم مشا

 روز گذشته در بازداشت دادستانی عمومی و انقالب ۴٠در حالی که اين خبرگزاری می گويد اين مقام دولتی در 

زداشت او توسط دادگاه روحانيون  ماه ھمه به با  ھا از دستگيری او در ارديبھشت تھران بوده، نخستين گزارش

  .حکايت داشت

 روحانيت خود را برای رسيدگی به جرائم افراد معمم و ۀدر حکومت اسالمی ايران، ھيچ دادگاھی جز دادگاه ويژ

  .داند روحانی صالح نمی 

  شرقم«سايت  فر در منزلش در خبرھا آمد، وب  ماه بازداشت عباس اميری  پس از آن که در اوايل ارديبھشت 

ظھور « دی  مشارکت در تھيه و توزيع سی« ھای امنيتی حکومت اسالمی، اتھام او را  ، نزديک به دستگاه»نيوز

  .عنوان کرد»  ھای سياسی ھا و گروه ، توھين و ايراد اتھام عليه برخی شخصيت »بسيار نزديک است

اعالم کرده است که او اين بار نيز به ھمان  اين مقام دولتی ۀ خود از بازداشت دوبارۀخبرگزاری ايرنا، در خبر تاز

گفته » فر  اميری ۀيکی از اعضای خانواد«اين خبرگزاری حامی دولت، ھم چنين به نقل از . اتھام بازداشت شده است

  . روز گذشته را در سلول انفرادی گذرانده است۴٠است که او 

ھست نخستين کسی بود که با آغاز موج انتقادات به  نيز ئی وعاظ والۀ جامعمسؤول فر که  در اين ميان عباس اميری

  . نفر ديگر نيز منتشر شد٢۵نژاد بازداشت شد و پس از او خبر دستگيری حدود  محمود احمدی 

  بعدا بی«خبرگزاری ايرنا ۀ فر در زندان منتشر شد که به گفت پس از مدتی خبری نيز مبنی بر خودکشی اميری 

ضربه « فر  خودکشی به خانواده عباس اميری» شايعه« اين رسانه حامی دولت، ۀتبه گف» .اساس بودن آن روشن شد

  .وارد کرده است» روحی شديد

 ١٠، روز شنبه، ئیفر، دبير کميسيون فرھنگی دولت و از حاميان سرسخت اسفنديار رحيم مشا عباس اميری 

، اعالم کرده بود که ھر کس با احمدی ئی شرق ضمن حمايت از اسفنديار رحيم مشاۀارديبھشت، در گفتگو با روزنام

  . پردازد   میئینژاد سر ناسازگاری دارد، به مخالفت با آقای مشا 

نژاد حمايت کند، کسی که ياران احمدی   داند بايد از آقای احمدی  کسی که خودش را اصول گرا می«: او، گفته بود

  ». کوبد، اصول گرا نيست نژاد را می 

» جذابيت«و » خاصيت«و » مانند جناح راست سنتی شده«، ئی که اصول گرا  اشاره به اينفر، ھم چنين با اميری 

  .نژاد و حاميانش اصول گرا نيستند  کرده بود که آقای احمدی تأکيد، »از دست داده«خودش را 

 از اصول نژاد  احمدی   حاميانئی بر جداتأکيداو، روز دوم ارديبھشت ماه نيز در گفتگو با خبرگزاری فارس، با 

س جمھور و ئيدولت، يعنی ر«:  بود گرايان، در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی اظھار عقيده کرده
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 مدونی برای انتخابات آتی دارند و قطعا در رقابت با اصول ۀ ھم جزو آن است، برنامئیيارانش که آقای مشا

  ».گرايان، اين جريان را شکست خواھند داد

 نامزد انتخابات رياست جمھوری ئی کرده بود که اگر اسفنديار رحيم مشاتأکيد، ھم چنين ئیاظ وال وعۀدبير کل جامع

  ».س جمھور بعدی ايران خواھد شدئيقطعا ر«بعدی شود، 

، عبدهللا زاکانی، احمد توکلی و علی مطھری، ئیاو، به صراحت افرادی چون حسين شريعتمداری، حميد رسا

نژاد  اگر کسی بگويد طرفدار احمدی «: ايان را مورد انتقاد قرار داده و گفته بودشخصيت ھای نزديک به اصول گر

ھرچه . نژاد تفاوتی با يکديگر ندارند  و احمدی ئیگويد چرا که مشا  را قبول نکند، قطعا دروغ می ئیاست اما مشا

  ». آن را قبول داردئیگويد مشا نژاد می   نژاد است و ھر چه احمدی   احمدیتأئيد گويد مورد   میئیمشا

  فرمانده سپاه پاسداران حکومت اسالمی، بار ديگر ضمن اشاره به اين که انقالب بيش تر از داخل کشور تھديد می

  ». غيرنظامی منتظر دستور نخواھد ماندۀسپاه برای دفاع از انقالب در عرص«شود ھشدار داده است که 

در «ماند، اما  پاسداران فقط در مسائل نظامی منتظر دستور می  اين مقام ارشد در حکومت اسالمی، سپاه ۀبه گفت

  ».فرماندھان فکر کنند بايد منتظر دستور باشند«اشتباه است که » ھای غيرنظامی جنبه 

 با خبرگزاری وابسته به اين نيرو ئیگو و محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ايران، روز شنبه در گفت

پنھان کرده »  موجهۀيک چھر« گرايان خود را پشت  در ميان اصول» جريان انحرافی«ه يک ، گفته بود ک»فارس«

بينی را کرده بود که اين  جعفری ھم چون برخی ديگر از مقامات ارشد در حکومت اسالمی، ھم چنين اين پيش . است

  . در آينده به مقابله با انقالب برخواھد خاست» به طور قطع«جريان 

است بار » چھره ای موجه«نژاد  ھای خود مبنی بر اين که محمود احمدی  پاسداران، با تکرار گفته فرمانده سپاه 

ن جديدی است که تازه زبان باز مسؤوالنژاد خيلی بيش تر از  پذيری آقای احمدی  واليت « کرده است که تأکيدديگر 

، چرا که »د بيش تر منتظر توطئه عليه خود باشدباي«شدار داده است که واو، با اين حال به احمد نژاد ھ» .اند کرده 

  ».ين را بگيرندمسؤولدشمنان ھميشه به دنبال اين بودند که خط غفلت بعضی از «

 ھای اصلی منتسب به جريان انحرافی دولت در مطلبی که روز  بنا به گزارش سايت حکومتی آفتاب، يکی از سايت

به گزارش . نژاد پرداخت هللا مصباح يزدی به حمايت از احمدی   آيت  سابقه به شنبه منتشر کرده با توھينی بی سه 

اندازی شده  سايت حکومتی آفتاب، اين سايت که در يک ماه گذشته و با ھدف اثرگذاری بر فضای سياسی کشور راه 

فان اين ناميدن مخال» خواه جريان تماميت «ولی به سرعت فيلتر و از دسترس کاربران ايرانی خارج شده است، با 

درصدد برآمده است که حاميان واقعی دولت را » «خواه تماميت « اين سايت ۀجريان، مدعی شد که اين جريان به گفت

  !»در دو راھی انتخاب بين احمدی نژاد و برخی چھره ھا قرار دھد

 خواھان که از  تماميت«: مدعی شدناميد، » يک منبع آگاه« در ھمين زمينه به نقل از فردی که او را  اين سايت،

اند، در جديدترين سناريوی خود قصد دارند  گران به تنگ آمده  اقدامات قاطع دکتر احمدی نژاد در مبارزه با تحميل 

، پايگاه مردمی دولت را تضعيف ء ھا ھمانند يکی از روحانيون و يکی از وزرا  حمايت از برخی چھرهۀبه بھان

  » .کنند

و » ..مص«ھا با عنوان از اين دو نفر پرداخته و از آنتری   اين مطلب به ذکر آدرس دقيق ۀاين سايت در ادام

ما يک موی گنديده دکتر «:  کرده استتأکيدآميز  نام برده و به نقل از منبع آگاه نام برده و با ادبياتی توھين » ..مص«

  ».نمی دھيم» ..مص«و » ..مص«نژاد را به صد  احمدی 
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يکی از روحانيون و يکی « رسد که منظور اين سايت از  با توجه به موارد فوق به نظر می: افزايدسايت آفتاب، می 

  .االسالم مصلحی باشد هللا مصباح و حجت  ، آيت »از وزرا

به اين ترتيب، در حاکميت نمايندگان خدا در ايران و حکومتی که سخت مشغول فراھم کردن زمينه ھای ظھور امام 

ھبرداری، شيادی و غارت اموال عمومی و ھم چنين الوطئه گری و پرونده سازی، دزدی و کزمان شان است؛ ت

  .سرکوب وحشيانه مردم، عموميت دارد

  

  ای نژاد و خامنه  روايتی تازه از جدال لفظی احمدی 

ژاد پس  ن  مجلس گفت که احمدیۀ نژاد نمايند غالمعلی ميگلی: ، نوشت١٣٩٠ خرداد ماه ٢٣سايت ديگربان، دوشنبه، 

 حيدر مصلحی و حسين طائب و موافقت با ،از مخالفت رھبری با شروط وی مبنی بر برکناری اصغر حجازی

نژاد، در جمع گروھی از مردم بوشھر اين  ميگلی .  ای را تھديد به استعفا کرده بود  خامنه،ئی مشا معاونت اولی رحيم

  .مطلب را بيان کرده است

 نشينی در اعتراض به ادامه کار حيدر مصلحی در   روز خانه١١نژاد پس از  مدی  اح، اين نماينده مجلسۀبه گفت

ھا رد  کند که ھمگی آن   ای چھار شرط برای بازگشت خود مطرح می  وزارت اطالعات، در ديدار با سيدعلی خامنه

  . شود می

 حيدر مصلحی از ، سپاه حسين طائب نماينده ولی فقيه در،ای س دفتر خامنه ئيبرکناری اصغر حجازی معاون ر

 نژاد  س دولت، چھار شرط احمدیئي به سمت معاونت اولی رئی مشا وزارت اطالعات و انتصاب اسفنديار رحيم

  .ھا مخالفت کرده است  ای با ھمه آن   مجلس خامنهۀبرای بازگشت به کار بوده که به گفته اين نمايند

 ھا  ھيچ يک از اين شرط«: نژاد گفته است  اين شروط به احمدی اين نماينده در ادامه افزوده که رھبری در پاسخ به

  ». پذيرم و برويد به کارتان ادامه دھيد را نمی

ای جواب داده بود که  بدون در نظر گرفتن بسياری از مسائل به آقای خامنه « نژاد نيز   احمدی،نژاد به گفته ميگلی 

  ».ه بود ھمين االن برو استعفايت را بنويس و بياوردرنگ گفت  دھم، و آقا نيز بی   روم استعفا می می

نژاد در حال ترک کردن بيت رھبری بود،  ھنگامی که احمدی «: اين نماينده مجلس، ھم چنين ادامه داده است

 کنی؟ که احمدی  ھايت مقابل نظام و رھبری اين انقالب ايستادگی می  دانی داری با اين کار می: شخصی به وی گفت

 کنم، حاال شما ادامه دھيد ببينيد من متضرر می  دانم دارم چگونه عمل می بنده می : لحن تندی پاسخ داده بودنژاد با  

  »...شوم يا شما 

توانيم ادامه   نژاد داده، بيش از اين نمی  ھای بسياری برای احمدی نظام تاکنون ھزينه « نژاد، در پايان گفته که  ميگلی

  ».دھيم

ای با   ترين علت مخالفت خامنه  نيز به نقل اسماعيل کوثری نوشته مھم» خبر آنالين«رش سايت در پيوند با اين گزا

  .نژاد برای قبول سرپرستی اين وزارتخانه بوده است ر وزير اطالعات قصد احمدی ييتغ

ی  رھبر جمھور، خواست سرپرستی وزارت اطالعات را بر عھده بگيرد نژاد نمی کوثری، گفته چنان چه احمدی 

  . کرد اسالمی با برکناری حيدر مصلحی مخالفت نمی
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  ! دستور ولی فقيه دستور خداست؟

 مشروعيت أ منشمسألهدر ھر نظامی اساسی ترين «:  ولی فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ادعا کردۀنمايند

ستی، ليبراليستی و ھم چنين  ھای ماتريالي ت گرفته مبنای نظامأاست و اين پرسش که مشروعيت نظام از کجا نش

  . اسالم است

، حجت االسالم والمسلمين ١٣٩٠ خرداد ماه ١١به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از ايسنا، چھارشنبه، 

مشروعيت قانون گذار و : با بيان اين مطلب، افزود» محفل انس پيشکسوتان جھاد و شھادت«سعيدی در ھمايش 

ياليستی و ليبراليستی بر مبنای قرارداد اجتماعی است و از ديرباز مکاتب فلسفی و  ھای ماتر حاکم در حکومت

  .نظريه پردازان مختلف به اين پرسش پاسخ دادند

 داند و اصوال  نظريه دوم، نظريه ديگری است که راھکار قرارداد اجتماعی برای مديريت را مطلوب نمی: او، گفت

  .ی حاکم مطلوب خود را مشخص کندأتواند با اخذ ر ت و بشر نمی معتقد است که اين راه کامال مسدود اس

حيانی گناه و ھم چنين اشراف بر منابع وتواند انسان را رھبری کند که مصون از خطا و  مديريتی می : او، افزود

  ی میچون عوالم به ھم ديگر متصل است مديريت. داشته باشد که بتواند قانون سالم مورد نياز را به دست بياورد

. ای وجود ندارد  مسألهدر صورتی که در قرارداد اجتماعی چنين . خواھد که بتواند اين مراحل را با ھم تطبيق دھند

دھد که از عالم دنيا جلوتر يا عقب تر برود و دوم  انسان اسير نفس، غضب و اميال و عواملی است که اجازه نمی 

وان با الگوی قرارداد اجتماعی و قانون گذاری به يک مديريت مطلوب ت  انسان نشان داده است که نمی ۀ که تجرب اين

  .دست پيدا کرد

بزرگ ترين کاری که کردند تحقق بخشيدن به ربوبيت ھدايت تشريعی بود و گرنه خيلی از ) ره(امام : سعيدی، افزود

 اما خدای شارع را قبول دانشمندان غربی خدای خالق را قبول دارند، عبدالکريم سروش خدای خالق را قبول دارد،

  .ندارد

 که دستور ولی فقيه، دستور خداست و تخلف از دستور ولی فقيه تخلف از دستور ولی و رسول است،  وی با بيان اين

بين اختيارات پيامبر، امام و ولی فقيه تفاوتی وجود ندارد و در تبعيت از امام معصوم ھيچ فرقی بين حکم امام : گفت

  .ا وجود نداردصادق و ولی فقيه م

 گری  رسد مھم ترين ارمغان امام در اين عصر مادی به نظر می : نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران، در ادامه افزود

  . کردندء قرن فراموش شده بود را دوباره احيا١٥ کردن ربوبيت تشريعی بود و آن چه را که در طول ءبشر احيا

  

  !سيدعلی خامنه ای رسما امام شد؟

ارگان سياسی سپاه پاسداران انقالب » صبح صادق«نامه  ھفته : ، نوشت١٣٩٠ خرداد ماه ١٦دوشنبه، ت آفتاب، ساي

 ھای   ھا و برنامه رانی جمعه و صدا و سيما خواست در سخناسالمی در ياداشتی به قلم سردار يدهللا جوانی، از ائمه

  . نند و در ترويج آن بکوشندياد ک» امام«خود از رھبری معظم انقالب اسالمی با عنوان 

امروز بايد با صراحت و شجاعت اعتراف کنيم «:  خرداد ماه خود، نوشت١٦ روز دوشنبه ۀ نامه، در شمار اين ھفته

از سوی خبرگان » خامنه ای عزيز« و پس از رحلت حضرت امام خمينی، پس از اعالم نام ١٣۶٨که در سال 

  ».ياد نکرديم» امام«تباه اين بود که از ايشان با عنوان رھبری، دچار اشتباھی بزرگ شديم و آن اش

 ای  بايد اھتمام ويژه«: افزوده است» صبح صادق« نامه   ھفتهۀ سياسی سپاه در سرمقالۀس ادارئيسردار جوانی، ر

  » .مئيداشت و اشتباھی را که در گذشته به ھر دليلی مرتکب شديم، جبران نما
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ائمه جمعه . ای خود عمل نمايد ا و سيما بايد در اين مسير به رسالت رسانه صد«:  می کندتأکيدسردار جوانی، 

  » .سراسر کشور و ديگر صاحبان تريبون و قلم بايد بسيج گردند

 خود بدانيم که اوال از رھبر معظم انقالب اسالمی برای ادای حق جايگاھش، با ۀوظيف«: او، در اين باره افزوده است

  ».مئين نماييد کنيم و ثانيا دليل به کار بردن اين عنوان را برای مردم تبای يا عنوان امام خامنه 

برای آيت هللا خمينی نخستين بار به طور رسمی توسط حسن روحانی، دبير سابق » امام«عنوان از سوی ديگر، 

يش س کنونی مرکز تحقيقات ستراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ھای پئيشورای عالی امنيت ملی و ر

  .  مردم ايران استفاده شد١٣٥٧از پيروزی انقالب 

 پيروزی انقالب و پس از آن در بين ھواداران خمينی و ۀاين عنوان رفته رفته فراگير شد تا اين که در آستان

رسانه ھای رسمی نيز ھمواره از اين عنوان استفاده می . ن حکومتی در سطوح مختلف عموميت پيدا کردمسؤوال

  . کردند

چه » امام« و انتخاب خامنه ای به عنوان رھبر جديد حکومت اسالمی، عنوان ١٣٦٨با مرگ خمينی در سال اما 

  . ن حکومت اسالمی، برای خامنه ای مورد استفاده قرار نگرفتمسؤوالتوسط طرفداران رھبر جديد و چه توسط 

ستفاده کرد، حشمت هللا طبرزدی، که در برای آيت هللا خامنه ای ا» امام«با وجود اين، نخستين فردی که از عنوان 

  .سال ھای اخير زندانی و به منتقدين حکومت اسالمی تبديل شده است

س اداره سياسی ئياما با وجود اين باز ھم عنوان امام ھرگز برای آيت هللا خامنه ای عموميت پيدا نکرد تا اين که ر

به ھر «شده که در گذشته » جبران اشتباھی«برای » ژهاھتمام وي«دانسته و خواستار » اشتباھی بزرگ«سپاه آن را 

  . رخ داده است» دليلی

راھنما، پيشوا، رھبر « سياسی سپاه در تعريف خود از عنوان امام، توضيح داد که اين عنوان به معنای ۀس ادارئير

  . است»  کرد و از او تبعيت نمودءو کسی که بايد به او اقتدا

انديشه امت و «ناميد، اين نظريه را مبتنی بر » نظريه سياسی شيعه«ره به آن چه سردار جوانی، ھم چنين با اشا

  » .در نظام سياسی اسالم، مردم در حکم امت و رھبر يا حاکم جامعه در حکم امام است«: دانست و افزود» امامت

 نام برده و استفاده از در نظريه سياسی شيعه» امت و امامت«س اداره سياسی سپاه از آن به عنوان تئوری ئيآن چه ر

را بر مبنای آن دانسته، پيش از اين توسط محمدعلی رامين، مشاور سابق محمود احمدی » امام خامنه ای«عنوان 

  . ن شده بوديينژاد و معاون مطبوعاتی پيشين وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی تب

است، » چرا امام خامنه ای؟«صبح صادق، از سوی ديگر، در حالی که عنوان يادداشت سردار جوانی در ھفته نامه 

چرا امام «رانی با عنوان هللا نيز موجود است که در آن سخنرانی رامين در يکی از جلسات گروه حزب متن سخن

در فقه شيعه برای رھبر حکومت اسالمی » امت و امامت«استفاده از اين عنوان را بر مبنای تئوری » خامنه ای؟

  . ضروری عنوان می کند

 سياسی و رسانه ای حکومت اسالمی تبديل ۀ، با آغاز رياست جمھوری احمدی نژاد، به يک چھر١٣٨٤مين، سال را

از آن ھنگام و ھم زمان با روی کار آمدن دولت نخست محمود احمدی . شد و قبل از آن، چھره ناشناخته ای بود

ی مانند دروغ بودن ھولوکاست پرداخت،  موضوعاتۀس دولت دربارئي مشاوره به رۀنژاد، در عين حال که به ارائ

ن زمينه، چندين او در اي. برای آيت هللا خامنه ای را نيز آغاز کرد» امام« به کار بردن عنوان ۀتئوری پردازی دربار

  . رانی ھای متعددی انجام دادمقاله نوشت و سخن
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 معاون مطبوعاتی وزارت فرھنگ ، رامين به عنوان١٣٨٨با روی کار آمدن دولت دوم محمود احمدی نژاد در سال 

او در اين مدت نشريات و روزنامه ھای فراوانی را بدون برگزاری دادگاه، توقيف يا . و ارشاد اسالمی منصوب شد

  . پروانه آن ھا را باطل کرد

ه ای يکی از موارد اختالف ھميشگی رامين با مطبوعات در اين بود که چرا آن ھا از عنوان امام برای آيت هللا خامن

خبرگزاری (ن خبرگزاری رسا مسؤوال و جمعی از ت تحريرأاو يک بار در جمع اعضای ھي. استفاده نمی کنند

با استفاده از عنوان امام خامنه ای جريان سازی «: كيد بر واژه ھای امام و امت، گفتأدر مورد ت) حوزه ھای علميه

  » .صل کنيدأکنيد و دشمنان اسالم را مست

  . تلقی می شد» خائن«ھر کس از اين عنوان برای نام بردن از رھبر حکومت اسالمی استفاده نکند رامين، ۀ به گفت

 بر تئوری امت و تأکيدکه تاريخ آن مشخص نيست نيز با » چرا امام خامنه ای؟«رانی خود با عنوان او در سخن

انگار يکی به شما بگويد من چون خيلی . م امامئيگو ش نمی از امام خمينی گفتند به جانشينبه اسم اعز«: امامت، گفت

  » .خواھم با شما دفن کنم شما را دوست دارم، افکار شما را می 

رامين پس از برکناری غيرمنتظره از معاونت مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، ھم اکنون عضو 

 رھبر حکومت اسالمی شورای مرکزی قرارگاه عمار است که از تعدادی از حاميان و طرفداران جان بر کف

  .تشکيل شده است

 تحصيل می کرد به دليل ھمکاری با گروه ھای فاسيستی از اين کشور اخراج شد و در المانرامين، ھنگامی که در 

 فعاليت داده ۀ اجاز معاون مطبوعاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی نيز به يک سايت فاشيستی ايرانی رسماً ۀدور

  .  رسانه ای و اختالف درون اصول گرايان تبديل شده بودۀسوژبود که يک دوره به يک 

 ھای تھران و ئیدر اين مدت و به دنبال سر دادن شعارھای مختلف توسط مخالفان حکومت اسالمی در راه پيما

سوزاندن عکس ھای خامنه ای و خمينی توسط جوانان معترض، بيت خامنه ای و طرفداران او تالش کرده اند با راه 

 چھره ای قدسی و الھی از رھبر حکومت اسالمی، ھرگونه انتقاد و مخالفتی با او را ئیختن نمايش ھا و سناريوھااندا

  . مخالفت با اسالم و خداوند قلمداد کنند و شديدا سرکوب کنند

 ای که حتی اعتراض برخی مسأله کرده است؛ أترين نقش را در اين زمينه ايفصدا و سيمای حکومتی ايران، بيش

س مرکز پژوھش ھای مجلس که خود از طرفداران ئيزير نظر احمد توکلی ر» الف«اصول گرايان مانند سايت 

  . سيدعلی خامنه ای است را برانگيخت

از سوی ديگر آيت هللا مصباح يزدی، از اصلی ترين روحانيون طرفدار حکومت، پيش از اين مخالفت با ولی فقيه 

دانسته و کاظم صديقی امام جمعه » شريک قائل شدن برای خدای يگانه«و در حد » مخالفت با امامان شيعه«را مانند 

س ئيرا نقل کرده بود که گفته است ولی فقيه حتی حق دارد ھمسر ر» ءيکی از وزرا«موقت تھران ھم اظھارات 

  » .س جمھور نمی تواند به او دست بزندئير«دولت را طالق بدھد و در اين صورت 

 سياسی سپاه درباره لزوم نام بردن از آيت هللا خامنه ای با عنوان امام در شرايطی است که چند ۀرس ادائييادداشت ر

تخطی از فرمان ولی فقيه در حکم مخالفت با فرمان خدا «: روز قبل، علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه گفته بود

  » .و امام زمان است

ھر کس در ھر طبقه و مقام و « کرده بود که تأکيدز چند روز پيش ر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه نيکسرلش

  ».يتی که باشد بايد در مقابل امر واليت سر تعظيم فرو آوردمسؤول
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مگر محمد چگونه پيغمبر شد؟ و آخر . اين سردار حکومت جھل و جنايت، ترور و اعدام، حقيقت را بيان می کند

 سال ١٤٠٠علی و خاندان او چگونه امام شدند؟ چگونه است که . عمرش ھم اعالم کردند او آخرين پيامبر است

است امام زمان، آخرين امام شيعيان در انتظار ظھور به سر می برد؟ در اين ميان، چرا خامنه ای امام نشود؟ مگر 

امه و  سال پيش تعلق دارند کم دارد؟ عبا و عم١٤٠٠او چه چيزی از محمد و علی و امام زمان و غيره که تازه به 

مگر او کم تر از علی ! لقب رھبری ندارد؟ مگر از علی و محمد کم آدم کشته و فتواھای ترور کم صادر کرده است؟

بنابراين، خامنه ای ھمه خصوصيات و ويژگی ھای . و محمد و غيره، زن ستيزی و آزادی ستيزی می کند؟ و غيره

شت، جنون قدرت و ثروت، جنون آدم کشی، جنون تجاوز پيامبران و امامان را در تبليغ جھل و جھالت، ترور و وح

  !از اين رو، اين پيشنھاد سردار جوانی نيز برازنده اوست؟. حتی به زندانيان و غيره را يک جا دارد

  

  در حال ساخت است» ای امام خامنه «حوزه علميه 

 درصدی ٥٠بی از پيشرفت  نوشت؛ مدير حوزه علميه آذربايجان غر١٣٩٠ خرداد ماه ٢١خبرگزاری رسا، شنبه، 

   اعتبار، اين طرح در سال جاری آماده بھرهتأميندر صورت «: ای خبر داد و گفت ساخت حوزه علميه امام خامنه 

  » .شود برداری می 

گو با  و حجت االسالم محمد جواد قھرمانی، مدير حوزه علميه آذربايجان غربی و امام جمعه مياندوآب، در گفت

احداث حوزه علميه امام خامنه ای اروميه از سال :  رسا در اروميه، با اعالم اين مطلب گفتخبرنگار خبرگزاری

  . کاری است  درصدی در مرحله سفت٥٠زيکی آغاز شده و ھم اکنون با پيشرفت ف ٨٦

بار ھزينه  که تا اين مرحله از عمليات ساخت حوزه علميه امام خامنه ای بالغ بر دو ميليارد لایر اعت او، با بيان اين

  . چھار ميليارد لایر اعتبار ھستيمتأمينبرداری از اين طرح نيازمند  برای تکميل و بھره : شده است، تصريح کرد

 اعتبار، اين طرح تأميندر صورت : نشان کرد  اعتبار اين پروژه، خاطرتأمين با ابراز اميدواری از مسؤولاين مقام 

  . شود  برداری می در سال جاری آماده بھره

 متر مربع با ھدف آموزش ٥٠٠ ھزار و ٥اين حوزه علميه در زمينی با مساحت : حجت االسالم قھرمانی، ادامه داد

  .علوم دينی در کنار مصالی امام خامنه ای شھرستان اروميه در حال ساخت است

  .دائر است» علميه خواھران«و شش مدرسه » علميه برادران«يادآور می شود، در آذربايجان غربی ھشت مدرسه 

  

  !است؟) عج(ساز ظھور حضرت مھدی  زمينه... تحوالت منطقه

   خاورميانه و اروپا و سيل عدالتۀتحوالت منطق«: س مجلس خبرگان، ادعا کردئي هللا محمدرضا مھدوی کنی، ر آيت

  ».است) عج(ساز ظھور حضرت مھدی  ھای دنيا، زمينه  خواھی ملت 

 مجلس خبرگان به مطالبی اشاره کرد که گزيده آن را در ادامه میس ئيتاب، ربنا به گزارش خبرگزاری حکومتی آف

  : خوانيد

 مردم در اقصی نقاط دنيا امروز. است) عج(ساز ظھور حضرت مھدی   ھای منطقه و تحوالت اروپا زمينه   انقالب-

 ھا در کشورھای اسالمی با  خيزشاين . کنند و به دنبال حق شان ھستند استه و عدالت و آزادی را مطالبه می به پا خ

   اين حرکات زمينهۀ هللا ھم  خواھانه است و انشاء شعار اسالم و دين و در کشورھای غيراسالمی با شعارھای آزادی

  .باشد ساز ظھور حضرت می 
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طبق کردن ايم که بعضی از افراد با من بارھا ديده .  انطباق عالئم ظھور با برخی افراد و وقايع سوء استفاده است-

کذب « و بزرگان ما ھمواره ءاند و اين در حالی ست که علما عالئم ظھور بر روی افراد قصد سوء استفاده داشته 

  .  اند را به ما گوشزد کرده» الوقاتون

 کنند، در   توجه ھستند و ھيچ تالشی برای آماده ساختن خود نمی  کسانی ھم ھستند که نسبت به عالئم ظھور بی-

 ما جزو ۀانتظار فرج امری عملی است نه زبانی و بايد در زندگی مردم جاری باشد و اميدواريم ھمحالی که 

  .  هللا االعظم باشدةمنتظران واقعی حضرت باشيم و عملمان مطابق با خواسته بقي

و توليت هللا وافی، نماينده خامنه ای  گفتنی است؛ مھدوی کنی، در مسجد جمکران اقامه نماز کرد و سپس با آيت 

  !گو کرد؟ و مسجد جمکران که امام نامه ھايش را از سوراخ چاه جمکران دريافت می کند ديدار و گفت

  

   ھا چند نوع ھستند و چگونه تبليغ اسالم می کنند؟  جن

آن ھا موجوداتى عاقل و صاحب شعورند، و : ، درباره جن ھا، نوشت١٣٩٠ خرداد ماه ١٥سايت الف، يک شنبه، 

  .من و کافر، و آگاھى کافى از دعوت ھاى الھى دارندؤيف ھاى الھى، و داراى دو گروه ملمکلف به تک

  :الی از محضر حضرت آيت هللا مکارم شيرازیؤس

  جن ھا چه روشى را براى تبليغ اسالم در ميان قوم خويش در پيش گرفتند؟

ھا موجوداتى عاقل و صاحب استفاده مى شود اين است که، آن » احقاف «ۀ سور٣٢ـ٢٩آن چه از آيات : پاسخ

  .من و کافر، و آگاھى کافى از دعوت ھاى الھى دارندؤليف ھاى الھى، و داراى دو گروه مشعورند، و مکلف به تک

  . جالب در آيات مورد بحث، روشى است که آن ھا براى تبليغ اسالم در ميان قوم خود در پيش گرفتندۀمسأل

و شنيدن آيات قرآن، و پى بردن به محتواى آن، به )  هللا عليه وآلهصلى(آن ھا، پس از حضور در محضر پيامبر 

نخست از حقانيت قرآن سخن گفتند، و با سه دليل اين :  خود رفتند و به تبليغ آن ھا پرداختندۀسرعت به سراغ طائف

در سايه ايمان مطلب را اثبات کردند، پس از آن به تشويق آن ھا پرداخته، نجات و رھائى از چنگال عذاب آخرت را 

، و ھم توجھى به ارزش ھاى اصيل »معاد «ۀمسألى بود بر تأکيدبه اين کتاب آسمانى، به آن ھا بشارت دادند، که ھم 

  .آخرت در برابر ارزش ھاى ناپايدار دنيا

م با استدالل و دل سوزى به آن أشدارى توودر سومين مرحله، خطرات ترک ايمان را به آن ھا گوشزد کردند، و ھ

اين . و گمراھى آشکار است گوشزد کردند» ضالل مبين«ا دادند، و سرانجام و عاقبت انحراف از اين مسير را که ھ

پايگاه :  منبع- ٣٨٨، صفحه ٢١تفسير نمونه، جلد . (ثر براى ھر کس و ھر گروهؤ تبليغ، شيوه اى است مۀشيو

  )اطالع رسانی حضرت آيت هللا مکارم شيرازی

  

   از جن گيرھائیزجوتالوت قرآن برای با

» جن گيرھای دولت« از افرادی که به ئی ناتوانی و ترس عوامل سپاه در بازجوۀسرانجام پس از دو ھفته از شايع

ه سپاه و يکی از کارد به مشھور شده اند، حسين صفار ھرندی، وزير ارشاد سابق دولت احمدی نژاد، مشاور فرماند

جن گيرھا « انصار حزب هللا ادعا کرد که اين جلسۀ، در ٨٨سال ثر در سرکوب اعتراضات مردم در ؤدستان م

  » .بازجويان را به سردرد مبتال کرده اند
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را » جن گيرھای دولت«صفار ھرندی، در حالی خبر وحشت بازجوھای وزارت اطالعات و سپاه در مواجھه با 

بازجوی عباس غفاری پيش » سکته« از ئی کرده که پيش از اين برخی از سايت ھای نزديک به عوامل بازجوتأئيد

  ! خبر داده بودند؟ئینماز دستگيرشده دولت، در حين بازجو

جبھه « از سران ئیبنا به گزارش سايت جھان نيوز، حسين صفار ھرندی که خود از جمله افرادی است که در بازجو

معتقدم جريان «: تحضور داشته، روز گذشته در محفل انصار حزب هللا در مھديه تھران گفته اس» مشارکت

... دنبال تنزل دادن موضوع به جن گيری و رمالی است اما آن ھا جرم ھای بزرگ تری مرتکب شده انده انحرافی ب

 را با عوامل جريان انحرافی انجام داده و تکاپوی اخير آن ھا ئی نظام با راھکارھای خاص خود برخوردھاۀمجموع

س جمھور نيز اين جريان انحرافی را از خود دور کند ئيت و اميدواريم رنيز به دليل ضربه خوردن از اين ناحيه اس

  . س جمھور ارائه شده استئي ھای عوامل جريان انحرافی به رئیو لذا در ھمين راستا گزارش بازجو

 اساس اين گزارش، او در برابر هب. دانست که ھمه بايد برايش دعا کنند» عارضه ای«او، احمدی نژاد را مبتال به 

اين شخص «:  يکی از اين جن گيرھا گفته استۀتر دربارب اطالعات بيشاصرار عوامل انصار حزب هللا برای کس

 ھای شيطانی محدود را از طريق اھانت به مقدسات و اقداماتی مانند لگد زدن به قرآن به دست آورده  برخی قدرت

 محدود خود منجر به اتفاقاتی نظير سردرد در ھای او حتی در مواجھه با بازجويان نيز از طريق ھمين قدرت. بود

شود با اقدامات  شد که البته نيروھای امنيتی نيز با تالوت قرآن کريم که باطل السحر محسوب می  بازجويان می

  » .اند  به عمل آورده ئی وی مقابله کرده و در ادامه از او بازجوئیايذا

در حالی ابراز شده است که پيش از اين » ن گير ھای دولتج«اعتراف صفار ھرندی به وحشت بازجوھای سپاه از 

 از عباس غفاری، که به اتھام جن گيری بازداشت شده، نوشته ئیسايت جوان آنالين، ارگان سپاه نيز درباره بازجو

نام برده از طريق آغشته کردن قرآن به نجاست به قدرت شيطانی دست پيدا کرده و از اين طريق اعمال شنيع «: بود

وی به رياضت ھای عجيب غيرشرعی دست زده و به طور مثال . و غيراخالقی خود را دنبال می کرده است

بوده که با ترکيب با دو «…» وی ھم چنين دارای رمز .  خود تناول می کرده استۀروزانه از مدفوع خشک شد

وی . بير عوامانه کر و کور کندرمز ديگر فرعی می توانسته است قلب، ھوش و چشم افراد را بی اثر کرده و به تع

دارای تسلط کامل به علم جفر بوده و به علوم انرژی درمانی نيز آگاھی داشته به گونه ای که در ايام بيماری ملک 

  » .فھد برای درمان وی نيز چند ماھی را در کاخ او گذرانده است

) جن گير دستگير شده(باس غفاری بعضی از بازجوھای ع«: ھم نوشته بود» شفاف نيوز«در ھمين رابطه سايت 

چندی پيش يکی از اقوام آقای . به قتل رسيده اند) …احتماال توسط اجنه يا(تحت تاثير قدرت شيطانی وی غيرمستقيم 

وی در . عباس جن گير با سايت شفاف تماس گرفت و از طريق قسمت تماس با ما ايميل خود را برای ما فرستاد

ما نيز » .ل من تماس بگيريد تا اطالعات دقيقی از فردی به نام عباس غ را به شما بدھملطفا با ايمي«: کامنتش نوشت

  .به عنوان يک رسانه استقبال کرديم 


