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  "اسالم گرایی" بھ جای" ایران گرایی"
اسالم "و " ایران گرایی"اصول گرایان بر سر  جناح احمدی نژاد و بقیھ یبیش از یک سال از نزاع 

وم بی سابقھ ی گروه ھای اصول گرا، روحانیت و مراجع تقلید بھ شعارھای احمدی ھج .می گذرد " گرایی
در این . نژاد و ھمفکرانش در این زمینھ، ھیچ تأثیری نداشتھ و آنھا ھمچنان این پروژه را دنبال می کنند

بھ  یا سکوت کرده و یا -بھ عنوان فصل الخطاب -، رھبر جمھوری اسالمی علی خامنھ ایآیت اهللا میان،
مخالفان احمدی نژاد گفتھ کھ این مسألھ ای فرعی است و نباید آن را بھ مسألھ ی اصلی تبدیل کنید و علیھ 

خامنھ ای نشان دھنده ی آن است کھ گویی او آقای این موضع گیری  .]1[ ر بھ کار گیریدگزادولت خدمت
آن را بھ عنوان مسألھ ای فرعی این نزاع سودی بھ دست می آورد کھ آن را تحمل کرده و ادامھ ی  ازھم 

  ؟ند و چھ اھدافی را دنبال می کنندچرا احمدی نژاد و تیم اش این بازی را بھ راه انداختھ ا. تاب آورده است

مھم " فرایندی"دینداران جناح ھای مختلف جمھوری اسالمی از :بخشمشروعیت  بحران ایدئولوژی -یکم
بھ شمار آورده " دین گریزیپی در پی ج اموا"ی آن را میرحسین موسو.در جامعھ ایران خبر می دھند

موجی از بازگشت "خامنھ ای،آن را  آیت اهللاحمایت /تأییدرسول جعفریان،مورخ روحانی مورد  .]2[است
کھ بعضًا  -احمدی نژاد و دوستانش]. 3[قلمداد کرده است" موجی از گریز از مذھب"و " از مذھب و دین

آنان بھ این .بھ خوبی از موج دین گریزی اطالع دارند - یتی کار کرده اندامن/در دستگاه ھای اطالعاتی
بھ شمار نمی زمامداری سیاسی " ایدئولوژی مشروعیت بخش"دیگر در ایران نتیجھ رسیده اند کھ اسالم 

نایی را در برابر اسالم علم کرده اند تا از ناسیونالیسم ایرانی بھ عنوان مب" مکتب ایرانی"بھ ھمین دلیل . آید
  .تازه برای مشروعیت بخشی بھ نظام سیاسی استفاده کنند

از تعارض کتاب و ایران و حتی نواندیشان دینی  است جھانی" گفتمان مسلط"در زمانھ ای کھ حقوق بشر 
 1400در می گویند، و اعتراف می کنند کھ پیامبر گرامی اسالم گفتھ و سنت معتبر با حقوق بشر سخن 

؛ محمود احمدی نژاد بر اصالحاتی در آن انجام داد/، بلکھ فقط تعدیلا لغو نکردبرده داری رسال پیش 
 2500در ،مشایی لغو برده داری از سوی کوروش ]4[منشور حقوق بشر کوروش انگشت تأکید می نھد

  ].6[است "کوروش زمان"معاون رئیس جمھور ھم گفتھ کھ احمدی نژاد ،]5[را بھ رخ می کشدسال پیش 

. اندازدمی  1350اوائل دھھ ی روحانیت را بھ یاد چم ناسیونالیسم ایرانی بھ رھبری کوروش،برافراشتن پر
مکتب "و تشیع در مقابل " مکتب اسالم"بھ پا خاستھ اند تا از  مراجع تقلید و دیگر فقیھانبھ ھمین دلیل، 

 ه وشعر متوسل شد بھبرای تحریک احساسات آیت اهللا صافی گلپایگانی . دفاع کنند" کوروشیسم"و " ایران
مکتب "آیت اهللا جوادی آملی مکتب ایران را ].7[بھ شمار آورده است تجدید جاھلیترجوع بھ کوروش را 

آیت اهللا مصباح یزدی مکتب ].8[ن استآمرداد یکی از پیامدھای  28قلمداد کرده کھ کودتای ننگین " ذلت
" نفوذی ھای"و " کیالتی فراماسونریتش"پروژه ی  ،" شدیدترین خطر"، "بزرگترین فتنھ"ایرانی را 

نیز مکتب  ،از اساتید حوزه ی علمیھ ی قم طائبمھدی ].9[قلمداد کرده استمدعی پیروی از رھبری 
  ].10[بھ شمار آورده است" کفر"و " بزرگترین خیانت بھ اسالم و والیت"ایران را 
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بد بسیار ان ایدئولوژیک و دفاع ، بحردر جامعھ احمدی نژاد با توجھ بھ فرایند دین گریزیمحمود اما 
  .امواجی است کھ او را بھ قھرمانی تاریخی تبدیل سازد بر" موج سواری"مراجع تقلید از اسالم؛ در حال 

در این درگیری ھا افرادی در مقابل احمدی نژاد و : خامنھ ای آیت اهللارقبای بالقوه ی تضعیف /حذف -دوم
بھ ھمین .بھ شمار آیند" ترمز"حداقل لقوه برای خامنھ ای رقیب یا طرفدارانش ایستاده اند کھ می توانند با

خامنھ ای آقای احمدی نژاد بھ سود آقای از سوی  محافظھ کار شیعھ/مرجعیت سنتیتضعیف دلیل، 
خامنھ ای در دیدار با اعضای جامعھ ی مدرسین حوزه ی علمیھ ی قم طرح آقای از این رو، . ]11[است

خامنھ  آقای.جلوه داد و بر دیانت رئیس جمھور و دولت اش صحھ نھاد" فرعی"ی مکتب ایرانی را مسألھ ا
درست است کھ .احمدی نژاد را پائین کشدجریان ای بر این باور است کھ ھرگاه بخواھد می تواند فتیلھ 

  .حذفی ھزینھ ی سنگینی بھ رھبری تحمیل خواھد کرد/نظام سلطانی است، اما ھر طرد

سیاست ھای پوپولیستی کوشیده بود /محمود احمدی نژاد در گذشتھ با شعارھا: طب طبقھ ی متوسجذ -سوم
شعارھای عدالتخواھانھ و سیاست ھای اقتصادی ای کھ .تا اقشار فقیر جامعھ را بھ سوی خود جلب کند

بھ عنوان نمونھ پرداخت نقدی ( معطوف بھ اقشار آسیب پذیر جامعھ بود،در جذب این طبقھ موثر افتاد
اما احمدی نژاد از .اما فقط این نبود).بھ سود روستائیان است کھ ھزینھ ھای شھرنشینان را ندارندیارانھ 

ھمان ابتدأ می دانست کھ با توسل بھ شعارھای صرفًا اقتصادی نمی تواند طبقات محروم را پشت خود گرد 
یز بھ دنبال فراھم آوردن طرح ارتباط مستقیم با امام زمان، یا حمایت امام زمان از احمدی نژاد، ن. آورد

ھمچنان یاران اصلی اش بخشی از خود او و .بود و ھست اوبعدی اعتقادی برای حمایت طبقات محروم از 
  ].12[دیک امام زمان استزیار ن ویکھ  بقبوالننددر این قلمرو فعالند تا بھ عامھ ی مردم 

بھ " شارالتانیسم"، بلکھ آن را نوعی ھیچ جاذبھ ای برای طبقھ ی متوسط نداردنھ تنھا اما این رویکرد 
در چھره ی " ناسیونالیسم ایرانی."باید بھ ترفند دیگری توسل جست این طبقھبرای جذب .. شمار می آورند

و کوروش و نوروز، بھ ھمراه دفاع از موسیقی، حضور زنان در استادیوم ھای ورزشی و " مکتب ایران"
برای جذب طبقھ ی  ی آگاھانھ تیم فکری احمدی نژاد ی پروژه؛ مجموعھ شرعی حجابنداشتن اھمیت 
آخرین اقدام احمدی نژاد در این زمینھ مصاحبھ با زنی اروپایی بود کھ . و اقشار مرفھ جامعھ استمتوسط 

این امر نیز اعتراض بسیاری از اصول گرایان را در پی .در حین مصاحبھ روسری خود را برداشت
اگر انتخابات . را احمق قلمداد کرد اونباید .اض ھا را ناشنیده گرفتداشت،اما احمدی نژاد ھمھ ی اعتر

منحصر بھ رأی دادن بھ بنیادگرایان مسلمان بھ رھبری روحانیت سنتی و ایران گرایان بھ رھبری احمدی 
  نژاد باشد، و طبقھ ی متوسط در انتخابات شرکت کند، آنان بھ کدام یک از طرفین رأی خواھند داد؟

گروھی از مخالفان جمھوری اسالمی ھمیشھ نزاع ھای جناح ھای مختلف رژیم را : قدرتجنگ  - چھارم
اما نزاع آدمیان بر سر منابع کمیاب قدرت ، ثروت ، معرفت و . بازی جلوه داده اند/صوری/نمایشی

در ھر مرحلھ گروھی را از طی سھ دھھ ی گذشتھ  ولی فقیھ اول و دوم،  .منزلت؛جدی است، نھ شوخی
 بھ بقای خود ادامھ دادهجنگ قدرت ھمچنان /نزاع ھابا این ھمھ،.پیاده کرده اند" نجات نظامکشتی "

گردیده و جنگ بر سر قدرت،ثروت،معرفت و " حاکمیت یگانھ"کھ با حذف اصالح طلبان  این گمان.است
دی نژاد احم.نزاع میان اصول گرایان بسیار جدی است. است" خیال اندیشی"منزلت اجتماعی پایان یافتھ، 



4

مجلس آینده را می خواھد و اصول گرایان سنتی فقط حاضرند یک سوم مجلس کرسی ھای حداقل نیمی از 
تر از بھ ھمین دلیل،او برنامھ ی انتخاباتی خود را تعقیب می کند و کارش را بسیار زود. را بھ او بسپارند

  ].13[شروع کرده است دیگران

 بسیار شدید خواھد شد و بدین" باالیی ھا"نباشد،نزاع ھای سبزھا /اگر لولوخورخوره ی اصالح طلبان
در غیاب اصالح  - آنھا تردیدی وجود ندارد کھ.ایجاد خواھد گشت" پائینی ھا"ترتیب فضایی برای تنفس 

اعالم اما اگر لولوخورخوره ی اصالح طلبان . خواھند افتادمثل گرگ و پلنگ بھ جان یکدیگر  - طلبان
میان اصول گرایان تفاھم اجباری ایجاد  "خطر فتنھ گران"ی می تواند با علم کردن ، علی خامنھ اکندوجود 

  .نماید

. بھ مسألھ ی انتخابات آینده از منظر اصالح طلبان بنگریدبرای لحظھ ای ساختارشکنان را کنار گذاشتھ و  
کھ فضا  رھایی زددست بھ کانباید  تأکید می کردند کھاصالح طلبان ھمیشھ بھ ساختارشکنان و تحریمیون 

نی، رسانھ، دارای احزاب قانو 1388خرداد  22اصالح طلبان قبل از انتخابات . می کنندبستھ تر را 
میرحسین . می توانستند در دانشگاه ھا و شھرستان ھا سخنرانی کنند.بودند...حضور کم رنگ در نظام و

س فرھنگستان ھنر،استاد موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای عالی انقالب فرھنگی،رئی
او اینک بھ ھمراه ھمسر خود زندانی است . دانشگاه، و شخصیتی مورد احترام ھمھ ی جناح ھای رژیم بود

ھمین مدعا درباره ی مھدی کروبی صادق است کھ از طریق .قلمداد می کند" ضد انقالب"و رژیم وی را 
بسیاری از چھره ھای شاخص . حل می کردمذاکره ی با مسئوالن باالی نظام مشکالت اصالح طلبان را 

در ھیچ دانشگاھی .کلیھ ی احزاب و رسانھ ھایشان تعطیل شده است. اندرژیم اینک زندانی طلب اصالح 
جبھھ ی مشارکت و سازمان مجاھدین انقالب اسالمی بھ . امکان برگزاری حتی یک سخنرانی وجود ندارد

بی تنازل قانون "تشکیالت اطالعیھ صادر و بر اجرای  دو برای ھر فردخارج از کشور منتقل شده و یک 
معنای این کار این است کھ بھ جایی رسیده ایم کھ در داخل کشور نمی توان از .تأکید می کند" اساسی

  .دفاع کرد" اجرای بی تنازل قانون اساسی"

کردند، در آن ھیچ کاندیدایی معرفی نمی  88خرداد  22اگر اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمھوری 
نیازی بھ تحریم . بھ میدان می فرستادندصورت اصول گرایان کاندیداھای جدی خود را مقابل احمدی نژاد 

رئیس بازرسی بیت (ناطق نوریآنان می توانستند از .انتخابات از سوی اصالح طلبان وجود نداشت
فتنھ "کنند و بھ حمایت  )بریباز ھم مقبول رھ(یا قالیباف )مشاور عالی رھبری(والیتیعلی یا  )رھبری

اما مھمتر از اینھا،اصالح . احمدی نژاد سرنگون می شد ھم شاید. متھم نشوند" کودتای مخملی"و " گری
ی شد تا از اجتماعی بھ این شدت بستھ نم/و فضای سیاسیقرار داشتند طلبان در شرایط پیش از انتخابات 

  .مبارزه صورت گیرد" قانون اساسیاجرای بی تنازل "لندن و پاریس و واشنگتن برای 

خامنھ ای اجازه نمی دھد تا یکی از اصالح طلبان رئیس جمھور  آقایبھ طور قطع از پیش روشن بود کھ 
انتخابات متقلبانھ،نامنصفانھ،ناآزاد و ناموثر ایران مھم .او بھ صراحت بھ خاتمی گفتھ بود کھ نیاید. شود
خامنھ ای  آیت اهللاما .فراھم می آورد" بسیج اجتماعی"برای " فرصتی"اھمیت آن در این است کھ . است

کھ در ھر انتخاباتی تجربھ ھای پیشین را بھ کار می گیرد،از این بھ بعد بھ گونھ ای عمل خواھد کرد تا 
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او طالب شرکت حداکثری مردم در پای صندوق  .نباشد" مخالفانبسیج اجتماعی "انتخابات فرصتی برای 
  .،نھ مھیا کردن فرصت ایجاد شبکھ ھای سراسری مخالفان در کل کشورھای رأی گیری است

از سوی دیگر او بھ شرطی بھ اصالح طلبان اجازه خواھد داد تا در انتخابات شرکت کنند کھ بھ صراحت و 
پذیرش این مطالبھ، یعنی  .بھ طور علنی جنبش سبز و مھدی کروبی و میر حسین موسوی را محکوم نمایند

معاملھ ی مجاز شدن کاندیداتوری  "کار کثیف"حتی اگر کسی حاضر بھ ". اجتماعی سی وسیا خودکشی"
خامنھ ای فقط برای لجن مال کردن او از آیت اهللا  باشد، موسوی و کروبیآقایان در برابر محکوم کردن 

کھ آن است  )تناسب روش ھا و وسایل با اھداف(مقتضای عقالنیت عملی.این عمل استفاده خواھد کرد
آینده،کھ خامنھ ای از آنان بھ عنوان لولوخورخوره ی انتخابات  آیت اهللاصالح طلبان اجازه ندھند تا 

در میان اصول گرایان وحدت  و بدین ترتیب استفاده کند بسیاری آن را نیز متقلبانھ پیش بینی می کنند،
  . ایجاد کند

1390/ 26/1سی، . بی. بی: منبع

  :پاورقی ھا

:یزدی در این خصوص گفتھ است آیت اهللا محمد -1

 كھ است این ]علی خامنھ ای[آقا شریف نظر اینکھ اساس بر را یجمھور ریاست نھاد درون مسئلھ اما"
 با كردیم، دنبال جایش بھ البتھ. بكنیم دنبال خواھیم ینم را یفرع مسئلھ آن ما نکنیم، یاصل را فرعی مسائل
 مطرح كنیم مطرح باید كھ یجاھای در باید كھ ییگراند با كردیم، مطرح بار چند جمھور رئیس شخص
 یایران فرھنگ و است چنین یایران فرھنگ بگوید بیاید یكس یك...دارد تقدم ایران بر اسالم مسلمًا...كردیم

 یول كنند قبول نفر چند است ممكن بزند، دم ایرانیت از یاسالم یجمھور نظام در و بدانیم مقدم اسالم بر را
  ".كنند یم ھم مخالفت بلكھ كنند، ینم قبول كھ است معلوم ما مردم عامھ یمعنا بھ ملت

  http://rajanews.com/detail.asp?id=83882:  رجوع شود بھ لینک

اسالمی بودن با اعضای مجلس خبرگان رھبری دوباره از  19/12/89علی خامنھ ای در دیدار مورخ 
:دولت دفاع کرد و گفت

 دروغ خبرھاى تأثیر تحت زدن، درست حرف گرفتن، درست مواضع...بكنم نصیحتى ھم بزرگان بھ من" 
 كشندی م زحمت خدا رضاى محض دارند اسالمى نظام در نفر ھزاران. است وظیفھ ھم این نگرفتن، قرار

 انجام كارى یك اسالمى حركت طبق اینكھ اىبر ُكشند،ی م را خودشان روز و شب و كنندی م تالش و
 كند بنا بشنود، را دروغى خبر یك انسان اما بگیرد؛ انجام سنگین بسیار وظائِف شود، اداره نظام بگیرد،

 این نیست، مصلحت ھم این - را دیگران را، دیگران را، دولتى مسئولین - بردن سؤال زیر را اینھا ى ھمھ
  ".است خالف ھم

  content?id=11622-http://farsi.khamenei.ir/speech: لینکرجوع شود بھ 
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بھ مناسبت محرم، ابتدا از دوران سخت دین و دینداری در ایران،  19/9/89میر حسین موسوی در پیام  -2
دالیل این واقعیت را توضیح دھد کھ /می کوشد تا علل سپس.خبر می دھد" امواج پی در پی دین گریزی"و 

  :می گوید. چیست

پرسید   و بسیاری از شما در این روزھا می داری در این روزھا دوران سختی را می گذراند دین و دین"
شود، جوانان روشن ضمیر این مرز و بوم   ھا کھ بھ نام دین انجام می کاری توان با این ھمھ سیاه چگونھ می 

ھنگامی  گریزی دیننجات داد؟ پاسخ این ھمراه کوچک شما این است کھ  گریزی پی دین در امواج پیا از ر
ترین اصول اخالقی مثل صداقت و  شود با بدیھی کند کھ دینی کھ ترویج می   ی گسترش پیدا می  زمینھ

تھمت و دروغ برای از  داری دست بھ جنایات ھولناک زده شود، پرھیز از دروغ در تضاد باشد، بھ نام دین
در کردن معترضین از تریبونھای مقدس نمازجمعھ، نھ تنھا مجاز کھ مستحب تلقی شود، با  میدان بھ 

ی منابر و مساجد برای رواج تھمت و دروغ بر ضد معترضین بسیج شود و چشم بھ احقاق  بخشنامھ ھمھ
ھای طبقاتی و فساد و فحشای بی حقوق کارگران و معلمان در ھمین مکانھای مقدس بستھ شود و شکاف

ھای عادی تلقی شوند؛ و در چنین شرایطی، یک جوان  سابقھ ی ناشی از فقر و طالق و بیکاری، پدیده 
ھای رسمی،  ھمھ ظلم و خشونت و نفرت کھ از سوی صاحبان تریبون تواند تشخیص دھد این چگونھ می 

و او کھ شاھد مظلوم انبوه مشکالت . ندارد شود، ربطی بھ اسالم آمرانھ بھ عنوان اسالم معرفی می 
ھاست، چگونھ باور کند حفظ نظام در  ی صحنھ ی دروغ در ھمھ اقتصادی و فرھنگی و حضور گسترده

ھای اخالقی و اسالمی و منافع ملی، و نھ بر حفظ افراد بر مسند قدرت بھ ھر قیمت، استوار  حفظ ارزش
ی عبوسی کھ جز  با چھرهی محبت رحمانی است،  چھره ی اصلی دین کھ است؟ او اکنون بھ جای چھره

  ".روست  ورزی و تحکم، زبان دیگری ندارد، روبھ خشونت 

  http://www.kaleme.com/1389/09/19/klm-40469: رجوع شود بھ لینک

  :نوشتھ است" ھتر است یا کوروششاه عباس ب"رسول جعفریان در مقالھ ی  -3

در جامعھ و دست کم  موجی از بازگشت از مذھب و دینمع االسف رفتارھای موجود چنان شده است کھ 
این زمینھ کھ ممکن است در اثر تبلیغات ضد دینی یا فرنگی ھم . در بخشی از بدنھ جامعھ پدید آمده است

. می گردد، سعی می کند از ارزشھای دینی فاصلھ بگیرد پدید آمده باشد، اما بیش از ھر چیز بھ خودما باز
اکنون می توان گفت خواستھ و ...این جایگزین چھ چیزی خواھد بود؟. طبعا بھ دنبال جایگزین است

در  ]مشروطھ[در بخشی از جامعھ پدید آمده و درست ھمان داستان موجی از گریز از مذھبناخواستھ، 
رویج مکتب ایرانی و نمادھای باستانی مشغول ھستند این واقعیت را کسانی ھم کھ بھ ت. حال تکرار است

است کھ عن قریب ممکن است بخش  موجیآنان می دانند باید سوار این موج شوند، زیرا . دریافتھ اند
در این فرض آنان از پایھ در صدد ترویج این نمادھا نیستند بلکھ با . بزرگتری از بدنھ جامعھ را دربر گیرد

مشکل ما پدید آمدن این موج است واال موج سواران بھ ...ھستند از یک موجی استفاده ر حال زرنگی د
آیا ما در ارائھ تصویر مناسبی از اسالم : حال باید پرسید.صورت طبیعی کار خودشان را خواھند کرد

  ".جامعھ برای چیستی در بخشی از بدنھ  گریزھاایم؟ اگر آری پس این   موفق بوده
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aspx-http://www.khabaronline.ir/news.143288: بھ لینکرجوع شود 

نژاد در مراسم اختتامیھ ششمین ھمایش خلیج فارس در روز ملی خلیج فارس در جزیره کیش  احمدی -4
  :گفت

در دو دستور کورش، اول ...کند ن صادر میسال قبل کوروش، فرمانروای این سرزمین، یک فرما 2500"
سال جنگ  20سال پیش نیست کھ در آمریکا و پس از 180این دستور مربوط بھ .لغو برده داری مطرح شد

سال قبل از این، فرمان لغو برده 2500. داری بد است ھا کشتھ بھ این برسند کھ برده و خونریزی و میلیون
داری در سرزمین ایران  ای از برده سال نشانھ2500و در طول  داری در سراسر دیار ایران صادر شده

در ].بود[آزادی ھمگان، آزادی مذاھب و آزادی اندیشھ ھا] دستور دوم کوروش[.مشاھده نشده است
سال در دیار ایران ھیچ نشانھ ای از جنگ مذھبی، درگیری مذھبی، تعصبات مذھبی کھ بھ  2500طول

  ".ینجامد، مشاھده نشده استدرگیری و تفرقھ و برتری طلبی ب

  http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100873907296 :رجوع شود بھ لینک

  aspx-http://www.khabaronline.ir/news.70838:   رجوع شود بھ لینک -5

  http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=120613 :رجوع شود بھ لینک -6

  :می گوید -7

ما را ز کورش و کی و جم اعتبار نیست

فخری بھ داریوش و بھ اسفندیار نیست

مرده است دور رستم و سیروس و کیقباد

ما را بھ جاھلّیت آن دوره کار نیست

در ما نفاق و شیطنِت دیوسار نیست

  از جاھلّیِت مجوس نگیریم رسم و راه

  http://www.saafi.net/node/5575:  رجوع شود بھ لینک

  :جوادی آملی می گوید -8

 برابر در را دستشان کھ بود ایران و مردم ھمین دوم، جھانی جنگ و اول جھانی جنگ جریان در"
 بھ ایران شمال زمان آن در.دادند آنھا بھ خواستند، آنھا چھ ھر و شدند تسلیم و بردند باال دیگر کشورھای

 ایران منابع از ندتوانست می چھ ھر و بود ھا انگلیسی دست بھ ایران جنوب و مرکز و بود شوروی دست
 باشید؛ برده شما و باشد مسلط شما بر باید آمریکا گفتند مرداد ٢٨ ننگین کودتای در.بردند و کردند غارت
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 رویدادھای سایر و شھریور ١٧ شھریور، ١۶ در ما مردم اما بود؛ ایرانی مکتب دوران ھمان در ذلت این
 مکتب شود می معلوم پس. بود شاه بر مرگ آنھا رسمی شعار و کردند تحمل را شھادت ھمھ آن مھم،

 اگر اما ھست، آن در شرافت برخیزد، حسینیھ و مسجد از شعار وقتی...نبود کارساز وقت ھیچ ایرانی
... و مرداد ٢٨ ننگین کودتای دوم، جھانی جنگ اول، جھانی جنگ ذلت ھمان نباشد مراکز این از شعار
 ایران از سخن جنگی، مناطق و دوم و اول خاکریز در ھرگز عملیات ھای شب در.داشت خواھد وجود
 وقتی این. بود "کربال کربال،" و "یاحسین حسین، یا" شد می بیان مناطق آن در چھ ھر نبود؛ پرگھر مرز
 وطن و پرگھر مرز ایران کھ است درست بفروشیم؟این ارزان را سند این چرا باشد مملکت شناسنامھ و سند
 است ھمین ما راه. پرگھر مرز این نھ داد، نجات کربال را کشور این اما کنیم، یم دفاع آن از ما و است ما

  ".شویم می مبتال انقالب از قبل دوران اسارت بھ وگرنھ

  http://jahannews.com/vdcb05b8arhb0sp.uiur.html :رجوع شود بھ لینک

  :مصباح یزدی گفتھ است -9

 دوران در کھ طور ھمان و است گرفتن شكل حال در فراماسونری تشکیالتی ما جامعھ دورن در امروزه"
 و انقالب یشعارھا با یفراماسونر نیز امروز آمد، پیش اسالم و قرآن شعار با یفراماسونر مشروطھ،

 عوض را محتوا و حفظ را قالب ییعن ،كند ی م بیان را خود حرف آن پوشش تحت و كند ی م جلوه اسالم
 بھ یا ضربھ روز ھر آن بری  عالوه و نداشتھ ارتباط یعالم با عمرش در كھ ]مشایی[یكس چگونھ.كند ی م

 ھا آن بھ نیز ]احمدی نژاد[یبرخ كھ شده چھ نیست معلوم و باشد، مفید اسالم یبرا تواند ی م زند، ی م اسالم
 است فراگرفتھ را جا ھمھ فتنھ تیرگی كھ شویم یم بیدار غفلت خواب از یمانز كنیم، یتنبل اگر!اند بستھ دل
ی م در كجا از ھا نصب و عزل این. ایم داده پرورش خود كھ اند كرده آغاز را فتنھ یكسان ھمان بینیم ی م و
 حال در اسالم جھان در یاسالم نھضت كھ یزمان در ھم آن ،ایرانی مكتب و گرایانھ ملی یھا حرف این آید؟ 

 صورت تواند یم یا انگیزه چھ با ایرانی مكتب از زدن دم و یگرای یمل چیست؟ یبرا است، یگیر شكل
 یرھبر یاران از و زنند ی م یرھبر از دم امروز كھ یكسان از یبرخ اگر بود نخواھد تعجب یجا...بگیرد

 كھ است خطری شدیدترین ،كنم ی م احساس من كھ یخطر.آورند وجود بھ را تری بزرگ فتنھ فردا ھستند،
 رشد حال در ھا یخود بین در كھ است ھایی نفوذی یسو از ھم آن و است كرده تھدید را اسالم كنون تا

  ."ھستند

   http://rajanews.com/detail.asp?id=84625:  رجوع شود بھ لینک

/http://alef.ir/1388/content/view/100269: نکرجوع شود بھ لی -10

  :محمد رضا باھنر،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، در این خصوص گفتھ است -11

 علمیھ حوزه و روحانیت مرجعیت، با داند می بزرگ بسیار را فقیھ والیت رکن اینکھی  بھانھ بھ تفکر یک"
 روحانیت و مرجعیت بھ نیازی دیگر دارند را فقیھ والیت چون معتقدند شود، می درگیر جھت بی و خود بی

 بھ کسی اگر. است مرجعیت و علمیھ حوزه اسالم، شریعت تبلور والیت معتقدیم وجود تمام با ما اما. نیست
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 نیست معلوم و است زده را والیت ھای پشتوانھ عمًال بزند را مرجعیت بخواھد والیت از دفاعی  بھانھ
 و فکر با ھمراه بزرگ توطئھ یک یا ایرانی مکتب...برود ھم تر جلو شاید حتی شود ختم اینجا بھ مسئلھ
 روی از ایده طرح یک گفت باید کنیم نگاه مسئلھ بھ بخواھیم ظن حسن با خیلی اگر یا است ریزی برنامھ

  ".است کاری ندانم

  :رجوع شود بھ لینک

-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-D8%A8http://www.tabnak.ir/fa/news/154036/%D9%85%DA%A9%D8%AA%
%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%DB%8C%DA%A9  

عیب بن شَ"کھ در آن احمدی نژاد،، یکی از این قبیل اقدامات بود "ظھور نزدیک است" متھیھ ی فیل -12
حسین شریعتمداری .صدای اصول گرایان و مراجع تقلید را ھم درآورداین عمل . قلمداد شده است" صالح

  :، نوشت"ظھور نزدیک است یا انتخابات"در سرمقالھ ی کیھان تحت عنوان 

 یسیاس منحرف جریان یك یبرا یانتخابات یساز زمینھ ھدف با و است یتبلیغات ترفند یك شده یاد فیلم"
 بارھا اخیر، یھا سال یط و نیست ناشناختھ چندان كھ یمشكوك و مرموز جریان. است شده توزیع و تولید

 مردم یتماداع یب از كھ ید یس كنندگان تھیھ...كند یم و كرده استفاده سوء غایبمان، مراد مبارك نام از
 اذھان در را نژاد یاحمد دكتر یآقا ابتدا آنی  گسترده توزیع با اند داشتھ قصد باخبرند، خود بھ نسبت
 با... یا و یجمھور ریاست مجلس، انتخابات دوران در بعد و كنند یمعرف "صالح بن شعیب" ھمان یعموم
 لیست ھستند، ایشان اطمینان و ثوقو مورد و نژاد یاحمد یآقا بھ نزدیك افراد از كھ این بھ استناد

 ینامزدھا و نامزد را، خود نظر مورد یجمھور ریاست نامزد یا و مجلس یبرا خود قبول مورد ینامزدھا
  ).20/1/90کیھان، "(بزنند جا االعظم اهللا بقیھ حضرت تایید مورد

ی علمیھ ی قم،کھ آیت اهللا محمد یزدی،عضو فقھای شورای نگھبان و رئیس جامعھ ی مدرسین حوزه  -13
اینک بھ ھمراه آیت اهللا مھدوی کنی در حال تھیھ ی لیست مشترک اصول گرایان برای مجلس آینده ھستند، 

اشاره کرده و  برنامھ ی انتخاباتی آنھا را بسیار خطرناک ) خصوصٌا مشایی(بھ اقدامات تیم احمدی نژاد
  :خوانده است

علی اکبر [بزرگوار سھ آن باید كھ است این جامعھ یدد كنم یم عرض مدرسین جامعھ مسئول عنوان بھ"
 ریاست نھاد در كھ یاقدامات باید و كنند یپیگیر را موضوع ]عسگراوالدیحبیب اهللا والیتی، حداد عادل،

 و عزل در مختلف یھا استان در کھ یھای اقدام از اعم. باشند داشتھ كنترل تحت را شود ی م انجام یجمھور
 است، مجلس انتخابات مسائل مورد در یھای یبین پیش رسد یم نظر بھ كھ یھای لیتفعا و دارند ھا نصب

 اینكھ اما. بیاید در محترم جمھور رئیس خودی  عالیھ نظارت با البتھ بزرگوار سھ آن كنترل تحت باید
 كھ كنم یم اعالم رسمًا من و است یخطرناك سخت كار این شد خواھد چھ ببینند بنشینند جور ھمین آقایان

 یخوددار]امیدوارم کھ با..[.بگیرد موضع ھم تنھا است ممكن مدرسین جامعھ باشد الزم یروز یك اگر
 یصورت بھ كارھا دھند، یم نجاما را یكارھای یك خودسرانھ احیانًا مجموعھ آن در كھ یكسان یبرخ كردن
  ."برسد وحدت بھ و نشود کشیده یعموم افكار متن در تشنج بھ كھ برود پیش
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  زلف آشفتھ ی آیت اهللا خامنھ ای

ابقای وزیر اطالعات مسألھ ای غیر منتظره بود کھ عده ای را غافلگیر /موضوع عزل: طرح مسألھ -یکم
علل این نزاع و کشانده شدنش بھ قلمرو عمومی چھ بود؟ آیا می توان در پرتو مدلی این رویداد /لتع.کرد

  .یادداشت حاضر می کوشد تا پاسخی برای این پرسش فراھم آورد]. 1[را قابل فھم کرد

مطابق اصل یکصد و سیزدھم قانون اساسی رئیس جمھور : استفاده ی از حداکثر اختیارات قانونی -دوم
جز در اموری کھ  -"مسئول اجرای قانون اساسی"و " عالی ترین مقام رسمی کشور"از رھبری  پس

  .است - مستقیمًا بھ رھبری مربوط می شود

اما ھاشمی سنت . ھاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی با ھمین قانون اساسی بھ ریاست جمھوری رسیدند
را ادامھ داد کھ کار را بر روسای جمھور بعدی ھای غیر قانونی نادرستی تأسیس کرد و خاتمی ھمانھا 

و "  وزرا توسط رئیس جمھورتعیین"مطابق اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی .مشکل خواھد کرد
  .پس از تأیید مجلس مشغول کار می شوند

انتخاب وزرای اطالعات، امور خارجھ، دفاع، کشور و فرھنگ و ارشاد اسالمی  حداقلھاشمی رفسنجانی 
مجددا کاندیدای  1384او وقتی در سال .گر نگوئیم بھ رھبری سپرد،با ھماھنگی کامل با وی برگزیدرا ا

شد،طی سھ مصاحبھ ی متفاوت اعالم کرد کھ اگر رئیس جمھور  -در برابر احمدی نژاد -ریاست جمھوری
نیز سنت سلف سید محمد خاتمی . شود، تمامی وزرأ را با موافقت آیت اهللا خامنھ ای انتخاب خواھد کرد

بھ عنوان نمونھ، عطاء اهللا مھاجرانی توضیح داده است کھ در اولین دیدار کابینھ ی . خود را تداوم بخشید
، سلطان در حضور ھمھ ی وزرأ گفتھ است کھ خاتمی می 1376خاتمی با رھبری پس از دوم خرداد 

 مھاجرانی را انتخاب خواست موسوی الری را وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی کند ولی من عطاء اهللا
  ].2[کردم

این سنت نادرست محدود بھ انتخاب وزرأ نشد، آن دو وقتی تمایل علی خامنھ ای بھ دخالت در تمام امور را 
با روزنامھ ی  1382از جملھ در مصاحبھ ی سال [ھاشمی بارھا. دیدند، این فرصت را برای او مھیا کردند

ھھ ی شصت در نماز جمعھ ی تھران گفتھ ام کھ بھ آیت اهللا خامنھ با افتخار گفتھ است کھ من در د] کیھان
  ].3[ای چک سفید امضا داده ام

سفیران بھ پیشنھاد وزیر امور خارجھ و تصویب رئیس جمھور تعیین "مطابق اصل یکصد و بیست و ھشتم 
یکی . تخاب کنداما ھاشمی اجازه داد تا آیت اهللا خامنھ ای ھر سفیری را کھ خواست، شخصًا ان".می شوند

منوچھر متکی . از موارد جالب توجھ موضوع انتخاب صادق خرازی بھ سفیری ایران در نیویورک بود
  :وزیر خارجھ دولت احمدی نژاد در این زمینھ گفتھ است
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چون پدرش آیت اهللا سید محسن خرازی [تبارگراییمتاسفانھ آقای خرازی از روزی کھ فقط بر اساس "
ری است و خواھرش ھمسر مسعود فرزند آیت اهللا خامنھ ای است و برادرش عضو مجلس خبرگان رھب

و بدون ھرگونھ دانش و تجربھ ی دیپلماتیک در سال ] محمد باقر خرازی دبیرکل حزب اهللا ایران است
و بدون حتی یک روز کار در این وزارتخانھ با عنوان سفیر  تحمیل شدبھ وزارت امور خارجھ  1369

ید تا روزی کھ بھ دلیل اتخاذ مواضع مخالف نظام در پاریس بھ تھران فراخوانده شد، راھی نیویورک گرد
در حقیقت صادق خرازی از سیاست . در فھم مسائل سیاست خارجی تقریبًا ھیچ افزودنی نداشتھ است

  ].4"[داند ھا را می بندی و التماس برای مذاکره با آمریکایی خارجی صرفًا خالی

:منوچھر متکی نوشتصادق خرازی در پاسخ 

اگر خاطر شریف و مزاج آن جناب اجازه دھد حضورم در وزارت امور خارجھ و ماموریت این بنده "
و  بھ اشاره و دستور مقام معظم رھبریکمترین در نیویورک در زمان وزارت جناب آقای دکتر والیتی 

، روسای جمھور و رھبریمقام معظم ...ھمواره عملکردم مورد عنایت...ریس جمھور وقت صورت گرفت
  ]. 5"[است وزرای خارجھ وقت بوده 

دارد کھ از حداکثر اختیارات /او قصد داشت.محمود احمدی نژاد پس از ھاشمی و خاتمی جانشین آن دو شد
فقط انتخاب وزرأ با رئیس جمھور نیست،مطابق اصل یکصد و سی و ششم قانون . قانونی خود استفاده کند

مطابق ھمین قانون، وی تاکنون وزرای ". تواند وزرا را عزل کند رئیس جمھور می"اساسی 
مصطفی پورمحمدی وزیر کشور،صفار ھرندی وزیر ارشاد، محسنی اژه ای وزیر اطالعات ، (متعددی

او با عزل منوچھر متکی، علی خامنھ ای را در مقابل کار . را عزل کرده است) متکی وزیر امور خارجھ
نیز ھمین گونھ غافلگیرانھ عمل کرد،ولی علی ) مصلحی(عزل وزیر اطالعاتدر . انجام شده قرار داد

وزیر اطالعات را در جای خود ابقا ) بھ احمدی نژاد 28/1/90نامھ یکشنبھ (خامنھ ای با حکم حکومتی
احمدی نژاد بھ مقاومت خود در برابر حکم حکومتی ادامھ داد و ولی فقیھ مجبور شد با نگارش نامھ ی .کرد
  .در حمایت از مصلحی و انتشار علنی آن تکلیف ھمھ ی دستگاه ھا را روشن سازد 30/1/90

. مورد دیگر عزل سفرای دوران اصالحات بود کھ برخی از آنان منتخب شخص آیت اهللا خامنھ ای بودند
صادق خرازی در . احمدی نژاد در این خصوص نیز علی خامنھ ای را در برابر کار انجام شده قرار داد

  :زمینھ گفتھ استاین 

ما چھار سفیر بودیم کھ بھ افتخار عزل نایل گشتیم، سفیران ایران در آلمان، انگلستان، مالزی و فرانسھ "
کردید و اظھار تأسف  با شرم و خجالت دستور ریس جمھور را ابالغ می] متکی[ھمگی احضار و شما

مقام ورزانھ صورت گرفت   ی کھ عزل کینھدانید خوب است کھ بدانید در ھمان موقع اگر نمی...فرمودید  می
  ]. 6"[مراتب گالیھ و نارضایتی خودشان از این تصمیم را بھ رییس جمھور اعالم کردندرھبری 

دارد کھ /اما احمدی نژاد قصد داشت. است" نظام سلطانی فقیھ ساالر"درست است کھ رژیم حاکم بر ایران،
او کار قانونی خود را می کند،اگر سلطان اقدام او را . می کند از تمامی اختیارات قانونی خود استفاده کند و

اما این گونھ .می پذیرد -با اکراه -"فصل الخطاب"لغو کرد، فرمان رھبری را بھ عنوان " حکم حکومتی"با 
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مبطل  /نافی" پدیده ی احمدی نژاد"بدینترتیب، .نیست کھ از ابتدأ ھمھ ی اختیارات خود را نادیده بگیرد
نظام سلطانی "نیست،بلکھ او فقط و فقط از اختیارات قانونی رئیس جمھوری ھمین " بودن نظام سلطانی"

 - برساختھ ی آیت اهللا خمینی -"والیت مطلقھ ی فقیھ"استفاده می کند تا جایی کھ سلطان با " فقیھ ساالر
یی را بھ معاون اولی وقتی احمدی نژاد مطابق اصول قانون اساسی مشا. اختیارات قانونی او را ابطال نماید

وقتی احمدی .خود برگزید، سلطان علی خامنھ ای با حکم حکومتی اقدام قانونی رئیس جمھور را رد کرد
نژاد مطابق اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی وزیر اطالعات را عزل کرد،سلطان علی خامنھ ای با 

  .حکم حکومتی اقدام قانونی رئیس جمھور را ابطال کرد

  چیست؟ " پدیده ی احمدی نژاد"ن داستان برای پیامد ای

در چھره ی مخالف نظام ظاھر شد و رقبای  1388و  1384او در انتخابات ریاست جمھوری سال  - 1-2
بھ طور بی امان تمام کارنامھ ی نظام را بھ عنوان فساد و . خود را بھ دفاع از گذشتھ ی نظام وادار کرد

بدین ترتیب بود کھ او می کوشید تا خود را  . نقد و رد می کرد) یو نمادش ھاشمی رفسنجان(اشرافی گری
و نمادھای " غارت/دزدی/فساد"و رقبایش بھ مظھر " محرومین/عدالت/پاکی"در افکار عمومی بھ مظھر 

افرادی چون میرحسین موسوی،مھدی کروبی و محمد خاتمی از .تبدیل سازد" رژیم جمھوری اسالمی"
حتی برخی اصالح طلبان از آن دوران .ھمچنان دفاع می کنند - انقالبخصوصًا دھھ ی اول - گذشتھ

اما احمدی نژاد و ھمفکرانش بھ طرق مختلف بھ جنگ آن .برمی سازند" آرمانی/رویایی/طالیی"تصویری 
  .گذشتھ ی طالیی رفتھ اند

یعنی .نکرد سخنی علیھ جنبش سبز و رھبران آن بیان -جز ھفتھ ی اول پس از انتخابات -احمدی نژاد - 2-2
از این رو، تمام ھزینھ ی نزاع با سبزھا و سرکوب . نزاعی را کھ خود آفریده بود، بھ رھبری واگذار کرد

برخالف مشی اصالح طلبان کھ ھیچ گاه مستقیمًا با سلطان .آن را رھبری پرداخت کرد، نھ احمدی نژاد
شان را معطوف بھ علی خامنھ ای درگیر نمی شدند،سبزھای حاضر در خیابان ھا بھ طور طبیعی شعارھای

بھ تعبیر دیگر،برخالف اصالح طلبان کھ حملھ ھایشان علیھ احمدی نژاد بود و ھست؛ آنان کھ در .کردند
احمدی نژاد رھا شد و .خیابان ھا دست بھ تظاھرات می زدند،گویی احمدی نژاد را بھ کلی فراموش کردند

  .مسألھ، مسألھ ی سلطان و سلطانیسم شدبھ درستی،

، عملکرد احمدی نژاد بھ گونھ ای بوده کھ گویی در برابر 88خرداد  22در دوران پس از انتخابات  - 3-2
حتی ]. 7[ھمھ او را بھ پیروی از دستورات رھبری فرا می خوانند. آیت اهللا علی خامنھ ای ایستاده است

ی نژاد رھبری را سیبل کرده ھاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی بارھا و بارھا اعالم کرده اند کھ احمد
دفاع از رھبری در مقابل ) ھاشمی و خاتمی(و ھمھ ی تیرھا را بھ سوی او روانھ می کند و قصد این دو

اینک نیز از طریق علنی سازی دخالت ھای سلطان علی خامنھ ای در امور گوناگون ].8[احمدی نژاد است
کرده و برای خود پایگاه اجتماعی نوینی دست و  و مخالفت خود با آن، رھبر را مجبور بھ پرداخت ھزینھ

اما ھاشمی و خاتمی ھمیشھ معکوس عمل .پایگاه اجتماعی ناشی از  ایستادگی در برابر سلطان:پا می کند
  .می کنند کھ ھیچ اختالفی با سلطان ندارند/کرده و چنان وانمود می کردند
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رئیس جمھور باید از میان رجال مذھبی "، مطابق اصل یکصد و پانزدھم قانون اساسی:رجال مذھبی -سوم
در . نبود" رجال مذھبی"احمدی نژاد رجال سیاسی بود،اما بدون تردید او  اگر". و سیاسی انتخاب گردد

اما الزمھ ی تائید .اسالم ننوشتھ بود، چھ رسد بھ کتابی در این زمینھ/تمام عمرش یک مقالھ درباره ی دین
  .بودن اوست" رجل مذھبی"شورای نگھبان،پذیرش 

آیت اهللا مصباح یزدی یکی از فقیھانی است کھ در آن ایام  در برساختن چھره ای دینی برای احمدی نژاد 
و طبعًا انتخاب او بھ  84مصباح یزدی در اولین دیدار با احمدی نژاد، انتخابات .سخت مشغول فعالیت بود

عنایات حضرت ولی "د و  گفت کھ بھ شمار آور" مشحون بھ کرامات و معجزات"ریاست جمھوری را 
در گام بعد،مدعی شد کھ امام زمان در شب احیای ]. 9" [دمید"در جامعھ ی ما " نفخھ ی الھی"، "عصر

  ].10[ماه رمضان تا سحر بیدار ماند و برای پیروزی احمدی نژاد در انتخابات دعا کرد

ورد توجھ خاص امام زمان، مرتبط با او و احمدی نژاد بعدھا بھ وفور از این حربھ استفاده کرد و خود را م
کار آن چنان باال گرفت کھ در این زمینھ از ھمھ ی فقیھان در .اقداماتش را تدبیر مستقیم وی قلمداد کرد

آنان کھ خود متخصص جعل این نوع قصھ ھا بودند،و بخوبی می دانستند کھ در پس .طول تاریخ جلو زد
رساختھ ی صنف فقیھان است،ناگھان خود را با نوعی شیادی قوی و این داستان ھا ب" خبری نیست"پرده 

می کند،باید مسئولیت این نوع /قلمداد می کرد" مفسر رسمی دین"روحانیت کھ خود را .رویارو دیدند
این چنین بود کھ صدای فقیھان گوش فلک را .داستان سرایی ھا را بھ طور انحصاری در چنگ داشتھ باشد

  .عیات کاذب و تخریب باورھای دینی استکر کرد کھ این نوع مد

بھ نام او .صنف روحانیت است" منافع"تا حدی کھ من می فھمم،امام زمان برساختھ ای تاریخی در خدمت 
بیش از ھزار سال است کھ بھ نام او از مردم . درآمدھای مردم را می گیرند و بر آنھا حکومت می کنند

اسالم . "دلیل عقلی بر صدق این مدعا ارائھ کرده باشند پول می گیرند،اما دریغ از آن کھ حتی یک
این برساختھ ی تاریخی، درست شده است تا یک صنف بھ .،اسالم منافع یک صنف خاص است" فقیھانھ

  .باید دائمًا این داستان سرایی ھا بازتولید شود تا قدرت تداوم یابد. قدرت متصل شود/دریای بیکران ثروت

ت رھبری در مراسمی با حضور علی خامنھ ای، ھاشمی رفسنجانی، محمود سھ چھار سال پیش در بی
  :احمدی نژاد و دیگر زمامداران جمھوری اسالمی رسمًا اعالن شد کھ

  ].11"[امسال مقام معظم رھبری بھ دیدارامام زمان نائل آمد"

اختھ ی تاریخی بھ غیر روحانی پیدا شده کھ می خواھد مستقل از آنان از این برس) احمدی نژاد(حال فردی
بھ ھمین دلیل آیت اهللا مصباح یزدی کھ احمدی نژاد را با .سود خواھد استفاده کرده و روحانیت را پس زند

بیدار نگاه داشتن امام زمان تا سحر و دعای برای پیروزی وی رئیس جمھور کرد،اینک یاران اصلی 
قلمداد " شدیدترین خطر برای اسالم" و"  بزرگترین فتنھ"،"تشکیالت فراماسونری"احمدی نژاد را یک 

. با دعای امام زمان تو را بھ قدرت می رسانند، اگر تابع محض آنان باشی: کار فقیھان ھمین است. می کند
  .تو را تبدیل بھ فراماسونری و فتنھ می کنند،اگر در مقابلشان بایستی
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جلوه می دھد،مدعایی " برای اسالمشدیدترین خطر "اما وقتی آیت اهللا مصباح یزدی تیم احمدی نژاد را 
در واقع ھراس فقیھان از خانھ .کاذب بیان کرده است، مگر آن کھ اسالم بھ معنای صنف روحانیت باشد

آیت اهللا مصباح یزدی در بخش دیگری از .نشینی و حذف از قدرت بھ وسیلھ ی احمدی نژاد و تیم اوست
  :را برمال کرده و می گوید) وسیلھ ی مردمحذف روحانیت و لعن شدن ب(سخنانش، نگرانی اصلی اش

امیھ  ، و بنینشین كردند  خانھھمان كسانی كھ از اصحاب رسول خدا بودند پس از رحلت ایشان علی را "
پرداختند و مجاھدان و  علی می  لعنكھ با نام اسالم بر سركار آمدند كاری كردند كھ بر ھمھ ی منابر بھ 

ند؛ پس جای تعجب نیست اگر برخی از كسانی كھ امروز دم از رھبری یاران پیامبر نیز اعتراضی نكرد
  ].12"[تری را بھ وجود آورند زنند و از یاران رھبری ھستند، فردا فتنھ بزرگ می 

ھمانھا کھ با .تبدیل شده است" مداح"و " روضھ خوان"دین در ایران بھ بازیچھ ای در دست عده ای 
بھ دامن حضرت زھرا "د را باال بردند، اینک بھ او فرمان می دھند کھ استفاده ی ابزاری از دین احمدی نژا

آیت اهللا خزعلی نیز کھ در برساختن چھره یی دینی از احمدی نژاد دست داشت، اینک در ].13"[بازگرد
  .حال تغییر موضع است

. را  تغییر بدهاطرافیانت / ھمکاران/آیت اهللا خمینی بھ بنی صدر می گفت،دفتر:شیوه ی ولی فقیھ چنین است
پذیرفت و .آیت اهللا خمینی بھ علی خامنھ ای نیز درباره ی تغییر اطرافیان و دفترش تذکر داد.نکرد و رفت

اینک .آیت اهللا خامنھ ای نیز دائمًا بھ ھاشمی رفسنجانی و خاتمی درباره ی اطرافیانشان تذکر می داد.ماند
اما اگر مشایی حلقھ ی اتصال او با امام زمان .بگذارد او باید مشایی را کنار.نوبت احمدی نژاد رسیده است

  .نتواند مشایی را بردارد،باید آماده ی رفتن شود/باشد و بھ دالیل اصولی نخواھد

منزلت /معرفت/ثروت/نزاع کنونی، نزاعی جدی بر سر  منابع کمیاب قدرت: ثروت/نزاع قدرت - چھارم
مردم  "(پائینی ھا"بھ سود ) زمامداران سیاسی"(ی ھاباالی"در رژیم ھای سرکوبگر، نزاع .اجتماعی است

شکایت علی الریجانی از احمدی نژاد بھ .است و فضای تنفس را بھ روی پائینی ھا می گشاید)فاقد قدرت
اگر علی خامنھ ای بتواند حاکمیت یکدست تحت . قوه ی قضائیھ، مصداق دیگری از نزاع باالیی ھاست

اما وقتی نزاع . شان بروز اجتماعی نیابد،جامعھ بھ شدت زیان خواھد کردفرمانی داشتھ باشد کھ نزاع ھای
ھای درونی تجلی بیرونی می کنند،ترس مردم فرو می ریزد، امید تغییر می روید  و فرصت عمل مھیا می 

  :اصل راھنما چنین است.شود

  پس آشفتھ ترش باید کردزلف آشفتھ ی او موجب جمعیت ماست                               چون چنین است 

نادرست ترین استراتژی این است کھ در این نزاع، ھاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی موفق شوند 
تمام سخنان ھاشمی و سایت اش در خدمت . اصالح طلبان را در جبھھ ی علی خامنھ ای قرار دھند/سبزھا

ال تکرار مشروطھ می باشد، اما آن است تا نشان دھد احمدی نژاد ضد رھبری و روحانیت است و بھ دنب
مخالفت با احمدی نژاد توجیھ کننده ی پشت سر .ھاشمی تنھا یار وفادار و مدافع سلطان علی خامنھ ای است

اگر خامنھ ای با کمترین ھزینھ گروه احمدی نژاد را حذف . سلطان علی خامنھ ای قرار گرفتن نیست
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القا خواھد شد کھ وی بھ سادگی قادر بھ حذف ھر فرد و  کند،قدرتش باز ھم افزایش خواھد یافت و این طور
  .گروھی در ھر رده ای است

اصالح طلبان بھ عنوان لولوخورخوره /از سوی دیگر نباید بھ گونھ ای عمل کرد کھ خامنھ ای از سبزھا 
اشد، ب" 88خرداد  22آرمانی سازی ماقبل "اگر قرار بر .برای ایجاد اجماع در اصول گرایان استفاده کند

  آن ھمھ ھزینھ دادن برای چھ بود؟

منزلت اجتماعی آشفتھ تر خواھد /معرفت/ثروت/رھبری را نزاع بر سر منابع کمیاب قدرت" زلف آشفتھ"
اما مھمتر از این درآمد ارزی، . خواھد بوددالر فقط درآمد ارزی سال جاری حدود یکصد میلیارد . کرد

می /واگذار شده" خودی ھا"ھ نام خصوصی سازی بھ شرکت ھای دولتی ب.مسألھ ی خصوصی سازی است
ثروت ھای کالن بنیاد مستضعفان، دانشگاه آزاد .نظارت عمومی خارج می گردند/شوند و از کنترل

این پس زمینھ ای است کھ جناح ھای مختلف رژیم  را . چالش آفرین است...اسالمی، آستان قدس رضوی و
  . رویاروی ھمدیگر قرار خواھد داد

توضیح داده ایم کھ  پروژه ی احمدی نژادی کردن قلمرو دولت، پروژه " ماھیت دولت ایران"الھ ی در مق
جمھوری " طبقھ ی حاکمھ ی پیشین"و جایگزینی طبقھ ای جدید بھ جای  تغییر ترکیب طبقھ ی حاکمی 

ط طرح موضوع ارتبا.تغییر طبقھ ی حاکمھ فقط ناشی از تصاحب ثروت نیست]. 14[ھست/اسالمی بود
توسط احمدی نژاد و یارانش، فقیھان را ھم از حیز " بانگ جرس"مستقیم با امام زمان و مدعای شنیدن 

وقتی می توان بھ طور مستقیم با امام غائب در ارتباط بود و صدای او را شنید، . انتفاء ساقط خواھد کرد
  .چھ جای مدعیان جانشینی آن موجود مقدس

ائن متقن را طرح می کنند کھ احمدی نژاد و ھمفکرانش نماد برخی این مدعای بدون شواھد و قر
نماد سپاه /اما احمدی نژاد و تیمش نماینده.شورش کرده اند" روحانیت"یند کھ علیھ "بسیجی ھا/پاسداران"

و فرماندھان گوناگون سپاه ضمن اعالن تبعیت محض   فرمانده ی بسیج.پاسداران و بسیج و بسیجیان نیستند
روزنامھ ی .] 15[خامنھ ای، بارھا خطر جریان منحرف و فتنھ ی جدید را گوشزد کرده انداز سلطان علی 

صفارھرندی معاون فرھنگی سپاه در ].16[بھ طور مداوم در زدن تیم احمدی نژاد فعال بوده و ھست  سپاه
ی طوالنی ترین فرمانده  -سرلشکر محسن رضایی].17[تحوالت تازه بارھا علیھ احمدی نژاد سخن گفت

در سپاه بیشتر نفوذ دارد یا احمدی نژاد؟ رضایی نیز در این نزاع فرصت را غنیمت شمرد و در  - کل سپاه
پیشنھادی کھ موجب افزایش بیشتر قدرت سلطان و کاھش قدرت قوه ی مقننھ و مجریھ می شود، گفت بھتر 

مقابل دھھا شاھد و در ].18[است وزارت اطالعات بھ سازمان اطالعات زیر نظر ولی فقیھ تبدیل شود
قرینھ علیھ این مدعا،چرا حتی یک شاھد در تأیید دفاع بسیجیان و سپاھیان از احمدی نژاد در نزاع ھای 

منشور "، "کوروش"، "مکتب ایرانی"مروج /آیا سپاھیان و بسیجیان مبلغ روزھای اخیر ارائھ نمی گردد؟
ورود زنان بھ استادیوم ھای "،"موسیقی آزادی انواع و اقسام"،"مھم نبودن حجاب"،"حقوق بشر کوروش

بھ طور طبیعی سپاه و بسیج نھادھای نظامی یکدستی نیستند و ھمھ نوع گرایشی ]. 19[ھستند...و" ورزشی
،  فقط مدعایی "احمدی نژاد و یارانش نماد سپاھیان و بسیجیانند"اما،مدعای .در آن دو نھاد وجود دارد

  ].20[یده می تواند بھ خطایی استراتژیک منجر گرددبالدلیل و خطایی تحلیلی نیست، این ا
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1390/ 31/1: روزآن الین:منبع

  :پاورقی ھا

کھ پیش از این رویداد انتشار یافت، توضیحی کلی " ایران گرایی بھ جای اسالم گرایی"مقالھ ی  -1
  :رجوع شود بھ لینک. پیرامون جنگ قدرت ماه ھای اخیر ارائھ کرده است

http://www.nilgoon.org/archive/ganji/pdfs/Akbar_Ganji_Iranism_and_Islamism.pdf  

  :عطاء اهللا مھاجرانی نوشتھ است  -2

راحت این موضوع را در وزیر ارشاد شدم و خود شما بھ ص] علی خامنھ ای[اینجانب با پیشنھاد شما"
البتھ ماه عسل وزارت اینجانب وقتی تمام شد . نخستین نشست رییس جمھور و ھیات وزیران مطرح کردید 

کھ از من خواستید روزنامھ ھا را تعطیل کنم و صراحتا از روزنامھ سالم نام بردید، من کناره گیری از 
چنان کھ وقتی آقای . ان گفتگو با شما وجود داردالبتھ ھمیشھ گمان می کردم امک. ارشاد را ترجیح دادم 

مسجد جامعی بھ عنوان معاون فرھنگی و مسوول برگزاری بیست سال ادبیات داستانی بھ من گفتند 
جنابعالی با جشنواره مخالفید و ظاھرا بر اساس نامھ آقای رضا رھگذر فرموده بودید جشنواره متوقف 

گان صحبت کردم؛ در باره ی تک تک نویسندگان و کارشان بحث شود؛ با شما بھ تفصیل در باره نویسند
حساس ھستید و یک بار آن را در  کلیدرمشخصا در باره ی محمود دولت آبادی کھ شما نسبت بھ  . کردیم

. بھ تفصیل حرف زدم...در باره سیمین دانشور و منیرو روانی پور و ! نماز جمعھ تھران دروغ خواندید
مدار  تنھا نقطھ مقاومت شما رمان . نفر راضی شدید و پذیرفتید کھ جایزه بدھیم  ١٩خوشبختانھ در باره 

ی احمد محمود بود کھ از قضا بھ عنوان رمان برگزیده بیست سال ادبیات داستانی انتخاب شده صفر درجھ 
می ھمھ ی ھیات داوران . بود و من ھیچگاه نگاه بھت زده و غم آلود احمد محمود را از یاد نمی برم

  ". ستاره ی جشنواره ادبیات داستانی است مدار صفر درجھدانستند کھ 

  /http://www.rahesabz.net/story/17141:  رجوع شود بھ لینک 

  :گفتھ بود 3/2/1361در یکی از موارد،وی در نمازجمعھ ی  -3

ای و سایر دوستان کھ اسم بردم، ھمھ ی ما حاضریم پائین ورقھ ی سفید را بنده و مطمئنًا آقای خامنھ "
امضا کنیم و در اختیار دیگری بگذاریم تا ھرچھ می خواھد با امضای ما بنویسد؛یعنی این قدر روابط ما با 

خطبھ ھای جمعھ ی ھاشمی رفسنجانی در سال "(یکدیگر صمیمی است،و در این حد بھ ھمدیگر مطمئنیم
  ).137جلد دوم، ص ، 1361

:بھ آنھا می گوید كیھان روزنامھ با خود ی  ساعتھ 16 ی مصاحبھ در رفسنجانى ھاشمى

 تنظیم را اول كابینھ خواستیم مى وقتى دھم؛ مى شما بھ كنید، پخش كیھان در خواستید اگر و دارم سندى من"
 ھمھ كھ آخر در. كرد مى دداشتیا ایشان.كردیم تنظیم و نشستیم ]خامنھ ای و ھاشمی[نفرى دو ما كنیم؛
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 ما نظر كابینھ اعضاى انتخاب در یعنى. است من نزد اآلن و شده نوشتھ ایشان خط بھ شدند، تكمیل وزرا
 نفر دو بھ": بودند گفتھ ایشان فقط. بود طور ھمین ھم دوم دوره در.كردیم مى بحث مورد ھر در.بود یكى
 مخالف من و بیاور كردى، پیدا بھتر اگر. دانید مى دتانخو. كنم نمى ھم مخالفت و دھم نمى موافق رأى

  ).205 -206ص ص: رفسنجانى ھاشمى با پرده بى( "كردیم انتخاب را كابینھ حال ھر بھ ".نیستم

  spx140214.a-http://www.khabaronline.ir/news:   رجوع شود بھ لینک -4

  http://www.tabnak.ir/fa/news/155969: رجوع شود بھ لینک -5

صادق خرازی در این نوشتار برای اثبات بی کفایتی متکی، اظھار نظر او درباره ی مسابقات جام جھانی 
  :را بھ رخش می کشد کھ گفتھ بود 2010فوتبال 

ای این کشور دچار حذف  ھای ھستھ رانسھ و آمریکا بھ خاطر جنگ با ایران و مخالفت با برنامھانگلیس، ف"
آفریقای جنوبی نشان داد کھ رویکرد  2010جام جھانی . ھای جام جھانی فوتبال شدند زود ھنگام از بازی

ھ عینھ در الملل شاھد ھستیم، ب جدیدی در جھان سیاست رخ داده و آنچھ اکنون در صحنھ سیاست بین
  ".نوزدھمین دوره جام جھانی فوتبال بھ منصھ ظھور رسیده است

شما جام جھان بین در کف دارید آقای متکی عزیز کھ از چرخش توپی در میدانی سبز، :"خرازی می پرسد
  ".  فرمایید ھای سیاسی در جھان را مکاشفھ می گردش

  http://www.tabnak.ir/fa/news/155969: رجوع شود بھ لینک -6

  :بھ چند مورد زیر بنگرید  -7

شاءاهللا آقای رئیس جمھور ھم در این رابطھ ھمكاری خواھند كرد و امیدوارم كھ  ان: "احمد توکلی
بیعی است ط...انجام دھد) حکم حکومتی خامنھ ای[نژاد ھم وظیفھ ی خود را در ھمراھی با این نامھ احمدی

  ".نیز تحت تأثیر این تیم منحرف و متھم بھ فساد است  ھا رفتاری كھ این طور كج

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001312161: رجوع شود بھ لینک

و ھمھ ی مسئوالن باید از دستور مقام معظم رھبری پیروی احمدی نژاد :"اهللا ابوالقاسم خزعلی آیت
نژاد نباید اجازه دھد كھ  آقای احمدی. ھمھ مسئوالن موظفند از فرمایشات مقام معظم رھبری تبعیت كنند.کنند

وقتی رھبر معظم انقالب . ھا و اقداماتی را داشتھ باشند ھا بر وی تأثیر گذاشتھ و فرصت چنین برنامھ نفوذی
كس حق تخلف از نظر ایشان را ندارد،  ما  اند كھ آقای مصلحی در سمت خود باقی بماند، ھیچ دادهدستور 

  ".كنیم طور قاطع از نظر رھبر انقالب حمایت می  بھ

  nn=9001311769http://www.farsnews.com/newstext.php?: رجوع شود بھ لینک
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تواند در برابر امام جامعھ كھ مقام معظم رھبری است تصمیم  ھیچ قدرتی نمی:"اهللا عباس واعظ طبسی آیت
علت اصلی در راس حكومت قرار .ھا با رھبری نظام است گیرنده باشد و مشروعیت ھمھ ی عزل و نصب
  ".ھای دینی است گرفتن والیت فقیھ، آسیب ندیدن عزت و ارزش

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001311963:شود بھ لینکرجوع 

بھ حمداهللا مقام معظم رھبری با تدبیر خویش در :"دویست و شانزده نماینده ی مجلس خطاب بھ احمدی نژاد
رود  و از نظر مجلس آقای مصلحی ھمچنان وزیر است و انتظار می راستای رفع این مشكل اقدام كردند 

گیری صریح در حمایت از وزیر اطالعات بھ سوء  جنابعالی در تبعیت از مقام معظم رھبری با موضع
  ".استفاده ی دشمنان خاتمھ دھید

 ی سوم احمدی نژاد معجزه ی ھزارهمدافع سرسخت وی و نویسنده ی کتاب ) ھمسر الھام(فاطمھ ی رجبی
نژاد بداند اگر بخواھد مطابق با اصول گفتمان مھدویت و عدالتخواھی كھ تبعیت از ولی فقیھ  آقای احمدی:"

اهللا خارج خواھد شد و جریان  و مقام معظم رھبری محور آن است، عمل نكند قطعا از بھشت حزب
  ". اعمال خواھند كرداهللا نھ تنھا او را طرد خواھد كرد بلكھ موضعی صریح و شفاف علیھ او  حزب

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001312204:رجوع شود بھ لینک

  :طی سخنانی گفت 1388بھ عنوان نمونھ ھاشمی در  آذر ماه  -8

کھ امروز دولت و بعضی از نیروھای امنیتی  خورم این است کھ آنچھ مشکل دیگری کھ من غصھ می"
االن کار بھ . گذارند زنند، ھمھ را بھ حساب رھبری می کنند و بعضی از مبّلغین خام حرفھای نابجایی می می

ھیچ کس در : "گوید جایی رسیده کھ رئیس دولت آن ھم در خارج از کشور و بھ خبرنگاران خارجی می
پس ! ".بریم ای نداریم، فقط فرمان می ما کھ از خود ایده: "گوید سپاه می ! "ایران بھ خاطر من زندانی نیست

حّتی . گوید من نیستم این وسط چھ کسی است؟ زندانی برای چھ کسی در زندان است؟ دولت کھ می
راست ھم . بریم ما فقط فرمان می: گوید سپاه کھ می. نویسم کھ زندانیان را آزاد کنید من نامھ می: گوید می
برند و نھ آن  خواھند، می ای کھ خودشان می منتھا فرمان را بھ گونھ. ھای ما فرمانبرند چون نظامی. ویدگ می

کنیم،  ای کھ در شرایط فعلی می کنم یکی از ضررھای عمده فکر می.خواھند گونھ کھ رھبری و فرمانده می
من کھ . شود ن نوشتھ میبسیاری از مسائلی کھ رھبری از آنھا بیزار است، بھ اسم ایشااین است کھ 

  ".شناسم ایشان را بھتر و بیشتر از دیگران می

  http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3649:رجوع شود بھ لینک

روش ھای نادرست خود را بھ نام نظام و "وه می کوشد تا گفت کھ این گر 1389/ 16/1محمد خاتمی در 
گفت کھ احمدی نژاد و  89/ 25/3در ". رھبری القا کند بیش از ھمھ بھ رھبری نظام جفا کرده است

بنده مطمئنم رھبری و رده ھای "یارانش می کوشند ھمھ ی کارھای خود را بھ نام رھبری تمام کنند، اما 
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گفت کھ احمدی نژاد و ھمفکرانش در  27/6/89خاتمی در ". را نمی پسندند باالی مملکت ھم این روش ھا
  ".در مقابل رھبری و نظام ھم خواھند ایستاد"نھایت 

، سیاسی آیت اهللا مصباح یزدی -گفتمان مصباح ،گزارشی از زندگانی و مواضع علمی رضا صنعتی، -9
  . 881مرکز اسناد انقالب اسالمی ، ص 

  :یدمصباح یزدی می گو -10

بھ ] 84[دیشب یکی از دوستان حاضر در جلسھ نقل کرد؛ قبل از برگزاری مرحلھ ی اول انتخابات"
ایشان . نگران نباشید،احمدی نژاد رئیس جمھور می شود:ایشان گفت.محضر یکی از علمای اھواز رسیدم

. ب می رودگفتھ بود کھ شخصی شب بیست و سوم ماه رمضان در حال احیاء، پیش از نیمھ ی شب بھ خوا
در خواب بھ او ندا می شود کھ بلند شو برای احمدی نژاد دعا کن، وجود مقدس ولی عصر دارند برای 

خود !می گوید من حتی اسم احمدی نژاد را نشنیده بودم و اصًال او را نمی شناختم.احمدی نژاد دعا می کنند
کسانی با او شوخی می . ھور خواھم شدایشان نیز در تاریخ دھم دی ماه قاطعانھ گفتھ بود کھ من رئیس جم

چھ کسی تو را می شناسد؟ گفتھ ! چھ کسی بھ تو رأی می دھد؟! کردند کھ این چھ حرفی است می زنی؟
حاال خواب دیده یا کسی ! است، من رئیس جھمور خواھم شد 10/10/83است این قول یادتان باشد،امروز 

سیاسی  - صباح ،گزارشی از زندگانی و مواضع علمیگفتمان م رضا صنعتی،"(بھ او گفتھ است نمی دانم
  ).883، مرکز اسناد انقالب اسالمی ، ص آیت اهللا مصباح یزدی

  :آیت اهللا احدی می گوید -11

کھ آقای رییس جمھور نشستھ ) بیت رھبری(جناب آقاي صدیقي شب فاطمیھ روی منبر در بیت ایشان "
آقای صدیقی روی منبر این مطلب را . قضاییھ، ھمھ بودند بود، آقای ھاشمی بود، سران مملکتی بودند، قوه

دیدند این .ھمین کھ خواست تمام کند فریاد گریھ جمعیت و حضار بلند شد. گفت و آن را نتوانست تمام کند
آقا را بردند و دیگر . جمعیت بسوی آقا دارند حملھ می کنند کھ بھ عنوان تبرک بھ ایشان دست بزنند

من ھمھ سالھ مکھ کھ می رفتم قبل از رفتن بھ مکھ بھ : اداره کنند و آن مطلب این بود نتوانستند جمعیت را
ایشان بھ من توصیھ ھایی می کرد و . محضر آیت اهللا بھاءالدیني می رسیدم و توصیھ می خواستم از ایشان

چیزی را  بعد ھم کھ داشتم می آمدم، یک عمامھ ای یا. من این توصیھ ھا را در سفر مکھ عمل می کردم
این مطلب را ) حضرت آیت اهللا بھاء الدینی(این دفعھ کھ رفتم محضر ایشان .برای ایشان ھدیھ می خریدم

شما وقتی کھ می روید مسجدالنبی از قسمت جنوب شرقی مسجد، از آن قسمت ھفت قدم میاید بھ : فرمودند
خاطر اینکھ ایشان این را بھ ودیعت  بھ. جلو و قسمت بعدی را ھم گفت کھ من نمی توانم دقیق بھ شما بگویم

وقتی کھ قدم زدی آمدی جلو رسیدی بھ آنجا، آنجا .آن وقت از دو طرف بھ من دستور داد. پیش من گذاشت
آقای صدیقی می .این ذکر را کھ گفتی انشاءاهللا بھ حوائجت خواھی رسید. بنشین و این ذکر سبعھ را بگو

چھ . بھاءالدینی چھ وجھی دارد کھ من باید آنجا بنشینم و این اذکار سبعھ را بگویم آقای: گوید، عرض کردم
حاال ھمھ دارند مثل شما گوش می دھند ھمھ دارند دقت می کنند آقای .وجھی دارد ھفت قدم از آنجا قدم بزنم

وقتی کھ .دوجھش این است کھ دارم بھ شما می گویم فقط پیش شما بمان: گفت.صدیقی چھ می خواھد بگوید
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حضرت زھرا سالم اهللا علیھا آمد برای دفاع از علی ابن ابیطالب علیھ السالم بدنش خون آلود بود وقتی کھ 
آمد  کھ داخل مسجد وارد نشد وقتی کھ برگشت دیگر توان از او رفت دیگر بھ گونھ ای شد کھ می خواست 

کان بھ خون فاطمھ سالم اهللا علیھا رسیده ادامھ راه را بدھد نتوانست، آنجا نشست و فکر می کنم کھ آن م
این کار را انجام : بعد آقای بھاء الدینی می گوید.فریاد گریھ جمعیت بلند شد.آنجا حاجتتان را بخواھید. است

من رفتم اینکار را انجام دادم حاال تو نگو آقای بھاء الدینی خودش ھم نظر دارد، نیت : ایشان می گوید.بده
حاال جالب این است کھ حضار دارند بھ آقای صدیقی .چون خودش مشرف نمی شود. رددارد، یا حاجتی دا

توجھ می کنند از اعیان شخصیتی مملکت، و ھم آقایانی کھ شرکت کننده بودند، ایشان ھم با ضرس قاطع 
لند گو من رفتم مدینھ ھمین کار را انجام دادم، بعد از این رفتم مکھ دیدم از ب: گفت.دارد مطلب را می گوید

من دوباره رفتم مدینھ، چند روزی مدینھ ماندم، وقتی . آقای صدیقی دوباره بروند مدینھ: صدا می زنند
برگشتم بھ ایران یک عمامھ ای خریده بودم رفتم محضر حاج آقا، رسیدم، تا سالم علیک کردم بدون اینکھ 

نمی دانی ثمره : گفت.نھ: چھ بود؟ گفتم میدانی ثمره ی ذکر امسال: حاج آقا بھاء الدینی فرمودند.حرفی بزنم
امسال ثمره ذکر شما یکی این بود کھ شما دو بار آمدید : فرمود. نھ: ی ذکر امسال چھ بود، نگرفتی؟ گفتم

بلھ آنجائی کھ نشستھ بودید ذکر می گفتید در آنجا : گفت.گفتم شما مطلعید من دو بار امسال آمدم مدینھ. مدینھ
بعد برگشت و . دربیت آقا ھست، دم در کھ می فروشند، نوار سھ سال قبل فاطمیھاین نوارش .با تو بودم

کھ تا گفت مجلس بھ ھم پاشید اینقدر مردم بھ خودشان زدند و گریھ کردند کھ آقا :ثمره دوم اینجا بود:گفت
تی کھ من ثمره دوم این بود کھ آن نی: فرمودند.تشریف بردند؛ دیدند کھ دیگر نمی شود جمعیت را اداره کرد

  ".امسال مقام معظم رھبری بھ دیدارامام زمان نائل آمدمی خواستم، بھ آن نیت رسیدم، و آن این بود کھ 

  http://www.entekhab.ir/fa/news/23957: رجوع شود بھ لینک

   http://rajanews.com/detail.asp?id=84625: رجوع شود بھ لینک -12

  :منصور ارضی گفتھ است -13

یكی با ! لذا می بینیم كھ یكی با اعتقادات امام زمانی ما بازی می كند. اآلن دچار فتنھ دینی شده ایم"
تا دیر نشده بیدار شو و برگرد بھ  بیا وبھ رییس جمھور می گویم كھ ...اعتقادات ھیئتی ما بازی می كند

برگرد بھ سمت حزب اهللا . تا دامن حضرت زھرا  و ابی عبداهللا  باز است بیا و برگرد.  دامن حضرت زھرا
ما نگران دین شما ھستیم ...حزب اهللا خودش را برای تو خرج كرد! تو ھمینطوری رأی نیاوردی...و مردم

باید . دعوای ما بر سر دین است. ا كھ با شما دعوا نداریمم. ھمانطوری كھ نگران دین خودمان ھستیم
از دامن یھودیان امت پیامبر بھ ! براستی دیگر نمی خواھی برگردی؟. مراقب بود كھ اسیر فتنھ دینی نشویم

  ".دامن حضرت زھرا برگرد

  :jahannews.com/vdccs1qs02bqex8.ala2.htmlhttp//: رجوع شود بھ لینک

، نشر تک افتادگی و تنھایی، تاکتیک ھا و استراتژی ھای گذار ایران بھ دموکراسیاکبر گنجی ،  -14
  .347 - 402، صص "ماھیت دولت ایران"گردون،مقالھ ی 
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  aspx-http://khabaronline.ir/news.145142: بھ عنوان نمونھ بھ این سخنان نقدی بنگرید -15

  :بھ عنوان یک نمونھ ی تازه، جوان نوشتھ است -16

در دیداری کھ با تعدادی از اعضای ] مشایی[چند روز پیش از عزل وزیر اطالعات لیدر جریان انحرافی"
ش داشتن سال سختی دعوت کرده و خطاب بھ موثر تیم اجرایی خود داشتھ آنان را بھ آمادگی برای در پی

قرار است .کمربندھایتان را محکم بستھ و کفش ھای آھنی بپوشید.امسال سال سختی است:آنان گفتھ است
وی ھمچنین با بیان اینکھ اتفاقاتی درآینده اتفاق حادث خواھد شد کھ پر سرو .صداھایی درآینده بلند شود

در واکنش بھ برنامھ ھای جریان انحرافی اشاره کرده و در این زمینھ  صدا خواھد بود،بھ انتقادات احتمالی
گفتنی است تحرکات جریان انحرافی کھ طبق یک برنامھ !.گفتھ است،دعا کنید کھ چاک دھن ما باز نشود

را ھدف خود قرار  تغییر ساختارھای موجودھدفمند تنظیم شده و در حال اجرا می باشد بیش از ھر چیز 
را در دستور کارخود قرار داده  تزریق بحران ھا و تنش ھای موضوعی و موضعیین مسیر داده و در ا

  ".است

  http://mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=41259: رجوع شود بھ لینک

ی نزدیک بھ سپاه و بسیج است در این ماجرا علیھ تیم احمدی نژاد سایت مشرق نیز کھ یکی از سایت ھا
  .فعال بوده است

  http://jahannews.com/vdciypazpt1aqz2.cbct.html: رجوع شود بھ لینک -71

  :رجوع شود بھ لینک -18

-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-http://www.tabnak.ir/fa/news/159891/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%82%D8%AF%D9%85-D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B1%-%D8%A8%D9%87

%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF  

 کھ است آرمانی ھمان ش کورو منشور:"ھفتھ نامھ ی لثارات درباره ی این سخن احمدی نژاد کھ گفتھ  -19
  :، نوشتھ است"کند می دنبال را آن ایران اکنون

 - 2.دھد تغییرنام ھخامنشی جمھوری بھ اسالمی جمھوری -1:ایدب آنگاه باشد درست عبارت این اگر"
 تبدیل شاھنشاھی دربار بھ جمھوری ریاست نھاد -3.شود امپراطور جمھور رئیس جای بھ نژاد احمدی

  ".بگذارید کوروش یا داریوش را خود نام ھم نژاد احمدی - 4.شود

  aspx-http://www.khabaronline.ir/news.145120: رجوع شود بھ لینک

سایت باکری آنالین، از سایت ھای مدافع احمدی نژاد، نزاع بر سر وزیر اطالعات را نزاع  میان  -20
  :می نویسد. سپاه پاسداران با احمدی نژاد قلمداد کرد،کھ بھ دنبال آن بھ سرعت این سایت فیلتر شد
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 نیروھای بھ و است گذرانده سپاه در را خود مدیریتی دوران اکثر مصلحی االسالم حجت اینکھ بھ ھتوج با"
 بدنھ بھ ایشان اعتماد عدم ھمچنین و دارد اعتقاد انقالب نھادھای دیگر نیروھای از بیش انقالبی نھاد این

 کارگیری بھ و ردندک می نیز اشاره آن بھ محافلی در بعضًا کھ مختلف موضوعات در اطالعات وزارت
 کار است، گرفتھ شکل مکتبی و انقالبی اصیل نیروھای از آن بدنھ کھ اطالعات وزارت در سپاھی عناصر

 دنبال بھ اقتصادی-امنیتی باند یک اعضای با یافتھ سازمان جلسات پی در ایشان کھ برد می جلو آنجا تا را
 وزارتخانھ معاونین از برخی عزل متأسفانھ کھ ندا بوده اطالعات وزارت در جریان این ھای خواستھ اجرای

. حسین آقای است گفتنی.است بوده راستا این در اند، بوده اطالعات وزارت قدیمی و باسابقھ نیروھای از کھ
 جمھوری ریاست نھم دور انتخابات کاندیداھای از یکی ستاد فعاالن از مذکور باند امنیتیی  سرحلقھ ائبط

) الیبافق( آقای دولت اطالعات وزارت پست بھ بود بنا نھم دور انتخابات از بعد غنائم متقسی در کھ اند بوده
 کھ امنیتی گوناگون مناصب در آن از پس ایشان متأسفانھ و خورد رقم دیگری جور تقدیر ولی برسند

 خصوص در امنیتی و مالی پشتیبانی، -فکری ھای سازماندھی و سازی جریان بھ اقدام داشتند، حضور
 بوده خدمتگزار دولت چھره بر اندازی چنگ آنچھ ھر از لحظھ این تا و اند نموده خدمتگزار دولت تخریب
  ".ند  نکرده فروگذار است،

http://digarban.com/node/898:   رجوع شود بھ لینک
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  ژادخامنھ ای و ظن جاسوسی احمدی ن علی
با احمدی نژاد  -بھ فرمان رھبر -امنیتی رژیم جمھوری اسالمی/اطالعاتی/بخش نظامی: طرح مسألھ -یکم

. صورت داد)فتنھ بھ قول آنھا(و یاران و ھمفکرانش رفتاری را آغاز کرده است کھ قبًال علیھ جنبش سبز
ًال مواضع صریح تر خود علی خامنھ ای معمو سلطانکھ بھ ھمین بخش تعلق دارد و  -روزنامھ ی کیھان 

بھ مھمترین مرکز بازتولید چنین  -را از طریق صفحھ ی دوم این نشریھ بھ اطالع دیگران می رساند
متصل کردن احمدی نژاد و ھمفکرانش بھ دول غربی و طرح اتھاماتی چون  .تصویری تبدیل شده است

نشان می دھد کھ اگر احمدی نژاد  ھمکاری با آمریکا و اسرائیل،از آن بدتر،مجری اوامر آن دول بودن،
امنیتی تحت امرش تا کجاھا /حاضر بھ تبعیت محض نباشد،رھبر جمھوری اسالمی و نھادھای نظامی

  .حاضرند پیش روند

 / اطالعاتی /ھمھ بھ یاد دارند کھ کیھان و مابقی نھادھای نظامی:جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل -دوم
موسوی  و کروبی و خاتمی را عامل موساد و سیا و سرویس  ارھابارھا و بجمھوری اسالمی  امنیتی

فتنھ ای بزرگتر و "او . حال نوبت احمدی نژاد رسیده است]. 1[می کنند/اطالعاتی انگلیس قلمداد کرده
محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و . اما فقط این نیست. قلمداد می گردد" خطرناک تر از فتنھ ی سبز

 - کارھای احمدی نژاد 1/2/90و از عامالن اصلی سرکوب سھ دھھ ی گذشتھ، در  وزیر اطالعات قبلی
و اگر سلطان علی خامنھ " قند آب کردن در دل دشمن"،"توجیھ ناپذیر"را  -خصوصًا عزل وزیر اطالعات

قلمداد می " بسیاری از قلمروھا توسط دشمن"ای بھ داد نرسیده بود،منتھی شونده بھ  در دست گرفتن 
   ].2[کند

از جملھ -بیان این سخنان از سوی فردی کھ در سھ دھھ ی گذشتھ از چھره ھای اصلی نھادھای سرکوب
این مدعیات از .بوده و اینک دادستان کل کشور است،باید بسیار جدی گرفتھ شود -  67اعدام ھای تابستان 

  .جدیدی در پشت صحنھ حکایت دارد" سیاست/خط"

از نقطھ ی ضعیف .جدید را برمال می کند" سیاست/خط"این  اف تراما سرمقالھ ی کیھان صریح تر و شف
آغاز  -یعنی مشایی ،ذشتھ در صدد نابودی کامل او بودهکھ تھاجمات وسیع طی ماه ھای گ -تر احمدی نژاد

کیھان سفر مشایی بھ اردن و سفر بقایی بھ یمن را علم کرده تا برکناری وزیر خارجھ ]. 3[می کند
مھره ھای کم بھاتر "آمریکا بھ " فرمان انتحاری"را ) مصلحی(ل وزیر اطالعات و عز) منوچھر متکی(

ارتباط ویژه "مشایی بھ دستور احمدی نژاد وزارت خارجھ  را دور زده و . بھ شمار آورد" خود در ایران
بازی در زمین و نقشھ ی "کار او،.برقرار کرده است" با پادشاه اسالم ستیز و مطلقًا آمریكایی اردن

اصرار بر تداوم بازی در "اما امری کھ تحت فرمان دشمن بودن وی را اثبات می کند،.بوده است" شمند
آمریکا و اسرائیل و انگلیس از . ، برخالف نظر وزارت خارجھ و وزارت اطالعات است"زمین دشمن
  :، سناریوی ھمیشگی خود را اجرا می کنند)احمدی نژاد(طریق مشایی
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بسترسازی برای فشلی و كم كاری آن در طول یك سال اخیر، براساس  دور زدن وزارت خارجھ و"
سناریوی مذكور ھمواره در دستوركار سرویس ...سناریویی شك برانگیز و ھماھنگ صورت گرفتھ است

سؤال  2وزارت اطالعات بھ ویژه طی . ھای سھ گانھ ی سیا، موساد و اینتلیجنس سرویس قرار داشتھ است
و شبكھ ی موساد و  88از جملھ در برابر فتنھ ی  (ینی ھای درخشان و كم سابقھاخیر بھ خاطر نقش آفر

مورد حقد و كینھ ی دشمنان تابلودار نظام و سرویس ھای بیگانھ ای قرار داشتھ كھ ...) گروھك ریگی و
  ].4"[سالھ ی خود را در فتنھ ی سبز بھ چشم می دیدند 20انھدام سناریوی 

  :می داند کھ) ستیدول غربی ورژیم صھیونی(دشمن

از  بزنند اما نھ از روبرو، بلكھ -یعنی دولت و رئیس جمھور -این ضربھ را باید بھ خاكریز اول نظام"
در شطرنج نیز وقتی مھره ھای دو حریف . و نھ با گارد تقابل بلكھ با نفوذ بھ روش اسب تروا! عمق دولت

ه ای كھ امكان دور زدن و پریدن از روی مھره بھ مقابل ھم می رسند و یكدیگر را سد می كنند، تنھا مھر
پیاده كردن چترباز در عمق  -اگرچھ نارسا - اصطالح نظامی آن. ھای حریف را دارد، مھره ی اسب است

ی جبھھ ی حریف و اصطالح اطالعاتی آن نفوذ و ھمرنگی و زدن شبیخون بھ ھنگام غفلت از عمق جبھھ 
، درصدد ]حرکت سبز[می دھد دشمن پس از ھزیمت در آن فتنھقرائن و شواھد بسیار نشان ...مقابل است

از درون آن و بھ واسطھ ی ایجاد تقابل و بن بست با  -دولت مكتبی و اصولگرا  -است بھ خاكریز اول نظام
  ].5"[نظام آسیب بزند

  :دمی گوی. کیھان در نھایت پس از بازگو کردن ھدف دشمن،راه نجاتی پیش پای احمدی نژاد قرار می دھد

كدام درخت با . ھدف این پروژه زدن رگ و ریشھ ھای حیات دولت بھ دست برخی عناصر نفوذی است"
اگر غفلت كنیم، توھم پیروزی برای ما سستی می آورد و ...قطع ریشھ ھا می تواند ادامھ ی حیات دھد

شتر باشد حتی اگر انتظار آن است كھ احمدی نژاد، مالك ا...ریشھ ھای گندیده برای توطئھ بھ ھم می رسند
از سر  -"!م ن عبداهللا الناصح"با امضای  -این بار در تشخیص این كھ تیر پرتاب شده از جانب دشمن 

  ].6"[خیانت و فریب است، بھ خطا رفتھ باشد

، سعداهللا زارعی، دیگر 1/2/90در . رویدادھای دیگری ھم نشان می دھد کھ قرار است این خط دنبال شود
  :، خطاب بھ آنان گفتھ است)رھبری یتشاخھ ی ب(دوی دفتر تحکیمیس،در ارکیھان نو

سیاست خارجی و داخلی، ی ما شاھد بودیم كھ جریانی در داخل دولت در عرصھ  1387از اواسط "
  ].7"[شاھد بودیم گیری راجع بھ رژیم صھیونیستی موضعكند، كھ این امر را در  معكوس عمل می 

او شکاف بین جریان اصول .مانده ی کل سپاه پاسداران، رسیدروز بعد نوبت بھ سرلشکر جعفری،فر
بھ نفع امریكا و "بھ شمار آورد و تحلیل ھای آنان را " عمیق"گرایی انقالبی و جریان انحرافی جدید را 

حکایت " عمق فاجعھ ی انحراف"و مشابھ تحلیل ھای وزیرخارجھ ی آمریکا قلمداد کرد کھ از " اسراییل
جریان در مقابل  مینھقطعا مخالف انقالب است و در آینده "وی، این جریان انحرافی بھ گفتھ ی .می کند

این . "این جریان در آینده بھ طور قطع بھ مقابلھ با انقالب بلند خواھد شد...خواھد ایستاد یانقالب اسالم
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جریان بھ طور قطع این .خود را پشت احمدی نژاد مخفی کرده است" در حال رشد"و " خطرناک"جریان 
  ].8"[ھمراه باشد، معلوم نیست یاما اینكھ این اتفاق چطور و با چھ حوادث"شکست خواھد خورد،

خامنھ ای با اعضای جامعھ ی مدرسین حوزه ی علمیھ ی قم  سلطان علیھنوز چنده ماه بیشتر از دیدار 
ه ی ھاشمی در آن دیدار، وی پس از شنیدن انتقادھای فقیھان از دولت گفت،در دور. نگذشتھ است

رفسنجانی و محمد خاتمی وقتی آنان بھ خارج رفتھ و با دولت ھای دیگر گفت و گو می کردند، وی بھ 
اما در دوره ی احمدی نژاد خیالش کامًال . شدت نگران می شد کھ مبادا سازش یا خیانتی صورت گیرد

ر زمان ھاشمی لیستی از علی خامنھ ای می گوید د. راحت است و کوچکترین نگرانی از این بابت ندارد
کاالھای مورد تقاضاھای ایران را بھ دولت آلمان داده بودند کھ در مقابلش تعھدات زیادی متقبل می شدند و 

  :می گوید. استجلوی این کار را گرفتھ  رھبری

ھای گذشتھ تفاوت دارد و فرق اساسی در  ام ولی این دولت با دولت ھا حمایت کرده دولتی بنده از ھمھ "
القای حاکمیت دوگانھ بود و  حرف دشمندر گذشتھ . کنند حاکمیت دوگانھ درست کند این است کھ تالش نمی

در برخی ادوار ھم برخی افراد دنبال القای این وضعیت در کشور بودند کھ دولت و مجلس در مقابل 
اختالف نظر ھست و  در شرایط کنونی.والیت فقیھ کھ محور نظام است، قرار دارد ولی االن اینگونھ نیست

پذیرد و بھ آن عمل  من ھم برخی مسائل را قبول ندارم اما االن اگر رھبری چیزی بگوید، رئیس جمھور می
رود، من نگرانی   امروز وقتی رئیس جمھور یا مسئول ارشدی از دولت بھ خارج از کشور می. کند می 

یک بار در موضوع  خواھند چھ بگویند؟ یندارم اما قبًال نگران بودم کھ مسئوالن در خارج از کشور م
روابط با یک کشور اروپایی کاغذی آوردند و مطالبی مطرح کردند کھ خالف عزت بود و من جلوی آنھا 

  ].9"[کنم گفتم اگر این کار را بکنید، مخالفت خود را اعالم می ایستادم و حتی در مورد مشابھی  

و سفر بقایی بھ  اردونیا تنھا شاھد و قرینھ سفر مشایی بھ چھ رویدادی نظر رھبری را تغییر داده است؟ آ
را نگران و مشکوک کرده  سلطانیمن است؟ تحول دیگری ھمزمان با این اتفاقات روی داده کھ 

، سی و دو تن از مقامات ایرانی کھ در سرکوب مردم نقش اساسی 23/1/90اتحادیھ ی اروپا در .است
مھمترین نکتھ در این لیست آن است کھ ھیچ یک ].10[تحریم کرد -شربھ دلیل نقض حقوق ب -داشتھ اند را

 ولی فقیھھمھ ی ناقضان حقوق بشر، یاران .از یاران و ھمفکران محمود احمدی نژاد در آن قرار ندارد
گفتھ می شود کھ بھ طور ھمزمان، برخی .این موضوعی است کھ سوء ظن وی را برانگیختھ است.ھستند

د کھ تیم احمدی نژاد با دول غربی مذاکرات پنھانی داشتھ و خود را مخالف سرکوب بھ او گزارش کرده ان
ھا، موافق بھبود روابط و حل مسائل قلمداد کرده و علی خامنھ ای و نیروھایش را سردمدار سرکوب و 

ه ی نفر 32برخی از مخالفان احمدی نژاد تا آنجا پیش رفتھ اند کھ لیست .نزاع با غرب بھ شمار آورده است
آنان بھ دول غربی گفتھ اند شما نیروھای .تحریمی را دست پخت رئیس جمھور و یارانش بھ شمار آورده اند

  .رھبری را بزنید تا راه ما برای توافق و ھمکاری گشوده شود

کار کھ بھ اینجا کشید،اعمال گذشتھ مورد بازخوانی تازه قرار گرفتھ و نامھ نویسی بھ اوباما، پاپ و 
چرا احمدی نژاد حوزه ی سیاست خارجی را .یرعلنی با دولتمردان بیگانھ از نو تفسیر می شوندمذاکرات غ

کھ قلمرو سلطانی بوده، می خواستھ بھ چنگ آورد و مذاکرات بدون اجازه برگزار کرده است؟ بھ ھرحال 
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رآورد دم زند و خمینی وار فریاد ب" مواضع صحیح رھبری"سلطان دوباره خود را مجبور دید کھ از 
بوده و قاطعانھ " خدمت"و " کار"نبوده، بلکھ حمایت از " شخص"حمایت ھایش از احمدی نژاد،حمایت از 

  :خواھد ایستاد" انحراف"جلوی 

 حرف جمھور، رئیس و آمده وجود بھ دوگانھ حاکمیت و شکاف ایران یاسالم یجمھور در گویند ی م"
 مگر ندارد، را دولت یکارھا و ھا تصمیم در التدخ یبنا گاه ھیچ یرھبر.است نکرده گوش را یرھبر
 نیست، مھم چندان کھ ھم اخیر قضیھ در. است گرفتھ قرار غفلت مورد یمصلحت کند احساس کھ یآنجای

 رھبری و است یمقتدر دستگاه ،یاسالم یجمھور نظام.است شده غفلت یبزرگ مصلحت از شد احساس
 نخواھم دارم، مسئولیت و ھستم زنده من کھ زمانی تا.است ایستاده خود صحیح مواضع در محکم ھم

 خط از ھمواره رھبری و ملت...شود منحرف ای ذره ھا، آرمان سوی بھ ایران ملت عظیم حرکت گذاشت
  . ]11"[است خدمت و کار خط اصلی مالک بلکھ نیستند اشخاص ھم مالک و کنند می حمایت خدمت و کار

نژاد و یارانش در روایدادھای اخیر با اتھام تازه ای مواجھ احمدی :سرقت اسناد وزارت اطالعات -سوم
آنان را بھ سرقت اسناد وزارت اطالعات   29/1/90در ) جوان آنالین(روزنامھ ی سپاه پاسداران.شدند

:جوان نوشت.علیھ رقبای اصول گرای خود در انتخابات آینده متھم کرد استفادهجھت 

مسالھ ای بوده کھ نھادھای  آنان تالش برای خصوصی سازیات و بھره برداری سیاسی از اسناد و اطالع"
این مسالھ کھ پیش از این در دوران دوم خرداد نیز خود .امنیتی و اطالعاتی ھمواره با آن روبرو بوده اند

را بھ نمایش گذاشتھ بود وجریانھای سیاسی درصدد نفوذ بھ دستگاه ھای امنیتی جھت تامین مقاصد خود 
است کھ تالش دارد با بھره برداری  یک جریان انحرافیین موضوع دراین ایام نیز مورد توجھ بودند گویا ا

خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ویژه مقاصد خود را تامین و از عنصر اطالعات بھ عنوان اھرمی 
ین بی گمان ا.برای ترغیب وتھدید برخی از جریان ھا و چھره ھای سیاسی و پیشبرد اھداف سود بجوید

مسالھ و پی گیری آن خواه از سوی ھر فرد و جریانی باشد مورد پذیرش مدیریت و بدنھ نھادھای امنیتی 
نبوده و آنان تامین منافع ملی را بھ بازی ھای جریانی تنزل نمی دھند مسالھ ای کھ بی شک در این ایام نیز 

  ".با این مقاومت ھا روبرو ھستیم

کل ان یکی از مدیر.کھ آیت اهللا خامنھ ای را وادار بھ اقدام مستقیم کرد این ماجرا نیز مسألھ ی دیگری بود
،گوشزد کرده کھ حکم حکومتی رھبری بھ وزیر )کیھاناز نویسندگان فعلی (اسبق وزارت اطالعات

  :می گوید. اطالعات دارای یک نکتھ ی محوری است کھ باید بدان توجھ شود

حتی رونوشت . خطاب بھ آقای مصلحی است، نھ مقامی دیگرالبد ھمگان دقت کرده اند کھ عنوان نامھ "
  ].12"[نامھ ھم برای مسئول دیگری ارسال نشده است

بھ " ھیچ"امنیتی ھا بھ صراحت بھ احمدی نژاد می گویند کھ آیت اهللا خامنھ ای تو را /اطالعاتی/نظامی
و دیگر ) فردا(قالیباف سایت.یعنی تو حتی در حد ارسال رونوشت نامھ اھمیت نداری.حساب آورده است

  .سایت ھای نظامیان این نکتھ را بھ طور ھمزمان منتشر کردند
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نوشت، با  1/2/90ھم در تحلیلی اختصاصی در این خصوص در ) تابناک(سایت سرلشکر محسن رضایی
توجھ بھ اینکھ احمدی نژاد حاضر نشد نظر آیت اهللا خامنھ ای را بر نظر خود مقدم بدارد،و رسانھ ھای 

  :دیک بھ تیم رئیس جمھور با اخباری جھت دار افکار عمومی را تحریک نمودند،آیت اهللا خامنھ اینز

خطاب بھ شخص آقای مصلحی، با این استعفا مخالفت و وی را  تنھاای دقیق و ظریف، آن ھم  در نامھ"
شرایط ) الف:تشویق بھ کار و تالش بیشتر در حوزه تحت مدیریت خود کردند و دلیل آن ھم مشخص بود

شأن حاکمیتی وزارت اطالعات بدین معنا کھ نھاد اطالعاتی تنھا ) ب.سیاسی ـ امنیتی منطقھ و داخل کشور
بدین ... [کند، بلکھ باید در برابر ھمھ نھادھای حاکمیتی پاسخگو باشد کار نمی  برای دولت ـ قوه مجریھ ـ

  ]. 13"[گرفتندبرداری سوء  فرصت را از دشمنان نظام برای بھره]ترتیب،رھبری

فشارھا بھ رئیس جمھور جھت اخراج مشایی و  دیگر یارانش از :و آخرین پیچ تاریخ  احمدی نژاد - چھارم
احمدی نژاد تاکنون در این زمینھ سکوت کرده، ولی مخالفان .قوه ی مجریھ بھ شدت افزایش یافتھ است

آیت اهللا مصباح یزدی   1/2/90در .ھستند سلطاناصول گرا مدعی مقاومت او در برابر حکم حکومتی 
گویند ما تابع والیت ھستیم  می"دوباره وارد میدان شد و احمدی نژاد و یارانش را منافقانی قلمداد کرد کھ 

  ].14"[کنند ولی طور دیگری عمل می

ست شاید احمدی نژاد واقعًا معتقد است کھ با امام زمان  ارتباط دارد و امام زمان تدبیر و ھدایت او را در د
اوست کھ این دو را بھ یکدیگر .اگر چنین باشد ،مشایی حلقھ ی ارتباط او با امام زمان است. گرفتھ است

گویی او در .متأثر از ھمین باور، احمدی نژاد رسالتی تاریخی برای خود قائل است.وصل کرده است
آخرین "اما آیا عبور از . عبور دھد" گردنھ"قرار گرفتھ و می بایست ھمھ را از این " آخرین پیچ تاریخ"

" صاحب امر"بدون مشایی کھ رابط او و " دوران درخشان تاریخی"ی تاریخ و آغاز " گردنھ"و "  پیچ
ضمن آن کھ احمدی نژاد .است ، ممکن می باشد؟ بھ تعبیر دیگر، حذف مشایی بھ معنای قطع ارتباط است

در  1/2/90 در احمدی نژاد].15[بخوبی آگاه است کھ ھدف مخالفان نھ مشایی، کھ زدن خود اوست
  :کردستان در جمع مدیران گفت

و  پیچ تنداند زمان ما را درك كنند؛ چرا كھ  این اعتقاد شخصی من است كھ ھمھ انبیای الھی آرزو داشتھ"
قرار است در این . ای است كھ نتیجھ ی زحمات تمام انبیا است است و عبور از گردنھ آخرین پیچ تاریخ

اند،  امروز ھمھ ی مدعیان شكست خورده .درخشانی تاریخی برسیمی ظلم و تحقیر، بھ دوره دوره از پیچ 
اند و تنھا راه بازگشت بھ راه  داران ھم بھ آخر خط رسیده ھا كارشان تمام شده است، وسرمایھ ماركسیست

  ].16"[انبیا الھی باقی مانده است

، احمدی نژاد نمی توانست در این شرایط تحت فشار ادامھ داشت" مکتب ایران"با اینکھ تھاجم بی امان بھ 
می بایست ھمچنان .ھمھ جانبھ ی صنف روحانیت و نظامیان، طبقھ ی متوسط ناراضی را نادیده بگیرد

از این رو،در ھمین سخنرانی تمام .بکوشد و طبقھ ی متوسط را در این نزاع در جبھھ ی خود قرار دھد
  :رفت و یک بار دیگر پای ایران و ایرانیان را بھ وسط کشید و گفتھشدارھای مراجع تقلید را ناشنیده گ
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ھمھ ی . كنیم كھ پر افتخارترین ملت تاریخ است كنیم و برای ملتی كار می  ما در ایران خدمت می "
ملت ایران رتبھ ی اول . نظیر است مورخان اذعان دارند كھ سھم ملت ایران در فرھنگ و تمدن جھانی بی 

تنھا ملتی كھ در تاریخ تجلی فرھنگ و انسانیت، توحید و عدالت بوده است ...یبی ھم نداردرا دارد و رق
این ناسیونالسیم نیست، ما پیرو دین حنیف ھستیم، اما ایران و موجودیت آن یك نعمت خدادادی . ایران است

ای خودرا یادآوری ھ خواھیم مسوولیت گویم بھ دنبال غرور نیستیم، بلكھ می  است وقتی عظمت ایران را می
جز ملت ایران ھیچ كس حرفی برای گفتن ندارد و اگر قرار است تغییری ایجاد شود پرچمداریش با . كنیم

  ].17"[كشور ماست

در دیداری بھ وی گفتھ است کھ ) احمدی نژاد؟(آیت اهللا مھدوی کنی نیز خبر داده  کھ یکی از دولتی ھا
را با شعار  -خصوصًا طبقھ ی متوسط  -د و باید مردمروحانیت دیگر پایگاھی در میان مردم ندار

اما مھدوی بھ او گفتھ است کھ روحانیت و ولی فقیھ اساس کار است و .جذب کرد) مکتب ایرانی(دیگری
اگر احمدی نژاد کنار رود ھیچ اتفاقی نمی افتد، اما اگر .آنھا اجازه نمی دھند ماجرای مشروطھ تکرار شود

  ].18[اشد، ھمھ چیز فرو می پاشدقرار بر رفتن روحانیت ب

او . بھ طور طبیعی تحلیلی از  پایگاه اجتماعی گروه ھا احمدی نژاد را بدین گونھ رویارویی کشانده است
اقشار فقیر جامعھ طرفدار او بوده .بر این باور است کھ روحانیت و اصول گرایان فاقد پایگاه اجتماعی اند

طرح کرده توانستھ پایگاھی در میان  طبقھ ی متوسط ھم برای خود و با شعارھایی کھ طی ماه ھای گذشتھ 
شاید او گمان می کرد کھ برکناری غافلگیرانھ ی وزیر اطالعات موجب عکس العمل رھبری .فراھم آورد

اما احتمال قوی تر شاید این باشد کھ واکنش رھبری را پیش بینی می کرد و می خواست کھ بھ . نشود
  .ر مقابل رھبری ایستاده است و سلطان نمی گذارد منتخب مردم کار کنددیگران بفھماند کھ د

علی خامنھ ای در گام اول می کوشد تا با حذف یاران اصلی احمدی نژاد وی را کامًال تحت کنترل در آورد 
اما احمدی نژاد تجربھ ی گذشتھ را پیش خود .تا دو سال آخر ریاست جمھوری بدون دردسر تمام شود

مولوی درباره ی ورود سھ تن بھ باغی را نقل کرد کھ  مثنویآیت اهللا خمینی یک بار داستان  .حاضر دارد
بھ بنی آقای خمینی . خود را از شر یک یک آنھا خالص کردباغبان میان آن سھ تن اختالف افکند و سپس 

آقا  بھ:"در گفتپس از عزل بنی ص.پاکسازی کنی صدر دائمًا فشار می آورد کھ باید اطرافیان و دفترت را 
گفتم بعضی از این افرادی کھ دور تو جمع شده اند گرگ ھایی ھستند کھ تو را بھ باد فنا می دھند،گوش 

دائمًا  ].19)[انتشار مجدد تصویر این سخن توسط یکی از سایت ھای سپاه پاسدران قابل توجھ است"(نکرد
این . است" باند جنایتکار سید مھدی ھاشمی"آیت اهللا منتظری را می کوبید کھ بیت اش در دست منافقین و 

وقتی بھ خامنھ ای فشار آورد کھ باید . شیوه ی زدن را آیت اهللا خمینی بھ جانشین خود بخوبی آموخت
خامنھ ای از ھمین شیوه علیھ دیگران استفاده  سلطان علیبعدھا .مواظب اطرافیانش باشد، او گردن نھاد

ی آیت اهللا طاھری اصفھانی از امام جمعھ ای اصفھان نوشت،فراموش نامھ ای کھ او در پاسخ استعفا.کرد
  :در پاسخ آیت اهللا طاھری نوشت 21/4/81خامنھ ای در  علی.نشود

 خود اعتماد مورد ظاھرا افراد و  نزدیكان ، اطرافیان از ابتدا را  مبارزه باید  ھمھ ، یاقتصاد فساد  مسئلھ در"
  نزدیك  شاگردان و  یاران از  ییك  كھ شد  موجب  نامطمئن  اطرافیان  شتم در  یگرفتار  یبال.نمایند  شروع
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 در  دخالت از را او و شود  واقع  ایشان مطرود ، زمانی   یگانھ  آن عمر اواخر در ]آیت اهللا منتظری[ امام
 خود مراد و استادی   حكیمانھ اخطار و  تصمیم  این  بھ  شخص  آن اگر باز و كنند  یشرع  منع  یسیاس امور
  .]20"[آورد ینم وجود  بھ كشور و خود  یبرا را  یبعد  مشكالت یقینا كرد ی م  عمل

وقتی آیت اهللا منتظری بھ .یعنی،وقتی پاکسازی اطرافیان پذیرفتھ نشد، عزل از قائم مقامی صورت گرفت
احمدی نژاد نیز .شدانتقادات و نافرمانی ادامھ داد،توسط آقای خامنھ ای در بیت خود پنج سال زندانی 

اگر او بایستد .بخوبی آگاه است کھ یا باید از خیر ھمھ ی یاران اصلی اش بگذرد و یا باید منتظر حذف باشد
اگر . امام عزل از ریاست جمھوری بھ معنای طرد اجتماعی نخواھد بود.،بھ احتمال زیاد حذف خواھد شد

. باید انتخاب کند.زیادی با او نمی توانند بکنند در چارچوب اختیارات قانونی ریاست جمھوری بایستد،کار
مردم کسانی را کھ در مقابل سالطین . می تواند در کنار مردم و با مرم باشد. راه بھ روی او گشوده است

روی نظر خود ایستاده ) 3/2/90(ظاھر کار نشان می دھد کھ او تا امروز.ستمگر بایستند دوست دارند
را ھمراه خود بھ کردستان نبرد،بلکھ ھنوز وی را بھ جلسات ھیأت دولت راه  نھ تنھا وزیر اطالعات. است

  ].21[نداده است

واقعیت ھای ستبر جھان .آدمی ذات ثابتی ندارد کھ تغییر ناپذیر باشد:وظیفھ ی دموکراسی خواھان -پنجم
مھدی کروبی،  نھ آیت اهللا صانعی، میر حسین موسوی،. خارج ایدئولوژی ھا و آدمیان را تغییر می دھند

حتی سازمان .محمد خاتمی، اصالح طلبان آدم ھای دھھ ی شصت اند؛ نھ گروه ھای مارکسیست آن دوران
ھمین حکم .مجاھدین خلق نیز امروزه ھمان شعارھایی را سر نمی دھد کھ در دھھ ی شصت سر می داد

نھ .د و ھمھ تغییر کرده اندھمھ می توانند تغییر کنن.درباره ی اصول گرایان و احمدی نژاد ھم صادق است
می توان مدعی شد کھ فقط ما تغییر کرده ایم و دیگران در ھمان جای اول خود ایستاده اند؛ و نھ می توان 

جھان ھمھ را تغییر داده .مدعی شد کھ ما از ابتدأ افرادی دموکرات،آزادی خواه و مدافع حقوق بشر بودیم
آنان کھ تغییر بنیادین کرده اند، برخی تغییرشان . برخی سطحی اما تغییر برخی بنیادین بوده و تغییر.است

تغییر برخی اصولی و محصول تأمالت نظری بوده و تغییر برخی دیگر صرفا .مثبت بوده و برخی منفی
  ].22[زمینھ ای باید راه حل مسائل را جست و جو کرد/در چنین سیاق. معلول مقتضیات قدرت سیاسی

یعنی .،مستلزم جدایی نھاد دین از نھاد دولت است"تزم بھ آزادی و حقوق بشرنظام دموکراتیک مل"آرمان 
نھادی مقدس نیست،مجری احکام شریعت نیست،روحانیت در چنین حکومتی از : دولت دموکراتیک

سکوالریسم در این معنا، .برخوردار نیست)کھ یکی از آنھا حق ویژه ی حکومت کردن است"(حقوق ویژه"
این . سکوالریسم کھ نباشد،دموکراسی و حقوق بشر ھم نخواھد بود.موکراسی استگذار بھ د شرط الزم

برخی گروه ھا و پیروانشان ھرگونھ .است" بنیادین"برحق و در عین حال /خواست،مطالبھ ای موجھ
فروپاشی "،"ساختارشکنی"، "انقالب"، " براندازی"را تحت عناوین " تحول خواھی بنیادین مسالمت آمیز"

برمبنای این مدعا،مدعیات بعدی بھ شکل گزاره ھای ضروری .رد می کنند...و" لتھای خارجیبھ کمک دو
  :برساختھ می شوند

نظام سلطانی "یعنی پذیرش ).قانون اساسی(و رژیم حقوقی) نظام موجود(پذیرش عملی رژیم حقیقی -الف
  .کنونی" فقیھ ساالر
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  .تأکید بر اجرای ھمھ ی اصول قانون اساسی -ب

  .سیاسی در چارچوب ھای نظامرقابت  -ج

  .شرکت در انتخابات و حمایت از یکی از جناح ھا کھ بھ آرمان ھای ما نزدیکتر یا کم خطرتر است -د

ثروت میان جناح ھای مختلف رژیم /در طول سھ دھھ ی گذشتھ ھمیشھ نوعی رقابت و نزاع بر سر قدرت
دھھ ی (،چپ ھا و راست ھا)58-61ھای سال (مکتبی ھا و لیبرال ھا/خط امامی ھا:برقرار بوده است

اصول گرایان /،اصالح طلبان و محافظھ کاران)اوائل دھھ ی ھفتاد(،ھاشمیست ھا و محافظھ کاران)شصت
،اصول گرایان و احمدی )پایان دھھ ی ھشتاد(، سبزھا و اصول گرایان)نیمھ ی دوم دھھ ی ھفتاد بھ بعد(

  ).یری آن در دو سال اخیراز نیمھ ی دوم دھھ ی ھشتاد و اوج گ(نژادی ھا

از زمامداران اصلی " انتقال قدرت"در ھیچ صورتی بھ (ناموثر/تقلبی/غیر رقابتی/انتخابات ایران،ناعادالنھ
برقرار ) خودی ھا(اما ھمیشھ رقابتی میان جناح ھای طرد نشده ی رژیم.است)بھ مخالفان منتھی نمی شود

رفت،وقتی انتخابات محدود بھ اصالح طلبان و اصول برمبنای ایده ای کھ ذکر آن .بوده و خواھد بود
وقتی اصالح طلبان کامًال .گرایان بود، می بایست در انتخابات شرکت کرد و بھ اصالح طلبان رأی داد

حذف شدند و بھ آنھا اجازه ی شرکت در انتخابات داده نشد،باید باز ھم در انتخابات شرکت کرد و از میان 
واقعیت را .دی ھا، بھ گروھی کھ بھ ما نزدیکتر یا کم خطرتر است رأی داداصول گرایان و احمدی نژا

احمدی . چپ ھای دھھ ی شصت تغییر کردند و بھ اصالح طلبان دھھ ی ھفتاد و ھشتاد تبدیل شدند:ببینید
  .نژاد ھم تغییر کرده و شعارھایی بھ مراتب رادیکال تر از اصالح طلبان سر می دھد

تاکنون نوک تیز حملھ ی خود را  1384از سال " ح طلبی خمینی محوراصال"ھاشمی رفسنجانی و 
ھاشمی در این مدت،دائمًا ھمھ را بھ اجماع حول محور آیت اهللا خامنھ ای . معطوف بھ احمدی نژاد کرده اند

از این رو تمام کوشش او .برای او حذف احمدی نژاد یک پیروزی بھ شمار می رود]. 23[فراخوانده است
راھکار ھاشمی /دستور العمل.آن بود تا خود را نزدیکترین و بزرگترین مدافع رھبر نشان دھدمعطوف بھ 

نیز ھمچنان ھمین " کلمھ"سایت ]. 24[پشت سرآیت اهللا خامنھ ای علیھ احمدی نژاد:رفسنجانی چنین است
باید حمایت سیاست را دنبال کرده و می خواھد بھ رھبری بقبوالند کھ خطر اصلی احمدی نژاد است، رھبر 

خود را از او بردارد، ھاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و موسوی و کروبی از محمود احمدی نژاد بھ آیت 
  ].25[اهللا خامنھ ای نزدیکتر بوده و این گونھ فرامین او را نادیده نمی گرفتند و نقض نمی کردند

عھ را مجذوب خود کرده اند، در اینکھ احمدی نژاد و گروھش با مواضع و عملکرد خود اقشاری از جام
سیاست ھای پوپولیستی و مسألھ ی امام زمان ناظر بھ اقشار محروم جامعھ و .شک و تردیدی وجود ندارد

شاید کسانی این .معطوف بھ جذب طبقھ ی متوسط است...و کوروش و موسیقی و حجاب و" مکتب ایرانی"
اما این سیاست ھم نادرست .نژاد پشتیبانی کرد ایده را مطرح سازند کھ در این نزاع، بھتر است از احمدی

احمدی نژاد و یارانش ھمان افرادی ھستند کھ علی خامنھ ای بزرگشان کرد، برصدر نشاندشان، .است
/ امنیتی/دستگاه ھای اطالعاتی.حمایتی از او بھ عمل آورد کھ تاکنون از ھیچ کس بھ عمل نیاورده است

آوردند و اینک بھ فرمان رھبری " باال"در دو انتخابات گذشتھ  نظامی بھ فرمان سلطان احمدی نژاد را
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گمان می کرد کھ در قدرت ھم دقیقًا ھمان بمانند کھ بودند،اما قدرت .حملھ ی بھ او را آغاز کرده اند
  .مقتضیاتی دارد

امھ در زمان انتخابات، وقتی اصول گرایان و گروه احمدی نژاد برنامھ ھای خود را اعالم کردند،اگر برن
ھا و سیاست ھای متفاوتی در زمینھ ی سیاست داخلی و خارجی داشتھ باشند، احزاب و گروه ھای معتقد بھ 
شرکت در انتخابات می توانند از یکی از طرفین حمایت بعمل آورند و یا بھ مردم بگویند کھ بھ یکی از 

  .طرفین رأی ندھید

یعنی علل و . ید سرشت اختالف را توضیح دھداو با. اما روشنفکر قلمرو عمومی وظیفھ ی دیگری دارد
بھ عنوان مثال، باید بگوید کھ این . دالیل اختالف، عوامل تشدید کننده ی آن و پیامدھایش را تبیین نماید

نزاع معلول آن است کھ منابع اقتصادی در پروسھ ی خصوصی سازی در دست چھ کسانی قرار گیرد؟  و 
کسی باشد؟ یعنی، وزارت اطالعات در ھمین نظام سلطانی اگر در  کنترل دستگاه اطالعاتی در دست چھ

اما وقتی بھ سازمان تحت .اختیار قوه ی مجریھ باشد، مجلس حداقلی از کنترل را بھ آن اعمال خواھد کرد
ھدف روشنفکر قلمرو .امر مستقیم رھبر تبدیل شود،بھ طور مطلق از کنترل عمومی خارج می گردد

" ثروت ھای بادآورده"و " قدرت متراکم"کاھش درد و رنج مردم، و نقد بی امان  عمومی تقرب بھ حقیقت،
انتظار دارند کھ " مریدان سیاسی."سیاستمداران نیست" پادوی سیاسی"روشنفکر قلمرو عمومی،.است

اشتغال " پادویی سیاسی"روشنفکران وظایف اخالقی خود را فراموش کرده و بھ کار ناشریف 
  ].26[ورزند

اساس قدرت و ارکان آن در دست سلطان و ھمھ .است" نظام سلطانی فقیھ ساالر"ھوری اسالمی رژیم جم
حملھ . والیت فقیھ بنیاد این دیکتاتوری است).قانون اساسی 57اصل (ی قوا تحت والیت مطلقھ ی فقیھ است

ن علی خامنھ ای سلطا.حاکم بر ایران است" استبداد دینی"ی بھ احمدی نژاد بھ معنای نادیده گرفتن بنیاد 
نظامی برساختھ کھ کوچکترین اختالفی در آن بھ نزاعی بزرگ تبدیل شده و طرف نزاع کھ تا دیروز نظر 

دموکراسی خواھان در نظام سلطانی .کرده ی امام زمان بود، بھ عامل دشمن و جاسوس او مبدل می شود
. ری و ھمراھی با او فاجعھ استحمایت از رھب.باید ھمھ ی حملھ ھای خود را معطوف بھ سلطان نمایند

  .بھ تبع نقشی کھ در دوام این نظام سرکوبگر دارند، باید دقیقًا نقد شوند -از جملھ احمدی نژاد-بقیھ ی افراد

انتخابات . فراھم می آورد" فرصت عمل"، کھ "امکان تنفس"نھ تنھا " پائینی ھا"برای " باالیی ھا"نزاع 
اگر چنین فرصتی .است"بسیج اجتماعی"بسیار خوب برای " فرصت" متقلبانھ ی ھمین نظام سلطانی، یک
نھ ذھنی " شبکھ ھای اجتماعی واقعی"یعنی  - ھای سراسری" ارتباط"مھیا شد، باید از آن برای برقراری 

در چنین نظامی، بدون بسیج اجتماعی و نافرمانی مدنی،گذار بھ دموکراسی محقق . استفاده کرد -و مجازی
  .نخواھد شد

ھای متنوع " سازمان یابی"از طریق " قدرتمند کردن مردم"یک فرصت مھم برای " باالیی ھا"ھای  نزاع
اما از سخنان و اقداماتی کھ موجب اجماع باالیی ھا .از این فرصت باید استفاده کرد.و متکثر پدید می آورد

مجلس و قوه ی مجریھ و  اصالح طلبان کھ نشان داده اند بھ دنبال گرفتن.خواھد شد، باید خودداری ورزید
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شوراھای شھر ھستند، بھتر است در شرایط کنونی سکوت کرده و ھیچ سخنی پیرامون نزاع اصول 
ھر سخنی از سوی آنان کھ بوی استفاده ی بھ نفع خود .گرایان و احمدی نژادی ھا بر زبان جاری نسازند

دوام این نزاع .زوری خواھد شد داشتھ باشد،موجب کاھش نزاع و فشار سلطان علی خامنھ ای جھت وحدت
  .پیامدھای گوناگونی دارد کھ باز ھم باید درباره ی آن گفت و گو کرد

3/2/90گویانیوز،:منبع

  :پاورقی ھا

  :می نویسد 1/2/90در " از معلوم بھ مجھول یک سناریو"بھ عنوان نمونھ، کیھان در سرمقالھ ی  -1

نقشھ وجغرافیای سیاسی خاورمیانھ، پروژه را با  غرب چھ در چالش ھستھ ای و چھ درباره ی تغییر"
اصالح طلبان بستھ و تمام كرده بود اما روی كارآمدن اصولگرایان بھ ویژه احمدی نژاد و اطاعت و 

فتنھ ...ھماھنگی آنھا با رھبری كھ تدبیر و شجاعت را بھ ھم آمیختھ، ھر دو پروژه را بھ ضدخود تبدیل كرد
رآمد چرا كھ طیفی در غرب مانند شیمون پرز بھ این پروژه رسیده بودند كھ از چنین تحلیلی ب 88ی سال 

جنگ با جمھوری اسالمی از داخل مرزھای ایران آغاز می شود و اپوزیسیون سبز بھ نیابت از ما با "
  ". رژیم می جنگند

  :محسنی اژه ای می گوید -2

حقیقتا نحوه ی عملکرد در ...پیدا نمی شود گاھی ایشان کارھایی انجام می دھند کھ ھیچ توجیھی برای آنھا"
قند آب می "این گونھ برخوردھا در دل دشمنان ما ...مورد برکناری وزیر اطالعات توجیھ پذیر نیست

اطالعی ندارم کھ در آن زمان مقام معظم رھبری از روند برکناری من مطلع بود یا نھ، ولی ایشان "...کند
اتفاقی کھ برای ما رخ داد مانند ھمین اتفاقی بود کھ برای ...شتنداز برکناری آقای مصلحی اطالعی ندا

مسلما دشمن در اگر ھدایت ھای مقام معظم رھبری در ایجاد تعامل میان مسئوالن  نبود ...مصلحی رخ داد
  ".بسیاری از صحنھ ھا نتیجھ می گرفت

  : رجوع شود بھ لینک

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1294369  

، دو جملھ از اسنفدیار رحیم مشایی را )1/2/90"(از معلوم بھ مجھول یك سناریو"کیھان در سرمقالھ ی  -3
سازی عزل وزیر  دو جملھ ی یاد شده کھ از نظر کیھان بھ قصد زمینھ. مبنای تحلیل خود قرار داده است

  :اطالعات بیان گریده،بھ شرح زیرند

ابعاد تحوالت و قیام ھای مردم منطقھ را باید با علم بھ قصد و طرح قدرت ھای بزرگ برای تسلط بھ "
دستگاه ھای مسئول باید در اسرع وقت . منطقھ تحلیل كرد و در الیھ ھای پایین تحوالت متوقف نشویم

  ".خود را در خصوص تحوالت منطقھ جبران كنندضعف ھای اطالعاتی و ارتباطی 
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نمی توانیم با قاطعیت نتیجھ بگیریم كھ خواستھ و افق آرمان مردم این كشورھا دقیقًا ھمان مطالبات و "
نداشتن اخبار و تحلیل صحیح و دقیق درباره ی ھر یك از این كشورھا و ... خواستھ ھای ملت ایران است

طرح كالن سلطھ گران ما را در موضع گیری ھا و تصمیم گیری ھا بھ  ارتباط ھمھ ی این رویدادھا با
  ".اشتباه خواھد انداخت

  .1/2/1390، کیھان، "از معلوم بھ مجھول یک سناریو" – 6و  5و  4

  wstext.php?nn=9002010469http://www.farsnews.com/ne: رجوع شود بھ لینک -7

  :سردار جعفری گفتھ است -8

كنیم كھ بھ آنھا  ی منحرف شدند و البتھ ما تعارف م یكھ از مسیر اصولگرای یكسان ییعن یجریان انحراف"
انقالب بیشتر  یاین انحراف با مسیر اصلی رویم و زاویھ  ی گوییم اما ھرچھ جلوتر م مي یجریان انحراف

و  بھ نفع امریكا و اسراییلنیز  یجریان انحراف یھا تحلیل...تر خواھد شد نمایان شكاف عمق اینشود،  ی م
... كند یاست كھ خانوم كلینتون بھ عنوان وزیر خارجھ امریكا از حوادث منطقھ م یشبیھ ھمان تحلیل مذبذب

را كھ بعد از  یالھی بكند و این اراده  ]از رویدادھای منطقھ[یدر داخل تحلیل دیگر یاینكھ جریان انحراف
منطقھ نمود پیدا كرده، منتسب بھ امریكا  یھا انقالب در قالب خیزشی سالھ  یس یھا تالش و مجاھدت

قطعا مخالف انقالب است و در داشتھ باشد  یكھ چنین تحلیل یاست و كس انحرافی عمق فاجعھ بداند، 
دید با سر دادن شعارھا و ج ین انحرافجریا...خواھد ایستاد یجریان در مقابل انقالب اسالم مینھآینده 

این جریان در آینده بھ طور قطع بھ مقابلھ با انقالب را دارد و  یجدید قصد رویاروی یترفندھای بكارگیر
 ینیز دشمنان داخل ]حرکت سبز[اخیری گذشتھ و در ایام اصالحات یا فتنھ  در...با انقالب بلند خواھد شد

را  ینفوذ كرده بودند اما این ماھیت انقالب است كھ ھر چیز غیر خود ھا و در داخل نظام یدر میان خود
انقالب شاھد وجود  یاست كھ ما امروز در جامعھ و در كنار مسیر اصل یاین طبیع...كند ی از خود دور م

بخواھد از تابلو و شعار حق استفاده باطل كند،  یباشیم اما اینكھ این جریان انحراف ییك جریان انحراف
انقالب ھستند كھ البتھ این منافقین در ھر مقطع با شكل و ظاھر  یمنافقین، دشمنان اصل.اك استخطرن
دارد تا واقعیت  یط نفاق تمام نشد و امروز این خط در حال رشد است و سعخ...كنند ی بروز پیدا م یمتفاوت

 یفاق چطور و با چھ حوادثاینھا در آینده حتما شكست خواھند خورد اما اینكھ این ات...خود را پنھان كند
آینده با گذشتھ این است كھ ی این جریان و فتنھ  یھا از مھمترین تفاوت ییك...ھمراه باشد، معلوم نیست

پنھان كرده و ]احمدی نژاد[موجھ، مقبول و محبوب مردمی جدید خودش را پشت یك چھره  یجریان انحراف
دھند جریان باطل از  یو محبوب اجازه م یاصل یھا یتالبتھ اینكھ چطور این اتفاق افتاده و چرا این شخص

  ".نبوده و یك موضوع خارج از روال است یآنھا سوءاستفاده كنند نیز طبیع

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002010393: رجوع شود بھ لینک

  :وع شود بھ لینکرج -9

-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-http://www.asriran.com/fa/news/144089/%D8%B9%D8%B6%D9%88
-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D9%87
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-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D
-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C
-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
-%D9%85%D9%86-2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%8C%D9%85%DB%8C%E

%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C  

برخی از وبسایت ھا بخش ھای دیگری از .متن کامل این گفت و گو در اختیار سران نظام قرار گرفتھ است
  .ھمین دیدار را منتشر کرده اند

  :رجوع شود بھ لینک -10

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110414_l26_eu_sanctions_human_rights_names.shtml  

  http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=7991  :رجوع شود بھ لینک -11

  http://jahannews.com/vdcjatevyuqemiz.fsfu.html: رجوع شود بھ لینک -21

  :ینکرجوع شود بھ ل -13

-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-http://www.tabnak.ir/fa/news/160106/%D8%A2%DB%8C%D8%A7
-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88

%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F  

  http://rajanews.com/detail.asp?id=85643: رجوع شود بھ لینک -41

درباره ی منحرف اعالم کردن مشایی از سوی اصول  -"وعاظ والییجامعھ ی "امیری فر،دبیرکل  -15
  :گرایان گفتھ است

 كنند می حملھ یمشای بھ كھ كسانی ھدف گفتند ایشان پرسیدیم نژاد یاحمد یآقا از را سؤال این یا جلسھ در"
  ".ھستم من خود كنند تحقیر را او خواھند می  و

  :وی افزوده است

 و مشایی كھ چرا گوید یم دروغ قطعا نكند، قبول را یمشای اما است نژاد یداحم طرفدار بگوید یكس اگر"
 چھ ھر و است نژاد یاحمد تائید مورد گوید ی م یمشای چھ ھر ندارند یكدیگر با تفاوتی نژاد احمدی

 مگوی یم كھ یزمان و یمشای ییعن نژاد یاحمد گویم، ی م یوقت...دارد قبول را آن یمشای گوید یم نژاد یاحمد
  ."نیستند یشدن جدا یكدیگر از زالل و خالص فرد دو این پس. نژاد  یاحمد ییعن یمشای

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002010196:رجوع شود بھ لینک

  :رجوع شود بھ لینک -17و  16

1752172&Lang=P-http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News  
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:آیت اهللا مھدوی کنی در بخشی از سخنان خود گفتھ است -18

 از را خودش نفوذ روحانیت کھ کردند اظھار جمعی یک در من خود حضور در اصولگراھا از بعضی"
 را مردم کھ کنیم کاری یک باید ؟ بکنیم کار چھ باید پس.  کند جمع را مردم تواند نمی دیگر و داده دست
 امام شعارھای و روحانی شعارھای باید ؟ کنیم کار چھ کنیم جمع بخواھیم را مردم حاال خوب.  کنیم جمع

ی  طبقھ یک کھ بدھیم شعارھایی یک ؟ کنیم حذف را سنتی یا انقالبی و اسالمی شعارھای ؟ کنیم عوض را
 فکر ھمین معلول شاید ھا حرف این و] ایرانی مکتب و[ ایران مسئلھ این ؟ کنیم جذب را مردم از دیگری

 اما کند شرکت راھپیمایی یک در ایرانی اسم بھ است ممکن جوان یک...گفتم صریحًا مجلس آن در ...است
 اعتقاد با باشد اسالم نام بھ و باشد وسط اسالم پای وقتی ولی.  کنند می فرار ھایشان خیلی باشد خطر وقتی

 و است واجبات اوجب از نظام حفظ فرمود امام کھ است نظام و انقالب حفظ ما اصلی ھدف...ایستند می
 در کھ اگر بنده...است زمان فقیھ ولی و فقیھ والیت آن ستون و است آن ستون حفظ بھ وابستھ نظام حفظ
 است مصلحت بھ کنار بروم االن اگر کھ کنم احساس وقت یک اگر باشم اسالمی جمھوری در ریاست مقام
 جناب و ھا دولتی بھ توصیھ...کرد حفظ باید را خیمھ ستون. شود نمی طوری کنار بروم بنده...بروم باید

 ، گویم نمی را جمھور رئیس آقای خود ، ناکرده خدای وقت یک واقعًا کھ است جمھور رئیس آقای
  ".بشود جدایی باعث کھ نکنند کاری طرافیانا

  aspx-http://www.khabaronline.ir/news.145398:  رجوع شود بھ لینک

  :رجوع شود بھ لینک تصویری سایت مشرق -19

http://mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=41572  

  http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=2284: رجوع شود بھ لینک -20

" خودداری احمدی نژاد از ھمکاری با وزیر اطالعات:"در مقالھ ای با تیتر )الف(سایت احمد توکلی -21
:کھ در باالی صفحھ ی اول خود انتشار داده، نوشتھ است

 و است کرده پافشاری اطالعات وزیر برکناری بر مبنی خود قبلی موضع بر ھمچنان نژاد احمدی محمود"
 از ھنوز جمھور رئیس رفت، می انتظار آنچھ برخالف الف گزارش بھ.کند ھمکاری وی با نیست حاضر

 ھیات در حضور برای شد، ابقا اطالعات وزارت در انقالب رھبر حکومتی حکم با پیش چندی کھ مصلحی
 دعوت نیز کردستان بھ جمھور رئیس استانی سفر بھ ھمچنان اطالعات وزیر.است نکرده دعوت دولت
 وزیر کھ است این گرفتھ، صورت کھ ریحیص تاکیدات برخالف جمھور رئیس استدالل.است نشده

 با مجموعھ این مدیریتی تیم کھ نداده اجازه و است داشتھ خانھ وزارت این در ضعیفی عملکرد اطالعات
  ".شود ھمراه دولت

  http://alef.ir/1388/content/view/10/1380:   رجوع شود بھ لینک
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، ضمن "زلف آشفتھ ی آیت اهللا خامنھ ای"و "ایران گرایی بھ جای اسالم گرایی"در دو مقالھ ی  -22
توضیح نزاع پدید آمده،توضیحاتی درباره ی مشی ای کھ دموکراسی خواھان باید پی بگیرند، عرضھ 

  :یرجوع شود بھ لینک ھا. دو مقالھ ی یاد شده،بخش اول و دوم تحلیل حاضرند. داشتیم

http://www.nilgoon.org/archive/ganji/pdfs/Akbar_Ganji_Iranism_and_Islamism.pdf  

6208d9fe94.html-article/archive/2011/april/20/article/-http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion  

رجوع شود بھ . مستندات این مدعا ارائھ شده است" ھاشمی رفسنجانی و علی خامنھ ای"در مقالھ ی  -23
  http://www.nilgoon.org/archive/ganji/pdfs/Akbar_Ganji_Hashemi_Khamenei.pdf: لینک

تمامی مطالبی کھ از ھاشمی اینک در سایتش منتشر می شود در خدمت این ھدف قرار دارد کھ  -24
و البتھ، ھاشمی یار نزدیک . ری، ضد روحانیت، ضد نظام،و بزرگترین فتنھ استاحمدی نژاد ضد رھب

  :بھ عنوان نمونھ، بھ چند لینک زیر بنگرید. رھبری و  بھترین مدافع اوست

mic&lang=1&id=3874http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dyna  

http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3878  

anjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3861http://www.hashemirafs  

http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3869  

مونھ، بنگرید بھ بھ عنوان ن. مقاالت دیگران ھم کھ در سایت او قرار می گیرند، در خدمت ھمین ھدف است
  http://ebrat.ir/?part=news&inc=news&id=31807  :مقالھ ی عماد افروغ در لینک زیر

، "بود تر نزدیک کسی چھ بھ کسی چھ نظر/یادآوری و تذکر"سایت کلمھ در مقالھ ای تحت عنوان  -25
کی از اصول گرایان را منتشر کرده تا نشان دھد نظر ھاشمی و خاتمی و موسوی و کروبی مقالھ ای از ی

در آن مقالھ موارد بسیار فراوانی در نقض فرامین رھبری بھ وسیلھ .بھ علی خامنھ ای نزدیکتر بوده است
  :کلمھ نوشتھ است.ی احمدی نژاد فھرست شده است

 نژاد احمدی سبد در یکجا را خود ھای مرغ تخم گونھآن رھبری اگر گفتند می کھ کسانی نبودند کم"
 خرداد ١٩ نامھ نھ اما.رسید  نمی بازگشت قابل غیر نقطھ بھ و شد نمی عمیق آنگونھ بحران گذاشت، نمی

 خاتمی ھمچون کسانی چندباره ھای دلسوزی نھ دھد، تغییر را جانبداری این توانست رفسنجانی ھاشمی
 ماه چند پیشنھاد نھ و شد توجھ غیرموجھ موضع این تغییر برای کروبی ثالام ھشدارھای بھ نھ شد، شنیده

 دولت بگذارند و بردارند دست دولت رئیس از دوپینگی حمایت از نظام نھادھای اینکھ برای میرحسین بعد
 برخی.شد مواجھ ای مسئوالنھ پاسخ با گیرد، قرار کارآمدی آزمون در فراقانونی ھای پشتیبانی بدون دھم
 را سبز جنبش محصور شیخ و میر چون کسانی دلسوزانھ ھشدارھای و گفتارھا خاطره اخیر، دادھایرخ
 نمایش بھ دردناکی زیبایی با را آنھا ھای نگرانی صداقت و ھا بینی پیش صحت و کند می زنده اذھان در
 و آلوده ای ناعادالنھ تموقعی چنین بھ حاکمیت سراپای آنکھ از پیش ھشدارھا این کھ نبود بھتر آیا. گذارد می
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 بھ را کلمھ عزیز ھمراھان و خوانندگان مقدمھ، این با شد؟ می شنیده شود، آغشتھ ستم و ظلم بھ دستھا
 تمردھای از متعددی مصادیق بھ کھ کنیم می دعوت اصولگرا نگار روزنامھ یک از یادداشتی مطالعھ
 نگران وضعیت ھمین بھ رسیدن از دیگران و میرحسین مگر...کند می اشاره رھبری نظرات از نژاد احمدی
  ".دادند نمی ھشدار این از بدتر ای آینده و اینچنین فرجامی بھ نسبت و نبودند

  :رجوع شود بھ لینک. خواندن متن کامل مقالھ ی کلمھ و مقالھ ی شکوھی پیشنھاد می گردد

55829/-/www.kaleme.com/1390/02/01/klmhttp:/  

مریدان "، با نمونھ ی ھاشمی نشان داده ام کھ "ھاشمی رفسنجانی و توطئھ ی حقوق بشر"در مقالھ ی  -26
اش چگونھ انتظار دارند کھ روشنفکران قلمروعمومی اعمال و سخنان فعلی او را نادیده بگیرند و " سیاسی

  :رجوع شود بھ لینک.شخص او شوند" پادوی سیاسی"بھ جای نقد آنھا،

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/04/110421_l10_ganji_rafsanjani_human_rights.shtml  

  

  

  


