
  مطلب به مناسبت انتشار مجدد

  " و ماهيت دولت احمدی نژاد هاجستاری در باره حاميان، انديشه"

، اين مطلب را ول احمدی نژاد را به قدرت رساند سپاه پاسداران و نيروهای بسيج که برای بار ا اول سال پيش و تنها چند ماه بعداز شبه کوتای۴

 .  و منتشر کردمتهيه

  سال از حاکميت اين۴اما گذشت .  آشکار نشده بوداينچنين افشاء  و برهمگانهيت، عملکرد و انديشه های حاميان احمدی نژاد در آن مقطع زمانی ما

 افکار و انديشه های حاميان پشت پرده احمدی نژاد را به مبنائی برای سياست گذاری در قلمروهای اليه از جناح راست حکومت اسالمی که طی آن

ويدادهای  و با توجه به ر از اين رو ماهيت اين جناح از حکومت اسالمی نيز محک تجربه خورد،امنيتی و ادراه امور تبديل کرد؛گی، قضائی، فرهن

  و اينکه،  توسط احمدی نژاد برای دور دومان رياست جمهوری مجدد ساختمکودتای دوم انتخاباتی سپاه پاسداران و اشغالهای اخير از جمله هفته 

ياد آور می شوم که اين مطلب چند ماه . ضروری دانستممطلب را  انتشار مجدد اين  ديدار پدرخوانده خود مصباح يزدی در قم شتافت،  مجددا بهاو

   . برای انتشار مجدد تغييراتی جزئی در متن آن داده ام. نوشته شده استه نهمبعداز اشغال پست رياست جمهوری توسط احمدی نژاد در دور

بی مناسبت . آنهم يادداشت زير بود که در سايت پيک ايران به چاپ رسيده بود.  مجدد اين مطلب بودم که شاهد ديگری از راه رسيددر حين انتشار 
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اين در که" قرآنجنگ وجهاد در"تحت عنوان  ی داردا کتاباين آق 
در اين کتاب . کتاب بدعتهايی نوين را در دين اسالم بنيان می نهد

 به طور. را تبيين کند"نظريه عمومی خشونت " او سعی دارد
اول، : اجمال می توان گقت اين نظريه بر چهار اصل استوار است

 ای جز اين آفرينش است و خداوند چاره سرشت انسان خشونت
بدليل اهداف خوبش  دوم آنکه نوعی از اين خشونت.نداشته است
 سوم، بايد در به کار بردن اين نوع خشونت پيش قدم.پسنديده است

شد تا هم موانع رفع شود و هم دشمن را در عمل انجام شده قرار 
که می تواند تشخيص دهد کدام خشونت بد  و چهارم، کسی .داد

به کار رود، ولی   اينکه اين خشونت کی و کجا بايداست يا خوب و
  .می کند و اعمالش ابدًا قابل استيضاح نيست او اين اختيار مادام العمر را مستقيمًا از خدا کسب. مطلقه فقيه است

  .جستاری در باره حاميان، انديشه ها  و ماهيت دولت احمدی نژاد

  فرهاد شعبانی 

همانطوريکه . اين ديدار، رويداد مهمی بود. از پيروزی با آيت اهللا محمد تقی مصباح يزدی در قم را جدی  گرفت کمتر کسی ديدار احمدی نژاد بعد
ئتالف آبادگران ، عروج خود به مقام رياست جمهوری را مديون فعاليت سازمانيافته  داد، احمدی نژاد بعنوان کانديد ادر اين مبحث نشان خواهم

شماری از ) جاسوسان و خبر چينان وزارت اطالعات( سربازان گمنام امام زمان  ،ه پاسداران و نيروهای بسيجتشکيالت وسيع و گسترده سپا
امام خمينی و آيت اهللا محمد  پژوهشی -مداحان و روضه خوانان ، روزنامه کيهان، هفته نامه يا الثارات حسين، نشريه پرتو سخن، موسسه آموزشی

لذا ترديدی نبود اولين کسی که می .  که به وسعت جغرافيای ايران گسترده اند، می دانداين جريانظريه پردازان تقی مصباح يزدی بعنوان يکی از ن
  : بودموارد زير تنها  نمونه هائی از تالشهای مصباح و مريدانش برای پيروزی احمدی نژاد  .بايست به ديدارش می شتافت، مصباح يزدی باشد

 ۵ در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، افيان خود توصيه کرده بود که همگی برای پيروزی احمدی نژادمصباح يزدی به شاگردان و اطر"
را اقامه کنند تا خداوند با پيروزی احمدی نژاد به ملت ايران کمک کند تا بتوانند عدالت ) عج(شنبه را روزه بگيرند، شب جمعه را نماز امام زمان 

  ."شرکت در انتخابات مثل نماز واجب است: مصباح يزدی  .سته ملت مسلمان ايران است، پی ريزی کنندرا در جامعه به طوری که شاي



پرسش  .بوداين چند نمونه تنها گوشه بسيار اندکی از سر تيتر روزنامه ها و سايتهای اينترنتی درباره حمايت مصباح و مريدانش از احمدی نژاد 
 بسيج و ديگر نيروهای امنيتی و نظريه پرداز اين ناح راست احمدی نژاد مورد حمايت سپاه پاسداران واينحاست چرا در ميان همه کانديداهای ج

رئيس قوه مجريه رژيم اسالمی ايران به جريانی تعلق دارد که  پاسخ را بايد در اين جستجو کرد که قرار گرفت؟ جريان مصباح يزدی و همفکرانش 
 ٧۶  سالاليه ای که همراه با کل جناح محافظه کار در خرداد. حافظه کار نظام اسالمی را تشکيل می دهنددرونی جناح راست و ميکی از اليه های 

توسط برخی از اصالح ) قتل های زنجيره ای ( ، اما علی رغم افشای جناياتش  بر قوه مجريه به سايه رفت"اصالح طلب حکومتی"با تسلط جناح 
وزارت اطالعات، اطالعات سپاه پاسداران و بسيج، و : ی خود بر قوه قضائيه و نهادهای امنيتی از جمله طلبان حکومتی، هيچوقت نفوذ و تسلط سنت

سالهای حاکميت در انصار حزب اهللا و لباس شخصی ها را از کف نداد، بلکه : رسمی نظام از جمله ديگر ارگانهای امنيتی موازی با قوه قهريه 
اضافه کنم که تمايل ويژه . در اين نهادها افزايش يافت) مصباح يزدی( رسه حقانی و نفوذ پدر معنوی آنها اصالح طلبان حکومتی کاشتن شاگردان مد

رهبران وطلبه های مدرسه حقانی به نهادهای امنيتی و قضائی نظام اسالمی حاکم بر ايران يک استراتژی آگاهانه و پشتوانه منافع مادی خاصی 
 ، سه تن از آنها از شاگردان مدرسه حقانی قم بوده اند و همچنين ٧۶ جمهوری اسالمی تا مقطع خرداد  وزير اطالعات۴ از  برای مثال.است

 . بسياری از روحانيون بلند پايه اين وزارت خانه و قضات عالی رتبه دستگاه قضائی و دادگاه ويژه روحانيت نيز از شاگردان اين مدرسه اند
انتخابات رياست جمهوری برخالف تصور غالب نه تنها خلع  اين گرايش در جريان نهمين دوره تصرف قوه مجريه توسط کانديد مورد حمايت

بدنبال کشتار نويسندگان، . برميگردد٧۶الساعه نبود، بلکه طی پروسه ائی صورت گرفت که گذشته آن به همان سالهای اوائل بعداز دوم خرداد 
فالحيان، سعيد امامی و روح اهللا حسينيان بر وزارت اطالعات که به قتلهای زنجيره ائی فعالين سياسی و فرهنگی در دولت رفسنجانی و اقتدار 

 در دولت خاتمی وزارت اطالعات و ديگر نهادهای امنيتی سپاه، ی برخی از مراجع مذهبی صورت گرفت؛بر اساس فتوامعروف شد و همه آنها 
بعداز دوم خرداد .  نخورده و در عنان قدرت شاگردان مدرسه حقانی باقی ماندنددستبسيج و قوه قهريه موازی هم به جزء تغييراتی ظاهری همچنان 

زی در صفوف جنبش انقالبی خود يعنی مهار جنبش اعتراضی کارگران، دانشجويان و بحران ساوظيفه هميشگی  مصباح يزدی اين بار در کنار هم
، تا بر اين کومت اسالمی مورد حمله قرار دادن فاقد مشروعيت برای اداره حاصالح طلبان حکومتی را نيز تحت عنوان تجديد نظرطلباکردستان؛ 

لذا در کنار  .د و حکومت را بر اساس انطباق اسالم بر منافع خود بر جامعه حاکم گردانندکامل همه قوا را فراهم آوربستر زمينه های تصرف 
در يک سلسله سخنرانيهائی که توسط صدا و سيمای نماز جمعه تهران ارعاب های روزمره ، مصباح يزدی بعنوان سخنران پيش از خطبه های 

با الهام از اين سخنرانيها بود که هواداران اين اليه سوای .  به بازنگری اصول و مواضع اسالمی پرداختتحت مديريت علی الريجانی رله می شد،
ابی کردند و خود را برای تصرف مجدد قدرت و بازگشت به متن حکومتی را فاقد مشروعيت دينی ارزيسازماندهی تدريجی خود، اصالح طلبان 

ترور حجاريان بدنبال يکی از سخنرانيهای مصباح يزدی در نماز جمعه صورت گرفت که نه تنها خود مصباح را به چهره ائی .آماده می کردند
که در يک قطب آن اصالح طلبان حکومتی و در قطب ديگر جدال و کشمکشی . شد  تبديلجنجالی تبديل کرد، بلکه خود رويداد به جنجالی رسانه ائی

حکومت " ، "روشنفکر دينی"، "تساهل و تسامح" ، "خشونت و ترور در اسالم"آن هواداران اين گرايش قرار داشتند و در باره واژه هائی چون 
برخی از سخنرانيهای جنجالی مصباح که اين . ر در آمدمقاالت و کتابهای فراوانی از هر دو طرف به رشته تحري...  و "فقاهتی و جايگاه ولی فقيه

. وظيفه دينی و غيرت دينی به ما اجازه نمی دهد که شاهد اهانت به مقدسات اسالم باشيم و ساکت بمانيم": امن زد اينها بودنددجدال رسانه ائی را 
سات از جان و مال خود و فرزندانمان عزيزتر است، ما می و مقدوقتی اسالم . اسالم برای دفاع از مقدسات دينی، خشونت را تجويز کرده است

. تواند او را مجازات کنداز اين جهت اگر کسی به مقدسات دينی توهين کرد، انسان می . توانيم برای دفاع از آنها حتی جان خود را به خطر افکنيم
   کوری ، حميد رسائی انتشارات کيهانبازی ترور نوشته عبدالمجيد اش . "مگر اين اقدام او موجب فساد بيش تری باشد

  : و در جای ديگری چنين می گويد

، کسی که اهانت بنده همان فتوای حضرت امام در مورد سلمان رشدی را دادم. نکته ديگر، اين بنده هيچ فتوائی خالف مسلمان فقهی شيعی نداده ام"
فتواست و برای کسی که ثابت شد او عليه مقدسات . گاهی محاکمه اش نکردندسلمان رشدی را در هيچ داد. به مقدسات اسالم کرده، مهدورالدم است

زمان هم نيست، همه فقهای اسالم از شيعه و سنی براين فتوای  فتوای علمای اين اين فتوای بنده نيست، فقط. ر استاسالمی توهين کرده، خونش هد
هين به شخص پيغمبر اسالم اين مجازات را دارد يا نسبت به ساير مقدسات و ائمه اختالف بين شيعه و سنی در اين است که آيا فقط تو. اتفاق دارند

البته اگر ولی . اتفاق شيعه و سنی است. پس اين فتوای من نيست. گوينداطهار مثل توهين به پيغمبر اکرم است و آنها فقط در مورد پيامبر اکرم می 
عنی مصلحت نداند هر کس به تشخيص خودش عمل کند، از باب اطاعت از ولی فقيه، نبايد فقيه منع کند و بگويد به تشخيص خودتان عمل نکنيد، ي

  همانجا... "هر کس به تشخيص خودش عمل کند

***  

مبارزه طبقاتی و تحوالت اجتماعی در اين دوره شکل يک مثلث را بخود گرفته بود، از يک طرف جنبشها و تحرکات اعتراضی طبقه کارگر، 
و مردم کردستان قرار داشت که در خارج از مدار و جدال جناحها مسير خود را عليه هر دو جناح طی می کرد و خوشبختانه زنان، دانشجويان 

در عرصه سازمانيابی دست يابد و آنها را توانست به يک سری از تجارب و دستاوردها و شيوه های مبارزاتی نوين برای مقابله با رژيم بويژه 
  .داشتند که بر سر تصرف قدرت و حذف همديگر جدال خود را ادامه می دادند ديگر جناح های حاکميت قرار و از طرف. تثبيت نمايد

اصالح طلبان حکومتی که در پی عدم تحقق وعده های بی اساس و عوامفريبانه شان بتدريج در ميان مردم بی اعتبار تر می شدند، و رويگردانی 
بدين ترتيب ابتداء در نمايش شوراهای شهر و . ند، توان خود در مقابله با جناح رقيب را نيز از دست دادندتوده های مردم به خود را تجربه می کرد

امروز همانطوريکه شاهد . را به رقيب باختندسر پست رياست جمهوری  بينی می شد، بازی برروستا، سپس مجلس هفتم و در نهايت آنطوريکه پيش
در اين سه نهاد يعنی شوراها، مجلس و قوه مجريه دست باال را دارند و اصالح طلبان ) سپاهيان و امنيتی ها ( هستيم افراطی ترين اليه جناح راست 



هنوز هم نتوانسته اند به يک اجماع برای اتخاذ آرايش مناسب حکومتی نه تنها قدرت در اين نهادها را از کف داده اند، بلکه خود پراکنده و سردرگم 
  . وزسيون حکومتی برسندبرای ايفای نقش در اپ

 به آن اشاره شد در متن يک جدال و کشمکش واقعی صورت گرفت، اما تصرف قوای مجريه و مقننه "اين تغيير جايگاه همانطوريکه مختصرا
، تنها در **تصرف کندنيز اليه های ديگر جناح راست حکومتی، مجلس خبرگان رهبری را توسط اين اليه که در نظر دارد در گام بعدی با حذف 

 ٨ يک نظام اسالمی و طی  سال گذشته حاکميت٢٧ ستمی که طی مردم تحت. به کل نظام ميسر شده آمده زدن مهر عدم مشروعيت مردم به ستومتن 
  .سال اخير گرايشی ليبرالی بر زندگی خود را تجربه کرده و از همه آنها رويگردان شده بودند

کتشان، به زنان مورد تبعيض قرار گرفته و به مردم کردستان و بسياری ديگر از اقشار تحت ستم در ايران بنابراين تا آنجائيکه به کارگران و زحم
واقع نشان  و در عدم مشروعيت را به اين نظام زدند،بر می گردد با تحريم و بابکوت نمايش انتخابات  در يک همصدائی گسترده يکبار ديگر مهر 

   . ؛ حکومتی تحميلی بر مردم استدادند اين حکومت، حکومت مردم نيست

اما علی رغم اين، سرشت مذهبی جمهوری اسالمی در اين است که اعمال حاکميت بر مردم را نه از مشروعيت مردمی بلکه از منشاء فکری اش 
ران امروز با پديده ائی روبرو از اين منظر مردم اي. ده مردم بعنوان منشاء حاکميتش محلی از اعراب نداردورای آسمانها جستجو می کند و ارادر 

 که بيشتر از دوره های پيش از خود براين اصل پافشاری می کند و اين پيامدهای خاص خود را دارد که بايد مورد توجه کارگران و هستند
  .زحمتکشان و نيروهای چپ و راديکال قرار گيرد

زن ستيز و ضد آزادی عقايد مخالف و  ن نظام، دولتی مدافع سرمايه داری، ضدکارگر؛البته که دولت احمدی نژاد همانند همه دولتهای تاکنونی اي
روند . منتقد است و به اين اعتبار در روندهای اصلی حرکت سرمايه از جمله اقتصاد و انطباق آن با روندهای جهانی تغييری بوجود نيامده است

ن حال اين دولت دارای صفات و ويژگيهائی است که می تواند به درجاتی منحصر به اما در عي. خصوصی سازيها با همان شتاب ادامه خواهد يافت
در همين عمر کوتاه چند ماهه اش نشانه های دارابودن چنين صفات و ظرفتيهائی را در تمام حوزه های زندگی مردم فرودست را از خود . فرد باشد

  برای نمونه . بروز داده است

عناصر بيشتری از طلبه ها و شاگردان مدرسه حقانی و نورچشمی های اساس نظرات مصباح يزدی تعيين شده اند و اعضای کابينه احمدی نژاد بر 
بار عناصر اصلی و کليدی اين تبه اين اع. مصباح يزدی در ستاد احمدی نژاد جا گرفته و شمار ديگری بعنوان مشاورين و معاونين انتصاب شده اند

آنها پيروان مکتب و انديشه های خشونت .  نظام اسالمی شناخته می شوند که با تفکر و انديشه خاصی در درون دولت را کسانی در بر می گيرند
  .آميزی هستند که مصباح يزدی فرموله کننده آنست

  :  کنداو در يکی از همين سخنرانيها ديدگاههای خود در باره خشونت در اسالم را چنين تشريح می

 خويش، تصميم گرفتم که بت نفی مطلق خشونت را بشکنم و اين تصور را که هر خشونتی بد است و هر نرمشی مطلوب بنده در جهت انجام وظيفه"
باشد، بلکه هر ق نرمش مطلوب  مطلق خشونت محکوم و مذموم و مطلاز اين جهت در جلسه قبل عرض کردم که اين طور نيست که. است، نفی کنم

همچنان که همين سخن را در بحث آزادی نيز داشتم و گفتم که آزادی مطلق مردود است و  . ای مطلوب هستندکدام از آنها با قيودی و در چارچوبه
می گوئيم خشونت مطلقا مذموم نيست، بدان جهت است که عده ائی در امروز نيز اگر .  و اسالم مطلوب استآزادی در چارچوبه ارزش های دين

ع از اسالم و ارزش های اسالمی انجام می گيرد، خشونت آميز و نامطلوب قلمداد می کنند و آن را پرتو نفی مطلق خشونت هر حرکتی را که دفا
  . "محکوم می کنند

***  

  : و در يکی ديگر از از سلسله سخنرانيهايش مصباح يزدی ديدگاه خود در باره حکومت و اجراء را چنين تشريح می کند 

؟ گمارده شدن افراد خاصی صی بايد متصدی آن شود و نه ديگریاين است که چرا شخص خاسئوال . درست است که مجرم بايد مجازات شود"
کسی . بايد برخودار از دليل و مالک باشد، چون رفتار آنها نوعی تصرف مالکانه در انسانهاستبرای اجرای قانون و مشروعيت يافتن رفتار آنها 

می کند و او را در فضای محدودی محبوس می ند و اختيار و آزادی را از او سلب که مجرم را زندانی می کند در حوزه وجودی او تصرف می ک
چون برخورد با مجرمان و متخلفان به معنای سلب آزادی و سلب حقوق آنهاست و تصرف . برودکند و اجازه نمی دهد که به هر کجا خواست 

مالک مشروعيت . قوه مجريه، چيزی غير از رای اکثريت مردم استدر بينش اسالمی، مالک مشروعيت . مالکانه در انسان ها محسوب می گردد
(  هر انسانی . بايد اجازه دهد که ديگران در بنده گان ولو بنده گان مجرمش تصرف کنندهستند و خدا  چون انسانها همه بنده خدا. اذن خداوند است
که به همه انسانها اعطا شده است و کسی حق ندارد اين آزادی را از برخوردار از آزادی هست و اين آزادی موهبتی الهی است ) حتی افراد مجرم
بدين ترتيب، در بينش و رويکرد اسالمی،  .افراد مجرم را دارد که مالک آنها باشد و او خداوند استکسی حق سلب آزادی از . ديگران سلب کند

ه و اساسا حکومت الزم شمرده شده، معيار و مالک ديگری نيز الزم عالوه بر آنچه در همه نظامهای انسانی و عقالنی برای شکل گيری قوه مجري
  .است که ريشه در اعتقادات و معارف اسالمی دارد

چنين اعتقادی ايجاب می کند که تصرف در مخلوقات خدا حتما بايد به اذن او . بر اساس اعتقاد ما خداوند رب و صاحب اختيار هستی و انسانهاست
لطبع موجب تحديد آزادی ها می شود، خود ، قوانين که چارچوبه های رفتار بهنجار شهروندان را مشخص می کند و بااز طرف ديگر. صورت گيرد

بخود اجراء نمی گردند و نيازمند دستگاهی است که به اجرای آنها بپردازد و در نيتجه بايد حکومت و قوه مجريه برخودار از قوه قهريه شکل گيرد 



 در قوه مجريه بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادی افراد سامان نمی يابد و گفتيم که تصرفو شکی نيست که حکومت و 
مخلوقات، حتی در حد سلب آزادی مجرمان و تبهکاران از سوی کسی روا نيست که دارای چنين اختياری باشد و اين اختيار و صالحيت فقط از 

امتياز  .که در مخلوقات او تصرف کندون او مالک و رب انسانهاست و می تواند به حکومت اجازه دهد چ. سوی خداوند به ديگر ان واگذار می شود
نظريه واليت فقيه بر ساير نظريات مطرح شده در فلسفه سياست و در باب حکومت به اين است که آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسالمی ريشه 

حوزه رفتار و در مقابل، اعتقاد به اين ؛ تصرف قانونی در . سان ها بايد مستند به اجازه الهی باشددر اين نظريه حکومت و تصرف در ان. می گيرد
يعنی متصدی اجرای قانون اگر چنين اعتقادی داشته باشد . يت استربوب در  شرکآزاديهای ديگران الزم نيست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعی

در بنده گانش را دارد، من در واقع ادعا می کند همانطور که خداوند حق تصرف . نده گان خدا تصرف کندکه حق دارد بدون اذن و اجازه الهی درب
البته نه شرکی که موجب ارتداد شود، بلکه شرک ضعيفی است که از کج انديشی و . نيز مستقال حق تصرف در آنها را دارم و اين نوعی شرک است

چطور کسی خود را هم سطح خداوند می داند  و  .ان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه کوچکی نيستکج فکری ناشی می گردد و در پرتو آن عصي
 . "مدعی است، همانطور که خداوند در بنده گانش تصرف می کند، من نيز با تکيه بر رای و انتخاب مردم اين حق را دارم که در آنها تصرف کنم

   ناگفته ها از ترور حجاريان برگرفته از کتاب بازی ترور تحليلی مستند از

***  

. گرايش اندنظريه وافرادی که برای تصدی امور در دولت احمدی نژاد با مشاورت مصباح يزدی تعيين شده اند از طرفداران پر و پا قرص اين 
ی اقتصادی قوه قضائيه و مدرسه حقانی، داوودی معاون اول رئيس جمهور و معاون قبلمصطفی پور محمدی وزير کشور، علی جنتی از شاگردان 

از شاگردان مصباح يزدی، مهدی چمران سخنگوی آبادگران و مشاور رئيس جمهور در امور شوراها و شهرداريها، حجت السالم محمد مصلحی 
 يهان،وزير ارشاد و از همکاران نزديک شريعتمداری در کچشم و گوش مصباح يزدی و مشاور رئيس جمهور در امور روحانيان، صفار هرندی 

ماندهندگان ترور فعالين اپوزسيون در خارج از کشور، جمال کريمی راد وزير دادگستری و دادستان اوائل منوچهر متکی وزير خارجه و از ساز
در سطح . هستند که به دولت احمدی نژاد راه يافته اندانقالب در کردستان تنها و تنها شماری از طلبه های مدرسه حقانی و نزديک به مصباح يزدی 

  .مديران و استانداران نيز اين روند پيش رفته تر است

چه اشکالی دارد مسئوالن  : وزير کشور در پاسخ به منتقدان گفت )  سپتامبر٢٨(  مهر ماه ۶ روز چهارشنبه  در رابطه با انتصاب چنين مديرانی
  اطالعاتی در مناصب مختلف قرار گيرند؟

  . آنها از شاگردان خوب من در مدرسه حقانی بودند : ر و اطالعات می گويدحائری شيرازی نيز در باره وزاری کشو

 که زير "پرتو سخن" "ياالثارات حسين" هفته نامه  گرفته تااين مجموعه، از رهنمودها و مشاوره های فکری حسين شريعتمداری مدير مسئول کيهان
جمهور و  رهنمودهايشان تغيير در مديريت ها را به رئيس مدی نژاداند، باری احنظر مصباح يزدی ادارده می شود و شخص مصباح که پشتوانه فک

دولت توصيه می کنند و در سياست گذاری دولت در همه قلمروها بخصوص در کنترل زندگی خصوصی شهروندان نقش و دخالت تعيين کننده 
  .ت و رهنمود اين عناصر صورت گرفته استهمانطوريکه گفته شد، بسياری از تغيير مديريت ها در اين روزها با دخال. دارند

برای دومين بار در قم به ديدار مصباح يزدی رفت و خبر گزاريها دو سخنرانی از او را در )  سپتامبر٢٧(  مهر ماه ۵ احمدی نژاد روز  سه شنبه 
 .و تحت پوشش قرار دادندجمع حوزه ائيها مخابره 

چرا که گرايشی که امروز حاکميت را دارد . روريستپشتوانه فکری و جهت گيريهای آن ضشناخت خصوصيات و ويژگيهای دولت احمدی نژاد و 
و تبعيت از اصول و قوانين استثمار، به دنبال اجرای اصولهای اسالمی در همه بر داشتن خصوصيات يک سيستم و حاکميت سرمايه دارنه عالوه 

  .ا در پی دارداين جهت گيريها پيامدهای خود ر. حوزه های زندگی مردم است

اجرای بی کم و کاست قوانين اسالمی در همه حوزه های زندگی مردم فرودست در ايران به معنای بازپس گيری هرچه بيشتر هرگونه اعمال اراده 
ان، با زنان و اين خود يعنی روياروئی همه جانبه با کارگران و زحمتکش. خشن ترين سرکوبها در جامعه استائی از آنها که خود مستلزم برقراری 

  .مردم کردستان است که نشانه های آن را در اقدامات زير می بينيم

شماری از دستگير شدگان اعتراضات تير (کمه اافزايش شمار اعدامها در مالء عام، دستگيريهای گسترده در کردستان و نگهداری زندانيان بدون مح
 محالت تحت عنوان رزمايش کوی و برزن، به خيابان ريختن ماموران نهی از منکر ، اجرای طرح ايست و بازرسی بسيج در)انو مرداد در کردست

شورا تحت عنوان رزمايش دفاع شهری،  هزار گردان عا٢و دستگيری شمار زيادی از زنان و دختران تحت عنوان بی حجابی و بد حجابی، تقويت 
 روزه در تهران، با ٢٠ت عنوان پاکسازی اراذل و اوباش در اجرای طرحی و جوانان بيکار و دردمند تحيگانهای ويژه و دستگيری جوانان حمله 

استقرار نيروهای انتظامی، امنيتی، سپاه و بسيج در خيابانها، جداسازی هرچه بيشتر زنان و مردان با طرح ايجاد خطوط اتوبوسرانی ويژه بانوان 
بر کاروانهای عروسی، تعيين يک هئيت منصفه مطبوعاتی از عناصر شناخته شده کنترل بيشتر . در آمده استکه از اول مهرماه در تهران به اجراء 

ائی چون عسکر اوالدی که ضديت آنها با آزادی عقيده و بيان جای هيچ انکار و ترديدی نيست که خود به معنای راه افتادن چرخه بيدادگاههای 
  ...قد است و مطبوعاتی و اعمال هرچه بيشتر سانسور بر نشر کتاب و مطبوعات منت

يليتاريزه اين رويدادها و تغيير و تحوالت گسترده ای که در نيروی نظامی و انتظامی کشور و وزارت اطالعات در جهت گسترش فضای امنيتی و م
  . ها و نظاميگری صورت می گيرد، تنها در مدت بسيار کوتاه دوماهه اتفاق افتاده استکردن فضای حاکم بر شهر



رقبايش در هر دو جناح راست و اصالح طلب رفت و بر ، هيچ نشانه ائی از تحقق شعاری که احمدی نژاد با سردادن آن به جدال بلحاظ اقتصادی اما
اين روند پيامدی جزء خانه خرابی هرچه بيشتر . برعکس روند خصوصی سازی با سرعت هرچه بيشتری ادامه دارد. موج سوار شد، ديده نمی شود

  .رسيدن به مقصود بودبنابراين شعار عدالت اجتماعی احمدی نژاد تنها وسيله .  نداشته استبرای کارگران به دنبال

يکی از اولين اعتباراتی که توسط معاون اول رئيس جمهور تصويب آن از . جالب است اگر چند اعتبار تصويبی هئيت دولت را از نظر بگذرانيم
 از محل هزينه های پيش بينی نشده به منظور توسعه خطوط ريلی و ايستگاه خط آهن ريالجانب هئيت دولت معرفی شد، اختصاص پنج ميليارد 

 ميليارد ريال جهت تکميل اردوگان نسل نو وابسته به بنياد فرهنگی حضرت مهدی واقع در محدوده مجموعه مسجد جمکران ١٠مسجد جمکران و 
ی امام زمان دوازدهم شيعيان در يک شب در آنجا ظاهر شده و به مالک  کيلومتری قم که طبق افسانه ها، مهد٧جمکران محلی است در (. است

  .  احمدی نژاد پيرو جنبش مهدويت است و عالقه وارادت خاصی به قم و اين مکان مقدس دارد)داده تا مسجدی در آن بنا سازدزمين دستور 

ها حل نخواهد شد و رنج و آزارهايشان کاهش نخواهد يافت، شکی نيست که مشکالت و مصائب معيشتی مردم کارگر و زحمتکش با اين دولت نه تن
بدون شک تمام اين اقدامات سرکوبگرانه با مقاومت مردمی در ابعاد . بلکه خود اين دولت به امل المصائبی برای فرودستان تبديل خواهد شد

  .م اسالمی خواهيم بوداجتماعی روبرو خواهد شد و ما شاهد روياروئی گسترده توده ائی با اين دولت و کل نظا

بنا به گزارش سايت آفتاب، گفته می شود طيف راديکال . شاگردان مصباح يزدی در فهرست خبرگان رهبری ) سپتامبر٢٩(  مهرماه ٧پنج شنبه ** 
   .از ديگران استدر اين فهرست نام شاگردان مصباح يزدی برجسته تر . را تدوين کرده اندفهرست اوليه خود را برای انتخاب خبرگان رهبری 

  


