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 انتقاد شدید مجید انصاری از طرح اتهام علیه موسوی و کروبی 

 بعد از ظهر ۷۱:۷| شهریور  ۲۲, یکشنبه

  -مردمک 

نسبت به وجود یک ۱ گوید مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده دوره ششم مجلس، می

نوان نظامی ظالم و خشن معرفی ع خواهد جمهوری اسالمی در جهان به جریان برانداز در درون نظام که می

 .شود، مشکوکم

و تاکید « پوساند لرزاند و آن را از درون می های نظام را می  پایه»مجید انصاری براین باور است که این جریان 

 .کرد  ها برابر تبلیغات منفی دشمن در زمان امام خمینی وجود داشت، ولی کسی باور نمی کرد که ده

مبارز با اشاره به سخنان منصور ارضی، از مداحانی که به تازگی در یکی از  این عضو مجمع روحانیون

این مداحی که با ۱ قرار داده بود، گفت« لعن»های خود، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد  سخنرانی

و در  رسد کند، بوی جهنم از دهانش به اهل آسمان می کمال بی شرمی دهانش را در مجالس مذهبی تهران باز می

 .همین دنیا جلوی او را خواهند گرفت

طلبان را به  شوند، اما اصالح های دولتی که از پول نفت و پول مردم اداره می وی همچنین از مطالب روزنامه

 .کنند، انتقاد کرد دشمنی با نظام متهم می
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ستان پیشین کشور را به ها، داد  های دولتی که موسوی خوئینی انصاری با اشاره به مطلبی در یکی از روزنامه

شود، در حالی که هنوز  دشمنی با نظام متهم کرده بود، هشدار داد که چرا دروغی به بلندای برج میالد گفته می

ها، مورد تایید امام  ترین موقعیت ها وجود دارد و او در حساس خوئینی آثار شکنجه رژیم گذشته بر بدن موسوی

 .خمینی بوده است

در ۱ دست آمده انتقاد کرد و گفت شود براساس شنود، علیه خاتمی به هایی که ادعا می وی همچنین نسبت به تهمت

شود که اطالعاتی را از شنود به دست  قانون، شنود منع شده است اما چگونه به این راحتی و با افتخار ادعا می

ر، با هرگونه شنود، بازداشت و ورود به حریم و در بحران ترو 16اند درحالی که امام خمینی در سال  آورده

 .مردم بدون حکم قاضی مخالف بود

های سرشناس نظام، از جمله میرحسین  چهره  ها علیه این عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اتهام زنی

اند؟   چطور سی سال مسئوالن این مملکت همه خائن درآمده۱ موسوی و محمد خاتمی و مراجع تقلید، تاکید کرد

ای چاپلوس و تازه به دوران رسیده و  ها پشتیبانی از والیت فقیه است؟ عده ها براندازی نیست؟ این این

 .بردن بنیان این کشور هستند  الهویه در حال ازبین مجهول

 سال منافق 03ای چنین مصونیت پیدا کنند که درباره آقای موسوی بگویند وی  معنی ندارد که عده۱ وی تاکید کرد

 .بوده است

ای خاطرنشان کرد که حتی انتقاد از شخص رهبر، در معنی ضدیت با  هللا خامنه انصاری با اشاره به سخنان آیت

 .های مغفول از قانون اساسی هستیم والیت فقیه نیست و تاکید کرد که ما خواهان اجرای همین بخش

 

 

 

 

 

 

 


