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 هدف از برآناری اژه ای تصفيه وزارت اطالعات است: شاگرد مصباح يزدی

 

اح يزدی، طی سخنانی و از شاگردان ارشد مصب) ره(قاسم روانبخش، عضو هيئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمين 

در جمع تعدادی از فارغ التحصيالن طرح واليت، به نكات بسيار جالبی درمورد حوادث پس از انتخابات و لزوم 

دبير سياسی هفته نامه پرتوسخن ضمن حمله شديد به . تصفيه گسترده در ساختار سياسی آشور اشاره نمود

. دانست" جريان سوم"ا متفاوت از چپ و راست و متعلق به اصولگرايانی نظير باهنر و الريجانی، احمدی نژاد ر

 .جريانی آه بدون شك پدر معنوی آن آسی نيست جز محمد تقی مصباح يزدی

 

و از شاگردان ارشد مصباح يزدی، طی سخنانی ) ره(قاسم روانبخش، عضو هيئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمين 

به نكات بسيار جالبی درمورد حوادث پس از انتخابات و لزوم در جمع تعدادي از فارغ التحصيالن طرح واليت، 

دبير سياسی هفته نامه پرتوسخن ضمن حمله شديد به . تصفيه گسترده در ساختار سياسی آشور اشاره نمود

. دانست" جريان سوم"اصولگرايانی نظير باهنر و الريجانی، احمدی نژاد را متفاوت از چپ و راست و متعلق به 

  .بدون شك پدر معنوی آن آسی نيست جز محمد تقی مصباح يزدیجريانی آه 

  

اين يعني بعضی از : "روانبخش با اشاره به اظهارات باهنر مبنی بر استقبال از تشکيل حزب راه سبز اميد تصريح کرد

 کدام می گويند اين جريان جديدی که با هيچ. دوستان جناح راست و چپ با هم می سازند و نان به هم قرض می دهند

  ."از ما نمی سازد، بايد از ميان برداشته شود

  

اين جريان ناب . برخي از جريان ناب طرفدار رهبری که حاضر به امتياز دادن نيست، وحشت دارند: "وي ادامه داد

نژاد را هم چون در خط امام و رهبری  آقای احمدی. اآلن در استان ها شکل گرفته است آه نه چپ است و نه راست

  ."اين همان جريانی است که بايد در انقالب شکل می گرفت و الحمدهللا شکل گرفته است. نستند، حمايت کردندمی دا

  

آقای الريجانی اخيرًا گفته اند که : "بخش به مواضع علی الريجانی در خصوص آزادی متهمين اشاره کرد و گفت روان

اينها کجايش با واليت می خواند؟ بايد بگويد . ه را آزاد کنممن تالش می کنم و کرده ام تا آقای سعيد حجاريان و تاج زاد

  ."من تالش می کنم اگر کسی بی گناه است، آزاد شود نه شخصيت های خاص

  

اين رفتار : "وی ضمن اشاره به نامه آروبی به انتقاد از مواضع فرزندان شهيد مطهری در اين باره پرداخت و گفت

. بوغريب و گوانتانامو را سرپوش گذاشتن و وجهه نظام را مخدوش کردن استجنايات ا. آبروی نظام را بردن است

برخی آدم های فريب خورده هستند که فکر می کنند دارند . نامه محمد مطهری و علی مطهری هم در همين راستا بود

  ."اشان را انجام می دهند وظيفه

  

دروی احمدی نژاد قرار دارد در ادامه مدعی شد روانبخش آه همچون ديگر مريدان مصباح يزدی در جرگه حاميان تن



وی . دستگير شده اند و به طور تلويحی خواستار بازداشت ساير سران اصالح طلب شد!) ؟(متهمين تا حدود زيادی 

متهمان می گويند . متهمين ها تا حدود زيادی دستگير شده اند اما مردم مطالبه بازداشت عوامل اصلي را دارند: "گفت

کاريکاتور کيهان خيلی معنا داشت، انگشت کوچک دست را نشان می . ه خيابان فرستادندا را تحريک کردند و باينها م

  ."داد که آمده پشت تريبون حرف می زند

  

آقای صانعی هم می : "دبير سياسی هفته نامه پرتوسخن درادامه به مواضع آيت اهللا العظمی صانعی اشاره کرد و گفت

 و موسوی را احضار کنند، کسانی که در قم پشت ماجرا بودند نيز لو می فهمد اگر مطالبات مردم باال برود و کروبی

  ."روند

  

اين سخنان در حالی از جانب مريد مصباح يزدی ابراز می شود آه آيت اهللا امينی در خطبه های اخير نماز جمعه قم 

. زه علميه قم هشدار داده بودخواستار آزادی بازداشت شدگان بی گناه شده و نسبت به آشيده شدن دامنه اختالفات به حو

سخنان . هشداری آه باعث برگزار نشدن راه پيمايی طرفداران مصباح يزدی در مخالفت با آيت اهللا صانعی شد

روانبخش به نوعی مؤيد اين نكته است آه اختالف بين طرفداران مصباح يزدی از يك طرف و علما و مراجع ميانه 

  .دن به فازهای جدی تر استروی قم از طرف ديگر، در حال وارد ش

  

(!) روانبخش در ادامه خبر از يك تصفيه گسترده در تمام جناحهای سياسی آشور داد آه طبق ادعای وی به دست ملت 

می : "وی به طور تلويحی اعتراف آرد آه هدف اصلی اين تصفيه آيت اهللا هاشمی رفسنجانی است. انجام خواهد شد

تمام کسانی که ما يکی يکی . اينها هر چه داشتند رو کرده اند. اصلي بازداشت نشوندخواهند پيشگيری کنند که عوامل 

اشان را برمال می کرديم، چه در جناح راست و چه در جناح چپ، االن کم کم خود را  بايد زحمت می کشيديم چهره

اآلن خيلی دارند تالش . ددر اين جريان انشاء اهللا خود ملت يک تصفيه درست و حسابی انجام می ده. نشان می دهند

  ."می کنند بگويند آقای هاشمی همچنان يک شخصيت فراجناحی است و در انتخابات هم بی طرف بوده است

  

، ضمن قرار دادن مصباح يزدی در آنار مقام معظم رهبری، وی )ره(عضو هيئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمين 

 انتقاد از مصباح يزدی را برابر با انتقاد از مقام معظم رهبری قلمداد دانست و تلويحًا) ره(را از ريشه ناب تفكر امام 

ی تفکر ناب امام هستند، مثل آقای  يک هجمه شديدی عليه شخص مقام معظم رهبری و کسانی که از ريشه: "نمود

  ."مصباح شکل دادند

  

ی وزير سابق اطالعات اشاره اما جالبترين بخش سخنان قاسم روانبخش جايی بود آه وی به برآناری محسين اژه ا

وی دليل برآناری اژه ای را تصفيه برخی عناصر ناهمخوان با انقالب از وزارت اطالعات دانست آه بايد توسط . نمود

اين در حالی است آه پس از برآناری اژه ای برخی معاونتهای وزارت . شخص محمود احمدی نژاد انجام می شد

سابقه فعاليت در اين وزارتخانه بوده اند، تاآنون برآنار شده اند و با اظهارات  سال ٢٠اطالعات آه دارای بيش از 

ايشان برخی کارهايشان مانند : " روانبخش در اين مورد تصريح آرد. روانبخش بايد ادامه اين روند را انتظار آشيد

اقتضا کرد که وزير را هوشمندی . ماجراي تغيير وزير اطالعات از سر هوشمندی است اما بقيه متوجه نمی شوند

غالب بچه های بدنه وزارت . ها را تصفيه آند بالفاصله کنار بگذارد و خود سرپرست وزارتخانه شود تا برخي جريان



بدانيد . اما برخی از کسانی که مسئوليت داشتند، خيلی ميانه ای با تفکر انقالبی نداشتند. اطالعات بچه های خوبی هستند

خود آقای محسنی اژه ای افتخار می کرد من که . نژاد هوشمندانه عمل کرده است احمدی. اردبعضی کارها يک دليلی د

ممکن است ايشان آدم خوبی باشد، . آمده ام وزارت و هيچ کسی را از خارج وارد نکرده ام که تغييری ايجاد شده باشد

ظاهرش يک . نداريم هم همين گونه استبرخی مسائل که ما اطالع . نژاد داشت ولی برخی تغييرات نياز به خود احمدی

 ."در موضوع کردان هم يک سری مسائل در حاشيه وجود داشت. چيز است؛ باطنش يک چيز ديگر است


