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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جنوری ١٠
  

  و مثلث منتظر" رفسنجانی"مرگ 
د، مگر ھر چند از چندی بدين سو در نظر داشتم تا نظراتم را در مورد آنچه به دوام اين نوشته خدمت تان تقديم می گرد

اينک که خبر مرگ يکی از . مصروفيت ھا و ناتوانی ھای جسمی مانع انجام آن شده، کار از امروز به فردا می افتاد

اکبرھاشمی "جالد، يعنی شيخ " خمينی"شياد ترين، زيرک ترين، توطئه گر ترين، بی رحم ترين و قديمی ترين ياران 

واليت "ن، تا آستانۀ مرگ، در خدمت تحکيم نظام دار و شکنجۀ رژيم که از ابتدای يغمای انقالب خلق ايرا" رفسنجانی

 از ھيچ پستی، دنائت و قساوتی در حق خلق ايران دريغ نورزيد، از طرف مقامات آن - بخوانيد واليت جھل- " فقيه

ًکشور رسما تأئيد شد، زمان را جھت پيوند دو قضيۀ به ظاھر کامال جدا از يک ديگر مناسب دانسته، به  اجمال می ً

در اين که تا چه حدی اين . در ايران می انديشم، قرار دھم" ادامۀ کار رھبری"خواھم شما را در جريان آنچه در مورد 

. ًبرداشتھای کامال شخصی ام می تواند قرين حقيقت ثابت شود، تاريخ درستی و نا درستی آن را به اثبات خواھد رسانيد

.  گرامی آن است تا کمبود ھا و کاستی ھای آن را برايم نگاشته بر من منت گذاريدانتظارم از شما دوستان و خوانندگان

  :مطلب خود را ابتداء از چند خبر باز ھم در ظاھر بدون ارتباط با يک ديگر آغاز می نمايم

ه  ماه قبل، به يک باره رسانه ھای جناح راست حاکميت رژيم واليت جھل با دھل و سرنا شروع کردند ب٧حدود  -١

مبنی بر اين که " روحانی" جمھور يسئر افشای يکی از تاراجگری ھای جناح به اصطالح معتدل حاکميت يعنی باند

 در سال داشته، و از آن طريق بيت انیمتوکسانی در دولت خالف تمام قوانين رژيم، معاشات ماھوار چند صد ميليون 

  انی نکتۀ منفی عليه روح- .المال مسلمين را به غارت برده اند

 از آن افتضاح نگذشته بود، که بارديگر رسانه ھا در داخل و خارج ايران، به بزرگترين خوراک ندیچ ھنوز -٢

که مدتی قايم مقام " حسينعلی منتظری"آنھم چيزی نبود به جز پخش يک نوار صوتی مربوط به . تبليغاتی دست يافتند

، ھيأت مرگ را نزد خود ١٣۶٧ اطالع از کشتار زندانيان در تابستان نامبرده در ھمان زمان به دنبال. خمينی جالد بود

 در کنار  -. خواسته، از آنھا ضمن توبيخ می خواھد، تا به کشتار شان خاتمه دھند و بيشتر از آن آبروی اسالم را نبرند

  .کردنرا خالی " سيد ابراھيم رئيسی"زير پای چند نفر، 

خبر مربوط . ه بود، که باز ھم خبر ديگری رسانه ھا را به خود مشغول ساخت ھنوز چندی از اين افشاگری نگذشت-٣

  ". صادق الريجانی" رئيس قوۀ قضائيۀ ايران تومانی ميلياردمی شد به سوءاستفادۀ 
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در اثر سکتۀ " مجمع تشخيص مصلحت نظام"رئيس " علی اکبر ھاشمی رفسنجانی" امروز در خبر ھا خوانديم که -۴

رچند شکل آن ھميشه می تواند، ناگھانی و غير مترقبه باشد، مگر با در نظرداشت تدارکات مرگی که ھ. قلبی درگذشت

حفاظتی که رھبران رژيم واليت جھل در جھت حفظ شان دارند، نمی تواند شک بر انگيز نباشد؛ به خصوص وقتی ديده 

  . استبر حسب تصادف امروز در رکابش نبوده" رفسنجانی"می شود که داکتر معالج و ھمراه 

ھرچند تمام اين قضايا در ظاھر بی ارتباط با ھمديگر به نظر می خورند به خصوص با پھنا و عمق فساد و ارتشاء در 

ً کامال طبيعی جلوه می نمايند، مگر با کمی دقت به افراد نامبرده شده و سطوح افشاگری ھا، خوندیآ درون ھيأت حاکمۀ

وند می بايد يک مسألۀ مھمی نھفته باشد که اين ھمه آدمخوار را به يک انسان متوجه می شود که در عقب تمام اين ر

  .باره به جان يک ديگر انداخته است

 اين تشبثات استنباط می گردد وعممجبه عبارت ديگر، از . باشد" خامنه ای"از ديد من آن مسأله می تواند سؤال جانشين 

به ھمين .  اميدی به بھبود وضعيت صحی وی نمی توان داشتدوباره فعال شده و در کل" خامنه ای"که می بايد سرطان 

اساس جناح ھای مختلف قدرت و تمام آنھائی که خواب رھبر شدن را می بينند از ھمين اکنون به فکر افتاده اند، تا يک 

کردن را جرأت سر بلند " خامنه ای"ديگر شان را حد اقل در بين مردم چنان بی اعتبار و مفتضح بسازند، که بعد مرگ 

  .به خود ندھد

ًاين که کانديد ھا چه کسانی اند، تقريبا کامال روشن است ً .  

اين شخص که در . می باشد" سيد مجتبی خامنه ای"ش  دوم، پسر برای جانشينی اش، بھترين گزينه"خامنه ای"از ديد 

ستقيم داشته، افسار تمام نيروھای ًجريان يک ونيم دھۀ اخير تقريبا در تمام تصميم گيری ھای اساسی رژيم دخالت غير م

مناسباتش با سپاه پاسداران نيز خوب و حسنه می باشد، از لحاظ مواضع . بسيج و لباس شخصی ھا را در دست دارد

شايد يگانه کمبود .  کشور سخت نزديک و قابل اعتماد شان می باشدنند پدرش با قشر جنگساالر حاکم برسياسی ھم به ما

  .ی، سن کم و دانش محدودش در مقامات آخوندی استدر وی در مقطع کنون

با تمام عالقه ای که به جانشينی وی دارد، به نحوی انتخاب مستقيم وی را بعد از خودش " خامنه ای"به ھمين اساس 

  . بين خودش و پسرش افتاده است" پل"مقدور و مصلحت نمی بيند، از ھمين رو به فکر يک 

و يا ھم بعد از مرگش از وی گرفته، بعد " خامنه ای"يا در آخرين روز ھای حيات " یخامنه ا"که رھبری را از " پلی

اين شخص در مقطع کنونی کسی . تحويل دھد" سيد مجتبی خامنه ای"از مدتی و با در نظرداشت مساعدت شرايط به 

 چنين اعتمادی می تواند در عمل صحتش را ثابت نمايد و يا اين که به ياآاين که ". سيد ابراھيم رئيسی"نيست به غير از 

منجر شد،  "احمد آقا"، که در نھايت به حذف فزيکی"احمد آقا"با پسر جالد جماران " خامنه ای"مانند تعھد شخص 

قويت می نمايد، آنچه چنين حدسی را ت. خاتمه خواھد يافت، امری نيست که بتوان از ھم اکنون در باره اش قضاوت نمود

توليت آستان قدس "اين منصب . خيز بزرگ رئيسی به يکی از مناصب بسيار با اھميت در رژيم دار و تازيانه می باشد

ًمقرر شده و به ھمان بھانه تقريبا تمام سران سپاه پاسداران " خامنه ای"است که ھمين امسال به آن از طرف " رضوی

  .موده اندضمن يک ديدار به نحوی به وی بيعت ن

حسينعلی "پی بردند، نوار صوتی " خامنه ای"وقتی به عمق توطئۀ " الريجانی"و " روحانی"جناح مقابل يعنی 

را " رئيسی"عملی که در حد زيادی .  سال منتشر نمودند٢٧را از زير انبار خاک و گرد بيرون نموده، بعد از " منتظری

 .آماج نفرت مردم ايران و جھان قرار داد

پرت و "به درجات معينی يک ديگر شان را " خامنه ای"جه ديده می شود که ھر سه کانديد بالقوۀ جانشينی در نتي

کرده، با ھر گامی که جھت زدن حريف شان بر می دارند، ضمن آن که ماھيت رژيم ضد انسانی واليت جھل را " پوست
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 می پيشبه اد می زنند، حقيقتی که جوامع انسانی بيشتر از پيش نمايان می سازند، حقيقت ديگری را با زبان خاموش فري

 قرن قبل، پاسخ مثبت و ١۴روند و متناسب با پيشرفت شان الزامات جديدی را نيازمند اند و نمی توان با معيار ھای 

  . زمان حال دادنديھایمسالم به رفع نياز

  ".علی اکبر ھاشمی رفسنجانی"و اما ارتباط اين مثلث با مرگ 

 ترين کرزيياد آور شدم، وی يکی از محيل ترين، " علی اکبر ھاشمی رفسنجانی"ه در آغاز در معرفی ھمان طوری ک

ھمين خصوصيات باعث شده بود که وی با وجود فراز و نشيب . و توطئه گرين افراد حاکميت آخوندی در ايران بود

 از تمام حوادث با حد اقل ھزينۀ جانبی ًھای متعدد در سير زندگی اش، بر مبنای عملگرائی ھای فرصت طلبانه، تقريبا

بر ھمين مبنا در اين اواخر که شدت و حدت فشار جناح راست افراطی درون حاکميت بر . گليمش را از آب بيرون کشد

 درجه، از فردی که دستانش تا مرفق به خون خلق ايران رنگين ١٨٠ در يک چرخ" رفسنجانی"مردم فزونی يافته بود، 

  . حمايت از مردم، آزادی ھای مدنی و دموکراسی را بر تن نمودردای  دادهبود تغيير موضع

شناخت داشتند، محلی از اعراب نداشت، مگر " رفسنجانی" ادعائی ھرچند برای آنانی که از اسالم، نظام و شخص يننچ

وقعيتی قرار داد که بر مبنای نفوذش در بين مردم و تبليغات لگام گسيختۀ رسانه ھای وابسته به سرمايه، وی را در م

ھمين .  بوده می تواندنآگويا يگانه فرد جھت ھدايت کشتی طوفانزدۀ حاکميت در امواج پرتالطم تضاد ھای درونی 

به ميان می آمد، انظار به يک باره به " خامنه ای"برداشت زمينۀ آن را به وجود آورده بود تا وقتی پای محاسبات بعد از 

  .طرف وی چرخش پيدا نمايد

به ھيچ قيمتی حاضر نبود حين " علی اکبر ھاشمی رفسنجانی"ًنچه در اين موضعگيری کامال روشن بود و است، آ

 شايد تذکار قيد ھيچ -، رئيس قوۀ قضائيۀ فعلی ايران بدھد"صادق الريجانی"دست در دست " خامنه ای "جانشينانتخاب 

" حسن روحانی"، با آن که در اين اواخر خود را زياد  مگر در مورد دو کانديد ديگر-مناسب نباشد" رفسنجانی"برای 

 حمايت از وی اقدام تعيين هبجايش رئيس جمھور ايران نزديک نشان می داد و شواھد نيز نشان می داد که ممکن در 

را نمی " سيد ابراھيم رئيسی"کننده نمايد، مگر عملگرائی فرصت طلبانه اش، درب ھمکاری با جناح رقيب يعنی 

يکی از بزرگ سرمايه داران " رفسنجانی"در تمام اين کش و قوسھا، آنچه مسلم بود و است، . ًامال مسدود گرددگذاشت ک

 بسا برايش ھيچ در نتيجه چه. ايران بود که در حرکتی در گام نخست می خواست منافع خانوادگی خودش را حفظ نمايد

عرضه می داشتند، در " رفسنجانی "ايتمح به خصوصی نداشته، فقط آنچه را در عوض يک از آنھا اھميت

  .موضعگيری اش تعيين کننده می بود

چه خواھد شد و چه کسی برجايش تکيه خواھد زد، ھرچند پيشگوئی دشواريست، با آنھم می " رفسنجانی"اين که بعد از 

خود را در "  ایخامنه"يعنی ھرگاه . خود را در چه موقعيتی می يابد" خامنه ای"توان گفت، بسته بدان است که 

ًرا موقتا جانشين خودش بسازد، در اولين فرصت، خسر وی " رئيسی"موقعيتی بيابد که بتواند بدون ترس از دو جناح 

" رئيسی"ساخته بدان وسيله امکان باال آمدن " مجمع تشخيص مصلحت نظام"در " رفسنجانی"را جانشين " علم الھدی"

ً برای چنين اقدامی مناسب نداند، با آن که دوتن ديگر ھر دو کامال مريد و ھرگاه زمان را. را بيشتر تدارک می بيند

را بر انتقامجوئی ھای حواريون دور و  "الريجانی"نوکرش می باشند، احتمال اين که زياده خواھی ھای برادران 

مانند ھر جالد و ، به "خامنه ای"زيرا در چنان صورتی برای . ترجيح دھد، بعيد به نظر نمی رسد" روحانی" نزديک

ھر حاکم مطلق، بقای فزيکی خانواده اش اولويت می يابد، کاری که به يقين بعد از مرگ تمام ديکتاتوران اتفاق افتاده و 

  .... در غير آن ،من بعد نيز اتفاق خواھد افتاد

 


