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رگز به خاطرش ھم خطور ھو قطعا  کرده باشد یني بشي خود پیاسي سندهي را در مورد آیزي ھر چی رفسنجانیھاشم

توسط  بکشد که جانش یئ کار به جاشدي آن محسوب مۀ نظام که او استوانني در ھمیکروزنكرده است كه ي

روزمرگى، ما را "او اعتراف کند که .  کندیگذار" گله"  بزند و یدر خطر باشد و او  دست به نامه نگاران يحكومت

او .  استی خامنه ایعني اش نهيري او از عشق دیھايو گله گذار او یخطاب نامه ھا".  استواداشتهبه اضطراب 

 نظام بوده ني ای اصلی از استوانه ھایراسته  شده است که خود بلي تبدی تواند باور کند که به مھره سوخته نظامینم

 یوھاري بر نهي و با تکیني چسهي دساکه قادر بود ب" مرد بحران. " که بر چرک و خون استوار استینظام. است

اکنون .  قرار گرفته استکشي نزداري یني چسهي دسري را نابود سازد اکنون خود اسی ھر مخالفی حزب اللھیوحش

 کرد دي تھدشيدو ھفته پ.  است که او را نابود کندی مترصد فرصتکردي که او به آن افتخار می حزب اللھیرويھمان ن

ن انتقادھا را بر يتر مشفقانه:" ديگوي ھفته منيا. را نرم کرده باشد" آقا" دل دي تا شاکندي میريکه از ھمه امور کناره گ

ت، ين را صراحت، دروغ را دراينفاق را صداقت، توھ. ميابي نما را در نمى  ھاى شوم دشمنان دوست م و نقشهيتاب نمى

 خطاب .دانديم" آشفته بازار" را یموضع امروز نظام اسال." ميدان رت مىيتھمت را شجاعت و شعار را بص

سکوت مصلحت "او از .  که به او ھشدار دھدداندي نژاد را قابل نمی مثل احمدیکياست چون " آقا"ش اما ميمستق

 ديخانواده اش در تھدو   گله کرده بود که باعث شده است که او زي نشي در دو ھفته پیدر  مصاحبه ا"  رھبرزيآم

 بودند" آقا"دش و  که دست پرورده خویآنھم از جانب کسان.  باشندینابود

 و تي مدت ھمه دراني دو با ھم بودند و در تمام اني عمر اکي.  استتيداستان جنا" آقا"او به " عشق "داستان .

به " یني خماوري" دو نياما چه شده است که کار ا. چپاول بوده استو  و قتل یني او داستان توطئه چی ادعارتيبص

وادار را  درآوردند تا بتوانند مردم ء ھا را به اجراقشه نني و شوم ترني ترفيث دو در کنار ھم کني است؟ ادهي کشنجايا

 یزيچ.  نظام انسان کش بودني او در خدمت ارتي و بصتيدرا. بود" مرد بحران" او واقعا یزمان. به سکوت کنند

 در ی کرده بود و قبل از شروع جنبش انقالبیني بشياو وقوع انقالب را پ.  او کم نشده استرتي و بصتياما از درا

دودش در فضا ... ھاى خطرناک و خاموش كردن آتشى كه  براى رفع فتنه" : اش ھشدار دادنهيري داري به یانامه 
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." ان انتخابات و پس از آن شودين آتش در جري ورتر شدن ا ثرى انجام دھد و مانع شعلهرقابل مشاھده است اقدام م

 نژاد را ی احمدوهي رو است و او ششيدر پ" فتنه" بود که دهي ھم فھمی آمد خامنه ای به کار نمگري او دتياما درا

 ی رفسنجانیاستھايس  .ی است تا رفسنجانکي به او نزدشتري نژاد بیموثرتر دانست و رسما اعالم کرد که نظر احمد

 ھم نياما ھم.  کندیرا باز" رد بحرانم" شدن ھنوز ھم نقش  ی با قرباندي آمد و او بای به کار نظام نمگريد

 که در حال وقوع ی ھمه بر اثر انقالبی اسالمی جمھوریکنون" آشفته بازار" .ستي نني مردم خشمگني ایجوابگو

 تينھا.  شودی ساکت نممي رژني ای استوانه ھای از سویتي دراچي مردم با ھیاست، فشار روز افزون جنبش انقالب

 شتري روشھا بني گذشته ثابت کرده است که اکسالي. جه و تجاوز و قتل و ترور است شکنشاني ارتي و بصتيدرا

زى است كه يآن عز... ن آشفته بازار، انقالب اسالمىياما در ا" است ی مدعیرفسنجان.  خودشان استیباعث تباھ

 که نجاستي ھمقايو مشکل اما دق." دارد شه را در بغل سنگ نگه مىيش/دانم گر نگه دار وى آن است كه من مى"

طراب ضا. زندي را دامن می و خامنه ای رفسنجانالي خی آشفتگنيو ا.  آرام و قرار نداردشهي در بغل شگريسنگ د

او در واقع ". ی مرگزرو" وحشت انقالب مردم است نه آشكارا و به اعتراف خودشان از جالدان نيحاکم بر جان ا

شگاه مردم يكند در پيسد و تالش مينويدارد به مردم نامه م. وار بشنوديدد كه يگوي به در میبا نامه نوشتن به خامنه ا

تالش بھررو . ندازديز را به گردن آنھا بي نژاد جدا كند و ھمه چی و احمدی طلب حساب خودرا از خامنه ایسرنگون

 لجنزار  دری داشته است شکوھیشکوھن دو اگر ھم ياعشق  . عبث استی تالشیمي قداري حتي نصی برایرفسنجان

 ی اسالمیھور جمی چرک و کثافت است فقط با سرنگونهي که بر پای عشقني ااني دو و پانيسرنوشت ا. بوده است

 !رسندب آن موقع ھر دو به آرامش ديو شا. افتي خواھد انيپا

  

 

 


