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  موسوی

  ٢٠١٣ جون ١٨

  »روحانی«باز ھم 
  » به تب راضی شودتابه مرگ بگير «

١  
  :به جای پيشگفتار

حجةاالسالم و المسلمين داکتر حسن «دن نطفه ھای اولی در نگارش اين نوشته و تحليل حاوی آن از آغاز کانديد ش

 صورت گرفت، آن نطفه ھای پراکنده را بدين آن، در مغزم شکل گرفته، مرور زمان و تحوالتی که در بستر »روحانی

  . صورت شکل داد

 مگر پيروی از اصل ؛با آن که اين نوشته را می شد ھمان فردای به اصطالح انتخابات آزاد و دموکراتيک به نشرسپرد

افراد در تعيين و بررسی تحوالت و تدوين » ذی صالح ترين« ھر کشور را که کمونيستان» مائوتسه دون«انديشۀ 

ن مبنا، به جای دنباله روی کورکورانه از کمينترن، با تحليل مشخص شان دانسته و بر ھميستراتيژی مبارزاتی کشور 

در اختيار پرولتاريای چين و » انديشۀ مائو تسه دون« از جامعه و انقالب چين، کليد طالئی آن انقالب را در وجود

  . دن روشنی بيندازدر زمينهگرانقدر ما از ايران شايد ھمکاران تا خلقھای دربند جھان قرار داد؛ منتظر شدم، 

 قلماين  مشابھت ھائی با طرز ديد اقلدو روز از انتخابات می گذرد و تا ھنوز مطلبی که بتواند حدکه )  جون١۶(اينک

از قبل بايد . داشت ھای خودم آغاز نمايم، من را بر آن داشت تا به نشر بره امرا بيان دارد، در زمينه به دست نياورد

بنگارم که ھر گاه اين طرز ديد و پيشگوئی ھای برخاسته ازآن با نظرات نيروھای انقالبی ايران ھمسوئی را نرساند، 

  .بابت طرح آن پوزشم را بپذيرند

  

   کيست؟؟حسن روحانی

به ھنوز ساعتی از ختم به اصطالح انتخابات آزاد و دموکراتيک رياست جمھوری و آغاز شمارش آراء نگذشته بود، که 

» شفافيت را فدای سرعت نخواھند کرد« که گويا ی مکرر شعارتکرارضمن که ايران،  )کشور(تأسی از وزارت داخلۀ

، چيزی بيشتر در صد، با گذشت ھر لحظه و ھر دقيقه بر آن دهنمو» روحانی«خوانندگان را متوجه درصد باالی رأی 

 به  ؛ اگر نگويم تمام، به جرأت نوشته می توانم که اکثريت قابل مالحظۀ رسانه ھای رسمی جھان امپرياليستیافزودمی 

ه خود  خود را مصروف نمودند، تو گوئی ھرگا،چنان به تکرار داده ھای وزارت داخلۀ ايران» .سی. بی. بی«خصوص 

  . ، حد اقل به صورت ھماھنگ با آن گام می گذارندنباشندبخشی از آن 

 ساعت، ھمان طوری که از آغاز می شد حدس زد، نه تنھا وزارت داخلۀ ايران اعالم داشت که ٢۴با گذشت کمتر از 

، بلکه ده استش» انتخاب« به مثابۀ ھفتمين رئيس جمھور ايران با اکثريت آراء در ھمان دور اول» حسن روحانی«
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می شد از نيامده، به نظر » حماسی«تا اينجای قضيه زياد عجيب و . ندکانديد ھای رقيب نيز تبريک گوئی را آغاز نمود

 نمود که گويا دموکراسی در ايران آن چنان نھادينه شده است، که رقباء خالف ساير کشور ھای شرقی و حتا طتنباسآن ا

 ظرفيت پذيرش يک شکست در يک مبارزۀ دموکراتيک زير سؤال بردن، خابات رااروپائی، به عوض اگر و مگر و انت

خالف حکم صريح قانون انتخابات ايران » آيت هللا خامنه ای«را نيز در بستر مبارزه فرا گرفته اند؛ مگر وقتی شخص 

» رھبر«رد و بعداً مورد تأئيد قرار گي» شورای نگھبان«که می بايد نتايج رأی گيری ظرف يک ھفته نخست از جانب 

حق و اجازه می يابد تا با صحه گذاشتن بر روی حکم شورای نگھبان، بر صحت انتخابات و انتخاب رئيس جمھور 

د، اگر نگوئيم اولتر از ھمه، به جرأت می توان نوشت در جمع اولين کسانی بود که به را بگذار خويش »والئی«مھر

ن قانون انتخابات خود ساختۀ شان و در واقع سلب صالحيت شورای نگھبان صورت مستقيم پا پيش نموده با زير پا نمود

 می توان حدس زد که قضايای انتخابات در ايران خالف تصور ؛تبريک گفت» روحانی«و در تنگنا قرار دادن آن، به 

  داشته اندیندگانبسياری از تحليل گران، کامالً شکل ديگری داشته، در نتيجه ائتالف ھا، پيروزی ھا و شکست ھا نماي

  .که در ظاھر ھيچ کسی ھم نمی تواند بدان پی ببرد

و باندش در يک » خامنه ای«يعنی قاسم مشترک بين » روحانی«در اينجا جھت باز کاوی آن روند ناگزيريم تا نخست، 

ک ديد با ي» روحانی« زندگينامۀ . بشناسيمطرف و رفسنجانی و طيف ھای مختلف ھوادارش را در طيف ديگر بھتر

  :سطحی کامالً روشن و شفاف به نظر می خورد، چنانچه در مورد وی نوشته اند

او .  سالگی وارد حوزۀ علميۀ قم شد١٣ خورشيدی در شھرستان سرخه استان سمنان متولد و از ١٣٢٧] عقرب[ آبان٢١حسن روحانی «

  . تحصيل کرد حقوقۀھمزمان در دانشگاه تھران و سپس در بريتانيا تا مقطع دکترا در رشت

 او نخستين فردی بوده که ظاھراً .  اجتھاد ادامه داد و در ھمان دوره نيز وارد فعاليت سياسی شدۀروحانی تحصيالت در قم را تا رسيدن به درج

  .خطاب کرد" امام"هللا خمينی را  ، روح١٣۵۶ ]عقرب[در مجلس ترحيم مصطفی خمينی در مسجد ارک تھران، آبان

 .ی بوده استئ  سال سرپرست مذاکرات ھسته٢ سال دبير شورای عالی امنيت ملی و ١۶ه نماينده مجلس، حسن روحانی پنج دور

مور رسيدگی و سامان أ نمايندگی مجلس شورای اسالمی را آغاز کند، حدود يک سال مۀ دوره بيست سال١٣۵٩روحانی پيش از آنکه در سال 

او ھمزمان با آغاز نمايندگی در مجلس، سه سال نيز يکی از سه عضو شورای . ھای کشور شد  ارتش و پادگانۀدادن به وضعيت آشفت

  .سرپرستی راديو و تلويزيون ايران بود

االنبياء،  ی چون رياست ستاد قرارگاه مرکزی خاتمئھا در دوران جنگ ايران و عراق روحانی به يکی از فرماندھان جنگ تبديل شد و سمت

  . را برعھده داشتءمعاونت جانشين فرماندھی کل قوای کل کشور و ئفرماندھی پدافند ھوا

 محسوب ٩٢ انتخابات رياست جمھوری سال ۀھای زندگی سياسی برند نزديکی و ھمکاری با اکبر ھاشمی رفسنجانی يکی از بارزترين جنبه

  .گويد، شرکت روحانی در انتخابات پس از مشورت با او صورت گرفته است چنانچه رفسنجانی می. شود می

روحانی از . ر دوران رياست جمھوری رفسنجانی، حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی و مشاور رفسنجانی در امور امنيت ملی بودد

 سال پيش رياست مرکز تحقيقات ستراتژيک ٢١ در مجمع تشخيص مصلحت نظام از نزديکترين ھمکاران رفسنجانی است و از ١٣٧٠سال 

  .اين مجمع را برعھده دارد

اجتماعی و از - سال پيش رياست کميسيون سياسی١٢ تا کنون يکی از اعضای مجلس خبرگان بوده و از ١٣٧٨ئيس دولت يازدھم از سال ر

  . اين مجلس را بر عھده داشته استۀ رياست دبيرخان٨۵سال 

ھای  ده داشت، با افزايش حساسيت رئيس جمھور را بر عھۀحسن روحانی که در دوران خاتمی نيز دبيری شورای عالی امنيت ملی و مشاور

  . جمھوری اسالمی بودۀکنند سرپرست تيم مذاکره) ٨۴ تا مرداد ٨٢مھر (ی ايران، مدت دو سال ئ ھای ھسته المللی در مورد فعاليت بين

اين . کنند  میی ايران متھمئ پوشی از حقوق ھسته اصولگرايان تندرو روحانی و دولت خاتمی را به سازش و تسليم در برابر غرب و چشم

  . نيز بسيار مطرح شد٩٢ خرداد ٢۴موضوعی است که در جريان مبارزات انتخاباتی 

ی ئدرباره چرا"که در مقدمه آن آمده، پاسخ به کسانی است که   منتشر شد، چنان١٣٩٠که در سال " یئ امنيت ملی و ديپلماسی ھسته"کتاب 

  ."ی در اين دوره، سؤاالتی به ذھن دارندئ ھستهھای  پذيرش تعليق داوطلبانه و موقت بخشی از فعاليت

او ھمچنين مشغول نوشتن . ھا کتاب و صدھا مقاله و پژوھش نيز پرداخته است ھايش به نوشتن و تاليف ده روحانی در کنار ديگر فعاليت

 ۀ دورۀه و جلد دوم دربار منتشر شد٨٧مربوط است سال " انقالب اسالمی"گيری  جلد نخست اين مجموعه که به شکل. خاطرات خود است

  .آماده انتشار شده است" دفاع مقدس"
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 اثر از ١٠٠دارای تأليفات، تحقيقات و مقاالت علمی فراوانی است که حدود "نويسد، روحانی  رسانی مجمع تشخيص مصلحت می پايگاه اطالع

 سال گذشته به ٢٠ھبردی با مديريت و نظارت او در  تحقيق مھم و ارزشمند را٧٠٠بيش از . ايشان به صورت کتاب يا مقاله منتشر شده است

  ."انجام رسيده است

ھای  در اين سه کتاب به موضوع.  منتشر شد٨٨نام کتاب ديگری از روحانی است که سه جلد آن در سال " ھای سياسی اسالم انديشه"

  .پرداخته شده است" مسائل فرھنگی و اجتماعی"و " سياست خارجی"، "مبانی نظری"

منتشر کرد و در دو کتاب ديگری که آماده چاپ دارد، به بررسی " امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران" نيز کتابی با عنوان ٨٩ی در سال روحان

   بر گرفته از خبر نامه گويا-» .پردازد امنيت ملی در پيوند با سياست خارجی و محيط زيست می
ای نام برده شد که از جانب اکبر ھاشمی رفسنجانی در گفت و گوھای پنھانی با  از حسن روحانی به عنوان مرد پشت پرده ١٣۶۵در سال «

بعد ھا آقای ھاشمی رفسنجانی و مقامات . معروف شد" ماجرای مک فارلين"مريکا شرکت داشته است، مذاکراتی که در ايران به عنوان ا

  .ته استرسمی ديگر گفتند که اين گفت و گو ھا با اطالع آيت هللا خمينی صورت گرف

ی بود که از نظر سياسی در طيفی ميان ئبا وجود اين انتقاد ھا، آقای روحانی در سال ھای پس از روی کار آمدن محمد خاتمی نماد نيروھا

وليت ھای امنيتی مانند دبيری شورای امنيت ملی، ؤحضور مستمر آقای روحانی در مس. محمد خاتمی و اکبر ھاشمی رفسنجانی قرار داشتند

يس جمھوری وقت و رھبری جمھوری اسالمی بر سر پيشبرد گفت و گوھای ئ که ميان محمد خاتمی ر١٣٨٢ موقعيتی داد تا در سال به او

ی با غرب اختالف نظر وجود داشت نقش ميانجی مورد توافق دو طرف را بازی کند و نقش ھدايت گفت و گو با سه کشور بزرگ ئھسته 

  .سی.بی. بی-».ی ايران بر عھده بگيردئ ھسته ۀرا بر سر برنام) انلمابريتانيا، فرانسه و ( ی ئاروپا

تفصيلی که از زندگی و کار نامه ھای وی ياد می گردد و نامۀ روحانی می بينيم که با تمام طول يگاندکی دقت در زندبا 

  :چند نکته را عامدانه می خواھند، از انظار بپوشانند

ايدئولوگ حزب به  که نه تنھا »حزب جمھوری اسالمی«ين بھشتی اولين رھبر  هللا داکتر حسآيت رابطۀ نامبرده با -١

  .شمار می رفت، بلکه نمايندۀ رسمی خط طرفداری از امپرياليزم غرب در مقابله با شوروی آن زمان به شمار می رفت

   که نمی تواند با مردم کنار بيايد يک تن از ايدئولوگ ھای اسالم سياسی– ٢

  اد شناخته شده از جانب غربفرد قابل اعتم -٣

 در تمام اين سالھا در مجمع تشخيصوی  يکی از معتمدان و نزديکان شخص آيت هللا خامنه ای، چه نه تنھا از جانب -۴

آن کشور » شورای امنيت ملی« نظام انتخاب گرديده است، بلکه به مثابۀ نمايندۀ رھبری در تمام اين سالھا، در مصلحت

  .عضويت داشته است

، سپاه پاسداران و قرار گاه خاتم االنبياء که در مقطع کنونی يکی از عاليترين  روابط فوق حسنه اش با ارتش ايران-۵

  .ايران به شمار می رودوابستۀ تراست ھای نظام سرمايه داری 

  :با دقت در نکاتی که قسماً برشمرديم واضح می گردد

است » مال« ايران و در ساير کشور ھای جھان در گام اول يک  حسن روحانی، به مانند تمام روحانيان حاکم در– ١

تحقق اھداف و جھت ھا دانش و فلسفۀ غرب را نيز » مال محمد عمر« جھت حفظ منافع طبقاتی اش خالف آنھم مالئی که

  .حفظ منافع طبقاتی اش فرا گرفته است

 و موجوديت گان و خط دھندگان واقعی خمينی، ارتباطش در ھمان اوايل انقالب با آيت هللا بھشتی يکی از گردانند-٢

در بارۀ آيت هللا بھشتی، و کرکتر شخصی  ھات چندی که سير حوادث به اعتبار آنھا نيز افزوداآوازه ھا و افو

 –، يک انسانی پنھان شده است که در امور امنيتی می رساند که در پس اين چھرۀ آرام و لبان متبسم» روحانی«

ت از ھمان آوان جوانی آنھم در پيوند با استخبارات انگليس آغاز و تا اينک بدون وقفه بدان ادامه استخباراتی می بايس

شھرت دارند، شايد نمودی از چنان رابطه ای » انگلو فيل«به  روابط فوق حسنه اش با خاندان الريجانی که -داده باشد

  .باشد

 و فرصت طلب که می داند و می تواند با مراکز قدرت ھميشه کنار آمده، راه و رسم ست پرگماتيست اعنصری – ٣

  .خزيدن در لجنزار قدرت را به قدر کافی فرا گرفته است
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 حاکم بر سرنوشت خلق ايران، نظامی -امنيتیو نھاد ھای دو تن از افراد بالقوه و بالفعل اعتماد  از باال ترين حد – ۴

برخوردار بوده، عضويت متواترش در شورای امنيت ملی آنھم به مثابۀ و سپاه و ارتش  ای يعنی رفسنجانی و خامنه

 تانزديک تر از وی وجود نداشته است » رھبر«خود گواه آن است که در مقطع کنونی ھيچ کسی برای » رھبر«نمايندۀ 

  . باشدخرچ نمايد، حافظ منافعش» رھبری«بتواند، بدون آن که کسی بداند و يا از اعتبار 

امنيتی اعم از ارتش، سپاه و امنيت ملی، مبين آن است که نامبرده يک تن از جالدان ھای متش در نھاد  سالھای خد-۵

  .ديگر رژيم واليت فقيه است، که قربانيانش را قبل از اعدام به رسم ابراھيم قند و آب در دھان می ريزد

  از اعتبار خاصی برخوردار ساختهامپرياليزم غرب را نزدصيلی و کاری اش در ارتباط با غرب، وی تحسوابق  -  ۶

برای آن بخش از قدرت ھای غربی که خواستار حاکميت بدون تلفات جنگی و تخريب کامل ايران می باشند، بھترين 

  .زمينه ای است تا از وی حمايت نمايند

ا مقامات کليدی آن نھاد که اينک مالک بی  و به احتمال قريب به يقين روابط نزديکش ب»خاتم االنبياء« تعلقاتش با -٧

تھديد می کرد، وادار به عکس رقيب ايران خود را می داند و چه بسا در صورت انتخاب فرد ديگری که منافع آنھا را 

  .العمل ھائی نيز می شدند، نکتۀ مثبت ديگريست در رسيدن وی به قدرت رياست جمھوری

  :توان ابراز داشتبادر نظرداشت اين برداشتھا،به جرأت می 

منطقه و جھان بود که با مھندسی بسيار زيرکانۀ روحانی يگانه کانديد برگزيدۀ تمام طبقات و اقشار ضد خلقی ايران، 

 به قدرت سمیشخص رھبر رژيم واليت فقيه، در ھمسوئی با تمام دشمنان مردم به خصوص يار ديرينش رفسنجانی ق

نھا متوجه اين مھندسی نشده اند، بلکه آن را به مثابۀ پيروزی خود فکر نموده رسيده که توده ھای ميليونی ايران نه ت

  .جھت پيروزی دشمن، خيرات و صدقات می دھند

  

  چگونگی تحقق اين ترفند

 را ١٣٩٢ايران، سال بر از موضع حاکم مطلق » خامنه ای«به ياد داريم که با آغاز سال جديد خورشيدی، از يک جانب 

مھندسی انتخابات « ناميد و از جانب ديگر نماينده اش در سپاه پاسداران باچنان صراحتی دم از »حماسۀ سياسی«سال 

  .که رئيس جمھور خيره سر ايران را نيز به عکس العمل وادار نمود» زد

در چنان بستری به ھر اندازه که زمان برگزاری انتخابات نزديکتر می شد، رژيم آگاھانه چنان فضائی را ترسيم می 

 مصباح يزدی ۀ، انتخاباتی است که رقابت در آن صرف بين باند احمدی نژاد با پشتوان١٣٩٢ود که گويا انتخابات سال نم

در طرف ديگر برگزار می » خامنه ای«شده اند، در يک طرف و باند » اصول گرا«و ساير حجتيه ھا که اينک ھمه 

رد و اين تنھا جناح ھای داخل قدرت اند که راجع به سرنوشت يعنی امری که به مردم ايران ھيچ گونه ارتباطی ندا. گردد

  . کشور و مردم حق دارند تصميم بگيرندآيندۀ

 رفسنجانی که در ظاھر ديگر جان و جگر ھمديگر نيستند، آگاھانه يکتن از –در چنين فضائی باندھای خامنه ای 

شناخت مردم ايران از . انديد می نمايندباشد در معيت فرزندان رفسنجانی ک» روحانی«معتمدان دو طرف را که 

  وی تا ورودو اين که سرانجام او ھم فردی است که از طبقۀ حاکم فعلی ايران نمايندگی می نمايد، باعث شد» روحانِی«

و به اصطالح جنبش سبز » خاتمی«که تا حدودی به » عارف«به انتخابات، زياد مورد توجه قرار نگيرد، حتا با ورود 

  .، می شد گفت، اندکی به حاشيه رانده شدنزديک بود

نتوانسته مردم را تحميق نموده، پای شان را » روحانی«، صرف ورود ند که فکر می کرد رفسنجانی- ترکيب خامنه ای

» مشائی«رقيب که کانديد اصلی اش را در وجود  به انتخابات باز نمايد، در آخرين ساعات ثبت نام ھم در مقابله با جناح
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اگر رھبری بخواھد وارد «بيشتر مردم، با ذکر ترجيع بند رفسنجانی که می گفتفريب  فرستاد و ھم به خاطر به ميدان

  . و سرنا کوشيدند وی را در تقابل با خامنه ای نشان بدھندبوق، رفسنجانی را به ميدان فرستاده با »ميدان خواھم شد

 شده از جانب حواريون دور و نزديک رژيم واليت ورود رفسنجانی در عرصۀ انتخابات با جمع و جوش سازماندھی

دائی که در مقطع کنونی قادر است کشتی در حال غرق شدن کشور را نجات دھد، از خو وی را به مثابۀ يگانه نافقيه، 

 کيھان از جانب ديگر، آنھم ۀيک طرف و حمالت سازمانيافتۀ طرفداران خامنه ای چون امامان نماز جمعه و روز نام

 که باند احمدی نژاد عليه وی به وجود آورده بود، در واقع ھمان مھندسی مورد نظری بود که ظرف ی رقابتیدر فضا

  .يک ھفته شخص جنايتکار و قاتلی را از جايگاه متھم به منجی در اذھان مردم جا به جا کردند

ا شايستۀ مقام رياست اوج اين درامه زمانی صورت گرفت که شورای نگھبان به مشورۀ خامنه ای، رفسنجانی ر

  . فاقد صالحيت اعالم داشت» مشائی«دولت يعنی » شاه بز«ته وی را در کنار گله ای از گوسفندان و حتا ی ندانسجمھور

 که به حق  رفسنجانی با اين حرکت نخست، رفسنجانی را مخالف آيت هللا خامنه ای و شورای نگھبان–باند خامنه ای 

اشته و دارد، قرار داد و بدان سان توجھات مردم را به طرف وی و انتخابات کذائی اش آماج نفرت مردم ايران قرار د

جلب نموده و در ثانی به دشمن خونی رفسنجانی يعنی باند احمدی نژاد و گروه حجتيه در وجود، مصباح يزدی و اعوان 

ی شدن جامعه را تحمل نموده، شاھد و انصارش، در ظاھر پيام فرستاد که رژيم در حالتی قرار ندارد که باز ھم دو قطب

 خواسته است آرامش را در کشور برقرار نمايد و نبايد جنگ قدرت بين رفسنجانی و مشائی باشد، لذا با حذف ھر دو نفر

  .عليه رأی شورای نگھبان اعتراضی صورت بگيرد

 نموده، مصباح يزدی یطرف مقابل که تا حدودی با آن منطق مجاب شده بود، توجه شان را معطوف به فرد ديگر

خالف تمام عرف سياسی و تعامالتی که جايگاه مذھبی اش ايجاب می نمود، بعد از کش و قوس چندی تخمھايش را در 

 مصباح است، گذاشته با تذکر –دی نژاد ه دوم باند احمکه ديگر ھمه می دانستند کانديد مخفی و شمار» جليلی«سبد، 

صرف نظر از آن که به ساير کانديد ھا به صورت مستقيم توھين روا داشت، به  ،در مورد وی» اصلح بين کانديدان«

  .پيروانش ھم به نوعی رأی دادن به جليلی را تکليف شرعی تبليغ نمود

 مصباح يزدی در خواندن نقشۀ حريف ناتوان مانده، نتوانسته بودند به عمق طرح مھندسی - تا اين زمان، باند احمدی نژاد

، اما وقتی رفسنجانی از موضع تبليغ شده برايش يعنی يگانه ناخدا برای کشتی در حالت غرق شدن، دانتخابات پی ببرن

ح به عمق نقشه پی برده، خواستند با سروصدای سلب ا مصب-  احمدی نژادقرار گرفت، باند» روحانی«در کنار 

صطالح ای دير شده بود و به و تبليغ برای آن، قضيه را وارونه بسازند، مگر اين ديگر خيل» روحانی«صالحيت 

چه شورای نگھبان که در ھمه حالت تابع خامنه ای و جيره خوار وی می . قطاری که رفته بود، نمی شد بر آن سوار شد

آب پاکی بر دستان رقباء ريخته، باخت آنھا را از ھمان آغاز و حتا » روحانی«باشد، با تأئيد مجدد بر احراز صالحيت 

  .تخاباتی اعالم داشتقبل از شروع بازی ان

آنھا که ھمه از خامنه ای و .  جوزا، مردم پای صندوق ھای رأی کشانيده می شوند٢۴در چنين فضائی است که در 

و را باز ھم به دست آنھا بسپارند، شان مصباح يزدی به يکسان نفرت دارند و به ھيچ قيمتی حاضر نيستند، تا سرنوشت 

حال می خواھد يک . يده نشوند، به گرگ دھن دريده تکيه نموده به وی رأی می دھندخاطر آن که به وسيلۀ کفتار دربه 

رأی کم و يا زياد شده باشد و يا نشده باشد، در واقع انتخابات به ھمان سانی که خامنه ای می خواست، مھندسی شده، 

  .کانديد اصلح از نظر خودش به کرسی رياست جمھوری تکيه زده است

 و ناسپاسی ھائی که خامنه ای بعد از سپری شدن اينھمه سال و تخريب مستقيم و غير مستقيم رفسنجانیو اما اين که چرا 

در حق وی انجام داده بود، باز ھم دست کمک به طرف وی دراز نمود، گذشته از تھديدی که از جانب خارج احساس 
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مرد ھای احمدی نژاد و گردن فرازی ھای می نمود و گذشته از آن که خود را سخت بين مردم منفور احساس می کرد، ت

  .مصباح يزدی نيز در چنين مدد جستنی بی تأثير نبود

از چنگال ھای رفسنجانی و باندش و به اصطالح مستقل شدنش، يگانه راه را چه خامنه ای که در آغاز نجات خودش 

وجه شد که تمکين ھای مصباح نجات را در پناه بردن به باند حجتيه و شخص مصباح يزدی می دانست، سرانجام مت

و کثافات ھا يزدی و باندش از وی، نه تنھا به تحکيم مواضعش عليه رقباء نينجاميده، بلکه با  نسبت دادن تمام زشتی 

تبی خامنه ای و وی را در محراق نفرت ھمگان قرار  دادن در واقع جخودشان به وی و فرزندانش، به خصوص م

 پی ريزی نموده اند، به يک باره باز ھم به رفسنجانی رجوع ن وی و خاندانشودد را جھت زیتمھيدآخرين مراحل 

  . تذکار يافت، نماينده و قاسم مشترک ھردو نفر را به قدرت رسانيدباالنموده، با نقشه ای که طرح آن در 

را » روحانی «دليل آن که خالف قانون انتخابات حتا منتظر اعالم نظر شورای نگھبان ھم نمانده ، به صورت عاجل

رئيس جمھور اعالم داشت، تشويشی بود که از موجوديت درزھای فکری در درون شورای نگھبان احساس می نمود، 

 با ايرانی ھادر نتيجه زود تر از آن که باند ھای رقيب، تدارک حمله ای از طريق شورای نگھبان بگيرند، به گفتۀ خود 

  .را کند» يهقال قض«به حيث رئيس جمھور» روحانی«اعالم 

ھای روحانی نظر خواھم انداخت، به عنوان بحث تکميلی در »  کردچه نمی توان«ھر چند در قسمت بعدی اين نوشته به 

 – رفسنجانی در يک طرف و باند احمدی نژاد –اين قسمت بايد بيفزايم، که از ھمين حاال جنگ قدرت بين باند خامنه ای 

ديری نخواھد گذشت که ولی فقيه و دار ودسته اش، جواب تمرد ھا و گستاخی  ديگر آغاز يافته، طرفمصباح يزدی در

اين که در اين .  آخوند ھا می باشد، بدھنده و ايدئولوژيکھای احمد نژاد را با کينۀ شتری که بخشی از کرکتر تحقير شد

گر به کار شيطان که اميان بر مصباح يزدی و قشر آخوند وابسته به وی نيز حمله صورت خواھد گرفت و يا خير، 

مصباح يزدی، به » احمد خمينی«عجله است، گرفتار نشوند، با جرأت می توان گفت بعد از ختم طبيعی و يا از نوع 

  . سينه می زدند، نيز رحم نخواھند کردوی قشر آخوندی که برای 

 خواھند برد و يا اين که لختی  رفسنجانی موازی با سرکوب شديد مردم پيش–اين که تمام اين جنگھا را باند خامنه ای 

 بر می گردد به عوامل و رويداد ، مصباح يزدی، به مردم فرصت تنفس خواھند داد–جھت سرکوب باند احمدی نژاد 

  .ھای ديگری که اميد است در بخش دوم اين نوشته بدان پاسخ داده شود

  

  :مؤخره

  :بايد نوشت» تا به تب راضی شودمرگ بگير به «  و آوردن ضرب المثل به ارتباط عنوان اين مطلب

ايت و اجحاف روا داشت و طيف برخاسته به نرژيم در دوران حاکميت احمدی نژاد، آنقدر بر مردم ايران ظلم، ج

 جنايتکار و قاتل معرفی داشت، که  توده ھای ميليونی ايران مذھبی را در اذھان- اصطالح از قشر روشنفکران ملی

رتجع و سفاک را که از موضع يک تن از اعاظم طبقات حاکم و نھاد ھای امنيتی ھمان مردم پيروزی يک آخوند م

، از متجددين اروپائی مشرب به ھمان جشن گرفتهفرشتۀ نجات خود به مثابۀ دستش تا مرفق به خون مردم رنگين است، 

ی که تخلص وی نيز باز ھم روحانی يعنی، باز ھم يک مال و يک عبا و قبا پوش، در عين حال. دنآخوند، پناه ببر

مصباح يزدی ھراسان ساختند، که نا آگاھانه محتوم از جانب درواقع رژيم مردم را چنان از مرگ . می باشد» روحانی«

  .نھادند خامنه ای گردن - به تب رفسنجانی

  ادامه دارد

  

 
  


