
  فريدونطنزی از 

  

 . جمهوری اسالمیرئيس ستاد کل نيروهای مسلح به ،پاسخ امام زمان

  

   العلی الخامنه ای الرجيم بسم

   المحموديه دوله  یك فياللهم نرغب ال

  لبسيجو االسپاه تعز به 

 المجتبی و اهلهو تذل به 

  

كننده  ن است و روانيزمظلم وستم بر ده و گستراننپاسداران و بسيجيان است دگار ي را كه آفر امنه ایخحمد باد "

 در بی اول است .  و ستمش را درمانی  ستي نیاني پا  راظلمش، دستهابر چماقها  اننده ي و رودر خيابانها  خونها 

 . "  او در جنبشیدانجوبی  و لبها به ذكر دارها در برابر او بر  یشانيپ. ی مدتتات نيس ی، باقوجدانی

 

  .كميسالم علدامت افاضاته  ،سرلشکر بسيجیسردار مستطيل، ا ي: مايم می فرن مقدمه يبا ا

 .رنجنامه سراپا رنجت در چاه جمکران واصل شد

  

خوب بياد دارم که  پدرت آيت هللا . فدايت گردم بوم غلتان اسالم، سيد حسن جان، . سالم من بر تو و بر پدران بيشمارت

 چاه سامره می فرستاد، چه رنجهايی برای آن باغ بزرگ و اعيانی اش  که فيروز آبادی هم از اين رنجنامه ها برايم به

، و چه رنجهايی در پای منقل می ، می کشيدبه دست آورده بود از محل خمس و زکات و حق امام در شاه عبدالعظيم 

 .! همه جاکشيد؛ وهمواره در حال کشيدن بوداش کشيد، آن سيد بزرگوار هم مانند تو فرزند تنومند 

  

 به واليت رسيد ، تو ،کوسه رفسنجانیالمی دانيم که نائب ما خامنه ای، وقتی با الهام غيبی حضرت ! حسن جان، آقا

 ،يک شبه به درجه سرلشکری و يازده سال ارشديت ،فرزند را که آن موقع  درس دامپزشکی ات را تمام کرده بودی

 . رئيس ستاد کل نيرو های مسلح کرد

  

 و تو فرزند دلبند و ،بکار تيرو تفنگ گماشته بودی  و تيری در نکردانجام ندادهربازی عمرت سکه در را تو فرزند 

نمی .  و يک عمو هم برای ما تراشيدی،و نائب ما را پسر جدم حسين خطاب کردیتوپول موپولی هم نامه ای نوشتی 

، وهنگام بردن اسراء به ادت آن حضرت يا پس از شه،اين عموی ما پيش از شهادت جدم بسته شده بودنطفه دانم 

  ؟شام

  

حسن جان، قربان اون شکم برآمده ات بروم ، مگر از بيرون آمدن چند تا خس و خاشاک در خيابانها ترسيدی که برای 

ما نامه نوشتی؟ پس شجاعت ات کجا رفت؟ حسن جان تو خودت اگر تنها به خيابان بيايی و به هر کدام از اين خس و 

 1



سلطانی با برگ و  های  حيف اون همه چلوکباب.همه اشان کف خيابان ها ولو می شوند ،ک تنه بزنیخاشاک ها ي

 ! کوبيده اضافی و زرده تخم مرغ و دوغ  نبود که خوردی؟

  

 جدم !  من که هيچ،ولی خودت بهتر می دانی! به همه شما ها ياد داده اند که منتظر من باشيد تا ظهور کنم! حسن جان

 مدن از چاه را ندارد، مگر از جان خود سير شده ام که به ايران بيايم ؟ تا گير پاسدار و بسيجی بيافتم آيرون هم جراًت ب

 .يا اينکه به دست همان  زن ريش دار ايرانی بقتل برسم

  

  !برو اين دام بر مرغ دگر نه . دجال و خرش هم برايم پيغام فرستادند که ظهور نخواهند کرد

  چاه جمکران 

  ی الموعود و الغائب االبد الدهرالمهد
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