
فرزندانش و شمار  اهللا هاشمي رفسنجاني، پاليزدار، كه سال گذشته با ايراد اتهاماتي به آيت عباس

دانشگاه همدان، نامش بر سر  ديگري از روحانيون و علماي برجسته در سخنراني معروفش در

اهللا هاشمي  اي مهم به آيت محاكمه شد، در نامه ها افتاد و پس از مدتي دستگير و در دادگاه زبان

ادعاهاي خود، از رئيس مجلس خبرگان رهبري و رئيس مجمع  رفسنجاني، ضمن پس گرفتن

 .عذرخواهي كرد تشخيص مصلحت نظام

به گزارش آفتاب، متن كامل اين نامه كه مهدي خزعلي، از دوستان نزديك پاليزدار، آن را در 

 :ده، به شرح زير استاش منتشر كر وبالگ شخصي

  حضرت آيت اهللا هاشمي رفسنجاني دام عزه

  رياست محترم مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام

 :رسد احتراماً موارد ذيل به استحضار مي» باند پاليزدار«باسالم؛ با توجه به تعبير آن بزرگوار در نامه به رهبري به 

هيچ باندي ندارم و فقط به وظيفه خود در تحقيق  باشم، به انقالب اسالمي و واليت فقيه مي ينجانب يك بسيجي جانباز معتقدا -1

  . ام و تفحص مجلس عمل كرده

و فرزندان شما نبود و در گزارش تحقيق و  اي از حضرتعالي پرونده مورد بررسي تحقيق و تفحص مجلس هيچ پرونده 124در   -2

  .ام دهنش تفحص هم مدعي وجود پرونده عليه شما

سؤال كرد و اينجانب بدون هيچ مستنداتي به اتكاي  تاسفانه در پايان سخنراني در دانشگاه همدان، دانشجويي از خانواده شمام -3

اي راجع به  پرونده ام كه هيچ ها هم گفته نزديكان آقاي احمدي نژاد مطالبي گفتم و در سخنراني هاي غير مستند از شنيده

   .ام ما نديدهحضرتعالي و خانواده ش

به عنوان جبران بپذيريد تا باري بر دوش من در  كنم و اميدوارم اين مختصر را لذا بدينوسيله از محضر حضرتعالي عذر خواهي مي

   .صحراي محشر نباشد

م اين كه كنم، علي رغ ايد، تشكر مي اينجانب ننموده پيشاپيش از صبر و بزرگواري شما كه در طول اين يك سال هيچ شكايتي از -4

   .شكايت بود، شما بوديد تنها كسي كه محق بر

   والسالم عليكم و رحمه اهللا

 عباس پاليزدار

 


