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اللهاکبر

حق :پ�رواز انقلاب که به زمی�ن نشس�ت ،فقط یک
نشانی دست روحاهلل بود؛ اهلل .واقعا روح خدا جز #خدا
هیچ نمیدید و از قضا س�ر همین مردم پروانهوار گرد
ش�مع وجودش میچرخیدند .میدانید چ�را انقالب
شد؟ چون شاه فاس�د ،اهلل را اکبر نمیدانست! همهی
اشارههای شاه به خودش بود اما روحاهلل حتی در ورای
فتح خرمشهر هم جز اهلل هیچ نمیدید .ایمان خمینی
به خدا چنان عمیق بود که میتوان امام را موحدترین
انسان آخرالزمان خواند .آری! خمینی آمد تا خدایی که
فراموش شده بود را دوباره به همه یادآوری کند .نوح را
و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد را .هر چه پرستش
بت نفس برای شاه لذت داش�ت ،برای روحاهلل مایهی
ننگ بود .خمینی احدی را س�رباز خود نمیدانس�ت
بلکه همه را دعوت میکرد به سربازی حضرت حق .اگر
میخندید ،برای رضای خدا بود و اگر میگریست هم.
اگر دفاع میکرد ،برای رضایت الهی بود و اگر قطعنامه
را میپذیرفت هم .زندگی و مرگ و جنگ و صلح ،همه
بهانه بودند برای بندگی بیشتر امام .بزرگی امام آنجا
بود که در عصر بزرگی کدخدا ،بزرگی خدا را دید و چون
اینگونه بود ،اعتقاد راس�خ داش�ت که «آمریکا هیچ
غلطی نمیتواند بکند!» البته غل�ط زیاد کرد آمریکا؛
تهدید ،تحریم ،تحقیر و هر غلط دیگری که فکرش را
بکنی اما آخرش هم هیچ غلطی نتوانست بکند .تبعید
امام به خارج میتوانست نهضت را در همان نطفه خفه
کند ولی #اهلل برای روحاهلل در بیرون از ایران هم #اکبر
بود .یاد آر واکنش امام را در قبال ش�هادت مصطفی.
همه فکر میکردند عصا از دس�ت خمینی افتاد لیکن
امام ،انگار نه انگار .بگذار خالصت کنم؛ س�خن بر سر
بتش�کن کبیری اس�ت که همهی عواطفش مختص
خدا بود .روی کاغذ ،نظام بای�د در همان کودتای نوژه
شکس�ت میخورد ول�ی آنق�در روحاهلل ب�رای اهلل،
سربازی کرده بود که حتی هشت سال جنگ تحمیلی
علیه ایران به عنوان پلن  Bکودتا هم نتوانست دشمن
را به اهدافش برس�اند .الحم�دهلل امروز ه�م رهبری
داریم که خدا را چون خمینی میپرس�تد .س�هل بود
برای خامنهای که در موضوع واکسن ،مسئله را واگذار
میکرد به مس�ئوالن اما آبرو برای انسان خداپرست،
محلی از اعراب ندارد .بماند که در این قضیه روز به روز
حکمت نهفته در نهی حضرتآقا روش�نتر میشود.
شرط حکیمانهای هم که اخیرا خامنهای گذاشت برای
بازگشت ایران به تعهدات برجامی ،در عین پیروی از
منطق ،عجیب عطر حقپرستی داشت .سکانس آخر
مصلحت بوی خودخواهی قائممقام میداد .لطفا از کپی
برابر اصل خمینی ،کپی نگیرید .امر والیت ،دست خدا
است .سایهی سیدعلی مس�تدام که انشاءاهلل خلف
صالح روحاهلل «پرچم اهلل» را میدهد دست بقیئاهلل...

حق :صرف دیدار با پاپ ،کس�ی را «رهبر ش�یعیان
جه�ان» نمیکند؛ ولو آی�تاهلل سیس�تانی که مثل
سایر مراجع تقلید ،احترام وافر برایشان قائلم .باید
دید ذیل پرچم کدام پرچمدار ،مس�اجد و کلیساها
از گزند داع�ش در امان ماندند .آن ش�خص ،نهفقط
«رهبر شیعیان جهان» بلکه «امام احرار عالم» است؛
گیرم آن حر ،خوانندهای باشد بیحجاب اما با شرف
که بیخی�ال طعنهی اغی�ار ،هنوز ه�م در دوگانهی
سیدحسن و ش�یوخ مرتجع ،طرف نصراهلل ایستاده
که با آنهمه شکوه و عظمت ،دستبوس خلف صالح
روحاهلل است .آیتاهلل سیس�تانی حتما قابل قیاس
با آیتاهلل بروجردی هس�ت ولی تفاوت وضعیت دو
کش�ور ایران و عراق ،حتی با وجود اس�تقرار هشت
س�الهی تنبلترین دولت جمهوری اسلامی یعنی
دولت حسن روحانی مؤید این مهم است که خامنهای

دربارهی واکنش رسانههای ضد انقالب به دیدار پاپ با آیتاهلل سیستانی

امام احرار عالم

را فقط و فقط و فقط میتوان ب�ا خمینی قیاس کرد.
ماجرا از خورش�یدیترین روز تاریخ هم روش�نتر
است :رزمندگانی که با نثار جان خود توانستند مانع
تکفیریها شوند ،حرفشنوی از هر که داشته باشند،
هماو «ولیامر مس�لمین جهان» اس�ت .قدر مسلم
مس�لماننماهای مس�جدندیدهای که در این چند
ساعت گذشته ،ناگهان عاشق مرجع تقلید شماری از
شیعیان جهان شدند ،هیچ خبری از محتوای رسالهی
سیس�تانی ندارند .من البته عدم مداخلهی ایش�ان

در امور مملکتداری را نقطهمثبت بزرگ کارنامهی
آیتاهلل سیستانی میدانم؛ چرا که به شهادت صدر
اسلام ،لزوما اینگونه نیس�ت که هر عال�م عاملی،
سیاستمدار زیرکی هم باشد .در همین صدر انقالب
خودم�ان ،فقیهی بود که فقه درس م�یداد اما خب!
بهش�تی بیتکرار ،بیمثال ،بینظیر و بینمونه ،عزا
گرفت وقتی فهمید برای طرف ،خوابهایی دیدهاند
بعضیها .فرق رهبر و مرجع یا ام�ام و آیتاهلل ،یکی
هم از این زاویه قابل بررس�ی اس�ت :در همین شهر

نجف ،امام خمینی ساکن نبود ،بلکه تبعید بود لیکن
آن دردانه که عالوه بر مرجعیت دینی ،توان هدایت
سیاسی را نیز دارد ،حتی ذیل برج ایفل هم بلد است
چگونه با سربازان بلندشده از گهوارهاش ،مچ کدخدا
را بخواباند و بعد هم صدالبته همهی این فتح عظمی را
بنویسد پای خدا .چون بروجردیشدن سخت نیست؛
به گواهی سیستانی اما چون امام خمینیشدن آسان
نیست؛ به ش�هادت امام خامنهای .به سهولت به این
والیت نرسیده #سید که «سردار دلها» افتخار کند
به س�ربازیاش .حضرتآقا فقط مرجع تقلید رهبر
عربی مقاومت نیست؛ امام بندبند وجود نصراهلل است
و رهبر آنات سجود همهی شیربچههای حزباهلل .از
مرجعی حالت دستمان را در قنوت یاد میگیریم و
از مجاهدی میآموزیم ک�ه در دعای قنوت ،از #خدا
بخواهیم :ماه را تا ظهور خورشید نگه دارد...

