آیا خمینی
امام اکثریت بود
اما خامنهای
امام اقلیت است؟!
حق :اصال رهبر انقالب ،صد و بیست سال مسنتر از آقای جنتی! از
میان عناصر موجود ،اعم از چپ و راست و پیر و جوان ،اگر کسی را
پیدا کردید که بتواند مثل همین سخنرانی ساعاتی پیش حضرتآقا
در دیدار با مردم ش�هیدپرور تبری�ز ،حقیقتا در بباراند و تجس�م
حکمت و بصیرت باش�د ،آنهم در نهایت بالغت و در اوج خطابت،
من به نفع او قلم میزنم .باالتر از آنچه که خمینی در خامنهای دیده
بود ،آن چیزی است که #خدا در خامنهای دیده .ردای والیت ،بیخود
روی شانهی سیدعلی ننشسته .رایحهی نهجالبالغه دارد سخن این
سید باکالس .هر چه محاسنش سپیدتر ،خطیبتر .هر چه ریشش
س�فیدتر ،ریش�هدارتر .لذت بردم امروز پای تلویزیون .روزگاری
در همین کش�ور ،س�ران روانی جنگ جهانی میآمدند و نشست
برگزار میکردند ،بیآنکه ش�اه را آدم حس�اب کنن�د؛ اینک این
فرشته است که برای دیو شرط میگذارد .الحمدهلل بابت این نعمت.
من لس�ان نافذ خامنهای را و صدالبته منطق کالمش را ،مهمترین
نشانهی نزدیکی ظهور میبینم .فاصلهی ما تا خورشید اگر زیاد بود،
اینجور نمیدرخش�ید ماه .خیال ما جمع است که سیم سید وصل
است .همهی شهدا را با هم جمع کن ،بهعالوه کن با خمینی؛ نتیجه
میشود س�یدعلی حس�ینی خامنهای .اخیرا جایی دیدم که یکی
از چپها گفته« :خمین�ی امام اکثریت بود و خامن�های امام اقلیت
است» .سلمنا! خامنهای انتخاب امام اکثریت بود .خمینی از همان
دههی شصت ،دست خامنهای را در دست مهدی میدید .موسم موج
است در دریای این متن .نه! امام ،امام اکثریت نبود و اال روز دوازده
بهمن در جواب آن خبرنگار نمیگف�ت هیچ! امام ،فنای فیاهلل بود؛
اکثریت و اقلیت یعنی چه؟ خامنهای هم همین است .به عبارتی امام
اکثریت؛ آنجا که پای چهل میلیون رأی این ملت ایستاد و هرگز زیر
بار فتنهی ابطال انتخابات نرفت .لیکن به عبارتی دیگر ،چشم سید
خراسانی جز شمس تبریزی نمیبیند .یک روز خمینی آرزو داشت
که «جبههی جهانی مس�تضعفین» تشکیل ش�ود و حاال خامنهای
دقیقا و عمیقا ولیامر مس�لمین جهان اس�ت .گذش�ت عصری که
فقط شمع مسجد ابوذر جنوبغرب تهران بود؛ الساعه حبلالمتین
محور مقاومت است حضرتآقا .نه چپ ،نه راست ،آقای ما را محدود
به یک جریان نکنند .صاحب این چفیهی فراملی متعلق به اکثریت
مطلق احرار عالم است .هیهات! از سردار «سردار دلها» امام اقلیت
درنمیآید .اقلیت یعنی استاندارد به سبک حسن روحانی .اقلیت
محض هم یعنی شیخی که از آرای باطله کمتر رأی آورد« .کجایید
ای شهیدان خدایی» که موالنا این بار با عصای تدبیر مشغول سماع
است تا برسد به خود خورشید .به آغوش مهدی فاطمه...
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